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Sammendrag 
Dette prosjektet har som formål å undersøke hvordan ansatte i PPT (Pedagogisk Psykologisk 

Tjeneste) beskriver struktur og rutiner, når det gjelder utredninger av elever med en 

minoritetsspråklig bakgrunn. Fra mine tidligere arbeidserfaringer på ulike skoler og 

institusjoner for barn med spesielle behov, har jeg ofte lurt på hvordan prosessen rundt 

utredning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn egentlig foregår, og hvordan PPT gir råd 

om tiltak til deres foreldre og aktuelle fagpersoner rundt disse barna. Prosjektets 

problemstilling er derfor: 

” Hva kjennetegner ansatte i PPT sin praksis når det gjelder utredning av elever med en 
minoritetsspråklig bakgrunn?” 

Mitt litteratursøk viste at det ikke er første gangen denne problemstillingen blir adressert i 

Norge, i hvert fall som en masteroppgave ved et universitet/høgskole. Men problemstillingen 

bør fortsatt være av interesse for skoler og institusjoner for barn med spesielle behov, på 

bakgrunn av resultater som viser at det fortsatt er behov for mer forskning og forbedringer 

vedrørende tematikken om utredning av fokuselevene i problemstillingen.   

Prosjektet har en fenomenologisk tilnærming, med et semistrukturert kvalitativt intervju som 

datainnsamlingsmetode. Jeg intervjuet to PPT ansatte, med et ønske om å få frem deres 

opplevelser og meninger om hvordan PPT og de selv planla og organiserte, gjennomførte og 

til slutt evaluerte/vurderte utredninger av elever med en minoritetsspråklig bakgrunn. Analyse 

ble gjort med målet om å belyse disse temaene fra intervjuguiden. Presentasjonen av funn er 

strukturert rundt temaene: Planlegging og organisering av utredning, gjennomføring av 

utredning og evaluering/vurdering av utredning. Disse temaene er blitt brukt som en struktur i 

hele analysekapittelet, mens teori, tidligere forskning og metode har et temagrunnlag knyttet 

konkret til problemstillingen fra andre relevante vinklinger. 

Funn fra denne studien viser at informantene (PPT ansatte) anser kartleggingsverktøyene de 

anvender som upålitelige, ved utredning av elever med en minoritetsspråklig bakgrunn. Dette 

begrunnes med at kartleggingsverktøyene, blant annet evnetesten WISC (Wechler Intelligence 

Scale for Children – fourth edition), ikke er tilpasset denne elevgruppens kulturelle og 

språklige forskjeller samt forutsetninger sammenlignet med de norsk språklige 

majoritetselevene. Og kan på bakgrunn av dette påvise svakere resultater og ferdigheter blant 

denne elevgruppen. 
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Ved de mer inngående og direkte dybdespørsmålene i intervjuguiden, kommer det frem at 

disse PPT ansatte brukte evnetestene til å se på elever med en minoritetsspråklig bakgrunns 

styrker og svakheter, mer enn å nødvendigvis vurdere deres kognitive fungering utfra slike 

tester. Samtidig er informantene opptatt av at de viktigste elementene ved en 

utredningsprosess med elever med en minoritetsspråklig bakgrunn, er innrapportering fra 

skole og hjem, foreldresamtaler, utprøving av tiltak for å forsikre seg om at elevens vansker 

vurderes og behandles forsvarlig og nettverksbygging mellom skolene hvor PPT er inne og 

veileder samt gir mulighet for deling av erfaringer og kompetanse på feltet. 

De retter en etterlysning mot de institusjoner og fagmiljøer som jobber med å utvikle 

kartleggingsverktøy, om bedre egnede kartleggingsverktøy for bruk på elever med en 

minoritetsspråklig bakgrunn. Informantene uttrykker gjennomgående i intervjuene, at de er 

bevisst på at verktøyene som brukes og er tilgjengelige, ikke er særlig egnet til å utrede elever 

med en minoritetsspråklig bakgrunn. I lyset av dette velger de å fokusere på deler av 

evnetestene (WISC-IV), for eksempel den verbale delen, hvor dette suppleres med språktester 

for å kartlegge om vanskene er språkrelaterte. Det kommer frem at de fleste sakene som 

sendes inn til PPT som gjelder denne elevgruppen skyldes språkvansker, særlig de 

nyankomne eller i de lavere aldersgruppene. 
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Forord 
Takk til informantene som stilte til intervju, delte sin tid, arbeidserfaring og ga meg et 

grunnlag til å forstå hvordan PPT systemet fungerer samt en økt forståelse av utredning av 

elever med en minoritetsspråklig bakgrunn. 

Takk til min veileder Anne-Mette Bredahl for god veiledning og konstruktive 

tilbakemeldinger underveis i hele prosessen. 

Til slutt vil jeg gi en stor takk til mamma, pappa, min familie og mine nærmeste, som alltid 

har støttet meg med alt jeg gjør. Dere har holdt ut med meg gjennom mine frustrerte tider i 

prosessen og for å ha hjulpet meg opp igjen og helt frem til målstreken.  
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1 Innledning 

1.1 Oppbygging av oppgaven 

Innledningsvis i kapittel 1, har jeg allerede presentert forskningsprosjektets formål, bakgrunn 
for valg av tema og problemstilling. 

I kapittel 2, vil jeg forsøke å beskrive teoretiske perspektiver, som er relevante for min 
hovedproblemstilling. Hensikten er å belyse ulike begreper og definisjoner for å styrke 
leserens begrepsforståelse.  

Kapittel 3 vil omhandle prosjektets hovedfokus, elever med en minoritetsspråklig bakgrunn, 
hvor lovgivning, rettigheter og andre relevante perspektiver knyttet til denne elevgruppen 
fremstilles. 

Kapittel 4 vil ha et hovedfokus på å definere den Pedagogisk Psykologiske Tjenesten, deres 
arbeidsoppgaver samt hvilke kvalifikasjoner som kreves for å jobbe der. Lovgivning 
presenteres også i dette kapittelet, for å konkretisere den Pedagogisk Psykologiske Tjenestens 
plikter og mandat opp mot lovgivning. 

I kapittel 5 er tema evnetesten WISV-IV og hva denne er ment å måle. 

Kapittel 6 omhandler forskningsmetode og designet på dette forskningsprosjektet. I en logisk 
rekkefølge, viser jeg til relevant forskningsmetode som er anvendt i oppgaven, 
intervjuprosessen og beskrivelser av intervjuene. Kapittelet avsluttes med en kort presentasjon 
av validitet og reliabilitets begrep i forhold til dette.  

I kapittelet informasjon og oppsummering av funn, kapittel 7, presenteres analysen. Først vil 
jeg gi en kort oppsummering av funn fra datagrunnlaget, deretter har jeg delt opp funnene i 
kategorier, for å understreke hva jeg har tenkt til å bruke for videre analyse. Gjennom dialog 
og drøfting, vil jeg analysere kategoriene fra oppsummeringen ytterligere. Her er kategoriene 
delt opp i underkategorier som ble identifisert i prosessen.  

Kapittel 8 avslutter denne oppgaven. Her oppsummerer jeg mine funn og diskuterer hva de 
har å si for det spesialpedagogiske fagfeltet. Jeg forsøker også med bakgrunn av denne 
kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom prosjektet, å peke på veien videre med forslag 
til forbedring og tiltak til en positiv utvikling. 

 

 

 



2 
 

1.2 Formål, bakgrunn og problemstilling 

1.3 Formål 

I denne oppgaven har jeg et ønske om å sette søkelys på ansatte i Pedagogisk Psykologisk 

Tjeneste (PPT) sin struktur og rutiner, når det gjelder arbeid med utredning og evnetesting av 

elever med en minoritetsspråklig bakgrunn. De siste 20-30 årene har andelen av elever med en 

minoritetsspråklig bakgrunn økt i norske skoler, og i landet generelt (Statistisk Sentralbyrå, 

2017) . Som en konsekvens av dette byr det på ulike utfordringer for skoler, elevene selv, 

foresatte og andre relevante institusjoner, som for eksempel PPT. Utfordringene kan blant 

annet skyldes språklige og kulturelle forskjeller. Det kan være årsaker til misforståelser men 

også faktorer som kan bidra til å påvirke vurderingsevne blant PPT-ansatte som har mindre 

erfaring med å utrede denne elevgruppen. På bakgrunn av overnevnte faktorer vil jeg se 

nærmere på hvilke rutiner PP-rådgivere har når det gjelder utredning av denne elevgruppen, 

undersøke områder hvor det forekommer uklarheter og belyse for hvor det ligger 

forbedringspotensial innad i PPT systemet. 

1.4 Bakgrunn for valg av forskningstema  

Majoriteten av de elevene jeg har jobbet med har hatt en minoritetsspråklig bakgrunn, med en 

tilstand beskrevet som "uspesifisert utviklingshemming". Ved å ta en nærmere titt på 

rapportene oppdaget jeg ofte at denne diagnosen var satt i tidlig alder, og var ofte uforandret 

fortsatt i videregående skolealder. Svært få av elevene var testet på nytt, og det var kun IOP 

’er og IP ‘er som ble justert eller revidert. IOP står for en individuell opplæringsplan, som er 

en plan som utarbeides av skolen på bakgrunn av en sakkyndig vurdering og vedtak om 

spesialundervisning fra PPT. Hensikten med planen er å sikre enhver elev med vedtak om 

spesialundervisning et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud. Mens IP står for individuell 

plan, som utarbeides på bakgrunn av personer med behov for koordinerte helse- og 

sosialtjenester over lengre tid, for eksempel mennesker med en utviklingshemning eller andre 

kognitive vansker. IP utarbeides ikke av skolene, men rehabilitering og/eller habiliteringen i 

kommunen. 

Jeg har selv erfaring med å være en elev med en minoritetsspråklig bakgrunn i norsk skole. 

Det å være tospråklig, samtidig som at det undervises på et helt nytt fremmedspråk. Det 
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forventes at man presterer, noe som ikke er det letteste hvis man ikke har god nok oppfølging 

og samarbeid mellom skolen og hjemmet. Etter hvert har jeg endt opp med å bli flerspråklig, 

ettersom man i tillegg til morsmål (i mitt tilfelle to språk) lærer flere fremmedspråk på skolen.  

I min praksis på et PPT-kontor under studiet, fikk jeg innsyn i Individuelle Opplæringsplaner 

(IOP) og rapporter skrevet på bakgrunn av resultater fra evnetester (WISV-IV) hos elever med 

minoritetsspråklig bakgrunn, og dette styrket min interesse for dette temaet. I masterstudiet 

ble vi sertifisert i WISC-IV. Her fikk vi kjennskap til selve testen, testsituasjoner og hvordan 

en utredning faktisk foregår. 

Elevgruppen jeg har fokus på benevnes ulikt i ulike kilder. Jeg velger heretter å bruke 

betegnelsen EMB, som står for elever med en minoritetsspråklig bakgrunn. Dette er for å 

understreke at det er de språklige og kulturelle forskjellene fra majoritetsbefolkningen i deres 

etniske bakgrunn som bidrar til minoritetsaspektet i et storsamfunn, og ikke eleven i seg selv. 

1.5 Problemstilling 

Jeg ønsker i dette prosjektet å finne ut av om PPT som en organisasjon som vedtar 

spesialundervisning, og om PP-rådgivere som utfører tester ved utredning av EMB, har klare 

retningslinjer de følger, når det gjelder barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Er det noe ved 

disse utredningene som skiller seg fra utredninger av norskspråklige elever? Hvordan er 

forberedelsene og tolkningen av resultater? Og hva tenker PP-rådgiverne fungerer eller 

trenger å forbedres? 

Disse tankene har jeg hatt i flere år, gjennom min egen yrkeserfaring men også i mitt 

studieløp, hvor jeg følte at det manglet teori og mer fokus på dette feltet. Og på bakgrunn av 

en del forskning jeg har lest til denne oppgaven, så er det flere indikatorer på at temaet er 

tidsriktig, men også mest av alt viktig for utvikling i det spesialpedagogiske fagfeltet.  

På bakgrunn av dette har jeg valgt følgende problemstilling: 

“Hva kjennetegner ansatte i PPT sin praksis når det gjelder utredning av elever med 
en minoritetsspråklig bakgrunn?” 

Med tilhørende forskningsspørsmål: 
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 Hvilke praksiser gir PPT ansatte uttrykk for at de har når det gjelder utredning av 

elever med en minoritetsspråklig bakgrunn? 

 Hvordan tar PPT hensyn til språklige og kulturelle forutsetninger i arbeid med elever 

med en minoritetsspråklig bakgrunn? 

 På hvilken måte blir evnetester benyttet ved utredning av elever med en 

minoritetsspråklig bakgrunn? 

1.6 Forskningstemaets relevanse 

Spesialpedagogikken har også åpnet øynene mine opp for utfordringer i skolen og 

skolesystemet i Norge. Med større kjennskap til lovverk, læreplanverk og ulike elevgrupper 

med særskilte behov, så ønsket jeg å undersøke om det foreligger forskning eller litteratur 

som belyser emnet jeg ønsker å forske på. EMB blir ikke omtalt så mye i studielitteraturen, og 

det viste seg at det heller ikke hadde blitt gjort så mye forskning på disse elevene, i 

forbindelse med evnetesting og PPT. Dette overbeviste meg om at det finnes behov for å gå 

mer i dybden på dette feltet. 

Befring & Tangen (2008) påpeker at Norge har med årene blitt et samfunn med flere 

forskjellige etniske minoritetsgrupper, og at dette byr på flere ulike utfordringer for landets 

opplærings- og utdanningsinstitusjoner. Videre hevder de at ulike studier viser at EMB er 

overrepresentert i interne og eksterne spesialundervisningstiltak. De mener at dette kan ha en 

sammenheng med flere ulike forhold, men at det ofte pekes på utfordringene ved å utrede 

denne gruppen barn og unge.  

Et godt samarbeid mellom skole og hjem er essensielt for at en utredningsprosess skal kunne 

fungere optimalt, men også for at spesialundervisningstiltak som iverksettes ved behov kan ha 

en positiv virkning på de gjeldende barnas utvikling og læring. Men når det gjelder foreldre 

av EMB, kan språk og kulturelle forskjeller by på misforståelser i form av svak 

norskspråklige forståelse og evne til å uttrykke seg på norsk. I tillegg kan det forekomme at 

foreldrenes kulturelle bakgrunn ikke har samme utgangspunkt for å forstå barnets utfordringer 

fra det spesialpedagogiske perspektivet.  

I Norge skal skolene ha en tilpasset opplæring som inkluderer hvert enkelt individ i 

klasserommet, uansett hvilken bakgrunn og forutsetning de har til å lære (Bjørnsrud & Nilsen, 

2010). Spesialpedagogisk virksomhet i en inkluderende skole for alle, går blant annet ut på å 
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tilpasse opplæringen til de enkelte elevene med særskilte behov utover den ordinære 

opplæringen som tilbys i skolen, på bakgrunn av en spesialpedagogisk utredning (Morken, 

2006). Inkludering forutsetter et samarbeid både internt blant skolens undervisningspersonale, 

samarbeid med elevenes foreldre og et tett samarbeid mellom ulike profesjonsgrupper 

(tverrfaglig). For at dette skal kunne gjelde for EMB, kreves det innsats og vilje til å forstå 

deres kulturelle bakgrunn og språklige forskjeller.  

1.7 Tidligere forskning på området 

(Pihl, 2006) gjorde et arkiv studie som påviste feil bruk av IQ-testing på elever med en 

minoritetsspråklig bakgrunn. Hun mente at dette kan føre til økt segregering i skolen, fordi at 

testene påviste svakere ferdigheter enn det elevene reelt hadde. Dette ble begrunnet i en 

mangel på tilrettelegging av evnetestene på bakgrunn av språklige og kulturelle forskjeller. 

Det var ikke IQ-testingen i seg selv som Pihl mente var problematisk, men at IQ-testene som 

ble anvendt på elever med en minoritetsspråklig bakgrunn var beregnet til bruk for 

norskspråklige elever. Hun påpekte at PPT i slike tilfeller ikke har tatt hensyn til deres 

kulturelle og språklige forutsetninger, noe som kan bidra til at resultatene viste svakere evner 

enn hva som var tilfellet. Hun tillegger også at PPT bruker en IQ-test på EMB, som var 

standardisert for barn med norskspråklig og kulturell bakgrunn, hvilket er en praksis i strid 

med retningslinjene for bruk av testene. Men likevel la PPT disse testresultatene til grunn for 

å ta elever med minoritetsspråklig bakgrunn ut av ordinær undervisning over til 

spesialundervisning (Pihl, 2006). 

(Randen, 2015) hevder at en har for lite kunnskap om bruk av kartleggingsverktøy i møte med 

elever med en minoritetsspråklig bakgrunn i norske skoler og barnehager. Dette var også 

Kunnskapsdepartementets ekspertutvalgs konklusjon i en vurdering av verktøy brukt til å 

kartlegge barns språkkunnskap i barnehager rundt i landet. Hun skriver at i norsk 

sammenheng, viser det seg at en kun har ett kartleggingsverktøy som er spesifikt beregnet på 

elever med en minoritetsbakgrunn, og at kartleggingsverktøyene som finnes er som regel 

utviklet lokalt til bruk ved enkeltskoler eller innad i kommuner. Randen påpeker også at 

elevene med en minoritetsspråklig bakgrunn sine morsmål er blitt vektlagt ulikt i det norske 

utdanningssystemet siden 1970-tallet. Hun mente at dette gjenspeiles i vurderingspraksiser, 

læremidler og klasseromspraksiser i norske skoler. Hun hevder også at mange lærere ikke har 

den nødvendige kompetansen til å måle andrespråks ferdigheter. I tillegg så skriver hun at i 
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norsk skolepolitikk så er vurdering, testing og kartlegging et veldig omdiskutert tema, når det 

gjelder vurdering av denne elevgruppens språkferdigheter i grunnskolen. 

(Aagaard, 2010) beskriver en mangel på nok og tilstrekkelig forskning om elever med en 

minoritetsspråklig bakgrunn, ikke bare i Norge men også internasjonalt. Dette mente han 

skyldes at man for eksempel i Norge ved utredning av denne elevgruppen, vurderer disse 

elevene likt som norskspråklige elever. Han påpeker også at språklige og kulturelle 

forutsetninger oftest ikke blir tatt hensyn til. I tillegg, hevder han, at det er en mangel på å 

utnytte kunnskapen om tospråklighet og hvordan dette kan brukes under en utredningsprosess 

og i spesialpedagogisk arbeid. Et sitat av Aagaard vedrørende testing av denne elevgruppens, 

behov og størrelse i hans avhandling gir en refleksjon på hva som kan være problematisk ved 

utredninger og tiltak gjeldende for elever med minoritetsspråklig bakgrunn:  

«Både opplæringen og PP-tjenestens arbeid er i utgangspunktet innsiktet på 

majortetsspråklige elevers kultur, forutsetninger, vansker og behov, på tross av at 

minoritetsspråklige elever mange steder, lokalt eller nasjonalt, er i flertall. 

Minoritetsspråklige elever har de samme lærevansker som majoritetsspråklige elever, men de 

har varierende ferdigheter på to eller flere språk, de representerer ofte en litt annen kultur, 

og deres familier lever ofte under sosio-økonomiske forhold som avviker noe fra 

majoritetsbefolkningens» (Aagaard, 2010). 

Studier som tar opp problemstillingen jeg tar opp i disse oppgavene er imidlertid fraværende i 

den norske litteraturen til tross for at problemstillingen er viktig å belyse fordi det er av 

interesse for skoler og institusjoner for barn med spesielle behov. Denne oppgaven vil derfor 

bidra til fylle opp kunnskapsmangelen som eksisterer på dette område 
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2  Teoretisk forankring 

2.1 Innvandrere og minoritetsspråklige i Norge 

Elever med en minoritetsspråklig bakgrunn i 1-10.trinn i grunnskolen og videregående 

opplæring defineres av Utdanningsdirektoratet, som barn og unge som har et annet morsmål 

enn norsk eller samisk. Denne definisjonen gjelder også for voksne deltagere innen 

grunnopplæringens område (Udir, 2016). 

 

Minoritetsspråket er det språket som ikke snakkes av majoriteten av befolkningen i et land 

eller område, men det kan også være språket barnet bruker hjemme med sin familie, det 

samme som hjemme språk eller morsmål. I Norge omtales barn som har et annet hovedspråk 

enn norsk og som er i gang med å lære seg norsk, som minoritetsspråklige, hvor norsk er 

andrespråket (Haugen, Larsen, & Øzerk, 2006) 

 

Norge har de seneste 30-40 årene blitt et flerkulturelt samfunn, på grunn av innvandring 

(Statistisk Sentralbyrå, 2017). Årsaker til innvandring er ulike, og de nye borgerne bærer med 

seg personlige historier som kan prege deres evne til å integrere seg og å integreres av 

storsamfunnet. Et viktig poeng å ha med seg for å prøve å forstå deres bakgrunn er, å 

undersøke hvor i verden de nye borgerne emigrerer fra og hvilken økonomisk, utdannings og 

trygghetssituasjon de har flyttet eller flyktet fra. Dette kan være til hjelp for å øke aksept og 

forståelse for kulturelle og språklige forskjeller i samfunnet vi lever i. 

