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Sammendrag 
Bakgrunn og formål  

I den norske skole står inkludering sterkt som et overordnet mål (Haug, 2014, s. 6-10; 

Kunnskapsdepartementet, u. å. ; "Opplæringslova," 1998, § 1-1). Elever i ordinære klasser 

kan få tildelt spesialundervisning som er organisert én-til-én med en voksen (individuell 

spesialundervisning). Ved slik organisering må det foreligge sterke faglige argumenter for 

hvorfor dette vil fremme et tilfredsstillende utbytte for den gitte eleven, samtidig som 

timeantallet for organiseringen skal føres opp i vedtaket. Dette begrunnes i at elevers rett til 

tilhørighet i skolen skal ivaretas ("Opplæringslova," 1998, §8-2). Med henhold til elever som 

viser utagerende atferd foreligger det et unntak i oppføring av timeantall, da det kan være 

utfordrende å avgjøre hvor mange timer spesialundervisning det er behov for 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 53). Den gitte elevgruppen kan derfor organiseres i 

individuell spesialundervisning av et stort omfang. Det vil derfor være interessant å 

undersøke hvordan elever som viser utagerende atferd opplever individuell 

spesialundervisning og hvordan individuell spesialundervisning påvirker elevenes opplevelse 

av inkludering i skolen.  

 

Problemstilling  

I denne oppgaven er det tatt sikte på å undersøke og besvare følgende problemstilling: 

 

Hva er elever, som viser utagerende atferd, sin opplevelse av individuell 

spesialundervisning, i lys av inkluderingsbegrepet? 

 

Basert på oppgavens problemstilling er det utviklet fem forskningsspørsmål. Spørsmålene 

baseres i hovedsak på fire elementer i forståelsen av begrepet inkludering, derav fellesskap, 

deltakelse, medvirkning og utbytte.  

- Hvordan er elevenes generelle opplevelse og erfaring av individuell 

spesialundervisning? 

- Hvordan opplever elevene å være en del av et klassefellesskap?  

- Hvordan opplever elevene å delta aktivt i klassefellesskapet?  

- Hvordan har elevene vært medvirkende i beslutninger tilknyttet individuell 

spesialundervisning?  
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- Hvordan har elevene fått utbytte av individuell spesialundervisning med henhold 

til sosial læring?  

 

Metode  

Det er blitt benyttet en kvalitativ forskningstilnærming hvor det er tatt sikte på å få innsikt i 

elevers subjektive opplevelser. Oppgaven har et fenomenologisk perspektiv. For å innhente 

data ble et semi-strukturert intervju gjennomført. Utvalget bestod av fire elever fra 

ungdomsskolen som har vist utagerende atferd og som har erfart individuell 

spesialundervisning på barneskolen. Datamaterialet ble analysert ut fra en stegvis-deduktiv 

induktiv metode (SDI) og videre er funnene drøftet opp mot teori og forskning som er 

fremlagt i oppgaven.   

 

Funn  

Elevene uttrykte seg nyansert i deres beskrivelser av individuell spesialundervisning. Det 

kommer frem tre aspekter som ble påpekt som særlig positive opplevelser. Derav økt 

konsentrasjon, assistentene som tok del i elevenes spesialundervisning og fordeler som 

elevene fikk. Basert på elevenes opplevelser tilknyttet individuell spesialundervisning er det 

drøftet at elevenes inkludering i skolen var mangelfull, til tross for at elevene trakk frem 

positive opplevelser. Det ser ut til at flere av elevene i liten grad opplevde å være en del av 

klassefellesskapet og opplevde det noe utfordrende å delta aktivt i fellesskapet. Det kan 

forstås som at elevenes medvirke med hensyn til individuell spesialundervisning var 

begrenset. Videre kommer det ikke tydelig frem i hvor stor grad sosial læring var vektlagt i 

individuell spesialundervisning, og det er usikkert hvor stort sosialt læringsutbytte elevene 

har hatt.  
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1 Innledning  
1.1 Bakgrunn for valg av oppgavens tema  
Prinsippet om en inkluderende skole har i mange år stått som en overordnet målsetting i den 

norske skole, da særlig etter Salamanca-erklæringen i 1990-årene (Haug, 2014, s. 6-10; 

Kunnskapsdepartementet, u. å. ; "Opplæringslova," 1998, § 1-1). Skolen skal ha respekt for 

mangfoldet, slik at alle elever blir inkludert, uavhengig av elevers utfordringer og bakgrunn 

(Haug, 2014, s. 6-7). Inkludering kan forstås som at elever skal høre til et fellesskap gjennom 

sosial tilhørighet (NOU, 2015, s. 18). Begrepet inkludering er et komplekst begrep og favner 

en rekke utfordringer. I følge Haug kan begrepet deles inn i fire elementer, derav fellesskap, 

deltagelse, medvirkning og utbytte, som det er vist til i figur 1. Alle elever skal være en del av 

det sosiale fellesskapet og delta i fellesskapet. Videre har alle elever rett til medvirkning samt 

å få et utbytte av skolen, både faglig og sosialt (Haug, 2014, s. 12-13).  

 

Figur 1 Fire elementer i forståelsen av inkludering 

 
Figur 1 illustrerer innholdet i begrepet inkludering, hvor de fire elementene utgjør fire utfordringer i prosessen 
av å oppnå inkludering.  
 

Målsettingen om inkludering står, som nevnt, sentralt i den norske skole. Likevel foreligger 

det utfordringer med henhold til hvordan inkludering skal foregå i praksis. Problematisering 

av begrepene inkludering og segregering ikke er noe nytt innenfor spesialpedagogikk. Særlig 

har dette vært et tema som har vært aktuelt å drøfte i lys av spesialskoler og spesialavdelinger 

(Ruud, 2012, s. 4). Tematikken er også videre aktuell innenfor spesialundervisning som 

foregår i ordinære klasser og skoler (Holterman & Jelstad, 2012; Nordahl & Hausstätter, 

2009). En problemstilling som er blitt drøftet er hvorvidt det er mulig, og i hvilken grad 

elever blir inkludert i skolen når de mottar et segregert opplæringstilbud. I Opplæringslova 

§8-2 kommer det frem at spesialundervisning skal organiseres slik at elevers behov for sosial 

tilhørighet blir ivaretatt ("Opplæringslova," 1998). Videre påpeker Kunnskapsdepartementet i 

sin veiledning av Opplæringslova § 8-2 at skolen skal være inkluderende og dette må tas 

hensyn til ved organisering (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 1). Grunnet elevenes behov 

for sosial tilhørighet og stabilitet skal alle elever tilhøre en gruppe eller klasse 

("Opplæringslova," 1998, §8-2). Det vil si at elever som har undervisning utenfor 
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klasserommet skal oppleve tilhørighet i en klasse eller en gruppe, til tross for at eleven er 

mindre sammen med klassen, sammenlignet med de andre elevene. Nyere undersøkelser på 

inkludering i fellesskapet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, ledet av 

Nordahl, tilsier riktignok at det spesialpedagogiske systemet i dag er lite inkluderende 

(Nordahl et al., 2018). 

 

Spesialundervisning og særskilt tilrettelegging utenfor klasserommet som er av stort omfang 

kan bidra til redusert sosial tilhørighet i skolen. I vedtaket om spesialundervisning skal derfor 

timeantall oppføres i klokketimer. Det eksisterer riktignok et unntak ved oppføring av 

timeantall, og det er for elever som viser utagerende atferd (Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 

53). Dette begrunnes i at elever som viser utagerende atferd kan ha behov for strakstiltak, og 

det kan være utfordrende å forutse og vurdere i forkant hvor mange timer spesialundervisning 

det er behov for (Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 53). Det beskrives på 

Utdanningsdirektoratet sine nettsider at når atferden tilsier at det bør igangsettes strakstiltak 

kan det være behov for hjelp av assistent. Unntaket ovenfor tilsier at timeantallet for 

spesialundervisning ikke nødvendigvis reguleres for elever som viser utagerende atferd, og 

undervisningen kan resultere i et stort omfang. Samtidig er det tydelig samsvar innenfor 

forskning og teori. Det hevdes at elevgruppen som viser utagerende atferd har utfordringer 

med å etablere vennskapsrelasjoner til jevnaldrende og opplever ensomhet i skolen. 

Utfordringene kan forklare noe av årsaken til atferden (Lund, 2012, s. 30; Nordahl, 2000, s. 

306-307; Ogden, 2009, s. 52; Overland, 2007, s. 201). Med utgangspunkt i beskrivelsene 

ovenfor kan det se ut som at elevgruppen som utviser utagerende atferd har utfordringer med 

å bli inkludert i klassefellesskapet. Det er derfor interessant å undersøke hvordan 

spesialundervisning påvirker denne elevgruppens opplevelse av inkludering i fellesskapet.  

 

Spesialundervisning kan organiseres på ulike måter. En måte kan være ta en elev ut av 

klasserommet slik at eleven er én-til-én med en voksen. En slik type organisering vil i denne 

oppgaven heretter bli omtalt som individuell spesialundervisning. Begrunnelse for valg av det 

respektive begrepet blir redegjort for i del 2.5 Spesialundervisning. Som det kommer frem i 

Utdanningsdirektoratet sin veiledning kan elever som viser utagerende atferd organiseres i 

individuell spesialundervisning når det er behov for strakstiltak (Utdanningsdirektoratet, 

2014, s. 53). Altså at assistent eller en lærer tar eleven ut av klasserommet. Denne måten å 

organisere undervisningen på medfører at eleven er fysisk adskilt fra medelevene sine i en 

gitt periode, og organiseringen kan omtales som et segregert opplæringstilbud.  
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For å oppsummere er prinsippet om inkludering i stor grad vektlagt i den norske skolen og 

det preger også den norske skolepolitikken. Til tross for dette kan elever som viser 

utagerende atferd få tildelt individuell spesialundervisning av et stort omfang, noe som kan 

påvirke elevens opplevelse av inkludering. Samtidig er dette en elevgruppe som i 

utgangspunktet kan ha utfordringer med å etablere vennskap, samt tilhøre et fellesskap. På 

bakgrunn av det som er blitt fremlagt ovenfor vil det videre være interessant å undersøke 

nærmere hvordan elever som viser utagerende atferd opplever å bli tatt ut av klasserommet i 

form av individuell spesialundervisning. Temaene for denne oppgaven er derfor individuell 

spesialundervisning, inkludering og utagerende atferd. 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål  
Formålet med denne oppgaven er å få en forståelse av hvordan individuell 

spesialundervisning oppleves og hvordan individuell spesialundervisning påvirker opplevelse 

av inkludering hos elever som viser utagerende atferd. Problemstillingen i denne oppgaven er 

dermed som følger:  

 

Hva er elever, som viser utagerende atferd, sin opplevelse av individuell 

spesialundervisning, i lys av inkluderingsbegrepet? 

 

Det er utviklet fem forskningsspørsmål for å presisere hvordan problemstillingen i denne 

oppgaven skal undersøkes og besvares. Disse forskningsspørsmålene baseres seg i hovedsak 

på elementene som inkluderingsbegrepet omfavner, se figur 1.  

- Hvordan er elevenes generelle opplevelse og erfaring av individuell 

spesialundervisning? 

- Hvordan opplever elevene å være en del av et klassefellesskap?  

- Hvordan opplever elevene å delta aktivt i klassefellesskapet?  

- Hvordan har elevene vært medvirkende i beslutninger tilknyttet individuell 

spesialundervisning?  

- Hvordan har elevene fått utbytte av individuell spesialundervisning med henhold 

til sosial læring?  
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Inkludering gjelder både skolens faglige og sosiale aspekt (Haug, 2014). I denne oppgaven er 

fokuset rettet mot det sosiale aspektet. Dette begrunnes i at elevgruppens vanske som er 

aktuell i denne oppgaven ikke er en isolert vanske. Vansken oppstår i samhandling med andre 

(Ogden, 2009, s. 19; Roland, Øverland, & Byrkjedal-Sørby, 2016, s. 156), og er derav en 

vanske som faller innenfor det sosiale aspektet. Dette vil bli utdypet videre i del 2 Teoretisk 

og forskningsmessig bakgrunn. Når det videre er snakk om inkludering i skolen vil de fire 

elementene som er fremlagt i innledningen stå sentralt. I følge Haug (2014) består begrepet 

av en andre dimensjon som ikke blir vektlagt i denne oppgaven. Redegjørelse for den andre 

dimensjonen og begrunnelse for valg av fokusområdet vil fremkomme senere i del 2.1 

Inkludering.  

 

1.3 Disposisjon  
I første del av oppgaven vil det bli presentert teori og forskning som er av relevans for 

fenomenene som undersøkes. Det tas sikte på at leseren får en forståelse av begrepene 

inkludering, utagerende atferd, sosial kompetanse og spesialundervisning, samt 

sammenhengene mellom de respektive begrepene. Det neste kapittelet tar for seg prosjektets 

metode, hvor det foreligger en gjennomgang av hvordan forskningsprosjektet ble 

gjennomført, samt en vurdering av oppgavens kvalitet og etiske hensyn. Dernest foreligger en 

presentasjon av oppgavens funn. Underveis i kapittelet blir funnene drøftet opp mot relevant 

teori. Videre fremkommer et avsluttende kapittel hvor det blir fremlagt en samlet forståelse 

av funnene, for å besvare oppgavens problemstilling.  
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2 Teoretisk og forskningsmessig bakgrunn  
I denne delen av oppgaven vil det bli fremlagt teori og forskning som er av relevans for 

fenomenene som det tas sikte på å undersøke.  

 

2.1 Inkludering  
Formålet i denne oppgaven er å undersøke hvordan elever opplever individuell 

spesialundervisning og hvordan individuell spesialundervisning påvirker inkludering hos 

elever som viser utagerende atferd. En inkluderende skole forstås som en mangfoldig skolen, 

hvor individuelle forskjeller blir verdsatt (Overland, 2007, s. 254). Befring beskriver begrepet 

inkludering som en motsats til sosial segregering. Videre blir det hevdet at det er elevens 

subjektive opplevelse av å delta i et fellesskap som er avgjørende i om eleven er inkludert i et 

klassemiljø (Befring, 2014, s. 57). 

 

I denne oppgaven tas det utgangspunkt i Haug (2014) sin definisjon av begrepet inkludering. 

Dette begrunnes i at definisjonen baseres på forskningsbasert kunnskap, samt at definisjonen 

er rettet mot skoleledere og lærere som praktiserer pedagogikk. Som det er hevdet i 

innledning er begrepet inkludering et komplekst begrep og utøvelsen av inkludering varierer i 

praksis. Likevel foreligger det en felles forståelse av at begrepet består av ulike nivåer og 

dimensjoner. I innledningen ble en horisontal forståelse av begrepet presentert, som består av 

fire utfordringer, derav fellesskap, deltakelse, medvirkning og utbytte. Videre består begrepet 

av en vertikal forståelse, som skiller mellom ulike nivåer i forvaltningen, derav stat, 

kommune og skole. Det bør foreligge samsvar i forståelsen av begrepet på tvers av de ulike 

nivåene og dimensjonene. Samtidig hevder Haug at den største utfordringen med henhold til 

inkludering er å gjennomføre inkludering i praksis på skoler og i klasserom (Haug, 2014, s. 

3-15). I denne oppgaven vil det derfor tas utgangspunkt i inkludering sett fra et mikronivå, 

altså en lokal kontekst hvor pedagogisk praksis på skolen står sentralt (Nordahl et al., 2018, s. 

25). 

 

Inkludering vil, i henhold til Haugs (2014) prinsipper bidra til tilpasset opplæring for alle 

elever. På denne måten vil trolig enhver elev få et tilfredsstillende læringsutbytte.  

Utdanningsdirektoratet (2015) viser til at opplevelse av inkludering hos elever består av tre 

former, derav faglig, sosial og psykisk. Slik at elever skal få et faglig utbytte, gjennom å være 
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aktiv deltakende i fellesskapet. Videre skal elever få et sosialt utbytte gjennom positiv og 

aktiv deltakelse med jevnaldrende. I tillegg skal elever få et psykisk utbytte, slik at elever 

opplever skolen som en positiv arena (Utdanningsdirektoratet, 2015). Elevens utbytte kan 

muligens gi en indikasjon på hvor inkluderende en skole er. Likeledes argumenteres det for at 

omfanget av spesialundervisning også kan gi en indikasjon på inkludering i skolen. Det vil si 

at jo større inkluderingspraksis, jo mindre behov for spesialundervisning (Haug, 2014, s. 26; 

Morken, 2012, s. 150-151). Dersom elevene ikke får et tilfredsstillende utbytte i ordinær 

undervisning, kan spesialundervisning være en løsning. Nordahl og Sunnevåg (2008) har 

gjennomført en kartleggingsundersøkelse for å undersøke hvordan elever som får tildelt 

spesialundervisning opplever deres skolehverdag. Basert på undersøkelsen rapporteres det at 

elever som mottar spesialundervisning, i større grad enn andre elever, mistrives på skolen og 

opplever mangel på gode relasjoner. I kartleggingsundersøkelsen skåret elever som utviser 

atferdsvansker dårligst (Nordahl & Sunnevåg, 2008, s. 32-41). Det vil si at 

spesialundervisning muligens ikke bidrar til økt inkludering for elever som viser utagerende 

atferd, da det ser ut til at elevene ikke opplever skolen som en positiv arena. Resultatene fra 

samme undersøkelsen tilsier også at det foreligger en liten forskjell mellom elever med 

ADHD-diagnose som mottar og som ikke mottar spesialundervisning. Mistrivsel og mangel 

på gode relasjoner var også til stede hos elever som ikke fikk spesialundervisning (Nordahl & 

Sunnevåg, 2008, s. 43-44). Dette kan tolkes i den retning av at inkludering av elever som 

viser utagerende atferd er utfordrende uavhengig av om elevene får tildelt 

spesialundervisning eller ikke. Årsaker til hvorfor denne elevgruppen har utfordringer med å 

bli inkludert i skolen utdypes i del 2.2 Utagerende atferd. 

 

I innledningen kommer det frem at elever som viser utagerende atferd står overfor en 

mulighet for å få tildelt mer individuell spesialundervisning enn det som er hensiktsmessig 

for elevene. Det er videre interessant å undersøke hvordan det å være fysisk borte fra 

klassefellesskapet, altså individuell spesialundervisning, påvirker elevenes opplevelse av 

inkludering. Det viktig å poengtere at å holde elever inne i et klasserom og dets fellesskap 

ikke nødvendigvis vil medføre at elevene opplever inkludering. Dette kan belyses gjennom 

studien til Nordahl og Sunnevåg (2008) beskrevet i avsnittet ovenfor, da også elever som er 

inne i klasserommet kan oppleve mangel på inkludering. Organisatorisk og fysisk integrering, 

slik som å tilpasse opplæringen i et klasserom, er ikke synonymt med begrepet inkludering 

(Morken, 2012, s. 120-129). Det kan foreligge en rekke forhold i et miljø som opprettholder 

en elevs opplevelse av mangel på inkludering, til tross for at eleven er fysisk til stede sammen 
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med sine medelever. For eksempel at elever har utfordringer med å etablere vennskap. 

Organisatorisk og fysisk integrering kan likevel være en forutsetning for at elever skal kunne 

oppleve inkludering (Morken, 2012, s. 121). Eksempelvis kan det å være fysisk tilstede 

sammen med medelever være en forutsetning for å kunne etablere gode relasjoner. 

 

Ovenfor er det hevdet at det å være fysisk i samme rom som resten av klassen, kan være en 

forutsetning for at elever skal bli inkludert i et fellesskap. Likeledes kan individuell 

spesialundervisning være en forutsetning for inkludering av elever. Enkelte elever vil stå 

overfor vansker som medfører et behov for individuell spesialundervisning over en viss 

periode, og segregering for integrering er et aktuelt tema (Ogden, 2012, s. 25). For å oppnå 

inkludering for alle elever på en mangfoldig skole, er det behov for spesielle tiltak for enkelte 

elever (Haug, 2014, s. 11). Det må forøvrig foreligger faglig argumenter som veier tungt i 

tilfeller hvor elever med vansker blir organisert i segregerte opplæringstilbud (Ruud, 2012, s. 

4). Som følge av at den aktuelle elevgruppen kan ha utfordringer med å bli inkludert i et 

fellesskap ‹‹[...] må skolen tilrettelegge for læring av alternativ atferd på en mye mer 

eksplisitt måte enn hva tilfellet ofte er›› (Overland, 2007, s. 209). Direkte tilrettelegging av 

alternativ atferd vil muligens være mer gjennomførbart i individuell spesialundervisning hvor 

fagpersonen har mer kapasitet til å fokusere på enkeltelever. Et slikt arbeid kan bidra til at 

eleven får mulighet til å delta og få utbytte av fellesskapet som igjen bidrar til at eleven 

opplever å bli inkludert. Det vil si at det kan være tilfeller hvor segregert undervisning er et 

nødvendig tiltak for å oppnå inkludering. I del 2.2 Utagerende atferd belyses forhold hos 

elevgruppen som bidrar til at elevene kan ha vanskeligheter med å bli inkludert.  

 

2.2 Utagerende atferd  
Atferdsvansker er en fellesbetegnelse for atferd som kan uttrykkes svært ulikt, men felles for 

alle typer atferdsvansker er at atferden på ulike måter ikke samsvarer med skolens krav og 

forventninger. Elever som viser atferdsvansker har utfordringer med å tilpasse seg miljøet i 

skolen og innta en forventet elevrolle. Atferden er dermed noe som oppstår i samhandling 

med andre og det er når elevene møter et gitt miljø hvor atferdsvansker oppstår (Ogden, 

2009, s. 19; Roland et al., 2016, s. 156). Graden av atferdens alvorlighet avhenger av 

atferdens frekvens, intensitet, varighet og omfang. Det som avgjør om atferd anses som et 

problem avhenger derfor av om uønskede handlingene blir gjentatt over en lengre periode, 

hvor ofte handlingene blir gjentatt og hvorvidt handlingen blir utført uavhengig av situasjon 
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(Aasen, Nordtug, Ertesvåg, & Leirvik, 2002, s. 37). Basert på atferdens frekvens, intensitet, 

varighet og omfang er det vanlig å skille mellom enkle, moderate og alvorlige atferdsvansker. 

