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Sammendrag 

Bakgrunn, formål og problemstilling 

Teorier innen selvbestemmelse fremhever det å være en kausal agent. Dette krever mestring 

av mange ferdigheter, som å kunne ta egne valg, kunne ta beslutninger, kunne sette og oppnå 

mål, å kjenne seg selv, kunne hevde seg selv og sine rettigheter – å kunne være autonom og 

selvstendig  i hverdagen og livet (Palmer, Wehmeyer, & Shogren, 2017). Mennesker med 

utviklingshemming har nedsatt kognitiv funksjon, som gjør at tilegnelse og overføring av 

kunnskaper og ferdigheter kan være utfordrende. Dette kan ha innvirkning på personens evne 

til å tilegne seg og utøve selvbestemmelse. Men med fokusert tilrettelegging og synliggjøring 

av muligheter for å utøve selvbestemmelse, kan disse også økte sin grad av selvbestemmelse. 

 

Forskning viser at økt grad av selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming kan 

assosieres med økt mestring blant annet av faglige ferdigheter (Gaumer Erickson, Noonan, 

Zheng, & Brussow, 2015; Konrad, Fowler, Walker, Test, & Wood, 2007), selvstendighet i 

voksenlivet (Wehmeyer & Palmer, 2003; Wehmeyer & Schwartz, 1997) og økt grad av 

livskvalitet (Lachapelle et al., 2005; McDougall, Evans, & Baldwin, 2010). Retten til et 

selvstyrt og verdig liv har fått økende fokus når det kommer til mennesker med 

utviklingshemming. Aspekter ved selvbestemmelse er også tilstede i de utdanningspolitiske 

dokumentene, hvor overordnede mål og ambisjoner for opplæringen er inkludering, 

likeverdig opplæring, medvirkning, og å skape aktive og deltakende samfunnsborgere.  

 

Selvbestemmelse assosieres ofte med ungdom og voksne. I barndommen legges et grunnlag 

av ferdigheter som kan videreutvikles til å bli selvbestemmelse. Med økt erfaring og øving, 

blir ferdighetene mer komplekse, og graden av selvbestemmelse økes. Dersom grunnlaget 

ikke er der, blir det vanskelig å bli selvbestemt senere i livet (Palmer et al., 2017). Det er 

dette grunnlaget jeg ønsker å undersøke.  

 

Jeg vil se om selvbestemmelse er et fokus blant (spesial)pedagoger som arbeider nært med 

elever med utviklingshemming i grunnskolen, slik at også disse elevene får danne det viktige 

grunnlaget og få økt grad av selvbestemmelse i livet: 
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Hvordan oppfatter (spesial)pedagoger i arbeid med elever med utviklingshemming i 

grunnskolen (5.-10.trinn) begrepet selvbestemmelse? Hvilke aspekter ved selvbestemmelse 

ansees som viktige, og hvordan vektlegges dette i undervisningen? 

 

Med tilhørende forskningsspørsmål:  

1. Hvilke funn fra deskriptiv analyse kan være avgjørende for elevens grad av 

selvbestemmelse?  

2. Hva kan analytiske funn fra denne studien si om faktorer som kan påvirke grad av 

selvbestemmelse?  

 

Metode 

Forskningsprosjektet har en kvantitativ tilnærming med spørreundersøkelse som metode. Jeg 

har oversatt og tilpasset et spørreskjema brukt i en nasjonal undersøkelse i USA (Wehmeyer, 

Agran, & Hughes, 2000). Utvalget er 41 (spesial)pedagoger i nært arbeid med elever med 

utviklingshemming i grunnskolen (5.-10.trinn), fra to fylker på Østlandet. Innsamlet data er 

bearbeidet i det statistiske behandlingsprogrammet SPSS, versjon 25. Analysene er 

deskriptive, hvor jeg har sett på dataenes fordeling, frekvens og gjennomsnitt, og analytiske 

hvor jeg har undersøkt mulige korrelasjoner mellom utvalgte variabler. 

 

Sentrale funn  

Funnene indikerer at informantene har en noe skjev forståelse av begrepet, med høy 

vektlegging av noen få ferdigheter: Å kunne ta valg og selvreguleringsferdigheter. 

(Spesial)pedagogenes forståelse av begrepet kan ha påvirkning på elevens grad av 

selvbestemmelse på mange måter. Høy vektlegging av noen få delkomponenter kan begrense 

elevenes utvikling av selvbestemmelse betydelig. I tillegg viser funnene at elevene stort sett 

undervises på segregerte arenaer. Selvbestemmelse er situasjonsavhengig, hvor mulighetene 

som finnes i omgivelsene og hos individet kan påvirke grad av selvbestemmelse. Ved 

undervisning på segregerte arenaer, kan elevene gå glipp av mye verdifull kunnskap om 

sosialt samspill; naturlige muligheter for å øve på delkomponenter innen selvbestemmelse, 

blant annet selvreguleringsferdigheter.  
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Forord 

 

Året 2012 skulle vise seg å bli et formativt år for meg. Jeg hadde fullført et år på 

folkehøgskole, og ante ikke hvor veien skulle gå videre. Men, jeg visste at jeg skulle ta et 

arbeidsår som kunne gi meg tid til å prøve å finne ut av det. Den aller første takken går 

dermed til mine foreldre, som forsiktig dyttet meg inn i skolevesenet til fordel for en 

butikkjobb. Videre vil jeg takke de utrolige elevene jeg var i kontakt med, som var så 

fantastiske at jeg ikke kunne tenke meg å jobbe med noe annet. Dere vet det ikke, men dere 

er hovedgrunnen til at jeg valgte denne studieveien, og dere har på mange måter formet mitt 

liv. 

 

For her sitter jeg 6 år senere, med en utdannelse og mye mer kunnskap, og er i ferd med å 

avslutte studietiden. Arbeidet med masteroppgaven har vært vanvittig lærerikt, og er en 

utfordring jeg er glad for at jeg tok. Gjennom arbeidet har jeg lært mye om selvbestemmelse i 

forbindelse med mennesker med utviklingshemming. Jo mer forskning jeg leste om 

tematikken, desto mer gikk det opp for meg akkurat hvor viktig det er: Selvbestemmelse er 

en grunnleggende ferdighet, og det er urettferdig at ikke alle har like muligheter til å utøve 

det. Arbeidet har også vært krevende og til tider demotiverende. Men mest av alt, givende.  

 

Den aller største takken går til min veileder, Veerle Garrels. Din hjelp, kompetanse og 

medmenneskelighet har virkelig vært uvurderlig i denne prosessen. Takk for at du tok deg tid 

til å gi grundige svar på mine titusen spørsmål og usikkerheter.  

 

Tusen takk til alle informantene, som tok seg tid til å delta i undersøkelsen i en ellers travel 

hverdag!  

 

Til slutt vil jeg også rette en takk til alle som har hjulpet meg igjennom dette. Uten 

gjennomlesning, støtte, gode ord, varme tanker, middager og lunsjavtaler hadde ikke dette 

gått.  

 

 

Ane Sofie Andreassen Lie  

Oslo, 01.06.18 



 X 

 

 

 



  XI 

Innholdsfortegnelse 

 

Sammendrag .................................................................................................................................... VI 

Forord ................................................................................................................................................ IX 

Innholdsfortegnelse ...................................................................................................................... XI 

Liste over tabeller og figurer .................................................................................................. XIII 

1 Introduksjon .............................................................................................................................. 1 
1.1 Begrunnelse av valg av tema ...................................................................................................... 1 
1.2 Problemstilling ................................................................................................................................ 3 

1.2.1 Avgrensning av tema ............................................................................................................................. 4 
1.3 Oppgavens oppbygging ................................................................................................................. 4 

2 Utviklingshemming ................................................................................................................. 7 
2.1 Ulike forståelsesmåter av utviklingshemming .................................................................... 7 

2.1.1 Den individuelle, medisinske forståelsesmåten......................................................................... 7 
2.1.2 Den sosiale og samfunnsmessige forståelsesmåten ................................................................. 9 
2.1.3 Den relasjonelle forståelsesmåten................................................................................................ 10 

2.2 Forekomst og årsak...................................................................................................................... 10 
2.3 Levekår for mennesker med utviklingshemming ............................................................. 11 

2.3.1 Et historisk tilbakeblikk .................................................................................................................... 11 
2.3.2 Dagens situasjon .................................................................................................................................. 14 

2.4 Elever med utviklingshemming og læring ........................................................................... 16 
2.5 Oppsummering .............................................................................................................................. 17 

3 Selvbestemmelse .................................................................................................................... 19 
3.1 Functional Model of Self-Determination .............................................................................. 19 
3.2 Causal Agency-teorien................................................................................................................. 20 

3.2.1 Hovedkarakteristikkene i selvbestemmelse innen Causal Agency ................................. 20 
3.3 Delkomponentene i selvbestemmelse .................................................................................. 21 

3.3.1 Å kunne ta valg ...................................................................................................................................... 22 
3.3.2 Ferdigheter knyttet til planlegging ............................................................................................... 22 
3.3.3 Problemløsningsferdigheter ........................................................................................................... 23 
3.3.4 Å kunne ta en avgjørelse ................................................................................................................... 24 
3.3.5 Å kunne sette og oppnå mål ............................................................................................................ 24 
3.3.6 Selvregulering ....................................................................................................................................... 25 
3.3.7 Å kunne hevde seg selv og sine rettigheter ............................................................................... 25 
3.3.8 Selvbevissthet og selverkjennelse ................................................................................................ 26 

3.4 Utvikling av selvbestemmelse .................................................................................................. 26 
3.5 Selvbestemmelsen plass i norsk pedagogisk kontekst ................................................... 27 

3.5.1 Elevmedvirkning og selvbestemmelse ....................................................................................... 30 
3.6 Oppsummering .............................................................................................................................. 31 

4 Metode ........................................................................................................................................ 33 
4.1 Forskningsdesign .......................................................................................................................... 33 

4.1.1 Spørreundersøkelse............................................................................................................................ 33 
4.1.2 Utforming av spørreundersøkelsen ............................................................................................. 34 
4.1.3 Pilotundersøkelsen ............................................................................................................................. 36 
4.1.4 Populasjon og utvalg .......................................................................................................................... 37 



 XII 

4.1.5 Datainnsamling ..................................................................................................................................... 38 
4.1.6 Analyse av data ..................................................................................................................................... 38 

4.2 Validitet og reliabilitet ................................................................................................................ 41 
4.2.1 Validitet: Cook & Campbells validitetssystem ......................................................................... 43 
4.2.2 Reliabilitet............................................................................................................................................... 47 

4.3 Forskningsetiske hensyn ........................................................................................................... 48 
4.4 Oppsummering .............................................................................................................................. 50 

5 Presentasjon av funn ............................................................................................................ 51 
5.1 Deskriptiv analyse ........................................................................................................................ 52 

5.1.1 Normalfordeling ................................................................................................................................... 52 
5.1.2 Informantene ......................................................................................................................................... 53 
5.1.3 Elevene ..................................................................................................................................................... 55 
5.1.4 Undervisningen .................................................................................................................................... 59 
5.1.5 Selvbestemmelse ................................................................................................................................. 61 
5.1.6 Strategier ................................................................................................................................................. 63 

5.2 Analytisk statistikk ...................................................................................................................... 66 
5.2.1 Korrelasjonsanalyser ......................................................................................................................... 66 

5.3 Oppsummering .............................................................................................................................. 78 

6 Drøfting ...................................................................................................................................... 79 
6.1 (Spesial)pedagogens oppfattelse og vektlegging av selvbestemmelse ..................... 79 

6.1.1 Strategibruk i undervisningen ....................................................................................................... 81 
6.2 Utvikling av selvbestemmelse .................................................................................................. 83 
6.3 Grunner til å ikke undervise selvbestemmelse ................................................................. 85 

6.3.1 Informantenes forståelse som påvirkningsfaktor .................................................................. 85 
6.4 Den pedagogiske konteksten ................................................................................................... 89 

6.4.1 Klasserommet som miljømessig påvirkningsfaktor .............................................................. 90 
6.5 Oppsummering .............................................................................................................................. 92 

7 Avsluttende kapittel .............................................................................................................. 94 
7.1 Noen kritiske betraktninger ..................................................................................................... 94 
7.2 Oppsummering .............................................................................................................................. 95 
7.3 Videre forskning ........................................................................................................................... 98 

Litteraturliste ................................................................................................................................. 99 

Vedlegg / Appendiks ................................................................................................................. 108 
 
 

 



  XIII 

Liste over tabeller og figurer

Figur 5.1. Fordeling av totalskåren av selvbestemmelsesferdighetene .................................. 52 
Figur 5.2. Fordeling av totalskåren av bruk av ferdigheter. ........................................................ 53 
Figur 5.3. Informantenes utdanning ..................................................................................................... 53 
Figur 5.4. Prosentvis fordeling av skolens plassering .................................................................... 54 
Figur 5.5. Prosentvis fordeling av antall elever informantene hadde 

ansvar/kontaktlæreransvar for .................................................................................................... 54 
Figur 5.6. Prosentvis fordeling av ansvarsområder av undervisning ...................................... 55 
Figur 5.7. Prosentvis fordeling av elevenes aldersgruppe ........................................................... 56 
Figur 5.8. Prosentvis fordeling av elevenes utfordringer ............................................................. 56 
Figur 5.9. Prosentvis fordeling av elevenes grad av psykisk utviklingshemming .............. 57 
Figur 5.10. Prosentvis fordeling av klassens/gruppens inndeling ........................................... 58 
Figur 5.11. Prosentvis fordeling antall av elever som med kompetansemål relatert til 

selvbestemmelse i IOP ...................................................................................................................... 59 
Figur 5.12. Prosentvis fordeling av undervisningsform ................................................................ 60 
Figur 5.13. Prosentvis fordeling av hvor undervisningen foregår ............................................ 61 
Figur 5.14. Prosentvis fordeling av hvilken sammenheng informantene har hørt om 

selvbestemmelse. ................................................................................................................................ 62 
Figur 5.15. Fordeling av informantenes oppfattelse av viktigheten av å undervise 

selvbestemmelsesferdighetene sammenlignet med andre undervisningsområder 
vist i gjennomsnitt .............................................................................................................................. 63 

Figur 5.16. Prosentvis fordeling av bruk av strategier som kan fremme selvbestemmelse
 ................................................................................................................................................................... 64 

Figur 5.17. Prosentvis fordeling av årsaker til å ikke bruke strategiene eller å undervise 
selvbestemmelsesferdighetene ..................................................................................................... 64 

Figur 5.18. Prosentvis fordeling av andre strategier som fremmer selvbestemmelse ..... 65 
Tabell 5.1   Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og elevens aldersgruppe................... 67 
Tabell 5.2  Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og elevenes utfordringer

 ................................................................................................................................................................... 68 
Tabell 5.3 Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdigheter og elevenes grad av 

psykisk utviklingshemming .............................................................................................................. 69 
Tabell 5.4 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og elevenes utfordringer .................... 70 
Tabell 5.5 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og elevenes grad av psykisk 

utviklingshemming ............................................................................................................................. 71 
Tabell 5.6 Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og kompetansemål 

knyttet til selvbestemmelse i elevens IOP .................................................................................... 71 
Tabell 5.7 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og kompetansemål knyttet til 

selvbestemmelse i elevens IOP ......................................................................................................... 72 
Tabell 5.8  Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og klassens/gruppens 

inndeling ................................................................................................................................................. 73 
Tabell 5.9 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og klassens/gruppens inndeling ...... 73 
Tabell 5.10 Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og i hvilken grad 

selvbestemmelsesferdighetene vil hjelpe/forberede elevene i skolen og i livet etter 
skolen ....................................................................................................................................................... 75 

Tabell 5.11 Korrelasjonsanalyse av elevenes utfordringer og i hvilken grad 
selvbestemmelsesferdighetene vil hjelpe/forberede elevene i skolen og i livet .............. 76 

Tabell 5.12 Korrelasjonsanalyse av selbestemmelsesferdighetene og bruk av strategier .. 77 



 1 

1  Introduksjon 
 

Et demokratisk samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter 

til å delta i beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en 

demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn […] Når elevenes stemme blir hørt i 

skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har en 

verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere. 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 9). 

 

1.1 Begrunnelse av valg av tema  

I mitt fremtidige arbeid skal jeg jobbe med elever med utviklingshemming i skolen. Jeg skal 

være med på å forme og gi kunnskap til nye generasjoner. Det blir min oppgave å sørge for 

læring og utvikling, faglig og personlig. Med et samfunnsmandat om å danne mennesker til å 

bli deltakende samfunnsborgere, skal jeg i tråd med gjeldende lovverk og prinsipper 

stimulere elevene ”[…] i personlig utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og 

kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse” 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). Dette er en stor oppgave og et ansvar jeg har tenkt mye på. 

Mye av dette må sies å være å bli kjent med seg selv, alene og i et sosialt samspill. 

Demokratisk deltakelse fordrer at individet kan å ta egne valg, hevde sine egne meninger og 

styre eget liv. Man må se seg selv i sammenheng med konteksten, og ta valg og avgjørelser 

som gagner seg selv og samfunnet. Gjennom personlig utvikling og identitetsutvikling blir 

individet kjent med seg selv, sine behov og mestringsevne. Etter min mening handler mye av 

dette om selvbestemmelse - det å være aktør i eget liv.  

 

Teorier innen selvbestemmelse fremhever det å være en kausal agent; å være i stand til å få 

ting til å skje i eget liv. Å være kausal agent i eget liv krever at man mestrer mange 

ferdigheter, for eksempel det å kunne ta egne valg, kunne ta beslutninger, kunne sette og 

oppnå mål, å kjenne seg selv, kunne hevde seg selv og sine rettigheter – å kunne være 

autonom og selvstendig i hverdagen og livet. Dette er ferdigheter som ikke nødvendigvis 

faller seg naturlig, som må læres, tilegnes og øves (Palmer et al., 2017).  
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Når det kommer til mennesker med utviklingshemming er dette en gruppe mennesker som 

historisk sett har hatt lite selvbestemmelse. Deres liv har i stor grad blitt styrt av andre, og 

deres menneskeverd har vært varierende. Personer med utviklingshemming har vært 

segregert fra samfunnet og hatt begrensede muligheter til å delta som samfunnsborgere, på lik 

linje med andre (Fjermeros, 2009; Tøssebro, 2010). Etter omfattende kritikk og ulike 

reformer, har retten til et selvstyrt liv fått økt fokus i ulike styringsdokumenter i Norge, som 

grunnleggende menneskerettighet og verdigrunnlag. Dette ser vi også i den pedagogiske 

konteksten. Gjennom ulike utdanningspolitiske styringsdokumenter blir menneskeverd, 

inkludering, deltakelse og medvirkning trukket fram som overordnede prinsipper og verdier 

for den pedagogiske praksisen, gjennom begreper som elevmedvirkning. I dokumentene er 

det tydelig at det norske samfunnet ønsker inkluderte, likeverdige, deltakende og 

selvbestemte mennesker. Det innledende sitatet er hentet fra ny Overordnet del av den 

kommende fornyingen av fagene i læreplanen, og er et eksempel på hvordan disse kvalitetene 

er et ettertraktet resultat av opplæringen.  

 

Det finnes mange studier som bekrefter positive sammenhenger mellom økt grad av 

selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming og mestring av ulike 

ansvarsområder i livet. Eksempelvis beskriver en studie (Wehmeyer & Schwartz, 1997) at 

høy grad av selvbestemmelse hos elever med utviklingshemming hadde en positiv 

korrelasjon med arbeid etter endt skolegang. En oppfølgingsstudie (Wehmeyer & Palmer, 

2003) tre år etter endt skolegang, viste at elevene med høy grad av selvbestemmelse bodde 

selvstendig, ofte var i jobb, og var mer ansvarlig for egen økonomi, i motsetning til elevene 

med lav grad av selvbestemmelse. McDougall, Evans & Baldwin (2010) fant at grad av 

selvbestemmelse har innvirkning på individets oppfattelse av egen livskvalitet, nærmere 

bestemt tilfredshet innen personlig utvikling og realisering. En internasjonal studie 

(Lachapelle et al., 2005) viser at selvbestemmelse (målt med indikatorene autonomi, 

selvregulering og psykologisk empowerment) hadde en positiv sammenheng mellom økt grad 

av selvbestemmelse og livskvalitet. Shogren, Wehmeyer, Palmer, Rifenbark og Little (2015) 

påpeker positiv sammenheng mellom økt grad av selvbestemmelse og høyere grad av sosial 

integrering og tilgang til samfunnet. Det finnes med andre ord mange argumenter for å 

fokusere på selvbestemmelse hos elever med utviklingshemming i pedagogisk sammenheng.  

 

Selvbestemmelse er et begrep som ofte forbindes med ungdom og voksne, og får mindre 

fokus hos barn (Palmer, 2010; Wehmeyer, Sands, Doll, & Palmer, 1997; Wehmeyer & 
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Palmer, 2000; Wehmeyer & Shogren, 2017b). Dette er fordi barn, grunnet manglende 

modning og erfaring, naturlig ikke kan være selvbestemte. Likevel bygges grunnlaget for 

selvbestemmelse i barndommen. Ferdighetene innen selvbestemmelse må læres, tilegnes og 

kontinuerlig øves, og uten grunnlaget vil det være utfordrende å bli selvbestemt senere i livet 

(Doll, Sands, Wehmeyer, & Palmer, 1996; Palmer et al., 2017; Wehmeyer et al., 1997; 

Wehmeyer & Palmer, 2000).   

 

Det er noe av dette grunnlaget jeg vil undersøke i denne studien. Begrunnelsen for valg av 

tema er at jeg anser det som et svært viktig område av opplæringen til mennesker med 

utviklingshemming. Å kunne bestemme selv er en grunnleggende menneskerettighet, og 

selvbestemmelse er et begrep som blir mer og mer relevant på et samfunnsmessig nivå. 

Fundamentet som legges i barndommen blir avgjørende for selvbestemthet senere i livet. Det 

handler om muligheter til å styre eget liv, og ta valg utfra egne preferanser og forutsetninger. 

Derfor ønsker jeg å se om selvbestemmelse er et tema i hos (spesial)pedagoger i nært arbeid 

med elever med utviklingshemming i alderen 10-16 år, og undersøke selvbestemmelsens 

fokus, hvordan begrepet oppfattes og vektlegges.  

 

1.2 Problemstilling  

For å få en antydning av hvilken plass selvbestemmelse har blant elever med 

utviklingshemming i skolen, vil prosjektet ha følgende problemstilling:  

 

Hvordan oppfatter (spesial)pedagoger i arbeid med elever med utviklingshemming i 

grunnskolen (5.-10.trinn) begrepet selvbestemmelse? Hvilke aspekter ved selvbestemmelse 

ansees som viktige, og hvordan vektlegges dette i undervisningen? 

 

Med tilhørende forskningsspørsmål:  

1. Hvilke funn fra deskriptiv analyse kan være avgjørende for elevens grad av 

selvbestemmelse?  

2. Hva kan analytiske funn fra denne studien si om faktorer som kan påvirke grad av 

selvbestemmelse?  

 

For å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene, brukte jeg kvantitativ 

tilnærmingsmåte med spørreundersøkelse som metode. Jeg har oversatt og tilpasset et  
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spørreskjema brukt i en nasjonal undersøkelse blant lærere i arbeid med elever med 

utviklingshemming i aldersgruppen 14-19 år eller eldre i USA, hvor selvbestemmelse i 

skolen var hovedtema (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). Innsamlet data fra 

spørreundersøkelsen dannet grunnlag for de statistiske analysene i studien. De gjennomførte 

analysene er både univariate og bivariate. Ved hjelp av deskriptiv statistikk har jeg sett på 

dataenes fordeling og gjennomsnitt. Gjennom analytisk statistikk har jeg utforsket mulige 

sammenhenger og korrelasjoner, om de er signifikante, koeffisientenes styrke og om de er 

positive eller negative.  

 

1.2.1 Avgrensning av tema 

Det finnes mange teorier innenfor selvbestemmelse. Dette er teorier knyttet til blant annet 

motivasjon, psykologi og mestring. Grunnet oppgavens omfang og tidsramme har jeg valgt å 

belyse to teorier, a Functional Model of Self-Determination og Causal Agency. Hovedfokus 

ligger på den sistnevnte, da denne er en videreutvikling fra den første og en mer oppdatert 

versjon. Teoriene utdyper forskjellige delkomponenter som er nødvendige å mestre for å 

kunne være selvbestemt. Jeg har tatt utgangspunkt i indikatorene brukt i spørreundersøkelsen,  

sju delkomponenter. Dette er ikke nødvendigvis en komplett liste, men et utvalg av 

essensielle ferdigheter.  

 

Jeg har tilpasset aldersgruppen til elevene. Dette ble gjort av forskjellige grunner. Jeg ønsket 

å undersøke fundamentet for selvbestemmelse som legges i barndommen, og hvorvidt 

selvbestemmelse er et tema blant disse elevene. Da selvbestemmelse ofte assosieres med 

ungdom, unge voksne og voksne, ville jeg se om det var et tema hos yngre elever, og om det 

ble vektlagt annerledes i hos barn enn hos ungdom.  

 

1.3 Oppgavens oppbygging  

I oppgavens første og innledende kapittel har jeg gjort rede for begrunnelse for valg av 

tema og studiens formål. I dette har jeg presentert aktuell problemstilling og 

forskningsspørsmål, i tillegg til en kort forklaring av avgrensning av tema. En kort 

gjennomgang av oppgavens oppbygging og kapitler påfølger.  