 

(Sand, Bøyesen, Grande, Stålsett, & Øzerk, 2008) skriver at før andre verdenskrig var det få 

fra ikke-europeiske land som emigrerte til Norge. I etterkrigstiden tok Norge imot en del 

flyktninger fra ulike leire rundt i Europa, og på 1960-70 tallet ble det en del tilflytting av 

arbeidsinnvandrere, fordi landet manglet arbeidskraft. Det var ikke før på midten av 1970-

tallet at mennesker fra ikke-europeiske land emigrerte til Norge, blant annet båtflyktninger fra 

Vietnam. I 1975 ble det innført en innvandringsstopp, noe som betydde at mennesker kun 

med særskilt grunnlag fikk arbeids og oppholdstillatelse. Dette gjaldt kun disse fire gruppene: 

nordiske borgere, faglige spesialister som behøvdes i Norge, asylsøkere som enten ventet på 

sin flyktningstatus/humanitært grunnlag/flyktninger med status fra FN og familiegjenforening 

 (Øzerk, 2008). 
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(SSB, 2017) Statistisk Sentralbyrå nevner også de overnevnte faktorene, men legger til at etter 

tusenårsskiftet har Norge strammet inn på asylpolitikken, samtidig som at 

arbeidsinnvandringen er blitt liberalisert. Liberaliseringen skyldtes at Norge gjennom EØS-

avtalen ble en del av det felleseuropeiske arbeidsmarkedet, hvor EU-borgere kan reise fritt i 

Europa for å arbeide. I Norges tilfelle, som en konsekvens av denne avtalen, tilflyttet det en 

stor mengde arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sør-Europa til landet. Flere land i disse områdene 

hadde gått igjennom store finanskriser, hvor befolkningen så seg nødt til å emigrere til andre 

land for å få seg arbeid. I forhold til innstrammingen i asylpolitikken, så skyldtes dette 

kriseåret 2015, hvor over 1 million mennesker flyktet hovedsakelig fra Syria, Afghanistan og 

Irak, og 31 000 av disse fant veien til Norge. 

 

Som tidligere nevnt finnes det ulike årsaker til at folk velger å flytte fra sitt hjemland til et helt 

nytt og ukjent land. Disse årsakene er viktige faktorer å ta hensyn til, for å kunne forstå i 

hvilken grad de ulike individene tilpasser seg det nye samfunnet.   

Innvandrere og flyktninger kan oppleve å komme fra noe kjent og trygt til noe ukjent og 

utrygt. Hva jeg legger i «å flytte fra trygt til utrygt», er at man flytter til et helt nytt land med 

egne regler og normer, kanskje et helt nytt og ukjent språk, ofte ikke har bekjente/familie i det 

nye landet og hvor man må starte et helt nytt liv. Dette kan oppleves enda sterkere for 

barnefamilier, som for eksempel har flyktet fra krig, undertrykkelse og/eller hunger (Sand, 

Bøyesen, Grande, Stålsett, & Øzerk, 2008). Det er ikke dermed sagt at alle med en slik 

bakgrunn nødvendigvis kommer med traumer eller psykiske lidelser, men det er kjent at en 

stor andel av unge voksne og voksne fra en slik bakgrunn sliter ekstra mye med å tilpasse seg 

og integrere seg i et nytt samfunn. Når en innvandrer mor eller far (eller begge) bærer med 

seg slike plager, kan dette påvirke deres barn og deres tilpasningsevner til skole, jevnaldrende 

og samfunnet. Dette er plager og lidelser som må tas på fullt alvor, slik at de får muligheten til 

å leve et fullverdig liv i det nye landet og tilegne seg kunnskaper om hvordan de kan være 

med på å forme deres egen hverdag og fremtid slik de selv ville ønsket det. 

 

På bakgrunn av økt omfang av innvandring til Norge, så har samfunnet blitt et flerkulturelt 

samfunn med flere nye utfordringer. Kunnskapsdepartementet så seg nødt til å revidere 

opplæringsplaner, som ville ta stilling til å inkludere EMB, ved å ta hensyn til deres kulturelle 

og språklige forutsetninger til læring. Lærere og pedagoger måtte også innstille seg på slike 
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endringer, hvilket gjaldt den tilrettelagte opplæringen. Den inkluderende skolen for alle gjaldt 

også nå denne elevgruppen som for norskspråklige elever. 

 

Tabell 1 

 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar 

 

2018 

Innvandrere og 
norskfødte med 

innvandrerforeldre i alt 
Innvandrere Norskfødte med 

innvandrerforeldre 

Andel innvandrere og 
norskfødte med 

innvandrerforeldre av 
totalbefolkningen. Prosent 

I alt 916 625 746 661 169 964 17,3 

EU28/EØS, USA, 
Canada, Australia og 
New Zealand 382 882 343 470 39 412 7,2 

Asia, Afrika, Latin-
Amerika, Oseania 
unntatt Australia og 
New Zealand, og 
Europa utenom 
EU28/EØS 533 743 403 191 130 552 10,1 

  

EU28/EØS-land 369 122 330 619 38 503 7,0 

Europeiske land 
utenom EU28/EØS-
land 77 131 59 756 17 375 1,5 

Afrika 127 155 93 735 33 420 2,4 

Asia med Tyrkia 304 042 227 631 76 411 5,7 

Nord-Amerika 11 404 10 580 824 0,2 

Sør- og Mellom-
Amerika 25 519 22 171 3 348 0,5 

Oseania 2 252 2 169 83 0,0 

 

Tabellen over viser antall innvandrere i Norge pr. 1. januar 2018. I følge (SSB, 2017) så var 

tallet på antall innvandrere 746 700 og 170 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert 

bosatt i Norge. Dette utgjør til sammen 916 625 innvandrere og norskfødte innvandrere. 

Tabellen viser også hvor i verden innvandrerne opprinnelig kommer fra, og gir et bilde av 
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hvor de har sin opprinnelse og språklige bakgrunn, samt et overblikk av det kulturelle 

mangfoldet i Norge.   

 

Tabell 2 

 

(SSB, 2017) 

 

Tabellen ovenfor har jeg valgt å ta med, fordi den demonstrerer økningen av barn med 

innvandrerbakgrunn i det norske utdanningssystemet, hvor høy andel som fullfører de ulike 

nivåene og hvor stor prosentandel som registreres i høyere utdanning. Det første bildet viser 

prosentandelen av antall barn totalt med barnehageplass i grått, også er det illustrert i blått 

hvor andelen av minoritetsspråklige barn i barnehagen i forhold til alle barn med 

innvandrerbakgrunn i alderen 0-5år. Det andre bildet illustrerer fordelingen av elevgruppene i 

gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Fordelingen her er mellom alle elever totalt i grått, 

norskfødte med innvandrerforeldre i lyseblått og innvandrer elever i mørkegrått. Tredje og 

nest siste bilde er en illustrasjon av andelen elever fra de ulike gruppene som har fullført 
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videregående opplæring etter 5 år. De samme fargene er gjeldende i dette bildet som det 

forrige. Siste bildet illustrerer antall studenter i høyere utdanning i prosent (aldersgruppe 19-

24år). Bildene tar utgangspunkt i litt forskjellige års perioder, men hovedsakelig mellom 

2001-2016.  

 

Hvis man leser nøye på prosentandelene, så kan man se en tendens til at norskfødte barn med 

innvandrerforeldre klarer seg vesentlig mye bedre enn innvandrerbarn i det norske 

utdanningssystemet. Bakgrunnen for dette kan skyldes språkforskjeller, kulturforskjeller, 

lengre integreringsprosess, familiebakgrunn og kanskje hvilken erfaring de nyankomne 

innvandrerne har med skole og utdanningssystemet fra hjemlandet, til forskjell for norskfødte 

barn med innvandrerforeldre som har startet i norsk barnehage, lært språk, integrert seg, fulgt 

det norske skolesystemet og derfor kanskje har lettere for å komme inn på høyere utdannelse 

og fullføre? 

2.2 Hva er kultur?  

(Eriksen & Sajjad, 2011) skriver at kultur kanskje er et av språkets vanskeligste ord å 

definere, nettopp fordi vi tror vi vet hva betydningen av ordet er. De forklarer at ordets 

opprinnelse kommer av det latinske ordet colere, som betydde å dyrke. I hverdagsspråket 

forklarer de, at ordet stadig vekk kan dukke opp i media, i lunsjpausen og ellers i samtaler. De 

beskriver at ordet brukes i forskjellige sammenhenger, som for eksempel ungdomskultur, 

innvandrerkultur, politisk kultur, studentkultur, subkultur, arbeidskultur osv. Men at når et ord 

kan anvendes på så mange forskjellige måter, og i forskjellige settinger, så kan det bli 

problematisk når et og samme ord kan ha så mange forskjellige betydninger. Det understrekes 

av den grunn, at kultur kan være det de velger å kalle et mystifiserende begrep, som er 

skjulende like mye som det er forklarende. Derfor bør kulturbegrepet omtales og behandles 

med varsomhet. 

 

Alle disse ulike måtene å forstå ordet på ses i sammenheng av sosiale settinger og i et 

samfunnsperspektiv. (Sand, Bøyesen, Grande, Stålsett, & Øzerk, 2008) forklarer at 

sosialiseringen i et samfunn foregår både på uformelle og formelle måter i løpet av hele livet. 

Det skjer gjennom samvær med venner, familien og naboer. Med disse individene blir vi på 

en uformell måte ført inn i samfunnet og blir kjent med verden, og lærer oss gjennom ulike 
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erfaringer å tolke den og å mestre oppgaver på bestemte måter. I denne prosessen lærer vi oss 

som mennesker og samfunnsborgere hva som er farlig og ikke, samt riktig og galt. Videre 

forklarer hun at når sosialiseringen er planlagt og organisert, som for eksempel i undervisning 

eller i andre organiserte former, så er det snakk om en formell sosialisering. 

 

I et sosialiserings perspektiv skriver Sand et.al (2008) at det finnes både bevisste og ubevisste 

former for å lede nye medlemmer inn i et allerede eksisterende samfunn og dets kultur. I et 

hvert samfunn finnes det et sett med normer, regler og verdier som er gjeldende. Barn blir 

født inn i familiens og samfunnet rundt sin kultur, og lærer hva som er gjeldende innenfor 

disse rammene (de behøver jo nettopp ikke å være like) ved å samhandle med andre, og dette 

gjør at barnet initierer kulturen og gjør det til sin egen som et medlem av samfunnet. 

 

Men en kultur kan endres både individuelt og blant samfunnsmedlemmer innad i samme 

kultur. Dette kan skje når barn blir ungdommer, og søker etter egen identitet ved å utforske 

andre kulturer og arenaer hevder Sand et.al (2008). Det samme gjelder også ved fraflytting fra 

hjembygda, byen eller til et helt annet land. Et slikt skifte av bosted påvirker ikke bare barn 

og unge, men kan også påvirke voksne (Sand et.al,2008). 

 

(Morken, 2010) skriver at det moderne Norge i dag omtales som et flerkulturelt samfunn. 

Med dette refereres betegnelsen flerkulturell til et demografisk og empirisk faktum, altså at 

innenfor landets grenser befinner det seg mennesker med ulike kulturelle bakgrunner. Han 

forklarer at det flerkulturelle samfunnet ikke er en ny situasjon i Norge, men at bruken av 

betegnelsen refereres mer til de siste tiårenes innvandringssituasjon. Av den grunn, mener 

han, at det foreligger både pedagogiske og politiske utfordringer.  

 

I forsøk på å forstå innvandrerbarn og unges oppvekst mener Morken (2010) at det ofte settes 

søkelys på at de kommer i klemme mellom ulike kulturer. De befinner seg ofte i det som 

kalles en kulturell konflikt, hvor man i for eksempel Norge møter norsk kultur ute i 

storsamfunnet, på jobb og i skolen, mens mange i tillegg må forholde seg til en annen kultur i 

hjemmet (innvandrere/minoritetsspråklige). Han forklarer at en slik situasjon kan oppleves og 

karakteriseres som forvirrende og konfliktfull. Videre beskriver han at det kan føre til at barna 

mister tilhørighet og kan utvikle identitetsproblemer. Denne fremstillingen trenger ikke å kun 
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være gjeldende for innvandrere, men kan til en viss grad omhandle majoritetsspråklige barn 

også. 

2.2.1 Kulturbegrepet relatert til problemstillingen 

Kulturbegrepet er relevant for problemstillingen i dette prosjektet, fordi at begrepet er et av 

kjerneordene i begrepsdefinisjonen av EMB. Det hevdes her, at kulturbegrepet er vanskelig å 

definere, fordi det er så mange måter å anse ordet på, bruksområdene er mange og det kan 

bety forskjellig i forskjellige settinger. Som PP-rådgiver vil det være viktig å være forsiktig 

med generaliseringer av for eksempel mennesker av samme etniske bakgrunn. Selv om 

mennesker har tilhørighet til samme land, så betyr det ikke at de er like eller deler samme 

kultur.  

 

I arbeidet med utredning av EMB, vil det være et poeng å ha med seg kunnskapen om at hvert 

enkelt barn har lært seg et sett med normer og regler fra deres foreldre og omgivelser. Dette 

kan vise seg å være forskjellig fra majoritetsbefolkningen, og derfor ses på som avvikende 

med sanksjoner som følge av dette. I ungdomsalderen beskrives det et søk etter egen kultur 

(identitet), atskilt fra det tillærte fra hjemmet, storsamfunnet og/eller skolen. Denne perioden 

kan være forvirrende, og også her kan det forekomme konflikt mellom det som er tillært og 

forventende med den ny funnede ungdomskulturen. Samme gjelder individer som for 

eksempel flytter fra byområder ut på landet, hvor motsetninger i kultur kan komme i konflikt 

med hverandre. Alt dette bør vurderes ved utredningsarbeid med EMB, for det kan hende at 

noen av elevene som henvises har en grunnleggende vanske med tilpasning til det som 

forventes, i motsetning til det de har tillært. 

2.3  Språk og kommunikasjon 

2.3.1 Språk 

Man kan bruke språket som en form for kommunikasjon med en intensjon om å formidle et 

budskap eller informasjon. Språk kan deles inn i ulike underkategorier, men jeg har valgt å 

fremheve to beskrivelser, som er følgende: 
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1. Talespråk: her bruker man lydkombinasjoner som videre utvikles til ytringer. 

Ytringene er en blanding av lydkombinasjoner med bokstavkombinasjoner, som 

deretter til sammen blir ord eller setninger. 

2. Kroppslig språk (kommunikativt): her er det ansiktsuttrykk, lyder, mimikk, motoriske 

bevegelser og andre kroppslige bevegelser som utføres med et ønske om å formidle 

eller kommunisere noe. (Lorentzen, 2013) 

 

(Lorentzen, 2013) mener at hvis språket skal være med på å utvikle identitet og selvforståelse, 

så trenger man en annen forståelse av språket enn bare noe man mestrer eller ikke. Han 

forklarer også at språk heller ikke bare handler om hvorvidt ulike individer uttrykker seg for å 

oppnå noe, men om en kommunikasjonsprosess hvor individer bytter på å være avsender og 

mottaker av budskap som ønskes å formidles og forstås. (Kristoffersen, Simonsen, & Sveen, 

2011)definerer språk ved å rette fokuset på det som er i våre omgivelser. De forklarer at språk 

finnes overalt rundt oss; på busser, i bøker, reklametekster, gatenavn osv. Folk prater rundt 

deg på norsk og andre språk hele tiden. Alle disse språklige ytringene har en ting til felles, de 

er bærere av informasjon. 

 

Språk kan deles inn i tre forskjellige kategorier, ifølge (Kristoffersen, Simonsen, & Sveen, 

2011): skriftspråk, talespråk og tegnspråk. De forklarer at det er veldig vanlig å tenke på 

talespråk når man snakker om førstespråk, og begrunner dette med at majoriteten av 

mennesker i verden har talespråk som førstespråket men at også døves tegnspråk er 

førstespråket blant mange i verdens befolkning. Han beskriver også at både talespråk og 

tegnspråk er en mer grunnleggende form for språk enn skriftspråket, fordi at de to formene for 

språk er noe alle mennesker har mulighet til å tilegne seg, med mindre det forekommer former 

for kognitive eller fysiske skader eller begrensninger som er til hinder for dette. Skriftspråket 

er bare noe en viss andel av verdens populasjon har besettelse av, i motsetning til tegnspråk 

og talespråk, som mer eller mindre tilegnes uten store anstrengelser. Tegnspråk tilegnes på 

tilnærmet lik måte som talespråket. 

2.3.2 Kommunikasjon 

(Kristoffersen, Simonsen, & Sveen, 2011) mener at språk er et grunnleggende 

kommunikasjonsmiddel, og at det ikke går an å for eksempel studere språk uten å ta med 

faktumet av at det blir brukt til å formidle meninger. Hvis man skal beskrive kommunikasjon 
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på en mer dagligdags måte, så forklarer (Lorentzen, 2013) at mer generelt omhandler de fleste 

kommunikasjoner om et tema, saklig agenda og noe ved disse tilstandene. Han utdyper dette 

ved å forklare at for få i gang en kommunikasjon, så trengs det aktuelle situasjoner og 

hendelser. Noe må skje som minst to personer forholder seg til, og som gjør at disse 

individene blir nødt til å forholde seg og tenke på nye måter. Mennesker tenker, mener og 

synes noe om det som skjer, og siden det er av menneskelig natur å samarbeide, så vil det 

være nødvendig og naturlig å gjøre hverandre oppmerksomme på hva man tenker, mener og 

synes om hendelser. Men selv om to eller flere personer er en del av den samme hendelsen, så 

betyr det ikke at de vil påvirkes eller berøres på samme måte. Dette kommer an på individets 

egen oppfatning av det som har skjedd og deres erfaringsbakgrunn. 

 

Jeg har valgt å bruke to undermodeller for å beskrive former for kommunikasjon, den lineære 

og sirkulære kommunikasjonen: 

1. Den lineære kommunikasjon er en form for kommunikasjon hvor det er en avsender 

som formidler, og en mottaker som tar imot det som formidles. Mottakerens jobb blir 

da å fortolke det som formidles med sin bakgrunn og forståelsesevner til å motta og 

forstå. (Horgen, Slåtta, & Gjermestad, 2010) 

2. Den sirkulære kommunikasjon er en kommunikasjon hvor fokuset ligger på deling i 

form av et slags samarbeidsprosjekt. Dette betyr at man bidrar med behov for 

formidling eller annen form for kommunikasjon i et gjensidighetsforhold. Det skjer fra 

avsender til mottaker, og mottaker til avsender. Slik fortsetter det i et dynamisk 

forhold. (Horgen, Slåtta, & Gjermestad, 2010) 

2.3.3 Språk og kommunikasjon relatert til problemstillingen 

I likhet med kulturbegrepet, så er begrepet om språk like relevant, i forhold til 

problemstillingen. I definisjonen av EMB, så er en begrepsforståelse av språk vesentlig for å 

forstå hva som utgjør forskjellen mellom majoritet og minoritet i et samfunn. Men også det 

faktum av at forskjellen mellom språklig bakgrunn kan være avgjørende faktor til forståelse, å 

bli forstått og grad av evne til funksjon i et samfunn.  

 

Innledende forklares det, at man kan bruke språket som en form for kommunikasjon med 

hensikt om å formidle et budskap eller informasjon. Men hva om for eksempel en EMB 

mangler språk til å kunne uttrykke seg på majoritetsspråket? 
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Det forekommer tilfeller, hvor EMB er enten nyankomne til landet, starter på skolen uten å ha 

gått i norsk barnehage eller hvor de ikke har hatt mulighet til å tilegne seg et godt nok 

språkgrunnlag på grunn av mangel på språklig stimuli. Mangelen på evne eller kunnskap til å 

uttrykke seg kan skape frustrasjon. Slike tilfeller kan misforstås av undervisningspersonale 

eller PP-rådgivere, hvis de ikke har nok kunnskaper om hva de språklige og kulturelle 

faktorene i EMB sin bakgrunn innebærer for deres språkutvikling. En følge av dette, kan være 

at det skaper bekymring for barnets generelle utvikling, istedenfor å se på språkrelaterte 

vansker først.  

 

Dette kan løses ved at det foretas språkkartlegginger for EMB i grunnleggende norsk 

ferdigheter. Med en slik kartlegging kan vanskene avdekkes, som gir et vurderingsgrunnlag i 

en eventuell bekymringsmelding til PPT. PPT får da muligheten til å vurdere om det er behov 

for videre utredning, eller om bekymringen skyldes språklige vansker som kan avhjelpes 

innad i skolen. 