Atferd som er utfordrende for et læringsmiljø, men som kan korrigeres av læreren anses å 

være atferdsvanske av en enkel eller moderat grad. Atferd som derimot krever umiddelbare 

reaksjoner fra lærere og ofte støtte og samarbeid fra skolen og andre innsatser anses å være 

atferdsvansker av en alvorlig grad. Moderate og alvorlige atferdsvansker krever ressurser i 

form av tid og støtte fra andre fagansvarlige og kan være krevende å håndtere i en 

læringssituasjon (Ogden, 2009, s. 16-17). Videre kan denne atferden kreve spisskompetanse 

fra lærerens side, samt hjelp og veiledning fra andre institusjoner som pedagogisk-

psykologisk tjeneste og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Roland et al., 2016, s. 

157).  

 

Nordahl gjennomførte i 2000 et forskningsprosjekt hvor elever rapporterte om sin egen 

atferd. Basert på selvrapporteringen ble fire kategorier av atferdsvansker utviklet, derav 

undervisning- og læringshemmende atferd, sosial isolasjon, utagerende atferd og norm- og 

regelbrytende atferd. Det ble rapportert at elever som faller innenfor kategorien utagerende 

atferd ble raskt sinte, svarte tilbake til lærer når elevene fikk tilsnakk og kranglet ofte med 

medelever. Atferden beskrevet ovenfor kan forstås som aggressiv atferd. Det var signifikant 

flere gutter enn jenter som utviste denne typen atferd. Videre rapporterte flere av disse 

elevene at de selv opplevde å være ensomme (Nordahl, 2000, s. 304-113). Det er ønskelig å 

se nærmere på nettopp elevgruppen som viser utagerende atferd fordi denne elevgruppen ofte 

rapporterer ensomhet, noe som virker inn på inkludering. Bakenforliggende forklaringer til 

utagerende atferd kan være komplekst i den forstand at det kan foreligge en rekke forhold 

som bidrar til å opprettholde atferden. Slike forhold kan både være til stede hos individet 

selv, i elevens miljø eller forhold som oppstår i møte mellom individ og miljø. I 

forskningsprosjektet til Nordahl kommer det frem at det er i hovedsak to faktorer som bidrar 

til å forklare årsaken til atferd. Den ene forklaringen er elevens deltakelse og innstilling til 

skolen (Nordahl, 2000, s. 308-312). Dette bekreftes i en metaanalyse hvor resultatene viste at 

det foreligger en sterk sammenheng mellom atferdsvansker og tilknytning og forpliktelse til 

skolen, samt elevens forventning og ambisjoner til skolen (Najaka, Gottfredson, & Wilson, 

2001). Den andre forklaringen er sosiale relasjoner til medelever. De elevene som rapporterte 

dårlig relasjoner til medelever viste større omfang av atferdsvansker sammenlignet med 

elever som rapporterte gode relasjoner (Nordahl, 2000, s. 308-312). Det vil si at elever som 

viser utagerende atferd kan ha mangel på, eller få relasjoner til medelever. De relasjonene 
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som eventuelt er tilstede, kan være preget av et negativt samspill, noe som tilsier at denne 

elevgruppen kan mangle et sosialt støttende nettverk (Ogden, 2009, s. 19). Etablering av 

relasjoner til jevnaldrende er viktig fordi elever lærer forventet atferd og normer av hverandre 

(Overland, 2007, s. 202), og mangel på relasjoner bidrar ikke bare til å opprettholde 

atferdsvansker, men det bidrar også til at elever uteblir i et fellesskap hvor positiv atferd 

læres. Nordahl poengterer at utagerende atferd kan være en respons på at elevene opplever 

ensomhet (Nordahl, 2000, s. 304-113). Elever som viser utagerende atferd har altså 

utfordringer med å være en del av et fellesskap i klassen, noe som forøvrig er nevnt tidligere, 

i oppgavens innledning. I videre delkapittel er det ønskelig å belyse hvordan elever som viser 

utagerende atferd har utfordringer med deltakelse og innstilling til skolen, samt relasjoner til 

medelever, som følge av mangel på sosial kompetanse.  

 

Som det er påpekt ovenfor foreligger det en rekke årsaksforklaringer til utagerende atferd, 

årsaker som er til stede i individet, i miljøet eller årsaker som oppstår i samspill mellom 

individet og miljøet (Nordahl, 2000, s. 308-312). Jeg har valgt å trekke frem én årsak videre i 

oppgaven, derav sosial kompetanse. Det er ønskelig å fremlegge to begrunnelser til hvorfor 

nettopp sosial kompetanse er valgt for å forklare atferden. Den første forklaringen er at sosial 

kompetanse kan medføre marginalisering (Overland, 2007, s. 201-217), som kan virke inn på 

elevers opplevelse av inkludering. Den andre årsaken er, som det vil komme frem nedenfor, 

at sosial kompetanse læres i fellesskap med jevnaldrende, slik at et stort omfang av 

individuell spesialundervisning vil kunne påvirke elevenes utvikling av sosial kompetanse.  

 

2.3 Sosial kompetanse som årsak til utagerende atferd  
Sosial kompetanse forstås som evnen til å kunne forstå og tilpasse seg omgivelsene, samt å 

kunne påvirke omgivelsene. Gjennom initiativ påvirker elever sine omgivelser for å oppnå 

personlige sosiale mål (Ogden, 2009, s. 202-208). Sosial kompetanse knytter seg til 

forventninger om hva som er ønskelig i et gitt miljø. Forventinger om hvordan elever skal 

opptre vil derfor variere ut fra blant annet hvem eleven er sammen med, hvor elevene 

befinner seg og hva slags situasjoner elevene befinner seg i. Elevenes alder er også med på å 

påvirke hvilke forventninger som er til stede i et miljø (Ogden, 2009, s. 39). For å innfri 

forventninger som oppstår i miljøet kreves det at elevene er i besittelse av en rekke sosiale 

ferdigheter. Gresham og Elliott utviklet i 1990 (referert i Glavin & Lindbäck, 2014, s. 25) en 

oversikt over ulike ferdigheter som består av fem hovedkategorier; samarbeid, selvkontroll, 
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selvhevdelse, empati og ansvar. Innenfor hver hovedkategori foreligger det en rekke 

delferdigheter.  

 

Samhandling med andre mennesker består både av et emosjonelt- og et kognitivt aspekt 

(Ogden, 2009, s. 204). Med henhold til det emosjonelle aspektet er det nødvendig å forstå 

sine egne og andres følelser for å beherske sosiale ferdigheter og elevers følelser vil påvirke 

de valgene elevene tar i en sosial situasjon (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 65). Det emosjonelle 

aspektet består av holdninger og motivasjon, og avgjør hvor mye innsats og initiativ eleven 

tar i sosiale situasjoner (Ogden, 2009, s. 39). Opplevelse av mestring er nødvendig for å ta i 

bruk sosiale ferdigheter (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 16). Det kan se ut til at mestring av 

sosial deltagelse og bekreftelse i form av tilbakemeldinger fra omgivelsene vil påvirke sosiale 

kompetanse positivt, slik at elevens sosiale kompetanse videreutvikles (Ogden, 2009, s. 40). 

Det kognitive aspektet består av indre representasjoner av sosiale situasjoner, samt sosial 

kommunikasjon. Det kognitive aspektet ved sosial kompetanse bidrar dermed til sosial 

bevissthet. Elever tolker og forstår sosiale situasjoner og må ut fra tolkningene vurdere 

hvordan det er hensiktsmessig å handle i en gitt situasjonen (Ogden, 2009, s. 208).  

 

Forskning tilsier at det foreligger en sammenheng mellom elever som viser utagerende atferd 

og sosial kompetanse (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & Cunningham, 2000, s. 

232; Sørlie, Hagen, & Ogden, 2008, s. 122). Langeveld, Gundersen og Svartdal gjennomførte 

en kvantitativ studie for å undersøke om sosial kompetanse fungerer som en medierende 

faktor til atferdsvansker. Altså om sosial kompetanse er med på å påvirke elevers atferd og 

om økt sosial kompetanse kan bidra til å redusere elevenes atferdsvansker. Deltakerne som 

bestod av barn og ungdom mottok et pedagogisk program for å forebygge og redusere 

aggressiv atferd, Aggresion Replacement Traning (ART). Det viste seg at det forekom 

forbedringer i elevenes atferd i etterkant av ART (Langeveld, Gundersen, & Svartdal, 2012). 

Ut fra studien er det mulig å tolke det i den retning av at økt sosial kompetanse kan bidra til å 

redusere atferdsvansker. Resultatene fra studien viser til at elever på barneskolen har en 

større forbedring i utvikling av sosial kompetanse sammenlignet med elever på 

ungdomsskolen (Langeveld et al., 2012, s. 390-391).  

 

Det er i denne oppgaven vist til at sosial kompetanse omfavner et kognitivt aspekt i den 

forstand at elever er sosialt bevisste og enhver elev forstår sosiale situasjoner ut fra ulike 

tolkninger og handler deretter. Endringer i kognitive representasjoner viser seg å bidra til økt 
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kompetanse i sosiale ferdigheter og redusert atferdsvansker. Dette kommer frem i en studie 

som nylig er utgitt. Elever på norske barneskoler og ungdomsskoler mottok et program, 

Social Perception Training (SPT), hvor kognitive prosesser ble endret og atferdsvansker ble 

redusert (Finne & Svartdal, 2017). Elever som viser atferdsvansker kan, av elevenes tidligere 

erfaringer, være preget av negative følelser og forventninger, samt motivasjonssvikt. Disse 

erfaringene kan bidra til at sosiale signaler oppfattes feil, noe som kan prege elevenes valg av 

reaksjoner og handlinger (Ogden, 2009, s. 223). Aasen med flere (2002, s. 36) støtter denne 

påstanden da det hevdes at denne elevgruppen ofte har persepsjonsvansker. Det kan tyde på 

at elever som viser utagerende atferd kan ha utbytte av å være mer bevisst, samt reflektere 

over sosiale situasjoner med støtte fra lærer, slik at elevene tolker sosiale signaler mer 

korrekt. Sosial bevissthet og bevissthet overfor valg elever tar kan øke elevens mestring av 

sosiale ferdigheter (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 141).  

 

2.3.1 Sosial læring  
Elever lærer forventet atferd og sosiale ferdigheter i samspill med jevnaldrende, gjennom 

deltakelse og observasjon (Ogden, 2009, s. 210; Overland, 2007, s. 202). For enkelte elever 

kan dette være særlig utfordrende. Læring av sosiale ferdigheter bør dermed arbeides med 

systematisk (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 27). Innlæring av sosiale ferdigheter kan foregå på 

ulike måter. Ogden peker på to hovedtilnærminger; sosial ferdighetslæring og sosial-kognitiv 

læring (Ogden, 2009, s. 234-235). Den førstnevnte hovedtilnærmingen går ut på å lære 

sosiale ferdigheter og å ta i bruk sosiale ferdigheter på en hensiktsmessig måte i samhandling 

med andre. Den andre hovedtilnærmingen for sosial læring, sosial-kognitiv læring, går ut på å 

lære alternative løsninger i sosiale utfordringer. Ogden trekker frem det kognitive aspektet 

som et nødvendig aspekt, hvorpå elever kan utvikle nye tankerferdighet knyttet til alternativ 

atferd slik at elever evner å handle på ulike måter for å løse sosiale utfordringer. Eleven bør 

dermed forstå konsekvenser av atferd og hvilke handlinger som oppnår elevens mål (Ogden, 

2009, s. 234-235). De to tilnærmingene til sosial læring som er presentert ovenfor, utelukker 

ikke hverandre (Ogden, 2009, s. 235), og det kan derfor være hensiktsmessig å arbeide med 

de nevnte tilnærmingene parallelt. Det er utviklet en rekke programmer for sosial læring, og 

Ogden påpeker at det foreligger noen fellestrekk ved programmene. I hovedsak handler det 

om to faser, innlæring av sosiale ferdigheter og praktisering av ferdighetene. Innlæring av 

sosiale ferdigheter vil si å presentere en ferdighet, drøfte ferdighetene og demonstrere 

ferdighetene ved bruk av for eksempel rollespill. Ved praktisering av ferdigheter må 
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ferdighetene følges opp i virkelige sosiale situasjoner og overføre ferdighetene fra en 

situasjon til en annen. I denne delen av sosial læring er det hensiktsmessig at læreren følger 

opp situasjoner hvor ferdighetene kan brukes i praksis, samt å drøfte de sosiale situasjonene 

(Ogden, 2009, s. 249-252). Å følge opp sosiale utfordringer i naturlig situasjoner vil være en 

effektiv måte å lære barn sosial kompetanse på, da dette gir elever mulighet til å trene på 

sosiale ferdigheter (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 141; Ogden, 2009, s. 233). Ved hjelp av 

uformelle dialoger kan elever få veiledning i den aktuelle situasjonen. Å veilede elever i 

naturlige situasjoner bør gi elever mulighet til å reflektere rundt situasjonen og egne valg, 

samt oppleve mestring knyttet til atferden (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 141). På denne 

måten blir begge hovedtilnærmingene til sosial læring tatt i bruk, altså både sosial 

ferdighetslæring og sosial-kognitiv læring.  

 

Innenfor de to fasene, innlæring og praktisering, forekommer ulike prosesser. Flere av 

prosessene kan være gjennomførbart i individuell spesialundervisning. Både å presentere og 

demonstrere en ferdighet vil være mulig å gjennomføre i individuell spesialundervisning. 

Videre vil det være mulig å drøfte sosiale situasjoner hvor ferdighetene kan tas i bruk. 

Individuell spesialundervisning åpner opp for muligheten til å arbeide med situasjoner som 

har skjedd eller kommer til å skje i et klassefellesskap (Morken, 2012, s. 137-139). Å 

gjennomføre og øve på sosiale ferdigheter vil riktignok være lite realiserbart i individuell 

spesialundervisning, da den aktuelle eleven ikke er i samhandling med sine medelever. 

Videre vil det være interessant å undersøke hvordan elever som viser utagerende atferd får et 

sosialt læringsutbytte av individuell spesialundervisning.   

 

I delkapitlene ovenfor er det vist til teori som tilsier at utagerende atferd opprettholdes av 

mangel på samspill med jevnaldrende, innstilling til skolen og deltakelse i skolen. Disse 

utfordringene kan virke inn på elevenes opplevelse av inkludering i skolen. En av årsakene til 

at elever som viser utagerende atferd står overfor de respektive utfordringene kan forklares ut 

fra sammenhengen mellom atferdsvansker og sosial kompetanse. I delkapittelet nedenfor er 

det ønskelig å utdype hvorfor elever som viser utagerende atferd kan oppleve mangelfull 

inkludering. 

 

2.4 Utagerende atferd som årsak til mangelfull 

inkludering  
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Utagerende atferd kan bidra til utfordringer i et læringsmiljø. Atferden kan virke forstyrrende 

overfor medelever i klassen og bidra til manglende konsentrasjon. Atferden kan også oppta 

mye av oppmerksomheten til læreren, slik at læreren ikke har mulighet til å gjennomføre et 

planlagt undervisningsopplegg, samt vie nok oppmerksomhet og pedagogisk støtte til andre 

elever i klassen (Ogden, 2009, s. 17-18). Uro som følge av atferden kan påvirker arbeid- og 

læringssituasjonen til medelevene (Nordahl, 2000, s. 315). Som en konsekvens av at atferden 

kan virke forstyrrende, argumenteres det for at fysisk isolasjon og utestengelse fra 

fellesskapet er noe elever som viser utagerende atferd opplever. Videre kritiserer Ogden 

ordinære skoler og klasser for å være for lite inkluderende. Elever som viser utagerende 

atferd kan oppfattes som et irritasjonsmoment, og det foreligger av den grunn en holdning om 

å forflytte ‹‹problemet›› fremfor å tilpasse undervisningen (Ogden, 2012, s. 23-25). Det vil si 

at en måte å håndtere utfordringen på er å ta eleven som viser utagerende atferd ut av 

klasserommet. Nordahl underbygger denne påstanden, og hevder også at dette kan være 

tilfellet, for å skape ro i en klasse (Nordahl, 2000, s. 315). Dette vil muligens ikke være en 

hensiktsmessig løsning. For at elevene som viser utagerende atferd skal klare seg best mulig 

senere i livet er det nødvendig at elevene er så mye som mulig inne i ordinære klasser. I 

klasserommet læres normer, verdier og atferd gjennom kontakt med jevnaldrende. Påvirkning 

av det sosiale miljøet i et klassefellesskap er med på å integrere elever inn i et samfunn 

(Ogden, 2012, s. 27). Annen forskning, gjennomført av Cartledge og Milburn (referert i 

Ogden, 2009, s. 222-223), bekrefter denne påstanden, da det er funnet at elever som viser 

utagerende atferd opplever utestengelse fra medelever, og at dette er særlig tilfelle hos elever 

som samhandler lite med jevnaldrende. Slik at å bli tatt ut av klasserommet kan i seg selv 

påvirke elevens kontakt med medelevene. Avvisning fra jevnaldrende, grunnet lite kontakt, 

kan bidra til at elever som viser utagerende atferd opprettholder denne atferden og det bidrar 

til en negativ utviklingsspiral (Ogden, 2009, s. 223). Som det er fremlagt i dette avsnittet kan 

den gitte elevgruppen trolig møte på utfordringer med tilhørighet til klassen, da elevene kan 

oppleve å bli tatt ut av klasserommet, samt avvisning og utestengelse som følge av 

manglende tilstedeværelse.  

 

En av årsakene til at elever som viser utagerende atferd opplever avvisning og utestengelse 

kan som nevnt være fordi atferden medfører at elevene blir tatt ut av klasserommet. En annen 

årsak til at elevgruppen møter avvisning kan være at elevgruppen ikke har knekt 

«vennskapskoden» i den forstand at det ikke foreligger et gjensidig forhold av vennlighet. 

Denne elevgruppen kan utvise aggressiv atferd og innta en dominerende lederrolle som kan 
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oppleves som negativt overfor medelevene (Ogden, 2009, s. 28). I lys av det som er hevdet i 

avsnittet ovenfor kan mangel på gjensidighet, vennlighet og dominerende atferd hos elever 

som viser utagerende atferd bidra til at eleven opplever lite sosial tilhørighet. Årsaken til 

hvorfor denne elevgruppen ofte inntar en dominerende rolle og ikke opprettholder gjensidig 

vennlighet kan forklares ut fra mangel på sosial kompetanse, noe som er utdypet i 

delkapittelet ovenfor.  

 

Elevers sosiale kompetanse har en innvirkning i elevenes sosiale status på skolen. Elever som 

uttrykker aggressiv atferd blir ofte tildelt lav sosial status og blir avvist av medelever. 

Medelever kan ha negative forventninger overfor elever som viser utagerende atferd og kan 

være usikre med henhold til elevenes aggressive atferd. Avvisning fra medelever kan hemme 

utvikling av sosial kompetanse og bidra til å vedlikeholde utagerende atferd (Ogden, 2009, s. 

222-225). Det vil altså si at det er forhold i miljøet som bidrar til å opprettholde elevenes 

atferd, som igjen medfører at elevene hemmes i utvikling av sosial kompetanse og 

inkludering i klasserfellesskapet. 

 

2.5 Spesialundervisning  
Alle elever i den norske skole har krav på tilpasset opplæring ("Opplæringslova," 1998, §1-3 

), slik at elevene får et tilfredsstillende læringsutbytte både faglig og sosialt. Ikke alle elever 

får et tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring i ordinær undervisning, og det er da 

behov for at noe av den tilpassede undervisning gjennomføres i spesialundervisning. Ved 

slike tilfeller vil elevene ha behov for det som kalles for særskilt støtte. Det kan være ulike 

årsaker til at elevene har behov for særskilt støtte og på Utdanningsdirektoratet sine nettsider 

formuleres ‹‹individuelle forhold, forhold i læringsmiljøet og/eller mangelfull tilrettelagt 

opplæring›› som faktorer som bidrar til dette behovet (Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 3).  

 

Spesialundervisning er et vanlig formelt tiltak for elever som viser atferdsvansker (Sørlie, 

2000, s. 120). Som det er påpekt i innledningen kan elevgruppen som viser utagerende atferd 

organiseres uten regulering av timeantall i enkeltvedtaket (Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 

53). Videre er det påpekt at unngåelse av oppføring av timeantall kan påvirke elevgruppen, i 

lys av et sosialt aspekt og inkludering i skolen. Det foreligger en risiko for at timeantallet vil 

overstige det som er hensiktsmessig for eleven. Individuell spesialundervisning for elever 

som viser utagerende atferd kan derfor være mer enn et lite omfang på 1-4 timer i uken 
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(Knudsmoen, Løken, Nordahl, & Overland, 2011, s. 23-24). Dette kan skyldes at 

elevgruppens atferd kan bidra til utfordringer i klassens læringsmiljø, og anses som er 

irritasjonsmoment slik Ogden (2012) hevder. En løsning vil være å ta elevene ut av 

klasserommet når det blir vist utagerende atferd (Nordahl, 2000, s. 315; Ogden, 2009, s. 17-

18). Det foreligger forskjeller når det kommer til sosial kompetanse hos elever som får og 

ikke får spesialundervisning. Manglende evne til å tilpasse seg med henhold til forventninger 

og regler på skolen fremkommer i større grad hos elever som mottar spesialundervisning, 

sammenlignet med elever som ikke får. Det vil si at elever som mottar spesialundervisning 

har eller får utfordringer med å delta i fellesskapet, som følge av spesialundervisningen 

(Knudsmoen et al., 2011, s. 32; Nordahl & Hausstätter, 2009, s. 165). Av elever med ulike 

vansker og som mottar spesialundervisning er det elever med atferdsvansker som viser seg å 

ha lavest sosial kompetanse. Til tross for at det foreligger en mulighet for at elevgruppen som 

viser utagerende atferd blir organisert mer i spesialundervisning enn det som er 

hensiktsmessig for elevene, viser det seg at det muligens ikke samsvarer med hva som 

foregår i praksis. I en studie som er utført av Knudsmoen, Løken, Nordahl og Overland 

kommer det frem at elevers sosiale kompetanse ikke er avgjørende for hvor mange timer i 

uken elevene får spesialundervisning. Knudsmoen, Løken, Nordahl og Overland konkluder 

videre med at det kan være tilfeldig hvilke elever som får lite til moderat eller stort omfang 

av spesialundervisning i uken. Likevel hevdes det at betingelser som ligger i den enkelte 

skole og i ordinær undervisning kan være avgjørende, og lærerens behov for avlastning og 

hjelp trekkes frem som en påvirkende faktor (Knudsmoen et al., 2011, s. 108-109, 120-122). 