 

Den teoretiske delen av denne oppgaven er todelt. I andre kapittel vil jeg gjøre rede for 

begrepet utviklingshemming. Her tar jeg utgangspunkt i Verdens Helseorganisasjons (2016) 
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definisjon av utviklingshemming. Videre vil jeg se på ulike forståelsesmåter av begrepet: den 

individuelle, medisinske forståelsesmåten, den sosiale og samfunnsmessige forståelsesmåten, 

og til slutt den relasjonelle forståelsesmåten, som er gjeldende i Norge. Forståelsesmåtene 

kan ha innvirkning på mulige tiltak rundt og hos individet. Deretter vil jeg kort gjøre rede for 

forekomst av og årsak til utviklingshemming. Videre vil jeg se nærmere på levekår for 

mennesker med utviklingshemming. For å gi en dypere forståelse av dette, vil jeg først gjøre 

et historisk tilbakeblikk på livssituasjonen til personer med utviklingshemming. Deretter vil 

jeg se på dagens situasjon for mennesker med utviklingshemming. Avslutningsvis vil jeg 

belyse trekk som kan prege læring hos mennesker med utviklingshemming. 

 

I tredje kapittel blir oppgavens andre teoretiske del redegjort, hvor jeg tar for meg begrepet 

selvbestemmelse. Jeg vil først beskrive to relaterte teorier om selvbestemmelse; a Functional 

Model of Self-Determination og Causal Agency-teorien. Innenfor dette vil jeg utdype 

essensielle og nødvendige karakteristikker for å være selvbestemt, de ulike delkomponentene 

innen selvbestemmelse, og påpeke noen trekk som kan gjøre tilegnelse og utvikling av disse 

ferdighetene utfordrende for mennesker med utviklingshemming. Videre følger en kort 

beskrivelse av utvikling av selvbestemmelse. Avslutningsvis vil jeg undersøke hvilken plass 

selvbestemmelse har i utdanningspolitiske dokumenter og lovverk, og hvordan det vektlegges 

der.  

 

I fjerde kapittel beskrives de metodologiske valgene i studien. Her vil jeg gjøre rede for 

kvantitativ tilnærming til forskning og survey-metodikk, med spørreundersøkelse som 

metode. Deretter tar jeg for meg fremgangsmåten for utforming av den anvendte 

spørreundersøkelsen og arbeidet tilknyttet dette, kriterier for populasjon og utvalg i studien,  

og fremgangsmåte for datainnsamling, og analyse og bearbeidelse av innsamlet data. 

Gjennom Cook og Campells validitetssystem (Lund, 2002, s. 104) vil jeg påpeke ulike 

aspekter som kan påvirke studiens samlede validitet, gjennom fire validitetskrav; statistisk 

validitet, begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet. Videre beskrives forhold som kan 

ha innvirkning på studiens reliabilitet. Avslutningsvis vil jeg også trekke fram studiens 

forskningsetiske hensyn.  

 

I femte kapittel beskrives den statistiske bearbeidelsen av innsamlet data. Innledende 

analyser var deskriptive. Her vil jeg gi en kort beskrivelse av spørsmålstype og se på 

fordeling av tilhørende data, frekvens og, ved noen tilfeller, gjennomsnittsskåre. Resultatene 
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presenteres gjennom figurer og tabeller, og medfølgende forklaringer. Deretter følger en mer 

analytisk statistikk, hvor jeg har utforsket mulige sammenhenger mellom utvalgte variabler. 

Jeg benyttet meg av den non-parametriske korrelasjonsanalysen Spearman´s rho. I dette vil 

jeg presentere signifikante relasjoner (p <0.05), beskrive korrelasjonens styrke, og om 

koeffisientene var positive eller negative. Analyse av data og funnene vil i dette kapitlet bli 

presentert gjennom tematiske underoverskrifter; Informantene, Elevene, Undervisningen, 

Selvbestemmelse og Strategier.  

 

I sjette kapittel drøftes resultatene i lys av det teoretiske grunnlaget. Her vil jeg besvare 

prosjektets problemstilling ved å se på utvalgte funn fra analysene. Disse vil jeg vurdere i 

sammenheng med det teoretiske grunnlaget, aktuell forskning og skolepolitiske 

styringsdokumenter. I kapitlet drøftes fire temaer: Under overskriften (Spesial)pedagogenes 

oppfattelse og vektlegging av selvbestemmelse diskuterer jeg funn som kan si noe om 

informantenes forståelse av selvbestemmelse. Disse funnene er hentet fra innholdsanalyser og 

gjennomsnittsmålinger fra deskriptiv statistikk. Deretter vil jeg se på hvordan 

selvbestemmelse vektlegges i undervisningen og hvordan dette kan påvirke elevenes 

selvbestemmelse, ved å drøfte funn fra informantenes bruk av strategier. Videre vil jeg 

påpeke trekk ved selvbestemmelsens utvikling, og diskutere hvordan informantenes 

vektlegging av selvbestemmelse kan ha påvirkning på dette, under Utvikling av 

selvbestemmelse. Deretter drøftes ulike aspekter ved informantenes oppgitte grunner til å 

ikke undervise selvbestemmelse. Disse kan fortelle om hvordan informantene oppfatter 

selvbestemmelse. Avslutningsvis, under Den pedagogiske konteksten vil jeg se nærmere på 

faktorer i elevenes pedagogiske kontekst, og hvordan dette kan påvirke elevenes 

selvbestemmelse.  

 

Oppgavens siste og sjuende kapittel vil jeg først beskrive faktorer som på ulike måter har 

begrenset studiens muligheter og resultater. Deretter gjengis en kort oppsummering av 

forskningsresultatene og hva disse kan bety. Avslutningsvis vil jeg belyse noen 

problemstillinger som kan være aktuelle for videre forskning.  
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2 Utviklingshemming  
I det følgende kapittelet vil jeg gjøre rede for begrepet utviklingshemming. Det finnes ulike 

forståelsesmåter av begrepet, noe som vil være avgjørende for hvilke tiltak som blir igangsatt 

hos eller rundt individet. Jeg vil beskrive gjeldende forståelsesmåte i Norge, og som er 

utgangspunktet for oppgaven. Videre vil jeg se nærmere på forekomst og årsak til 

utviklingshemming. Deretter vil jeg skildre ulike levekår hos mennesker med 

utviklingshemming. For å få en bedre forståelse av dagens situasjon for disse menneskene, vil 

jeg beskrive trekk ved bo- og/eller opplæringssituasjon i et samfunnshistorisk perspektiv, 

trekk som kan være grunnlag for hvorfor ting er som de er i dag. Dette blir etterfulgt av et 

innblikk i dagens situasjon for disse menneskene. Kapittelet avsluttes med en beskrivelse av 

ulike utfordringer mennesker med utviklingshemming kan ha knyttet til læring og utvikling.  

 

2.1 Ulike forståelsesmåter av utviklingshemming 

Morken (2012) beskriver flere spenningsforhold i det spesialpedagogiske fagfeltet. Et av 

disse er forholdet mellom individ og samfunn; kan atferd forklares av individuelle særtrekk, 

eller av samfunnet og dens kontekst? Skal individet behandles eller tilrettelegges for gjennom 

forebyggende tiltak i omgivelsene? Er personen hemmet eller er samfunnet hemmende? Svar 

på spørsmål av denne typen kan ligge i den bakenforliggende forståelsesmåten man har. 

Tangen (2012) presenterer tre ulike forståelsesmåter av utviklingshemming; den individuelle, 

medisinske forståelsesmåten, den sosiale, samfunnsmessige forståelsesmåten og den 

relasjonelle forståelsesmåten. Disse kan være med på å utdype det beskrevne 

spenningsforholdet. Forståelsesmåten vil være avgjørende for hvilke tiltak som iverksettes 

rundt individet. 

 

2.1.1 Den individuelle, medisinske forståelsesmåten 

Hovedfokuset i dette perspektivet er på individet og de individuelle vanskene som preger 

utviklingen. Nedsettelsen eller tilstanden sees som et særtrekk hos individet. Det gir en 

medisinsk tilnærming, som støtter seg på empirisk forskning og faglig kunnskap for å 

avhjelpe eller kompensere for mangelen (Tangen, 2012). Meyer (2008) hevder at 

forståelsesmåten hovedsakelig er opptatt av diagnose og grad av den. Begrepet 

utviklingshemming er her en samlebetegnelse på mennesker med forskjellig funksjonsnivå av 
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ulike årsaker (Gomnæs & Rognhaug, 2012), og ansees som en svikt i kognitiv utvikling. 

Individet kan også ha fysiske funksjonsnedsettelser (Meyer, 2008).   

 

Diagnosen ”psykisk utviklingshemming” henter sine kriterier fra diagnosemanualen 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health, ICD-10, utarbeidet av 

Verdens helseorganisasjon (Ellingsen & Sandvin, 2014; Grøsvik, 2008; World Health 

Organization, 2016). Den stilles ut fra tre kriterier; intelligenskvotient mer enn to 

standardavvik under gjennomsnittet hos jevnaldrende med typisk utvikling, begrenset 

tilpasningskapasitet i daglige aktiviteter og sosiale omgivelser (grunnet for eksempel nedsatt 

kognitiv, språklig, motorisk eller sosial evne), samt at utviklingshemmingen har manifestert 

seg før fylte 18 år (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016; Grøsvik, 2008; World Health 

Organization, 2016). Diagnosen måles med standardiserte intelligensprøver og rangeres etter 

evnenivå (Grøsvik, 2008). Gradene baseres på IQ-skåre målt fra 69 til under 20: Mild/lett 

grad (IQ 50-69), moderat grad (IQ 35- 49), alvorlig grad (IQ  20-34) og dyp grad (IQ under 

20) av psykisk utviklingshemming, annen psykisk utviklingshemming og uspesifisert psykisk 

utviklingshemming (World Health Organization, 2016). ”Annen psykisk utviklingshemming” 

brukes dersom funksjonsevnen er vanskelig å vurdere nøyaktig (grunnet utfordringer med 

eksempelvis syn, hørsel, atferd eller fysisk uførhet). Når det ikke er tilstrekkelig informasjon 

til å plassere utviklingshemmingen i de nevnte undergruppene, brukes ”uspesifisert psykisk 

utviklingshemming” (Sigstad, 2017). Individets ferdigheter kan, ved hjelp av rehabilitering 

og trening, endres og utvikles over tid (World Health Organization, 2016). 

Diagnostiseringsprosessen kan, ifølge Grøsvik (2008), være problematisk. Et eksempel er ved 

diagnostisering av små barn eller barn med fysiske funksjonsvansker (som svekket språk, 

nedsatt synsfunksjon), og når målingene ikke kan gjennomføres eller fullføres. Dette kan gi 

feilaktige utfall i diagnosen. I slike tilfeller bør diagnosen stilles som en foreløpig antakelse, 

basert på en bred tverrfaglig vurdering. Individet kan også ha komorbide diagnoser, flere 

tilstander eller diagnoser samtidig.  

 

Med et slikt individfokusert perspektiv blir mange spørsmål aktuelle: Er diagnosen pålitelig? 

Kan den være feilaktig eller mangelfull? Fungerer individet bedre i noen sammenhenger enn 

andre? Som spesialpedagog blir det også viktig å spørre seg hvilken nytte diagnosen vil ha i 

arbeidet. Diagnosen bygger nødvendigvis på individets vansker, men vil den være vesentlig i 

det spesialpedagogiske arbeidet? Skal spesialpedagogen fokusere på individets særtrekk for å 
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behandle og rehabilitere disse, eller fokusere arbeidet mot forebygging rundt individet 

(Morken, 2012)? 

 

2.1.2 Den sosiale og samfunnsmessige forståelsesmåten 

Dette perspektivet fokuserer primært på konteksten rundt individet, der samfunnet er skyldig 

i manglende tilrettelegging, fordommer og skjeve maktforhold. Menneskets nedsettelse sees 

som en følge av dårlig tilrettelegging i konteksten. Man forsøker å forandre disse 

betingelsene for å minske funksjonshemmingen (Tangen, 2012). Med en slik forståelsesmåte 

har begrepet også en kulturell forankring, og oppfattelsen av det kan variere. Samfunnets 

holdninger og forventninger kan blant annet forme hvordan mennesker med 

utviklingshemming ser på og oppfatter seg selv; som del av normaliteten eller utenfor, 

unormal (Meyer, 2008; Tangen, 2012).  

 

Også her blir flere spørsmål aktuelle. Kan hemningen forklares av samfunnet alene (Morken, 

2012)? Nedsettelsen kan ha årsak i biologiske faktorer. Er samfunnet skyldig i dette? Kan 

samfunnets utforming og verdier alene skape hemninger i individuelle liv? Er dette et 

idealistisk perspektiv som gjør utvikling hos mennesker med utviklingshemming uoppnåelig? 

Det er ikke alle nedsettelser som kan løses med tilrettelegging i samfunnet, eksempelvis 

smerter, konsentrasjonsvansker, fysiske begrensninger eller psykiske lidelser: Noen 

nedsettelser må behandles på individuelt nivå. Tøssebro (2010, s. 20-22) mener at 

forståelsesmåten tar det menneskelige mangfoldet for gitt. Ønsket er et samfunn som tar 

høyde for likeverdig tilrettelegging for alle, ikke kun  ”normaliteten”. I det medisinske 

perspektivet derimot, tas samfunnet og omgivelsene for gitt, og man tilrettelegger slik at 

individet passer inn i det ”normale”. Kritikk av det samfunnsmessige perspektivet er at det 

kan være ensidig. Det vil, ifølge Tøssebro, være urealistisk å løse alle utfordringer mennesker 

med funksjonshemming har ved å omstrukturere omgivelsene. Med dette som mål, jobber 

man for å oppnå en utopi om et barrierefritt samfunn. Et annet kritikkverdig aspekt er 

forståelsesmåtens manglende anerkjennelse av nevrobiologiske og biologiske utfordringer 

som personer med utviklingshemming faktisk opplever. Eksempelvis kan mange med lett 

grad av utviklingshemming selv merke at det er ting de ikke forstår. Hvilken rett har vi til å ta 

denne forståelsen fra dem? Hvordan vil mennesket oppfatte seg selv? Det finnes altså 

fordeler og ulemper i begge forståelsesmåter.  
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2.1.3 Den relasjonelle forståelsesmåten 

Den tredje forståelsesmåten kan være et svar på kritikken til de to foregående 

forståelsesmåtene. Norske myndigheter jobber ut fra en relasjonell definisjon av 

funksjonshemming (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). Den ligger til grunn for 

tiltak og utvikling i Norge og er dermed utgangspunktet for denne oppgaven. 

 

Det relasjonelle perspektivet ser menneskets utviklingshemming i sammenheng med 

samfunnet og livssituasjonen rundt. Nedsettelsen skyldes ikke utelukkende medisinske eller 

samfunnsmessige faktorer: Individet vurderes i forhold til normer og forventninger i 

konteksten. Forståelsesmåten erkjenner at en person kan være hemmet i utvalgte situasjoner 

og ikke i andre. Det finnes et gap mellom individuelle evner og omgivelsenes utforming og 

krav til selvstendighet. Målet er å minske dette gapet (Tangen, 2012). En 

funksjonsnedsettelse betyr ikke at man alltid er funksjonshemmet. Eksempelvis kan dagens 

kunnskapssamfunn hemme en person med utviklingshemming, da dette krever kognitive 

evner som hos dem er svekket (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016; Tangen, 2012). 

Det kan tenkes at den kognitive nedsettelsen er mindre relevant i andre situasjoner, som i 

fysisk arbeid eller kreativ utfoldelse. Den relasjonelle forståelsesmåten kan sees som en 

hybrid av de to andre perspektivene. Den synliggjør ulike misforhold mellom individuelle 

forutsetninger og samfunnets utforming og forventninger.  

 

Det relasjonelle perspektivet tar, ifølge Tøssebro (2010, s. 33), også høyde for at 

funksjonsnedsettelser kan være av medisinsk årsak. Forståelsesmåten utelukker at det 

medisinske kun bør behandles med individuelle tiltak, og anerkjenner at samfunnets 

utforming og oppfatninger kan ha påvirkning. Utviklingshemmingen er slik en 

samfunnsskapt sosial konstruksjon, som maner fram forskjellsbehandling grunnet begrenset 

tilpasningsevne, i tillegg til at det er et individuelt særtrekk. Det er sammenheng mellom 

individ og samfunn. Den relasjonelle forståelsesmåten er synlig i spesialpedagogisk arbeid. I 

skolen vil en funksjonsbeskrivelse være mer relevant enn en diagnose, og en forsøker å finne 

gode løsninger og tilretteleggende tiltak for individet. Personens funksjon i og med 

omgivelsene må vurderes.  

 

2.2 Forekomst og årsak  
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Av mennesker med funksjonshemming, utgjør utviklingshemming en av de største gruppene. 

Gruppen har store variasjoner i utfordringer (Gomnæs & Rognhaug, 2012). Lett grad av 

utviklingshemming utgjør den største diagnosegruppen deretter. Anslått forekomst av 

utviklingshemming er et sted mellom 1% (Grøsvik, 2008) og 1,5 % (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet [Bufdir], 2015), som utgjør ca. 60 000- 75 000 mennesker i Norge (Eknes, 

2014). Disse tallene kan, av ulike årsaker, variere. En årsak kan være videreutvikling av 

måleverktøy eller endring i hva som klassifiseres som utviklingshemming. Det kan også  

variere med kjønn og alder (Grøsvik, 2008). 

 

Utviklingshemming kan være resultat av ulike faktorer som oppstår i fosterstadiet (prenatal), 

under fødsel (perinatal), eller grunnet faktorer som oppstår i kort tid etter fødsel (postnatal). 

Prenatale årsaksfaktorer kan ha påvirkning på fosterets hjerne og dens utvikling. 

Årsaksfaktorene kan enten være biologiske eller miljørelaterte; arvelige tilstander eller 

genfeil, eller faktorer som rusmisbruk eller infeksjoner under svangerskapet. Perinatale 

faktorer er skade som følge av komplikasjoner under fødselen, eksempelvis lange fødsler som 

fører til oksygenmangel, mangel av medisinering for infeksjoner og andre traumer. Postnatale 

årsaksfaktorer er skader i tiden like etter fødsel, forårsaket av eksempelvis infeksjoner, 

betennelser, blødninger, epilepsi eller ernæringsskader. I tillegg kan omsorgssvikt eller fysisk 

mishandling føre til utviklingshemming (Engh, 2016; Gomnæs & Rognhaug, 2012). 

 

2.3 Levekår for mennesker med utviklingshemming  

2.3.1 Et historisk tilbakeblikk 

Synet på og forståelsen av mennesker med utviklingshemming og deres rettigheter har variert 

gjennom historien. Et generelt trekk er at de i liten grad har vært betraktet som autonome 

individer, og andre har tatt avgjørelser om hvor de skulle bo og hva de skulle gjøre. Før 1800-

tallet bodde mennesker med utviklingshemming hjemme eller i hus (fattighus, arbeidshus) 

som rommet mennesker med ulike utfordringer (fattige, barn, ”krøplinger”, etc. ) (Tøssebro, 

2010, s. 87). Utviklingen på 1800-tallet er preget av optimistiske tanker og pedagogiske 

impulser; med skolegang og spesialiserte tilbud kunne personer med utviklingshemming 

kureres og tilbakeføres i samfunnet (Befring, 2012; Gomnæs & Rognhaug, 2012). 

”Spesialpedagogikkens far”, Edouard Seguin, mente opplæring var nyttig for og burde tilbys 

alle. Den første skolen for ”åndssvake børn” i Norge, ble dannet i 1874 på privat initiativ 

(Bufdir, 2013). Opplæringen ble lovregulert i 1881 med Abnorme Børns undervisning (Dalen 
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& Ogden, 2017), med gjennomføring 1892. ”Opplæringsdyktige” fikk tilbud om opplæring, 

mens ”ikke dannelsesdyktige” verken fikk tak over hodet eller opplæring. Først med oppstart 

av Emma Hjorths pleiehjem i 1898 fikk disse menneskene et tilbud (Befring, 2012). I 1915 

kom lov om døve, blinde og åndssvake barns undervisning, og lov om pleie- og arbeidshjem 

for ikke dannelsesdyktige. Institusjonene ble bygd utenfor byer, ofte inngjerdet, og hverdagen 

organisertes og levdes der (Tøssebro, 2010, s. 89). Det var trange boforhold, dårlig kost og 

tilsvarende sanitære fasiliteter (Fjermeros, 2009, s. 79).  

 

Første halvdel av 1900-tallet kan beskrives som en vanskelig tid for mennesker med 

utviklingshemming. Med 1900-tallets industrialisering og befolkningsvekst, rådet en 

eugenisk tankegang: Menneskeheten kunne styrkes ved å luke ut ”svake individer”. Personer 

med utviklingshemming var segregerte, og ble ansett som trusler for samfunnet og 

mindreverdige (Befring, 2012). De ble utsatt for arve- og rasehygiene, med uretter som 

tvangssterilisering og isolering (Gomnæs & Rognhaug, 2012). Antall beboere i institusjonene 

steg i mellomkrigsårene. Som konsekvens av statlig fattigdom og budsjettinnsnevring, steg 

også antall dødsfall i boligene. Rasehygienen fikk grobunn i nazismen. Dødstallene steg 

kraftig under 2. verdenskrig, med sin allmenne elendighet og sprengkulde, som førte til 

epidemispredninger i institusjonene (Fjermeros, 2009, s. 123). Mennesker med 

utviklingshemming, sammen med andre minoriteter i Europa, ble også henrettet (Gomnæs & 

Rognhaug, 2012). 

 

Etter 2. verdenskrig vokste en sosialhygienisk tankegang fram, hvor omgivelsene og deres 

innvirkning på personlig utvikling, fikk økt fokus (Gomnæs & Rognhaug, 2012). Med 

Spesialskoleloven i 1951 skulle staten sørge for et forsvarlig antall spesialskoler. De ”ikke 

opplæringsdyktige” fikk fremdeles ikke opplæringsrett, og skolene var preget av provisoriske 

løsninger i uegnede lokaler. I 1955 kom gikk begrepsbruken fra ”særundervisning og 

særklasser” (fra folkeskoleloven i 1936) til ”hjelpeundervisning og hjelpeklasser”, og 

kommunene måtte tilby hjelpeundervisning til de som ikke kunne følge ordinær undervisning 

(Dalen & Ogden, 2017).  

 

Etterkrigstiden regnes som begynnelsen på en stor utbygging av institusjonsomsorgen.  

Veksten økte fram til midten av 60-tallet og avtok på 70-tallet, og Helsevern for psykisk 

utviklingshemmede (HVPU) ble opprettet (Handegård, 2005). Levekårene kunne fremdeles 

være dårlige. En student på vernepleierskolen ved Emma Hjorths pleiehjem forteller om 
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forholdene der i 1957: Enkelte pleiere spredte frykt og slo med kleshengere, og beboerne 

måtte bruke bøtter som toalett. Med underbemannet personell, startet kveldstellet ofte så 

tidlig som kl. 15-16 (Fjermeros, 2009, s. 54-55). På 1960- og 70- tallet kom en 

holdningsendring i utdanningssektoren. Gjennom Blom-komitéen og innstillingen om økt 

kompetanse i spesialundervisning og tilbud i ordinær skole (Befring, 2012), og begreper som 

normalisering og integrering, ble rettigheter og menneskeverd tematikk (Gomnæs & 

Rognhaug, 2012). Dette førte til en samlet grunnskole (lov om grunnskolen 1975), som ble 

starten for nedgang og avvikling av spesialskolene. Nå var alle opplæringsdyktige (Befring, 

2012).  

 

På 1980-tallet ble begrepet normalisering sentralt. Utviklingen var preget av dårlig 

økonomisk oversikt, som førte til et misforhold mellom behov og tilbud (Dalen & Ogden, 

2017). Som svar på omfattende kritikk av bo-og helsetilbud for mennesker med 

utviklingshemming, ble ansvarsreformen (HVPU-reformen) igangsatt i 1991 (Det kongelige 

sosialdepartementet, 2002-2003). Målet var å avvikle institusjonsomsorgen. Individet skulle 

ha et liv i tråd med normaliseringsprinsippet. Prinsippet er utviklet av Bengt Nirje, og 

innebærer at nødvendige mønstre og betingelser er tilgjengelig i hverdagen for personer med 

utviklingshemming. Dette skal være så likt som mulig de betingelsene som er tilgjengelig i 

samfunnslivet for øvrig (Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 

2012-2013). Tjenester skulle ytes av lokale tjenesteapparater og utformes utfra individuelle 

behov (Det kongelige sosialdepartementet, 2002-2003). Statens ansvar for spesialskolene ble 

avsluttet med avvikling i 1992.  

 

Ansvarsreformen gjaldt ikke skolen, men hadde likevel påvirkning. Institusjonenes beboere 

flyttet til hjemkommunen, med rett til skolegang i nærmiljøet (Bufdir, 2013). På 90-tallet 

kom Læreplanverket 97 (L97), med 10-årig grunnskole. Skolens organisering og styring ble 

lagt om, i tillegg til endring i innhold og omfang av opplæringen. Et sentralt begrep var 

inkludering, sammen med 80-tallets normalisering og likeverdige opplæring. På 2000-tallet 

kvaliteten av det spesialpedagogiske tilbudet økt fokus. Gjennom ulike utvalg, med oppgave 

å vurdere opplæringstilbudet og utarbeide tiltak, skulle tilbudet forbedres (Dalen & Ogden, 

2017).  

 

En fellesnevner i de moderne reformene er retten til et selvstyrt og verdig liv. Dette kan 

frigjøre nye ansvarsområder for mennesker med utviklingshemming, ansvarsområder som 
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tidligere har vært hos andre. Her ligger også samfunnets forventinger om mestring av disse, 

en antakelse om at individet er eller kan bli i stand til å styre eget liv – sette mål og ta 

avgjørelser. Fremming av selvstendighet og autonomi er, ifølge Johansen (2008), ikke 

uproblematisk: Lovgivning og rettigheter kan gi muligheter på individnivå, og er slik et 

potensielt demokratisk gode. Men, mennesker som mangler kompetanse til å utøve 

rettighetene, vil være like avhengige av andres bistand. Det fordrer at samfunnet verner om 

og tilrettelegger for reell selvbestemmelse, som en viktig del av demokratisk tankegang - 

grunntonen i det norske samfunnet. 