2.3.4 Utfordringer ved læring som flerspråklig elev 

I 1987 (M-87) besluttet politikere i Norge for første gang, å starte prosessen med inkludering 

av en konkret plan for å utvikle det de kalte funksjonell tospråklighet i læreplanen. Dette 

gjaldt da for elever med samisk bakgrunn og språklige minoritetselever, hvilket var ment for 

kvenene på denne tiden. Men i L97-reformen skjedde det en endring av den forrige 

bestemmelsen for språklige minoriteter i Norge, hvor utdanningspolitikerne gikk fra å innføre 

et mål om utvikling av funksjonell tospråklighet, til å avskaffe dette og heller innføre mål om 

at lærerne skal betrakte og vurdere morsmålsundervisning og norskopplæring i et dynamisk 

forhold til hverandre (Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter og Læreplanen for 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter). Dette gjaldt for alle språklige minoriteter, 

bortsett fra samene som har egen paragraf i læreplanverket (Sand, Bøyesen, Grande, Stålsett, 

& Øzerk, 2008) . 

 

(NOA, 2016)  forklarer at i Opplæringslova § 3-12: Særskild språkopplæring for elevar frå 

språklege minoritetar står det følgende:  

«Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett 
til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege 
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opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, 
tospråkleg fagopplæring eller begge delar». 

 

Lærere i norske skoler skal sørge for at deres elever får en tilpasset opplæring etter deres 

behov, bakgrunn og forutsetninger til å lære. Det er vanlig at elever i samme aldersgruppe 

ligger på ulike nivå i forskjellige fag. Derfor er det lærerens ansvar å sørge for å tilpasse 

opplæringen, slik at det som undervises i fellesskap er forståelig for hvert enkelt individ 

uansett nivå (Bjørnsrud & Nilsen, 2010). I følge (Befring & Tangen, 2008) har vi i Norge det 

som heter fellesskolen, dette betyr at skolen skal være en felles møte- og arbeidsplass for alle 

elever, uavhengig funksjonsnivå hvor man skal kunne tilegne seg evner til å fungere og lære i 

et fellesskap. Dette fellesskapet skal være inkluderende, i den forstand at det vil dreie seg om 

å utvide og utvikle skolen som en enhet, samtidig som opplæringen skjer. Dette er en 

forpliktelse som skolen må forholde seg til og oppfylle, både når det gjelder den ordinære 

opplæringen og i spesialundervisning. 

 

Fellesskolen må ikke sammenblandes med spesialundervisning, hvor PPT på bakgrunn av 

innrapportering fra skole og hjem skriver en sakkyndig vurdering og vedtar retten til dette, på 

grunn av særskilte behov utenfor den ordinære opplæringen. Spesialundervisningen må ses 

atskilt fra en ordinær undervisning med tilpasset opplæring. Forskjellen er at tilpasset 

opplæring blir brukt som et virkemiddel for at alle elever skal kunne få oppleve et 

læringsutbytte og mestringsfølelse. Tilpasset opplæring er en individuell rett, og skal 

gjennomføres av lærere ved bruk av variasjon i fag og tilpasninger til mangfoldet i 

elevgruppen innenfor et fellesskap.  

 

I Opplæringslovens paragraf om tilpasset opplæring står det at:  

” Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, 
lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten” 

 (Opplæringslova, 1998, § 1-3). Den ordinære opplæringen, tilpasset opplæring, er tuftet i 

læreplanen.  

 

Dersom eleven ikke får eller ikke kan få et forsvarlig utbytte av den ordinære opplæringen, 

har eleven behov for ytterligere tilpasning og har, jamfør opplæringsloven, rett til 

spesialundervisning (1998, §5-1). Opplæringen i dette tilfellet skal i særlig stor grad 
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vektlegge elevens utviklingsmuligheter. Innholdet skal gi eleven et forsvarlig utbytte, både i 

forhold til andre elever og opplæringsmål som er realistiske for eleven. Elever som mottar 

spesialundervisning skal ha tilsvarende timeantall i undervisningstimer som andre elever. 

Dersom eleven får enkeltvedtak etter §5-3, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan, 

IOP. Denne skal ta hensyn til den sakkyndige vurderingen, og skal fortelle hvilke læringsmål 

eleven skal nå, samt arbeidsmetode og organiseringen av dette.  
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3 Elever med en minoritetsspråklig 
bakgrunn 

3.1 Definisjon på EMB 

Jeg påpeker her, at forkortelsen EMB i denne oppgaven betyr elever med en 

minoritetsspråklig bakgrunn. 

I Læreplanen står det følgende om det språklige og kulturelle mangfoldet i skolen, i 

forbindelse med enhver lærers ansvar til å tilpasse den ordinære opplæringen: 

«Opplæringen skal tilpasses alle elever (§ 1-3 Opplæringsloven), enten det 
er snakk om tilpasning ut fra et språklæringsbehov eller mer generelt for å 
skape et inkluderende felleskap der alle elevers erfaringer og kompetanse 

blir trukket inn. Når lærere skal legge til rette for best mulig tilpasset 
opplæring for alle elever, må de ta i høyde for det store språklige og 

kulturelle mangfoldet som er en del av hverdagen i dagens skole. Det kan 
oppleves utfordrende og krevende, men det åpner også for spennende 

samtaler om ulike språk og kulturer.»  (Udir, 2015). 

Spesielt gjeldende for elever med minoritetsspråklig bakgrunn, så gjentar opplæringsloven for 

å understreke at: 

«Opplæringslovens § 2 - 8 (grunnskole) og § 3 -12 (videregående opplæring) omhandler 

retten til særskilt språkopplæring inntil eleven kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære 

opplæringa. Den særskilte språkopplæringa er primært knyttet til norskopplæring, men om 

nødvendig, kan elevene også ha rett til tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring. Det 

er også slik at det i gruppa av minoritetsspråklige elever vil være elever som har 

spesialpedagogiske behov og som i tillegg til særskilt språkopplæring kan ha rett til 

spesialundervisning etter § 5-1» (Udir, 2015). 

 

For å kunne legge til rette for tilpasset språkopplæring må skolene i henhold til § 2-8 

kartlegge elevenes språkkompetanse, noe som skal gjentas underveis i opplæringen. 

Språkkartlegging og vurdering kan være et komplisert fagområde, og det er viktig å bruke 

kartleggingsverktøy som er tilpasset og utarbeidet for den aktuelle elevgruppa. 

Utdanningsdirektoratet har laget verktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i 

grunnleggende norsk, som kan brukes for dette formålet på EMB (Udir, 2015). 
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Språkbildet i Norge har endret seg, som en konsekvens av økt omfang av innvandring. For 

mange blant de minoritetsspråklige, vil dette føre til at det snakkes og brukes morsmål 

hjemme og norsk på skolen. Dette gjentar jeg for å sammenligne med lignende scenario man 

kan gjenkjenne hos samene, som lenge var tvungen til å anvende bokmål på skolen og kun 

samisk hjemme. Dette kan både være positivt og negativt. Positivt fordi det gir rom for de 

elevene som har et annet morsmål enn norsk, å beholde sin identitet og språklige bakgrunn 

som deles med deres foreldre, slektninger og bekjente av lik bakgrunn. Den negative siden 

kan være når et barn med en minoritetsspråklig bakgrunn får språkproblemer i forbindelse 

med opplæringen i skolen, på bakgrunn av at det ikke snakkes norsk hjemme. Dette kan 

påvirke deres faglige utvikling, sosiale utvikling og barnets selvtillit, hvis det ikke tas tak i på 

skolen og i hjemmet.  

 

Tospråklig og minoritetsspråklig 

Tospråklighet kan deles opp i to hovedkategorier: 

a. Majoritetsspråklige 

b. Minoritetsspråklige 

Og i hovedkategorien minoritetsspråklige finnes det fire underkategorier: 

1. minoritetsspråklige med urbefolkningsbakgrunn 

2. minoritetsspråklige med eller uten innvandrerbakgrunn 

3. tospråklige fra tospråklige familier 

4. tospråklige med norsk tegnspråk som førstespråk 

(Haugen, Larsen, & Øzerk, 2006) 

Jeg vil her kun utdype kategori a, b, 1, 2 og 3, fordi disse er mer relevante til oppgavens tema 

og fokus, og utelater kategori 4, da dette er mindre relevant for oppgaven. 

Det majoritetsspråklige omhandler mennesker som har en majoritetstilknytning til et land, 

som lærer seg et annet språk for eksempel i skolesammenheng (engelsk) og blir derfor 

tospråklige. Fremmedspråket blir på denne måten i tillegg til elevenes eget morsmål, og det 

blir gitt obligatorisk opplæring, anvendt i reisesammenhenger og brukt i massemedier. Den 

andre hovedkategorien er minoritetsspråklige som omhandler mennesker med en 

minoritetstilknytning til et land, som anvender et annet hjemspråk enn storsamfunnet. 

Storsamfunnets språk blir for denne kategorien et andrespråk. I de fleste tilfeller så vil denne 

kategorien få obligatorisk opplæring i storsamfunnets språk på skolen. Denne språkgruppen 
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har sosiale og pedagogiske utfordringer til felles, uansett hvor i verden de bor eller kommer 

fra. Disse utfordringene viser seg spesielt i barns førskolealder og skolealder. 

Minoritetsspråklige med urbefolkningsbakgrunn eller nasjonale minoriteter er i norsk 

sammenheng grupper med lang tilknytning til Norge, som for eksempel: samer, kvener, 

skogfinner, tatere og sigøynere. Minoritetsspråklige med eller uten innvandrerbakgrunn 

omhandler både elever med et annet førstespråk og morsmål enn norsk eller språkene som 

hører til urbefolkningen/minoritetsspråklige, men også elevene med en innvandrerbakgrunn 

som representerer om lag 120 forskjellige språk i Norge.  

Kategorien tospråklige fra tospråklige familier, er tospråklige barn som er barn av foreldre 

med ulike morsmål som brukes i hjemmet. For eksempel så kan to foreldre ha hvert sitt 

morsmål de bruker, men også i norsk sammenheng dreier dette seg om at en av foreldre har 

norsk som morsmål og den andre et innvandrerspråk (Haugen, Larsen, & Øzerk, 2006). 

 

Tospråklighet kan også deles opp i to ytterligere kategorier: kulturell 

tospråklighet/skoletospråklighet og naturlig tospråklighet. 

Når et barn bruker et annet språk hjemme enn i barnehagen, skolen og i samfunnet ellers, 

kalles dette kulturell tospråklighet/skoletospråklighet. Mens den naturlige tospråkligheten er 

mer vanlig i flerspråklige land som flere land i Afrika eller Asia, hvor barn snakker både ett 

stammespråk samtidig som språket som snakkes i samfunnet eller blant ulike folkegrupper i 

samme land (von Tetzchner, et al., 2008). 

 

(Morken, 2006) legger frem et viktig poeng når han sier at:  

«Det er ikke vanlig å se på innvandrerbakgrunn eller fremmedspråklighet som en form for 

funksjonshemning. I den grad vi tenker oss at funksjonshemning forutsetter en eller annen 

skade eller grunnlidelse (impairment), vil det kunne trekkes et mer eller mindre klart skille 

mellom funksjonshemning og språklig og kulturell minoritetstilhøriget» (s.101) 

 

Jeg tolker dette utsagnet av (Morken, 2006) med å si at han forsøker å sette lys på, at 

språklige og kulturelle minoriteter ikke direkte kan sammenlignes med en funksjonshemning 

utfra beskrivelsen, men når man bor i et land som en del av en språklig minoritet, med ulik 

kultur og hvor dette blir så annerledes fra majoritetsbefolkningens språk og kultur, kan dette 

føre til at skillet blir en form for hemning til fungering i samfunnet. Dette gjelder spesielt for 

de minoritetsspråklige innbyggerne som ikke har integrert seg i storsamfunnet, mangler 
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språklig kunnskap på majoritetsspråket og ikke forstår kulturen de bor iblant. Man kan også 

trekke en linje mellom en slik forståelse i forbindelse med PPT i en utredningssituasjon for 

EMB, hvor det mangler tilstrekkelig språk til felles forståelse, tilfeller hvor foreldre ikke har 

mulighet til å uttrykke seg korrekt. Kanskje dette kan føre til at barna som utredes vurderes 

svakere enn deres reelle kunnskapsbase på bakgrunn av språklige mangler? 
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4  Pedagogisk Psykologisk Tjeneste 

4.1.1 Hvem jobber i PPT? 

PPT ansatte, eller PP-rådgivere som de også kalles, er individer med ulike utdannings- og 

erfaringsbakgrunner. Eksempler på utdanninger som kvalifiseres til å kunne jobbe i PPT er: 

Spesialpedagogikk, Pedagogikk, Sosialt arbeid, Psykologi, Vernepleie og Barnevern. De 

ansatte jobber ofte i sammensatte team, hvor de løser saker på tvers av utdanningsbakgrunner 

og anvender ulik kunnskap i et tverrfaglig dialogisk samarbeid. I følge (UTDANNING, 2018) 

kan PP-rådgivere eksempelvis vurdere behovet for opptak til videregående skole på særskilt 

grunnlag, utsatt eller tidlig skolestart, opplæring i tegnspråk, spesialundervisning eller andre 

spesialpedagogiske tiltak og opplæring i punktskrift for blinde og svaksynte elever.  

4.1.2 Hva er PPT sine arbeidsoppgaver? 

I følge (Udir, 2017) skal PPT samarbeide med skoler og barnehager om forebygging og tidlig 

innsats. Tjenesten skal gi en støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever, i form 

av tverrfaglig samarbeid og lignende. PPT har et bredt spekter av arbeidsoppgaver, men jeg 

velger å trekke frem deres mandat til å vedta rett til spesialundervisning og deres plikt til å 

utføre utredningsarbeid. Tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven §5-6 som sier at:  

«Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. 
Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre 
kommunar eller med fylkeskommunen. 

Videre forklares det at: 

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. 
Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig 
vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til 
tenesta.» Tilføyd ved lov 17 juni 2016 nr. 65 (ikr. 1 aug 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 679). 

 

Det finnes flere årsaker til hvorfor barn blir henvist til PPT. Elever selv eller deres foreldre 

har rett til å kreve at skolen undersøker eventuelle vansker eller særskilte behov. Lærere og 

annet undervisningspersonale er også pliktige til å melde fra mistanke om vansker til rektor, 
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og rektor må deretter melde fra til kommunen/fylkeskommunen som gjør det endelige 

vedtaket om spesialundervisning (Befring & Tangen, 2008). 

PPT anvender blant annet evnetester (IQ-tester) på barn, ved bekymring for vansker med 

faglig og/eller sosial fungering på skolen. En slik bekymring kan være at en elev leser, skriver 

eller regner på et nivå som betraktes å være under aldersgjennomsnittet, talevansker som feil 

uttale av bokstaver, svak hukommelse eller ved mistanke om for eksempel uakseptabel sosial 

atferd. Videre må PPT vurdere hver enkelt sak de får inn, på bakgrunn av opplysninger om 

elevens bakgrunn og fungering, skole prestasjoner, samtale med foreldre, lærere og eleven 

selv, må det vurderes om eleven har behov for videre utredning, eller om det kan løses innad 

på skolen med fokus på økt individuell tilrettelegging (Befring & Tangen, 2008). 

 

Enhver kommune og fylkeskommune i Norge skal ha en pedagogisk-psykologisk-tjeneste. 

PPT jobber både med individrettede oppgaver og system rettede oppgaver. Ved bekymringer 

rundt et barns eller elevs læring eller utvikling kan dette drøftes med PPT anonymt, før det 

eventuelt opprettes en formell sak i form av en henvisning, og etter en henvisning pliktes PPT 

å utarbeide en sakkyndig vurdering. Dette kalles en individrettet oppgave, mens de system 

rettede oppgavene er å hjelpe skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling, for at opplæringen skal legges bedre til rette for elever med særskilte 

behov (Befring & Tangen,2008). Et eksempel på mer system rettede oppgaver som PPT har, 

er å skape nettverk mellom de ulike skolene som tilhører samme kommune. Slike nettverk 

skapes for å dele ideer, ulike metoder og fagutveksling på tvers av skolene. I disse 

nettverkene kan det også tilbys ulike kurs det er behov for, men også skape en åpenhet for å 

diskutere i forum mellom skoleledere og skoleansatte, slik at man sammen kan bidra til økt 

utvikling og godt samarbeid i skolen med støtte fra PPT. 
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5 Wechsler Intelligence Scale for 
Children – fourth edition (WISC-IV) 

WISC er en evnetest (intelligenstest) for barn i alderen 6-18 år som måler læreforutsetninger 

og intelligens, hvilket PPT ofte bruker for å kunne kartlegge barns eventuelle lærevansker og 

deres kognitive fungering. Testen er delt inn i 15 deltester, hvor resultatet skal reflekteres i 

fire ulike indekser: Verbal forståelse, perseptuell resonnering, arbeidsminne og 

prosesseringshastighet. VFI står for verbal forståelse, og sier noe om språklig utvikling og 

modning og er et mål på ordforråd og språklig resonneringsevne. PRI står for personlig 

resonnering, og sier noe direkte om evne til å resonnere, basert på visuell informasjon. AMI 

står for arbeidsminne, og sier noe om evne til å ha mange ting i hodet samtidig. Jo mer du kan 

prosessere på en gang, desto mer effektivt kan du bruke hjernen. PHI står for 

Prosesseringshastighet som sier noe om evne til å tenke raskt og riktig. Og til slutt summeres 

alle disse deltestene, hvor man finner barnets fungering for hver deltest som resulterer til en 

fullskår i intellektuell fungering (IQ). 

 

Evnetester måler læreforutsetninger eller intelligens. Intelligens kan blant annet handle om 

resonneringsevne som også kan bety å kunne bruke tidligere erfaringer til å løse et nytt 

problem. Intelligens kan i tillegg ses i sammenheng med kunnskapsnivå, fordi tidligere 

kunnskaper hjelper oss når vi møter nye problemer vi må løse (Psykologiforeningen, 2018). 

De mest brukte evnetestene er de såkalte Wechslertestene, som finnes i en versjon for voksne 

(WAIS-IV), skolebarn (WISC-IV) og for førskolebarn (WPPSI-IV). Det finnes også andre 

sjeldnere brukte prøver som kan velges avhengig av formålet med undersøkelsen. Noen tester 

kan gjennomføres uten språklig instruksjon og kan være nyttige for å se på intellektuell evne 

hos personer uten språk eller med svak norsk-språklig kompetanse. (Psykologiforeningen, 

2018) 

 

5.1  De ulike målindeksene 

5.1.1 Arbeidsminnet 
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(Galta, 2014) beskriver arbeidsminnet som et mentalt arbeidsrom. Det kreves at man 

midlertidig lagrer og holder fokus på bestemte typer informasjon for å kunne anvende 

informasjonen i den pågående oppgaveløsningen. I følge (Sattler, 2008) så måler 

arbeidsminneindeksen barnets arbeidsminne, oppmerksomhet, korttidsminne, kodingsevner, 

numeriske evner, auditive prosesseringsferdigheter og deres kognitive fleksibilitet (Sattler, 

2008).  Med et svekket arbeidsminne så viser forskning at det kan føre til at barn kan ha 

vanskeligheter med å imøtekomme de ulike kravene som stilles i læringssituasjoner for 

eksempel på skolen, noe som igjen kan påvirke deres akademiske utvikling (Galta, 2014).  

Arbeidsminnet kan påvirke barns lese- og skriveutvikling, fordi man har funnet en viss 

sammenheng mellom arbeidsminne og leseforståelse men også en sammenheng mellom 

oppmerksomhetsfunksjoner og arbeidsminne (Galta, 2014). Det påpekes også av (Galta, 

2014)   at barn med spesifikke språkvansker som oftest har et nedsatt korttidsminne og på 

bakgrunn av dette bruker lenger tid på å tilegne og lære seg nye ord. Arbeidsminneindeksen er 

bestående av tallhukommelse, bokstav-tall-serier samt en supplerende deltest med regning. 

5.1.2 Prosesshastighet 

Tempoet på en persons oppfatning er hva prosesshastigheten måler, og deres evne til å 

bearbeide informasjon eller for å si det på en annen måte menneskets reaksjonstid (Galta, 

2014). Denne målingsindeksen måler oppmerksomhet, visuelt korttidsminne, kognitiv 

fleksibilitet, psykomotorisk hastighet, visumotorisk koordinasjon og perseptuell 

diskriminering, konsentrasjon (Sattler, 2008). (Galta, 2014) hevder at 

prosesseringshastigheten er en viktig årsak til kognitiv utvikling, fordi at dette kan påvirke 

indekser som arbeidsminne og verbal forståelse (Galta, 2014). En viktig årsak til kognitiv 

utvikling er prosesshastigheten. Dette skyldes at jo høyere tempo man har i en kognitiv 

operasjon så kan det antas å være en viktig og avgjørende faktor for kognitiv modning og 

utvikling (Galta, 2014). 

Prosesshastigheten måles av følgende kjernedeltester: symbolleting, koding og den 

supplerende deltest utstrykning.  