Som det er nevnt kan utagerende atferd virke forstyrrende og utfordrende i et læringsmiljø 

(Ogden, 2009, s. 17-18), og denne atferden kan bidra til at lærere har behov for avlastning og 

hjelp. Det er dermed mulig å tolke det som at utagerende atferd kan medføre at enkelte elever 

får tildelt spesialundervisning av et stort omfang.  

 

Det foreligger en sammenheng mellom faglige presentasjoner og utagerende atferd, hvor 

faglige vansker kan resultere i atferdsvansker, og omvendt (Henggeler et al., 2000, s. 178; 

Overland, 2007, s. 258; Aasen et al., 2002, s. 36). Organisatoriske tiltak som blant annet 

individuell spesialundervisning er vanlig å igangsette for elever som viser utagerende atferd 

(Sørlie, 2000, s. 120). Det kan likevel se ut til at elevene profiterer lite på spesialundervisning 

når det gjelder det faglige utbytte, da det foreligger en rekke faktorer som bidrar til å 

opprettholde faglige vansker. Blant annet lite struktur på opplæringen, stigmatisering og 

opplevelse av lav mestring (Overland, 2007, s. 258-275). Spesialundervisning for elever som 
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viser atferdsvansker er dermed et tema som er mye diskutert og forskning som er tilknyttet 

denne problematikken er noe usikker med tanke på hva som er hensiktsmessig for elevene 

(Overland, 2007, s. 256).  

 

Timeantallet med spesialundervisning i norske skoler har økt (Knudsmoen et al., 2011, s. 9). 

Det er flere elever som har mellom 191 til 271 timer eller mer spesialundervisning per år i 

2017-18 enn det var i 2015-16 og 2016-17. Samtidig som det er færre elever som har 1 til 190 

timer spesialundervisning per år (GSI, 2018). Det vil si at det er flere elever som mottar et 

større omfang av spesialundervisning i 2017-18, sammenlignet med tidligere år. Det blir ikke 

spesifisert i Utdanningsdirektoratet sitt informasjonssystem i grunnskolen (GSI) hvor stor 

andel av elevene dette gjelder for som viser utagerende atferd. I skoleåret 2017/2018 var det 

6402 elever som fikk spesialundervisning hovedsakelig alene. 15249 elever fikk tildelt timer 

med assistent som en del av enkeltvedtaket om spesialundervisning, 271 timer eller mer per 

år (GSI, 2018). Omfanget elever som får tildelt spesialundervisning hovedsakelig alene og 

med assistent har også økt fra tidligere skoleår, og økning av timeantall kan være tilfellet hos 

elevgruppen som viser utagerende atferd. Tallene ovenfor støtter oppunder denne oppgavens 

relevans, da det ser ut til å foreligge en økende utvikling med henhold til individuell 

spesialundervisning, som i tiden fremover potensielt vil virke inn på flere elever som viser 

utagerende atferd. Det er derfor et behov for en bred forståelse av hvordan denne type 

organisering oppleves for elevene.  

 

Det vil være mulig at elever får vedtak om spesialundervisning som innebærer kun timer med 

assistent, og ikke vedtak som inkluderer organisering og omfang av spesialundervisning. At 

vedtak på assistent uten organisering og omfang av spesialundervisning omtales som 

spesialundervisning, kan komme noe uklart frem i Utdanningsdirektoratet sin veileder for 

spesialundervisning. Gjennom kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus har jeg 

riktignok fått bekreftet at timer med assistent, hvor assistenten og eleven er alene, omtales 

som individuell spesialundervisning. Det er forøvrig viktig å påpeke at en pedagog skal ha 

ansvaret for opplæringen når timer med assistent forstås som spesialundervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 27-28). Én-til-én undervisning kan assosieres med 

spesialundervisning som er styrt av omfang og organisering spesifisert i vedtaket og IOP. 

Elever som får tildelt assistent vil kunne tilbringe tid én-til-én med en fagansatt utover det 

som eventuelt er spesifisert i vedtaket og IOP. Det er derfor besluttet å ta i bruk begrepet 

individuell spesialundervisning i denne oppgaven, for å tydeliggjøre overfor leseren at 
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spesialundervisningen omhandler all den tiden eleven tilbringer på skolen alene sammen med 

en voksen. Et forslag om lovendring i spesialundervisning, som skal til høring hos 

regjeringen, er forøvrig nevneverdig i denne sammenheng. Ekspertgruppen som har fremmet 

forslaget hevder at det er for mange elever i grunnskolen som får hjelp av ufaglærte 

assistenter uten tilstrekkelig faglig veiledning og støtte. Det er hevdet at tilbudet for elever 

med særskilte behov bør endres, da det er behov for formell spesialpedagogisk kompetanse 

hos fagansatte for økt inkludering av elever i skolen (Nordahl et al., 2018, s. 6-9).  

 

2.5.1 Elevers rett til medvirke  
Skolen er pålagt å ta ansvar for at elever er medvirkende i deres skolehverdag, slik at barns 

stemme blir hørt ("Barnelova," 1981, §31, 32 og 33). Når det i skolen blir tatt avgjørelser 

knyttet til enkeltelevers personlige forhold skal skolen ta hensyn til hva barnet mener, gitt at 

barnet er i stand til dette. Vedtak om spesialundervisning og avgjørelser relatert til vedtaket, 

som omfang og organisering, er eksempler på avgjørelser knyttet til enkeltelevers personlige 

forhold. Elevens rett til medbestemmelse øker i tråd med barnets alder ("Barnelova," 1981, 

§31, 32 og 33; Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 23) 

 

Barneombudet utga våren 2017 en fagrapport, «Uten mål og mening?», som omhandler 

tilbudet om spesialundervisning til barn og unge i skolen. Det ble undersøkt om 

spesialundervisning har et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud sammenlignet med 

ordinær undervisning. Rapporten baserer seg på elevers erfaring med spesialundervisning. 

Barneombudet undersøkte om elevene får det de har krav på, om spesialundervisningen er 

trygg og inkluderende og om skolene hører på hva elevene selv mener de trenger. En av 

konklusjonene fra rapporten var at spesialundervisningen ikke er tilstrekkelig og at dette vil 

gå utover elevenes fremtidige arbeid og psykiske helse. En av årsakene til at 

spesialundervisningen ikke er tilstrekkelig begrunnes i at elever sjeldent får medvirke i 

utformingen av spesialundervisning, til tross for at det er elevene som sitter på 

førstehåndskunnskap (Barneombudet, 2017). I rapporten hevdes det at for at opplæringen 

skal være tilfredsstillende må det i stor grad tas hensyn til elevenes meninger. Rapporten 

viser til at elevene ikke har opplevd å bli inkludert i avgjørelser som omhandler elevene og 

deres spesialundervisning. Mangel på elevers medbestemmelse gjelder både det faglige, men 

også når det kommer til valg av omfang og organisering av spesialundervisningen 

(Barneombudet, 2017, s. 41). Dette samsvarer ikke med Barnelova av 1981, vist til i avsnittet 
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ovenfor. Det understrekes i rapporten til Barneombudet (2017, s. 45) at mangel på elevers 

medvirkning kan føre til likegyldighet og mangel på trivsel hos elevene. I rapporten blir det 

ikke gått noe nærmere inn på hvordan elevene opplevde og erfarte individuell 

spesialundervisning gjeldende organisering og omfang. Elevers mangelfulle opplevelse av 

medvirkning, viser seg å være et problem som har vært til stede over en lengre periode. I en 

statlig utredning gjort i 2015 kommer det frem at en av utfordringene skoler står overfor når 

det kommer til inkludering i skolen er at elever ikke er nok involvert når det kommer til 

arbeid med skolens psykososiale miljø. At elever ikke blir hørt i valgavgjørelser som gjelder 

elevene er noe som trekkes frem som en konkret beskrivelse på manglende involvering 

(NOU, 2015, s. 19). Videre kommer det frem i utredningen at både skolen, foreldre og elever 

ikke har nok kunnskap om regler med henhold til hva eleven har rett på (NOU, 2015, s. 18).  

 

I dette kapittelet er det forsøkt å fremlegge til teori og forskning som sier noe om elever som 

viser utagerende atferd og deres skolehverdag, i lys av individuell spesialundervisning og 

inkludering. Det er blitt forsøkt å tydeliggjøre hvordan elever som viser utagerende atferd kan 

ha utfordringer med å bli inkludert i skolen som følge av sosial kompetanse. Videre kan det 

se ut til at elever som viser utagerende atferd får tildelt individuell spesialundervisning av et 

stort omfang. Teorien som er fremlagt ovenfor er bakgrunnen for oppgaven når det videre 

skal undersøkes hvordan elever som viser utagerende atferd opplever individuell 

spesialundervisning og hvordan individuell spesialundervisning påvirker elevenes 

inkludering i skolen.  
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3 Metode  
I det følgende kapittel vil metoden, som er tatt i bruk for å undersøke oppgavens 

problemstilling, bli beskrevet. En vurdering av oppgavens kvalitet og etiske hensyn vil videre 

bli fremlagt.  

 

3.1 Valg av metode  
Gjennomføring av et forskningsprosjekt baserer seg i hovedsak på forskningsspørsmålet 

(Crotty, 1998, s. 13). Forskningsspørsmålet er ledende i valg av forskningsmetode basert på 

hvilke spørsmål som blir stilt og hvordan disse spørsmålene blir stilt (Tjora, 2017, s. 29-30). I 

denne oppgaven er det ønskelig å undersøke hvordan elever opplever individuell 

spesialundervisning i lys av inkluderingsbegrepet. Individuell spesialundervisning forstås 

dermed som et fenomen og basert på forskningsspørsmålet tas det sikte på å undersøke 

nærmere elevers subjektive opplevelser og meninger knyttet til fenomenet. Kunnskapen det er 

ønskelig å produsere i denne oppgaven er dermed subjektive meninger, og dette forstås som 

et mål innenfor kvalitativ forskning (Dalen, 2011, s. 15). Kvalitativ forskningsmetode åpner 

opp for «[...] tilgang til menneskers grunnleggende opplevelser av livsverdenen» (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 47). Menneskers livsverden forstås som hvordan mennesker opplever 

verden i dagliglivet. Gjennom kvalitative undersøkelser er det mulig å oppnå innsikt i 

menneskers indre opplevelser og opplevelsene av noe kan bli beskrevet så presist som mulig 

ved bruk av ord (Befring, 2015, s. 38; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47). Grovt sett er det 

mulig å hevde at kvalitativ forskning søker forståelse og kvantitativ forskning søker 

forklaring (Tjora, 2017, s. 28-29). Denne grove inndelingen bidrar til å argumentere for at en 

kvalitativ tilnærming er passende metode for dette forskningsprosjektet. Da det er ønskelig å 

danne en forståelse av hvordan elever opplever individuell spesialundervisning. 

 

Basert på teori som er fremlagt ovenfor er en kvalitativ tilnærming valgt for å undersøke og 

besvare oppgavens problemstilling. Videre vil det bli redegjort for hvorfor fenomenologi er 

en passende metodologisk retning innenfor dette forskningsprosjektet. 

 

3.1.1 Fenomenologi  
Oppgavens perspektiv vil si noe om hvilke fenomener det er mulig å studere og lære noe om, 

og bidrar dermed til å beskrive hva og hvordan fenomener kan studeres (Tjora, 2017, s. 26). I 
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fenomenologien legges det vekt på hvordan fenomener oppleves av mennesker, og i dette 

forskningsprosjektet er det ønskelig å undersøke nærmere nettopp hvordan individuell 

spesialundervisning oppleves for elever som viser utagerende atferd. Fenomener som blir 

studert ut fra en fenomenologisk tilnærming er gjerne sosiale (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

45), og alle mennesker innehar individuelle opplevelser av sosiale fenomener. I lys av en 

fenomenologisk forståelse er virkeligheten det mennesker oppfatter, og mennesker vil 

dermed oppleve ulike virkeligheter (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 45). Mennesker er bevisste 

vesener og fenomener vil umiddelbart presenteres i menneskers bevissthet (Crotty, 1998, s. 

78). En fenomenologisk tilnærming til prosjektet vil med dette være passende, da et 

fenomenologisk perspektiv tar utgangspunkt i å forstå fenomener ut fra hver enkelt person, 

gjennom deres opplevelser (Howitt, 2010, s. 272; Tjora, 2017, s. 27).  

 

Fenomenologisk reduksjon er et metodologisk begrep som tilsier at forskerens kunnskap 

knyttet til det gitte fenomenet skal legges til side, slik at beskrivelsene forskeren får av et 

fenomen skal unngås å bli møtt med fordommer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46). Som det 

er nevnt i avsnittet ovenfor vil det umiddelbart oppstå representasjoner av fenomener hos 

mennesker, da vi er bevisste vesener. Dette vil også gjelde hos forskeren, og Crotty 

argumenterer derfor for at det er behov for å forsøke å legge ens egen forståelse av et 

fenomen til side for at ny forståelse og kunnskap knyttet til fenomenet skal oppstå underveis i 

forskningsprosjektet (Crotty, 1998, s. 78). Det vil si at undertegnede bør bevisstgjøres overfor 

ens egen førforståelse av fenomenet som studeres, både faglig kunnskap og personlig 

forståelse. Problematisering knyttet til forskerrollen og forskerrollens førforståelse vil bli 

redegjort for i del 3.5 Vurdering av prosjektets kvalitet.  

 

3.2 Utvalg  
Valg av utvalgsmetode for dette forskningsprosjektet ble gjort på bakgrunn av 

problemstillingen. Basert på problemstillingen er det ønskelig å undersøke hvordan elever 

opplever individuell spesialundervisning. Det som skal studeres er dermed noe som er knyttet 

til enkelte elever, og det vil være hensiktsmessig å utføre et kriterieutvalg (Tjora, 2017, s. 

41). Elever som har fått tildelt individuell spesialundervisning er i besittelse av 

førstehåndskunnskap og informasjon som er relevant for oppgavens problemstilling. Elevene 

kan med det bidra til å besvare oppgaven i større grad, sammenlignet med foresatte, 

fagansvarlige og elever som ikke har erfart individuell spesialundervisning. Videre er det 
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ønskelig å undersøke hvordan elever opplevde individuell spesialundervisning på 

barneskolen. Dette begrunnes ut fra teori som er fremlagt tidligere i denne oppgaven, hvor 

forskningsbaserte resultater tilsier at sosial kompetanse er en medierende faktor til 

atferdsvansker. Elever på barneskolen har en større forbedring i utvikling av sosial 

kompetanse, sammenlignet med elever på ungdomsskolen (Langeveld et al., 2012). 

Rekruttering av informanter vil likevel foregå på ungdomsskole, se del 3.6 Forskningsetiske 

hensyn for begrunnelse. Med andre ord vil det bli undersøkt hvordan elever som går på 

ungdomskolen opplevde individuell spesialundervisning på barneskolen. Utvalget for denne 

oppgaven består dermed av én kriteriebasert målgruppe, og kriteriene for utvelging av 

informanter blir presentert for nedenfor.  

- Elever som har fått tildelt individuell spesialundervisning på barneskolen. 

- Elever som har vist utagerende atferd på barneskolen.  

- Elever som var en del av ordinære klasser på barneskolen.  

- Elever som per dags dato går på ungdomsskolen.  

 

Da jeg skulle rekruttere informanter til forskningsprosjektet tok jeg kontakt med en 

ungdomsskole. Skolen hadde spesialklasser for elever med sosiale og emosjonelle vansker. 

Jeg sendte mail til rektoren på skolen og informerte om forskningsprosjektet og kriterier for 

utvalget. Videre tok rektoren kontakt med lærerne som dernest vurderte om elevene kunne 

være aktuelle som informanter. Informasjon tilknyttet forskningsprosjektet ble tilpasset og 

gitt muntlig til elevene. Dette ble gjort for å sikre at elevene forstod hva deltakelse i 

prosjektet innebærer, at deltakelse er frivillig og at elevene kan trekke seg om det er ønsket. 

Et informasjon- og samtykkeskjema ble gitt til foreldre da det var mulig at elevene var under 

15 år.  

 

Det var færre elever som ønsket å delta i forskningsprosjektet, enn det som var forutsett i 

samtale med rektoren. Funnene i denne oppgaven er derfor basert på et lite utvalg. Ettersom 

målgruppen for dette forskningsprosjektet er en sårbar gruppe, kan en utfordring være å 

rekruttere et utvalg med stor nok variasjon. I slike tilfeller er det nødvendig å overveie om 

datamateriale er rikelig nok for tolkning og analyse, og for videre gyldighet av funn (Dalen, 

2011, s. 45-53). Problematikk relatert til et lite utvalg utypes i del 3.5 Vurdering av 

prosjektets kvalitet.  
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3.3 Semi-strukturert intervju  
Da det er elevers opplevelse av et fenomen det er ønskelig å få frem i lys av et 

fenomenologisk perspektiv, ble det gjennomført intervju som metode for datainnsamling. 

Dette begrunnes i at informantene bør bli oppfordret til å snakke fritt om opplevelsene knyttet 

til fenomenet (Howitt, 2010, s. 284-285; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46; Tjora, 2017, s. 

27). Innenfor fenomenologisk metode er målet å samle inn nyanserte beskrivelser av 

informantenes livsverden (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47). Det er større mulighet for at 

informanter beskriver deres opplevelser gjennom et intervju som er åpent og gir rom for å 

snakke, sammenlignet med strukturerte intervjuer som i stor grad er styrt av intervjueren. 

Gjennom intervju som metode blir det innhentet data fra enkelttilfeller, og på bakgrunn av 

enkelttilfellene kan det være mulig å trekke enkelte slutninger. En slik måte å fremlegge 

argumenter og evidens på kalles for induktivisme (Kvernbekk, 2002, s. 22; Tjora, 2017, s. 

33). Tjora hevder at fenomenologi som metodologi i et forskningsprosjekt ofte baserer seg på 

dybdeintervju som metode. En slik metode legger i stor grad til rette for en fri samtale hvor 

informantene kan reflektere over egne erfaringer (Tjora, 2017, s. 27, 113). Det kan ved ulike 

tilfeller være utfordrende for informanter å snakke fritt rundt et fenomen. I dette prosjektet 

består utvalget av elever som går på ungdomsskolen og som har erfart individuell 

spesialundervisning på barneskolen. Det kan foreligge begrensninger i elevenes umiddelbare 

refleksjoner knyttet til fenomenet. I samtale med ansatte ved skolen hvor informantene var 

rekruttert, ble det informert om at elevene kunne ha utfordringer med å snakke fritt og 

uoppfordret. Som følge av dette er intervjuguiden i mindre grad preget av meningsspørsmål 

enn det som var ønskelig. Det er dermed behov for at jeg som intervjuer lytter godt til 

informantene og fanger opp informasjon som ble sagt «mellom linjene». For å undersøke 

nærmere hva som blir uttrykt implisitt er det nødvendig å gjengi med egne ord slik jeg har 

forstått det som ble uttrykt, for dermed å la informantene bekrefte eller avkrefte 

informasjonen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47). 
 

På bakgrunn av betraktningen som er fremlagt ovenfor ble det vurdert at et semi-strukturert 

intervju er hensiktsmessig for dette forskningsprosjektet, til tross for at et delvis strukturert 

intervju kan medføre begrensninger med henhold til informantenes beskrivelser og 

refleksjoner rundt fenomenet. Et semi-strukturert intervju er delvis åpent og delvis 

strukturert, ettersom temaene for samtalene er forhåndsbestemt (Dalen, 2011, s. 26). 

Spørsmålene kan dermed påvirke informantenes svar, og kan videre omtales som ledende. 



	 23	

Ledende spørsmål kan riktignok fungere som en fordel i et intervju, da intervjuer har 

mulighet til å gjengi det som blir sagt med egne ord for å bekrefte eller avkrefte intervjuers 

forståelse og tolkninger (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201). Gjengivelse av informantenes 

svar omtales noe mer i del 3.6 Forskningsetiske hensyn. 

 

I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide, se vedlegg 2. Temaene i 

intervjuguiden baserer seg på forskningsspørsmålene. Forskningsspørsmål 2 og 3 er riktignok 

slått sammen til ett tema i intervjueguiden, da jeg vurderte det som hensiktsmessig å stille 

spørsmål knyttet til forskningsspørsmål 2 og 3 samtidig. Dette begrunnes i at en elevs 

opplevelse av å være en del av et fellesskap og en elevs opplevelse av å delta aktivt i et 

fellesskap influerer hverandre. Spørsmålene som er utarbeidet innenfor hvert av temaene 

baserer seg på teori som er fremlagt tidligere i denne oppgaven. Spørsmål som følger opp, 

spesifiserer eller utdyper svar er ikke oppført i intervjueguiden, da formulering av slike 

spørsmål krever at intervjueren lytter til informantenes svar. Slike spørsmål må dermed 

utarbeides underveis i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 170). Det er forsøkt å unngå 

teoretiske ord, eksempelvis er begrepet individuell spesialundervisning erstattet med å være 

alene med en voksen. Unngåelse av teoretiske ord begrunnes i at elevene muligens ikke er 

kjent med faglige begreper, i tillegg til at det gir informantene mulighet til å beskrive deres 

opplevelser med egne ord (Tjora, 2017, s. 150).  

 

3.3.1 Gjennomføring av intervju  
I forkant av intervjuene ble det gjennomført ett prøveintervju for å sikre at jeg som intervjuer 

var forberedt, i tillegg til å undersøke om det er behov for å forbedre intervjuguiden (Dalen, 

2011, s. 30-31). Prøveinformanten bør oppfylle kriteriene som er tilstede i denne oppgaven, 

slik at prøveintervjuet i størst mulig grad samsvarer med intervjuene som videre vil bli utført. 