 

2.3.2 Dagens situasjon 

I 2006 ble FNs Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

utarbeidet (Forente Nasjoner, 2006), og Norge ratifiserte konvensjonen 3. Juni 2013. 

Konvensjonens overordnede mål er å sikre like rettigheter og muligheter for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne og svekke mulige hindre for dette. Rettighetene gjelder blant annet i 

politiske, økonomiske, sosiale eller kulturelle sammenhenger, og skal motarbeide 

diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 2013).  

 

Det har blitt utarbeidet flere vurderinger av levekårene for personer med utviklingshemming 

etter ansvarsreformen. Meld. St. 45, Frihet og likeverd (Det kongelige barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepatrementet, 2012-2013) vurderte hvorvidt ambisjonene i reformen var 

nådd, og hvor langt arbeidet hadde kommet. Konklusjonen var at målene ikke var nådd, og 

det ble dannet et utvalg som skulle utarbeide forbedrende tiltak. Også i Bufdir sin 

faktautredning (2013) avdekkes gap mellom ambisjoner og virkelighet. Blant annet ble  

koordinering av hjelpetjenester framhevet som dårlig. Pårørende meldte at det var vanskelig å 

finne informasjon om tjenester og rettigheter, og ofte utmattende søknadsprosesser og 

mangelfulle hjelpetjenester. De måtte i stor grad koordinere tjenestene selv, og fryktet 

unndragelse av tiltak og rettigheter. Rapporten viste også til positiv utvikling: De som flyttet 

hjemmefra var tryggere i egne valg enn tidligere. Mennesker med utviklingshemming var 

tidligere vant til å ta valg og å ha innflytelse i eget liv. 

 

Norges offentlige utredninger nr. 17, På lik linje (2016), ble utarbeidet for å kartlegge 

livssituasjonen til mennesker med utviklingshemming, om rettigheter blir ivaretatt og om 
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politiske mål er oppnådd, samt for å foreslå forbedrende tiltak. Utvalget foreslo åtte løft med 

konkrete tiltak, realistiske og nødvendige endringer som kan forbedre situasjonen for 

mennesker med utviklingshemming. Eksempelvis viser Løft 1: Selvbestemmelse og 

rettssikkerhet at norsk lovverk ikke tilfredsstillende beskytter rett til frihet og 

selvbestemmelse. Lovverket om tvang og makt trekkes fram som diskriminerende. Andre 

temaer er unndragelse av rettslig handlemakt, samt begrenset støtte og muligheter for 

selvbestemmelse og egne interesser både i offentlige tjenester og private sammenhenger. Løft 

3: Arbeid for alle viser at mennesker med utviklingshemming har dårligere tilgang til 

arbeidslivet. Kun 25% av aldersaktive utviklingshemmede er i arbeid. Løft 5: Eget hjem 

påpeker mangler av boliger for personer med utviklingshemming, lange ventelister, og 

begrensede muligheter til å velge hvor de vil bo og med hvem. Boligfellesskapene kan 

fremdeles føre til segregering. 

 

Innen utdanning finnes det flere rettigheter som skal beskytte likeverdig opplæring for alle 

elever. Opplæringsloven (1998, §8-1) slår fast at elever har rett til å gå på skolen som er 

nærmest eller ved den skolen de sokner til i sitt nærmiljø. Skolen jobber etter prinsippet om 

inkludering; elevene skal være aktive deltakere i et inkluderende fellesskap, med like 

muligheter uavhengig av bakgrunn og forutsetninger (Bjørnsrud & Nilsen, 2008). Dette 

ivaretas gjennom tilpasset opplæring: ”Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene 

hjå den enkelte eleven […]” (Opplæringsloven, 1998, §1-3). Dersom eleven ikke får eller 

ikke kan få forsvarlig utbytte av opplæringen, har eleven rett til spesialundervisning 

(Opplæringsloven, 1998, §5-1). Spesialundervisningen skal vektlegge elevens 

utviklingsmuligheter, og opplæringsmålene skal være realistiske og oppnåelige. Eleven skal 

få forsvarlig og likeverdig utbytte av opplæringen, med tilsvarende timeantall som i ordinær 

opplæring. Mulige tiltak kan være unntak i større eller mindre grad fra lærestoffet eller 

innsats av ressurser som tid, læremidler eller personer (Nilsen & Herolfsen, 2012). Det er 

altså ikke elevens diagnose som er hovedfokus. Beskrivelser og evalueringer av elevens 

funksjonivå i ulike situasjoner er grunnlag for mulige tiltak. Eleven sees fra et relasjonelt 

perspektiv, i samspill med konteksten, dens muligheter og hindringer.  

 

Nyere rapporter og utredninger viser likevel aspekter som kan forbedres. I Barneombudets 

fagrapport Uten mål og mening (2017) blir kvaliteten i elevens spesialundervisning trukket 

fram. Elever og foreldre uttrykker bekymring rundt lærerens spesialpedagogiske kompetanse, 

og at elevens læringsutbytte ofte avhenger av denne. Her trekkes også elevenes 
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påvirkningsmuligheter i egen undervisning fram som dårlig. I NOU 2016:17 er ”likeverdig 

og inkluderende opplæring” ett av de åtte løftene (Barne- og likestillingsdepartementet, 

2016). Mange elever med spesialundervisning er sosialt deltakende, men på segregerte 

arenaer. De mottar ofte sin undervisning segregert fra jevnaldrende, og deltar i mindre grad 

på fritidsaktiviteter med jevnaldrende (Bufdir, 2013).  

 

2.4 Elever med utviklingshemming og læring 

Studiens hovedfokus er selvbestemmelse hos elever med utviklingshemming. Som jeg 

kommer inn på i kapittel 3, består selvbestemmelse av flere delkomponenter som krever 

tilegnelse og kontinuerlig øving. Dermed er det viktig å se på trekk ved læring hos elever 

med utviklingshemming, og hvordan dette kan påvirke tilegnelse av ny kunnskap og 

ferdigheter.  

 

Det er  vanskelig å gi en generell beskrivelse av personer med utviklingshemming i 

forbindelse med læring, da det er store variasjoner. De har ulike forutsetninger, utfordringer 

og behov (Sigstad, 2017). Kanskje det eneste samlende kjennetegnet er at de har nedsatt 

intellektuell kapasitet og utviklingshastighet. Dette kan bety at elever med 

utviklingshemming har nedsatt kapasitet med tanke på hukommelse (korttids- og/eller 

langtidshukommelse), språk, bearbeiding av informasjon, problemløsning og vurdering, noe 

som kan gjøre prosessen med å tilegne ny kunnskap og erfaring langsommere og mer 

utfordrende. Nye ferdigheter må oppmuntres, læres og øves mange ganger (Tidemand-

Andersen, 2008).  

 

Overføring av erfaringer og kunnskaper kan være utfordrende. Barn med utviklingshemming 

viser, på de fleste områder, senere utvikling enn barn med typisk utvikling (Sigstad, 2017; 

Tidemand-Andersen, 2008). Et annet generelt trekk er at de har nedsatt evne til å strukturere 

og bearbeide informasjon, utvikle generaliseringer og generalisere abstraksjonsevne. Dette 

kan føre til at læring føles mindre meningsfylt, da flere detaljer kan falle bort. Dermed blir 

det vanskelig å sortere læringen på en nyttig måte. Konsentrasjonsvansker kan også prege 

læringssituasjonen, spesielt hvis oppgavene er for vanskelige. Med godt tilpassede oppgaver, 

kan disse elevene likevel konsentrere seg over lengre tid. Vanskene kan gå utover elevens 

mestringsfølelse, og tilrettelegging med godt tilpassede oppgaver er essensielt for å øke 

utholdenhet og læring (Tidemand-Andersen, 2008). Elever med utviklingshemming kan ha 
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sen utvikling av språk og kommunikasjon. Mestring av disse ferdighetene varierer betydelig. 

Elevenes sosiale evner kan også være svekket, grunnet vansker med å tolke og agere i sosialt 

samspill. De kan ha problemer med å forstå intensjoner og følelser, hos andre og seg selv. 

Manglende felles oppmerksomhet, kommunikasjonsvansker og problemer med å forstå 

andres situasjon, kan bidra til utfordringer og frustrasjon i sosialt samarbeid. Det kan også 

føre til utfordrende atferd (Tetzchner, 2003).  

 

Elevene kan også ha komorbide tilstander (Sigstad, 2017; Tidemand-Andersen, 2008), 

eksempelvis diagnosen utviklingshemming i tillegg til autismespekterforstyrrelser som 

kjennetegnes av repetitiv og begrenset atferdsmønster, nedsatte adaptive ferdigheter og 

vansker med å tilpasse seg sosiale situasjoner og omgivelser. En ordinær klasseromssituasjon 

kan være vanskelig for disse elevene. De kan ha behov for tilpasning, slik at de får optimal 

læringssituasjon og maksimalt utbytte av opplæringen (Sigstad, 2017). Mulige tiltak kan være 

en synlig dagsplan som viser eleven dagens forløp, eller et sted eleven kan trekke seg tilbake 

på ved behov. Det kan også tenkes at eleven har nedsatt syn eller hørsel. I slike tilfeller kan 

tiltakene være hjelpemidler (briller, belysning, mikrofon,) eller plassering i klasserommet. 

Tiltakene er personavhengige, bør baseres på individuelle behov i møte med faglig eller 

sosial kontekst. Spesialpedagogens oppgave er å finne gode løsninger, tiltak som kan bidra til 

økt læring og utvikling.  

 

2.5 Oppsummering 

Fagfeltet spesialpedagogikk har utviklet seg i takt med samfunnet, dets syn og verdier. 

Utviklingen fra den eugeniske tankegangen i første halvdel av 1900-tallet til dagens 

kunnskapssamfunn med mål om inkludering og likeverd, er heldigvis tydelig: Livsvilkårene 

til mennesker med utviklingshemming er forbedret. I dag finnes ingen kategorisering av 

opplæringsdyktige og ikke dannelsesdyktige. Dagens lovverk og prinsipper skal sørge for 

likeverdig opplæring for alle, noe som danner grunnlag for deltakelse i samfunnet og 

demokratiet. Det finnes likevel forbedringspotensial. Ulike rapporter og utredninger viser et 

gap mellom politiske ambisjoner og virkelighet. De moderne reformene setter selvstendighet 

og retten til autonome liv høyt. Her ligger en forventning om at mennesker skal mestre å styre 

eget liv og ta egne valg, i tråd med normaliseringsprinsippet. Det er ikke alle som automatisk 

mestrer å overholde alle ansvarsområder, og det blir viktig samfunnet sørger for god 

opplæring, verner om individets rettigheter og gir nødvendig støtte til dem som trenger 
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bistand i å utføre dette. For at de politiske ambisjonene skal kunne oppfylles, bør opplæring i 

disse ferdighetene være et fokus i samhandling med mennesker med utviklingshemming. Det 

blir dermed høyst relevant å snakke om dette i en pedagogisk sammenheng. Vi må finne de 

nødvendige tiltakene for den enkelte, og vurdere hvordan eleven fungerer i den faglige og 

sosiale konteksten.  
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3 Selvbestemmelse  
I dette kapittelet vil jeg se utdype begrepet selvbestemmelse, et resultat av mestring av flere 

delkomponenter, ferdigheter som må tilegnes og videreutvikles (Palmer et al., 2017). Det 

teoretiske grunnlaget i denne studien baserer seg på modellen a Functional Model of Self-

Determination, som er det første jeg vil presentere. Deretter følger en noe mer inngående 

beskrivelse av Causal Agency-teorien, en oppdatert og videreutviklet versjon, og de 

nødvendige delkomponentene innenfor denne. Delkomponentene er ferdigheter som må 

tilegnes og øves, og som sammen bidrar til selvbestemmelse. Videre vil jeg se på 

selvbestemmelsens plass i norsk pedagogisk kontekst, og om dette er noe som blir vektlagt i 

gjeldende styringsdokumenter for skolen. Jeg vil i den forbindelse se på læreplanens 

overordnede del, som er en utdypning av opplæringsloven og formål for opplæringa, og  

beskrive opplæringens generelle ambisjoner. Her vil jeg undersøke om selvbestemmelse er et 

tema og eventuelt hvilke aspekter ved det som trekkes fram.  

 

3.1 Functional Model of Self-Determination 

Den teoretiske modellen a Functional Model of Self-Determination ble utarbeidet og 

inkorporert på det spesialpedagogiske feltet på 1990-tallet. Formålet var å operasjonalisere og 

utforske begrepet og beskrive utvikling av selvbestemmelse, for å kunne lage målrettede 

intervensjoner (Wehmeyer, 1999; Wehmeyer et al., 2000). Den definerer selvbestemmelse 

som; ”acting as the primary causal agent in one´s life and making choices and decisions 

regarding one´s quality of life free from undue external influence or interference” 

(Wehmeyer, 1996, s. 24). Selvbestemt atferd kjennetegnes ifølge Wehmeyer (1999) av fire 

essensielle karakteristikker; personen er autonom, atferden er selvregulert, individet handler 

og responderer på handlinger på en psykologisk selvhevdet og selverkjent måte 

(empowerment), og personen er selvrealisert. Autonom, selvstyrt atferd er basert på 

individuelle preferanser, interesser og evner, og er uavhengig av ytre påvirkning. Et 

selvregulert menneske er i stand til å lage og utføre planer (og revidere ved behov) ved å 

bruke nødvendige ferdigheter og tidligere erfaringer (Wehmeyer, Kelchner, & Richards, 

1996). Psykologisk empowerment, atferd som er selvhevdet og selverkjent, handler ifølge 

Zimmerman (1990) om ulike dimensjoner innen oppfattet kontroll. Mennesket ønsker å 

påvirke sitt miljø, og handler utfra mestringstro og forventninger av konsekvenser. 

Selvrealiserte mennesker har god kunnskap om egne evner, og lar denne kunnskapen prege 
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handlingene på en fordelaktig måte (Wehmeyer et al., 1996). Mestring av karakteristikkene 

kan være situasjonsavhengige, hvor alder, kapasitet og muligheter har innvirkning. Evnen til 

å utøve selvbestemmelse variere slik over tid og ulike situasjoner (Wehmeyer, 1999). 

 

Karakteristikkene beskriver atferdens motiver og avgjør om den er selvbestemt eller ikke. 

Dersom de er synlige i handlingene, er atferden selvbestemt. Selvbestemte mennesker 

kjennetegnes ved at de utfører selvbestemte handlinger. Men det å være selvbestemt er en 

disposisjonell karakteristikk (Wehmeyer, 1999); en vedvarende, overførbar kvalitet, som er 

synlig i ulike situasjoner på forskjellige tidspunkt. Personer med en disposisjonell 

karakteristikk viser tilbøyelighet til å oppføre seg på en bestemt måte (Shogren, Wehmeyer, 

& Palmer, 2017). Å være selvbestemt krever at individet bruker og overfører kunnskap og 

ferdigheter, slik at atferden vil være nokså lik i ulike situasjoner (Wehmeyer, 1999).  

 

3.2 Causal Agency-teorien 

Causal Agency-teorien forklarer hvordan mennesker blir selvbestemte. Den beskriver 

autonom handling, i tråd med elementære psykologiske behov, egen motivasjon og 

kontekstuelle forhold (Shogren et. al, 2017). Causal Agency-teorien kombinerer Functional 

Model of Self-Determination med innspill fra andre teorier innen selvbestemmelse, og ansees 

som en re-konseptualisering og videreutvikling av denne.  

 

Causal Agency- teorien har et mer handlingsrettet fokus. Selvbestemmelse defineres her som; 

”… dispositional characteristic manifested as acting as the causal agent in one´s life. Self-

determined people (i.e., causal agents) act in service to freely chosen goals. Self-determined 

actions function to enable a person to be the causal agent is his or her life” (Shogren, et al., 

2015, s. 258). Den har mange likhetstrekk med definisjonen i Functional Model of Self-

Determination. Også her vektlegges menneskets disposisjonelle karakteristikk. Causal 

agency forstås som selvinitiert handling for å oppnå ønsket endring eller utfall, og er sentral i 

begge teorier. Causal Agency-teorien understreker at gjentatte selvbestemte handlinger og 

erfaringer setter personen i stand til å være kausal agent i eget liv. Den tydeligste forskjellen 

ligger i vektleggingen av de essensielle karakteristikkene. I Causal Agency-teorien er disse 

volitional action, agentic action og action- control beliefs (Shogren et. al, 2017). 

 

3.2.1 Hovedkarakteristikkene i selvbestemmelse innen Causal Agency 
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Teorien tar ifølge Shogren, Little & Wehmeyer (2017) utgangspunkt i at handlinger er 

forårsaket av individet. Handling og atferd motiveres av psykologiske og biologiske behov. 

Dersom disse er tilfredsstilt, vil en oppleve velvære. Ved å tolke og evaluere handlinger og 

deres konsekvenser i samspill med miljømessige påvirkningsfaktorer, bruker agenten kausale 

handlinger for å planlegge fremgangsmåte og handlingen er viljestyrt. Handlingens funksjon 

og intensjon avgjør om den er selvbestemt; hvorvidt den bidrar til at personen blir i stand til å 

være kausal agent i eget liv (Shogren, et. al, 2017; Shogren, Wehmeyer, & Palmer, 2017; 

Shogren, et. al, 2015).  

 

Volitional action forstås som viljestyrt handling, og forutsetter at personen kan gjøre bevisste, 

intensjonelle valg, utfra egne preferanser. Selvbestemte handlinger utføres tilsiktet, uten ytre 

påvirkning og er selvinitiert. Hensikten bak handlingen indikerer om personen handler 

viljestyrt på en autonom måte. Mestring av dette krever ferdigheter som å uttrykke 

preferanser, å kunne gjøre valg og å kunne ta beslutninger. Agentic action, agent-fokusert 

handling eller atferd, beskriver framgangsmåten for å oppnå noe, handlingene som fører til 

målet. En agent-fokusert handling er selvstyrt mot et selvsatt mål. Dette krever blant annet 

ferdigheter i planlegging, i målsetting og måloppnåelse og problemløsningsferdigheter. Ved å 

handle viljestyrt og agent-fokusert, utvikles etter hvert en tro på seg selv i utførelsen av 

oppgaver; action-control beliefs, en tro på kontroll over handlinger. Dette er en form for 

personlig empowerment, hvor man ser sammenheng mellom handling og utfall, og utvikler 

forståelse for og tro på egen kompetanse til å nå fritt satte mål. Denne typen tro kan deles inn 

i tre kategorier: Tro på sammenheng mellom individ og mål (når jeg vil, kan jeg), tro på 

sammenheng mellom individ og framgangsmåte (jeg har evner til å oppnå dette) og tro på 

nytten av framgangsmåten (jeg tror andre ressurser kan hjelpe meg å nå målet). 

Karakteristikken krever ferdigheter som selvregulering, selverkjennelse, kunnskap om seg 

selv og empowerment, og gjør selvbevisst og målbevisst, empowerment-fremmende handling 

mulig (Shogren, et. al, 2017; Shogren, et al., 2015).  

 

3.3 Delkomponentene i selvbestemmelse  

Karakteristikkene som fører til selvbestemt atferd krever mestring av ulike ferdigheter eller 

delkomponenter: Å kunne ta valg, ferdigheter knyttet til planlegging, 

problemløsningsferdigheter, å kunne ta avgjørelser, å kunne sette og oppnå mål, 

selvregulering, å kunne hevde seg selv og sine rettigheter og selvbevissthet og 
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selverkjennelse. Dette er ikke en fullstendig liste. Det finnes flere ferdigheter knyttet til 

selvbestemmelse, men dette er de mest sentrale. Ferdighetene må tilegnes og kontinuerlig 

øves (Palmer et al., 2017), og mennesker med utviklingshemming kan ha ulike vansker med 

dette. Det betyr ikke at ferdighetene ikke kan læres. Men god til rettelegging og økt fokus på 

dette, kan mennesker med utviklingshemming øke mestring av ferdighetene (Tidemand-

Andersen, 2008). I det følgende vil jeg utdype delkomponentene, samt belyse noen av 

vanskene mennesker med utviklingshemming kan ha i tilegnelse av dem.  

 

3.3.1 Å kunne ta valg 

Viljestyrt handling krever at personen kan ta intensjonelle og bevisste valg som reflekterer 

individuelle preferanser, interesser og verdier, uten ekstern påvirkning (Wehmeyer & 

Shogren, 2017b). Å kunne ta et valg innebærer to delferdigheter: Individet må kunne uttrykke 

personlige preferanser og være i stand til å velge mellom en eller flere alternativer. Dette er 

ferdigheter som typisk tilegnes som barn (Palmer et al., 2017). For å kunne ta valget, bør 

personen være kjent med og forstå alternativene, uttrykke en preferanse og velge uten 

påvirkning (Wehmeyer et al., 2007, s. 19). 

 

Mennesker med utviklingshemming har ofte begrensede muligheter til å ta valg basert på 

egne preferanser i hverdagen, og har få muligheter til å øve på ferdigheten (Cannella, 

O´Reilly, & Lancioni, 2005; Stancliffe, 2001). En annen hindring kan, ifølge Lysvik (2008), 

være vansker med å forstå og bearbeide informasjon. Dersom personen ikke forstår, blir det 

vanskelig å gjøre et informert og veloverveid valg. Valgene blir derfor gjort på individets 

vegne, som kan bety at de ikke reflekterer individuelle preferanser. Det blir derfor viktig å 

tilrettelegge for tilegnelse og utvikling av valgtaking. For mennesker som har begrenset eller 

ikke har verbalt språk, kan et tiltak være å utrede individuelle preferanser, slik at det er større 

sjanse for at valgene er i tråd med individets ønsker (Wehmeyer et al., 2007, s. 22). Disse kan 

forandre seg over tid, og det blir viktig å tilby flere muligheter til å ta valg og å kartlegge 

preferansene jevnlig (Cannella et al., 2005).  

 

3.3.2 Ferdigheter knyttet til planlegging 

For å være kausal agent i eget liv, må en være i stand til å få ting til å skje. Viljestyrt handling 

krever initiativtaking og planlegging. Initiering er en prosess hvor en aktivt skaper muligheter 

for seg selv. Planlegging er en måte å komme i gang med initiativet. Drivkraften bak 
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initiativet er motivasjon og emosjonelle og kognitive prosesser. Evner i planlegging og 

initiativtaking er aktuelle i flere delkomponenter, for eksempel i målsetting og måloppnåelse 

(Shogren, Wehmeyer, & Khamsi, 2017).  

 

For mennesker med utviklingshemming kan dette være utfordrende på flere måter. Elever 

med utviklingshemming forholder seg ofte passive i stedet for å sette i gang noe selv 

(Wehmeyer et al., 2007, s. 61). Det kan være mange grunner til dette. Det kan tenkes at de er 

vant med at andre tar valg for dem, og generelt har få muligheter til å øve på det (Cannella et 

al., 2005). I tillegg kan vansker for å strukturere og bearbeide informasjon, samt vansker med 

langtidshukommelse og generalisering av strukturer, ha innvirkning på elevens 

planleggingsevner. Elever med utviklingshemming kan også ha problemer med å oppfatte 

sekvenser og kausale forløp (Tidemand-Andersen, 2008). Å planlegge kan derfor bli 

uoversiktlig.  

 

3.3.3 Problemløsningsferdigheter  

Problemløsningsferdigheter innebærer å identifisere en eller flere løsninger til et problem 

(Wehmeyer et al., 2007, s. 34). Landy (2009, s. 504) hevder at planlegging og 

problemløsning er tett tilknyttet hverandre; man må tenke ut ønsket utfall og avgjøre hvilke 

handlinger som er nødvendige. Individet må ha forståelse av fortid, nåtid og fremtid, og 

kunne overføre erfaringer og informasjon fra en hendelse til en annen. Problemløsning kreves 

når det oppstår en hindring i prosessen mot å nå et selvvalgt mål, og løsningen ikke 

umiddelbart er synlig (Wehmeyer et al., 2007, s. 34). Individet må avgjøre hva som 

forårsaker problemet, ha tro på at man kan løse det, og velge en passende løsning (Landy, 

2009, s. 504). 

 

Mennesker med utviklingshemming mangler ofte evner innen problemløsning. De generer 

ofte få mulige løsninger, og kan ha begrensede mønstre og framgangsmåter (Wehmeyer & 

Kelchner, 1994). For å flere muligheter i problemløsningen, kan disse ferdighetene læres og 

videreutvikles ved hjelp av målrettede strategier. Problemløsningsferdigheter vil kunne 

overføres til andre situasjoner. Ferdigheter innen sosial problemløsning, eksempelvis effektiv 

kommunikasjon og selvregulering, vil bidra til videreutvikling av elevens sosiale evner 

(Wehmeyer, Agran, & Hughes, 1998, s. 124). Andre hindre kan være manglende 

planleggingsferdigheter eller sekvensforståelse.  
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3.3.4 Å kunne ta en avgjørelse 

Å kunne ta en avgjørelse er en kompleks ferdighet som krever et sett av delferdigheter, 

inkludert de to sistnevnte komponentene (Palmer et al., 2017). For å mestre dette må 

individet være i stand til å identifisere muligheter og konsekvenser for hver av dem, evaluere 

hvor ønskelig utfallene er, vurdere sannsynligheten for konsekvensene og kombinere 

informasjonen for å avgjøre best mulig utfall (Beyth-Marom, Fischhoff, Quadrel, & Furby, 

1991; Furby & Beyth-Marom, 1992). Med assistanse, kan barn fra tidlig alder ta avgjørelser, 

og med økende erfaring blir de mer selvstendige. Ferdigheten utvikles med evnen til å ta 

andres perspektiv. Å ta en avgjørelse krever evne til å reflektere over tidligere erfaringer og å 

vurdere nåværende kontekst og mulige fremtidige utfall, og blir slik et aspekt innen adaptiv 

sosial fungering. Evnen til å ta en avgjørelse er avhengig av kunnskap om og erfaring med 

forskjellige situasjoner (Palmer et al., 2017). 