5.1.3 Perseptuell resonnering  

I følge (Weiss, Saklofske, Alloway, & Profitera, 2008) så måler den perseptuelle 

resonneringsindeksen den visuelle organiseringen og/eller den visuelle prosesseringen. Det vil 
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si (Weiss et.al 2008) evnen til å analysere, generere, manipulere, forandre og tenke med 

stimuli og romslige mønster. De forskjellige deltestene i denne målingsindeksen måler noe 

som kalles flytende resonnering, og den perseptuelle organiseringen (Weiss et al. 2008). Den 

flytende resonneringsevnen er ikke like avhengig av språklige ferdigheter som de andre 

målingsindeksene er. Flytende resonnering er den evnen barnet har til å løse helt ukjente og 

nye oppgaver, og er i sammenheng med matematiske ferdigheter (Galta, 2014), men den kan 

også bidra til en liten grad av utvikling av lese- og skriveferdigheter (Weiss et al. 2008). 

Denne målingsindeksen måler barns nonverbale ferdigheter, deres evner til å organisere og 

tolke visuelt materiale innen en gitt tid samt evnen til å forme abstrakte begreper ved hjelp av 

tidligere tilegnede kunnskaper (Sattler, 2008). Den perseptuelle resonneringen måles av 

følgende kjernedeltester; bildekategorier, terning mønster, matriser og de supplerende 

deltestene matriser og bildeutfylling. 

5.1.4 Verbal forståelse 

I følge (Sattler, 2008) så måler den verbale forståelsesindeksen hvordan barn bruker verbale 

evner til resonnering, forståelse og begrepsdanning. Det undersøkes om hvordan et barn 

bruker verbale evner til å løse nye problemer, deres evne til å prosessere verbal informasjon, 

samt hvordan de tenker ved hjelp av ord (Sattler, 2008). Deltestene i denne indeksen 

kartlegger barnets ord- og begrepsforståelse og kunnskapen som måles i den verbale 

forståelsesindeksen, som er i hovedsak tillært gjennom skole og oppvekst (Galta, 2014).   

Den verbale forståelsesindeksen måles av følgende kjernedeltester; resonnering, ordforståelse 

og likheter og de supplerende deltestene som er ordresonnering og informasjon.  
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6 Forskningsmetode og design 
I dette prosjektet er det anvendt kvalitativt forskningsintervju. Strukturen på intervjuet vil 

være semistrukturert. (Dalen, 2013) beskriver et semistrukturert intervju som et intervju hvor 

samtalen er fokusert mot bestemte temaer, som på forhånd har blitt valgt ut av forskeren.  

Hovedfokuset i intervjuene var PPT ansattes rolle, struktur og rutiner i arbeid med og i 

utredning av EMB. Jeg valgte å bruke semistrukturert forskningsintervju, fordi jeg ville nå til 

kjernen av hva PPT ansatte selv mente var viktig for dem i deres utredningsarbeid av EMB 

sammenlignet med norskspråklige elever, og om det forelå noen forskjeller mellom disse 

elevgruppene under utredningsarbeidet. Jeg har selv erfart både store og mindre forskjeller 

mellom teori og praksis fra studiet til arbeidslivet, så jeg ville undersøke min problemstilling 

opp mot tidligere forskning og innsamlet data fra intervjuene. 

6.1  Kvalitativ forskningsmetode  

(Hjardemaal, Kleven, & Tveit, 2005) forklarer at det prioriteres annerledes ved bruk av 

kvalitative metoder, sammenlignet med hvordan bruken tradisjonelt sett har vært av 

kvantitative metoder. Dette gjelder både ved datainnsamlingen og tolkningen av resultatene. 

En annen forskjell mellom disse to metodene er, at mens den kvantitative metoden forsøker å 

holde en viss distanse mellom forskeren og informanten (objektiviserer), så vil den kvalitative 

metoden gjøre det motsatte: å prioritere nærhet. Den kvalitative metoden er mer fleksibel, har 

ikke så fast struktur som den kvantitative metoden og kan gi forskeren tilgang til informasjon 

og kunnskap, som man i andre tilfeller ville strevet med å tilegne seg. 

 

Og det var nettopp denne nærheten som beskrives av (Hjardemaal, Kleven, & Tveit, 2005) 

som jeg var ute etter i mitt forskningsprosjekt. Jeg ville ikke at informantene skulle føle noen 

form for distanse, faglig overlegenhet eller forhåndsdømming. Men heller prøve å få 

intervjuene til å føles som en avslappet samtale, hvor jeg ga rom for individualitet og 

spontanitet med tanke på svarene informantene ga meg. Dette åpnet muligheten for å enten få 

svar på nettopp det jeg var ute etter, få svar på andre aspekter som jeg ikke hadde 

operasjonalisert på forhånd men som kunne være relevant for mitt prosjekt og kunne belyse 

mine forskningsspørsmål. Alt av data måtte analyseres opp mot de stilte spørsmålene, og 

vurdere om de svarte på hva jeg var ute etter. (Befring, 2010) belyser at kvalitativ 
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forskningsmetode er preget av fleksibilitet som i liten grad innebærer formalitet. Disse 

tilnærmingene gir rom for intuisjon, improvisasjon og kreative situasjonstilpasninger. 

  

(Befring, 2010) skriver at de mest sentrale kjennetegnene innenfor kvalitativ forskning ligger 

i egenskapene i data og et bredt spekter av analysemetoder. Han sier at dette dreier seg både 

om hvordan data blir til og om dataformatet. Videre forklarer han at kvalitativ data ofte er et 

resultat av deltakende observasjon, åpne intervjuer eller frie skriftlige fremstillinger. Når det 

gjelder dataformatet vil det vanligvis være snakk om en verbal fremstilling, i skriftlig eller 

muntlig form. Han forklarer også at de mest typiske trekkene ved kvalitativ data er at de gir 

en språklig fremstilling av opplevelser, observasjoner eller samtaler. Her kan det enten være 

informanten som noterer selv ved for eksempel et essay svar, eller at forskeren noterer sine 

observasjoner. Ved et intervju kan data samles inn ved enten et opptak (video og/eller lyd) 

eller registreres skriftlig. Jeg måtte holde meg til et opptak og en skriftlig fremstilling. Jeg 

skrev ned så mye jeg rakk av det som ble sagt, for eksempel noen tilleggskommentarer som 

beskrev informantenes reaksjoner, kroppsspråk og/eller annen tilleggsinformasjon jeg mente 

var viktig å få med, i tillegg til opptaket til senere bruk i analysen av data. 

 

(Befring, 2010) forklarer at den kvalitative tilnærmingen ofte kan ha formål om å nå til 

kjernen av problemer og konflikter både på det personlige og på det sosiale planet. Gjennom 

deltakelse og fellesskap, der en person forteller, skriver eller eksponerer atferd, vil det være 

mulighet til å komme nær de virkelige motivene og de personlige opplevelsene. Dette 

innebærer vilkår for innsyn i menneskers intensjoner, noe som er et viktig grunnlag for å 

forstå læring og atferd. 

6.2 Kvalitativt semistrukturert 
forskningsintervju 

Et semistrukturert intervju er en forskningsmetode med en kvalitativ tilnærming. Intervjuet 

har ulike karakteristiske trekk som skiller seg fra andre metoder innenfor den kvalitative 

forskningsmetoden, og følger klare retningslinjer for å kunne høre til denne metoderetningen. 

Noen av disse karakteristiske trekkene kan være som (Hjardemaal, Kleven, & Tveit, 2005) 

beskriver at de største forskjellene er tydeligst når det gjelder datainnsamling og ved tolkning 

av resultater. 
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Dalen (2013) mener at valg av form på intervju i et forskningsprosjekt kommer helt an på 

forskningstema forskeren ønsker å belyse, og hvilken målgruppe som ønskes å forskes på. 

Dalen poengterer også at ved utformingen av selve forskningsprosjektet og 

forskningsspørsmål, er det viktig å ta hensyn til informantenes situasjon (yrke, helse, 

familiesituasjon, livssituasjon og lignende). Et semistrukturert intervju kan brukes både alene; 

for å samle inn data til forskning, eller som en bi metode sammen med andre metoder som for 

eksempel observasjon. Jeg har kun holdt meg til intervju i dette prosjektet. 

 

6.3 Fenomenologisk tilnærming 

Jeg har valgt å bruke en fenomenologisk tilnærming i dette forskningsprosjektet. Ordet 

fenomenologi betyr «læren om fenomenene». Fenomenet i dette prosjektet er PPT ansatte i 

forhold til utredning av EMB. Denne tilnærmingen har til hensikt å utforske subjektive 

perspektivet; altså å studere mennesket utfra deres subjektive oppfattelse av 

virkelighetsoppfatning (Thornquist,2003). I forhold til prosjektet, følte jeg at dette var den 

mest riktige tilnærmingen, fordi at den gir meg mulighet til å finne ut av om det foreligger 

forskjeller i utredningsprosesser samt, hvis det foreligger forskjeller, i hvilke settinger, 

situasjoner og hvordan dette oppleves av PPT ansatte. 

Målet med denne tilnærmingen er, å gi en så presis som mulig beskrivelse av mennesket som 

studeres (studieobjektet), utfra deres opplevelse, forståelse og perspektiver. Mennesket kan 

ikke studeres som objekter, de må derfor studeres som følende, tenkende, observerende, 

menende, handlende, opplevende og forstående individer (Thornquist,2003). På bakgrunn av 

dette, vil det være viktig at jeg skiller svarene jeg får fra informantene fra hverandre, og 

analyserer dem hver for seg i første omgang. Deretter må jeg jo sette svarene opp mot 

hverandre, men ikke for å understreke at den ene har mer rett enn den andre. Hensikten blir å 

bruke individualiteten til å belyse problemstillingen min, men også å se om det har noe 

relevans til tidligere forskning og litteratur på feltet. 

To individer kan oppleve det samme fenomenet ulikt, fordi de kan ha ulike oppfatninger, 

bakgrunn, forutsetning til forståelse og ulik interesse av et fenomen (Thornquist,2003). Dette 

kan ses i sammenheng med informantene i dette prosjektet, som kan ha ulik opplevelse av 
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deres rolle som PP-rådgiver, deres oppfatninger ved utredninger av EMB og for eksempel 

deres erfarings- og utdanningsbakgrunn, kan være med på å forme deres anseelse av deres 

arbeidsrolle og utøvelse av arbeidsoppgaver. I tillegg til dette, så blir det viktig å finne ut av 

deres forståelse av EMB, deres utfordringer kulturelle og språklige bakgrunn samt hvordan 

dette kan påvirke elevenes (EMB) generelle faglige utvikling og fungering i skolen. 

6.4 Etiske hensyn og min rolle som forsker 

Dalen (2013) forklarer at samfunnet stiller krav om at all vitenskapelig virksomhet skal kunne 

reguleres av overordnede etiske prinsipper som er bestemt i lover og i retningslinjer.  

Før en intervjuguide kunne utformes måtte jeg søke tillatelse om gjennomføring av prosjektet 

mitt hos NSD. 

 

Søknaden ble sendt til NSD (Norsk senter for forskningsdata), hvor jeg sendte inn en detaljert 

prosjektskisse med bakgrunn for prosjektet, behovet for utføring av prosjektet og tidsplan på 

gjennomføringen. Enhver forsker må som skal gjennomføre et prosjekt med et innhold av 

personopplysninger eller annen sensitiv informasjon må sende inn et utfylt meldeskjema til 

Datafaglig sekretariat som er knyttet til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 

NSD vurderte deretter om det aktuelle prosjektet var det som kalles konsesjonspliktig, og 

sender det i slike tilfeller videre til Datatilsynet. Mitt prosjekt ble godkjent, og jeg kunne 

starte prosessen med å sende ut informasjon og rekruttere informanter. 

 

«I et forskningsprosjekt har forskeren et hovedansvar å gi tilstrekkelig informasjon om 

forskningsfeltet, forskningens formål, hvem som finansierer prosjektet, hvem som får tilgang 

til informasjonen, hvordan resultatene er tenkt brukt, og om følgene av å delta i 

forskningsprosjektet.» (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). 

 

Første prioriteten ved rekruttering av informanter var å utforme et informasjonsskriv som ble 

sendt ut til aktuelle kandidater. I skrivet inneholdt det tydelig, kort og konsis informasjon om 

hva forskningsprosjektets tema, formål og problemstilling var. Samt hvem jeg så for meg 

kunne passet som informant, hvordan data ville bli samlet inn, lagres og oppbevares. I tillegg 

til dette måtte jeg være tydelig om at deltakelsen var et frivillig samtykke, og at det var fullt 
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mulig å trekke seg fra å delta når som helst. De nasjonale forskningsetiske komiteene 

understreker følgende: 

 

 

«Når forskningen omhandler personopplysninger, må forskeren både informere og innhente 

samtykke fra dem som deltar i forskningen eller er gjenstand for forskning. Samtykket må 

være fritt, informert og uttrykkelig» (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). 

 

Jeg som forsker måtte være forsiktig under intervjuene, men også i mitt analytiske arbeid når 

det gjaldt hvordan jeg valgte å spørre og skrive om EMB. Dette kunne være svært sensitivt 

med tanke på stigma, feiltolkinger og urimelige generaliseringer av bestemte 

samfunnsgrupper. Det er viktig å påpeke at prosjektet handler om PPT sine ansatte, og kun 

indirekte om elevene som utredes. 

 

I dette prosjektet utforsket jeg utfordringene ved utredningene ved evnetesting av en bestemt 

gruppe som utgjør en minoritet i et land. På den andre siden må jeg også ta hensyn til 

informantene, som også har etiske retningslinjer de må forholde seg til ovenfor sin profesjon 

og arbeidsplass. I tillegg så ville jeg sørge for å anonymisere informantene og svar som er 

gjenkjennelige i transkripsjonen. Dette gjelder også ved bruk av direkte sitater i mitt 

analysearbeid. 

 

Tidligere i oppgaven nevner jeg at jeg har lenge vært interessert i nettopp dette temaet. På 

bakgrunn av dette, forsøkte jeg å ha i minnet at jeg må passe på å ikke la mine egne meninger 

og tanker om temaet forme eller farge prosessen og prosjektet mitt. Jeg leste relevant 

litteratur, transkripsjon og skrev de ulike kapitlene med et fokus om å holde en objektiv 

posisjon. Dette er vanskeligere enn beskrevet, fordi jeg selv er veldig interessert i temaet, jeg 

har mine egne opplevelser fra arbeidserfaringer og det faktum at det er lite forsket på i Norge. 

6.5  Utarbeiding av intervjuguide 

Dalen (2013) mener at utarbeidingen av en intervjuguide er en arbeidskrevende prosess som 

krever at forskeren skal kunne overføre prosjektets hovedproblemstilling til konkrete temaer 

med tilhørende underliggende spørsmål. Formålet med dette er at informantenes svar skal 
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kunne være så utfyllende som mulig, for å bruke dette videre som et datagrunnlag for analyse 

i prosjektet. 

 

Jeg forsøkte å formulere ulike type spørsmål opp mot problemstillingen og temaet mitt ganske 

tidlig, men var litt usikker på om omfanget var stort nok og om spørsmålene var forståelige. 

Derfor sendte jeg ulike utkast til familie, venner og veileder, slik at jeg kunne få 

tilbakemeldinger på hvordan de opplevde spørsmålene og om de forsto dem på samme måte 

som jeg hadde tenkt. Etter flere runder med frem og tilbake, så bearbeidet jeg de spørsmålene 

som var uklare og forbedret resten. Spørsmålene i intervjuguiden ble på denne måten 

kvalitetssikret ved hjelp av pilotintervju/prøveintervju, som det kalles, av frivillige individer 

som ikke var en del av prosjektet. Dette for å justere uklarheter, slik at jeg på forhånd var klar 

over hvordan spørsmålene kunne oppfattes av informantene. 

 

Ved utarbeiding av intervjuguiden, måtte jeg tenke nøye etter hva jeg egentlig ville ha svar 

på, hvilken måte jeg skulle formulere meg på uten å være ledende men samtidig skape en 

avslappende og trygg intervjusituasjon både for mine informanter og for meg selv i forsker 

rollen under intervjuene. Rådgivningsfaget i studiet var til god hjelp i denne prosessen, med 

tanke på hvordan formuleringene skulle være uten å krenke eller gjøre informantene utilpass. 

Jeg tok meg selv opp på båndopptak, for å øve på stemmeleie, pauser, utførelse og 

formuleringer. 

 

Jeg valgte bevisst å lage kategorier i intervjuguiden, for å skape en rød tråd som holdt meg 

innenfor bestemte temaer, men også for å bevisstgjøre meg selv om relevansen av 

spørsmålene opp mot problemstillingen og forskningsspørsmålene mine. Informantenes 

bakgrunn, kompetanse og erfaring tok jeg også hensyn til, ved å omjustere noen 

formuleringer da jeg omsider fikk tilbakemelding om deltakelse.  

6.6  En presentasjon av utvalg og informanter 

Dalen (2013) understreker at utvalg av informanter i kvalitative studier er veldig forskjellig 

fra hvordan dette velges ut i kvantitative studier. Dalen presenterer tilnærmingen «Grounded 

theory» som en tilnærming ofte brukt av studenter og forskere. Dette både under drøftingen 
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av utvalg og videre i behandling av analytiske aspekter og tilnærminger til intervjumateriale 

som vil bli brukt som data for å belyse og besvare problemstillingen. 

 

Navnet «Grounded Theory», ifølge (Dalen, 2013), betyr at man tar utgangspunktet i det 

empiriske datamaterialet som samles inn under intervju fra informantenes svar på stilte 

spørsmål. Dette vil si at utgangspunktet for analyse dannes fra informantenes egne 

oppfatninger og perspektiver. Videre beskriver Dalen hvordan en noe mindre uerfaren forsker 

(for eksempel student) kan gå frem i prosessen om å finne et egnet utvalg som kan svare på 

eller belyse spørsmålene som stilles i prosjektets problemstilling og tema. Før man bestemmer 

seg for kriterier for utvalg beskriver (Dalen, 2013) en forberedelses periode, hvor forskeren er 

ute og oppsøker arenaer som passer til prosjektet. I denne perioden vil det være viktig å 

«spane» på feltet slik at man kan opparbeide seg kulturkompetanse som vil være til hjelp ved 

for eksempel utarbeiding av spørsmål, og ikke minst når man setter kriterier for utvalg i 

prosjektet. 

 

I mitt tilfelle så hadde jeg på forhånd opparbeidet meg en del kunnskaper og kartlagt hvilke 

personer i bestemte stillinger som ville passe til mitt prosjekt, et år før jeg startet med å skrive 

masteroppgaven. Min praksisperiode i PPT synliggjorde for meg hvordan teorien jeg leste ble 

utført i praksis. Jeg hadde lenge vært interessert i temaet jeg belyser i dette prosjektet, og 

benyttet derfor sjansen da jeg var praktikant og spurte de ansatte og ledelsen utdypende 

spørsmål tilhørende mitt fremtidige prosjekt. Dette merket jeg i ettertid ga meg stor fordel, da 

jeg endelig var i gang med prosjektbeskrivelsen, og nå til slutt utformingen og skrivingen av 

masteroppgaven.  

 

Kriterier for utvalget i mitt prosjekt var i utgangspunktet følgende: 

• Må ha jobbet i minimum 3 år, og er WISC sertifisert 

• Ha erfaring med å foreta utredning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn 

• 3-5 informanter fra to eller tre ulike kontorer fra ulike områder i Oslo 

• Hvis mulig, vil jeg ha 1 informant med faglig kompetanse i flerkulturell pedagogikk i 

tillegg til primærutdanningen master i spesialpedagogikk. 

 

Dette gikk ikke som planlagt, og jeg måtte omstrukturere planene mine utfra virkeligheten. 

Kriteriene mine var litt for idealistiske merket jeg da jeg startet prosessen med å finne 
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informanter tidlig i Januar 2018. Jeg startet med å sende ut mailer til ulike PPT ledere i Oslo, 

og fulgte opp med å ringe, hvor jeg ga en muntlig presentasjon av meg selv, prosjektet mitt og 

mine ønsker. Tilbakemeldingene var svært positive om prosjektets fokus, men tidspunktet for 

utføring av intervju (februar/senest mars) var litt hektisk, med tanke på at det skjedde en stor 

omstrukturering innad i deres system, og derfor var sjansen for at ansatte som ville stille 

veldig liten. Denne tilbakemeldingen fikk meg til å tenke på en plan B, som gjorde at jeg raskt 

sendte ut invitasjoner til deltakelse til andre PPT kontorer rundt omkring i Østlandsområdet, 

og fikk tak i to informanter til slutt. 

 

Istedenfor 3-5 informanter, så landet jeg på to stykker som møtte mine kriterier og av hvert 

kjønn, men med noe ulik erfaringsbakgrunn og utdanningshistorikk. Et prosjekt med to 

informanter som et utgangspunkt for analyse av data i prosjektet er litt lite i realiteten, men 

det var det jeg fikk tak i innenfor tidsperspektivet jeg hadde, og måtte takke ja for å kunne 

gjennomføre prosjektet mitt. Hadde jeg hatt litt lenger tid på meg, så ville jeg nok oppfylt 

mine kriterier om antall informanter. To er bedre enn ingen tenkte jeg, og gjorde det beste ut 

av situasjonen. På bakgrunn av dette vil jeg være forsiktig med å konkludere utvalget som en 

generell representasjon blant populasjonen (ansatte) i PPT. 

6.7  Gjennomføringen av intervjuene 

Jeg hadde to informanter fra PPT som begge jobber som PP-rådgivere. 