Da det var utfordrende å rekruttere nok informanter til prosjektet, lot det seg ikke gjøre å 

gjennomføre et prøveintervju hvor prøveinformanten oppfylte de nevnte kriteriene. En 

bekjent stilte derfor opp som prøveinformant. Kriteriet om erfart individuell 

spesialundervisning på barneskolen var tilstede, men prøveinformanten gikk verken på 

ungdomsskole eller viste utagerende atferd på barneskolen. Til tross for at prøveinformanten 

ikke oppfylte alle kravene var prøveintervjuet til fordel, da jeg som intervjuer ble tryggere i 

intervjusituasjonen. Jeg ble også kjent med den utarbeidede intervjuguiden, slik at jeg i større 

grad frigjorde meg fra guiden. Da prøveintervjuet ble gjennomført sammen med en voksen 
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informant var det ikke mulig å undersøke om intervjuguiden bestod av aldersadekvate 

spørsmål. Det var derfor uheldig at prøveinformanten ikke oppfylte kriteriene, da dette kunne 

bidratt til at intervjuguiden ble forbedret.  

 

Det ble gjennomført fire intervjuer. Alle informantene var gutter mellom 14 og 15 år. 

Informantene var, som nevnt tidligere, rekruttert fra spesialklasser fra samme ungdomskolen, 

og alle informantene gikk i ordinære klasser på barneskolen. Informantene fikk tildelt en time 

eller mer individuell spesialundervisning hver dag på barneskolen. Samtlige uttrykte at de var 

sammen med assistent store deler av skoledagen. Elevene ble tatt ut av klasserommet og 

intervjuene ble gjennomført på et grupperom på skolen. Alle intervjuene ble gjennomført i 

løpet av første del av skoledagen og hadde en varighet fra 35 til 55 minutter. Det var bare 

intervjuer og informant som var til stede i grupperommet da intervjuene ble gjennomført. 

Diktafon ble tatt i bruk for å sikre at intervjuer fikk med seg alt som ble sagt (Tjora, 2017, s. 

166). Lydfilene er oppbevart på en beskyttet datamaskin med passord og blir slettet når 

prosjektoppgaven avsluttes, juni 2018. Det ble skrevet notater i etterkant av intervjuene, 

ettersom intervjuerens refleksjoner kan være av en analytisk verdi (Dalen, 2011, s. 56-57). 

Notater som anses som relevante for oppgavens besvarelse er fremlagt i del 3.5.4 Kvalitet på 

datamaterialet. Alle informantene og deres foresatte ble tilbudt å få tilsendt intervjuguiden i 

forkant av intervjuene, men ingen benyttet seg av tilbudet. Informantene var dermed ikke 

forberedt i forkant av intervjuene, med tanke på hvilke spørsmål som ble stilt. For å følge 

etiske retningslinjer om anonymisering vil informantene videre bli omtalt som elev 1, elev 2, 

elev 3 og elev 4.  

 

3.4 Transkribering og analyse  
Etter at intervjuene var gjennomført ble lydfilene transkribert ord for ord, det vil si å gjøre om 

muntlig tekst til skiftelig form. Å transkribere ordrett kan medføre setninger som ikke dekker 

informantenes muntlige uttalelser (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 204-205). Det foreligger en 

risiko for at informasjon som er uttrykt ikke kommer tydelig frem i transkripsjonene, samt at 

setningene kan virke lite strukturerte. Det er likevel besluttet å transkribere ord for ord for å 

unngå å transkribere utover det som er uttalt muntlig og/eller utelate informasjon. Ved 

tilfeller hvor elevene uttalte navn, ble navnene byttet ut med ‹‹(navn)›› for å overholde 

retningslinjer om personvern og anonymisering, se del 3.6 Forskningsetiske hensyn. 

Transkriberingen ble utført samme dag eller dagen etter at intervjuene ble gjennomført. Dette 
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begrunnes i at transkribering som blir gjennomført kort tid etter endt intervju kan øke 

sannsynligheten for god gjengivelse av det som blir sagt (Dalen, 2011, s. 58).  

 

Etter at lydfilene var gjort om til skriftlig form ble datamaterialet organisert og bearbeidet. I 

denne delen av forskningsprosessen tas det sikte på å bearbeide datamaterialet gjennom 

strukturering og systematisering (Befring, 2015, s. 114). Ideer med henhold til 

fremstillingsformer fra dataprogrammet NVivo ble tatt i bruk i analyseprosessen. En nærmere 

beskrivelse av hvordan analysen ble gjennomført blir presentert i avsnittene nedenfor.  

 

For analyse av data ble en stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) tatt i bruk, som fremlegges 

i boken Kvalitative forskningsmetoder i praksis skrevet av Tjora (2017). Dette begrunnes i at 

trinnene i metoden er detaljert beskrevet, noe som bidrar til at forskningsprosessen er tydelig 

og dermed mindre overveldende. Metoden går ut på å jobbe fra data til teori. Samtidig skal 

analysen som utvikles underveis sjekkes opp mot den empiriske dataen. Det vil si den 

deduktive delen av prosessen, som omfatter gjennomføring av ulike tester underveis i 

analysen (Tjora, 2017, s. 18-19). Som student med lite erfaring fra analyse av kvalitativ 

metode anser jeg det som hensiktsmessig å ta i bruk SDI slik at de ulike trinnene i 

analyseprosessen kontinuerlig blir sjekket opp. Videre reduserer dette sjansen for at 

datamaterialet blir tolket utover, eller i en annen retning enn det som kommer frem i 

datamaterialet. Videre vil SDI bidra til at arbeidet i dette forskningsprosjektet fremstår som 

transparent overfor leseren, da trinnene i metoden er tydelig beskrevet.  

 

Første steg i analysen basert på SDI-modellen er å kode rådataen, det vil si 

intervjutranskripsjonen. Tjora beskriver tre formål med koding: 1. Å trekke frem essensen i 

materialet. 2.  Redusere datamaterialet. 3. Tilrettelegge for å utvikling av ideer. Ved å utvikle 

koder som er tett knyttet opp mot empirien unngår forskeren å bli påvirket av antagelser og 

forventninger som har oppstått i forkant av analysen (Tjora, 2017, s. 197). En måte å gjøre 

dette på er å bruke ord og begreper i kodingen som eksisterer i datamaterialet. Jeg har valgt å 

kode på en slik måte da jeg er uerfaren i å kode og ønsker å unngå at analysen blir påvirket av 

personlige forventninger. Koding som i størst mulig grad er empiridrevet kan dermed bidra til 

økt fenomenologisk reduksjon, da det unngås at forskerens kunnskap og fordommer knyttet 

til fenomenene påvirker kodingen. Intervjutranskripsjonen ble gjennomgått og ord, setninger 

eller begreper, som kunne gi ny kunnskap og innsikt for å besvare problemstillingen, ble tatt i 

bruk for å opprette koder. For å synliggjøre overfor leseren hvordan analysen ble til, samt å 
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oppnå en målsetting om en transparent oppgave, er det ønskelig å trekke frem eksempler på 

hvordan datamaterialet ble analysert underveis i dette delkapittelet. Nedenfor er et eksempel 

på hvordan koder ble opprettet fra datamaterialet.  

 

  

Elev 3: For eksempel jeg husker det var en assisten her, han var bare assistent da, 

eller student og jeg savna han siden han slutta og han var bedre enn alle læreren på 

den skolen her, han motiverte meg og sa masse positive ting som masse sånt og jeg 

ville det er liksom sånn en lærer egentlig skal være.  

 

Kode: Han var bare assistent da og jeg savna han 

 

I følge Tjora skal kodene testes ved hjelp av to spørsmål, 1. Ville det vært mulig å opprette 

koden før kodingen? 2. Hva sier koden alene? (Tjora, 2017, s. 203). Dersom koden kunne 

blitt opprettet i forkant av koding og dersom koden ikke er en god representasjon av hva som 

ble sagt, skal det lages ny kode. Denne kodetesten ble gjennomført på hver kode som ble 

opprettet.  

 

Etter at intervjutranskripsjonene var gjennomgått bestod kodesettet av 148 koder. Neste steg i 

analyseprosessen var å gruppere kodene basert på kodesettet. Fokuset da kodene ble gruppert 

var å undersøke hvilke koder som hadde en tematisk sammenheng og hvilke koder som ikke 

hadde en tematisk sammenheng. I prosessen med gruppering av koder var arbeidet fortsatt 

styrt av empirien, det vil si at arbeidet baserte seg på dataen fra intervjuene. Nedenfor er det 

fremlagt tre koder fra datamaterialet for å vise til hvordan kodene fra datamaterialet ble 

gruppert basert på tematisk sammenheng.  

 

 Kode 1: Han var bare assistent da og jeg savna han. 

Kode 2: For at jeg skal konsentrere meg så er det greit. Jeg likte det. 

Kode 3: Nei, når jeg kom tilbake så begynte de som ikke likte meg å le. 

 

Ved den første koden opprettet jeg en gruppe, Positive opplevelser av individuell 

spesialundervisning. Ved den andre koden vurderte jeg om koden kunne kobles opp mot den 

eksisterende gruppen, altså Positive opplevelser av individuell spesialundervisning. Videre 

vurderte jeg om kode 3 passer inn i den eksisterende gruppen, noe jeg bedømte at kode 3 ikke 
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gjorde. Det var derfor behov for å opprette en ny gruppe, som ble omtalt som Opplevelse av 

fellesskap og sosial deltakelse. Arbeidsmåten for å gruppere koder, som er beskrevet ovenfor, 

blir omtalt som en grupperingtest, da enhver kode blir vurdert opp mot eksisterende grupper 

og ved hver kode vurderes behovet for opprettelse av en ny gruppe (Tjora, 2017, s. 209). På 

denne måten sørges det for at det eksisterer en tematisk sammenheng innad i gruppene og en 

tematisk forskjell på tvers av gruppene. Etter å ha gått gjennom alle kodene satt jeg igjen med 

fire kodegrupperinger/hovedtemaer: 

- Positive opplevelser av individuell spesialundervisning 

- Opplevelse av fellesskap og sosial deltakelse    

- Opplevelse av medvirkning  

- Opplevelse av sosialt læringsutbytte  

 

Datainnsamlingsmetoden som ble benyttet er som tidligere nevnt et semi-strukturert intervju, 

hvorpå informantene oppfordres til å snakke fritt. Fri tale foregår riktignok innenfor visse 

rammer, da temaene for intervjuet ble bestemt i forkant (Dalen, 2011, s. 26). Det vil da være 

naturlig at hovedtemaene som oppstår i analysen faller innenfor de temaene som var fastsatt i 

forkant av intervjuene. Hovedtemaene i analysen er dermed preget av inndelingen av temaene 

for intervjuene. Det foreligger riktignok en liten endring. Informantenes generelle opplevelse 

av individuell spesialundervisning varierte i stor grad, hvorpå enkelte av de positive 

beskrivelsene er temaer som ikke er fremlagt tidligere i denne oppgaven. Altså temaer som 

ikke var forutsett som relevante i forkant av undersøkelsen. Det er derfor opprettet et 

hovedtema som blir omtalt som Positive opplevelser av individuell spesialundervisning. 

Tjora hevder at grupperinger av koder er utgangspunktet for temaer som det er ønskelig å 

utvikle i analyse (Tjora, 2017, s. 208). I den forstand foreligger det en sammenheng mellom 

det som er ønskelig å undersøke i denne oppgaven og hva som er temaene for analysen og 

videre presentasjon og drøfting av funn.  

 

Neste steg i SDI-modellen er å utvikle konsepter basert på hovedtemaene (Tjora, 2017, s. 

211). Ved utvikling av konsepter er formålet å undersøke hva hovedtemaene omhandler og 

hva slags kunnskap og teorier som allerede eksisterer tilknyttet kodegrupperingene. 

Diskusjon av konseptene, gjennom å stille spørsmål knyttet til konseptene, omtaler Tjora som 

en konsepttest. Dette trinnet av analyseprosessen er i mindre grad preget av oppgavens 

empiri, slik at teori knyttet til oppgavens tematikk tar større styring (Tjora, 2017, s. 207-211). 

Diskusjon av hovedtemaene vil foregå i del 4 Presentasjon og drøfting av funn. I denne 



	28	

oppgaven er det besluttet å ikke gå videre til siste trinn av SDI-modellen, utvikling av teori. 

Dette begrunnes i at utvikling av teorier krever et analytisk blikk, slik Tjora omtaler det. Et 

slikt blikk krever at forskeren er erfaren, samt at forskeren jobber med analysen over en 

lengre tidsperiode (Tjora, 2017, s. 225-226).  

 

3.5 Vurdering av prosjektets kvalitet  
Når det videre er snakk om oppgavens kvalitet forstås det som i hvilken grad oppgaven er 

gyldig. Altså til hvilken grad det er blitt undersøkt det som var ønskelig å undersøke. I 

vurdering av kvaliteten på et forskningsprosjekt eksisterer det en rekke ulike måter å utføre 

vurderingen på. I denne oppgaven er det valgt å vurdere kvaliteten ut fra seks forhold som 

Dalen trekker frem som relevante i kvalitative intervjustudier. Dette begrunnes i at de gitte 

forholdene baserer seg på resonnementer fra en rekke teoretikere (Dalen, 2011, s. 94). I 

tillegg tar de seks forholdene for seg trinnene i forskningsprosessen. De følgende fem 

forholdene er presentert nedenfor.  

- Forskerrollen 

- Utvalg 

- Metodisk tilnærming 

- Datamaterialet  

- Tolkninger og analytiske tilnærminger 

- Teori  

 

3.5.1 Kvalitet på forskerrollen  
Da det er gjennomført en kvalitativ forskningsmetode i dette prosjektet, er det slik at 

forskeren selv har gjennomført datainnsamling og analyse av dataen. Dette bidrar til at 

forskersubjektivitet er et begrep som er relevant gjennom flere steg i forskningsprosessen 

(Tjora, 2017, s. 31). Forskerens engasjement til tematikken vil kunne påvirke funnene i ulik 

grad. Forskersubjektivitet påvirker prosjektets pålitelighet, altså hvorvidt resultatene ville 

vært tilsvarende dersom en annen forsker hadde gjennomført samme prosjekt. Det at 

forskeren har et engasjement til temaet kan påvirke forskningsprosjektet i en rekke stadier i 

prosessen. Blant annet kan forskersubjektivitet påvirke hvilke spørsmål som blir stilt i 

intervjuet og hvilke sitater som blir trukket frem i resultat- og drøftingsdelen. Dette kan være 

positivt i den forstand at forskeren er kjent med tematikken og vet hvilke spørsmål og sitater 

som er relevante for besvarelsen av problemstillingen. Til gjengjeld vil som nevnt 
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engasjementet påvirke påliteligheten til forskningsprosjektet, til tross for at det er forsøkt å 

oppnå fenomenologisk reduksjon (Tjora, 2017, s. 235-238). Det er dermed nødvendig at jeg 

som forsker redegjør for min posisjon innenfor oppgavens tematikk (førforståelse), slik at 

oppgaven blir så transparent som mulig. Som student i spesialpedagogikk med fordypning i 

psykososiale vansker og med en bachelorgrad i psykologi, har jeg i flere år vært spesielt 

interessert i atferd og det kognitive aspektet i sosiale relasjoner. Da jeg i fjor gjennomførte 

min praksisperiode ved en spesialskole observerte jeg elever som hadde utfordringer med å 

omgås medelever. I diskusjon med veileder ble det drøftet at individuell spesialundervisning 

kunne være en medvirkende årsak til utfordringen. Denne utfordringen vekket min 

nysgjerrighet og var utgangspunktet for oppgavens problemstilling. I den forstand gikk jeg 

inn i dette forskningsprosjektet med en forutinntatt mening knyttet til fenomenet individuell 

spesialundervisning.  

 

For å oppsummere redegjørelsen ovenfor kan min førforståelse til temaet ha påvirket hvor jeg 

som forsker har rettet min oppmerksomhet og igjen medført muligheter og begrensninger til 

forskningsprosjektet (Tjora, 2017, s. 35-36). Dette er noe jeg har vært særlig bevisst på 

underveis i arbeidet, slik at min forutinntatte mening i minst mulig grad påvirker funnene og 

influerer oppgavens pålitelighet. Likeledes bør leseren av denne oppgaven være bevisst min 

posisjon i lys av det som tidligere er lest og videre presentasjon og drøfting av funn.  

 

3.5.2 Kvalitet på utvalget  
Det var, som nevnt tidligere, fire informanter som deltok i forskningsprosjektet. I følge Dalen 

er det aktuelt å innhente datamateriale fra små og hensiktsmessige utvalg når det 

gjennomføres kvalitative forskningsintervju (Dalen, 2011, s. 95). Til tross for at utvalget bør 

være lite for å oppnå forståelse og kunnskap knyttet til et sosialt fenomen, kan det 

argumenteres for at utvalget i dette prosjektet burde vært noe større. Dette begrunnes i at 

funnene i prosjektet ikke nødvendigvis vil være representativt for andre elever enn de som 

deltok, det vil si generalisering av funnene. Tjora hevder at mål om generalisering bør, og er 

vanligvis noe som er til stede ved forskning (Tjora, 2017, s. 238-242). For å oppnå 

generaliserbarhet innenfor kvalitativ forskning er det behov for at fenomenet som blir studert 

viser til mangfold og variasjon (Andenæs, referert i Dalen, 2011, s. 96). Spørsmålet blir 

dermed til hvilken grad den innsamlede dataen fra utvalget er mangfoldig og variert. Svaret 

vil muligens være i liten grad, da utvalget består av fire informanter. Med andre ord er det 
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mulig at funnene i dette prosjektet ikke kan overføres til andre elever som mottar individuell 

spesialundervisning utover informantene som deltok. Det kan også drøftes om hvorvidt 

utvalget er variert, på grunnlag av at alle elevene ble rekruttert fra samme skole. Det ble 

likevel stilt spørsmål om opplevelser fra elevenes barneskole. Det er dermed mulig at 

informantene gikk på ulike barneskoler, hvor praktisering av individuell spesialundervisning 

har variert. Ogden hevder at det foreligger stor variasjon i læringsmiljø på tvers av klasser og 

skoler (Ogden, 2009, s. 101). Tatt i betraktning av at utvalget for dette forskningsprosjektet er 

lite, er det forsøkt å beskrive gjennomføringen av prosjektet i detalj. På den måten er det 

mulig at leseren selv kan vurdere om funnene er gjeldende for leserens faglige arbeid. En slik 

vurdering omtales som naturalistisk generalisering. Det er viktig å poengtere at leseren må 

være i besittelse av tilstrekkelig informasjon for å vurdere om funnene er gyldige (Andenæs, 

referert i Dalen, 2011, s. 96; Tjora, 2017, s. 239-241). 

 

3.5.3 Kvalitet på metodisk tilnærming  
Oppgavens metode baserer seg på fem forskningsspørsmål som det er ønskelig å undersøke. 

Enkelte begreper som forskningsspørsmålene omfatter, består av sosiale begreper som kan 

være utfordrende å operasjonalisere, eksempelvis opplevelse av fellesskap. Sistnevnte begrep 

er et abstrakt begrep og det vil ikke være mulig å måle opplevelse av å tilhøre et fellesskap 

direkte. Det vil si at for å undersøke abstrakte begreper tas det i bruk indikatorer som kan si 

noe om begrepene. Dette bidrar til at det foreligger en usikkerhet knyttet til begrepene. En 

risiko vil da være at det trekkes slutninger knyttet til et begrep basert på et usikkert grunnlag 

(Kleven, 2002, s. 142). Som følge av at denne oppgaven omfatter abstrakte begreper 

foreligger det svakheter knyttet til kvaliteten på den metodiske tilnærmingen. Leseren bør 

stille seg kritisk til hvorvidt funnene i denne oppgaven er gyldige i betraktning av hvordan de 

respektive forskningsspørsmålene er undersøkt.   

 

Enkelte av spørsmålene som ble stilt var utfordrende for informantene å svare på. 

Eksempelvis var det utfordrende å svare på om det er blitt snakket om sosial læring i 

individuell spesialundervisning. Dette kan til dels skyldes problematisering rundt 

operasjonalisering. Spørsmålene som blir stilt knyttet til begrepene er muligens ikke 

formulert på en slik måte som gjør det mulig for informantene å svare på spørsmålene. Det 

kan også skyldes at den metodiske tilnærmingen som er brukt, det vil si semi-strukturert 

intervju, ikke er en optimal metode å ta i bruk for å besvare forskningsspørsmålene. Det er 
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mulig at informantene ikke har tilstrekkelig innsikt eller motivasjon til å svare (Kleven, 2002, 

s. 149), noe som kan forstås som en svakhet ved metoden. Det er viktig å påpeke at 

fenomener kan studeres ut fra ulike metoder for å komplettere kunnskapen om et fenomen, 

metodisk triangulering. Observasjon av informantene og/eller intervju av flere utvalgsgrupper 

(informantenes foresatte eller informantenes lærere) kunne blitt gjennomført som supplerende 

metode for å styrke funnene i oppgaven. Det foreligger riktignok begrensninger i form av tid 

og ressurser med tanke på gjennomføring av oppgaven, noe som medfører at den metodiske 

tilnærmingen i denne oppgaven er avgrenset til intervju av én kriteriebasert målgruppe.  

 

3.5.4 Kvalitet på datamaterialet  
I denne oppgaven er det valgt å utføre et semi-strukturert intervju som metode, da det er 

ønskelig å gi rom for detaljerte og nyanserte beskrivelse av informantenes opplevelser av 

individuell spesialisering (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47). Intervjueren spiller en viktig 

rolle i gjennomføring av intervju (Dalen, 2011, s. 94-95). Som masterstudent er jeg uerfaren i 

å intervjue noe som kan påvirke og/eller svekke datainnsamlingen. En utfordring som 

uerfaren intervjuer er å følge opp, spesifiserer eller utdyper informantenes svar. I etterkant av 

transkriberingen kommer det frem at enkelte svar burde blitt fulgt opp for å oppnå mer 

nøyaktige beskrivelser av informantenes opplevelser. Til tross for at oppgaven er basert på en 

fenomenologisk tilnærming hvor oppgavens metode skal gi rom for åpne og frie samtaler 

(Tjora, 2017, s. 27, 113), viste informantene vanskeligheter med å formulere seg rikelig. Mye 

av datamaterialet er derfor preget av korte svar hvor elevene avkrefter eller bekrefter 

spørsmål. Det ble til enhver tid vurdert om informantene var komfortable med å utdype sine 

beskrivelser, og særlig en elev ga uttrykk for at intervjuets tematikk var noe ukomfortabelt å 

snakke om. Elev 4 unngikk blikk-kontakt, svarte kortfattet og elevens stemme var preget av 

lite engasjement. På grunnlag av at utvalget bestod av en sårbar gruppe, er det særlig 

nødvendig å ta hensyn til informantene (NESH, 2016). Som følge av at eleven ga uttrykk for 

at intervjuets tematikk var ukomfortabelt å snakke om, ble det besluttet at enkelte svar ikke 

ble videre fulgt opp. Av den grunn er datamaterialet mangelfullt i den forstand at 

informantenes beskrivelser er noe kortfattet.    