 

Personer med utviklingshemmings nedsatte kognitive kapasitet kan gjøre denne komponenten 

utfordrende, da den krever kognitive og metakognitive ferdigheter som hos dem er svekket 

(Wehmeyer et al., 2007, s. 48). Evne til å planlegge, gjøre valg, og forutse og vurdere  

konsekvenser er nødvendig, og mennesker med utviklingshemming kan som nevnt ha 

problemer med dette og abstraksjon.  

 

3.3.5 Å kunne sette og oppnå mål 

Å kunne sette og oppnå mål er viktig for selvbestemt atferd (Wehmeyer et al., 2007, s. 49). 

Målet viser hva individet ønsker å oppnå (Locke & Latham, 2006) og er i tråd med 

individuelle preferanser og verdier. Dette kan forandre seg med alder og livssituasjon 

(Wehmeyer & Shogren, 2017b). Locke og Latham (2006) beskriver målsetting som en 

prosess hvor individet skaper diskrepans. Målet representerer misnøye i en situasjon og et 

ønske om endring. Måloppnåelse krever evne til å lage og utføre planer for å oppnå ønskede 

mål. Det krever at personen kan identifisere et mål, søke alternativer, velge, handle og 

evaluere for å oppnå eller revidere målet (Palmer et al., 2017). Barn er ofte lite involvert i 

målsetting, og formelle mål settes ofte av voksne. De kan være involvert i måloppnåelse, men 

er avhengige av den voksne, positive forsterkeren, som kan synliggjøre fremgang og 

forsterke den. Uten dette vil ikke barnet spontant involvere seg i målrettet arbeid (Wehmeyer 

& Palmer, 2000). For å oppmuntre til utvikling av viljestyrt handling, bør barnet inkluderes i 
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og oppfordres til målsetting og måloppnåelse av selvvalgte mål ettersom det blir eldre 

(Palmer et al., 2017).  

 

Mennesker med utviklingshemming kan ha manglende ferdigheter innen målsetting og 

måloppnåelse (Copeland & Hughes, 2002). Som nevnt er det ikke uvanlig av andre tar 

avgjørelser for disse menneskene (Cannella et al., 2005), og det er ikke utenkelig at dette 

også gjelder avgjørelser knyttet til målsetting og måloppnåelse. Mestring av delkomponenten 

er avhengig av ferdigheter knyttet til problemløsning, å ta avgjørelser, framtidsrettet tenkning 

og planlegging. Mangel på mestring av dette kan bidra til mindre selvstendighet. I tillegg kan 

arbeid med delkomponenten videreutvikle akademiske ferdigheter (Copeland & Hughes, 

2002) og øke engasjement og tilgang til lærestoffet (Lee, Palmer, & Wehmeyer, 2009).  

 

3.3.6 Selvregulering 

Selvregulering er evnen til å regulere atferd i forhold til kontekst. Dette innebærer flere 

ferdigheter som setter individet i stand til å kontrollere følelser og atferd, ha positiv 

samhandling med andre og som slik fremmer selvstendig læring (Bronson, 2000, s. 3-6). 

Landy (2009, s. 381) hevder at selvregulering er evnen til å regulere atferd, og slik utvikle 

selvkontroll. Tilegnelse av dette er en krevende prosess, som utvikles med barnets kjennskap 

til og forståelse for normer. Utvikling av selvreguleringsferdigheter er et livslangt prosjekt, 

som starter med å gå fra ytre kontroll til indre selvregulering av atferd i barndommen, til 

selvregulering med økt fokus på fremtidsrettet planlegging i ungdomstid og voksenlivet 

(Wehmeyer & Shogren, 2017b). Delkomponenten krever målsettings- og 

måloppnåelsesferdigheter, samt evner i selvovervåking, selvevaluering og selvforsterkning 

(Wehmeyer et al., 1998, s. 146-150).  

 

Selvregulering kan være en utfordrende ferdighet å tilegne seg for mennesker med 

utviklingshemming. Utfordringene kan for eksempel vise seg i sosialt samspill; å forstå  seg 

selv og andre i en interaksjon. Emosjoner og handlinger kan mistolkes, og det kan oppstå 

vansker tilknyttet tilegnelse og forståelse av kulturell kunnskap og normer. Dette kan gjøre 

situasjonen kaotisk, og kan føre til utradisjonelle reaksjoner (Tetzchner, 2003).  

 

3.3.7 Å kunne hevde seg selv og sine rettigheter  
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Ifølge Wehmeyer et. al. (2007, s. 72) handler denne delkomponenten om å kunne stå opp for 

seg selv. Å vite hva du vil og hvordan du skal oppnå det, med visshet om at dine rettigheter er 

viktige og blir tatt på alvor, er en viktig del av selvbestemt atferd. For mennesker med 

utviklingshemming kan det være enklere å være passive i stedet for å stå opp for seg selv, og 

de kan være nølende til å oppsøke støtte for å oppnå ønskede mål (Wehmeyer et. al., s. 61). 

Ferdighetene vil hjelpe dem til å oppnå mål basert på egne ønsker, og slik at ikke andre tar 

avgjørelser for dem. Dette kan innebære at elevene får forståelse for utviklingshemmingen og 

hvordan den kan påvirke hverdagen, kunnskap om egne styrker, begrensninger, rettigheter og 

ansvarsområder. Å lære om dette, effektiv kommunikasjon, å kunne forhandle og inngå 

kompromiss, og ferdigheter innen samarbeid vil styrke grad av empowerment og 

selvstendighet (Wehmeyer et.al., s. 60). 

 

3.3.8 Selvbevissthet og selverkjennelse 

Gjentatte erfaringer med de foregående delkomponentene vil føre til en forsterket følelse av 

seg selv; kunnskap om og bevissthet rundt selvet. Ferdighetene og erfaring med disse, gir 

innsikt og kunnskap om egen person – styrker, begrensinger, holdninger og tanker. Det vil 

bidra til tro på egen mestringsevne; individets evne til å reflektere over egne ferdigheter, 

holdninger og erfaringer og bruke dette for å oppnå egne mål (Chang, Adams, & Little, 

2017).  

 

3.4 Utvikling av selvbestemmelse  

Begrepet selvbestemmelse ansees relevant først og fremst for ungdom eller voksne (Palmer, 

2010; Wehmeyer et al., 1997; Wehmeyer & Palmer, 2000; Wehmeyer & Shogren, 2017b). 

Barn er naturlig, grunnet manglende erfaringer, kunnskap og modning, ikke på et 

utviklingsnivå hvor de kan være selvbestemte. Omsorgspersoner tar derfor avgjørelser 

barnets vegne. Men grunnlaget for selvbestemthet legges utfra læringserfaringer i 

barndommen; de tilegner seg kunnskap, ferdigheter og erfaringer som kan resultere i 

selvbestemmelse senere i livet (Doll et al., 1996; Palmer et al., 2017; Wehmeyer et al., 1997; 

Wehmeyer & Palmer, 2000).  

 

Det finnes mange fordeler ved å fokusere på selvbestemmelse i tidlig alder. Mennesker med 

utviklingshemming bruker ofte mer tid på å mestre komplekse ferdigheter. En tidlig 

begynnelse kan gi barnet tid til å utvikle nødvendig kompetanse til øve og raffinere 
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ferdigheter innen selvbestemmelse. En annen fordel er at den betydningsfulle voksne er 

tilgjengelig, og kan veilede og støtte, samt tilrettelegge for aldersadekvate øvingsmuligheter. 

En tredje fordel er at det er lettere å la selvbestemmelse gjennomsyre læringsaktiviteter på en 

naturlig måte (Abery & Zajac, 1996). Barnets miljø og kontekst er preget av foreldres 

holdninger, oppdragerstil og håp for framtiden, noe som vil ha direkte eller indirekte 

påvirkning for barnets fremtidige selvbestemmelse (Palmer, 2010; Palmer et al., 2017). 

Foreldre, lærere og andre nærpersoner bør være oppmerksomme på dette, slik at de sammen 

kan tilrettelegge og forberede for selvbestemmelse (Palmer et al., 2013; Palmer, 2010; Palmer 

et al., 2017; Wehmeyer & Palmer, 2000). I ungdomstiden vil individet videreutvikle seg ved 

å lære, raffinere og praktisere kunnskap og ferdigheter. Slik settes de i stand til å interagere i 

forskjellige kontekstuelle situasjoner. Det kan bli utfordrende å bli en autonom, selvbestemt 

ung voksen, dersom det viktige grunnlaget mangler (Palmer et al., 2017). Mulighetene bør 

regelmessig være tilgjengelig i forskjellige situasjoner, både i faglige og daglige aktiviteter. 

Dermed blir samarbeid om tilrettelegging av muligheter for tilegnelse, øving og forbedring av 

ferdighetene avgjørende (Abery & Zajac, 1996).  

 

I tråd med det relasjonelle perspektivet kan mennesker med utviklingshemming ha visse 

særtrekk som på ulike måter gjør utvikling av delkomponentene utfordrende. Men grad av 

selvbestemmelse vil være like avhengig av mulighetene som finnes i konteksten, og hvorvidt 

det er tilrettelagt for at de får bruke mulighetene til å tilegne, øve og raffinere de 

ferdighetene. Mulighetene er ikke nødvendigvis synlige for personen. De må trekkes fram 

jevnlig og kontinuerlig, slik at selvbestemmelse blir en naturlig del av livene til mennesker 

med utviklingshemming – slik at de kan handle viljestyrt og agent-fokusert, med en tro på og 

en følelse av kontroll over egne evner i møte med hverdagen.   

 

3.5 Selvbestemmelsen plass i norsk pedagogisk kontekst 

Det er et økende fokus på selvbestemmelse i pedagogisk sammenheng. Opplæring var 

eksempelvis et av områdene som ble kartlagt og vurdert i NOU 2016:17, og hvorvidt skolens 

praksis er i tråd med menneskerettslige forpliktelser, grunnleggende rettigheter og lovverk. 

Med utgangspunkt i artikkel 24 om utdanning i UN-CRPD (Forente Nasjoner, 2006), fant de 

at elever med utviklingshemming ikke får opplæring av tilsvarende kvalitet som andre, og at 

de ikke er tilstrekkelig inkludert i skolen. De fant også at mennesker med utviklingshemming 

ikke har tilgang til livslang læring. Videre trekkes selvbestemmelse fram som et av de 



 28 

grunnleggende prinsippene som er relevant for utforming av politikk for personer med 

utviklingshemming. Selvbestemmelse er også ett av de åtte løftene, og trekkes fram som 

mulighet til å ha kontroll over avgjørelser av betydning; hverdagslige valg eller større valg 

(som bosituasjon og utdanning). Begrepet har riktig nok her et rettslig og juridisk fokus, med 

mål om å evne til å stå opp for sine egne rettigheter.  

 

Opplæringsloven er kilden til vårt pedagogiske arbeid, læreplaner og andre 

utdanningspolitiske dokumenter. Opplæringslovens §1-1 vektlegger enkeltindividets 

likeverdige rett til utdanning og utvikling. Her trekkes også aspekter som kan knyttes til 

selvbestemmelse fram. Læreplanens generelle del utdyper opplæringsloven og understreker 

ansvaret om å ” […] ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre 

utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og 

sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp” (Utdanningsdirektoratet, 2015, 

s. 2). Skolen er slik et sted hvor elever skal lære både faglige ferdigheter og livsmestring; de 

skal dannes. Flere aspekter ved selvbestemmelse blir slik aktuelle. For eksempel skal elevene 

mestre utfordringer sammen med andre, som kan stille krav til planleggingsferdigheter, 

problemløsing, selvregulering og empowerment. Å lære å ta hånd om seg selv og sitt liv 

stiller krav til samtlige ferdigheter innenfor selvbestemmelse. Eksempelvis er relevante 

ferdigheter å kunne hevde seg selv og sine rettigheter, å kunne ta avgjørelser, og mål og 

måloppnåelse.   

 

Videre står det at opplæringen skal gi elevene tilgang til arbeids- og samfunnsliv og 

kompetanse for å mestre skiftende situasjoner: ” […] tilføre haldningar og kunnskapar som 

kan vare livet ut, og leggje fundamentet for den nye dugleik som trengst når samfunnet 

endrar seg raskt” (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Holdninger og kunnskap som kan vare 

livet ut kan relateres til blant annet empowerment, kunnskap om seg selv eller ferdigheter 

knyttet til mål og måloppnåelse. I tillegg står det at opplæringen ”[…] må lære dei unge å sjå 

framover og øve evna til å velje med fornuft. Ho må venje dei til å ta ansvar - til å vurdere 

verknadene for andre av eigne handlingar og å dømme om dei med etisk medvit” 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Her stilles det krav til eksempelvis det å kunne ta valg 

eller avgjørelser; å kunne vurdere konsekvenser og velge det mest hensiktsmessige. Elevene 

må også ha gode ferdigheter i selvovervåkning, for å kunne vurdere om valgene er gode.  
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I forbindelse med fornying av fag, skal læreplanens generelle del oppdateres. Overordnet del 

– verdier, prinsipper i grunnopplæringen (Utdanningsdirektoratet, 2017) ble fastsatt 

01.09.17, men har ennå ikke trådd i kraft. Også her er det tydelig at ferdigheter innenfor 

selvbestemmelse er ettertraktet i samfunnsborgeren. I første kapittel fremheves blant annet 

likeverd og likestilling; alle elever har rett til lik behandling, ingen skal utsettes for 

diskriminering, i tråd med UN-CRPD (Forente Nasjoner, 2006). Elevene skal ha likeverdige 

muligheter til å ta selvstendige valg. Innen selvbestemmelse er dette sentralt i viljestyrt og 

agent-fokusert handling. Videre trekkes kritisk tenkning og etisk bevissthet fram. Etisk 

bevissthet forklares som det å veie ulike hensyn mot hverandre, som er nødvendig for å være 

reflektert og ansvarlig. Elevens evner til å gjøre etiske vurderinger må utvikles. Sammen med 

kritisk tenkning skal dette bidra til utvikling av god dømmekraft, som er en forutsetning for 

og en del av det å lære i ulike sammenhenger (Utdanningsdirektoratet, 2017). Flere 

ferdigheter innen selvbestemmelse er relevante, blant annet problemløsning, å ta valg, ta 

avgjørelser og vurdere konsekvenser, selvregulering og selvovervåkning. 

 

Et viktig mål for opplæringen er dannelsen inn i et demokratisk samfunn: ”Et demokratisk 

samfunn hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i 

beslutningsprosesser.” (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 9). Skolen skal være en arena hvor 

elevene får oppleve og lære demokrati. Gjennom ulike situasjoner skal de erfare og praktisere 

demokratisk deltakelse og medvirkning. Elevene skal erfare at de blir lyttet til, at de har reell 

innflytelse i områder som angår dem. Dette er høyst aktuelt innen selvbestemmelse, og stiller 

krav til evner i så og si alle delkomponentene. De mest relevante er kanskje ferdigheter 

knyttet til empowerment eller å kunne uttrykke preferanser.  

 

Grunnopplæringen beskrives som en livslang danningsprosess, med individets frihet, 

selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål. Elevene skal lære å forstå seg 

selv og andre i en felles verden, slik at de kan gjøre gode valg i livet. Eleven skal dannes inn i 

et sosialt samfunns- og arbeidsliv: ”Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre 

og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar.” (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 10). 

Elevene skal lære å lære, og skolen skal bidra til refleksjon over egen læring, 

læringsprosesser og selvstendig kunnskapstilegnelse. Med begreper som selvstendighet, 

ansvarlighet og samarbeid, stilles det krav til samtlige ferdigheter innen selvbestemmelse. 

Elevene må kunne ta valg og avgjørelser, uttrykke preferanser, ha evner innen sosial 

problemløsning og selvregulering.  
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De gjennomsyrende tverrfaglige temaene, folkehelse og livsmestring og demokrati og 

medborgerskap, er utarbeidet fra aktuelle samfunnsutfordringer. Elevene ”[…] skal forstå 

hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om 

sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.” (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 13).  

I tillegg kan en lese at ”Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke 

faktorer som har betydning for mestring av eget liv.” (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 13). 

Demokrati og medborgerskap blir igjen trukket fram, denne gangen som et tverrfaglig tema, 

hvor elevene skal lære å utøve god dømmekraft i ytringer og ansvarlig samhandling med 

andre. Videre understrekes tilpasset opplæring, som krever at læreren støtter og veileder 

elevene i å sette egne mål, velge egnede framgangsmåter og vurdere egen utvikling. Dette 

kjenner vi igjen fra beskrivelsen av både viljestyrt handling og agentfokusert handling, og det 

stiller krav til ferdigheter innen målsetting og måloppnåelse, selvregulering, selvbevissthet og 

selverkjennelse, å kunne ta valg og avgjørelser, for å nevne noen. 

 

3.5.1 Elevmedvirkning og selvbestemmelse  

Selvbestemmelse er dermed et tydelig tema i utdanningssektoren. Men begrepet brukes ikke 

eksplisitt. De ulike beskrevne aspektene ved selvbestemmelse står ofte i sammenheng med 

begrepet elevmedvirkning. I den overordnete delen tas dette begrepet opp som en av skolens 

prinsipper for praksis, hvor elevene skal medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). I Opplæringsloven står det for eksempel uthevet at elevene 

har medansvar, og rett til medvirkning (1998, § 1-1). Begrepene har mange likhetstrekk, men 

er ikke synonyme. I det følgende vil jeg synliggjøre dette. 

 

Elevmedvirkning forklares i prinsipper for opplæringen (Utdanningsdirektoratet, 2006) som 

deltakelse i avgjørelser som angår læring for den enkelte og i gruppen. Det skal bidra til 

positiv utvikling av sosiale relasjoner og motivasjon for læring, og bevisstgjøre elevene om 

egne læringsprosesser. De skal ha mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og 

vurdering av opplæringen. Graden av dette og hvordan elevene medvirker, avhenger av blant 

annet alder og utviklingsnivå. Videre understrekes kjennskap til valgalternativer og mulige 

konsekvenser som en forutsetning. Arbeidet vil på ulike måter bidra til at elevene blir bedre 

kjent med egne evner, som på sin side vil styrke elevens evne til å gjøre bevisste valg. Dette 

gir et stødigere grunnlag for medvirkning. Denne beskrivelsen har mange likheter med 
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selvbestemmelse. Elevmedvirkning krever mange ferdigheter; en må være i stand til å 

planlegge, ta avgjørelser å ta bevisste valg og vurdere. Dette fordrer at elevene kan se 

alternativer og konsekvenser, og avgjøre hvilket alternativ som er best egnet i situasjonen. I 

tillegg nevnes elevens kjennskap til egne evner, noe vi kan kjenne igjen fra delkomponenten 

å kunne hevde seg selv og sine rettigheter. Dette vil føre til økt selvbevissthet og 

selverkjennelse, og økt tro på kontroll av handlinger, action-control beliefs.  

 

Med så mange likehetstrekk i ferdigheter og ordbruk, hvorfor brukes det forskjellige 

begreper? Et mulig svar kan ligge i det Lunde (2009) beskriver som glideskala for 

selvbestemmelse; et verktøy som kan brukes til å vurdere og praktisere brukerinnflytelse i 

habiliteringssituasjoner. Skalaen går fra ”full selvbestemmelse”, til ”medvirkning”, videre til 

”deltaking” og til slutt ”ingen selvbestemmelse”. Mellom motpolene finnes forskjellige 

grader av selvbestemmelse. ”Full selvbestemmelse” er når individet i stor grad styrer eget liv. 

Ved ”medvirkning” er individet aktivt med i en prosess. Passiv tilstedeværelse kan 

kvalifiseres som ”deltaking”, da nærvær kan fungere som en påminner om hvem avgjørelsen 

tas for. Dette overgår ”ingen selvbestemmelse”, hvor personen ikke har noen form for 

selvbestemmelse.  

 

Ved å se det på denne måten kan man argumentere for at elevmedvirkning kan sammenlignes 

med ”medvirkning”, og sees som et forstadium til selvbestemmelse. Medvirkning er en form 

for aktiv deltaking. Personen er ikke ennå den kausale agenten, men deltakende i avgjørelser 

som angår seg. Som tidligere nevnt kan ikke barn være helt selvbestemte. Men de er i ferd 

med å danne et grunnlag for selvbestemmelse, som videreutvikles i løpet av livet. Individet 

må aktivt og kontinuerlig jobbe for å oppnå eller opprettholde selvbestemmelse. 

Elevmedvirkning kan være en av mange faktorer som kan bidra til utviklingen.  

 

3.6 Oppsummering  

De to presenterte teoriene har mange likhetstrekk. Begge mener at selvbestemte mennesker 

eller handlinger kan kjennetegnes ved en persons disposisjonelle karakteristikk, en egenskap 

som gjør at individets atferd vil være nok så lik i ulike situasjoner. Men de essensielle 

karakteristikkene i teoriene er noe annerledes. Causal Agency-teorien, som er den mest 

oppdaterte teorien av dem, vektlegger tre karakteristikker; volitional action, agentic action og 

action control-beliefs. Intensjonen bak handlingen avgjør om den er selvbestemt. 
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Selvbestemmelse er et resultat av mestring av ulike delkomponenter. Mennesker med 

utviklingshemming kan ha flere utfordringer knyttet til læring, utvikling og sosialt samspill. 

Disse utfordringene kan gjøre tilegnelse av delkomponentene vanskelig på ulike måter. Blant 

annet kan mennesker med utviklingshemming ha vansker med å sortere og overføre 

kunnskap fra en situasjon til en annen, en egenskap som gjør tilegnelse av ferdighetene 

lettere. Utvikling av selvbestemmelse er et livslang prosjekt, og krever gradvis tilegnelse av 

delkomponentene og kontinuerlige muligheter for å øve på disse i konteksten. Nære voksne i 

barnets liv bør derfor samarbeide for å tilrettelegge slike muligheter. Dette kan gjøre et mer 

selvbestemt liv mulig for eleven. De forskjellige utdanningspolitiske dokumentene og skolens 

overordnede prinsipper framhever aspekter ved selvbestemmelse, og det er tydelig at 

samfunnet ønsker mennesker som kan styre egne liv, med verdighet og kunnskap. Gjennom 

begreper som blant annet elevmedvirkning, skal skolen gi eleven verktøy til å mestre dette.  
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4 Metode  
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for den metodiske tilnærmingen i forskningsprosjektet. 

Først vil jeg beskrive prosjektets kvantitative forskningsdesign ved å utdype valgt metode og 

framgangsmåte for utforming av spørreskjema, pilotundersøkelse, datainnsamling og analyse 

av data. Jeg vil også se på ulike aspekter knyttet til studiens validitet og reliabilitet, i tillegg 

til aktuelle forskningsetiske hensyn.   

 

4.1 Forskningsdesign 

”Forskning er søken etter ny og bedre innsikt. Det er en systematisk og sosialt organisert 

virksomhet styrt av ulike normer og verdier.” (Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora [NESH], 2016, s. 9). Empirisk forskning er en prosess hvor 

man utforsker aktuelle problemstillinger (Befring, 2007, s. 29). Valg av tilnærming, 

forskningsmetode og forskningsdesign er avhengig av problemstillingen skal undersøkes 

(Befring, 2007, s.82).  

 

Dette prosjektet har en kvantitativ tilnærming. Ifølge De Vaus (2014, s. 6), er denne 

tilnærmingen en måte å systematisk samle data som kan sammenlignes på tvers av tilfeller 

utfra like kriterier og variabler. Gjennom standardiserte og strukturerte metoder kan 

problemstillingen kartlegges, analyseres og beskrives, ved hjelp av ulike variabler og utvalg. 

Innen tilnærmingen finnes det ulike helhetlige forskningsopplegg, forskningsdesign (Befring, 

2007, s. 29). Jeg har benyttet meg av et ikke-eksperimentelt design, hvor undersøkelsen 

beskriver en situasjon, uten å forsøke å endre den ved manipulasjon eller påvirkning gjennom 

tilførsel av andre variabler (Kleven, 2002, s. 265). 

 

4.1.1 Spørreundersøkelse  

Survey er en sjanger hvor man ønsker å trekke generelle slutninger. Forskeren undersøker 

sammenhenger og variasjoner som skjer naturlig, og forsøker ikke å forårsake dem. 

Innsamlingsmetoden danner et strukturert og systematisk datasett. Informasjon om like 

variabler blir samlet inn fra forskjellige informanter, som gjør at den blir sammenlignbar. 

Ved å se på variablenes variasjon og sammenhenger i datasettet, kan man få gi innsikt i og 

forståelse av ulike fenomener. Slik kan slutninger, basert på analyser fra et bredt 

sammenligningsgrunnlag, trekkes (De Vaus, 2014, s. 3-4).  
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Jeg har brukt spørreundersøkelse som innsamlingsmetode, en metode innen survey-forskning. 

Spørreundersøkelse benyttes for bred kartlegging av et fenomen; for å synliggjøre 

sammenhenger og finne variabler som systematisk følger variasjon i enkelttilfeller (De Vaus, 

2014, s. 5). Et strukturert spørreskjema stiller spørsmål som besvares med forhåndsbestemte 

alternativer. Forskeren kan også stille åpne spørsmål, hvor informanten svarer med egne 

formuleringer. Indirekte spørsmål, hvor informanten eksempelvis i ulik grad sier seg enig 

eller uenig i et utsagn, brukes gjerne for å undersøke holdninger (Kleven, 2002, s. 148).  