Informant A (mann): Informanten fikk et innblikk i skåringsarbeid og hvordan ulike 

spesialpedagogiske prosesser ble planlagt og gjennomført, gjennom sin arbeidserfaring i 

skolen. Dette syntes informanten var spennende, så da begynte vedkommende på 

Spesialpedagogikk, tok bacheloren utdannelse og master rett etterpå med fordypning i 

utviklingshemning. Etter endt studie har informanten jobbet som PP-rådgiver på nåværende 

arbeidsplass (i ca. 5 år). 

 

Informant B (kvinne): 

Personen har bachelor i Spesialpedagogikk, også har vedkommende en master i logopedi. 

Utenom det så har informanten noen emner i flerkulturell pedagogikk og psykologi, 

lingvistikk og lesekunstens pedagogikk og psykologi.  Imens informanten studerte, så jobbet 

vedkommende i barnehage og har også jobbet som logoped imens masterstudiet pågikk. Dette 
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pågikk i ca. 2-3 år før informanten gikk inn i en stilling på nåværende arbeidsplass som PP-

rådgiver i PPT.  

 

Intervjuene ble avholdt på den aktuelle arbeidsplassen i et stort møterom adskilt fra de andre 

kontorene. Jeg hadde en felles introduksjon av masterprosjektet mitt først, før jeg skilte dem 

fra hverandre. Det var et bevisst valg å gjennomføre intervjuene separat, fordi jeg på forhånd 

fikk vite at informantene jobbet tett sammen i team, og ville derfor legge premisser for at 

deres svar var basert på enkeltindividets egne opplevelser av de stilte spørsmålene. Det ble 

gjort opptak av intervjuene, og dette var informantene informert om på forhånd og samtykket 

til dette. 

 

Intervjuet foregikk etter informantenes lunsjpause, men jeg ga rom for å drikke kaffe mens de 

besvarte spørsmålene. Dette gjorde jeg for å skape en mer uformell setting, med rom for å 

kunne ta seg pauser. Intervjuene ble avholdt rundt et ovalt bord, hvor jeg som intervjuet satt 

ovenfor informanten. Dette valget var bevisst fordi jeg ønsket å få med meg både 

kroppsspråket til informantene, og fokuserte på å stille spørsmålene mine så konkret og 

tydelig som mulig. Samtidig var det viktig for meg å ikke informantene til å føle seg iakttatt 

og forhåpentligvis konsentrere seg om selve intervjuet og spørsmålene. 

 

Møterommet var veldig enkelt med hvite vegger, et stort bord og stoler rundt. Belysningen 

behagelig, passe temperatur rommet og lite forstyrrende gjenstander på veggene. Rommet var 

i enden av en lang gang med kontorer, derfor bemerket vi oss ikke forstyrrende lyder utenfra. 

Dette var perfekt, fordi både informantene og jeg som fikk mulighet til å bli kjent uten å bli 

forstyrret og ikke minst fokusere på selve intervjuet. På veggen bak meg var det vinduer, 

hvilket passet bra med plasseringen, fordi dette ga informantene mulighet til å se litt ut som 

en slags pause for øyne og sinn. 

 

Innledningsvis presenterte jeg et ønske om å undersøke PPT-rådgivernes perspektiver på 

tre hovedområder rundt utredningsarbeidet: Planlegging og organisering av utredningen, 

gjennomføring av utredningen og evaluering og vurdering av utredningen. I intervjuene 

ønsket jeg ikke å spørre direkte om PPT ansattes tanker rundt utredning av EMB, men 

indirekte finne ut av de ansattes arbeidsrutiner og tanker rundt utredningsarbeidet, og om de 

hadde bevisste rutiner på valg av utførelse og verktøy i prosessen, med tanke på ulike 
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språklige- og kulturelle forutsetninger. Jeg stilte åpne spørsmål i intervjuet, og dette var 

bevisst for å unngå «ja og nei» svar, men samtidig også for å unngå at informantene ikke 

skulle ha et inntrykk om å måtte svare «riktig», men heller det de følte og syntes om 

spørsmålene. På denne måten fikk jeg muligheten til å få et innblikk i PP-rådgivernes 

refleksjoner rundt utredningsprosessen.  

6.8  Transkripsjon av samlet datamateriale 

Transkripsjon av intervjuene gjorde jeg rett etter gjennomføringen, slik at jeg fikk det ned 

snarest mulig da det var ferskt. (Dalen, 2013) forklarer at først når intervjuene er gjennomført 

så begynner arbeidet med bearbeiding og organisering av det innsamlede datamaterialet. Jeg 

var veldig heldig med lydopptaket, ingen støy i bakgrunnen og klar lyd.  

 

Det eneste negative med opptaket jeg kan påpeke var, at informantene noen ganger snakket 

veldig fort med mange fagbegreper, så jeg måtte ofte spole og stoppe opptaket ganske ofte, 

slik at jeg fikk ned presist hva de sa ord for ord.  Det er viktig å sjekke utskriftene grundig 

mot lydfilene sier Dalen (2013).  Dette er jo vanlig å måtte gjøre ved en transkripsjon, og det 

ble et presist og godt resultat til slutt, som ga meg et godt utgangspunkt til videre analyse og 

koding av data. 

 

Denne delen av prosjektet var mer tidskrevende enn forventet. Jeg hadde ikke forutsett å 

bruke så mange lange kvelder og energi på å transkribere, men i gjengjeld så merket jeg 

verdien av det, da tiden var kommet for å kode materialet og analysere det. Takket være det 

grundige forarbeidet, så hadde jeg et godt utgangspunkt til tydelig se å hva det var 

informantene uttrykte og mente om de ulike spørsmålene, hva de var enige om i deres 

arbeidsoppgaver samt hvor det forelå uenighet. 

 

6.9 Analyse av intervjuene og gjennomføring 
som en prosess 

Analyseprosessen var i gang, i det jeg møtte informantene mine. Det startet med at jeg samlet 

inn bakgrunnsinformasjon, førte en uformell samtale, før jeg til slutt satte i gang intervjuene. 

Svarene på intervjuene samt bakgrunnsinformasjon og logg, vil til sammen dannet et grunnlag 
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for analyseprosessen. Etter gjennomført intervju, måtte jeg sette meg og prøve å finne temaer 

som kom frem i transkripsjonen fra samlet data. Denne prosessen kalles koding. 

Første trinn i analysen var en åpen koding, hvor jeg forsøkte å identifisere ulike begreper og 

tema som kan representere eller stå for ulike kategorier i analysen. Da jeg startet den åpne 

kodingen, så leste jeg først nøye igjennom transkripsjonen min. Deretter trakk jeg ut det jeg 

mente var det viktigste i informantenes svar, og skrev dette ned i et separat dokument, både 

for at jeg skulle huske det og for å kunne anvende det i arbeidet med å identifisere koder. 

Neste trinn vil være en aksial koding, som går ut på å analysere forholdene mellom de 

identifiserte kategoriene jeg finner i den åpne kodingen. Dette gjorde jeg som nevnt utfra 

notatene jeg foretok fra transkripsjonen, en type omskriving, hvor jeg prøvde å understreke og 

identifisere temaer og kategorier. Tilslutt i prosessen foretok jeg en selektiv koding, det vil 

være å anvende kategoriene jeg har funnet i analyseprosessen, i forsøk på å danne en 

overordnet forståelse på hovedtema i min forskning (Dalen, 2013). 

6.10  Validitet og reliabilitet 

I alle typer av forskningsprosjekter vil det være nødvendig å vurdere validiteten og 

reliabiliteten til resultatene. Validiteten til forskningen vil kunne si noe om gyldigheten til 

resultatene og om man ut ifra dem kan trekke noen slutninger. Mens reliabiliteten vil kunne si 

noe om påliteligheten til forskningen, utvalget og resultatene.  

 

(Befring, 2010) skiller validitet og reliabilitet ved å si at graden av troverdighet og tillit til 

forskningsresultatene, og operasjonaliseringen av utvalg, spørsmål og tema i en forskning, 

refereres som høy eller lav validitet og høy eller lav reliabilitet. Validitet i vitenskapelig 

forskning handler ikke om selve målemetodene eller tester, men hvorvidt man klarer å måle 

eller undersøke det som er til hensikt i prosjektet. Mens reliabiliteten i en forskning handler 

mer om påliteligheten av måten innsamlingen av data blir gjennomført på (eller ikke). 

 

Validiteten til dette forsknings studium kan diskuteres. På grunn av tidspress og frister har jeg 

kun hatt mulighet til å intervjue to PPT ansatte, noe som gjør at mitt utvalg er for lite til å 

kunne si noe om utredning av EMB generelt. Mine resultater kan derimot gi et innblikk i 

hvordan praksisen kan være blant PPT ansatte og hvordan akkurat disse ansatte planlegger, 

evaluerer, legger til rette og vurderer utredningen av disse elevene. Resultatene mine kan få 
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mer validitet dersom tidligere forskning og litteratur har kommet fram til de samme 

slutningene. 

 

Reliabiliteten i forskningen kan inneholde mange mulige feilkilder. (Dalland, 2017) trekker 

fram intervjusituasjonen, som for eksempel om spørsmålet har blitt oppfattet riktig og om 

intervjuer har forstått svaret riktig. På forhånd hadde jeg forsøkt å kvalitetssikre spørsmålene 

mine med frivillige, slik at jeg kunne vite hvordan de ble oppfattet. Jeg merket, under intervju 

med mine informanter, at noen spørsmål ble allikevel litt uklare/misforstått. Jeg måtte derfor i 

disse tilfellene omformulere eller utdype hva jeg spurte om. Påliteligheten til mine intervju 

kan ha blitt styrket på bakgrunn av at svarene som ble gitt av informantene ble fanget opp på 

lydopptak. Jeg forsøkte i tillegg å få en forståelse av reliabiliteten til utvalget mitt, og derfor 

stilte jeg i begynnelsen av intervjuet noen få spørsmål om bakgrunnen til mine informanter, 

og hvor lenge de har jobbet på den utvalgte PPT med forskningens fokuselever.  
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7   Informasjon og oppsummering av 
funn 

Jeg stilte informantene spørsmål med et ønske om å lære mer om de ulike kategoriene i min 

intervjuguide, med tilhørende utdypende spørsmål knyttet til kategoriene i intervjuguiden. I 

kategorien planlegging/organisering tilhørte det 5 underspørsmål, gjennomføring hadde 4 

underspørsmål, evaluering/vurdering hadde 3 underspørsmål og i avslutningsdelen stilte jeg 5 

oppsummerende spørsmål. Jeg vil oppsummere kort hvert enkelt svar, for å vise litt av 

grunnlaget mitt for analysen som beskrives i den påfølgende del. I analysedelen, vil jeg 

forsøke å utdype de spørsmålene som belyser de temaene som kom frem under 

kodingsprosessen og analyseprosessen. 

7.1.1 Kategori 1: Planlegging og organisering av utredningen 
for EMB 

Spørsmålene i den første hovedkategorien i intervjuguiden hadde til hensikt å avdekke 

forskjellige aspekter som var viktige for mine informanter, under planleggingen av utredning 

av EMB. Svarene var med på å avdekke hva de syns var viktigst for dem, om det forelå 

forskjeller med planleggingen for etnisk norske elever og EMB og om de vanligvis jobbet i 

team eller alene, altså både individperspektivet og systemperspektivet. På det første 

spørsmålet om hvilke aspekter som var viktigst for dem under planleggingen, svarte informant 

A at det aller viktigste under planleggingen, var rapporteringen fra skolen, og at dette gjaldt 

for alle utredninger ikke kun for EMB. Men at selve utredningen startet med en grundig 

foreldresamtale, hvor informanten prøver å finne ut av elevens språkutvikling og anamnese. 

Informant B svarte at de alltid har faste rutiner i forhold til hvordan en utredningsprosess skal 

håndteres. Når de mottar en henvisning så må skolen skrive en pedagogisk rapport, og det 

kreves på forhånd at skolen skal ha hatt en utprøving av tiltak før en utredning kan 

påbegynnes hos PPT. Begge var opptatt av elevens bakgrunns historikk som beskrevet i 

elevens pedagogiske rapport, samt at utredningen alltid startet med en foreldresamtale. 

Jeg ønsket også å vite om informantene jobbet mest alene eller i team.  Dette var for å 

avdekke deres arbeidsmiljø, samarbeidskultur og høre hva de trivdes med best. Begge 

informantene var enige om at det var vanlig praksis å samarbeide i team på deres arbeidsplass. 

Begge fortalte at de var organisert i arbeidsgrupper, hvor de i hver gruppe hadde ansvaret for 
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utvalgte skoler. Begge svarte at når en sak kom inn fra skolene, så diskuterte de sakene i 

plenum hvor de fant ut av om dem skulle løses i team eller individuelt. Informantene 

understrekte også at det var mulighet for å dele oppgavene seg imellom, ved en utredning, 

hvor en for eksempel tok for seg testing og observasjon og en annen skrev rapport.  

Et tredje oppfølgingsspørsmål omhandlet i hvilken grad informantene stolte på 

utredningsverktøyene de bruker på EMB. Dette spørsmålet var ment for å avdekke om 

informantene hadde elevenes språklige og kulturelle forutsetninger i bakhodet ved en 

utredning av EMB, og høre om de foretok seg andre valg enn ved en utredning av 

norskspråklige elever. Informant A sa at ofte så tas det en generell evneprøve, hvor de går 

spesifikt inn i norskspråklige ferdigheter, og han understrekte at morsmål og 

morsmålsutvikling hos EMB kartlegges mest gjennom samtaler med foreldre. Dette var på 

bakgrunn av at de begge uttrykte en usikkerhet om hvorvidt de stolte på verktøyene og 

resultatene, ved utredning av EMB.  I tillegg til dette så sa informant A at den største 

forskjellen mellom norskspråklige elever og EMB er, hvilken type kartleggingsverktøy han 

velger å bruke. Og at han velger å ta flere kartlegginger og observasjoner, for å være sikker på 

det som observeres og resultatene han får på testing. Informant B var mer opptatt av å holde 

fokus på å tenke på barnet, og sa at hun var veldig opptatt av at barn er barn og at de egentlig 

ikke vet hva de har opplevd av traumer, før de har spurt barnet selv og foreldrene. Barn 

uansett bakgrunn kan ha med seg like erfaringer, så hun syns egentlig ikke at det er så stor 

forskjell på utredningen av etnisk norske elever og EMB. 

Det fjerde oppfølgingsspørsmålet i denne kategorien handlet om informantenes 

opplevelsesperspektiv. Jeg spurte om de følte at de fikk realisert den tilretteleggingen de på 

forhånd planla enten i teamarbeid eller alene, for utredning av EMB. Informant A var mest 

opptatt av hva slags type tiltak som blir viktigst for eleven i det videre arbeidet på skolen. Han 

utdypet dette utsagnet med å forklare at det viktigste er å finne ut av hvordan den 

norskspråklige forståelsen er (ordforråd, generelt evnenivå på norsk), og at de må ta flere 

kartlegginger som går på språkforståelse og ordforråd. Når det gjaldt spesifikt 

tilretteleggingen i testsituasjonen, så understrekte informant A, at når eleven ikke er helt 

nyankommen til Norge har de som oftest et godt nok talespråk til at testsituasjonen ikke blir 

så annerledes enn med etnisk norske barn. Men at når eleven er helt nyankommen til Norge, 

så utdyper informant A at de er veldig forsiktige med å teste i det hele tatt. Han sa at i slike 

tilfeller så brukes det gjerne andre type tiltak enn en henvisning til PPT i første omgang som 



42 
 

for eksempel plassering i mottaksgrupper som et tilbud for å få på plass et språkgrunnlag, før 

man blir bekymret for at eleven har behov for spesialundervisning. Men med et unntak av at 

eleven ankommer landet med en kjent diagnose eller at det er helt åpenbart at den har rett på 

og bruk for spesialundervisning. Informant B var veldig kort i svaret sitt her, og svarte at hun 

føler at hun får realisert tilretteleggingen både i team og alene. Og påpeker at hvis de er usikre 

på noe, så drøfter de det med hverandre i teamet, for å finne ut av den beste måten å 

tilrettelegge på. 

Det siste spørsmålet i denne kategorien, var jeg ute etter å få informantene til å utdype litt 

mer, når det gjaldt om de tok noen spesielle hensyn før en utredning av EMB. Jeg var også ute 

etter å finne ut om de foretok særlige valg. Dette med tanke på språklige og kulturelle 

forutsetninger denne gruppen av elever har i forhold til norskspråklige elever og det faktum 

av at for eksempel WISC har et norsk normgrunnlag. Informant A svarte at han går inn i 

tolkningen av testresultatet med en skepsis på om han kan sammenligne EMB med 

normgrunnlaget. Han sier at det i tillegg ville være viktig å få frem elevens anamnese, ved å 

for eksempel bruke tolk, og legge til rette for foreldresamtalen på en litt annen måte enn han 

ville gjort med en norskspråklig elev. Han understrekte også at det var viktig å bygge opp de 

minoritetsspråklige foreldrenes forståelse av det norske skolesystemet 

(rettigheter/maktforhold) og systemet generelt. Dette begrunnet han med å si, at hans 

opplevelse av mange minoritetsspråklige foreldre, er at de ofte kommer fra land hvor de er 

vant med at de må svare på alt når de stilles spørsmål fra en kommunal instans. Derfor legger 

han vekt på å forklare foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn om, at i Norge så er det 

foreldrene som bestemmer over barnet sitt, ikke kommunen eller skolen. På dette spørsmålet 

var informant B kort i svaret, og sa at hvis barnet snakker lite norsk, så må man finne mest 

mulig ut av deres språkkunnskaper på sitt morsmål. Og at hun kanskje gjennomfører 

kartlegginger som gir mulighet til å få kartlagt morsmålet til eleven. 

7.1.2 Kategori 2: Gjennomføring av utredning 

Det første spørsmålet i den andre hovedkategorien dreide seg om å finne ut av hvordan 

informantene mente at de fikk tilrettelagt for muntlig aktivitet generelt, ved en 

utredningssituasjon med EMB. Informant A svarte, at vanligvis så tar han en WISC ved en 

utredning. Men når det gjaldt EMB som har hatt et relativt kort opphold i Norge, så pleier han 

å ta en non-verbal prøve og supplerer den med norsk grammatisk forståelses prøve. Men i 
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tilfeller ved utredning av EMB hvor han brukte WISC, så var det mer for å kunne kartlegge 

om elevens hverdagsspråk var godt nok, ved å undersøke språkminnet, setningsminne og for 

eksempel tallhukommelse som kan påvises ved bruk av WISC. Også Informant B svarte at 

hun ville tatt en non-verbal evnekartlegging. Informanten sa også at i utgangspunktet så 

begynner eleven med å følge læreplanen i grunnleggende norsk i skolen, men hvis foreldrene 

og skolen var bekymret for elevens læreforutsetninger, så ville videre kartlegging og testing 

være aktuelt å vurdere. 

På spørsmålet om hvordan informantene konkret la til rette for norskspråklig muntlig aktivitet 

og mestring ved utredning av EMB, svarte Informant A at hvis han forsøkte å gjennomføre en 

kartlegging, og følte at han fikk veldig lite ut av den, så konkluderte han med å anbefale 

skolen igangsetting av spesialundervisning i en begrenset periode. Han understrekte også i 

svaret at det var viktig for han å fokusere på gjennomføring av foreldresamtaler og samtaler 

med skolen, for å se på utviklingens status, for så å revurdere om spesialundervisningen 

fungerte eller ikke. Informanten legger til at testingen ikke var den viktigste delen av 

utredningen, og dette begrunnet han med å si at det er mange EMB som ikke alltid får en 

optimal testsituasjon, fordi at det kan forekomme oppmerksomhetsvansker, atferdsvansker 

eller for eksempel språkvansker. Informant B svarte derimot at hun ikke gjorde noe spesielt i 

dette tilfellet, annet enn at man skulle være god på kommunikasjon. 

7.1.3 Kategori 3: Evaluering og vurdering av utredning 

Jeg ønsket å finne ut av hvordan informantene selv mente at de forsikret seg om resultatene 

på evnetestene tatt på EMB ga et reelt bilde av deres faktiske kunnskaper. Informant A 

forklarte at resultatet på en evnetest er en «ferskvare», med tanke på at det kun er noe man får 

ut «her og nå», og er kun et minimum. Han la til at oppfølgingsbiten i en slik prosess var 

viktigst. Derfor mente han det var avgjørende at man sjekket etter et halvt år eller ett år, om 

presteringsstatus da stemte med tidligere resultater. Informanten understrekte også at han ikke 

hadde troen på at man kunne finne ut av hva elevene (EMB) faktisk kan, ved kun å anvende 

standardiserte evnetester med et norsk språklig- og kulturelt normgrunnlag. Han sa at han la 

lite vekt på evneprøven, og mer vekt på de prøvene som målte andre ting enn generelt 

evnenivå, som for eksempel arbeidsminne, ordforråd og grammatisk forståelse. Mest av alt, 

sier han, er det her også viktigst med et helhetsbilde av rapporteringer fra skole og hjem. 