 

Informantenes beskrivelser kan til tider forstås som noe motsigende, eksempelvis ble det 

uttrykt at en elev opplevde klassen som grei og videre ble det uttrykt at eleven var mislikt i 

klassen. Datamaterialet viser til at elevene ga nyanserte beskrivelser av egne opplevelser. 
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Samtidig foreligger det mulighet for at informantene ønsket å svare ‹‹riktig›› på spørsmålene 

som ble stilt, for å tilfredsstille intervjuer (Tjora, 2017, s. 150). Videre er det forsøkt å 

fremlegge informantenes nyanserte beskrivelser i del 4 Presentasjon og drøfting av funn. 

Likevel er det nødvendig å ta høyde for informantenes mulige ønsker om å svare riktig, kan 

ha påvirket informantenes besvarelser.  

 

3.5.5 Kvalitet på tolkninger og analytiske tilnærminger  
Bruk av dataprogram er anbefalt for strukturering og systematisering av datamaterialet, i 

tillegg vil bruk av dataprogram bidra til å styrke objektiviteten i gjennomføring av analyse 

(Befring, 2015, s. 115). Det er i denne oppgaven ikke blitt tatt i bruk et dataprogram for 

analyse av datamaterialet. Ideer med henhold til fremstillingsformer fra dataprogrammet 

NVivo er, som nevnt tidligere, blitt tatt i bruk. Det er mulig at oppretting og gruppering av 

koder, samt videre analyse ville foregått noe annerledes ved bruk av et dataprogram. 

Relevante uttalelser kan blant annet bli utelatt fra koding og/eller analyseres i en annen 

retning enn hva som fremkommer i råmaterialet. Det er riktignok blitt gjennomført en 

empirinær koding for å unngå tilfellet beskrevet ovenfor og for å styrke objektiviteten. Som 

nyutdannet har jeg vært særlig bevisst denne problematikken undervis i arbeidet med 

analysen.   

 

3.5.6 Kvalitet på teori  
Sammenheng mellom teori og forskningsspørsmål, og sammenhengens logikk sier noe om 

kvaliteten på oppgavens teori. Videre bør det vurderes om teorien som er fremlagt gir en 

forståelse av fenomenene som undersøkes (Dalen, 2011, s. 99; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

278) Forskningsspørsmålene i denne oppgaven er basert på teori som er fremlagt i 

innledningen, nærmere bestemt Haug sin inndeling av hovedelementene i begrepet 

inkludering (Haug, 2014, s. 12-13). Videre omhandler oppgaven en elevgruppe som viser 

utagerende atferd og som får tildelt individuell spesialundervisning. Det er forsøkt å 

fremlegge teori som sier noe om årsaken til utagerende atferd og hvordan elever som viser 

utagerende atferd kan stå overfor utfordringer gjeldende inkludering, med særlig fokus på 

sosial kompetanse. Videre er det forsøkt å fremlegge en forståelse av forholdet mellom 

utagerende atferd og spesialundervisning. I del 2 Teoretiske og forskningsmessige bakgrunn 

er det altså tatt sikte på å gi leseren en forståelse av fenomenene som undersøkes. Det 

foreligger riktignok begrensninger i denne oppgaven. Særlig forståelsen av fenomenet 
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utagerende atferd kan forstås som noe begrenset. Det er gjort rede for to bakenforliggende 

forklaringer til utagerende atferd, derav elevens deltakelse og innstilling til skolen og sosiale 

relasjoner til medelever (Nordahl, 2000, s. 308-312). De respektive forklaringene begrunnes 

ut fra mangelfull sosial kompetanse. Utagerende atferd er riktignok et omfattende begrep 

hvor både individet selv og miljø påvirkes gjensidig. Forståelsen av begrepet utagerende 

atferd som ligger til grunn i denne oppgaven kan derfor se ut til å være noe snever. Det 

argumenteres likevel for at avgrensningen i oppgaven kan fremme innsikt tilknyttet elever 

som får tildelt individuell spesialundervisning, og det anses dermed som at kvaliteten på 

teorien i den gjeldende oppgaven er ivaretatt.   

 

Det foreligger også begrensninger i begrepet inkludering i denne oppgaven. Som det er vist 

til tidligere, er inkludering et komplekst begrep som består av en rekke ulike nivåer og 

dimensjoner. I denne oppgaven er en horisontal dimensjon av begrepet vektlagt. Videre 

kommer det frem at det bør foreligge samsvar på tvers av dimensjoner og nivåer for å oppnå 

inkludering. Slik at for å kunne få innsikt med henhold til inkludering i skolen kreves det 

gjennomføring av omfattende analyse (Haug, 2014, s. 15). En omfattende analyse av alle 

dimensjoner og nivåer av begrepet inkludering er ikke blitt gjennomført i dette 

forskningsprosjektet. Det kommer forøvrig frem i del 2.1 Inkludering at elevers subjektive 

opplevelser er avgjørende i forståelse av elevers inkludering (Befring, 2014, s. 57). Det er 

nettopp elevers subjektive opplevelse av inkludering som er blitt vektlagt for å besvare den 

gjeldene problemstillingen. Det er dermed ønskelig å tydeliggjøre overfor leseren at denne 

oppgaven ikke fremmer en objektiv forståelse av hvordan inkludering praktiseres i skoler.  

 

3.6 Forskningsetiske hensyn  
Forskning må foregå på en etisk og forsvarlig måte og det er en rekke retningslinjer forskere 

må følge for å foreta ulike hensyn i et forskningsarbeid (De-nasjonale-forskningsetiske-

komiteene, 2014). Basert på oppgavens formål, som er å undersøke elevers opplevelser og 

erfaringer, er det nødvendig å fokusere på etiske hensyn rettet mot personer som deltar i 

prosjektet. I den forstand er det viktig å ta hensyn til menneskeverd og ikke påføre 

informantene urimelige belastninger. Elever som får eller har fått individuell 

spesialundervisning kan oppleve denne erfaringen som ubehagelig eller negativ, slik at det er 

viktig å ha en forståelse for dette og ta hensyn i møte med elevene. Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) fremhever 
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nødvendigheten av å ta særlig hensyn til utsatte grupper, slik som elevgruppen som er i fokus 

i denne oppgaven (NESH, 2016). Utsatte grupper kan av ulike grunner ha vanskeligheter med 

å beskytte seg selv i forbindelse med forskeren samt forskningsprosjektet, og det vil være 

forskerens oppgave å ta hensyn til dette (Dalen, 2011, s. 103-104). Av den grunn er det 

ønskelig å innhente data fra elever som går på ungdomsskole om hvordan de opplevde 

individuell spesialundervisning på barneskolen. Med tanke på at elevene skal snakke om noe 

som har skjedd tidligere (erfaringer og opplevelser fra barneskolen) har elevene med større 

sannsynlighet tatt avstand fra erfaringene og opplevelsene som det skal snakkes om. I tillegg 

er det mulig at eldre elever i større grad har muligheter og ressurser til å beskytte seg selv og 

eventuelt trekke seg fra prosjektet, dersom det oppleves som belastende. Videre er det viktig 

at elevene får relevant informasjon, opplever å bli respektert, at elevene har muligheten til å 

trekke seg dersom det skulle være ønskelig, samt at elevene blir anonymisert i 

forskningsprosjektet (NESH, 2016; Tjora, 2017, s. 175-178) Overfor er det beskrevet flere 

etiske utfordringer det er viktig å ta hensyn til tilknyttet den aktuelle elevgruppen. Videre 

foreligger det etiske utfordringer som kan være av relevans for typen datainnsamling som er 

benyttet i denne forskningsprosessen, nettopp semi-strukturert intervju. Nedenfor vil noen av 

disse utfordringene bli trukket frem.  

 

Å bli intervjuet kan oppleves som krevende for elevene, da elevene kan oppleve at de gir mer 

av seg selv enn det som er ønsket (Tjora, 2017, s. 39). For eksempel er det mulig at elevene 

opplever det som sårbart å svare på enkelte av spørsmålene, da enkelte av spørsmålene i 

intervjuguiden rettes mot elevenes opplevelse av tilhørighet i klassen. Det kan også være 

mulig at elevene selv ikke har reflektert over hvordan individuell spesialundervisning har 

påvirket deres skolehverdag og elevene kan bli bevisstgjort dette, i etterkant av intervjuet. 

Dette kan være uheldig dersom det kommer frem i intervjuet at individuell 

spesialundervisning har påvirket elevene negativt. Med hensyn til denne etiske utfordringen 

er det viktig at jeg som intervjuer er tydelig i starten og underveis i intervjuet om at elevene 

ikke trenger å svare på spørsmål som elevene ikke vil svare på, i tillegg til å poengtere at det 

er greit. Det er også nødvendig å avslutningsvis spørre elevene hvordan det gikk, samt å 

rapportere til kontaktlærer dersom jeg observerer endret atferd eller atferd som uttrykker 

ubehag. Dersom intervjuet oppleves belastende for elevene kan det være behov for at det som 

er snakket om underveis i intervjuet, bearbeides i etterkant av intervjuet.  
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Kvale og Brinkmann påpeker at det foreligger et asymmetrisk maktforhold i kvalitative 

forskningsintervju og trekker frem flere utfordringer med henhold til denne problematikken. 

En av utfordringene som blir beskrevet er at intervjuet kan være manipulerende i den forstand 

at forskeren kan ha et skjult mål med intervjuet som ikke kommer tydelig frem for 

informantene. Forskeren kan dermed anskaffe seg informasjon som informanten ikke er klar 

over (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 52). I sammenheng med denne oppgaven kan det være 

slik at jeg som intervjuer har stilt spørsmål på en slik måte at informantene selv ikke er klar 

over at de gir meg nyttig informasjon, som går utover det konkrete spørsmålet som ble stilt. 

Eksempelvis er et av spørsmålene i intervjuguiden «Husker du hva du pleide å gjøre i 

friminuttene?», og svaret elevene gir kan si noe om hvordan elevene opplevde å være en del 

av et klassefellesskap. Videre er det jeg som forsker som har muligheten til å tolke dette 

svaret, forså å oppgi tolkningen i denne oppgave. I den forstand har jeg monopol på å 

fortolke elevenes svar i intervjuet, og i følge Kvale og Brinkmann er dette enda en utfordring 

som bidrar til at det foreligger et asymmetrisk maktforhold i kvalitative forskningsintervju 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 52). For å unngå at elevene gir meg nyttig informasjon som 

elevene selv ikke er klar over at de gir, er det nødvendig at elevene blir godt informert om 

hva temaet for oppgaven omhandler. Det er også nødvendig å unngå at elevene blir feiltolket. 

Dette kan bli gjort ved å gjengi elevenes besvarelser med egne ord, slik jeg som intervjuer har 

forstått en uttalelse, og deretter spørre om dette stemmer eller ikke. Slike spørsmål kan bidra 

til å styrke intervjuerens pålitelighet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201). Ledende spørsmål 

kan forøvrig bidra til å begrense mulige svar, og formuleringene på spørsmålene vil kunne 

påvirke svarene. Det er derfor viktig at intervjuer fokuserer på å lede intervjuet i en retning 

som bidrar til troverdig kunnskap (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201-202). 

 

Informantenes personopplysninger vil ikke bli opplyst om i denne oppgaven, og deltakelse i 

forskningsprosjektet vil derfor være anonymt. Informantenes kjønn, alder, tidligere 

atferdsvanske, samt informantens organisering av spesialundervisning på barneskolen vil 

riktignok bli opplyst om i oppgaven. Personopplysninger er derfor ikke publisert direkte, men 

det kan foreligge identifiserende bakgrunnsopplysninger som bidrar til at informantene kan 

gjenkjennes i publikasjonen. Foresatte er informert om dette i et informasjon- og 

samtykkeskjema, og informantene er informert om dette muntlig i forkant av intervjuet. 

Informasjonsskriv til informanter og foresatte, samt kvittering fra NSD er vedlagt.  
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4 Presentasjon og drøfting av funn  
I denne delen av oppgaven blir funnene fra undersøkelsen presentert. Hvert av hovedtemaene 

fra analysen vil bli gjennomgått. Sitater er fremlagt for å belyse funnene i oppgaven. 

Underveis vil funnene bli drøftet opp mot relevant teori.  

 

4.1 Positive opplevelser av individuell 

spesialundervisning  
Alle elevene ga et nyansert bilde av deres opplevelse fra individuell spesialundervisning og 

uttrykte både positive og negative opplevelser. Nedenfor er det ønskelig å fremlegge tre 

aspekter elevene trakk frem som positive opplevelser i individuell spesialundervisning. Det 

tas sikte på å drøfte hvordan aspektene kan bidra til inkludering i skolen.  

 

Felles for tre av elevene var at de trakk frem konsentrasjon som et aspekt som bidro til en 

positiv opplevelse av individuell spesialundervisning.  

 

Elev 1: Men også hvis du tenker veldig mye på deg selv og ikke andre så er det litt 

greit for at det da får du fokusert, altså selv da, ikke høre på at andre driver og bråker 

og sånne ting, for da er det fort gjort å rive seg med. Så det er jo egentlig bare lurt å 

ja, holde fokuset på seg selv. 

Elev 2: Jeg kan ikke huske så mye på barneskolen, men det var egentlig greit nok for 

jeg husker at hvis jeg er med andre folk så kan jeg ikke konsentrere mer, hvis jeg er 

med lærer også blir det ikke så mye masing det blir ikke så mye sløsing av energi hvis 

man er med en voksen. 

Elev 3: For at jeg skal konsentrere meg så er det greit. 

 

De tre elevene uttrykte at det var lettere å konsentrere seg i individuell spesialundervisning, 

sammenlignet med inne i klasserommet. Elev 2 påpekte at det var mindre energikrevende å 

være alene sammen med en voksen fremfor å være med medelever i klassen. Det at elevene 

uttrykte konsentrasjon som en positiv opplevelse ved individuell spesialundervisning kan 

tolkes i den retning av at elevene fikk arbeide i ro med det faglige arbeidet. 
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Utagerende atferd kan medføre faglige vansker og en av årsakene kan være manglende 

konsentrasjon (Aasen et al., 2002, s. 36). I den forstand kan det å være inne i et klasserom i 

utgangspunktet være krevende. Det faglige aspektet ved skolen er forøvrig lite vektlagt i 

denne oppgaven, da det har vært ønskelig å fokusere på det sosiale aspektet ved inkludering. 

Å fokusere på det sosiale isolert fra andre aspekter ved skolen, kan argumenteres for å være 

lite virkelighetsnært. Det foreligger en sammenheng mellom faglige presentasjoner og 

utagerende atferd, hvor fagvansker kan resultere i atferdsvansker, og omvendt (Henggeler et 

al., 2000, s. 178; Overland, 2007, s. 258; Aasen et al., 2002, s. 36). Dersom elevene får 

mulighet til å jobbe mer konsentrert i individuell spesialundervisning, kan det bidra til 

opplevelse av mestring innenfor det faglige aspektet. Mestring av fag kan igjen bidra til en 

positiv læringsspiral og resultere i at elevene er i posisjon til mestring tilknyttet andre 

områder (Befring, 2014, s. 30-31; Glavin & Lindbäck, 2014, s. 32), eksempelvis det sosiale 

aspektet. Dersom elevene opplever mestring knyttet til sosiale situasjoner vil dette kunne 

fremme opplevelse av inkludering hos elevene. Opplevelse av mestring kan påvirke det 

emosjonelle aspektet ved sosial kompetanse og bidra til økt innsats og initiativ i sosiale 

situasjoner (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 16). Likevel tilsier forskning at spesialundervisning 

for elever som viser atferdsvansker ikke nødvendigvis har en effekt når det kommer til det 

faglige aspektet (Overland, 2007, s. 258). Det vil si at elevene ikke nødvendigvis opplever 

mestring til tross for at individuell spesialundervisning resulterer i økt konsentrasjon. Det er 

likevel bemerkelsesverdig at elevene selv trakk frem konsentrasjon som et positivt aspekt ved 

individuell spesialundervisning. Selv om det kan tyde på at spesialundervisning har liten 

effekt for den aktuelle elevgruppen, vil det være mulig at elevene selv opplevde at økt 

konsentrasjon var fordelaktig for deres skolefaglige arbeid.  

 

Ovenfor er det foreslått at individuell spesialundervisning kan føre til økt konsentrasjon og 

økt opplevelse av mestring, som indirekte kan påvirke elevenes sosiale kompetanse og 

inkludering i skolen. Samtidig er det fremlagt teori som svekker denne påstanden, da 

spesialundervisning for denne elevgruppen viser seg å ha liten effekt på faglig utvikling.  

 

Da jeg stilte spørsmål om positive opplevelser ved individuell spesialundervisning trakk tre 

av elevene frem elevenes assistenter.    
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Elev 1: Men jeg likte mest 7 klasse når det gjaldt assistenter for at da fikk jeg en 

altight voksen assistent [...] Og de var liksom 19 år så det var lettere å snakke om ting 

da om hva som hadde skjedd. 

Elev 3: Jeg husker jeg hadde en student, og i 5 klasse, jeg pleide alltid og like å gå ut 

av klasserommet med han siden han var veldig positiv og sa det om oppgaven min 

mens læreren min var ikke det. Og han hjalp meg ikke med oppgaven, men han ga 

meg liksom noen hint. 

Elev 4: Ja, en assistent som, vi var bestevenner. [...] han var sånn sikkert 20-21. Det 

var to assistenter, som bodde i samme området som meg. Så vi pleide å gå ut å spise 

sammen og sånt i lunsjen. 

 

Elev 1 opplevde assistentene som noe positivt ved individuell spesialundervisning da 

assistentene var unge og det var lettere å snakke med dem om vanskelige situasjoner. Elev 3 

påpekte at han opplevde assistenten som en positiv opplevelse ved individuell 

spesialundervisning fordi assistenten var positiv knyttet til elevens faglige arbeid. Elev 4 

beskrev assistenten som en bestevenn. Videre var det to assistenter som kom fra samme 

området som elev 4, og det kan tolkes som at eleven opplevde at de hadde noe til felles. Elev 

4 trakk frem det at de gikk ut for å spise lunsj sammen som noe positivt, noe som kan forstås 

som en fordel ved individuell spesialundervisning. Fordeler er det tredje aspektet som blir 

belyst i denne oppgaven og det respektive aspektet vil bli utdypet senere i dette delkapittelet.  

 

En av årsakene til at elevene opplevde kontakt med assistent som positivt kan være at elevene 

i utgangspunktet hadde lite kontakt med medelever og opplevde kontakten med assistene som 

en god relasjon. Felles for assistentene som elevene snakket om var at assistentene var menn, 

altså samme kjønn som elevene. Videre påpekte to av elevene at assistentene var relativt 

unge. Noe som kan forstås som et viktig poeng, da det kan tenkes at dersom elevene har 

manglende positivt relasjoner til jevnaldrende, kan relasjoner til de unge assistentene være 

tilnærmede lik relasjonen til jevnaldrende. Elev 4 beskrev nettopp assistenten sin som en 

venn. At elev 4 anså sin assistent som en venn kan forstås som positivt, da eleven får utøve 

sosiale ferdigheter sammen med sine assistenter. Relasjonen mellom assistent og elev vil 

kunne gi rom for å prøve ut sosiale tilnærminger og det vil gi assistenten mulighet til å 

veilede eleven (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 27-28). En relasjon mellom elev og assistent er 

riktignok skjevt med henhold til maktforholdet. Som faglig ansatt vil assistenten tilpasse seg 

eleven og det vil dermed ikke foreligge et gjensidig forhold. Sosial kompetanse handler 
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nettopp om å forstå at det foreligger forventninger i et gitt miljø og tilpasning av de gitte 

forventningene (Ogden, 2009, s. 39). Til tross for at elevene får prøvd ut sosiale ferdigheter i 

muligens kunstig situasjoner kan en god relasjon mellom elev og assistent bidra til at elevene 

trives bedre i skolen og det vil kunne minske sjansen for atferdsvansker (Nordahl, 2000, s. 

239-240). Videre hevdes det at lærere kan ha utfordringer med å etablere en god relasjon til 

elever som mangler sosiale ferdigheter, samt viser utagerende atferd (Glavin & Lindbäck, 

2014, s. 140). Det er muligens slik at det er lettere å etablere god relasjon i individuell 

spesialundervisning hvor den ansatte og eleven er alene. Som det kommer frem i teoridelen 

oppstår utagerende atferd i samhandling med andre (Ogden, 2009, s. 19), på den måten 

unngås det at utagerende atferd står i veien for å skape en god relasjon.  

 

Som det er vist til tidligere i oppgaven har en ekspertgruppe, ledet av Thomas Nordahl, 

foreslått endringer i spesialundervisning og kritisert omfanget av ufaglærte assistenter 

(Nordahl et al., 2018). Gjeldende for den aktuelle elevgruppen i denne oppgaven står elevene 

overfor vansker som krever spisskompetanse fra lærerens side, samt eventuelt behov for hjelp 

og veiledning fra andre institusjoner som pedagogisk-psykologisk tjeneste og barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Roland et al., 2016, s. 157). Mangel på redskaper og 

kunnskap blant assistenter kan medføre at elevene ikke får tilpasset opplæring. I avsnittet 

ovenfor er det foreslått at assistenter bidrar til at elever opplever individuell 

spesialundervisning som positivt. Elevene opplevde å etablere gode relasjoner til 

assistentene, og at denne relasjonen kan gi rom for å prøve ut sosiale tilnærminger. Det er 

riktignok uheldig at assistenter muligens ikke har nok kompetanse til å undervise med 

henhold til de vanskene denne elevgruppen står overfor. Det foreligger dermed både fordeler 

og ulemper ved assistenter i individuell spesialundervisning, og en entydig forståelse knyttet 

til denne problematikken er ikke til stede. Det er viktig å poengtere at assistenter og/eller 

fagansatte som arbeider med elever i individuell spesialundervisning ikke nødvendigvis er 

ufaglærte. To av elevene påpekte riktignok assistentenes unge alder og det kan tenkes at en 

ansatt på 19 år ikke har tilstrekkelig kompetanse, da dette innebærer høyere utdanning på 

høgskole eller universitet. Det ville vært interessant i et fremtidig forskningsprosjekt å 

undersøke nærmere hvordan assistentens alder og kompetanse på ulike måter virker inn på 

elevenes opplevelse av individuell spesialundervisning, samt inkludering i skolen.   