 

Det finnes fordeler og ulemper ved å bruke spørreundersøkelse. Ifølge De Vaus (2014, s. 

126), er metoden et godt alternativ dersom temaet som undersøkes er spesielt relevant for en 

bestemt gruppe. Spørreundersøkelser administrert via internett eller mail er tidsbesparende, 

både for administrator og informant (De Vaus, 2014, s. 129). Ved en anonym 

spørreundersøkelse vil man kunne oppnå høy svarprosent. En utfordring er at man ikke kan 

være sikker på hvem som besvarer undersøkelsen. Dette kan produsere bias, et skjevt utvalg. 

Dette beskrives nærmere under punkt 4.2. Et annet aspekt angår kvaliteten av besvarelsene, 

om de er nøyaktige eller ikke. I andre metoder, for eksempel intervju (samtale ansikt-til-

ansikt), kan tilstedeværende faktorer ha innvirkning på svarene informanten gir. Faktorer som 

intervjuerens kjønn, alder eller utdanning, kan påvirke informanten til å svare det man tror er 

riktig, men som ikke nødvendigvis er informantens mening. Ved bruk av spørreundersøkelse 

unngås dette i større grad (De Vaus, 2014, s. 128).  

 

4.1.2 Utforming av spørreundersøkelsen 

Formålet med studien er å undersøke hvilken plass selvbestemmelse har i norsk skole. 

Utgangspunktet for studien er en spørreundersøkelse brukt av Wehmeyer et al. (2000) 

(vedlegg 1). Den undersøkte pedagogers meninger om begrepet selvbestemmelse, og ulike 

aspekter tilknyttet selvbestemmelsesfremmende undervisning. Den bestod av to deler: Første 

del kartla informantenes faglige bakgrunn, arbeidssted, rolle, ansvarsområder og noe 

informasjon om elevene. I del to ble begrepet selvbestemmelse utforsket, som oppfattet verdi 

av begrepet og ulike sider ved undervisning av dette. Informanten skulle eksempelvis gradere 

viktigheten av å undervise hovedkomponentene i selvbestemmelse og gi informasjon om 

strategibruk. 
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Min oppgave ble å oversette spørreundersøkelsen til norsk språk og kultur, i samråd med 

veileder (vedlegg 2). Forskning på tvers av kulturer gjør utforsking av spørsmål, begreper og 

fenomener, og forståelsen av disse, mulig. Å utvikle et spørreskjema er krevende, og det 

anbefales å bruke eksisterende survey dersom det finnes. I tillegg til at målingsresultatet kan 

bli mer nøyaktig og et sammenligningsgrunnlag framstår, er det tidsbesparende og effektivt. I 

prosessen med å oversette og tilpasse et spørreskjema, skilles det mellom tre begreper: 

Oversettelse er prosessen hvor dokumentet oversettes til målspråket. Under tilpasning 

vurderes mulige forskjeller mellom kulturene, slik at begrepene eller fenomenene ikke mister 

mening. Med gyldighet på tvers av kulturer menes tiltak som bevarer spørreundersøkelsens 

hensikt, slik at den måler det den er ment til å måle (Epstein, Santo, & Guillemin, 2015). 

Gyldighetsaspektet blir diskutert under punkt 4.2, begrepsvaliditet.  

 

En faktor som ble tilpasset var elevenes alder, som originalt var 14-19 år eller eldre. Etter å 

ha lest faglitteratur om selvbestemmelsens utviklingsløp, synes jeg det kunne være 

interessant å undersøke om dette er noe (spesial)pedagoger er bevisste og vektlegger i arbeid 

med barn. Jeg ville også se om selvbestemmelse fikk økt fokus ettersom elevene ble eldre. 

Dermed ble aldersgruppen tilpasset til 10-16 år. Dette medførte at jeg måtte tilpasse noe av 

undersøkelsens innhold, ved å legge til spesifiseringer eller svaralternativer som kunne gjelde 

yngre elever. Fordi det meste av innholdet fremdeles ville være relevant, var dette var mindre 

endringer.   

 

Den originale spørreundersøkelsen benyttet amerikanske skolepolitiske begreper hentet fra 

IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) angående undervisningsformer og 

standardiserte timeantall. I Norge har vi ikke tilsvarende begreper. For å tilpasse dette, brukte 

jeg kunnskap om hva som generelt er vanlig. Inndeling av klassetrinn og skoler er også 

forskjellig i USA og Norge. Her tok jeg utgangspunkt i inndelingen i det norske 

skolesystemet, med aldersgrupper fra 5.-10.-trinn. Den originale spørreundersøkelsen 

etterspurte både hvilken aldersgruppe pedagogen jobbet med og hvilken skole en jobbet på 

(middle school, junior high, senior high). For å få mer utfyllende informasjon, endret jeg 

sistnevnte spørsmål til om klassen var inndelt etter alder eller funksjonsnivå. I tillegg endret  

jeg spørsmålet om skolens plassering. Original inndeling var ”urban”, ” suburban” og ”rural”, 

som er begreper vi i mindre grad bruker i Norge. Disse ble forandret til kategorier med 

størrelser på bosted (spørsmål 6). Ved spørsmålet om informantenes utdanning, la jeg til 

spesifiseringer (bachelorgrad, mastergrad) for å undersøke mulige forskjeller i forståelse og 



 36 

vektlegging av selvbestemmelse, og for å få et klarere bilde av utdanningsbakgrunnen til de 

som jobber nært med elever med utviklingshemming. Det ble også nødvendig å utelate 

svaralternativer som var irrelevante i Norge. Et eksempel på dette er ved spørsmål 14 i den 

originale spørreundersøkelsen, hvor et av alternativene var ”district inservice”.  

 

Spørreundersøkelsen ble utformet elektronisk ved hjelp av UiOs Nettskjema, og bestod av 

18-22 spørsmål (noen spørsmål ble synlige på bakgrunn av avgitte svar). Det var ulike 

spørsmålstyper med variasjon i utforming av svaralternativer. Noen spørsmål var lukkede, 

hvor informanten fikk velge ett svar utfra flere svaralternativer ved hjelp av radioknapper 

eller nedtrekksliste. Andre spørsmål var flervalgsspørsmål, hvor informantene kunne velge 

flere svaralternativer ved hjelp av avkrysningsbokser. Ved disse spørsmålene var det ofte 

mulig å svare ”annet”, hvor informanten svarte i en tekstboks med en linje. Noen spørsmål 

skulle besvares med respondentens egne ord, i tekstbokser over én eller flere linjer. Det var 

også spørsmål som skulle besvares gjennom gradering på en Likert-skala fra 1 (i liten grad) - 

5 (i stor grad). I Nettskjema finnes funksjonen ”obligatorisk”, som gjør at respondenten må 

besvare spørsmålet for å komme videre i undersøkelsen. Denne funksjonen ble benyttet på 

nesten alle spørsmål for å unngå missing data. Dette kommer jeg tilbake til under punkt 4.1.6. 

 

4.1.3 Pilotundersøkelsen 

En del av utformingen av spørreundersøkelsen var å gjennomføre en pilotstudie; en måte å 

vurdere spørsmålenes formulering, oversettelse og relevans, samt spørreundersøkelsens 

utforming på (Befring, 2007, s. 35-36). Studiens pilotundersøkelse ble gjennomført på to 

lærere i arbeid med elever med utviklingshemming i barneskolen. Jeg ønsket å finne ut om 

formuleringene og tilpasningene var gode og forståelige, om det var rom for misforståelser, i 

tillegg til å undersøke anvendbarheten av den elektroniske utformingen.  

 

Under pilotundersøken brukte jeg elementer hentet fra metoden cognitive interviewing; en 

teknikk for å kritisk evaluere spørreundersøkelser gjennom samtaler med informanter. 

Metodens mål er å synliggjøre tankeprosesser og assosiasjoner rundt spørsmålene for å 

avdekke mulige misforståelser (Willis, 2005, s. 3-4). Informantene i pilotstudien besvarte 

spørreskjemaet i forkant av en individuell samtale, som foregikk i 30-45 minutter. Det var 

ikke tid til å utforske hele spørreskjemaet. Derfor hadde jeg på forhånd valgt ut spørsmål og 

områder jeg ville undersøke. Disse gjaldt hovedsakelig undervisningsformer og ulike 
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begreper. I samtalen brukte jeg verbal probing techniques, hvor en stiller målrettede spørsmål 

og oppfølgingsspørsmål til informantens svar. Eksempelvis, ”hva betyr dette begrepet for 

deg? Hva legger du i termen? Kan du gjenta spørsmålet med egne ord? Hvordan kom du fram 

til det? Jeg la merke til at du nølte litt, hva var grunnen til det?” (Willis, 2005, s. 47-48). Jeg 

stilte også spørsmål angående spørreskjemaets utforming, om noe var tungvint eller ulogisk, 

og om noe kunne lette prosessen med å besvare undersøkelsen.  

 

Pilotstudien var nyttig og gav meg innspill til forbedringer. Jeg ble oppmerksom på aspekter 

jeg ikke hadde tenkt over, og brukte dette til å bearbeide og styrke spørreundersøkelsen. Jeg 

endret for eksempel utforming av svaralternativ på spørsmål 7, som i utgangspunktet var en 

tekstboks, til en nedtrekksliste. På spørsmål 9 la jeg til en spesifisering (10 elever eller færre). 

På spørsmål 21 og 22 endret jeg eller la til svaralternativer som informantene syntes manglet. 

Noen av disse endringene skulle senere vise seg å skape andre misforståelser. 

 

4.1.4 Populasjon og utvalg  

Populasjon forstås som den gruppen mennesker eller institusjonene vi ønsker å finne ut noe 

om. Utvalget er et utsnitt, en representasjon av populasjonen (Befring, 2007, s. 93). Jo større 

utvalget er, desto større er sannsynligheten for at resultatene representerer populasjonen. For 

å kunne si noe om korrelasjoner, er anbefalt størrelse på utvalget minimum 30 informanter 

(Gall, Gall, & Borg, 2007).  

 

Jeg ønsket å finne og kartlegge oppfatninger av selvbestemmelse hos pedagoger eller 

spesialpedagoger i nært arbeid med elever med utviklingshemming i Norge (populasjonen). 

Ønsket utvalg ble dermed 30- 40 (spesial)pedagoger etter gitte kriterier: 

- Spesialpedagoger eller pedagoger i nært arbeid med elever med utviklingshemming 

- Arbeider med elever i aldersgruppen 10-16 år (5.-10.trinn) 

- Har minst ett års erfaring.  

 

For å få et realistisk bilde, ville jeg ha informasjon fra de som arbeider nært med elever med 

utviklingshemming. Jeg ønsket å se om det var forskjeller mellom elever på barneskole og 

ungdomsskole, om det er økt fokus på selvbestemmelse ettersom barna blir eldre. 

Informantene skulle ha minst ett års erfaring fordi dette kunne gi et mer nøyaktig bilde av hva 

som foregår i skolehverdagen.  
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Utvalget ble gjort fra to fylker på Østlandet. Begrensningen ble gjort av praktiske årsaker, 

som prosjektets omfang og tidsramme. Jeg valgte disse fylkene med håp om variasjon i 

skolenes størrelser og organisering. Jeg fant aktuelle skoler ved hjelp av informasjon på 

skolenes nettsider (om de hadde elever med utviklingshemming eller spesialiserte tilbud). Jeg 

kontaktet kommunen dersom dette ikke var tilgjengelig. Utvalget av informanter ble gjort på 

en formålstjenlig, pragmatisk måte. Informantene ble valgt fordi de kunne representere 

populasjonen (Befring, 2007, s. 96). I en formålstjenlig utvelgingsprosess velges et utvalg 

som sannsynligvis er informasjonsrikt med tanke på hva en ønsker undersøke (Gall et al., 

2007, s. 178). Utvalget kan også sies å være kumulativt, hvor utvalget forstørrer seg selv 

(Befring, 2007, s. 97), grunnet måten jeg kom i kontakt med utvalget.  

 

4.1.5 Datainnsamling 

Jeg kontaktet aktuelle skoler via mail med forespørsel om deltakelse og vedlagt 

informasjonsskriv med lenke til spørreundersøkelsen (vedlegg 3). Det ble sendt til 37 skoler i 

det ene fylket og 34 skoler i det andre. Jeg fikk få svar på denne mailen og mesteparten av 

svarene var avslag grunnet høyt arbeidspress. Etter en uke ringte jeg samtlige skoler og fikk 

flere besvarelser og avslag. De jeg ikke fikk tak i, ble kontaktet via mail. Til slutt hadde jeg 

41 besvarelser, som var et tilstrekkelig antall for å gjennomføre pålitelige statistiske analyser. 

Innsamlingen ble dermed avsluttet. 

 

Det var mange skoler som ikke ga et klart svar om deltakelse eller ikke. Siden 

spørreundersøkelsen var anonym, kan jeg ikke sikkert si hvilke eller hvor mange skoler som 

besvarte på gitte tidspunkt. Jeg kan med sikkerhet si at 11 av 37 skoler i det ene fylket og 7 

av 34 skolene i det andre fylket ikke ønsket å delta. Til sammen ønsket 18 av 71 skoler ikke å 

delta, altså 25% av skolene jeg kontaktet.  

 

4.1.6 Analyse av data   

I forkant av analysene lagde jeg kodebok i Nettskjema, og eksporterte innsamlet data til det 

statistiske behandlingsprogrammet SPSS versjon 25. Deretter ga jeg variablene verdier og 

merkelapper. Ved flervalgsspørsmålene la jeg inn verdien 0 på alternativene som ikke var 

avkrysset, og lagde multiple response-sett av spørsmålsalternativene. Under bearbeidelse av 

dataene er det viktig å være oppmerksom på mulige målingsfeil, for eksempel som følge av 
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innplottingsfeil. Disse kan få innvirkning på de statistiske analysene (Willis, 2005, s. 14). 

Variablene og tilhørende data ble automatisk lagt inn ved eksportering av datafilen fra 

Nettskjema til SPSS. For å avdekke mulige feil, sammenlignet jeg bearbeidelsen av dataene 

med en oversikt av originale data på et Excel-ark.  

 

I analysene er det viktig å være bevisst på missing data, og hvordan dette påvirker analysen. 

Det kan være mange grunner til at det oppstår. Blant annet kan spørsmålet være uklart eller 

påtrengende. Informanten kan også vurdere spørsmålet som unødvendig, og føle at det 

allerede er besvart. Missing data kan være problematisk fordi det kan redusere antall cases i 

analysen, og slik påvirke resultatene (De Vaus, 2014, s. 115-116). Trolig grunnet funksjonen 

”obligatorisk”, var missing data minimalt i denne undersøkelsen. 10 av informantene unnlot å 

svare på spørsmål 21, som tilsvarer 24 % av informantene. Dette var undersøkelsens eneste 

missig data, noe som ansees som lite. Det vil ikke ha stor innvirkning på resultatene. Under 

analysene ble funksjonen ”exclude cases pairwise” brukt i SPSS, som gjør at informanter 

med missing data ekskluderes fra den aktuelle analysen (Pallant, 2016, s. 131). 

 

Hensikten med studien er å kunne si noe om hvordan (spesial)pedagogene ser på 

selvbestemmelse, og om dette har fokus i arbeid med elever med utviklingshemming. Jeg 

ønsket å kunne beskrive et mønster eller en tendens, og å undersøke om det fantes 

sammenheng mellom variabler. Statistiske signifikante p-verdier ville kunne gi denne 

informasjonen. Derfor har jeg hovedsakelig benyttet meg av deskriptiv statistikk, i tillegg til 

noe analytisk statistikk.  

 

Deskriptiv statistikk 

Deskriptiv statistikk innebærer å beskrive fenomener. En deskriptiv studie beskriver faktorer 

ved fenomener på et gitt tidspunkt fra et utvalg, hvor forskeren definerer variabler, måler og 

beskriver dem med deskriptiv statistikk, eksempelvis gjennom gjennomsnitt eller fordeling 

(Gall et al., 2007, s. 300-302). Det er en oppsummerende analyse av dataene, og forteller om 

generelle tendenser og mønstre hos respondentene (De Vaus, 2014, s. 207). I tillegg gir det 

mulighet for å dobbeltsjekke at variablene er riktige, slik at grunnlaget for videre analyse blir 

korrekt (Pallant, 2016, s. 53). En deskriptiv analyse vil også gi viktig informasjon til 

interessegrupper og myndigheter om hvordan en situasjon er, og kan danne grunnlag for 

videre tiltak og bestemmelser.  
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For å sjekke om dataene var normalfordelt, ble testen Kolmogorov-Smirnov benyttet. Dataene 

er normalfordelt dersom de fordeler seg i en symmetrisk, bjelleformet kurve. Skårene med 

høyest frekvens er kurvens midtpunkt, og lavere frekvente skårer fordeler seg utover fra 

midten (Pallant, 2016, s. 59). Normalfordelte data er fordelaktig under analyse av data. For 

eksempel vil utregning av gjennomsnitt påvirkes av ekstreme data som befinner seg utenfor 

de normale skårene (outliers). I hypotese- og signifikanstesting brukes ofte tester som tar 

utgangspunkt i en normalfordelt kurve. Med normalfordelte data gir disse testene mer 

nøyaktige resultater. Det samme gjelder under beregning av målingsfeil. Eventuelle 

forutsigelser og tolkninger blir mer nøyaktige med normalfordelte data, og forskeren med 

større sikkerhet kan si at tendensene finnes i populasjonen (Field, 2013, s. 172).  

 

Innledende analyser var univariate, hvor jeg så på hver variabel for seg selv. Alle variablene 

hadde to eller flere kategorier eller verdier. Jeg så på dataenes fordeling og frekvenser, og 

undersøkte gjennomsnitt eller typiske trekk. I tillegg undersøkte jeg symmetri og skjevhet, 

for eksempel på spørsmålene med Likert-skala (De Vaus, 2014, s. 212). For å gjøre dette 

benyttet jeg blant annet grafiske fremstillinger, tabeller og oppsummerende statistikk. Ved 

spørsmålene med åpne svar gjorde jeg kvalitative innholdsanalyser. Dette er tekstuelle 

analyser som innebærer sammenligning, å se på kontraster og å kategorisere dataene. Hver 

kategori får en kode, og analysen er å registrere frekvensen til de forskjellige kodene (Gall et 

al., 2007, s. 289-290).  

 

Analytisk statistikk 

I noen tilfeller er forskeren også interessert i å beskrive forhold mellom variabler. I dette 

henseendet brukes ofte korrelasjonell statistikk (Gall et al., 2007, s. 137). Jeg utførte 

bivariate analyser der det var aktuelt å se på to variabler samtidig. Slike analyser gir en 

systematisk måte å måle om variabler henger sammen, og eventuelt hvor sterke 

sammenhengene er (De Vaus, 2014, s. 241-242). Dette sees som en mer utforskende, 

analytisk statistikk. Jeg brukte non-parametriske tester, da datasettet har nominale eller 

ordinale variabler (Pallant, 2016, s. 214).  

 

Jeg undersøkte mulige sammenhenger mellom aktuelle variabler ved å vurdere 

korrelasjonskoeffisienter med bruk av testen Spearman´s Rank Order Correlation (rho). 

Denne kan brukes dersom dataene ikke er normalfordelte, om du har ordinale eller nominale 

variabler, eller om utvalget er lite (Field, 2013, s. 271). Analysen kan si noe om forhold 
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mellom variablene, relasjonens styrke og om forholdet er negative eller positivt. 

Koeffisientens bredde er fra -1 til +1, hvor tegnet + indikerer at en variabel øker sammen 

med en annen, og – viser at en variabel minker mens den andre øker (Pallant, 2016, s. 132). 

Korrelasjonens styrke tolkes ut fra koeffisientens verdi (r), som er mellom 0 og 1. Dersom 

korrelasjonen er 0, er det ingen sammenheng mellom variablene. En korrelasjon er sterk 

dersom r er mellom .50 og 1, middels sterk dersom r er mellom .30 og .49, og svak dersom r 

er mellom .10 og .29 (Pallant, 2016, s. 137).  

 

Slutninger som trekkes på grunnlag av statistiske beregninger tar utgangspunkt i statistisk 

styrke og statistisk signifikans. Signifikanstester utføres for å avgjøre om nullhypotesen kan 

avvises, og forteller hvor mye vi kan stole på resultatene i utvalget. Nullhypotesen beskriver 

det motsatte av det forskeren tror resultatene blir, og man prøver som oftest å avvise den 

(Gall et al., 2007, s. 50). I korrelasjonsanalysene var nullhypotesen at det ikke fantes 

sammenheng mellom variablene. Dersom resultatene har tilfredsstillende p-verdi, er 

korrelasjonene statistisk signifikante, og nullhypotesen kan avvises. P-verdien representerer 

sannsynligheten for at resultatene skyldes tilfeldige feil (Lund, 2002, s. 114). Jeg har benyttet 

to-halet signifikanstest, da nullhypotesen ikke sa noe om relasjonen var positiv eller negativ. 

Signifikansnivå er satt til p<0.05, som er anbefalt for små utvalg (De Vaus, 2014, s. 230). 

Med p <0.05 er det 5% sjanse for at resultatene skyldes tilfeldige feil. Det er ofte snakk om to 

feiltyper; type I-feil og type II-feil. Type I-feil oppstår når en forkaster en sann nullhypotese, 

og type II-feil er akseptering av gal nullhypotese eller å ikke kunne avvise nullhypotesen. 

Feiltypene henger tett sammen. Tiltak som minker sjansen for å begå type I-feil, øker 

sannsynligheten for å begå type II-feil (Gall et al., 2007, s. 139). Verdien av r påvirkes av 

utvalgets størrelse. Ved små utvalg er det høyere risiko for å begå type-II-feil. Man kan finne 

korrelasjoner (svak eller middels) som likevel ikke oppnår statistisk signifikans. Analysene 

kan også vise korrelasjoner som ikke egentlig finnes i populasjonen (Pallant, 2016, s. 138).  

 

Siden dette er et ikke-eksperimentelt studie, kan jeg ikke forklare årsaken til resultatene. 

Dette beskrives nærmere i punkt 4.2.1 om indre validitet. Tolkning av dataene forklares 

under oppgavens drøftingsdel. 

 

4.2 Validitet og reliabilitet 
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I denne studien ønsket jeg å måle (spesial)pedagogers meninger rundt selvbestemmelse i 

forbindelse med deres elever med utviklingshemming. Jeg ville undersøke om de anså det 

som viktig, og om selvbestemmelse var vektlagt i elevenes undervisning. Måling forstås som 

å tillegge verdier til ulike variabler i samsvar med bestemte regler (Befring, 2007, s. 109). All 

forskning og måling inneholder en viss grad av feil, og et generelt mål er å minimere grad av 

feilmåling (Befring, 2007, s. 116). Forskeren bør derfor vurdere målingsinstrumentet, 

målingssituasjonen, og målingene deretter. Målingsfeilene kan være systematiske eller 

tilfeldige. Tilfeldige målingsfeil skyldes forhold som ikke kan kontrolleres (flaks og uflaks, 

dagsform etc.). Disse har innvirkning på målingsresultatet, og etter gjentatte målinger vil de 

utjevne seg (Lund, 2002, s. 151). De vil antakelig ikke jevne seg ut i min studie, da dette 

krever flere enn 41 målinger. Systematiske målingsfeil er andre feil som oppstår, for eksempel 

i forbindelse med operasjonaliseringer (Lund, 2002, s. 152). Målingsfeil har mange kilder, og 

ansees som trusler til studiens validitet og reliabilitet.  

 

Teoretikere bruker forskjellige definisjoner på feilkildene, og de overlapper ofte med 

hverandre. Eksempelvis vil det, ifølge Willis (2005, s. 14-15), være relevant å vurdere 

følgende kilder til målingsfeil i ikke-observasjonssituasjoner: 

- Coverage error omhandler potensielle informanter, de som ikke ble inkludert i 

utvalget, for eksempel personer som ikke hadde tilgang til lenken eller internett.  

- Sampling error tilknyttes forskerens bruk av et utvalg, og ikke hele populasjonen. 

Valg av informanter er avgjørende for hvilke resultater man får. Om jeg hadde 

inkludert eksempelvis assistenter eller barneveiledere, ville antakelig resultatene vært 

annerledes.  

- Nonresponse error omhandler ulike grunner til at informantene ikke besvarer hele 

eller deler av undersøkelsen. Dette kan dreie seg om dårlig formulerte spørsmål,  

undersøkelsens lengde, eller tid til rådighet.  

I tillegg kan det forekomme målingsfeil knyttet til observasjon eller innsamling av data: 

- Response error omhandler spørsmålenes utforming, karakteristikk og tolkning av 

spørsmålet.  

- Dersom informanten gir feilaktig informasjon, kan dette bidra til skjevhet i 

undersøkelsen, bias. Dette kan oppstå på forskjellige steder i undersøkelsen. Jeg vil 

påpeke noen aktuelle aspekter av dette under punkt 4.2.1 

Feil tilknyttet post-observasjon handler om forskerens behandling av innsamlet data: 

- Processing error oppstår dersom dataene kodes eller analyseres feil.  
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- Interpretation error dreier seg om slutningene eller tolkningene forskeren gjør, og om 

de er korrekte. 

 

Videre vil jeg gjøre rede for mulige målingsfeil i studien ved å se på ulike faktorer knyttet til 

prosjektets validitet og reliabilitet.  

 

4.2.1 Validitet: Cook & Campbells validitetssystem 

Validitet handler om målingens kvalitet; hvor godt har målt vi det vi ville? Hvor gyldig er 

måleresultatet vårt (Befring, 2007, s. 114-115)? Målinger med god validitet er nøyaktige og 

måler de skal (De Vaus, 2014, s. 50). En måte å sikre validitet i kvantitative 

forskningsprosjekt kan, ifølge Lund (2002, s. 104), være å anvende Cook & Campbells 

validitetssystem. Systemet er utarbeidet for kausale undersøkelser og består av fire 

kvalitetskrav som det er viktig å vurdere i arbeid med studien: Statistisk validitet, 

begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet. For å oppnå god validitet må de fire 

kvalitetskravene oppfylles tilnærmet likt (Lund, 2002, s. 108).  