Informant B syntes at det var kjempevanskelig, fordi det hendte at de fikk elever henvist, som 
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når de tok en evnekartlegging på, så skåret de veldig lavt (non-verbal også). Disse elevene 

skåret til og med kanskje innenfor det man kunne tenke seg var en psykisk 

utviklingshemming. 

Oppfølgingsspørsmålet i denne kategorien handlet om å få informantene til å beskrive 

utredningssituasjoner de opplevde fungerte bra, og en hvor det fungerte dårlig. Hensikten 

med dette var å finne ut av aspekter i utredningen de selv var mest komfortable med, og 

identifisere aspekter ved utredningen som kunne være problematiske for dem med tanke på 

EMB. Informant A understrekte at de fleste testene som PPT tok har helt klare 

avbrytningskriterier (avbrytes fort hvis eleven ikke får til noe). Han forklarte også at han 

brukte mye tid på å bli kjent med elevene, ved å snakke om hva de trives med eller ikke, se på 

klassebilder og skape en relasjon til elevene før eventuell testing. Informanten svarte også at 

han ikke trodde at han hadde opplevd en testsituasjon som gikk dårlig, men at han har 

opplevd å ha tenkt i etterkant av noen utredninger, at selve testen som ble anvendt ikke var 

noe vits i å ta. For han så handlet det om han har valgt å ta med seg de riktige verktøyene, og 

fokuserer på at testsituasjonen skal være en positiv opplevelse for eleven uansett. I en 

testsituasjon hos dem utsettes ikke elevene for ting de ikke mestrer over lang tid, understrekte 

han. Informant B sier at hun trodde kanskje ikke at hun hadde hatt noen som ikke fungerte. 

Hun forklarer, at hvis man brukte tolk, så kunne man ikke være helt sikker på at tolken ikke 

hjalp eleven for mye. Av den grunn så trodde hun ikke at man kunne stole for mye på 

resultatene fremkommet ved hjelp av tolk. 

Det siste spørsmålet i denne kategorien, så ville jeg finne ut av om det eksisterte bevisste 

rutiner for når det bør foretas en ny evaluering eller retest av EMB. Informant A svarte at de 

har et par kriterier for når det skal foretas en ny vurdering. Ved deres PPT avsluttes ikke saker 

hvor eleven har fått vedtak om spesialundervisning. Han sa også at dette varierte fra sak til 

sak, om han tok en ny vurdering eller ikke. Men hvis behovet for spesialundervisning 

vedvarer over flere år, så ville det være naturlig å gjøre kartlegging på nytt og sammenligne 

med tidligere resultater. Informanten understrekte, at det ikke forelå noe lovmessig 

tidsperspektiv, men at det var anbefalinger fra direktoratet som gikk ut på, at når det skrives 

en anbefaling av PPT, så blir det da opp til skolen i samarbeid med PPT å vurdere om 

helhetsbilde i nåtid stemmer overens med det PPT har beskrevet, og vurdere om de på 

bakgrunn av dette kan fortsette å fatte vedtaket eller om det er behov for en ny vurdering. 

Informant B sa at det gjorde de «hele tiden», og at dette gjaldt for alle elever og ikke 
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nødvendigvis bare EMB. Hun forklarer, at hun trodde at hvis eleven ikke hadde vært lenge i 

landet, så tenkte de (PPT) at de raskere trengte en ny vurdering. 

7.1.4  Avslutning 

I avslutningsdelen ønsket jeg å avslutte med å høre hvilke synspunkter informantene hadde på 

aktualiteten av prosjektet mitt i forhold til deres yrke, og om jeg manglet noe vesentlig. Jeg 

ønsket også å høre deres tanker om hvordan PPT kunne jobbe sammen om økt forståelse av 

språklige og kulturelle forskjeller blant elever i norske skoler, og hvordan de tenkte at man 

konkret kan tilrettelegge for språklige og kulturelle forutsetninger, ved testing av elever med 

minoritetsspråklig bakgrunn i Norge. 

Det første spørsmålet spurte jeg informantene om det var noe de ville tillegge, eller tenkte at 

jeg burde hatt med i prosjektet mitt. Informant A svarte med å si at han trodde at det var 

vanskelig for skolene å fatte vedtak om særskilt språkopplæring paragraf 2:8, og at det forelå 

en usikkerhet blant skolene om hvor lenge de skulle jobbe med 2:8, før de burde bekymre seg 

over om at det var noe annet enn språkrelaterte vansker som utløste en henvisning til PPT. 

Informant B nevner en kjent forfatter og foreleser hun har hatt igjennom studiet (Kamil 

Øzerk), som ofte nevnte rettigheter til opplæring på morsmål for EMB. Dette mener 

informanten var helt utopisk for dem, med tanke på den høye andelen av EMB i norske skoler 

og i deres kommune i dag, hvor dette nærmest er umulig å få gjennomført, på bakgrunn av at 

de ikke hadde nok morsmålslærere til å undervise på de ulike språkene, og det var nesten 

umulig å få gjennomslag for dette i kommunen på grunn av økonomiske aspekter. Hun stilte 

deretter et retorisk spørsmål, ved å si: 

 «skal man velge å gi til dem du har mest morsmålslærere i, og ikke gi et tilbud til resten?». 

I forhold til om de hadde noen synspunkter på om prosjektet mitt var aktuelt i deres yrke, så 

svarte informant A at de hadde få gode kartleggingsverktøy for EMB, derfor brukes de 

verktøyene de har til disposisjon med forsiktighet, og bygger på med informasjon og 

rapportering fra skole, elev og foreldre. Han tillegger, at det er problematisk med å fatte 

vedtak for læreplan i grunnleggende norsk, og at det var store forskjeller på kommuner om 

hvorvidt skoleledelsen tok bestemmelser om vedtekter. Informanten påpekte at det var to 

alternativer ved bestemmelser om vedtekter: 1. Kommunal kontroll fra utdanningssektoren 

eller 2. Kommuner hvor rektorene har større grad av autonomi. Informant B sitt svar på 
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spørsmålet var, at hun syns prosjektet er veldig aktuelt, og at hun tror at det er nyttig, fordi det 

kan bidra til mer forskning og utvikling på dette området som det virkelig er et stort behov 

for. 

I forhold til om informantene følte at det var noe konkret PPT bør ha mer fokus på (jobbe 

med) hadde Informant A ikke noe å tilføye. Mens informant B svarte at det tilbys en del 

etterutdanninger, og at PPT vet veldig godt at EMB kan få veldig svake resultater på WISC, 

hvis man ikke kan godt nok norsk. 

I det fjerde spørsmålet spurte jeg om hvordan PP-rådgiverne kunne jobbe sammen om økt 

forståelse (kompetanse) av språklige og kulturelle forskjeller blant elever i skolen. Informant 

A svarte at de kan hjelpe skolene med å legge til rette for felles samlinger og samtaler knyttet 

til hvilke utfordringer de hadde i opplæringen av EMB. I tillegg kunne de skape nettverk for 

de lærerne som jobbet med språkopplæring, og bli flinkere til å legge press på de 

institusjonene som utvikler kartleggingsverktøyene, med å si ifra om at det er et stort behov 

for noe bedre. Informant B sa at de driver nettverk for skolene, og at PPT i denne kommunen 

jobbet veldig tett på (rett under) skoleledelsen. Hun sa også at de jobbet med 

kompetanseheving for skolene i forståelsen av læreplanen i grunnleggende norsk, veiledning 

og innovasjonsarbeid og nettverk for særskilt språkopplæring, kartlegging og resultat på 

kartlegging og tiltak. 

På det siste avsluttende spørsmålet lurte jeg på om hvilken måte evnetester tilrettelegges for 

og hvordan det tas hensyn til språklige og kulturelle forutsetninger ved testing av EMB i 

Norge. Jeg ønsket å se om informantene kunne tilspisse svarene sine og være litt mer konkrete 

hva de la i selve tilretteleggingen. Informant A svarte her kort at det å ha tilgjengelige 

alternativer til evnetestene (med tanke på normgrunnlaget), var nok bedre enn å tilpasse dem. 

Mens informant B også svarte kort, men sa at det spørs helt på hva man skal bruke 

evnekartleggingen til, fordi at det ikke står noe sted at de må ta en evnekartlegging.  De kan gi 

spesialundervisning, uten at de evnekartlegger. 

 

7.2 Drøfting av funn 

I denne delen av oppgaven vil jeg presentere hvilke viktige temaer jeg fant gjennom 

oppsummeringen av informantenes svar i intervjuene. Jeg ønsker å drøfte disse opp mot 
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teorien jeg har presentert i kapittel 2, for å se hvordan de kan belyse min aktuelle 

problemstilling. Under kodingsprosessen forsøkte jeg først å trekke ut utsagn eller relevante 

begreper som ble gjentatt flest ganger. Etter denne prosessen, gikk jeg videre og 

sammenlignet de begrepene/temaene jeg hadde funnet frem til og undersøkte om det var 

mulighet for å sammenslå noen av dem (like) i samme kategori. De som ikke passet inn lot 

jeg være i en egen kategori, for videre vurdering om det skulle brukes i drøftingen min. Dette 

gjaldt også begreper og utsagn som ble gjentatt få ganger, fordi som (Dalen, 2013) påpeker, så 

kan områder som blir nevnt få ganger likevel være en indikasjon på at det ligger noe viktig i 

det, og på bakgrunn av dette bør det undersøkes nærmere. 

Noen begreper ble gjentatt flere ganger enn andre, alt ettersom hva de ulike spørsmålene 

omhandlet. Men det var enkelte begreper som skilte seg ut, både på bakgrunn av hvilke 

spørsmål som resulterte i disse svarene, men også relevansen for problemstillingen min. Jeg 

har derfor valgt å bruke følgende begreper som grunnlag for drøfting med tilhørende 

kategoriene fra analyse av data: Planlegging og organisering av utredning, foreldresamarbeid, 

likheter og forskjeller, hvordan reelle kunnskaper måles, nyvurdering, mulighet for 

samarbeid, kartleggingsverktøy og aktualiteten av prosjektet med tilhørende undertemaer for 

å kunne belyse disse.  

7.2.1 Tema 1: Planlegging og organisering av utredning av 
EMB 

Jeg ønsket å undersøke hvilke aspekter som var viktigst for informantene når de planlegger en 

utredning av EMB. Det kom tydelig frem av informantenes svar, at innrapportering fra skolen 

og foreldre var det viktigste for dem begge, i en utredningsprosess. Det viktigste under 

planleggingen for informant A, var rapporteringen fra skolen. Han forklarte at når sakene 

kommer inn til dem, så er det selve innrapporteringen fra skolen han bygget 

planleggingsfasen på. Informanten forklarte videre, at de så på detaljer på hva skolen hadde 

henvist utfra og kartleggingsprøver skolen hadde tatt, for å få et bredt blikk på sakene. Ifølge 

(Befring & Tangen, 2008) er det enhver lærers ansvar å meddele til foreldre og skoleleder, 

ved bekymring for at en elev har vansker med det faglige og/eller sosial fungering på skolen. 

Grunnlaget for en slik bekymring kan være, at en elev leser, skriver eller regner på et nivå 

som betraktes som under det som er normalt for deres alders normgrunnlag. Dette gjelder 

også ved mistanke av for eksempel talevansker, svak hukommelse eller uakseptabel sosial 
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atferd. Informanten understrekte at dette gjaldt for alle utredninger, og ikke kun for EMB. I 

tillegg til dette var det viktig for informantene å skape seg et overblikk over elevenes 

historikk, ved å undersøke om de tidligere hadde mottatt noe særskilt språkopplæring, hvor 

lenge og hvordan dette hadde blitt gjennomført. Det var også viktig å undersøke om elevene 

var nyankommen til Norge, født i Norge, og om de hadde gått i norsk barnehage. Informant B 

understrekte at de hadde faste rutiner på dette. Hun forklarte at når de fikk en henvisning, så 

måtte skolen skrive en pedagogisk rapport, og at en prosess skal ha foregått på skolen hvor 

det skal ha hatt en utprøving av tiltak i en periode før bekymringsmeldingen sendes til PPT. 

Her tyder det på at begge informantene er enige om, at det er innrapporteringen fra skole og 

foreldre, som er den viktigste komponenten i en utredningsprosess. Informant A utdyper dette 

ved å konkretisere at det er særlig kartleggingsprøver og bakgrunn for henvisningen, som blir 

de viktigste detaljene han fokuserer på. Mens informant B nevner et krav om utprøvinger av 

ulike tiltak, som skolene må vise til, før de kan henvise om bekymring til PPT. Alt i alt, så er 

de begge opptatte av at skolene utprøver tiltak og utfører kartleggingsprøver på elevene, før 

PPT kommer inn i bildet for en grundigere utredning, ved å sende en grundig skrevet 

bekymringsmelding i ettertid.  

7.2.2 Tema 2: Foreldresamarbeid er viktig før en utredning 
påbegynnes  

Informant A understrekte at utredningen startet med å ha en grundig foreldresamtale. 

Bakgrunnen for dette, forklarte han var for å få en anamnese av elevene, hvor det var viktig å 

for eksempel få frem hvordan språkutviklingen var for elevene på begge språk 

(EMB=morsmål og norsk). En anamnese, eller sykehistorie, blir som regel opplysninger gitt 

av elev eller pårørende som i denne sammenhengen deles med lærer eller PP-rådgiver. 

Anamnesen kan inneholde et barns språkutvikling men også generelt deres sykdomshistorikk 

og om de har kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes eller epilepsi. Anamnesen blir 

ifølge Informant A en sentral del av samtalen. Han sa han hadde en magefølelse på at mange 

av de med minoritetsbakgrunn de får henvist (PPT), i hvert fall blant de lavere 

aldersgruppene, blir henvist på bakgrunn av språk. Han legger til at i slike tilfeller så 

mistenkes det ofte språkvansker, og da blir det viktig å snakke med foreldrene om hvordan 

den tidlige språkutviklingen på morsmålet har vært. Også Informant B svarte at rapportering 

fra skolen var det viktigste under planleggingen, at dette ikke kun gjaldt for EMB, men alle 

utredninger og understreker også at alle utredninger starter først med en grundig 
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foreldresamtale. Begge informantene mente her at i planleggingsfasen av en utredning, så var 

det innrapporteringen fra skole og foreldre som var det viktigste for dem. Bakgrunnen for 

dette kan jo ligge i at bekymringsmeldinger til PPT ofte skyldes, at et barn eller en elev 

fungerer svakere faglig, sosialt eller kognitivt enn forventet sammenlignet med aldersnormen. 

Det kommer frem i begge informantenes svar, at PPT krever ved en henvisning fra skolene å 

fremvise hva de har gjennomført av tiltak og tester, før en henvisning med en medfølgende 

grundig rapport sendes til videre oppfølging av PPT. Dette kan være for at PPT vil forsikre 

seg om, at skolene har forsøkt å tilrettelegge på best mulig og alle mulige måter innenfor 

deres kompetansenivå og rammer, men hvor det viser seg å ikke ha god nok virkning på 

elevens fungering. Mens når det gjaldt selve utredningen, så var det en grundig 

foreldresamtale som ville være det sentrale og viktigste elementet. Informant A nevner 

elevenes anamnese som et viktig samtaleemne, for å få informasjon om elevenes 

språkutvikling på både morsmålet og på norsk. Dette sier han, skyldes at mange av EMB 

henvises ofte på bakgrunn av språkvansker, og på denne måten kan han kanskje få et bredere 

blikk av hva henvisningen skyldes med hjelp av foreldrenes kunnskaper om deres barn. Han 

nevner også det faktumet at han har en fornemmelse om, at mange minoritetsforeldre møter 

opp til samtaler uten å vite hva PPT er, hvorfor de er der og hva de skal snakke om. Det kan 

tyde på at dette kan gjelde nyankomne eller foreldre som har bodd relativt kort i Norge, hvor 

systemkunnskapen deres kan være svak og hvor forvirring eller bekymring for å miste deres 

barn kan oppstå, hvis ikke dette oppklares tidlig og før utredningen er i gang.  

7.2.3 Tema 3: Likhetene og forskjellene i utredningen  

Informant A mener at den største forskjellen er kanskje i hvilken grad man stoler på de 

utredningsverktøyene man bruker. Dette kan ses i lys av det (Pihl, 2006) hevdet, da hun 

forklarte at hennes kritikk ikke lå i selve IQ testene, og hvordan PPT utførte dette, men at det 

ble anvendt tester på EMB som var beregnet på majoritetsspråklige elever. Informanten 

utdyper dette, og forklarer at ofte så tar de en generell evneprøve, hvor de går inn i 

norskspråklige ferdigheter, deretter forsøker de å kartlegge morsmål og morsmålsutviklingen 

mest gjennom samtaler med foreldre. Informanten forklarer videre at de ikke bruker 

evnekartleggingene til å si for eksempel at «her er det en elev med en utviklingshemming», 

men bruker den heller mer for å identifisere styrker og svakheter på fungeringen ved det 

aktuelle tidspunktet. Han uttrykte det slik: 
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«Kanskje den største forskjellen mellom en norskspråklig elev og en minoritetsspråklig 

elev, er kanskje hvilken type kartleggingsverktøy en velger og at en kanskje velger å gjøre 

flere kartlegginger og observasjoner for å være sikker på det en ser. Og at det kanskje blir 

en litt grundigere utredning av EMB» Informant A 

Som nevnt i kapittel 2 så forklarer (Randen, 2015) at i norsk sammenheng, så viste det seg at 

det kun var ett kartleggingsverktøy som var spesifikt beregnet på EMB, men at verktøyene 

som finnes var som regel utviklet lokalt og kun ment for lokalt bruk ved enkeltskoler eller 

internt i kommuner. Informant B er mer opptatt av å holde fokus på å tenke på barnet, og sier 

at hun er veldig opptatt av at barn er barn og at PPT egentlig ikke vet hva barna de møter har 

opplevd av traumer, før de har spurt. Barn uansett bakgrunn kan ha med seg like erfaringer, så 

hun syns egentlig ikke at det er så stor forskjell på utredningen av etnisk norske elever og 

EMB. I dette spørsmålet merket jeg at informantene tolket det på litt ulike måter. Informant A 

sa at det faktisk fantes en forskjell, og at det lå i hvorvidt han stolte på selve 

utredningsverktøyene, og sa at PPT valgte ved tilfeller av utredning av EMB å ikke anvende 

evnetester til å vurdere for eksempel en utviklingshemnings diagnose, men heller fokusere på 

hvilke styrker og svakheter den påviste. Her kan det tyde på at informanten er bevisst på 

hvordan han bør tolke resultatene fra en evnetest med forsiktighet, på bakgrunn av at de ikke 

er tilpasset andre språklige og kulturelle bakgrunner enn den norske med et normgrunnlag 

deretter. Informant B sitt svar kan tyde på at hun heller har fokuset på å ikke se etter eller 

fokusere på barn som henvises til PPT sine forskjeller, men heller se alle barn som like i 

utgangspunktet (uansett bakgrunn), at barn kan oppleve like hendelser i livet og derfor utredes 

de med dette synet som et utgangspunkt, ifølge henne. Kan hennes utsagn skyldes at man i 

utdannelsen innen spesialpedagogikk lærer at alle barn er like, med mindre man får 

opplysninger om noe annet som skiller dem ut. Dette betyr ikke at man ikke skal ta hensyn til 

forskjellige språklige og kulturelle bakgrunner, men at man som i likhet med tanken om 

enhetsskolen, skal inkludere alle elever i et og samme fellesskap uansett bakgrunn eller 

forutsetninger til å lære (NOU, 2009) . Dette kan ha blitt overført i informantens måte å tenke 

på og utføre utredninger på bakgrunn av hennes tidligere arbeidserfaring i skolen.  

Informant A forklarte, at han går inn i tolkningen av testresultatene med en skepsis på om han 

kan sammenligne EMB med normgrunnlaget. (Randen, 2015) hevdet jo at man har for lite 

kunnskaper om bruk av kartleggingsverktøy, i møte med EMB, og ved utredninger generelt i 

norske skoler og barnehager. Informanten forklarte at han brukte først og fremst testingen mer 
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til å se om han kan finne noen styrker eller svakheter, enn å tenke at resultatet er 

sammenlignbart med en norskfødt på samme alder. Dette kan ligge i at han igjen er bevisst på 

at testene ikke er tilrettelagt EMB sine språklige og kulturelle bakgrunner. I tillegg er elevens 

anamnese viktig for ham og å legge til rette foreldresamtalen på en litt annen måte enn han 

ville gjort med en elev med majoritetsspråklig bakgrunn, for eksempel ved å anvende tolk i 

utredningen. Dette begrunnes med at mange av foreldrene til EMB, på bakgrunn av språklige 

og kulturelle barrierer, ofte kan ha en misoppfatning av skolesystemet og statens rolle i deres 

barns liv. Han avslutter dette spørsmålet med å konkretisere hvilke aspekter som er viktig å 

forstå med skolesystemet og rettigheter blant foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn, som 

for eksempel:  

«Hva kan avhjelpes innenfor tilpasset opplæring, hva kan avhjelpes innenfor 
spesialundervisningen, kan det være rettigheter innenfor særskilt språkopplæring paragraf 
2:8?».  