 

Det tredje aspektet som flere av elevene trakk frem som positivt ved individuell 

spesialundervisning var ulike fordeler.  
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Elev 1: Også fikk jeg mere fordeler da at jeg fikk lov til å sitte på en PC. Eh, men jeg 

fikk litt mer sånn friheter enn alle andre da, være på youtube litt sånn innimellom. Eh, 

det var egentlig det, også fikk jeg lov til å bruke telefonen mer, på det alenerommet, 

men ikke i timen når jeg satt med klassen. 

Elev 3: Ja, eh noen ganger når jeg var med han så pleide han å si (navn) nå går vi ut, 

så gikk han til butikken og kjøpte mat til meg og sånt. 

Elev 4: Også gikk jeg opp til datarommet og sånt. [...]. Så vi pleide å gå ut å spise 

sammen og sånt i lunsjen. Ja, det var nesten hele året de tok med meg ut og spiste og 

sånt.  

 

Elev 1 beskrev selv at eleven fikk flere friheter i individuell spesialundervisning, 

sammenlignet med elevene som var inne i klasserommet. Eleven trakk frem bruk av PC og 

mobil som eksempler på slike friheter. Elev 3 trakk frem butikkbesøk som en fordel i 

individuell spesialundervisning. Elev 4 beskrev både PC og butikkbesøk som fordeler.  

 

Som det er påpekt en rekke ganger i denne oppgaven kan elevenes negative innstilling til 

skolen være en forklarende årsak til utagerende atferd (Nordahl, 2000, s. 308-312). Fordeler 

som elevene opplever i individuell spesialundervisning kan motivere elevene, da de opplever 

å få mulighet til å gjøre aktiviteter som de andre elevene i klassen ikke får være med på. 

Fordelene kan dermed oppleves som et privilegium overfor de gitte elevene. Fordelene kan 

påvirke elevenes psykiske utbytte i skolen, som Utdanningsdirektoratet (2015) trekker frem 

som en av tre former for inkludering. Elevers opplevelse av skolen som en positiv arena er en 

forutsetning for et tilfredsstillende læringsutbytte. Muligens kan fordelene påvirke elevenes 

innstilling og opplevelse av skolen.  

 

Videre kan fordeler, som for eksempel bruk av mobil, brukes som en positiv konsekvens på 

positiv atferd. Positive konsekvenser kan øke sannsynligheten for at atferden gjentas og at 

atferden over tid internaliseres (Overland, 2007, s. 160). Bruk av fordeler som en positiv 

konsekvens til positiv atferd ser ut til å være noe elev 2 og elev 3 er kjent med.  

 

Elev 3: Det som var da at jeg skulle ut å gjøre det som jeg fikk beskjed om ikke det jeg 

ville og det forstod jeg liksom siden det er samme time bare at du ikke er med alle 
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elevene og konsentrer deg mer og da gjorde jeg det jeg skulle og når jeg var ferdig så 

hendte det at vi puslespill eller brettspill og sjakk og sånt. 

Elev 2: Eh det var sånn i 7 klasse så fikk jeg sånt så fikk jeg lov til å dra til han IT 

mannen så han jobbet med data to ganger i uka, det var tirsdag og fredag. Hvis jeg 

klarte å være rolig hele uka så fikk jeg lov til de siste to tre timene av skoledagen så 

fikk jeg lov til å sitte på det rommet så satt vi opp prosjektor så satt vi å så på film 

eller noe sånt og da fikk jeg alltid lov til å velge en. 

 

Det kommer frem at elev 3 fikk muligheten til å spille spill dersom eleven ble ferdig med det 

eleven skulle gjøre. Elev 4 fikk mulighet til å se film i slutten av uken dersom eleven ikke 

viste utagerende atferd i løpet av uken. Overland hevder at skolen står overfor en utfordring 

med tanke på positive konsekvenser, da skolen kan ha utfordringer med å ha nok fordeler å gi 

(Overland, 2007, s. 160-163). I utgangspunktet kan det være utfordrende å organisere og 

planlegge sosial læring, da det kan gå på kompromiss med undervisning av fag (Glavin & 

Lindbäck, 2014, s. 31). Dette vil muligens være en større utfordring i klasserommet, 

sammenlignet med i individuell spesialundervisning. Eksempelvis kan det å gi en elev 

mulighet til å spille brettspill, som en fordel etter vist positiv atferd, oppleves som urettferdig 

eller irriterende overfor medelever som sitter og jobber. Dette kan bidra til økt sosial 

stigmatisering. Videre kan det å dra på butikken være vanskelig å gjennomføre i 

klasserommet da læreren er ansvarlig for en hel klasse. Det kan derfor argumenteres for at 

individuell spesialundervisning gir muligheter for flere positive konsekvenser for elevene, 

som kan resultere i økt sannsynlighet for positiv atferd. Dersom elevene internaliserer den 

positive atferden kan dette bidra til unngåelse av avvisning fra medelever og aktiv deltakelse 

i klassen, som indirekte vil påvirke elevens opplevelse av inkludering. Det er forøvrig viktig 

å poengtere at elevene ikke kan få tildelt fordeler i for stor grad, da dette kan bidra til at 

fordelene mister sin virkningskraft (Overland, 2007, s. 162).  

 

Ovenfor er det fremlagt tre aspekt som elevene trakk frem som positive opplevelser ved 

individuell spesialundervisning. Det første aspektet som er fremlagt er konsentrasjon. Det er 

drøftet at individuell spesialundervisning kan bidra til økt konsentrasjon og muligens bidra til 

økt faglig prestasjon. Dette kan igjen bidra til mestring av sosiale situasjoner og at utagerende 

atferd reduseres. Det andre aspektet er assistenter, hvor det er drøftet at elevene trakk frem 

nettopp assistenter som en positiv opplevelse grunnet at elevene opplevde relasjonen som 

god. Det er mulig at individuell spesialundervisning legger til rette for etablering av gode 
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relasjoner. Videre kan gode relasjoner mellom elever og assistenter bidra til trivsel på skolen 

og minske sjansen for atferdsvansker. Det tredje aspektet er fordeler. Fordeler kan påvirke 

elevenes innstilling til skolen og kan tas i bruk som positive konsekvenser for positiv atferd. 

Fordelene kan resultere i at positiv atferd opprettholdes. Det er drøftet at de tre positive 

aspektene ved individuell spesialundervisning på ulike måter indirekte påvirker elevenes 

opplevelse av inkludering i skolen i en positiv retning. Videre vil de nevnte fordelene påvirke 

elevenes psykiske utbytte i skolen direkte, da fordelene bidrar til at elevene opplever skolen 

som en positiv arena.  

 

4.2 Opplevelse av fellesskap og sosial deltakelse  
Det er i dette delkapittelet ønskelig å fremlegge funn som sier noe om hvordan elevene 

opplevde å være en del av et fellesskap og hvordan elevene opplevede å delta i fellesskapet.   

 

To av elevene uttrykte ensomhet som følge av individuell spesialundervisning.  

 

Elev 1: Nei, egentlig ikke, det ble bare mer sånn at jeg satt i rom helt alene altså med 

en lærer da så det ble bare sånn til slutt noen ganger så at du følte deg bare låst inne 

da, låst vekk fra alle andre og samfunnet og alt. [...] Så jeg har egentlig vært veldig 

mye alene for meg selv under alle årene, men det har vært greit også. 

Elev 2: Jeg jobba alene alltid alene. Jeg har alltid vært fra komplett fra alle andre. Så 

ute av systemet. Alltid alene i pausene alene i timene alene. Så for meg disse timene i 

lite grupperom så er det ikke mye problem. Men fra alle andre da jeg føler at hvis jeg 

er i gruppe så er det noen som tenker at hvis jeg er i grupperom jeg vil være med alle 

andre og det er sant.  

 

Elev 1 beskrev at eleven opplevde å bli låst vekk fra alle andre og fra samfunnet når eleven 

var organisert i individuell spesialundervisning. Det fremkommer også hos elev 1 at eleven 

selv opplevde å være mye alene. Elev 2 uttrykte at eleven alltid jobbet alene og at eleven 

ønsket å være med medelevene sine. Videre beskrev elev 2 at individuell spesialundervisning 

bidro til at eleven ‹‹var ute av systemet››. Det kan forstås som at eleven ikke opplevde å være 

en del av klassefellesskapet.  
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Som det blir påpekt i innledningen i denne oppgaven skal spesialundervisning organiseres på 

en slik måte at elevenes behov for sosial tilhørighet blir ivaretatt ("Opplæringslova," 1998). 

Det vil si at elevene skal oppleve å tilhøre en klasse. Det kan det tolkes i den retning av at 

elevene skal ha relasjoner til medelevene i klassen. I analysen kommer det riktignok frem at 

tre av elevene opplevde manglende og/eller negative relasjoner til medelever i klassen.   

 

Elev 1: Eh, jeg følte ikke at jeg kom ordentlig inn i gruppen. [...] men det var fordi jeg 

ble ikke noe ordentlig kjent med folk. Men jeg fikk den følelsen av at jeg ikke var del 

av alle andre da. 

Elev 2: Ja, selvfølgelig, men jeg føler meg ikke, føler meg ukomfortabel med å snakke 

med dem, men noen ganger så må man snakke med dem uansett. 

Elev 3: Det som er med klassen, jeg føler liksom alle elevene, jeg vet ikke hvorfor de 

hadde noe i mot meg, men de bare hadde det liksom og jeg skjønte ikke hvorfor. 

 

Elev 1 uttalte direkte at eleven ikke kjente klassekameratene godt, og elev 2 beskrev det som 

ukomfortabelt å snakke med elevene i klassen. Videre hevdet elev 3 at eleven opplevde å bli 

mislikt av medelevene sine. At elevene opplevde en dårlig relasjon til medelevene sine kan 

underbygges av svarene til elev 1 og elev 2 som er presentert nedenfor. Sitatene er svar på 

spørsmål om hva elevene pleide å gjøre i friminuttet og om de da var sammen med sine 

medelever.  

 

Elev 1: Det ble det lite av. 

Elev 2: Jeg pleide egentlig bare å sitte på en benk og ikke gjøre noenting. Og da 

pleier vi og jeg pleier ikke en gang å se dem i friminuttet for vi har en halvtime med 

friminutt her og jeg pleier ikke en gang å være i friminutt med dem, jeg pleier egentlig 

å være nede alene. [...] vil ikke blande meg inn i det stresset og hodepine. 

 

Både elev 1 og elev 2 uttrykte at de ikke var sammen med medelever fra klassen i friminuttet. 

Videre hevdet elev 2 at eleven ikke ønsker å være med de andre elevene da det medførte 

stress og hodepine. Det at elevene ikke deltok i aktiviteter i friminuttet støtter opp under teori 

som påpeker at lite deltakelse i friminuttet skyldes ensomhet og mangelfull sosiale 

kompetanse (Overland, 2007, s. 206). I teoridelen er det fremlagt teori som tilsier at det 

foreligger en sammenheng mellom utagerende atferd og ensomhet (Lund, 2012, s. 30; 

Nordahl, 2000, s. 306-307; Ogden, 2009, s. 52; Overland, 2007, s. 201), samt at det foreligger 
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en sammenheng mellom utagerende atferd og mangelfull sosial kompetanse (Henggeler et al., 

2000, s. 232; Sørlie et al., 2008, s. 122). Sosial kompetanse består av et emosjonelt aspekt, 

hvor elevers holdninger og motivasjon påvirker hvor mye innsats og initiativ elevene tar 

(Ogden, 2009, s. 39). Det ser ut til at elev 2 ikke var motivert til å ta initiativ til kontakt med 

sine medelever, da eleven uttrykte at det er medførte stress. Det kan derfor forstås som at 

elevene ikke tok en del av det sosiale fellesskapet, hvor sosialt initiativ kan være én 

forklarende årsak. Dette kan virke negativt inn på elevenes opplevelse av inkludering (Haug, 

2014, s. 12-13).  

 

Som det kommer frem i sitatene ovenfor hadde enkelte av elevene manglende relasjoner til 

elevene i klassen. Funnene bidrar til å bekrefte teori som er fremlagt i oppgaven, da det 

foreligger en sammenheng mellom utagerende atferd og relasjoner til jevnaldrende 	

(Lund, 2012, s. 30; Nordahl, 2000, s. 306-307; Ogden, 2009, s. 52; Overland, 2007, s. 201). 

Mangel på inkludering med henhold til fellesskap og deltakelse i fellesskapet kan bidra til 

opprettholdelse av denne sammenhengen. Alle elevene beskrev, som nevnt tidligere, et 

nyansert bilde av individuell spesialundervisning, hvor både positive og negative opplevelser 

kom frem i intervjuene. Tre av elevene var likevel tydelige på at de skulle ønske at de var 

mer i klasserommet. To av elevene (elev 1 og elev 4) svarte ‹‹ja›› uten videre begrunnelse da 

jeg stilte spørsmål om elevene skulle ønske de var mer inne i klasserommet. Videre beskrev 

elev 2 det på følgende måte:  

 

Elev 2: Jeg orket ikke, gå ut hele tide, hele tiden. Hjernen min sier igjen, skal jeg i 

grupperom igjen og igjen og igjen. 

 

Elev 2 var tydelig i sin beskrivelse og uttrykte at eleven ikke orket å gå ut. Eleven opplevde å 

måtte gå ut i grupperom mer enn det som var ønsket. Det kan se ut til at de tre elevene er 

bevisste med henhold til fellesskapet i klassen og er innforstått med at organisatorisk og 

fysisk integrering kan være en forutsetning for opplevelse av inkludering (Morken, 2012, s. 

121). Det vil si at elevene muligens ikke ønsket å gå ut av klasserommet så ofte som de 

gjorde, da deres manglende tilstedeværelse bidro til å redusere deres opplevelse av tilhørighet 

og inkludering i skolen. Det vil også være mulig at årsaken til at elevene ønsket å være mer 

inne i klasserommet skyldes at elevene opplevde det som kjedelig og ensformig å være alene 

sammen med voksen. Det er dermed mulig at elevene svarte ‹‹ja›› på spørsmålet om å være 

mer inne i klasserommet fordi det ville vært mer spennende å være sammen med sine 
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medelever. På bakgrunn av funn som tidligere er fremlagt i dette delkapittelet kan det likevel 

argumenteres for at særlig elev 1 og elev 2 ønsket å være mer inne i klasserommet grunnet 

manglende tilhørighet i klassen.  

 

Elev 3 stilte seg riktignok positivt til omfanget av individuell spesialundervisning. 

 

Elev 3: Jeg likte det.  

 

Elev 3 uttrykte at eleven var tilfreds med omfanget av individuell spesialundervisning og 

ønsket ikke å være mer inne i klasserommet. Det kan dermed tolkes i den retning av at eleven 

opplevde å være en del av klassefellesskapet og var sosialt deltakende, ettersom eleven ikke 

opplevde et behov for å være mer inne i klasserommet. En annen forklaring på at eleven ikke 

ønsket å være mer inne i klasserommet kan begrunnes ut fra elevens opplevelse av å bli 

mobbet.  

 

Elev 3: Nei, når jeg kom tilbake så begynte de som ikke likte meg å le. Nå det er sånn 

at jeg ikke skal hva er vitsen med å ha så mange venner når mesteparten av dem ikke 

er riktige [...] I 5. klasse så hadde jeg bare en venn og resten var bare drittunger som 

mobba meg. 

  

Elev 3 uttrykte et ubehag ved å fysisk gå inn i klasserommet etter individuell 

spesialundervisning, og videre kommer det frem at eleven hadde én venn og de resterende i 

klassen mobbet eleven. Det kan se ut til at eleven mistrivdes i så stor grad at eleven ikke 

ønsket å ta en del av klassens fellesskap. Elever ønsker naturligvis å oppholde seg i miljø 

hvor elevene blir godtatt og i miljø hvor elevene opplever mestring (Ogden, 2009, s. 201). Å 

få tildelt individuell spesialundervisning kan dermed oppleves som en lettelse for elev 3, da 

eleven fikk avstand fra opplevelsen av mobbing og avvisning i klasserommet (Ruud, 2012, s. 

4).  Muligens tok eleven avstand fra klassen som følge av mangel på bekreftelse og mestring i 

miljøet. Til tross for at det kommer frem i et senere delkapittel at eleven er klar over 

nødvendighet av å være i klasserommet, grunnet sosial læring.  

 

Ovenfor blir det vist til at elev 1, elev 2 og elev 3 beskrev negative opplevelser tilknyttet 

fellesskap og sosial deltakelse. Dette er derimot ikke tilfellet hos elev 4. Da det ble stilt 



	46	

spørsmål som omhandlet fellesskap og sosial deltakelse ga eleven noe kortfattet og 

unnvikende svar. Eksempler på elevens svar er vist til nedenfor.  

 

Elev 4: 

- Det var greit, vanlig. Det var ikke noe problem.  

- Jeg vet ikke, klarer ikke å tenke på det nå. 

- Jeg vet ikke, jeg pleier ikke å tenke på det. 

- Nei jeg husker ikke. 

 

Det ble notert, i etterkant av intervjuet, at elev 4 svarte kortfattet på spørsmålene og unngikk 

øyekontakt. Videre opplevde jeg at kroppsspråket tilsa at temaet var noe ukomfortabelt å 

snakke om. Det er derfor mulig å stille spørsmål om hvorvidt elev 4 faktisk opplevde å være 

en del av det sosiale fellesskapet. Eleven svarte, som nevnt, ‹‹ja›› da jeg stilte spørsmål om 

eleven ønsket å være mer i klasserommet. Sitatet kan bidra til å underbygge et poeng som er 

presentert tidligere i dette delkapittelet, at elevene har en oppfatning av at organisatorisk og 

fysisk integrering kan være en forutsetning for opplevelse av inkludering. (Morken, 2012, s. 

121). Likeledes kan elevens ønske om å være mer inne i klasserommet begrunnes i at eleven 

faktisk opplevde å være en del av fellesskapet og dermed ønsket å tilbringe mer tid sammen 

med sine klassekamerater. Uavhengig av bakenforliggende årsaker til elevens ønske, kan det 

argumenteres for at eleven opplevde å være for mye organisert i individuell 

spesialundervisning, som over tid kan påvirke elevens opplevelse i inkludering i skolen.  

 

For å oppsummere dette delkapittelet kommer det frem at to av elevene opplevde individuell 

spesialundervisning som ensomt, og det kan dermed forstås som at elevenes tilhørighet i 

klassen ikke var ivaretatt. Tre av elevene opplevde dårlige relasjoner til medelever i klassen. 

Det er drøftet om dette kan skyldes at elevenes motivasjon til å ta sosialt initiativ var lav, 

samt at det kan skyldes avvisning fra medelever. Videre kommer det frem at tre av elevene 

skulle ønske de var mer inne i klasserommet. En elev opplevde derimot at omfanget av 

individuell spesialundervisning var greit, og det er drøftet hvordan dette kan begrunnes ut fra 

elevens opplevelse av å bli mobbet i klassen. Det kan se ut til at flere av elevene opplevde 

mangelfull inkludering i fellesskapet, og som følge at dette opplevde enkelte av elevene det 

vanskelig å være sosialt deltagende. Mangelfull opplevelse av inkludering i fellesskapet kan 

bidra til opprettholdelse av utagerende atferd, samt avvisning fra medelever.  
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4.3 Opplevelse av medvirkning  
I det følgende delkapittelet blir funn knyttet til medvirkning i individuell spesialundervisning 

fremlagt. Det var noe variasjon i elevenes opplevelse av medvirkning, hvorav to av elevene 

opplevde lite medbestemmelse. Elev 3 og elev 4 hadde en oppfatning av at det var 

utelukkende læreren som tok beslutninger gjeldende enkeltelevene. 

 

Elev 3: Nei, det var bestemt av læreren. 

Elev 4: Det var læreren som bestemte alt. Nei, vi hadde ikke noe sånt der. 

 

Elev 3 og elev 4 sine opplevelser av å ikke få være med på å bestemme med henhold til 

individuell spesialundervisning er ikke i tråd med skolens lovpålagte ansvar. Elevene har rett 

til å bli hørt og skolen skal ta hensyn til elevenes meninger ("Barnelova," 1981, §31, 32 og 

33).  

 

Elev 1 og elev 2 uttrykte at de fikk være med på å bestemme noe. 

 

Elev 1: Tenker da at det er læreren som bestemmer, det er ikke eleven som skal 

bestemme, det skal være lov til å ha litt friheter innimellom, men passe på at det ikke blir 

for mye av det for da kan det være vanskelig å komme i gang igjen. 

Elev 2: Jeg fikk bestemme litt, men generelt bare i de enkleste greiene for eksempel hvis 

jeg ville ha en pause da jeg jobba tre timer totalt så er det spising, men jobba totalt 2,5 

timer vi har pause da kan jeg da vil læreren her si ja det er greit da kan vi ta en halvtime 

pause eller helt frem til lunsj. Men stort sett så vil jeg ikke at jeg ville bestemme så mye 

for jeg ville ikke bestemme alt men stort sett så de små greiene som er enkelt å si greit til 

så er det greit.  

 

Elev 2 ga en informativ beskrivelse av hva eleven fikk være med å bestemme og hva eleven 

ikke opplevde å få være med å bestemme. Eleven fikk bestemme ‹‹enkle›› ting, som for 

eksempel pauser. Senere i intervjuet trakk eleven frem muligheten til å gå på musikkrommet 

som et eksempel på medvirkning. Det forstås som at omfanget og organiseringen av elevens 

individuelle spesialundervisning ikke kan omtales som ‹‹enkle›› ting, og var dermed noe 

eleven ikke fikk muligheten til å være med å bestemme. Elev 1 uttrykte, i likhet med elev 3 

og elev 4, at det var læreren som bestemte, samtidig trakk eleven frem at individuell 
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spesialundervisning innebar enkelte friheter. Eleven beskrev videre Youtube og mobilbruk 

som eksempler på ‹‹friheter››. Det kan dermed forstås som at heller ikke elev 1 hadde en 

opplevelse av medbestemmelse tilknyttet spesialundervisningens omfang og organisering. 