 

Statistisk validitet  

Innen statistisk validitet vurderes i hvilken grad slutningene som trekkes er holdbare og 

pålitelige, og sier noe om studiens statistiske styrke (Lund, 2002, s. 105-107). Studier med 

lav statistisk validitet øker sannsynligheten for å begå type I- og II-feil. Trusler for statistisk 

validitet er brudd på statistiske forutsetninger (begge typer feil) og lav statistisk styrke (type 

II-feil). Brudd på statistiske forutsetninger kan eksempelvis være at utvalget bryter med 

normaliteten, noe som kan føre til flere type I-feil enn det valgte signifikansnivå tilsier. 

Statistisk styrke handler om hvor sterke resultatene er. Ved sterke resultater er 

sannsynligheten for å begå type II-feil mindre. Statistisk styrke blir lavere ved blant annet 

små utvalg, strengt signifikansnivå og bruk av to-halet signifikanstest i stedet for én-halet 

(Lund, 2002, s. 114). 

 

I punkt 4.1.6 har jeg redegjort for de statistiske analysene brukt i denne studien. Jeg har brukt 

både univariate, hvor jeg så på resultatenes fordeling og gjennomsnitt, og bivariate analyser, 

hvor jeg har sett på korrelasjoner ved hjelp av Spearman´s rho. Et aspekt som kan ha påvirket 

studiens statistiske validitet er utvalgets størrelse. Et lite utvalg kan påvirke de statistiske 

analysene. I den sammenheng blir det relevant å snakke om normalfordeling. Noen av 
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dataene i denne studien er ikke normalfordelt, noe jeg utdyper under punkt 5.1.1. Innen 

sosiale studier er dette ikke uvanlig, og mange målinger har skjeve skårer. Noe av grunnen 

kan ligge i begrepet som måles og teoriens underliggende natur (Pallant, 2016, s. 64). 

Dersom data er normalfordelt blir eventuelle generaliseringene mer nøyaktige, og det er 

større sikkerhet for at tendensene også finnes i populasjonen. I non-parametriske tester ligger 

ikke antakelsen om normalfordeling til grunn, og dataenes fordeling vil ikke ha like stor 

betydning. En ulempe er at slike tester er mindre sensitive, og kan overse eksisterende 

forhold mellom grupper og variabler (Pallant, 2016, s. 214).  

 

Begrepsvaliditet  

Med begrepsvaliditet menes samsvar mellom begrepets teoretiske definisjon og om vi har 

lyktes i å operasjonalisere det i den gjennomførte målingen. En operasjonalisering av et 

teoretisk begrep gjør at det kan måles empirisk (Kleven, 2002, s. 142). Trusler mot 

begrepsvaliditet er tilfeldige og systematiske målingsfeil. Siden de tilfeldige målingsfeilene 

ikke kan kontrolleres, er det mest hensiktsmessig å snakke om de systematiske 

målingsfeilene, som oppstår hvis indikatorene kun måler deler av begrepet eller forhold som 

er irrelevante (Kleven, 2002, s. 151-152). Dårlige operasjonaliseringer kan dermed føre til en 

generell skjevhet i hele studien.  

 

Operasjonaliseringene i spørreundersøkelsen var i utgangspunktet relativt gode, da de 

allerede var utviklet og brukt av Wehmeyer og kolleger. De understreker at de valgte 

delkomponentene ikke er en utfyllende liste, og at begrepet kan omfavne mer enn hva 

indikatorene kan fange opp. Utfra de valgte indikatorene, måles begrepet selvbestemmelse. 

Oversettelsen og tilpasningen av spørreskjemaet kan hatt innvirkning på begrepsvaliditeten.  

Det blir dermed relevant å vurdere spørreundersøkelsens gyldighet på tvers av kulturer 

(Epstein et al., 2015). De operasjonaliserte begrepene var blant annet selvbestemmelse og 

utviklingshemming. En analyse av begrepet selvbestemmelse viser at det er en viss forskjell i 

forståelsen av det i USA og Norge. Den amerikanske forståelsen synes i høyere grad å 

vektlegge individuelle ferdigheter som muliggjør for selvbestemmelse. Den norske 

forståelsen ser heller på tilretteleggende forhold rundt individet, og hvordan disse muliggjør 

for eller hindrer selvbestemmelse, i tråd med den relasjonelle forståelsesmåten av 

utviklingshemming. Den amerikanske forståelsesmåten kan slik sees som mer medisinsk enn 

den norske. Den kulturelle forskjellen ble vurdert som mindre utslagsgivende, da det også 

fantes mange likheter (Garrels & Granlund, 2017). Det kan likevel tenkes at leserens 
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bakenforliggende forståelse har innvirkning, som kan gjøre noe av 

sammenligningsgrunnlaget noe usikkert.  

 

For å vurdere begrepsvaliditet bør man se på forholdet mellom teori og data, og hvordan dette 

samsvarer. Forskeren må vurdere om det empiriske resultatet oppfører seg som man teoretisk 

kan forvente (Kleven, 2002, s. 176). Validiteten kan styrkes ved å bruke ulike 

operasjonaliseringer av samme begrep, eksempelvis gjennom å stille spørsmål både direkte 

og indirekte (Kleven, 2002, s .180). Dette ble gjort i spørreundersøkelsen, hvor 

selvbestemmelse måles gjennom spørsmål om oppfattet viktighet, bruk av 

selvbestemmelsesfremmende strategier og åpne spørsmål. Informantene skulle eksempelvis 

gi en stikkordsbeskrivelse av deres forståelse av begrepet. Den kvalitative innholdsanalysen 

av dette viste om det var samsvar mellom faglitteraturens og informantenes forståelse av 

begrepet. Det gir informasjon både om hvor treffsikkert spørreskjemaet er i sin 

begrepsforståelse og om informantenes forståelse overlapper med teorier om 

selvbestemmelse. Pilotundersøkelsen kan også sees som et tiltak for å bedre 

begrepsvaliditeten. Her fikk jeg mulighet til å stille utdypende spørsmål om hvordan de 

oppfattet de operasjonaliserte begrepene. 

 

Indre validitet  

Kravet om indre validitet er mindre relevant i min studie. Indre validitet dreier seg om 

sammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel, og om dette kan forklares av 

kausale forhold slik begrepene er operasjonalisert (Lund, 2002, p. 106). Statistisk signifikante 

sammenhenger kan innen ikke-eksperimentelle design forbindes med flere kausale relasjoner. 

Resultatene kan påvirkes av en utslagsgivende tredjevariabel som ikke er inkludert i 

forskningsdesignet (Kleven, 2002, s. 270-271). Ved korrelasjoner vil man, grunnet 

manglende manipulering, ikke kunne si noe om retningen til korrelasjonen; hva som er årsak 

og virkning (Lund, 2002, s. 117). Denne studiens formål var å beskrive eksisterende forhold. 

Det var tilstrekkelig at de eventuelle sammenhengene var statistisk signifikante. Mulige 

tolkninger av disse presenteres i oppgavens drøftingsdel.  

 

Ytre validitet 

Ytre validitet angår generalisering til eller over relevante mennesker, situasjoner eller tider. 

Den ytre validiteten er god dersom resultatene med sikkerhet kan generaliseres. De ulike 

kravene til validitet henger tett sammen. Det nytter ikke om for eksempel de tre første 
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validitetskravene er tilfredsstilt dersom resultatene ikke kan generaliseres. Dette vil svekke 

undersøkelsens helhetlige validitet (Lund, 2002, s. 125). Et viktig kriterium for å sikre ytre 

validitet er at utvalget representerer populasjonen du skal måle (Lund, 2002, s. 94). Denne 

studiens ytre validitet omhandler i hvilken grad resultatene kan generaliseres til 

(spesial)pedagoger i nært arbeid med elever med utviklingshemming i grunnskolen (5.-

10.trinn), populasjonen. I en til-generalisering er den er rettet mot en individpopulasjon 

(Lund, 2002, s. 121).  

 

Utvelgingsprosessen i denne studien var formålstjenlig. Dermed var informantene ikke 

tilfeldig utvalgt. Likevel kan det sies å være noe tilfeldig, da det var ledelsen ved skolene som 

videreformidlet informasjon om studien og fant aktuelle kandidater. En ulempe med en 

formålstjenlig utvelgingsprosess er at det kan dukke opp problemer knyttet til generalisering: 

Grunnlaget for å utarbeide sannsynligheten for at utvalgsresultatet kan avvike fra 

populasjonsverdiene er dårlig. Slik knyttes det store usikkerheter til vurderingen av utvalgets 

representativitet (Lund, 2002, s. 135). Som et tiltak for å styrke undersøkelsens ytre validitet, 

valgte jeg de to fylkene på Østlandet fordi det kunne gi variasjon i typer skoler (ordinær 

skole, spesialskole, liten eller stor) og geografisk plassering (stor by, liten by, tettsted). 

 

Resultatene beskriver hva informantene to fylkene mente, det vil si, de som valgte å besvare 

undersøkelsen. Det blir nødvendig å reflektere over hvem informantene var, og hva som 

kjennetegner dem som ikke deltok. I dette henseendet bør mulige kilder til målingsfeil knyttet 

til ikke-observasjon (coverage, sampling og nonresponse error) vurderes, samt muligheten for 

bias. Kazdin (2003, s. 102) diskuterer bias knyttet til utvalg, hvor frivillig deltakelse er en 

mulig kilde til målingsfeil. Det kan være at deltakerne har betydningsfulle forskjeller fra de 

som ikke vil delta. Eksempelvis kan det hende at de besvarte undersøkelsen var mer opptatt 

av kompetanseheving, eller at de som ikke besvarte hadde flere elever og/eller 

arbeidsoppgaver. 25% av skolene jeg kontaktet ønsket ikke å delta i undersøkelsen. 

Begrunnelsen for ikke-deltakelse hos de fleste skolene var høyt arbeidspress og lite tid. 

Dermed er det ikke fordi at skolene ikke anså selvbestemmelse som viktig, at de ikke deltok. 

Med dette som grunnlag, er det større grunn til å anta at utvalget likevel kan være 

representativt. Et annet aspekt som bør vurderes i denne sammenheng er social desirability. 

Dette viser seg som en form for sosial bias, hvor informantene oppgir sosialt forventede svar, 

men som ikke nødvendigvis reflekterer situasjonen (De Vaus, 2014, s. 107). Funn i studien 
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(som korrelasjoner eller fravær av korrelasjoner) kan slik være forskjellig fra et utvalg til et 

annet, eller fra utvalget til populasjonen. En hver slutning må derfor vurderes deretter.  

 

Utvalget gjør det vanskelig å estimere sannsynligheten for representativitet. Med tanke på 

denne usikkerheten, er det ikke mulig å generalisere resultatene med sikkerhet, og de kan slik 

ikke danne empirisk vitenskapelig grunnlag. Likevel kan sterke signifikante resultater bidra 

til at generaliseringer blir mer plausible. Resultatene fra denne undersøkelsen kan sees som 

eksplorerende. Mulige antydninger til trender kan bli synlige, og forskningen kan slik være 

nyttig informasjon i utforming av større, mer nøyaktige studier.  

 

4.2.2 Reliabilitet  

Reliabilitet omhandler grad av presisjon, eventuelle tilfeldige målefeil, og i hvilken grad 

forskeren kan stole på resultatene. Resultater med høy reliabilitet vil være relativt like i flere 

målinger, ved forskjellige anledninger. En måte å vurdere reliabilitet på er gjennom test-

retest, hvor undersøkelsen gjennomføres på samme person ved to ulike anledninger. Dersom 

resultatene fra testene er nokså like, er reliabiliteten høy (Pallant, 2016, s. 6). Grunnet 

tidsbegrensningene i en masteroppgave, er slike tester vanskelig å gjennomføre. Jeg har ikke 

hatt anledning til å gjøre dette i denne studien.  

 

Dårlig test- eller målingsreliabilitet vil ha innvirkning på flere av forskningens områder. 

Eksempelvis vil den statistiske styrken svekkes og slik true statistisk validitet. Ved dårlig 

testreliabilitet svekkes også begrepsvaliditeten. Hvis reliabiliteten er lav vil ikke begrepet la 

seg måle på en valid måte, og resultatene blir upresise og upålitelige (Lund, 2002, s. 115). 

Andre kilder til lav reliabilitet kan blant annet være uklare formuleringer. Et tiltak for å 

unngå dette er å stille spørsmålet flere ganger på ulike måter, slik at resultatet ikke avhenger 

av kun én måling (De Vaus, 2014, s. 48). Det kan også være at informanten ikke har en 

mening eller tilstrekkelig informasjon om spørsmålet som stilles. Problematikken i dette 

ligger i at informanten kan ”tvinges” til å svare noe, og resultatene blir slik mindre reliable. 

Det kan også bidra til at informanten velger å ikke besvare hele eller deler av undersøkelsen. 

Et tiltak er å opprette svaralternativer som ”jeg har ingen mening om dette” eller ”jeg vet 

ikke” for å luke ut eventuelle målingsfeil (De Vaus, 2014, s. 104). For å øke reliabiliteten i 

denne studien kunne jeg ha inkludert slike svaralternativer. Et tiltak jeg gjorde for å unngå 

missing data var å bruke funksjonen ”obligatorisk” i Nettskjema. Dette har både fordeler og 
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ulemper. På en side unngikk jeg i større grad missing data. På den andre siden kan dette ha 

bidratt til påtvungne svar og medfølgende bias, og slik svekket reliabiliteten. Den kan også 

svekkes under bearbeidelse av data, da det fort kan oppstå innplottingsfeil (Willis, 2005, s. 

14). Under bearbeidelse av data var jeg oppmerksom på dette, og dobbeltsjekket og 

sammenlignet datasettet med uberørte besvarelser på et Excel-ark.  

 

4.3 Forskningsetiske hensyn  

Forskning søker sannhet i tråd med ulike normer og verdier. Vitenskapens normer og etiske 

retningslinjer er retningsgivende og regulerende, både for den individuelle forskeren og 

forskersamfunnet (NESH, 2016). Etiske retningslinjer er basert på normer, og fungerer som 

en målestokk for hva som er rett og galt, verdig eller uverdig. Innen forskningsetikk stilles 

ofte to spørsmål; hvordan bør vi handle? Hvordan bør forskersamfunnet fungere og gå frem 

(Befring, 2007, s. 54)? 

 

Personopplysningsloven § 2.1 (Justis- og beredskapsdepartementet, 2015) krever at 

personopplysninger behandles slik at privatlivets fred og personlig integritet blir ivaretatt. 

Personopplysning forstås som ”[…] Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 

enkeltperson […]”. Altså, informasjon som direkte eller indirekte (gjennom å kombinere  

opplysninger) kan knyttes til enkeltpersonen. Med behandling av personopplysninger menes 

”[…] enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, 

sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter […]”(§ 2.2). 

Ved delvis eller helt elektronisk behandling av disse opplysningene er prosjektet 

meldepliktig, og forskningen kan ikke igangsettes før det har blitt vurdert. Innen mange 

forskningsinstitusjoner vurderes dette av Norsk senter for forskningsdata (NSD) (NESH, 

2016). Behandlingen krever fritt informert samtykke; ”[…] en frivillig, uttrykkelig og 

informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger 

om seg selv […]”(§ 2.7). 

 

Spørreundersøkelsen var anonym og det var ikke mulig å gjenkjenne informantene. Det ble 

ikke etterspurt nok opplysninger til at dette indirekte ble synlig. Datamaterialet ble behandlet 

konfidensielt, og informasjon og resultater ble lagret med tilfeldige referansenumre. 

Informantenes anonymitet ble ivaretatt gjennom flere tiltak. Under elektronisk utforming 

spørreundersøkelsen ble innstillingene satt slik at personopplysninger ikke ble lagret (selv om 
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dette heller ikke ble samlet inn). I tillegg ble spørreundersøkelsen indirekte formidlet til 

informantene via ledelsen ved skolene. Jeg hadde ikke direkte kontakt med informantene. Det 

eneste som kunne være mulig å spore, var IP-adresse. Etter samtale med veileder og NSD, 

kom vi fram til at det ikke var nødvendig å melde prosjektet, fordi spørsmålenes tema, 

innsamlingsmetode og innstillingene i utformingen gjorde at undersøkelsen lot seg 

gjennomføre anonymt. 

 

I Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi påpekes 

forskerens ansvar om å informere ved å ”[…] gi forskningsdeltakere tilstrekkelig informasjon 

om forskningsfeltet, forskningens formål, […], hvem som får tilgang til informasjonen, 

hvordan resultatene er tenkt brukt, og om følgene av å delta i forskningsprosjektet.” (NESH, 

2016, s. 13). Dette hensynet ble ivaretatt gjennom informasjonsskrivet (vedlegg 3), hvor det 

ble opplyst om dette. I skrivet ble det også formidlet at besvarelse av spørreskjemaet ble 

regnet som samtykke til å delta i studien. Deltakelse innebar å fylle ut spørreskjemaet.  

 

De forskningsetiske retningslinjene stiller også krav til framstilling og bruk av 

forskningsresultatene (NESH, 2016, s. 35), i tillegg til tilbakeføring av forskningsresultater 

(NESH, 2016, s. 39). I henhold til retningslinjene, vil framstilling og bruk av 

forskningsresultatene ikke være misvisende. Emnet for forskningen er ikke begrenset for å 

oppnå ønskelige resultater. Ifølge De Vaus (2014, s. 63), kan en måte å ivareta krav som dette 

være å redegjøre for metodologiske valg angående innsamling av data, utvalg og analyse av 

data. På denne måten kan leseren vurdere resultatene deretter.  

 

I tillegg står etiske hensyn knyttet til menneskeverd er sentralt. Forskeren plikter til å arbeide 

ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet. Dette kravet gjelder i valg av tema, 

ovenfor dem som deltar i forskningen, og i formidling og publisering av resultatene (NESH, 

2016, s. 12). I henhold til dette, har jeg vært opptatt av å omtale de jeg skriver om på en 

verdig måte. Gjennom begreper som ”mennesker med utviklingshemming”, ”personer med 

utviklingshemming”, ”individer med utviklingshemming” og ”elever med 

utviklingshemming”, har jeg etter beste evne brukt et språk som setter mennesket først, og 

som ikke er stigmatiserende. Forskeren er også ansvarlig i å ikke fremstille informantene i et 

negativt lys. Formidling av funn blir gjort på en respektfull måte ovenfor informantene. 

Likevel må resultatene formidles sannferdig, og disse er ikke alltid positive. Om tilbakeføring 

av resultater understrekes at informantene skal ha tilgang til forskningsresultatene, og at den 
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skal formidles på en forståelig måte (NESH, 2016, s. 39). Gjennom informasjonsskrivet ble 

informantene opplyst om at de kunne få oppgaven tilsendt i etterkant.  

 

4.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg beskrevet metodologisk fremgangsmåte. Jeg har utdypet aspekter ved 

utforming av den aktuelle spørreundersøkelsen, samt gjort rede for faktorer ved utvalg, 

datainnsamling og analyse av innsamlet data. I tillegg har jeg belyst ulike trekk ved studiens 

validitet og reliabilitet. Gjennom de fire kvalitetskravene i Cook & Campbells 

validitetssystem, har jeg trukket fram elementer som påvirker studiens validitet. De statistiske 

analysene er gjort med utgangspunkt i at utvalget er lite. Dette kan ha innvirkning på 

resultatene, og det er større risiko for å begå type I-feil. Spørreundersøkelsen har nominale og 

ordinale variabler. Derfor har jeg benyttet meg av non-parametriske tester for å analysere 

innsamlet data. Spearman´s rho ble brukt for korrelasjonsanalyser. Nivå for statistisk 

signifikans ble satt til  p <0.05, da dette er anbefalt for små utvalg. Jeg har med dette tatt 

nødvendige forhåndsregler. 

 

Videre har jeg gjort rede for ulike problemstillinger som kan påvirke studiens 

begrepsvaliditet. Tilfeldige og systematiske feil kan føre til generell skjevhet i dataene. 

Operasjonaliseringer av begreper kan øke antall systematiske feil, dersom de kun måle deler 

av et begrep eller irrelevante faktorer. Oversetning og tilpasning kan ha påvirket 

spørreundersøkelsens begrepsvaliditet og gyldighet på tvers av kulturer. Kravet til indre 

validitet er, grunnet studiens ikke-eksperimentelle tilnærming, mindre relevant. Aktuelle 

generaliseringer i studien er til en individpopulasjon. For å vurdere generaliserbarheten og 

ytre validitet, påpekte jeg faktorer ved utvalget og hvordan dette bidrar til vansker med å 

estimere sannsynligheten for representativitet. Forsøk på å styrke ytre validitet ble gjort ved å 

velge to fylker til fordel for ett, med mulig variasjon i deltakende skoler. Sterke signifikante 

resultater kan bidra til at generaliseringer blir mer plausible. Resultatene kan vise en 

antydning på generelle tendenser som kan være tilstede i populasjonen. Med utgangspunkt i 

studiens rammefaktorer, ble forhåndsregler tatt for å styrke studiens reliabilitet. Jeg ikke har 

hatt mulighet til å etterprøve resultatene. Avslutningsvis har jeg beskrevet ulike etiske hensyn 

som er aktuelle i studien.  
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5 Presentasjon av funn 
I dette kapittelet vil jeg presentere resultater av analyse av innsamlet data. Under overskriften 

Deskriptiv statistikk skal jeg kort beskrive spørsmålstypene og gi en oversikt over dataene og 

hovedtendensene i undersøkelsen. Jeg undersøkte først om dataene var normalfordelt. For å 

vurdere dette har jeg, utfra innsamlet data, laget to nye kontinuerlige variabler. Dette blir 

nærmere beskrevet i punkt 5.1.1. Deretter følger presentasjon av dataene og generelle 

tendenser ved dem. Dette gjøres ved å se på resultatenes fordeling, frekvens og prosentvise 

fordeling. Dataene framstilles gjennom grafiske figurer og forklaringer av disse. Ved 

spørsmål som ble besvart ved hjelp av Likert-skala vil gjennomsnittsskårene bli presentert. 

Siden utvalget er lite (n=41), vil ikke desimaler bli benyttet i presentasjonen. Jeg vil også 

fremvise resultater fra kvalitative innholdsanalyser av svar avgitt ved åpne spørsmål.  

 

Under Analytisk statistikk presenteres resultatene fra analyser av mulige sammenhenger 

mellom utvalgte variabler. Analysene ble gjort med testen Spearman´s rho, hvor jeg 

undersøkte mulige korrelasjoner med utgangspunkt i innsamlet data fra hovedsakelig to 

spørsmål med kontinuerlige variabler (spørsmål 15 og 20), og ved noen tilfeller data fra 

spørsmål 16 og 17. Dette blir beskrevet i punkt 5.2.1. Resultatene presenteres gjennom 

korrelasjonstabeller, hvor signifikante korrelasjoner blir videre kommentert. Her vil jeg 

påpeke statistisk signifikante sammenhenger med p <0.05 og ved noen tilfeller p <0.01, ved 

to-halet signifikanstest. Jeg vil også presisere korrelasjonenes styrke og om de er positive 

eller negative.  

 

Resultatene framstilles gjennom tematiske underoverskrifter; Informantene, Elevene, 

Undervisning, Selvbestemmelse og Strategier. Under Informantene presenteres trekk ved 

informantenes bakgrunn (utdannelse, arbeidsstedets plassering og ansvarsområder). Under 

overskriften Elevene belyses data som beskriver informantenes elevgruppe. Data som har 

med undervisningssituasjonen å gjøre, som blant annet hvor undervisningen hovedsakelig 

foregikk, antall elever i situasjonen og bruk av jevnaldrende elever, framstilles under 

overskriften Undervisningen. Presenterte data under Selvbestemmelse har med begrepet 

selvbestemmelse å gjøre, som informantenes kjennskap til og beskrivelser av begrepet, og 

oppfattet viktighet. Data knyttet til strategier og bruk av disse presenteres under avsnittets 

siste overskrift, Strategier.  
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5.1 Deskriptiv analyse  

5.1.1 Normalfordeling 

For å undersøke om dataene var normalfordelt har jeg laget to kontinuerlige variabler utfra 

innsamlet data. Disse er totalskåre fra to spørsmål i undersøkelsen. Jeg har summert 

informantenes totalskåre av oppfattet grad av viktighet av å undervise selvbestemmelse 

(spørsmål 15). Informantene vurderte viktigheten av å undervise sju delkomponenter innen 

selvbestemmelse på en Likert-skala fra 1-5, hvor 1 tilsvarte ”i liten grad” og 5 tilsvarte ”i stor 

grad”. De kunne ha en skåre på 5-35, hvor en høy skåre indikerte at de anså ferdighetene som 

viktige. Den andre variabelen er laget utfra innsamlet data fra spørsmål 20, hvor 

informantenes bruk av selvbestemmelsesfremmende strategier ble kartlagt. Informantene fikk 

en liste med strategier hvor de skulle svare ”ja” eller ”nei” om de brukte dem. ”Ja” fikk 

verdien 1 og ”nei” fikk verdien 0. Informantene kunne ha en skåre fra 0-8. Høy skåre kunne 

indikere at strategiene var en del av den pedagogiske hverdagen til elevene. 

 

Jeg benyttet testen Kolmogorov- Smirnov for å vurdere normaliteten. Nullhypotesen i denne 

sammenheng var at utvalget var normalfordelt. Totalskåren av selvbestemmelsesferdighetene 

fikk p-verdi på 0.18. Totalskåren av bruk av strategier fikk p-verdi på 0.03. Sistnevnte er  

<0.05, som betyr at jeg kan ikke forkaste nullhypotesen fullstendig. Noen av dataene er 

normalfordelt, noen er ikke. En visuell fremstilling av dataenes fordeling vises i figur 5.1 og 

5.2. 