Informant B legger til i sitt svar, at hvis barnet snakker lite norsk, så må man finne mest mulig 

ut av dets språkkunnskaper på sitt morsmål. Og at hun kanskje gjennomfører kartlegginger 

som er gjort enklere å få kartlagt morsmålet til eleven. Her er hun veldig konkret, men hennes 

svar antyder likevel til en grad av enighet med det informant A svarte. Hun indikerer her, at 

hun også kanskje er opptatt av barnets språk historikk. Og på bakgrunn av at hun nevner 

kartlegginger for å kunne kartlegge morsmåls kunnskaper, så virker dette for meg en 

indikasjon på at hun vil forsikre seg om at barnets vansker kan komme av språkvansker i 

utgangspunktet, og ikke nødvendigvis en kognitiv vanske.  

7.2.4 Tema 4: Hvordan måles EMB sine faktiske kunnskaper? 

Informant A forklarer at hvis han prøver å gjennomføre en kartlegging, og føler at han får 

veldig lite ut av den, så konkluderer han med, å anbefale igangsetting av spesialundervisning i 

en begrenset periode. Her kan det tyde på, at informanten anser et slikt resultat som en 

antydning på at dette kan gjelde saker som ikke trenger PPT sin hjelp, men heller en 

utprøvelses periode med spesialundervisning, for å se om tiltakene som igangsettes fører til 

noe positiv utvikling for eleven. Da ville informanten heller fokusert på å ha jevnlige møter 

med foreldre og skole, for å se hvordan utviklingen går, og vurdere etter et halvt år i hvilken 

grad dette har fungert. Igjen viser informanten til at han heller er villig til å utfordre skolene 

til å prøve ut ulike tiltak, før han er villig til å sette i gang en utredning, på bakgrunn av at 
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tiltakene ikke har fungert, og hvor skolene må vise til et slikt grunnlag. Men også hvor det 

foreligger en viss usikkerhet på, om kartleggingsverktøyene påviser EMB sine reelle 

kunnskaper eller at disse skyldes mangelen på tilrettelegging av disse testene i forhold til 

eleven sin bakgrunn. Kan dette ses i sammenheng med hva Aagaard (2010) mente, da han 

hevdet at både opplæringen og PPT sitt arbeid i utgangspunktet har et tyngdepunkt rettet mot 

majoritetsspråklige elevers kultur og språk, forutsetninger, vansker og behov? Og da til tross 

for at minortetsspråklige elever har de samme lærevanskene som majoritetsspråklige elever 

har, men kanskje mister muligheten for en grundig og riktig utredning på bakgrunn av mangel 

på passende utredningsverktøy? 

Informant A legger til at selve testingen ikke er den viktigste delen av utredningen, fordi at 

det er mange EMB som ikke får en optimal testsituasjon, på bakgrunn av at det kan 

forekomme oppmerksomhetsvansker, atferdsvansker eller for eksempel språkvansker. Derfor 

sier informanten at han fokuserer mer på samtalene og rapporteringen, som blir et veldig 

viktig grunnlag for konklusjonen av vurderingen. Dette skyldes, ifølge han, at det også 

fokuseres på hva elevene selv uttrykker at de strever med og hva de selv tror skal til for å få til 

(mestre) skolefaglige og/eller det sosiale bedre. Videre introduserer informant A begrepet 

«standardiserte skjemaer», i forbindelse med at han har mer fokus på foreldrerapportering og 

skolerapportering, på grunn av usikkerheten vedrørende testresultater generelt for denne 

elevgruppen (EMB). Dette skjemaet inneholder 20 spørsmål om språkferdigheter. Han 

supplerer dette med samtaler med elevene, foreldrene og skolene, med tanke på fokus om 

behov for tilrettelegging. Han forklarer videre at beskrivelsene i et slikt skjema betyr mer for 

han enn det et testresultat kan få ut. Igjen kan denne usikkerheten skyldes mangelen på 

tilrettelegging av kartleggingsverktøyene, og informanten stoler kanskje mer på beskrivelsene 

i slike skjemaer og samtaler, enn å stole helt på resultatene av utførte tester.  Informant B 

svarer derimot at hun ikke gjør noe spesielt i dette tilfellet, annet enn at man skal være god på 

kommunikasjon. Informantens svar kan også her tyde på hennes arbeidserfaring i skolen, men 

også det faktumet av at hun har en logoped utdannelse, som nettopp har et fokus på 

kommunikasjon og hvordan å kommunisere. Hennes svar på et tidligere spørsmål gjenopptas 

her, ved å ikke skille mellom majoritetsbarn og minoritetsbarn, men heller fokusere på at barn 

er barn uansett bakgrunn. 

7.2.5 Tema 5: Utføres det nyvurderinger? 
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Jeg ønsket også å få frem i hvilke tilfeller PP-rådgiverne foretok en ny vurdering, ved å spørre 

om det hendte at de tok inn EMB for en «retest» eller en ny vurdering. Informant A forklarer 

her at de hadde noen kriterier for når det foretas en ny vurdering. Han sier at i mange 

kommuner så utfører PPT utredningene, kommer med anbefalinger og avslutter sakene. 

Deretter er det opp til skole og foreldre om de vil avslutte saken, eller sier ifra om de ønsker 

en ny vurdering. Dette samsvarer med det som står i opplæringsloven §5-6 som blant annet 

sier, at enhver kommune og fylkeskomne skal ha en pedagogisk- psykologisk tjeneste, og at 

tjenestens oppgaver vil være å hjelpe kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, ment 

for å kunne tilrettelegge opplæringen bedre for elever med særskilte behov.  

Informant A understreker at: 

 «Det er intet lovmessig tidsperspektiv, men det er anbefalinger fra direktoratet som 
går ut på at når det skrives en anbefaling, så blir det da opp til skolen i samarbeid med PPT, 
å vurdere om helhetsbilde i nåtid stemmer overens med det PPT har beskrevet, og vurdere om 
de på bakgrunn av dette kan fortsette å fatte vedtaket eller om det er behov for en ny 
vurdering».  

Informanten tillegger at det er veldig viktig for dem at det skal være behov, og ikke etter en 

gitt tid. Han understreker også at det tidligere har vært en 3-års norm og at det skal være noe 

ved elevens fungering på skolen og hjemme, som gjør at man tenker at den beskrivelsen PPT 

har gitt kanskje ikke er relevant eller gyldig lenger på et vis. Informant B forklarte at de 

vurderer hele tiden, med alle elever og ikke bare med EMB. Og hun tror at hvis eleven ikke 

har vært lenge i landet, så tenker de at de raskere trenger en ny vurdering. Informantene er 

enige om at dette er vanlig praksis hos deres PPT, men deres svar skiller seg fra hverandre 

ved at informant B understreker at dette gjelder for alle elever. Her viser hun igjen til at hun 

ikke skiller mellom EMB og majoritetselever. Det gjør informant A i grunn også i dette 

tilfellet, men han viser mer til lovmessige grunner og selve prosessen før og etter at 

bestemmelsen om en ny vurdering tas. 

7.2.6 Tema 6: Mulighet for samarbeid  

Jeg ønsket også å høre mer om deres tanker rundt hvordan PPT ansatte kan jobbe sammen om 

økt forståelse av språklige og kulturelle forskjeller blant elever i skolen. Informant A mente at 

det ville være viktig å hjelpe skolene med å legge til rette for å møtes og snakke om hvilke 

utfordringer de har knyttet til opplæringen av denne elevgruppen (EMB). Dette samsvarer 
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med deres mandat å sørge for å være til støtte for elever og skole, samt vurdering om retten til 

spesialundervisning. I tillegg til dette, ifølge informanten, å skape nettverk for de lærerne som 

jobber med språkopplæring, og bli flinkere til å legge press på de institusjonene som utvikler 

kartleggingsverktøyene, med å si at det er et stort behov for noe bedre. Ifølge Udir (2017) skal 

PPT i samarbeid med skoler og barnehager samarbeide om forebygging og tidlig innsats. I 

tillegg skal PPT gi barnehager og grunnskolens ansatte, barn og elever støtte til god faglig og 

sosial utvikling, i form av tverrfaglig samarbeid og nettverk. Informant B svarer også som 

informant A, at de driver nettverk for skolene, og at PPT i den kommunen hun jobber i jobber 

veldig tett på (rett under) skoleledelsen.  

Dette samsvarer med hva (Befring & Tangen,2008) forklarte om at PPT jobber både med 

individ rettede oppgaver og system rettede oppgaver. I dette tilfellet er det de system rettede 

oppgavene informanten henviser til, som går ut på at PPT skaper nettverk mellom skoler som 

tilhører samme kommune. Nettverkene er ment for å gi skolene muligheten til å dele ideer, 

metoder og ha fagutveksling.  Informanten utdyper at i disse nettverkene er målet 

kompetanseheving for skolene i forståelsen av læreplanen i grunnleggende norsk, veiledning 

og innovasjonsarbeid. PPT i samarbeid med skolene har nettverk for særskilt språkopplæring, 

kartlegging og resultat på kartlegginger og tiltak. Her viser informantene, at de er bevisst på 

deres ansvarsområder når det gjelder samarbeid i form av nettverk med skolene, hvilket 

innhold et slikt samarbeid bør ha og hvordan dette bør organiseres. De viser en stor enighet i 

hvordan de mener det samarbeides og organiseres på deres PPT. 

7.2.7 Tema 7: Kartleggingsverktøy  

Denne delen handler om PPT ansattes rutiner og prosesser rundt utredning av EMB, spesielt 

knyttet til kartleggingsverktøyet WISC. WISC er som tidligere presentert en evnetest som kan 

brukes for å teste barn og unges (6:0-16:11 år) læreforutsetninger, måle intelligensnivå, 

eventuelle vansker og hvor på ulike skalaer de ligger an i forhold til normgrunnlaget for deres 

alder. Under intervjuene stilte jeg flere spørsmål som inkluderte bruken av WISC ved 

utredninger av EMB.  

I et spørsmål fra denne kategorien stilte jeg informantene spørsmålet om de følte at de fikk til 

å realisere tilretteleggingen de hadde tenkt før en utredning av EMB, enten i teamarbeid eller 

alene. Informant A svarte at de er mest opptatt av hva slags type tiltak som blir viktig for 

eleven i det videre arbeidet på skolen. Men at han legger mest vekt på andre tester enn 
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evnetestene i utredningsarbeidet. I tillegg til det så blir det viktigere for han å finne ut av 

hvordan norskspråklige forforståelsen er (ordforråd og generelt evnenivå), og at han kanskje 

tar flere kartlegginger som går på språkforståelse og ordforråd, på bakgrunn av dette, for å 

kunne gi råd til skolene om hva som blir viktig for dem å fokusere på. Informant A fortsetter 

svaret sitt ved å dele opp hva han faktisk legger i tilretteleggingen kategorisk. Han forklarer at 

ved selve tilretteleggingen i testsituasjonen, så opplever han at elever som ikke er helt 

nyankommen til Norge har et godt nok norsk talespråk til at testsituasjonen ikke skiller seg 

vesentlig ut fra etnisk norske elever. Men hvis situasjonen er slik at eleven er helt 

nyankommen, så er de (PPT) veldig forsiktige med å teste i det hele tatt. Han tillegger at i 

slike situasjoner, så er det gjerne andre type tiltak enn en henvisning til PPT som er vanlig, for 

eksempel; at disse elevene plasseres i «mottaksgrupper» som et tilbud for å få plass et 

språklig grunnlag, før man eventuelt blir bekymret for at eleven trenger spesialundervisning.  

Udir (2015) anbefaler i tilfeller hvor skoler skal legge til rette for tilpasset språkopplæring i 

henhold til paragraf 2:8, at man først og fremst skal kartlegge elevens språkkompetanse, og at 

dette er noe som bør gjentas underveis i opplæringen. I tillegg understrekes det av (Udir, 

2015) at vurdering og språkkartlegging er et komplisert fagområde, og på bakgrunn av dette 

så er det viktig å bruke kartleggingsverktøy som både er tilpasset og utarbeidet ment til bruk 

for den gjeldende elevgruppen. Men hvordan kan dette være mulig, når det hevdes at, slik 

som (Randen, 2015) skriver, at i Norge så anvendes det som regel kartleggingsverktøy på 

EMB som i utgangspunktet er beregnet til bruk på majoritetselever? Dette kan virke noe 

motstridende mot sin hensikt, og det kan være vanskelig å forstå hvordan dette kan 

gjennomføres optimalt når det ikke foreligger verktøy som gjør dette mulig. 

Informanten forklarer videre, at de ikke har så mange utredninger på de helt nyankomne 

elevene. Med et unntak av at den nyankomne eleven ankommer Norge med en kjent diagnose 

eller at det er helt åpenbart at de har rett på og behov for spesialundervisning. I slike tilfeller 

er det heller ikke sikkert at de (PPT) gjennomfører testing, men utfører heller observasjoner 

og ser på beskrivelser av eleven som blir tilsendt til PPT. Ved tilfeller hvor en elev kommer 

med en kjent genetisk diagnose eller en multifunksjonshemming, vil ikke informanten gå inn 

og kartlegge men heller fokusere på tiltakene. Informant B var veldig kort svaret sitt her, og 

svarte at hun føler at hun får realisert tilretteleggingen både i team og alene. Og påpeker at 

hvis de er usikre på noe, så drøfter de det med hverandre i teamet. Her tyder det på at 

informantene er litt uenige i hva de legger i tilretteleggingen. Informant A er her opptatt av 
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først og fremst hva som blir essensielt for elevens opplegg på skolen, og at han fokuserer mer 

på andre type tester enn evnetester i selve utredningsarbeidet. Han vil fokusere mer på å 

kartlegge EMB sine språkkunnskaper og nivå. Mens informant B fokuserer mer på 

samarbeidsaspektet i spørsmålet, og viser til fleksibilitet. 

Ved spørsmålet om hvordan informantene tilrettela for norsk språklig muntlig aktivitet i en 

typisk utredningssituasjon med EMB, hvor dette forutsettes, svarte informant A ved å forklare 

at de (PPT) ved mange utredninger vanligvis tar en WISC, og bygger mye av vurderingen på 

den. Men at ved tilfeller med EMB som har vært i Norge i en relativ kort periode, så velger de 

kanskje ikke å ta en WISC. Aagaard (2011) mener at det er en mangel på å utnytte 

kunnskapen om tospråklighet, og hvordan dette spesielt kan anvendes i en utredningsprosess 

og i det spesialpedagogiske arbeidet generelt. Deretter blir det viktigere for informanten å 

finne ut av hvis hverdagsspråket til eleven er godt nok, ved å undersøke språkminnet, 

setningsminnet og for eksempel tallhukommelsen. Sistnevnte påvises fra en WISC test. 

Informant A tillegger at for å kunne utelukke eller styrke mistanke om for eksempel en 

språkvanske, så velger han ofte helst å ta en bred språkkartlegging, og en WISC. Dette var 

kun hvis det var deler av testen som kunne forsterke eller minske mistanke om vansker på 

andre områder enn språk. 

Informant B sier som informant A, at hun ville tatt en non-verbal evnekartlegging. 

Informanten svarer også at i utgangspunktet så begynner eleven med å følge læreplanen i 

grunnleggende norsk i skolen, men hvis foreldrene og skolen er bekymret for en elevs 

læreforutsetninger, så vil videre kartlegging og testing være aktuelt å vurdere. Her peker 

begge informantene på, at de fokuserer på språkutvikling og språkfungeringen til EMB, når 

de starter å utrede. Informant A viser også til at han som regel kun bruker deler av WISC-test 

til å forsterke eller minske mistanke om språkvansker, og ikke nødvendigvis for å påvise 

andre vansker i første omgang. 

De viser begge til hvor nøye og grundig de utfører dette, ved å eksplisitt nevne hvilke 

alternative språktester de bruker til å gjennomføre denne grundige sjekken. Dette kan kanskje 

skyldes usikkerheten ved påliteligheten til evnetesting av EMB, på bakgrunn av at man vet at 

de ikke er tilrettelagt for dem, men også for at de vil forsikre seg om at det ikke ligger noe 

bakenforliggende enn språkvansker (annen kognitiv diagnose). 

7.2.8 Tema 8: Aktualiteten av mitt prosjekt 
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Avslutningsvis ville jeg høre informantenes synspunkter på aktualiteten av prosjektet mitt i 

deres i yrke. Informant A etterlyser mer informasjon når det gjelder hvordan de skal 

tilrettelegge konkret for EMB og utredning. Randen (2015) hevder jo at det kun finnes ett 

kartleggingsverktøy tilgjengelig for denne elevgruppen i landet, og at dette ikke deles på 

landsbasis, Pihl (2006) påpeker at evnetestene i bruk er beregnet på norskspråklige elever og 

Aagaard (2010) understreker at det er mangel på tilstrekkelig forskning om EMB, og at 

kulturelle og språklige forutsetninger ikke tas hensyn til ved evnetesting. 

Informant A understreker at de har få gode kartleggingsverktøy for denne elevgruppen, og 

derfor brukes de verktøyene de har til disposisjon med forsiktighet. Deretter bygger 

informanten sin kunnskap på informasjon og rapportering fra skole, elev og foreldre. 

Informanten forklarer videre at de støtter seg i mindre grad på de standardiserte testene, ved 

testing av EMB. Han forteller meg at dette er veldig viktig for han at jeg understreker i 

oppgaven min! Han legger til, at det er fordi at forskningsmiljøene i Norge kan være med på å 

utvikle bedre utredningsverktøy, derfor er det viktig å få dette frem. 

Informanten fortsetter i sitt svar med å si at han savner kompetansedeling og tilgang til flere 

verktøy til bruk på EMB, fra Institutt for Spesialpedagogikk, Institutt for Pedagogikk, 

lærerhøyskolene, universitetssektoren og høyskolene. Randen (2015) påpeker jo nettopp, at 

dette er et omdiskutert område i norsk skolepolitikk, spesielt rund testing, vurdering og 

kartlegging.  Informanten poengterer problemområder i sitt yrke, som bør ses nærmere på av 

de overnevnte institusjonene og andre relevante statlige utdanningssektorer, og sier: 

«Det er problematisk md å fatte vedtak for læreplan i grunnleggende norsk, når man i 

slike tilfeller skal kartlegge norsk ferdigheter knyttet til det læreplanverket. Dette blir 

problematisk, fordi at det ikke er sikkerhet at kartleggingen hjelper «dem» å se om det er 

snakk om en språkvanske eller ikke.» Informant A Han sier videre at: 

«Det er stor forskjell på kommuner hvorvidt skoleledelsen tar bestemmelser om vedtekter 

(for eksempel fatte vedtak om særskilt språkopplæring, og hvordan dette gjennomføres. 

Dette kan gjøres på to måter, enten så er det kommunal kontroll fra utdanningssektoren 

eller så finnes det kommuner hvor rektorene har større grad av autonomi.» Informant A 

Informant B svarer at hun syns prosjektet er veldig aktuelt, og at hun tror det kan være nyttig, 

fordi det kan bidra til utvikling i feltet og gi informasjon til relevante institusjoner som jobber 

med utvikling av kartleggingsverktøy, lovverk og pedagogisk relaterte pensum. 
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Det siste spørsmålet hører til den delen av intervjuguiden som var ment til å avslutte selve 

intervjuet. Hensikten var å runde av spørsmål jeg allerede hadde stilt. Spørsmålet var på 

hvilken måte en evnetest kan tilpasses/tilrettelegges, for å ta hensyn til språklige og kulturelle 

forutsetninger, ved testing av EMB i Norge? Informant A hevder her i sitt svar, at det å ha 

tilgjengelige alternativer til evnetestene (med tanke på normgrunnlaget), er nok bedre enn å 

tilpasse dem. For hvis man tilpasser dem i testsituasjonen, forklarer informanten, så får man 

ikke et normgrunnlag å sammenligne med. Han syns man kunne kanskje hatt et godt 

kartleggingsverktøy, for å kartlegge morsmålet, slik at man får et helhetsinntrykk av hvordan 

språkforståelsen til eleven er. Dette mener informanten ikke kun skal være på norsk, men også 

på andre relevante språk. Informant B svarer kort, men svarer at det spørs helt på hva man 

skal bruke evnekartleggingen til, fordi at det ikke står noe sted at de må ta en evnekartlegging.  

De kan gi spesialundervisning, uten at de evnekartlegger.  
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8 Konklusjon  

8.1 Oppsummering  

Min hovedproblemstilling er: «Hva kjennetegner ansatte i PPT sin praksis når det gjelder 

utredning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn?». Mine oppfatninger før jeg 

gjennomførte undersøkelsen var, at det på bakgrunn av kulturelle og språklige forskjeller, så 

kunne dette forårsake misforståelser og faktorer som var med på å påvirke ansatte i PPT sine 

vurderingsevner i utredning av EMB. Jeg begrunnet dette i utgangspunktet med, at jeg trodde 

det kunne skyldes PPT ansattes manglende erfaring og kunnskaper med å utrede elevgruppen.  

Denne oppfattelsen fikk jeg også da jeg var i praksis på et PPT kontor tidlig i masterstudiet. 