Funnene samsvarer med det som kommer frem i rapporten til Barneombudet (2017), at elever 

sjeldent får medvirke i utformingen av spesialundervisning.   

 

To av de fire elevene svarte ‹‹nei›› da jeg stilte spørsmål om hvorvidt elevene visste om 

retten til å medvirke. Videre viste tre av elevene liten grad av refleksjonsevne da jeg stilte 

spørsmål om hva de ønsket å si ifra om, dersom de fikk muligheten til det. 

 

Elev 1: Nei, jeg tenkte ikke noe særlig over det der og da. 

Elev 3: Jeg vet egentlig ikke. 

Elev 4: Jeg vet ikke, klarer ikke å tenke på det nå. 

 

Elev 2 uttrykte at eleven ikke ønsket å bestemme så mye, og beskrev dermed av den grunn 

ikke hva eleven ønsket å si ifra om.  

 

Elev 2: [...] stort sett så vil jeg ikke at jeg ville bestemme så mye for jeg ville ikke 

bestemme alt, men stort sett så de små greiene som er enkelt å si greit til, så er det 

greit. 

 

Til tross for at funnene som er fremlagt ovenfor tilsier at elevene har hatt ingen eller 

begrenset medvirkning når det gjelder individuell spesialundervisning, foreligger det en 

mulighet for at elevenes stemme er blitt tatt hensyn til i større grad enn det som kommer frem 

i analysen. Det er mulig at elevene har glemt eller ikke forstått at bestemmelser som er tatt 

har basert seg på elevenes meninger. Dersom det er slik, er det likevel mulig å anta at skolens 

hensyn til elevenes meninger ikke har vært tilstrekkelig, ettersom elevene sitter igjen med en 

opplevelse av liten grad av medbestemmelse. At to av elevene svarte at de ikke visste om 

retten til medvirke understreker forøvrig viktigheten av at lærere er tydelige overfor elevene 

når det informeres om elevenes rettigheter. Haug (2014) påpeker at en viktig målsetting for å 

oppnå en inkluderende skole, er at elever og foreldre har tilgang på aktuell informasjon. Slik 

at muligheten til å påvirke forhold som gjelder elevene er til stede (Haug, 2014, s. 33). Som 

det kommer frem i teoridelen tyder det på at foreldre og elever ikke har nok kunnskap om hva 

elevene har rett på (NOU, 2015, s. 18). Dersom elevene hadde vært klar over retten til 
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medvirke er det mulig at elevene i større grad hadde reflektert rundt hva som var viktig for 

dem å si ifra om. At tre av elevene ikke var bevisste med henhold til hva de ønsket å si ifra 

om kan også tyde på at elevene på det tidspunktet hvor de gikk på barneskolen ikke var i 

stand til å reflektere rundt eller gjøre seg opp en mening knyttet til individuell 

spesialundervisning. Når det gjelder medbestemmelse er det slik at denne rettigheten øker 

med barnets alder ("Barnelova," 1981, §31, 32 og 33; Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 23), 

det vil si at retten øker i tråd med elevenes utviklingsnivå. Å forvente at elevene evner å 

reflektere rundt hvordan de ønsker at individuell spesialundervisning skal foregå, samt å 

forvente at elevene tar initiativ til å si ifra om elevene ønsker, vil ikke nødvendigvis være en 

aldersadekvat forventning. Altså en forventing som er på høyde med elevenes utviklingsnivå. 

Å si ifra kan forøvrig være særlig utfordrende for elever som viser utagerende atferd. Som det 

er fremlagt i teoridelen, kan elever som viser utagerende atferd være lite positivt innstilt til 

skolen, samt oppleve mindre tilknytning og forpliktelse til skolen, sammenlignet med elever 

som ikke viser utagerende atferd (Najaka et al., 2001; Nordahl, 2000, s. 308-312). Elevens 

innstilling, tilknytning og forpliktelse til skolen kan muligens påvirke elevens initiativtaking 

og engasjement når det gjelder medbestemmelse. Dette underbygger Barneombudets påstand 

om at mangel på medvirke kan føre til likegyldighet og mangel på trivsel hos elevene 

(Barneombudet, 2017, s. 45). Det kan dermed argumenteres for at skolen i større grad er 

ansvarlig for å tilrettelegge medvirke gjeldende for elever som viser utagerende atferd. 

Elevene som ble intervjuet ville muligens uttrykt seg annerledes dersom medvirke hadde blitt 

tilrettelagt i større grad. Som det nettopp påpekes i rapporten til Barneombudet (2017) må det 

i stor grad tas hensyn til elevers meninger for å oppnå et tilfredsstillende læringsutbytte. 

 

Det er mulig at også passivitet er en konsekvens av mangel på medvirkning. Da jeg spurte 

elev 2 om eleven fikk være med å bestemme svarte eleven følgende: 

 

Elev 2: Jeg orket ikke, gå ut hele tide hele tiden. Så vil jeg ikke en gang gå og spørre 

om hvorfor man må gå i grupperom igjen, nå er det sånn automatisk. Hvis jeg 

krangler mye så blir det mye mer tid sløsing. Da blir det mye mer bråk, jeg bare lar 

det gå. Go with the flow.  

 

I sitatet ovenfor kommer det frem at eleven lot vær å spørre om eleven kunne bli inne i 

klasserommet for å unngå bråk. Det kan tolkes i den retning av at eleven ikke var likegyldig 

når det gjelder å gå til grupperommet. Eleven kom likevel ikke med innsigelser, og valgte 
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istedenfor å ‹‹go with the flow››. Slik at tidligere erfaringer, som å krangle med læreren for å 

bli inne i klasserommet, medførte at eleven stilte seg passiv til situasjoner hvor eleven måtte 

gå ut. Både passivitet og likegyldighet bidrar til opprettholdelse av manglende medvirkning i 

elevenes skolehverdag, i den forstand at elevenes meninger begrenses og/eller ikke ytres, som 

igjen bidrar til redusert inkludering (Haug, 2014, s. 13).   

 

Haug poengterer at retten til medvirke kan lede til utfordringer (Haug, 2014, s. 34), da 

medbestemmelse handler om at alles meninger skal vurderes. En konsekvens vil være at ikke 

nødvendigvis alles ønsker blir møtt. Det vil si at beslutninger ikke kan fattes utelukkende ut 

fra én elevs mening. Eksempelvis kan en elev ytre et ønske om å være i grupperom sammen 

med en venn hver dag. Et slikt ønske fremmer en rekke vurderinger som læreren står overfor, 

blant annet hvorvidt vennen selv ønsker det, om det vil være i tråd med loven og om det vil 

være hensiktsmessig med henhold til elevenes læringsutbytte. Det foreligger derfor et 

dilemma gjeldende retten til medvirke, noe som kan medføre at eleven ikke opplever å bli 

hørt, til tross for at elevens meninger er vurdert. Dette vil kunne virker inn på elevens 

opplevelse av inkludering i skolen. Det kommer frem i intervjuene at det foreligger en felles 

forståelse blant to av elevene at det ikke vil være gjennomførbart å utelukkende lytte til én 

elevs ønske. Elev 1 og elev 2 uttrykte det på følgende måte: 

 

Elev 1: Jeg får liksom ikke bestemme hvem jeg skal ha liksom. Om jeg fikk bestemme 

hvem jeg skulle ha så kunne jeg bare valgt den personen jeg liker sånn egentlig hele 

tiden, men sånn er det jo ikke.  

Elev 2: Hvis man sitter her og spiller spill, det er noen elever som sier jeg vil spille 

kortspill så kan det ta en runde kortspill så kan eleven gå tilbake, sånne ting så det er 

bare det at læreren høre på det eleven vil også ser man at det fungerer eller ikke. 

 

Elevene viste en forståelse av at det ikke vil være mulig å gjøre slik en enkeltelev ønsker til 

enhver tid og at et ønske ikke kan bli møtt dersom det ikke fungerer godt i praksis. Elev 2 

påpekte forøvrig viktigheten av at lærere ‹‹hører på›› elevene, noe som understreker elevens 

behov for å bli lyttet til, og underbygger med det definisjonen av inkludering som er benyttet 

i denne oppgaven. Altså at medvirke, i form av å bli lyttet til, er en avgjørende komponent i 

forståelsen av begrepet inkludering.  
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For å oppsummere ble det funnet at de fire elevene som ble intervjuet erfarte lite 

medbestemmelse på barneskolen gjeldende individuell spesialundervisning. To av elevene 

uttrykte at det ikke var noe de fikk være med å bestemme. De to andre elevene opplevde å få 

bestemme noe av innholdet i undervisningen, derav pauser og hva de kunne gjøre i pausene. 

Halvparten av elevene var klar over retten til medvirke. Det er drøftet at elevenes opplevelse 

av liten grad av medbestemmelse kan skyldes at elevene har glemt eller ikke forstått da deres 

meninger ble vurdert. Tre av de fire elevene viste lite refleksjon rundt hva de mente var viktig 

å få være med å bestemme. Funnet kan tyde på at det var utfordrende for elevene å danne seg 

meninger og uttrykke disse meningene på det tidspunktet elevene gikk på barneskolen. Dette 

kan begrunnes ut fra elevenes utviklingsnivå, samt innstilling, tilknytning og forpliktelse til 

skolen. Dersom dette er tilfellet er det nærliggende å tro at lærerne i liten grad har tilrettelagt 

med hensyn til retten til medvirke. Det forelå en generell forståelse blant elevene at det ikke 

var mulighet for å påvirke forhold knyttet til omfang og organisering av individuell 

spesialundervisning. Dette er uheldig da individuell spesialundervisning var en stor del av 

elevenes skolehverdag. Elevenes opplevelse av medbestemmelse kan dermed påvirke 

inkludering i skolen i en negativ retning (Haug, 2014, s. 12-13). 

 

4.4 Opplevelse av sosialt læringsutbytte  
I dette delkapittelet er det ønskelig å legge frem funn som sier noe om hvordan individuell 

spesialundervisning kan ha hatt en innflytelse på elevenes sosiale læringsutbytte. Basert på 

teori som er fremlagt tidligere i oppgaven er det ønskelig å undersøke om innføring av sosiale 

ferdigheter har foregått i individuell spesialundervisning og om sosiale situasjoner er drøftet. 

Underveis i intervjuet påpekte to av elevene viktigheten av å være sosialt deltakende i 

klasserommet. Jeg ser det som passende å innlede dette delkapittelet med følgende sitater:  

  

Elev 2: Livet er sosialt og man skal leve sosialt og hvis man er alene hele tiden så kan 

man uansett være uten internett og uten ingenting, sitte og se på en vegg og ikke gjøre 

noe. Ikke noe lys heller, ikke noe flamme heller. 

Elev 3: Passe sånn som det var, for man må lære seg å være i klasserommet også.  

 

Elev 2 påpekte at livet er sosialt, og at det ikke er noe godt å være for mye alene. Videre 

påpekte elev 3 at eleven var tilfreds med omfanget av individuell spesialundervisning, da 

‹‹man må lære å være i klasserommet også››. Som det kommer frem i del 2 Teoretisk og 
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forskningsmessig bakgrunn læres sosial kompetanse gjennom kontakt med jevnaldrende. Slik 

at et stort omfang av individuell spesialundervisning kan ha en negativ innvirkning på et 

sosialt læringsutbytte. Videre vil elevers læringsutbytte være en del av skolens inkludering, 

forutsatt at begrepet inkludering forstås ut fra Haug sin definisjon av begrepet inkludering 

(Haug, 2014, s. 12-13). Alle elevene som ble intervjuet hadde en time eller mer individuell 

spesialundervisning hver dag på barneskolen, som defineres som et moderat til stort omfang 

(Knudsmoen et al., 2011, s. 23-24). Det kan dermed vurderes som at elevene i utgangspunktet 

ikke har fått et tilstrekkelig læringsutbytte med hensyn til det sosiale aspektet. Likevel kan 

det være utfordrende for elever som viser utagerende atferd å lære sosial kompetanse i et 

klasserom, da elevgruppen kan oppleve avvisning fra medelever (Cartledge & Milburn, 

referert i Ogden, 2009, s. 222-223). Det kan dermed være mulig at elever som viser 

utagerende atferd vil få et sosialt læringsutbytte av å snakke om sosiale situasjoner og sosiale 

ferdigheter alene med en voksen.  

 

Da jeg stilte spørsmål om det er blitt snakket om sosial læring i individuell 

spesialundervisning svarte elevene følgende: 

 

Elev 1: Ja, altså jeg har hatt men ikke sånn mye av det. [...] Det var egentlig bare 

fokus på det faglige hele tiden. 

Elev 2: Kan huske det litt, men det er veldig det er ikke så klart for meg uansett, jeg 

kan huske litt, men jeg kan ikke huske alt. Av sånn, veldig slurvete i hodet mitt.  

Elev 3: Nei, de sa sånn trekk deg unna, jeg har funnet ut av sånn av meg selv. 

Elev 4: Nei. 

 

Elevene ga noe ulike svar, da de to første elevene kunne fortelle at de husket at det sosiale 

aspektet var noe vektlagt i individuell spesialundervisning, hvorpå elev 1 påpekte at det var 

mest fokus på det faglige. Elev 2 kunne huske litt, men påpekte at det var vanskelig å huske 

tilbake. Elev 3 og elev 4 kunne ikke huske at det sosiale aspektet var blitt snakket om i 

individuell spesialundervisning. I individuell spesialundervisning vil det være lite 

hensiktsmessig å forsøke å jobbe med praktisering av sosiale ferdigheter, da den fagansatte er 

alene sammen med eleven. Det som riktignok er mulig er å jobbe med innføring av sosiale 

ferdigheter, samt sosial-kognitive ferdigheter for økt sosial bevissthet. Det er mulig at elev 3 

og elev 4, i likhet med elev 2, har utfordringer med å huske tilbake til barneskolen om hva de 

jobbet med i individuell spesialundervisning. Videre er det mulig at elevene ikke er 
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innforstått med at enkelte samtaler omhandlet det sosiale på skolen, da samtalene kan ha vært 

preget av en uformell tone. Som det kommer frem i teoridelen er det behov for at sosiale 

ferdigheter blir snakket om i skolehverdagen (Ogden, 2009, s. 232) og skolen bør ‹‹[...] 

tilrettelegge for læring av alternativ atferd på en mye mer eksplisitt måte enn hva tilfellet ofte 

er›› hos elever som ikke viser utagerende atferd (Overland, 2007, s. 209). Samtidig hevder 

Ogden at dette ofte ikke er tilfellet i skolen, da sosiale mål ofte blir beskrevet noe generelt i 

læreplanen og kommer i skyggen av faglig mål. Dette resulterer i at undervisning av sosial 

kompetanse skjer indirekte og usystematisk (Ogden, 2009, s. 252). Som følge av at sosial 

læring bør jobbes med eksplisitt og direkte kan det argumenteres for at elevene, ved et slikt 

tilfelle, hadde vært innforstått med at sosial læring har funnet sted. I den forstand er det mulig 

at de aktuelle elevene ikke har hatt et tilfredsstillende læringsutbytte med henhold til det 

sosiale aspektet ved skolen. Dette gjelder særlig for elev 3 og elev 4 som er tydelige i deres 

besvarelser, da de begge svarte ‹‹nei›› på spørsmålet.  

 

Som det kommer frem ovenfor har verken elev 3 eller elev 4 en opplevelse av at det er blitt 

snakket om det sosiale aspektet i individuell spesialundervisning. Da elevene trakk frem 

assistenter som en positiv opplevelse ved individuell spesialundervisning, uttrykte elev 3 og 

elev 4 at assistenten deres har kommet med støttende tilbakemeldinger i enkelte situasjoner.  

 

Elev 3: Han ga meg råd han ga meg tips når jeg var sur, deprimert og sånt, han 

motiverte meg og sa masse positive ting som masse sånt og jeg ville det er liksom 

sånn en lærer egentlig skal være og jeg føler han som måten han jobber kommer han 

til å komme langt med å være lærer siden jeg vedder på alle elevene han kommer til å 

ha kommer til å være glad siden han er ikke irriterende han er ikke frekk han er klarer 

å takle situasjoner. 

Elev 4: Han sa bare kom også går vi ned også snakker vi om det som skjedde. 

 

Basert på sitatene ovenfor kan det forstås som at elevene har fått støtte av assistentene 

gjennom direkte tilbakemeldinger på situasjoner, noe som kan bidra til økt sosial kompetanse 

(Glavin & Lindbäck, 2014). Elev 3 opplevde å få råd og tips fra assistenten, videre kan dette 

være veiledning med henhold hvordan eleven skal ta i bruk sosiale ferdigheter på en positiv 

måte (Ogden, 2009, s. 235), som omtales som sosial ferdighetslæring. Videre kommer det 

tydelig frem at elev 3 hadde en god relasjon til assistenten da han uttrykte at assistenten 

kommer til å bli en god lærer som takler situasjoner godt og ikke er frekk med elevene. 
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Lærere som evner å skape en god relasjon til elevene gjennom blant annet respekt, trygghet 

og anerkjennelser ser ut til å påvirke elevenes innstilling til skolen og elevenes engasjement i 

undervisningen (Nordahl, 2000, s. 239-240; Overland, 2007, s. 169-172). Som det kommer 

frem i teoridelen kan en negativ innstilling til skolen være en forklarende årsak til utagerende 

atferd. At det forelå en god relasjon mellom elev 3 og elevens assistent kan bidra til at eleven 

ble mer positivt innstilt til skolen, slik at eleven ble mer mottakelig for sosial læring. Elev 4 

uttrykte at assistenten snakket med eleven om hva som har skjedd i en situasjon. Å utnytte 

muligheter i sosiale situasjoner, som kan oppleves som utfordrende for elever, er effektivt 

med henhold til sosial læring (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 141; Ogden, 2009, s. 233). Dette 

bidrar til at elevene blir mer sosialt bevisst og bidrar til at elevene kan få forståelse av 

alternativ atferd, altså sosial-kognitiv utvikling. Det er forøvrig ikke mulig å tolke ut fra 

elevenes sitater hvorvidt sosial kompetanse er blitt jobbet med direkte og systematisk, slik 

Ogden hevder ofte ikke er tilfellet (Ogden, 2009, s. 252).  

 

Da jeg stilte spørsmål om elevene kunne fortelle om en situasjon som elevene opplevde som 

utfordrende, var det vanskelig for alle de fire elevene å besvare spørsmålet. Elevene beskrev 

riktignok ulike reaksjoner i etterkant av en situasjon som elevene opplevde som vanskelig og 

hvor elevene viste utagerende atferd.   

 

Elev 1: Ja vi jobba egentlig videre. 

Elev 2: Nei, eh de snakket litt du må oppføre deg og sånn vanlig ting, de snakket ikke 

om hvorfor krangla dere, sånne ting. De bare sier de samme greiene, de hadde et 

hefte med vanlig kommandoer de kunne gi til elevene og si oppfør deg og sånne ting. 

Stort sett de samme greiene, så sånn at du må gå hvis du blir sinna, tell til 10. 

Elev 3: De si sa da var bare gå unna saken. 

Elev 4: Jeg vet ikke, vi pratet ikke så mye om sånt der. [...] Jeg husker ikke, hun ringte 

sikkert hjem, sendte meg hjem. 

 

Ovenfor kommer det frem at elev 1, elev 3 og elev 4 ikke kan huske å ha snakket om 

situasjonen i etterkant. Elev 1 opplevde at de fortsatte å jobbe og elev 3 fikk beskjed om å 

trekke seg unna situasjonen uten å videre snakke om situasjonen. Elev 4 opplevde at sosiale 

situasjoner ikke ble snakket noe særlig om og at ved tilfeller av utagering kunne eleven bli 

sendt hjem. Elev 2 opplevde til en viss grad at sosiale situasjoner ble snakket om, men 
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uttrykte at det som ble snakket om var repetitive beskjeder, som for eksempel å trekke seg 

bort fra situasjonen eller telle til 10.  

 

Dersom en elev tolker situasjoner basert på tidligere negative følelser og forventninger, kan 

eleven reagere ut fra feiloppfattede sosiale signaler (Ogden, 2009, s. 223; Aasen et al., 2002, 

s. 36). Slik at feiloppfattede sosiale signaler kan resultere i utagerende atferd. En samtale i 

etterkant av situasjonen kan bidra til at indre representasjoner endres, slik at eleven forstår 

om det eventuelt har oppstått misforståelser eller misoppfatninger. Å snakke om situasjonen i 

etterkant av hendelsen kan bidra til sosial bevissthet. En slik samtale kan bidra til at 

fremtidige sosiale signaler ikke blir oppfattet feil som følge av sosial bevissthet og endringer 

av indre sosiale representasjoner. Noe som igjen kan medføre til at eleven handler på en mer 

hensiktsmessig måte. Slik det riktignok kommer frem hos elev 2 ble eleven snakket til av 

læreren om hvordan eleven skulle oppføre seg og det kommer frem at beskjedene ofte var de 

samme. Det kan tyde på at beskjedene ikke baserte seg på konkrete enkeltsituasjoner. Det vil 

si at samtalen i etterkant av en situasjon ikke nødvendigvis fremmet refleksjon gjennom 

drøfting. Det kan tolkes som at en mulig sosial læringssituasjon ikke ble benyttet. Å få 

beskjed om å oppføre seg bidrar muligens ikke til at eleven blir mer sosialt bevisst. Dette vil 

heller ikke være tilfellet hos elev 1, elev 3 og elev 4, da elevene ikke opplevde å snakke om 

hendelsen i etterkant. Å fremme sosial bevissthet hos den aktuelle elevgruppen i et klasserom 

kan riktignok være utfordrende da atferden kan virke hemmende i læringssituasjonen. 

Elevene kan opptre aggressivt og kan reagere med opposisjon (Ogden, 2009, s. 52), slik at det 

ikke vil være rom eller forutsetninger for læring. At det ikke er forutsetninger for læring av 

sosial bevissthet i et klasserom kan forklare hvorfor elevene ikke har opplevd at situasjoner 

har blitt snakket om.  