 

Figur 5.1. Fordeling av totalskåren av selvbestemmelsesferdighetene 

 



 53 

 

Figur 5.2. Fordeling av totalskåren av bruk av ferdigheter.  

 

5.1.2 Informantene 

Utdannelse  

80 % av informantene var utdannet spesialpedagoger og 20 % var ikke utdannet 

spesialpedagoger. Spørsmålet var et flervalgsspørsmål, hvor at de kunne huke av flere 

alternativer (figur 5.3). 8 av informantene var ikke utdannet spesialpedagoger, 10 av 

informantene hadde bachelorgrad innen spesialpedagogikk, 12 hadde mastergrad og 11 svarte 

”annet”. En kvalitativ innholdsanalyse av svarene avgitt i ”annet”, viste at videreutdanning 

var et tema. Mange av informantene hadde grunnutdanning som lærer eller vernepleier, med 

tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Andre hadde ren spesialpedagogisk utdanning. 

 

Figur 5.3. Informantenes utdanning 

 

.  
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Arbeidsstedets plassering 

65 % (n=41) arbeidet på en skole i en by med mer enn 50 000 innbyggere.  

19 % arbeidet på en skole i en by med mellom 5000 og 50 000 innbyggere, og 15 % arbeidet 

på en skole i en by/tettsted med mellom 2000- 4999 innbyggere. Ingen av informantene 

benyttet seg av siste alternativ (landsbygd, mindre enn 2000 innbyggere). Prosentvis 

fordeling vises i figur 5.4. 

 

Figur 5.4. Prosentvis fordeling av skolens plassering 

 

Ansvarsområder  

Pedagogene var ansvarlige eller hadde kontaktlæreransvar for relativt små grupper, fra 1-17 

elever. Figur 5.5 viser at 83 % av informantene hadde ansvar/kontaktlæreransvar for 1-5 

elever. 10% hadde ansvar/kontaktlæreransvar for 6-10 elever, og 7 % hadde 

ansvar/kontaktlæreransvar for mer enn 10 elever.  

 

 

Figur 5.5. Prosentvis fordeling av antall elever informantene hadde ansvar/kontaktlæreransvar for  
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Informantene ble også bedt om å oppgi hvilke områder av undervisning de var ansvarlig for. 

Spørsmålet var et flersvalgsspørmål, med mulighet for å bruke flere alternativer. Som vist i 

figur 5.6, mente mange at de var ansvarlig for undervisning av akademiske ferdigheter (80 

%), sosiale ferdigheter (98 %), ADL-ferdigheter (80 %) og helse og fysisk aktivitet (63 %). 

Yrkesrettede og yrkesforberedende ferdigheter var et område færre var ansvarlig for (17 %). 

Innholdsanalyse av svarene avgitt på ”annet” (19 %) viser at mange så seg ansvarlige for å 

jobbe med språk, kommunikasjon, og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Andre ansvarsområder var lederansvar og å sørge for helhetlige spesialpedagogiske tilbud. 

 

 

 

Figur 5.6. Prosentvis fordeling av ansvarsområder av undervisning   

 

5.1.3 Elevene  

Spørsmålet om elevenes alder var et flervalgsspørsmål, hvor svaralternativene var tre 

forskjellige aldersgrupper, 10-12 år, 13-15 år og 15-16 år. 63 % av informantene hadde elever 

i aldersgruppen 13-15 år, som utgjorde den største gruppen. 56 % hadde elever i 

aldersgruppen 10-12 år og 44 % hadde elever som var 15-16 år.  
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Prosentvis fordeling av disse dataene er vist i figur 5.7. 

 

Figur 5.7. Prosentvis fordeling av elevenes aldersgruppe 

 

 

Informantene jobbet med elever med ulike utfordringer. Dette var også et flervalgsspørsmål, 

og prosentvis fordeling av svarene vises i figur 5.8. 90 % av informantene hadde elever med 

psykisk utviklingshemming. 63 % hadde elever med autismespekterforstyrrelser, og 49 % 

hadde tale- og språkvansker. 39 % hadde elever med spesifikke lærevansker. 37 % hadde 

elever med multifunksjonshemming. 22 % hadde elever med psykososiale vansker og 17 % 

hadde fysiske lærevansker. Både hørsels- og synsvansker utgjorde 10 %.  

 

 

Figur 5.8. Prosentvis fordeling av elevenes utfordringer 
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Videre ble informantene bedt om å utdype hvilken grad av psykisk utviklingshemming 

elevene hadde. Spørsmålet var et flervalgsspørsmål, og en prosentvis fordeling fremstilles i 

figur 5.9.  

 

 

Figur 5.9. Prosentvis fordeling av elevenes grad av psykisk utviklingshemming  

 

Lett og moderat grad av utviklingshemming utgjorde de største gruppene, med henholdsvis 

73 % og 70 %. 32 % av informantene hadde elever med alvorlig grad av utviklingshemming, 

og 13 % med dyp grad av utviklingshemming.  

 

Klassene/gruppene er inndelt etter både alder og funksjon (figur 5.10). Spørsmålet var et 

flervalgsspørsmål. 24 % svarte at klassen/gruppen er inndelt etter alder, 71 % at den er 

inndelt etter funksjon. 19 %  prosent av informantene svarte ”annet”.  Fordelingen av dataene 

er synlig i figur 5.8. 
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Figur 5.10. Prosentvis fordeling av klassens/gruppens inndeling 

 

Innholdsanalyse av svarene avgitt i ”annet” viste at ”byomfattende eller bydekkende 

avdeling” med en bestemt aldersgruppe (1.-7. eller 1.-10. trinn) var et tydelig tema. Mange 

fremhevet at inndelingen av gruppen/klassen varierte, etter behov eller aktivitetens formål 

(for eksempel sosial øving, felles aktivitet). Et annet tema var at noen elever hadde behov for 

en-til-en-undervisning.  

 

Mange av elevene hadde kompetansemål relatert til selvbestemmelse i sine individuelle 

opplæringsplaner (IOP´ er). Spørsmålet skulle besvares ved hjelp av radioknapper, det vil si 

at informantene kun kunne velge ett svaralternativ. 81 % av informantene rapporterte at deres 

nåværende elever hadde kompetansemål relatert til selvbestemmelse i sin IOP. Av disse 

svarte 44 % ”alle” og 37 % ”noen”. 19 % svarte at elevene ikke hadde kompetansemål 

relatert til selvbestemmelse. Fordelingen er vist i figur 5.11. 
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Figur 5.11. Prosentvis fordeling antall av elever som med kompetansemål relatert til selvbestemmelse i IOP 

 

Innholdsanalyse av hvilke aspekter ved selvbestemmelse som er aktuelle i disse 

kompetansemålene (spørsmål 19) synliggjorde mange temaer. Det mest frekvente var 

ferdigheter knyttet til å ta valg. Dette kunne være hverdagslige valg, som å velge ja eller nei, 

eller valg av mat eller klær, men også mer langsiktige valg knyttet til bosted, utdanning og 

yrke. Andre gjengående temaer var:   

- å kunne uttrykke preferanser og meninger 

- ferdigheter knyttet til kommunikasjon 

- sosiale ferdigheter (samarbeid, forholde seg til andre, akseptere andres meninger og 

valg) 

- selvregulering 

- problemløsning 

- ta avgjørelser og beslutninger 

- ferdigheter knyttet til målsetting alene eller sammen med lærer (initiativ, planlegging, 

følge plan, evaluere) 

- selvstendighet (ta initiativ, organisere egen læring, overvåke egen læring, ha oversikt 

over dagen sin) 

- deltakelse (utfra egne forutsetninger, økt grad av oppmerksomhet og deltakelse) 

- empowerment (hevde meninger, selvbevissthet, kjennskap til egne følelser, lære 

normer)  

- arbeid med ”ferdigheter av betydning” (ADL-ferdigheter, trening av kroppsfunksjon).  

 

5.1.4 Undervisningen  
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Elevene ble undervist mest i liten gruppe med ti elever eller færre (68 %) eller gjennom en-

til-en-undervisning (32 %). De to andre svaralternativene (i hel klasse, individuelt selvstendig 

arbeid) ble ikke benyttet. Dette spørsmålet var lukket, med mulighet for å avgi ett alternativ. 

En fordeling av valide prosent vises i tabell 5.12.  

 

 

Figur 5.12. Prosentvis fordeling av undervisningsform 

 

Videre ble informantene spurt om hvor undervisningen hovedsakelig foregikk. Dette var et 

flervalgsspørsmål, og fordelingen av svarene vises i figur 5.13. Resultatene viser at 2 % av 

undervisningen foregikk fullstendig integrert i ordinært klasserom, 17 % av undervisning var 

delvis integrert i ordinært klasserom, 58 % av undervisningen var i spesialklasse på ordinær 

skole og 32 % på spesialskole. Ved å analysere svarene avgitt i ”annet” ble elevens 

tilhørighet et tema. Eleven kunne ha tilhørighet i en spesialklasse på ordinær skole, altså at 

eleven ikke hadde tilhørighet i den ordinære klassen.  
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Figur 5.13. Prosentvis fordeling av hvor undervisningen foregår 

 

Spørsmål 10 var et lukket spørsmål med to svaralternativer. 22 av informantene sa de hadde 

brukt eller brukte jevnaldrende som ressurs i undervisningen, som utgjorde 54 %. 19 av 

informantene, 46 %, sa de ikke hadde brukt/ brukte jevnaldrende som ressurs. Spørsmål 11 ba 

om en utdypning av hvordan eller til hvilke formål de jevnaldrende elevene ble brukt som 

ressurs. Innholdsanalyse av svarene viste at de jevnaldrende ofte bruktes slik at elevene med 

utviklingshemming kunne øve på sosiale ferdigheter. Andre temaer var at de jevnaldrende ble 

brukt til å modellere atferd, ofte i forbindelse med lek og spill eller friminutt, som støtte i 

aktiviteter. Jevnaldrende kom ofte på besøk fra ordinær klasse (hvor eleven hadde 

tilhørighet). De jevnaldrende ble benyttet som faglig støtte og hjelpelærere, i samarbeid eller 

pararbeid. Elevene hadde ofte omgang i de estetiske fagene. De ble brukt som 

kommunikasjonspartnere og for å skape trivsel og vennskap.  

 

5.1.5 Selvbestemmelse  

37 av informantene (90 %) var kjent med begrepet selvbestemmelse og 4 (10 %) var ikke 

kjent med det. Spørsmål 13 var et flervalgsspørsmål, og undersøkte i hvilken sammenheng 

informantene ble kjent med begrepet. Figur 5.14 viser fordelingen av resultatene: 46 % hadde 

hørt om begrepet under bachelorgradsutdanning, 32 % under mastergradsutdanning, og 30 % 

under videreutdanning. 46 % av informantene hadde hørt om det i forbindelse med 

dokumenter fra regjeringen eller utdanningsdirektoratet, 59 % av kolleger, 49 % i forbindelse 

med kurs, konferanser eller workshops og 68 % via artikler i fagjournaler eller fagtidsskrifter. 

Innholdsanalyse av ”annet” synliggjorde andre arenaer hvor informantene har hørt om 

begrepet, som kompetanseheving ved skolen/i kommunen eller i helt andre sammenhenger. 
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Figur 5.14. Prosentvis fordeling av hvilken sammenheng informantene har hørt om selvbestemmelse.  

 

Spørsmål 14 var et åpent spørsmål, hvor informantene skulle oppgi 3 stikkord som beskrev 

selvbestemmelse. Innholdsanalysen av dette viste flere aspekter. Temaer med hyppig 

frekvens var å kunne ta valg, å kunne påvirke, medbestemmelse/(elev)medvirkning og retten 

til å bestemme/styre selv. Andre kategorier var autonomi og selvstendighet, aspekter knyttet 

til empowerment (å bli hørt, bli tatt på alvor, respekt, frihet, egne meninger, ansvar, 

bevissthet, elevens beste som grunnlag for beslutninger, selvbevissthet, integritet, unødvendig 

bruk av tvang og makt) og mål og måloppnåelse. Noe mindre frekvente temaer var 

motivasjon, inkludering, livskvalitet, involvering og kommunikasjon. 

 

Videre kartlegging av begrepet ble gjort gjennom spørsmål med Likert-skalaer fra 1-5 (i liten 

grad, i nokså liten grad, i noen grad, i nokså stor grad, i stor grad). Spørsmål 15 undersøkte 

hvor viktig informantene syntes undervisning av selvbestemmelsesferdighetene (7 

delkomponenter) sammenlignet med andre undervisningsområder var. Figur 5.15 fremstiller 

fordeling av skårene i gjennomsnitt.  
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Figur 5.15. Fordeling av informantenes oppfattelse av viktigheten av å undervise selvbestemmelsesferdighetene 

sammenlignet med andre undervisningsområder vist i gjennomsnitt 

 

”Å kunne ta valg” fikk høyest gjennomsnittsskåre. ”Selvreguleringsferdigheter” fikk nest 

høyest gjennomsnitt, etterfulgt av ”selvbevissthet og selverkjennelse”. Deretter kom 

”problemløsing” og ”å kunne ta avgjørelser” med like høye skårer. De to laveste 

gjennomsnittsskårene var ”å kunne sette seg og oppnå mål” og ”å kunne hevde seg selv og 

sine rettigheter, samt ferdigheter knyttet til lederskap”.  

 

Spørsmål 16 og 17 kartla om informantene mente at selvbestemmelsesferdighetene ville 

forberede/ hjelpe elevene i skolehverdagen og i livet etter skolen. I begge spørsmål ble 

Likert-skalaens to laveste verdier ikke benyttet. Gjennomsnittsskåren for hvilken grad 

selvbestemmelsesferdighetene ville forberede/hjelpe elevene i skolehverdagen var 4.32 og 

livet etter skolen 4.44.    

     

5.1.6 Strategier  

Gjenværende spørsmål undersøkte informantenes bruk av strategier. På spørsmål 20 ble 

informantene bedt om å svare ”ja” dersom eleven sammen med (spesial)pedagogen eller 

alene jobbet/hadde jobbet med opplistede selvbestemmelsesfremmende strategier, eller ”nei” 

dersom dette ikke var tilfellet. Figur 5.16 viser bruk av strategier i prosent: 12 % av 

informantene svarte at de brukte eller hadde brukt strategien selvovervåkning, 63 % brukte 

selvevaluering, 66 % brukte selvforsterkning og 29 % brukte selvinstruksjon. 37 % av 

informantene brukte eller hadde brukt målsetting som strategi, 51 % brukte planlegging, 88 
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% ga elevene et bestemt signal for å vise ønsket atferd  og til slutt; 95 % av informantene 

brukte forberedende strategier, hvor en øver på enkelte delferdigheter.  

 

Figur 5.16. Prosentvis fordeling av bruk av strategier som kan fremme selvbestemmelse 

 

Spørsmål 21 og 22 var flervalgsspørsmål. Spørsmål 21 kartla hva som kunne være årsaker til 

at informantene ikke underviste delkomponentene innen selvbestemmelse eller ikke brukte 

strategiene. Spørsmålet hadde 24 % missing data. Prosentvis fordeling av valide data er 

synlig i figur 5.17. 

 

Figur 5.17. Prosentvis fordeling av årsaker til å ikke bruke strategiene eller å undervise 

selvbestemmelsesferdighetene  
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6 % svarte at elevene allerede hadde adekvate ferdigheter i å utøve selvbestemmelse. 13 % 

svarte at noen andre var ansvarlige for undervisning for det. 19 % svarte at de ikke hadde nok 

tid. 10 % svarte at de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse. 52 % svarte at elevene hadde mer 

umiddelbare behov for undervisning i andre ferdigheter. 55 % svarte at elevene ikke hadde 

fått utbytte av det, grunnet individuelle forutsetninger, kapasitet til å engasjere seg i egen 

atferd etc. 16 % kjente ikke til fremgangsmåter eller metoder. 64 % svarte at elevene ennå 

ikke var i stand til å være selvbestemte, grunnet manglende modning og erfaring.  

  

Spørsmål 22 spurte om hvilke andre strategier de hadde brukt som kunne fremme 

selvbestemmelse. Dette var et flervalgsspørmål. Fordeling av dataene vises i figur 5.18.  

 

  

Figur 5.18. Prosentvis fordeling av andre strategier som fremmer selvbestemmelse 

 

61 % av informantene hadde brukt elevmedvirkning i planlegging av undervisning som 

strategi. 56 % hadde strukturert klasseromsmiljøet for å fremme elevstyrt læring. 2 % hadde 

brukt mentor eller fadder-løsninger som strategi. 66 % brukte valgmuligheter i utføring av 

oppgaver som strategi. 22 % svarte ”annet”. Høyfrekvente temaer i analysen var 

valgmuligheter i dagsplan og ukeplan og strategier knyttet til kommunikasjon og ASK. 

Mindre frekvente temaer var samtaler med eleven og å respondere på elevens uttrykk, samt 

ADL-ferdigheter og elevrådsarbeid.  
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5.2 Analytisk statistikk 

5.2.1 Korrelasjonsanalyser  

I disse analysene ville jeg se om det var sammenheng mellom utvalgte variabler. Dette ble 

undersøkt med korrelasjonsanalysen Spearman´s rho. Jeg har valgt å sammenligne variabler 

som kunne bidra til å svare på prosjektets problemstilling. I det følgende presenteres 

korrelasjonsanalysene, hvor jeg påpeker signifikante korrelasjoner, avgjør koeffisientens 

styrke, og om de er positive eller negative. Nullhypotesen i analysene er at det ikke er noen 

sammenheng mellom variablene. Dersom to-halet signifikanstest viser en verdi som er <0.05, 

er korrelasjonen signifikant, og nullhypotesen avvises.  

 

Utgangspunkt for korrelasjonsanalysene var innsamlet data fra utvalgte spørsmål i 

undersøkelsen, hovedsakelig variabler fra spørsmål 15 og 20. Disse variablene ble 

sammenlignet med andre relevante uavhengige variabler. Spørsmål 15 undersøkte 

informantenes oppfattede grad av viktighet av å undervise de 7 

selvbestemmelsesferdighetene. Disse ble rangert på en fempunkts Likert-skala, hvor 1 

tilsvarte ”i liten grad”, og 5 tilsvarte ”i stor grad”. Med hver delkomponent fulgte en kort 

beskrivelse av hva ferdigheten innebærer, og eksempler på situasjoner hvor eleven brukte 

ferdigheten (se vedlegg 2). En høy skåre indikerer at informanten anså delkomponenten som 

viktig. Variablene fra dette spørsmålet blir heretter kalt ”selvbestemmelsesferdighetene”.  

 

Spørsmål 20 kartla bruk av 8 læringsstrategier som kan fremme selvbestemmelse. 

Informantene svarte ”ja” eller ”nei” om de brukte eller hadde brukt strategien, hvor ”ja” fikk 

verdi 1 og ”nei” fikk 0. Informantene fikk instruks om å svare ”ja” dersom eleven, med 

(spesial)pedagogen eller alene jobbet/hadde jobbet med strategien, og at det ikke 

nødvendigvis betydde at eleven mestret strategien. Informanten skulle svare ”nei” dersom 

dette ikke var tilfellet. Med hver av strategiene fulgte en kort beskrivelse av hva den kunne 

bestå av (se vedlegg 2). Variablene fra disse spørsmålene omtales heretter som ”bruk av 

strategier”. Ved noen tilfeller har jeg gjort korrelasjonsanalyser med data fra spørsmål 16 og 

17, som undersøkte hvilken grad informantene mente undervisning av 

selvbestemmelsesferdighetene ville hjelpe/forberede elevene i skolehverdagen og i livet etter 

skolen. Disse spørsmålene skulle besvares ved hjelp av Likert-skala, 1-5. 
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Funnene presenteres under noen av de samme tematiske underoverskriftene som i punkt 5.1, 

gjennom korrelasjonstabeller og forklaringer. Under overskriften Elevene blir 

selvbestemmelsesferdighetene og bruk av strategier sammenlignet med variabler som elevens 

aldersgruppe, utfordringer og grad av utviklingshemming, og om de har kompetansemål 

knyttet til selvbestemmelse i sine IOP´er. Under overskriften Undervisning finnes resultater 

fra korrelasjonsanalyser mellom selvbestemmelsesferdighetene og bruk av strategier med 

klassens/gruppens inndeling, hvor undervisningen foregår og hvilken form den har. 

Selvbestemmelse tar for seg analyser mellom variablene fra spørsmål 15 og 20, og hvorvidt 

informantene mener selvbestemmelse vil hjelpe/forberede elevene i skolehverdagen og i livet 

etter skolen (spørsmål 16 og 17). I avsnittets siste overskrift, Strategier, presenteres data fra 

korrelasjonsanalyser mellom selvbestemmelsesferdighetene og bruk av strategier.  

 

Elevene  

Det fantes ingen signifikante korrelasjoner mellom selvbestemmelsesferdighetene og 

elevenes aldersgruppe. Mellom bruk av strategier og elevens aldersgruppe fantes to 

signifikante relasjoner (tabell 5.1). Disse var middels sterke og positive mellom bruk av 

strategien ”selvevaluering” og aldersgruppen 15-16 år (r=.36, p <0.05) og strategien 

”målsetting” og aldersgruppen 15-16 år (r=.34, p <0.05). Dette kan tilsi at informanter som 

hadde denne aldersgruppen i høyere grad brukte disse strategiene som kan fremme 

selvbestemmelse.   

 

 * Signifikant, p <0.05 (to-halet) 

 

Tabell 5.1   Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og elevens aldersgruppe 

Variabler  10-12 år  13-15 år  15-16 år  

Strategier Aldersgruppe 

Selvovervåkning -.06 -.18 .27 

Selvevaluering -.11 .05 .36* 

Selvforsterkning -.19 -.13 .01 

Selvinstruksjon -.07 .15 .07 

Målsetting -.14 .05 .34* 

Planlegging .02 -.03 .07 

Bestemt signal .12 -.12 -.12 

Forberedende strategier .25 -.17 -.25 
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Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og elevenes utfordringer (tabell 5.2) 

viser kun er én signifikant korrelasjon. Den er middels sterk og positiv mellom 

”autismespekterforstyrrelser” og ferdigheten ”å ta avgjørelser” (r=.33, p <0.05). Dette kan 

bety at informanter som hadde elever med autismespekterforstyrrelser i høyere grad vektla å 

lære elevene å ta avgjørelser.  

 

Tabell 5.2  Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og elevenes utfordringer 

Variabler  Spesi-

fikke 

lære-

vansk

-er  

P. U. Multi-

funk-

sjons-

hemm

-ing. 

Fysiske 

lære-

vansker 

Autisme-

spekter- 

forstyrrel

-ser 

Tale- 

og 

språk-

vans-

ker 

Psyko-

sosiale 

vansker  

Hør-

sels-

vans

ker 

Syns

-

vans

ker 

SB-ferd. Elevenes utfordringer 

Valg -.18 .10  .17  .23 .10  .16  .27  .17 -.01 

Avgjørelser  .07 .07  .0 -.0 .33*  .14  .11  .0  .0 

Problem-

løsning 

 .08 .09 -.11 -.07 .05 -.01 -.08 -.25 -.25 

Mål og 

måloppnå-

else 

 .02 .09 -.08 -.01 .20 -.02  .0 -.18 -.15 

Å hevde 

seg selv og 

sine 

rettigheter 

 .02 .13 -.09  .05 .24 -.02  .07 -.10 -.19 

Selvregule-

ringsferdig-

heter 

 .03 .02  .19  .25 .17  .17  .01 -.04  .18 

Selvbevisst

-het og 

selverkjenn

-else 

 .13 .07 -.04 -.07 .01 -.02 -.06 -.08 -.20 

* Signifikant, p <0.05 (to-halet) 
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En analyse av grad av utviklingshemming og selvbestemmelsesferdighetene synliggjorde 

også én signifikant korrelasjon (tabell 5.3). Det var en middels sterk positiv relasjon mellom 

ferdigheten ”å kunne hevde seg selv og sine rettigheter, samt å lære ferdigheter knyttet til 

lederskap” og lett grad av psykisk utviklingshemming (r=.38, p <0.05). Dette kan bety at 

disse ferdighetene ble ansett som viktigere for elever med lett grad av utviklingshemming enn 

for dem med dypere grader av utviklingshemming.  