Mine forhåndstanker om at det forelå mulige feilvurderinger, eller at det var noe i utredningen 

av EMB som ikke stemte, kom av min arbeidserfaring i feltet sett i lys av teorien gjennom 

studiet. Jeg visste ikke så mye om hvordan utredninger ble planlagt på forhånd og vurdert i 

ettertid før tiltak ble satt i gang, men selve utførelsen av evnetestene hadde jeg et visst innsyn 

på hva gikk ut på, fordi jeg selv ble sertifisert i å kunne teste med WISC-IV. Jeg hadde 

erfaring med å jobbe med elever med en minoritetsspråklig bakgrunn med vedtak om å motta 

spesialundervisning. Men det hendte ofte, at når jeg leste deres sakkyndige rapporter så 

stusset jeg over at min egen oppfattelse av deres faglige prestering og kognitive evner ikke 

stemte helt med det som stod skrevet. Mange av disse elevene hadde også fått diagnosen 

uspesifisert utviklingshemning og språkrelaterte vansker.  

På bakgrunn av at jeg har et lite utvalg av informanter til mitt prosjekt, så vil jeg være veldig 

forsiktig med å være for konkluderende med mine funn. Men når det er sagt, så er det en del 

påpekende faktorer jeg fant i datagrunnlaget, som kan være antydninger til tendenser, 

etterspørsler på utvikling og problemstillinger som bør tas videre. 

Det fremgår også i informantenes svar, at den ene ga fyldige og svært beskrivende svar, mens 

den andre korte men konkrete. Jeg vet ikke om dette kan skyldes spørsmålene jeg stilte, deres 

forståelse av mine spørsmål eller bare deres individuelle væremåte. Intervjuguiden ble testet 

på andre (prøveintervju), hvor jeg kvalitetssikret spørsmålene mine for mulige misforståelser 

eller uheldige formuleringer. Jeg forsøkte å motivere informantene til å svare utfyllende, ved å 

gi eksempler på scenario, tilleggsspørsmål og fylle ord uten å være ledende. 



60 
 

Når det gjelder validiteten av datamaterialet og bearbeidelsen, så valgte jeg å ikke bruke 

dataprogram for grunnlag for analysen og koding. Dette arbeidet bestemte jeg meg for i 

prosessen å gjøre selv, på bakgrunn av at programmet (Nvivo) var litt forvirrende å bruke i 

starten, og jeg var redd for å miste verdifull tid til selve skrivingen. Dette kan ha svekket 

kvaliteten på validiteten av drøftingen, men jeg forsøkte å ikke fortolke for mye utfra mine 

egne oppfattelser, og heller fokusere på hva informantenes svar alene betydde, sett i lys av 

forskningen jeg presenterte tidlig i oppgaven. 

8.1.1 Hva viser mine funn fra data - en oppsummering? 

Funn i datamaterialet viser at de stort sett er enighet blant mine informanter, om hvordan de i 

PPT planlegger og organiserer utredningen av EMB. Men det forekommer også områder, 

hvor de er uenige når det gjelder å skille mellom EMB og majoritetsspråklige elever, og 

hvordan de vurderer nytten av evnetestene litt ulikt. Den ene informanten var veldig bevisst 

på at han legger til rette samtaler og utredninger for EMB og deres foreldre, hvor dette skilte 

seg fra majoritetsspråklige barn og deres foreldre, mens den andre mente at hun ikke gjorde et 

bevisst skille, men heller fokuserte på at barn kan ha like problemstillinger uansett bakgrunn. 

Informantene var enige om at de anvender WISC-IV, som et grunnlag til å forstå barnets 

styrker og svakheter, og at testen ga mye nyttig informasjon utover deres kognitive fungering. 

Men at evnetester ikke ble ansett som pålitelige for å måle EMB sine kognitive fungeringer, 

på bakgrunn av testens mangel på tilrettelegging tilpasset deres bakgrunn og forutsetninger. 

Den verbale delen i en WISC ble eksempelvis brukt for å påvise svake/sterke 

norskferdigheter, og tallhukommelse for å påvise eller svekke mistanker om matematiske 

vansker. Det kom også klart frem at det var vanlig praksis å utføre forskjellige 

språkkartlegginger, for å kunne utelukke eller forsterke mistanker om språkvansker, spesielt 

når det gjaldt EMB, men også her for å få en oversikt over EMB sine språklige ferdigheter på 

norsk (ordomfang, språkforståelse, språkhukommelse). 

Informantene understrekte at de oftest får inn saker vedrørende EMB, hvor det mistenkes å 

skyldes språkvansker og ikke nødvendigvis deres kognitive fungering. Det viktigste når det 

gjaldt planleggingen før en utredning var elevenes anamnese, språkhistorikken og særlig 

innrapportering fra skole og foreldre. Når selve utredningen var i gang, var det viktigste for 

informantene foreldresamtalen, elevenes anamnese, innrapportering fra skole og hjem og 
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språkhistorikken. Samtalen ga PPT ansatte et bredere blikk på barnets helhetlige fungering, i 

tillegg til rapportering, observasjon, testing og vurdering av resultater.  

Informantene var også opptatt av at de ga støtte til de skolene som hadde EMB med vedtak 

om spesialundervisning i form av etablering av nettverk. Det var særlig i forbindelse med 

opplæring i grunnleggende norsk §2:8, som ble beskrevet som krevende for lærerne, med 

tanke på hvilken måte dette skulle bli gjort (riktig) på, hvor PPT var inne og ga opplæring 

samt ga rom for deling av erfaring og kunnskaper blant skolene i kommunen. Bekymringen lå 

også i hvor lenge skolene skulle videreføre et slikt tiltak, før de kunne være bekymret over om 

det var andre underliggende problemer som utløste eksempelvis språkvansker. Når det gjaldt 

samarbeid, så var begge informantene enige om at det er kultur for dette på deres arbeidsplass. 

Deres svar antydet til at samarbeid er et utgangspunkt de jobber utfra hver enkelt sak som 

kommer inn, også er det fleksibelt om det løses i team eller individuelt. 

8.1.2 Hvordan betrakter de ansatte evnetester i deres 
utredningsarbeid av EMB? 

Det tydet på i funnene, at det forelå en stor usikkerhet blant de ansatte når det gjaldt bruken av 

evnetester. De sa at de ikke stolte helt på resultatene eller verktøyene, når det gjaldt i 

utredninger av EMB. Bakgrunnen for dette var som tidligere nevnt manglende 

tilretteleggingen for andre kulturelle og språklige bakgrunner, fordi evnetestene var utviklet 

etter norske normer og på norsk. De syntes det var spesielt vanskelig, ved utredninger av 

EMB hvor de skåret lavt og ble usikre på om de bør sette for eksempel en utviklingshemnings 

diagnose, eller foreta en ny vurdering og utredning. Derfor var det viktig å bruke ulike 

kartleggingsverktøy, og ikke bare evnetester, for å kunne styrke deres grunnlag til vurdering, 

samt innrapportering fra skole og foreldre i tillegg til samtaler.  

Informantene uttrykte et stort behov for bedre egnede kartleggingsverktøy, som var tilrettelagt 

for EMB sine språklige og kulturelle forutsetninger og bakgrunn. Etterlysningen var rettet 

mot de institusjonene som utvikler verktøyene, samt de utdanningsinstitusjonene som 

utdanner pedagoger og rådgivere. Det kom frem i funnene, at de anvendte tolker i 

foreldresamtaler og utredninger hvor det forekom språk barrierer, men også i tilfeller hvor de 

ansatte ville teste barnets fungering på både morsmål og på norsk. Men selv i slike tilfeller, så 

var de ansatte fortsatt usikre på resultatene, på grunn av svekket tillit til 
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kartleggingsverktøyene. Den ene informanten påpekte at det ikke er lovpålagt å ta en evnetest, 

og at det er opp til PPT å vurdere når de anser det som nødvendig.  

Begge understrekte at de ikke vanligvis tar en WISC-test på et helt nyankommet barn. Dette 

begrunnet de med, at de heller avventer og ser på deres faglige og sosiale fungering i en 

periode, før det ble vurdert om det var et tilfelle som trengtes en utredning på bakgrunn av 

vansker som behøvde nøyere oppfølging enn det skolen kan gjennomføre alene. Her kommer 

mottaksklassene inn, hvor nyankomne og EMB som ellers har en normal fungering, men som 

trenger litt mer støtte i norsk kan for eksempel motta grunnleggende norsk §2:8 i tillegg til 

ordinær undervisning.  

8.2 Veien videre 

På bakgrunn av funnene i denne undersøkelsen, så er det mange ting man bør ta tak i, men jeg 

tenker at jeg bør begrense meg til de elementene og funnene som er viktigst og mest relevant i 

forhold til min oppgave. Mine informanter har igjennom deres svar vist meg, at de hele tiden 

tenker alternativt og er problemløsende, spesielt gjeldende EMB. Årsaken til dette vil jeg si er 

hovedsakelig på grunn av mangelen på «riktige» kartleggingsverktøy tilpasset for EMB. Det 

er viktig å påpeke at måten de supplerer evnetestene med andre kartleggingsverktøy, er en 

riktig måte å gjøre, for å forsikre seg om at alt forsvarlig er blitt gjort på forhånd. Det kan ha 

seg sånn at dette er vanlig praksis, men jeg har ikke nok kunnskap eller erfaring med nettopp 

denne delen av prosessen til å kunne bekrefte dette. Men det jeg kan hevde er at dette virker 

som en kvalitetssikring for PPT, slik at de best mulige vurderinger og gjennomfører 

kartlegginger som stemmer med det som innrapporteres, observeres og vurderes. 

Informantene viser begge tydelig til at de bevisst skiller mellom EMB som er nyankomne og 

de som har vært i landet en relativt god stund, og til og med født her. Bakgrunnen for at jeg 

setter utdyper dette, er i forhold til lovverk, hvor dette skillet ikke nødvendigvis kommer 

tydelig frem i forbindelse med utredninger eller retten til særskilt språkopplæring. Det er på 

tide utdanningssektoren tar en vurdering, om ikke en revurdering, og ser på 

befolkningsutviklingen blant innvandrere i Norge, ser på bakgrunnen til tilflyttingen og 

motiverer til at flere innvandrere tar pedagogiske utdannelser. På denne måten kan man ha 

tilgang til økt omfang av pedagogisk personale med innvandrer bakgrunn, og som kan ulike 

minoritetsspråk.  
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Skoler og PPT vil dra stor nytte av en slik utvikling, med tanke på økt forståelse av 

lærevansker og andre særskilte behov blant EMB, og hvor dette personalet kan brukes i 

utredningsprosessen som en støtte til mer nøyaktig vurdering. Disse vil ha det pedagogiske 

perspektivet, kunnskap om kartleggingsverktøy, brukes som tolk for foreldre, barn og PPT 

samt kunne bidra til å utvikle og tilrettelegge verktøyene bedre etter EMB sine kulturelle og 

språklige bakgrunner/forutsetninger.  

Samtaler med EMB sine foreldre kan være utfordrende. Ved bruk av tolk, kan man ikke være 

sikker på at fagbegreper oversettes på riktig måte, ord og uttrykk kan formidles litt forskjellig, 

og kulturelle faktorer kan i tilfeller være til hinder for en god forståelse samt et godt 

samarbeid. Men bruker man tolk med pedagogisk utdannelse og test-sertifisering, så vil 

fortolkningsprosessen kunne være mer relevant og konstruktivt, enn at en tolk kun ordrett 

tolke det som blir sagt. 

Mine funn er basert på en semistrukturert intervju undersøkelse med to informanter. Det er 

derfor ikke mulig å trekke noen generell konklusjon. På bakgrunn av dette, vil jeg ikke hevde 

at mine funn nødvendigvis reflekterer tendenser generelt i PPT. Informantene i undersøkelsen 

gir ofte samsvarende svar, og det foreligger kun enkelte ganger at de er uenige. Svarene de er 

enige om, vil jeg si er essensielle for problemstillingens kjerne: Planlegging/organisering av 

utredning, gjennomføring av utredning og evaluering/vurdering av utredning. På bakgrunn av 

dette, vil jeg hevde at konklusjonene sannsynligvis kan være overførbare til en større 

populasjon, det vil si andre ansatte i PPT på andre PPT kontorer.  

8.2.1 Hva lærte jeg av prosjektet? 

Jeg har lært mye fra dette prosjektet. Blant annet å gå etter instinktene mine, når jeg føler en 

sterk trang til å utforske et tema jeg dras mot. Problemstillingen min handler om en 

elevgruppe som jeg på mange måter kjenner meg igjen i, med tanke på det å være annerledes 

fra majoriteten og utfordringer som følger med dette. Skriveprosessen har ført til at jeg er mer 

motivert til å gå mer i dybden av temaet, etter levert og endt masterutdannelse.  

I starten av prosjektet hadde jeg ikke nok kunnskaper til å forstå hva begrepet EMB egentlig 

betydde, i forbindelse med spesialpedagogikk og utredningsarbeid. Lovgivning og læreplaner 

sa meg bare hva som kreves av institusjonene rundt elevene, men jeg hadde ikke 

dybdekunnskap om de mer inngående definisjonene og måtene å dele ulike aspekter av språk, 
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kultur og minoritet versus majoritet. Kunnskaper om innvandring, omfanget av innvandring, 

demografiske beskrivelser på opphavsland og den historiske linjen på innvandring i Norge har 

også vært belærende, med tanke på å forstå hvordan ulike minoritetsgrupper presterer på 

skolen, integreres i samfunnet og deres forutsetninger til økonomisk stabilitet som følger av 

dette senere i livet.  

Dette temaet er ikke forsket mye på i Norge, men det som finnes peker på at det er et hull som 

bør fylles. Hullet er aktualisert i form av økt antall EMB som mottar spesialundervisning som 

trenger utredning. Kombinasjonen av mangel på evnetester og kartleggingsverktøy som er 

tilpasset denne elevgruppen, er noe som også kom tydelig frem i denne oppgaven. De PPT 

ansatte som ble intervjuet opplever å ikke stole på resultatene fra testing med 

kartleggingsverktøyene de har til disposisjon i utredninger av EMB.  

Jeg velger på bakgrunn av dette å avslutte oppgaven, med å si som i innledningen, at temaet i 

min problemstilling er blitt forsket på men er fortsatt fraværende i den norske litteraturen. 

Dette er et viktig tema å belyse, fordi det har av interesse for skoler og institusjoner for barn 

med særskilte behov. Denne oppgaven vil derfor bidra til fylle opp kunnskapsmangelen som 

eksisterer på dette området, og forhåpentligvis motivere fremtidige masterstudenter, 

pedagoger, spesialpedagoger og relevante institusjoner opp mot problemstillingen til å 

videreføre og utvikle forskning og bedre egnede kartleggingsverktøy for EMB. 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

” Ansatte i Pedagogisk PsykologiskTjeneste sin praksis ved 

utredning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn” 

 
Bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for dette prosjektet er en interesse for dagens praksis og rutiner blant PPT ansatte, ved 

utredning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn, og hvordan PPT’s ansatte gir rådgivning til 

elevgruppens foreldre og andre aktuelle fagpersoner.  

 

Formålet for dette prosjektet er et ønske om å sette søkelys på PPT-ansattes struktur og rutiner, når det 

gjelder arbeid med utredning og evnetesting av elever med minoritetsspråklig bakgrunn. De siste 20-

30 årene har andelen av elever med minoritetsspråklig bakgrunn økt gradvis i norske skoler. Dette byr 

på ulike utfordringer for skoler, elever, foresatte og andre relevante intsitusjoner.  

 

Problemstillingen som skal analyseres i prosjektet vil være følgende: ”Hva kjennetegner ansatte i PPT 

sin praksis når det gjelder utredning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn?” 

 

Dette prosjektet er en del av en masteroppgave ved Institutt for Spesialpedagogikk på Universitetet i 

Oslo. Prosjektet gjennomføres av en enkeltperson, og opplysningene som samles inn under intervju vil 

kun anvendes i analysedelen av masteroppgaven. Forskeren vil kontakte de PP-kontorene som vil være 

aktuelle for prosjektet direkte, men det er arbeidsleder som velger ut informantene utfra prosjektets 

kriterier for utvalg. 

 

Hva innebærer deltakelse i studiet? 

I dette prosjektet vil det anvendes et kvalitativt semistrukturert forskningsintervju. Intervjuet vil være i 

form av en samtale, hvor forskeren stiller forhåndsbestemte spørsmål for å kunne belyse og besvare 

prosjektets problemstilling. Data (intervjuet) vil bli notert og tatt opp på lydopptak. Spørsmålene vil 

være knyttet til temaer som besvares av informantene, for å kunne belyse problemstillingen. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Forsker har på forhånd søkt om å gjennomføre 

forskningsprosjektet hos NSD. Dette innebærer at forskeren er inneforstått med 

personopplysningsloven, og hvilke lover og regler som inngår i et slikt prosjekt. Det er kun student og 

veileder som vil ha tilgang til data som samles inn i dette prosjektet. Personopplysninger, data og 

lydopptak vil bli lagret adskilt og passordbeskyttet adskilt fra øvrige data. 

Data vil bli anonymisert i masteroppgaven, ved utskiftning av navn og redigering av andre 

personopplysninger, slik at deltakerne ikke vil kunne bli gjenkjent i publikasjonen. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2018. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studiet, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.   

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Monica Asigo Kabir ved 

telefonnummer 97635603. Kontaktopplysninger til veileder er Anne-Mette Bredahl ved 

telefornnummer 98068979. 

 

Studiet er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 



   

 

Samtykke til deltakelse i studiet 
 

 

 Samtykke kan innhentes skriftlig eller muntlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studiet, og er villig til å delta  
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(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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                           Intervjuguide 

 

Forkortelsen EMB bruker jeg her for elever med minoritetsbakgrunn 

 

Introduksjon 

• Jeg vil gjerne lære mer om de ulike prosessene i PPT (planlegging og organisering, 

gjennomføring, evaluering og vurdering) rundt utredning av elever med 

minoritetsspråklig bakgrunn. 

 

 

• Bakgrunn (fag, utdanning, hvor lenge han/hun har jobbet der, hvilken elevgruppe 

han/hun utreder, hvor stor er gruppa du utreder, kan du si litt mer om de ulike  elevene 

du har mest erfaring med å utrede?) 

 

 

Planlegging og organisering av utredning for EMB 

 

1.Hvilke aspekter er viktige for deg når du planlegger en utredning av EMB?  

 

2.Jobber du med planleggingen mest i team eller alene?  

 

3.Hva vil du si er forskjellene mellom en utredning av etnisk norske elever og EMB? 

 

4.Føler du at du får realisert tilrettelegging for utredning av EMB i teamarbeid og/eller i 

planlegging alene?  

 

5.Noe du må ta spesielle hensyn til før en utredning av EMB? (kan du gi eksempler, hva 

legger du i det, kan du utdype det, er det noen praktiske ting du må ta hensyn til, er det 

enklere med noen elevgrupper enn andre) 

 

           Gjennomføring av utredning: 

6.Hvordan forbereder du deg for språklige og kulturelle forskjeller i en utredning av EMB? 

 

7.I din rolle som PP rådgiver og utreder, som forutsetter en del norskspråklig muntlig 

aktivitet, kan du komme med et eksempel (eller flere) på en typisk utredningssituasjon med 

EMB? (hvordan tilrettelegge for muntlig aktivitet med minoritetsspråklige elever?) 

 

8.Hvordan legger du til rette for de ulike behovene for norskspråklig muntlig aktivitet og 

mestring ved utredning for denne elevgruppen? (Kan du komme med noen eksempler, tegn til 

tale, tolk, tospråklig ansatt?) 

 

9.På hvilken måte tas det hensyn til hvor lenge en EMB har bodd i landet ved en utredning? 

(med tanke på kunnskapsbase, språk, forståelse, scoring på test) 

 

       Evaluering og vurdering av utredningen: 

10.Hvordan forsikrer du deg som PP-rådgiver at resultatene av evnetester tatt på EMB er en 

reelt med deres faktiske kunnskaper? 
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11.Kan du beskrive en utredningssituasjon hvor du opplevde at det fungerte bra (eks “hvis 

elevene har forstått noe”, hvordan kommer det frem at de har forstått noe), og en hvor det 

fungerte dårlig? 

 

12.Hender det at du tar inn EMB for en «retest» eller ny evaluering? (I hvilke tilfeller, hva 

blir gjort, hvorfor?) 

 

Avslutning: 

13.Er det noe mer du vil tillegge, eller tenker at jeg bør ha med i prosjektet mitt? 

 

14.Noen synspunkter på aktualiteten av mitt prosjekt i ditt yrke? 

 

15.Er dette noe du tenker at PPT bør ha mer fokus på? (hvis nei-hvorfor, hvis ja så på hvilken 

måte? 

 

16.Hvordan kan PP-rådgivere jobbe sammen om økt forståelse av språklige og kulturelle 

forskjeller blant elever i skolen? 

 

17.På hvilken måte kan enetester tilrettelegges for å ta hensyn til språklige og kulturelle 

forutsetninger ved testing av EMB i Norge? 
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