 

Veiledning av sosiale ferdigheter i naturlige læringssituasjoner kommer muligens ikke 

tydelig nok frem hos elevene, da læring av sosial kompetanse ofte skjer indirekte og 

usystematisk (Ogden, 2009, s. 252). Det vil si at til tross for at elevene uttrykte at de ikke har 

snakket eksplisitt om situasjoner i etterkant, er det mulig at elevene ble veiledet i 

situasjonene. Likevel kommer det frem hos elev 4 at eleven ble sendt hjem etter en situasjon 

hvor det ble vist utagerende atferd. Hvis det er slik at eleven ble sendt hjem ved tilfeller av 

utagering, kan det forstås som at eleven blir tatt bort fra en situasjon hvor eleven kunne fått et 

sosialt læringsutbytte. Å bli fratatt muligheter hvor elever kan ta i bruk og lære sosiale 

ferdigheter kan bidra til å utvikle eller opprettholde atferdsvansker (Sprague & Walker; 
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Kauffman, referert i Ogden, 2009, s. 86). I den forstand vil det kunne påvirke elevens 

opplevelse av inkludering negativt. Eleven blir ikke inkludert i et fellesskap hvor eleven 

kunne fått utbytte av situasjonen med henhold til sosial læring. Samtidig foreligger det en 

mulighet for at elevens atferd forårsaker at medelever blir usikre overfor den gitte eleven  

(Ogden, 2009, s. 222-225). Adferden kan videre bidra til avvisning (Cartledge & Milburn, 

referert i Ogden, 2009, s. 222-223; Overland, 2007, s. 206) og sosial stigmatisering 

(Overland, 2007, s. 213). Som det kommer frem i teoridelen kan avvisning og sosial 

stigmatisering bidra til begrenset utvikling av sosial kompetanse og opprettholdelse av 

utagerende atferd (Ogden, 2009, s. 223). Som følge av avvisning og sosial stigmatisering er 

det mulig at læreren til elev 4 vurderte det i den retning av at det vil være hensiktsmessig for 

eleven å bli tatt bort fra situasjonen. Videre kan det diskuteres om å sende elev 4 hjem er en 

god løsning, eller om individuell spesialundervisning ville vært en alternativ løsning, hvorpå 

situasjonen kunne blitt drøftet for økt sosial bevissthet.  	

 

Ved spørsmål om sosial læring i individuell spesialundervisning, beskrev elev 3 at eleven 

selv har lært hvordan eleven skal oppføre seg i ulike situasjoner.  

 

Elev 3: Nei, de sa sånn trekk deg unna, jeg har funnet ut av sånn av meg selv at jeg 

vet hvordan jeg skal snakke i situasjoner. [...] Jeg har lært av meg selv. Når jeg er 

med venner så bruker jeg slæng, når jeg er familien så er jeg høflig, jeg svarer på en 

måte og jeg gjør det de ber meg om, og hvis det for eksempel er skole jeg vet hvordan 

jeg skal snakke til lærerne og elevene og når det for eksempel er jobbintervju jeg vet 

at jeg ikke skal bruke slæng og jeg vet at jeg skal være seriøs og sånn. 

 

I sitatet ovenfor kommer det frem at eleven oppfører seg på ulike måter ut fra hvilket miljø 

eleven er i, og er bevisst på hvilken atferd eleven utviser når eleven snakker med venner, 

familie og lærere. Eleven beskrev sentrale elementer innenfor sosial kompetanse, da sosial 

kompetanse innebærer å forstå at det foreligger forventninger i et miljø, og at forventningene 

vil variere ut fra hvilket miljø en person befinner seg i (Ogden, 2009, s. 39). Enkelte elever 

vil ha utfordringer med å lære sosial kompetanse ut fra egne erfaringer, blant annet elever 

som har negative opplevelser fra samspill (Overland, 2007, s. 209). Som det tidligere er 

påpekt kan elever som viser atferdsvansker, av elevenes tidligere erfaringer, være preget av 

negative følelser og forventninger, samt motivasjonssvikt. Det kan medføre at fremtidig 

atferd preges av tidligere erfaringer på en lite hensiktsmessig måte (Ogden, 2009, s. 223). Det 
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kan tyde på at elev 3 har reflektert rundt sosiale situasjoner. Sosial bevissthet rundt egne 

handlinger øker elevenes mestring av sosial kompetanse (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 141). 

Sitatet ovenfor bidrar til å besvare oppgavens problemstilling da eleven svarte ‹‹nei›› da jeg 

stilte spørsmål om det forekom sosial læring i individuell spesialundervisning. Eleven sitter 

igjen med en opplevelse av at eleven selv har vært ansvarlig for å lære sosial kompetanse.  

 

Underveis i intervjuet kom det frem at elevene opplevde at sosial læring i større grad ble 

vektlagt i individuell spesialundervisning, sammenlignet med i klasserommet. Dette 

begrunnes i at tre av elevene var tydelige i deres svar da vi snakket om sosial læring i 

klasserommet.  

 

Elev 1: Nei, aldri ingenting. 

Elev 2: Nei, egentlig ikke, pleier ikke å snakke med læreren. Det var egentlig ganske 

tøff tid. 

Elev 3: De sier si ifra til lærer, ikke noe mer. Hvis jeg har sagt ifra til lærer så driter 

de i det. 

 

Elev 1 og elev 2 svarte at det ikke er blitt jobbet med sosial læring inne i klasserommet, 

videre uttrykte elev 2 at han ikke pleide å snakke med læreren og legger til at det var en tøff 

tid. Det ser ut til at det forelå en dårlig relasjon mellom elev 2 og elevens lærer. Som det 

tidligere er fremlagt, er det ofte slik at lærere har utfordringer med å etablere gode relasjone 

til elever som har mangelfulle sosiale ferdigheter, og som viser atferdsvansker (Glavin & 

Lindbäck, 2014, s. 140). Elev 4 trakk også frem forholdet mellom eleven og læreren.  

 

Elev 4: Hun var dritt, jeg likte henne ikke. Ja, hun brydde seg ikke noe om hva vi sa 

og sånt. 

 

Det er mulig at det foreligger en sammenheng mellom elevenes opplevelse av sosial læring i 

klasserommet og opplevelse av relasjon mellom lærer og elev. Det kommer som sagt frem 

tidligere i 4.0 presentasjon og drøfting av funn, at flere av elevene opplevde en god relasjon 

til sine assistenter. Det er drøftet at individuell spesialundervisning gir rom for etablering av 

gode relasjoner og tilrettelegging for sosial læring. At elevene har en opplevelse av at sosial 

læring var mer vektlagt i individuell spesialundervisning bidrar til å underbygge en påstand 

om at individuell spesialundervisning fremmer et sosialt læringsutbytte, som igjen kan 
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medføre økt inkludering i skolen. Funnene kan videre indikere at en lærer i en klasse med 

mange elever ikke nødvendigvis har ressurser til å håndtere en slik situasjon optimalt, da 

læreren må tilrettelegge for alle elevene ("Opplæringslova," 1998, §1-3 ). Det kan 

eksempelvis være behov for å bruke tid til å reflektere rundt konsekvensene av ulik atferd, for 

å øke kognitive ferdigheter. Å bruke tid på læring av alternativ atferd kan være tidskrevende 

og er dermed utfordrende å gjennomføre i et klasserom. Det kan derfor argumenteres for at 

individuell spesialundervisning åpner opp for et sosialt læringsutbytte, da forutsetningene for 

læringen er til stede i form av ressurser.  

 

For å oppsummere er det funnet at to av elevene sitter igjen med en opplevelse av at sosial 

læring var noe vektlagt i individuell spesialundervisning. De to andre elevene hevdet at det 

ikke forekom sosial læring i individuell spesialundervisning, men det kommer likevel til 

uttrykk at assistentene kan ha veiledet de i utfordrende situasjoner. Samtidig ser det ut til at 

det foreligger tilfeller hvor naturlige læringssituasjoner ikke ble benyttet. Det kommer ikke 

frem at sosial læring var jobbet med systematisk og/eller direkte. På bakgrunn av elevenes 

uttalelser er det usikker om sosial læring ble jobbet med eksplisitt, i den grad det muligens 

var behov for. Det er likevel uttrykt hos flere av elevene at sosial læring var mer vektlagt i 

individuell spesialundervisning, sammenlignet med i klasserommet. Det er foreslått at dette 

skyldes ressurser og relasjonen mellom elevene og de ansatte. Dette bidrar til å begrunne at 

elever kan oppleve et sosialt læringsutbytte i individuell spesialundervisning.  
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5 Avslutning  
I denne oppgaven har formålet vært å undersøke elevers subjektive opplevelse av individuell 

spesialundervisning, og oppgavens problemstilling er som følger:  

 

Hva er elever, som viser utagerende atferd, sin opplevelse av individuell 

spesialundervisning, i lys av inkluderingsbegrepet? 

  

Basert på oppgavens problemstilling ble det gjennomført et semi-strukturert intervju og 

datamaterialet ble innhentet fra et utvalgt på fire elever. Datamaterialet er transkribert og 

analysert ut fra SDI-modellen. I kapittelet ovenfor er funnene fra undersøkelsen presentert ut 

fra fire hovedtemaer. Funnene fra hvert hovedtema er frem til nå blitt drøftet hver for seg. 

Videre er det ønskelig å fremlegge en samlet forståelse av funnene fra de fire hovedtemaene 

for å besvare oppgavens problemstilling.   

 

5.1 En samlet forståelse av oppgavens funn  
For å kunne si noe om hvordan elevene har opplevd individuell spesialundervisning i lys av 

inkludering, er det behov for å se funnene fra de fire hovedmomentene i en helhet. Det bør 

foreligge et samsvar på tvers av de fire elementene, derav fellesskap, deltakelse, medvirke og 

utbytte. Det er undersøkt hvordan elevene opplevde å ta en del av, og delta aktivt i det sosiale 

fellesskapet, hvordan elevene opplevde at deres meninger ble vurdert og tatt hensyn til, samt 

hvordan elevene opplevde sosial læring i individuell spesialundervisning. Funnene kan gi en 

indikasjon på elevenes opplevelse av inkludering i skolen. Elevene ga et nyansert bilde, hvor 

både positive og negative opplevelser ble beskrevet. Det foreligger noe variasjon i elevenes 

opplevelser innenfor hvert av hovedtemaene, men det ser ut til at variasjonen er lite 

sprikende, i den forstand at det ikke foreligger sterke motsigelser.  

 

De to første elementene i inkluderingsbegrepet, fellesskap og deltakelse, er som tidligere 

nevnt slått sammen til et hovedtema i del 4 presentasjon og drøfting av funn. Det foreligger 

en overordnet forståelse av at flere av elevene opplevde ensomhet, mangel på gode relasjoner 

til medelever i klassen, utfordringer med sosial deltagelse, samt et ønske om å være mer inne 

i klasserommet. Gjeldende medvirke, opplevde enkelte av elevene å få være med å bestemme 

noe av innholdet i undervisningen, eksempelvis pauser. Ingen av de fire elevene satt igjen 
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med en opplevelse av medvirkning når det gjaldt omfang og organisering av individuell 

spesialundervisning. Det er likevel drøftet at dette kan skyldes blant annet elevenes bevissthet 

knyttet til deres rettigheter og elevenes evne til å reflektere rundt valg som berører 

spesialundervisning. For elevenes opplevelse av utbytte opplevde enkelte av elevene at sosial 

læring i liten grad ble vektlagt i individuell spesialundervisning. Det kommer frem at 

individuell spesialundervisning kan ha fremmet sosial bevissthet hos enkelte av elevene, men 

det er usikkert om sosial læring er blitt jobbet med systematisk og direkte. I analysen kommer 

det frem tre aspekter ved individuell spesialundervisning som elevene opplevde som positivt, 

derav konsentrasjon, assistenter og fordeler. Det er drøftet hvordan de respektive aspektene 

på ulike måter indirekte kan fremme en opplevelse av inkludering, samt påvirke elevenes 

psykiske utbytte (opplevelse av skolen som en positiv arena) direkte.  

 

Basert på funn fra de fire elementene i inkluderingsbegrepet, som er fremlagt ovenfor, er det 

mulig å tolke det i den retning av at opplevelsen av inkludering hos de aktuelle elevene ikke 

har vært tilfredsstillende. Ut fra elevenes positive opplevelser av individuell 

spesialundervisning kan det likevel tenkes at spesialundervisningen kan ha fremmet 

opplevelse av inkludering hos elevene.  

 

5.2 Oppgavens relevans  
Basert på de sammenlagte funnene vist til ovenfor kan det forstås som at det foreligger et 

behov for systematisk arbeid knyttet til inkludering. Særlig kan dette være gjeldende for den 

aktuelle elevgruppen, da de potensielt vil få tildelt individuell spesialundervisning som ikke 

er regulert ut fra et timeantall i vedtaket om spesialundervisning. Det er nærliggende å hevde 

at individuell spesialundervisning kan fremme inkludering dersom de overnevnte elementene 

i inkluderingsbegrepet blir arbeidet med systematisk og målrettet. Det er trolig behov for at 

medvirke i større grad blir tilrettelagt for elevene, samt at det sosiale læringsutbytte i større 

grad vektlegges i individuell spesialundervisning. Muligens kan dette bidra til at elevgruppen 

evner å delta mer aktivt i klassefellesskapet. Videre er det trolig et behov for å kontinuerlig 

vurdere omfanget av individuell spesialundervisning for å unngå å ta elevene ut av 

klasserommet mer enn nødvendig. En slik vurdering bør inkludere de aktuelle elevenes 

meninger. Basert på funnene i denne oppgaven forstås det som at foreligger en fin balanse 

mellom hvor mye en elev bør organiseres i individuell spesialundervisning og hvor mye en 

elev bør være til stede i klassefellesskapet. Det eksisterer et behov for særskilt tilrettelegging, 
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samtidig som elevene har behov for tilstrekkelig med tid inne i klasserommet sammen med 

sine medelever. Omfanget av individuell spesialundervisning bør overveies med hensyn til 

elevenes opplevelse av inkludering, da mangelfull inkludering i skolen kan medføre 

konsekvenser for elevene etter endt skolegang. En risiko vil være at de aktuelle elevene i 

tiden fremover er lite aktive og inkludert i et samfunnsfellesskap (Nordahl et al., 2018, s. 9). 

 

Det er ønskelig å vise til to aktuelle rapporter som kan være av relevans, og som i tiden 

fremover kan virke inn på oppgavens problematikk. Derav ‹‹Inkluderende fellesskap for barn 

og unge›› (Nordahl et al., 2018) utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av regjeringen og 

‹‹Uten mål og mening›› (Barneombudet, 2017) utarbeidet av Barneombudet. Begge 

rapportene tydeliggjør viktigheten av kompetente fagpersoner i spesialundervisning. Det kan 

se ut til at det vil skje en utvikling innenfor spesialpedagogisk praksis hvor faglig kompetanse 

vil bli mer vektlagt. I kjølevannet av en slik endring kan det være at de fire elementene som 

denne oppgaven baserer seg på, vektlegges i større grad enn det som kan se ut til å være 

tilfellet hos de aktuelle elevene i denne oppgaven.  

 

Avslutningsvis er det formålstjenlig å påminne leseren om at denne oppgaven er avgrenset på 

flere områder. Det foreligger aspekter som ikke er blitt tatt hensyn til, når det i denne 

oppgaven er forsøkt å besvare problemstillingen. Funn og poeng som er trukket frem vil 

muligens ikke være gyldig utover rammene for denne oppgaven. Oppgaven kan snarere gjøre 

nytte av seg ved bevisstgjøring knyttet til organisering og omfang av spesialundervisning for 

den aktuelle elevgruppen, hos lærere og ledelser som arbeider i skoler.  
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Vedlegg 1: Informasjon- og samtykkeskjema  

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
Én-til-én	undervisning	og	utfordrende	atferd	

Bakgrunn og formål 

Jeg heter Johanne Hegg og jeg studerer master i spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. 

Jeg skal gjennomføre et forskningsprosjekt hvor jeg ønsker å undersøke hvordan elever som 

viste utfordrende atferd på barneskolen opplevde én-til-én undervisning. Formålet med 

prosjektet er å få innsikt i hvordan elevene opplevde deres skolehverdag.   

 

For å gjennomføre forskningsprosjektet trenger jeg å intervjue 4-5 elever på ungdomsskole 

som har hatt én-til-én undervisning på barneskolen, og som har hatt utfordringer med atferd.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer at eleven blir intervjuet av meg. Intervjuet vil foregå på skolen 

og intervjuet varer omtrent en time. Spørsmålene i intervjuet vil omhandle opplevelse og 

erfaring knyttet til én-til-én undervisning. Det vil særlig være fokus på hvordan 

spesialundervisningen påvirket elevenes opplevelse av inkludering i skolen. Jeg ønsker å ta 

notater underveis i intervjuet, i tillegg til at intervjuet blir tatt opp på lydopptak. Dette blir 

gjort for å unngå at informasjon fra eleven glemmes i etterkant av intervjuet.  

 

Med henhold til forskningsetiske retningslinjer må det foreligge samtykke fra foresatte 

dersom informanten er under 15 år. Foresatte kan få tildelt intervjuguiden dersom det er 

ønskelig.  

 

Hva skjer med informasjonen om informanten?  

I etterkant av intervjuet vil lydopptaket bli gjort om til skriftlig form. Både lydopptaket og 

den skriftlige formen av intervjuet skal oppbevares på én datamaskin med brukernavn og 

passord og én ekstern harddisk med passord. Datamaskinen og ekstern harddisk oppbevares i 

et låsbart rom. En navnliste over elevene som deltar skal lagres adskilt fra den skiftelige 
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formen av intervjuene, samt lydopptaket. Når prosjektoppgaven avsluttes, juni 2018, slettes 

lydopptaket og den skiftelige formen av intervjuene. Det vil si at det ikke lenger vil være 

mulig å føre opplysningene tilbake til enkeltpersoner.  

 

Masteroppgaven skal publiseres og informantenes kjønn, alder, klassetrinn, tidligere 

atferdsvanske, samt informantens organisering av spesialundervisning på barneskolen vil bli 

opplyst om i masteroppgaven. Elevens navn og skole er det bare min veileder og jeg som har 

tilgang til. Personopplysninger blir derfor ikke publisert direkte, men det kan foreligge 

identifiserende bakgrunnsopplysninger som bidrar til at eleven kan gjenkjennes i 

publikasjonen.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og eleven eller foresatte kan når som helst trekke sitt 

samtykke uten å oppgi grunn. Hvis eleven eller foresatte trekker seg, skal alle opplysninger 

om eleven anonymiseres.  

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med meg, Johanne Hegg, på mitt 

telefonnummer, 92815217, eller send mail til johannehegg@gmail.com. Det vil også være 

mulig å ta kontakt med min veileder Kolbjørn Varmann og hans mailadresse er 

kolbjorn.varmann@isp.uio.no.  

 

Jeg har meldt studien til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for 

forskningsdata AS, og fått godkjennelse på gjennomføring av prosjektet.  

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og ønsker å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av foresatte, dato) 
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Vedlegg 2: Intervjuguide  

Intervjuguide 
 

Generelle spørsmål 

1. Hvor gammel er du?  

 

2. Hvilken klasse går du i nå? 

 

Opplevelse av individuell spesialundervisning  

3. Kan du fortelle meg hva du tenker om å være alene med en voksen på skolen? 

 

4. Hvordan var det for deg å bli tatt ut av klasserommet?  

 

5. Hvis du kjente en som synes det var vanskelig å være inne i klasserommet, hvordan 

tror du lærere kunne gjort det bedre for eleven? 

 

6. Hvis du tenker at noe kunne vært annerledes når du var alene med en voksen, hva 

kunne det vært?  

 

7. Kan du fortelle om en situasjon du husker spesielt godt (beste og kjipeste)?  

 

8. Klarer du å huske omtrent hvor ofte var du alene sammen med en voksen?  

 

9. Synes du at du det var mye, lite eller passe sammen med en voksen alene?  

 

Fellesskap og sosial deltakelse  

10. Kan du huske hva du syntes om klassen din på barneskolen?   

 

11. Hvordan syntes du det var å jobbe og være sammen med de andre i klassen?  

 

12. Hvordan syntes du det var å komme tilbake til klassen etter å ha hatt undervisning 

alene med en voksen?  
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13. Husker du hva du pleide å gjøre i friminuttene?  

 

14. Opplevde du at du var en del av klassen?  

 

Sosialt utbytte av individuell spesialundervisning  

15. På skolen lærer man fag, for eksempel norsk og matte. Man lærer også hvordan man 

skal være sammen med andre, for eksempel at man skal være snille med hverandre. 

Husker du om at du lærte noe sånt når du var sammen med en voksen? 

 

16. Hva synes du var vanskelig når du var sammen med de andre i klassen? Var dette noe 

læreren snakket med deg om sånn at det skulle bli lettere?  

 

17. Hvis det skjedde noe som ikke var så hyggelig i klassen, for eksempel om du kranglet 

med en elev eller læreren. Kan du huske hva som skjedde da?  

 

18.  Snakket du da med en voksen etterpå, om hva som skjedde og hva man kunne gjort 

annerledes når det skjedde?  

 

Elevenes medvirke i spesialundervisningen (med fokus på organisering og omfang) 

19. Når du var alene med en voksen på barneskolen, hva husker du da at du fikk være 

med å bestemme?  

 

20. Var du med på å bestemme hvor ofte du var alene med en voksen? 

 

21. Var du med på å bestemme om du kunne være med andre elever eller om du ville 

være alene med voksen? 

 

22. Hva skulle du ønske at du fikk bestemt?  

 

23. Hva syntes du er viktig å få være med å bestemme?  

 

24. Kan du huske at noen har fortalt deg at du har rett til å være med å bestemme og si 

hva du mener om å ha undervisning ute av klasserommet?  
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Avrundingsspørsmål  

25. Hvordan synes du dette har gått?  

 

26. Er det noe du har fortalt meg som du tenker at du egentlig ikke hadde lyst til å 

fortelle? 

 

27. Er det noe mer du har lyst til å si eller fortelle?  
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Vedlegg 3: Kvittering fra NSD  
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