 

Tabell 5.3 Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdigheter og elevenes grad av psykisk 

utviklingshemming 

Variabler  Lett grad Moderat grad Alvorlig grad Dyp grad 

SB-ferd. Grad av psykisk utviklingshemming 

Valg -.15 -.14 -.04 .19 

Avgjørelser .09 -.01 -.07 -.05 

Problemløsning -.05 .05 -.02 .0 

Mål og måloppnåelse .13 -.08 -.08 .0 

Å hevde seg selv og sine 

rettigheter 

.38* -.14 -.27 -.13 

Selvregulering -.16 -.19 .13 .21 

Selvbevissthet og 

selverkjennelse 

-.06 -.15 .03 .17 

* Signifikant, p <0.05 (to-halet) 

 

Korrelasjonsanalyser mellom bruk av strategier og elevenes utfordringer viste noen 

signifikante korrelasjoner (tabell 5.4). ”Spesifikke lærevansker” korrelerte med strategiene 

”selvovervåkning” (r=.46, p <0.01) og ”målsetting” (r=.43, p <0.01). Mellom nevnt 

utfordringsgruppe og ”å gi et bestemt signal for å vise ønsket atferd” fantes også en middels 

sterk, positiv korrelasjon (r=.31, p <0.05). Dette kan indikere at elever med spesifikke 

lærevansker i høyere grad brukte (alene eller sammen med pedagog) disse strategiene. Det 

fantes også en middels sterk, positiv korrelasjon mellom strategien ”planlegging” og elever 

med psykisk utviklingshemming (r=.32, p <0.05). ”Psykososiale vansker” kan også 

assosieres med strategien ”målsetting”, med et middels sterkt og positivt forhold (r=.33, p 

<0.05).  
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Tabell 5.4 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og elevenes utfordringer 

Variabler  Spesi-

fikke 

lære-

vansk

-er  

P. U. Multi-

funk-

sjons-

hemm

-ing 

Fysiske 

lære-

vansker 

Autisme-

spekter- 

forstyrr-

elser 

Tale- 

og 

språk-

vans 

-ker 

Psyko-

sosiale 

vansker  

Hør-

sels-

vans

ker 

Syns

-

vans

ker 

Strategier Elevenes utfordringer 

Selvover-

våkning 

 .46** -.12 -.12   .02  .12 -.21 -.01 -.12 -.12 

Selv-

evaluering 

 .19  .26 -.26 -.19 -.05 -.06 -.08 -.26 -.09 

Selvfor-

sterkning 

 .15 -.06 -.20  .05 -.01 -.22 -.11 -.28 -.28 

Selv-

instruksjon 

 -.07 -.15 -.15 -.29 -.17 -.19 -.08 -.21 -.21 

Målsetting  .43**  .07  .15  .19  .15 -.03  .33* -.07 .26 

Planlegging  .14  .32*  .23 -.07  .17 -.12  .04 -.0 .15 

Bestemt 

signal 

 .31* -.12  .28  .16  .18 -.04 -.16 -.12 .12 

Forbered-

ende 

strategier 

-.28 -.07 -.06  .10 -.17  .22 -.15  .07 .07 

* Signifikant, p <0.05, (to-halet), ** Signifikant, p <0.01 (to-halet) 

 

En nærmere analyse av bruk av strategier og grad av psykisk utviklingshemming (tabell 5.5) 

viste at det finnes middels sterke, negative korrelasjoner mellom strategien 

”selvovervåkning” og moderat grad av psykisk utviklingshemming (r=-.33, p <0.05), og 

strategien ”selvforsterkning” og alvorlig grad av psykisk utviklingshemming (r=-.32, p 

<0.05). Det kan bety at dersom eleven hadde moderat eller alvorlig grad av 

utviklingshemming, bruktes disse strategiene for å fremme selvbestemmelse i mindre grad, 

eller at strategiene i mindre grad gjaldt for elever med moderat eller alvorlig grad av psykisk 

utviklingshemming. 
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Tabell 5.5 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og elevenes grad av psykisk utviklingshemming 

Variabler        Lett grad Moderat grad Alvorlig grad Dyp grad 

Strategier Grad av psykisk utviklingshemming 

Selvovervåkning .11 -.33* -.07 .08 

Selvevaluering .30 .15 -.17 -.18 

Selvforsterkning .13 -.12 -.32* -.20 

Selvinstruksjon .01 .04 -.06 -.07 

Målsetting .12 -.15 -.06 .02 

Planlegging -.08 -.13 -.12 -.08 

Bestemt signal .26 -.12 .24 .13 

Forberedende strategier -.16 .06 -.10 .08 

 * Signifikant, p <0.05 (to-halet) 

 

Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og hvor mange av elevene som hadde 

kompetansemål knyttet til selvbestemmelsesferdigheter i sin IOP (tabell 5.6) viste to 

signifikante relasjoner. Disse var mellom kompetansemålene og ferdighetene ”å kunne ta 

valg” (r=.32, p <0.05), og ”selvreguleringsferdigheter” (r=.37, p <0.05). Dette kan indikere 

at elever som hadde kompetansemål knyttet til selvbestemmelse i sin IOP hadde 

kompetansemål som fremmet de to nevnte ferdighetene.  

 

Tabell 5.6 Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og kompetansemål knyttet til 

selvbestemmelse i elevens IOP 

Variabler   

Selvbestemmelsesferdigheter  Kompetansemål knyttet til 

selvbestemmelsesferdigheter i elevenes IOP 

Valg       .32* 

Avgjørelser     .10 

Problemløsning     -.05 

Mål og måloppnåelse     .08 

Å hevde seg selv og sine rettigheter .05 

Selvregulering          .37* 

Selvbevissthet og selverkjennelse        .01 

* Signifikant, p <0.05 (to-halet) 
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Analyse av bruk av strategier og kompetansemål knyttet til selvbestemmelse i elevenes 

IOP´er viste én signifikant relasjon, mellom kompetansemålene og strategien 

”selvevaluering” (r=-.43, p <0.01). Relasjonen er negativ og middels sterk, noe som kan 

indikere at elever med kompetansemål knyttet til selvbestemmelse i sine IOP´er i mindre grad 

brukte strategien ”selvevaluering”. Korrelasjonene er fremvist i tabell 5.7.  

 

Tabell 5.7 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og kompetansemål knyttet til selvbestemmelse i 

elevens IOP 

Variabler   

Strategier  Kompetansemål knyttet til selvbestemmelsesferdigheter 

i elevenes IOP 

Selvovervåkning .16  

Selvevaluering -.43** 

Selvforsterkning -.18 

Selvinstruksjon -.27 

Målsetting .08 

Planlegging .21 

Bestemt signal .10 

Forberedende strategier  .05 

** Signifikant, p <0.01 (to-halet) 

 

Undervisningen 

Mellom selvbestemmelsesferdighetene og klassens/gruppens inndeling (tabell 5.8) fantes én 

middels sterk, positiv korrelasjon. Denne var mellom selvbestemmelsesferdigheten ”å kunne 

ta valg” og at klassen/gruppen var inndelt etter ”funksjon” (r=.34, p <0.05). Dette kan bety at 

(spesial)pedagogene som delte klasser/grupper inn etter alder, i høyere grad syntes at denne 

selvbestemmelsesferdigheten er viktig.  
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Tabell 5.8  Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og klassens/gruppens inndeling 

Variabler Alder Funksjon Annet 

Selvbestemmelsesferdigheter Elevenes aldersgruppe 

Valg -.11 .34* -.21 

Avgjørelser .0 .12 -.03 

Problemløsning -.09 .05 -.03 

Mål og måloppnåelse .01 .05 -.06 

Hevde seg selv og sine rettigheter .03 .23 -.16 

Selvreguleringsferdigheter .08 .03 -.17 

Selvbevissthet og selverkjennelse -.07 .14 -.10 

* Signifikant,  p <0.05 (to-halet) 

 

Som vist i tabell 5.9, ble noen korrelasjoner synlige i forholdet mellom bruk av strategier og  

klassens/gruppens inndeling. Strategien ”selvovervåkning” korrelerte med inndeling etter 

alder med et middels sterkt, positivt forhold  (r=.30, p <0.05). ”Selvevaluering” kan også 

assosieres med inndeling etter alder, med en middels sterk, positiv korrelasjon (r=.31, p 

<0.05). Dette kan tilsi at disse strategiene bruktes mer i klasser/grupper som var inndelt etter 

alder.  

 

Tabell 5.9 Korrelasjonsanalyse av bruk av strategier og klassens/gruppens inndeling  

Variabler  Alder  Funksjon  Annet  

Strategier Klassens/gruppens inndeling 

Selvovervåkning  .30* -.08 -.18 

Selvevaluering  .31* -.15 -.11 

Selvforsterkning  .28 -.01 -.16 

Selvinstruksjon  .13  .06 -.04 

Målsetting  .15 -.06 -.11 

Planlegging -.01  .01 -.13 

Bestemt signal -.03  .08 -.19 

Forberedende strategier  -.13 -.16  .11 

* Signifikant,  p <0.05 (to-halet) 
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Det fantes signifikante korrelasjoner mellom informantenes vurdering av 

selvbestemmelsesferdighetene og i hvilken grad de mente undervisning av disse ville 

hjelpe/forberede elevene i skoledagene og i livet etter skolen (tabell 5.10). Mellom 

ferdigheten ”å ta valg” og om undervisning av selvbestemmelsesferdighetene vil hjelpe 

elevene i skolehverdagen ( r=.64, p <0.01), og om det vil hjelpe elevene i livet etter skolen 

(r=.50, p <0.01) var korrelasjonene sterke og positive. Ferdigheten ”å ta avgjørelser” 

korrelerte middels sterkt og positivt med at undervisning av selvbestemmelsesferdighetene 

ville hjelpe elevene i skolehverdagen (r=.34, p <0.05). ”Problemløsning” hadde en middels 

sterk, positiv korrelasjon med at selvbestemmelsesferdighetene ville hjelpe elevene i livet 

etter skolen” (r=.33, p <0.05). Det var middels sterke positive forhold mellom ”å kunne sette 

seg og oppnå mål” og at undervisning av ferdighetene ville hjelpe elevene i skolehverdagen 

(r=.37, p <0.05) og i livet etter skolen (r=.44, p <0.01). ”Å kunne hevde seg selv og sine 

rettigheter, samt å lære ferdigheter knyttet til lederskap” korrelerte sterkt og positivt med at 

undervisning av selvbestemmelsesferdighetene ville hjelpe elevene  i skolehverdagen (r=.53, 

p <0.01), og i livet etter skolen (r=.57, p <0.01).  

 

”Selvreguleringsferdigheter” hadde middels sterke, positive relasjoner med at ferdighetene 

ville hjelpe elevene i skolehverdagen (r=.38, p <0.05) og i livet etter skolen (r=.40, p <0.01). 

Det hadde også den siste delferdigheten, ”selvbevissthet og selverkjennelse”; undervisning av 

selvbestemmelsesferdighetene ville hjelpe elevene i skolehverdagen (r=.34, p <0.05) og i 

livet etter skolen” (r=.45, p <0.01). Dette kan indikere at det finnes en sammenheng mellom 

(spesial)pedagogens oppfatning om selvbestemmelsesferdighetene vil hjelpe elevene i 

skolehverdagen og i livet etter skolen, og hvorvidt de vektlegger dette i undervisningen.   
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Tabell 5.10 Korrelasjonsanalyse av selvbestemmelsesferdighetene og i hvilken grad 

selvbestemmelsesferdighetene vil hjelpe/forberede elevene i skolen og i livet etter skolen 

Variabler I hvilken grad vil undervisning av 

selvbestemmelsesferdigheter 

hjelpe/forberede elevene i: 

Selvbestemmelsesferdighetene  I skolehverdagen I livet etter skolen 

Valg .64** .50** 

Avgjørelser .34* .26 

Problemløsning .25 .33* 

Mål og måloppnåelse .37* .44** 

Hevde seg selv og sine rettigheter .53** .57** 

Selvreguleringsferdigheter .38* .40** 

Selvbevissthet og selverkjennelse .34* .45** 

* Signifikant,  p <0.05, (2-tailed), ** Signifikant,  p <0.01 (to-halet) 

 

Korrelasjonsanalyse mellom informantenes bruk av strategier og de samme to variablene 

viste ingen signifikante forhold.   

 

Korrelasjonsanalyser mellom i hvilken grad informantene mente undervisningen ville 

hjelpe/forberede elevene i skolehverdagen og i livet etter skolen og elevenes utfordringer 

(tabell 5.11) viser at det finnes middels sterke, positive korrelasjoner mellom ”fysiske 

lærevansker” og hvorvidt undervisning av selvbestemmelse vil hjelpe elevene i 

skolehverdagen” (r=.33, p <0.05). Mellom hvilken grad ferdighetene ville hjelpe elevene i 

skolehverdagen og utfordringene ”tale-og språkvansker” (r=.36, p <0.05) og ”psykososiale 

vansker”(r=.32, p <0.05) fantes også middels sterke, positive korrelasjoner. Dette kan tyde 

på at informanter som hadde elever med fysiske lærevansker, psykososiale vansker og tale-og 

språkvansker i høyere grad mente at selvbestemmelsesferdighetene vil gagne elevene i 

skolehverdagen og i livet etter skolen.  
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Tabell 5.11 Korrelasjonsanalyse av elevenes utfordringer og i hvilken grad selvbestemmelsesferdighetene 

vil hjelpe/forberede elevene i skolen og i livet  

Variabler I hvilken grad vil undervisning av 

selvbestemmelsesferdigheter 

hjelpe/forberede elevene i: 

Elevenes utfordringer  I skolehverdagen I livet etter skolen 

Spesifikke lærevansker  -.0 -.02 

Psykisk utviklingshemming .14 .21 

Multifunksjonshemming -.04 -.07 

Fysiske lærevansker    .33* .18 

Autismespekterforstyrrelser .20 .20 

Tale-og språkvansker    .36* .28 

Psykososiale vansker    .32* .16 

Hørselsvansker  .19 .0 

Synsvansker  -.01 -.13 

* Signifikant, p <0.05 (to-halet) 

 

Det var ingen signifikante korrelasjoner mellom i hvilken grad undervisning av 

selvbestemmelsesferdighetene vil hjelpe/forberede elevene i skolehverdagen og i livet etter 

skolen og grad av psykisk utviklingshemming.  

 

Strategier  

Tabell 5.12 viser korrelasjonsanalyser mellom selvbestemmelsesferdighetene og bruk av 

strategier. Analysen kan si noe om det hvilke strategier som bruktes for å fremme 

ferdighetene informantene anså som viktig.  
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Tabell 5.12 Korrelasjonsanalyse av selbestemmelsesferdighetene og bruk av strategier 

Variabler Valg Av-

gjør-

elser 

Proble

m-

løsning 

Mål og 

målopp-

nåelse 

Hevde 

seg selv 

og sine 

rettig-

heter  

Selvregule-

rings-

ferdigheter 

Selvbevisst

-het  og 

selv- 

erkjennelse 

Strategier Selvbestemmelsesferdighetene 

Selvovervåk

ning 

-.17  .13  .19  .28  .09  .21  .17 

Selvevalueri

ng 

-.28  .25  .33*  .41**  .24  .05  .18 

Selvforsterk

ning 

-.15 -.10  .02  .12  .36*  .10  .14 

Selvinstruksj

on 

-.16 -.12 -.07  .0 -.14 -.25  .03 

Målsetting -.07  .27  .22  .31*  .05  .19 -.01 

Planlegging  .13 -.22 -.24 -.07 -.14  .14 -.14 

Bestemt 

signal 

-.0  .16  .16  .20  .0  .35*  .19 

Forberedend

e strategier  

 .13  .26  .17  .23  .01  .34*  .19 

* Signifikant,  p <0.05 (to-halet), ** Signifikant, p <0.01 (to-halet) 

 

Det er en middels sterk positiv korrelasjon mellom ”problemløsning” og bruk av strategien 

”selvevaluering” (r=.33, p <0.05). Dette kan indikere at (spesial)pedagoger som anså 

problemløsning som en viktig ferdighet, i høyere grad brukte strategier som selvevaluering 

for å fremme delkomponenten. Selvbestemmelsesferdigheten ”mål og måloppnåelse” hadde 

også en middels sterk, positiv korrelasjon med strategien ”selvevaluering” (r=.41, p <0.01). 

Dette kan bety at informantene som anså ferdigheter innen mål og måloppnåelse som viktig, 

brukte ”selvevaluering” som strategi for å fremme ferdigheten.  

 

”Mål og måloppnåelse” korrelerte også middels sterkt med strategien ”målsetting” (r=31, p 

<0.05). Dette var en positiv korrelasjon, som kan tilsi at informanter som mente at ferdigheter 

innen mål og måloppnåelse var viktig, i høyere grad brukte strategien ”målsetting” for å 
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fremme ferdigheten. ”Å kunne hevde seg selv og sine rettigheter” hadde en middels sterk 

positiv korrelasjon med ”selvforsterkning” (r=.36, p <0.05). Dette kan bety at 

(spesial)pedagoger som anså delferdigheten som viktig, i større grad brukte 

”selvforsterkning” som strategi for å fremme delkomponenten.  

 

I tillegg fantes det korrelasjoner mellom delkomponenten ”selvreguleringsferdigheter” og 

strategiene ”å gi eleven et bestemt signal for å vise ønsket atferd”( r=.35, p <0.05) og 

”forberedende strategier” (r=.34, p <0.05). Disse korrelasjonene var middels sterke, som kan 

indikere at informanter som syntes at selvreguleringsferdigheter var viktige, i høyere grad 

brukte de de to sistnevnte strategiene for å fremme og lære delferdigheten.  

 

5.3 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert resultater av analyse og bearbeidelse av innsamlet data. 

Jeg har sett på dataene gjennom univariate analyser og deskriptiv statistikk. Gjennom testen 

Kolmogrov-Smirnov ble det avgjort at ikke alle dataene er normalfordelt. Jeg har beskrevet 

spørsmålstypene, og fordelingen av innsamlet data har blitt fremvist gjennom figurer og 

forklaringer. Videre har jeg sett på dataene fra et analytisk perspektiv gjennom bivariate 

analyser. Jeg har utført korrelasjonsanalyser ved bruk av testen Spearman´s rho, hvor jeg 

undersøkte korrelasjoner med utgangspunkt i innsamlet data fra fire spørsmål med 

kontinuerlige variabler (spørsmål 15, 16, 17 og 20). I presentasjon av korrelasjonsanalysene 

har jeg påpekt statistisk signifikante sammenhenger med p <0.05 og ved noen tilfeller p 

<0.01, ved to-halet signifikanstest. I den sammenheng har jeg også avgjort forholdene styrke 

og om de er positive eller negative. Resultatene vil bli drøftet i kapittel 6.  
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6 Drøfting  
I dette kapittelet skal jeg besvare oppgavens problemstilling: ”Hvordan 

oppfatter (spesial)pedagoger i arbeid med elever med utviklingshemming i grunnskolen (5.-

10.trinn) begrepet selvbestemmelse? Hvilke aspekter ved selvbestemmelse ansees som viktige, 

og hvordan vektlegges dette i undervisningen?”. 

 

Jeg vil drøfte fire utvalgte temaer fra analysen (deskriptiv og analytisk) opp mot relevant 

teori og forskning. Under overskriften Spesialpedagogenes oppfattelse og vektlegging av 

selvbestemmelse vil jeg drøfte funn som kan beskrive informantenes oppfattelse av 

selvbestemmelse. Dette gjøres gjennom å vurdere funn fra deskriptiv analyse, hovedsakelig 

fra innholdsanalyser og gjennomsnittsmålingene. Jeg vil også se på hvordan selvbestemmelse 

bevisst eller ubevisst vektlegges i undervisningen, ved å drøfte deskriptive og analytiske funn 

fra (spesial)pedagogenes bruk av strategier. Videre vil jeg påpeke trekk ved utvikling av 

selvbestemmelse, og diskutere hvordan informantenes vektlegging påvirke denne. Deretter 

diskuteres aspekter ved informantenes oppgitte grunner til å ikke undervise selvbestemmelse. 

Disse kan fortelle mye om informantenes oppfattelse av selvbestemmelse. Avslutningsvis, 

under Den pedagogiske konteksten vil jeg trekke fram faktorer i elevenes pedagogiske 

kontekst og hvordan disse kan påvirke elevenes grad av selvbestemmelse.  

 

6.1 (Spesial)pedagogens oppfattelse og vektlegging av 

selvbestemmelse 

80 % av informantene kjente til begrepet selvbestemmelse, og det kan virke som at de anså 

selvbestemmelse som viktig. Gjennomsnittsmålingene av selvbestemmelsesferdighetene viste 

at (spesial)pedagogene mente de fleste av komponentene var vesentlige og at undervisning av 

disse i nokså høy grad ville hjelpe/forberede elevene på kort og lang sikt. Men hva legger de 

egentlig i begrepet? Hva er informantenes forståelse av selvbestemmelse?  

 

Resultatene fra deskriptive analyser synliggjorde at noen temaer og ferdigheter 

gjennomgående skilte seg ut som viktigere, noe som kan bidra til å gi et bilde av 

informantenes oppfattelse av begrepet. Delkomponenten ”å kunne ta valg” fikk høyest 

gjennomsnittskåre i målingen, var det høyest frekvente temaet i innholdsanalysen av 

informantenes forforståelse, og hvilke aspekter ved selvbestemmelse som var representert i 
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elevenes kompetansemål. Vektleggingen av ferdigheten syntes også gjennom høy bruk av 

”forberedende strategier”, hvor eleven øver på enkelte delferdigheter, som å uttrykke 

preferanser, å ta valg. Disse resultatene kunne indikere at elevene fikk mange muligheter til å 

øve på å ta valg, og slik utøve selvbestemmelse i sin hverdag.  

 

Å kunne ta valg innebærer to delferdigheter: Personen må kunne uttrykke preferanser og 

mestre å velge mellom minst to alternativer (Palmer et al., 2017). Valgtakeren bør være kjent 

med alternativene og kunne velge uten inngripen (Wehmeyer et al., 2007, s. 19). Det er en 

grunnleggende rettighet, og mestring av valgtaking er fundamentalt for individets verdighet. 

Å kunne ta valg er av en de nødvendige ferdighetene i volitional action; bevisste valg som 

reflekterer personlige preferanser. Selvinitierte valg setter personen i stand til å handle 

selvstendig (Palmer et al., 2017), og bidrar til utvikling av selvfølelse og causal agency 

(Wehmeyer & Shogren, 2017a). Viljestyrt handling forutsetter likevel mer enn å velge. 

Individet må kjenne til egne ønsker, kunne uttrykke disse, gjøre et bevisst og intensjonelt 

valg, og kunne ta avgjørelser. Dessuten er volitional action én av tre nødvendige 

karakteristikker. Agentic action beskriver selvstyrte handlinger; fremgangsmåten mot et 

selvsatt mål, og krever mestring av ferdigheter i målsetting, som initiering og planlegging og 

problemløsning. Dersom individet har disse to karakteristikkene, utvikles den tredje; action-

control beliefs, en tro på seg selv i utførelsen av handlinger og følelse av kontroll i 

situasjonen. Dette krever selvreguleringsferdigheter, kunnskap om seg selv og 

selverkjennelse. En må kjenne sine styrker, begrensinger og rettigheter. Til sammen utgjør 

karakteristikkene selvbestemmelsens disposisjonelle karakteristikk (Shogren, et. al., 2017; 

Shogren, et al., 2015).  

 

Det å kunne å ta valg er uten tvil en viktig del i utviklingen av selvbestemmelse. Ferdigheten 

er vesentlig i mange delkomponenter. Men selvbestemmelse består av mye mer enn dette. 

Selvbestemmelse er en vedvarende kvalitet, en sammensatt ferdighet som gjør seg synlig i 

ulike situasjoner og på forskjellige tidspunkt. Det er menneskets kjennskap til seg selv, egne 

ønsker og rettigheter, hvor en utfører intensjonelle valg og avgjørelser ut fra egne preferanser 

og ønsker, uten ytre påvirkning. Det handler om å kunne fungere i et sosialt samspill og å 

forholde seg til andre, samtidig som egne interesser blir ivaretatt. Personen må planlegge 

framgangsmåter for å kunne oppnå ønskede mål – individet styrer livet sitt i ønsket retning, 

og har respekt og integritet. Selvbestemmelse er altomfattende, og omhandler ikke 

utelukkende å kunne ta valg.  
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61 % av informantene sa at de brukte strategier knyttet til elevmedvirkning i planlegging av 

undervisning og 66 % brukte strategier som fremmet valgmuligheter i utføring av oppgaver. 

Resultatene antyder at elevene får mange muligheter til å øve på og utvikle evner i 

delferdigheten. Men i Barneombudets fagrapport Uten mål og mening (2017) uttryktes det fra 

foreldre og elever at de opplevde få muligheter til medvirkning i egen skolehverdag. Kun et 

fåtall av elevene hadde gode erfaringer med lærere som inkluderte dem i planlegging og 

utføring av undervisning. I tillegg fikk de ofte lite informasjon om eller hjelp til å bidra i 

avgjørelser som angikk dem. Forskning på det spesialpedagogiske feltet sier at mennesker 

med utviklingshemming ofte får begrensede muligheter til å ta valg (Cannella et al., 2005; 

Stancliffe, 2001). Det er altså en diskrepans mellom det informantene i denne studien har 

rapportert og det som sies i fagforskningen. Hva kommer denne forskjellen av? 

Informantenes svar kan være preget av sosial bias, som oppstår når informanter oppgir 

forventede, sosialt aksepterte svar, selv om det ikke nødvendigvis reflekterer sannheten (De 

Vaus, 2014, s. 107). En annen mulighet er at (spesial)pedagogene anser ferdighetene som 

viktige, men i mindre grad tilrettelegger for det i elevenes skolehverdag. Det er også mulig at 

utvalget i denne studien skiller seg ut fra utvalg i andre studier, og at mine informanter reelt 

vektlegger selvbestemmelsesferdighetene i undervisningen, og sørger for mange muligheter 

hvor elevene kan øve på ferdigheten.  

 

Det er viktig å understreke at andre ferdigheter også var temaer i innholdsanalysene, men 

disse var ikke på langt nær like frekvente som å kunne ta valg. Eksempelvis var det å ha 

mulighet til å påvirke og ha innflytelse i egen hverdag et høyfrekvent tema i informantenes 

forforståelse. Dette kan knyttes til delkomponenter å ta avgjørelser og å kunne hevde seg selv 

og sine rettigheter. Delkomponentene ble slik indirekte nevnt, og dermed til en viss grad 

prioritert. Likevel var disse mindre frekvente temaer i innholdsanalysen av aspekter ved 

selvbestemmelse representert i kompetansemålene. Valgtaking var også her prioritert hos de 

fleste.  

 

6.1.1 Strategibruk i undervisningen 

Informantenes bruk av strategier kan fortelle om hvordan de bevisst eller ubevisst vektla 

selvbestemmelse i undervisningen, og dermed hvilke delferdigheter de fremmet.  
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Den deskriptive analysen ga mange interessante funn. De to mest hyppig brukte strategiene 

var ”forberedende strategier” og ”å gi et bestemt signal”. Gjennom bruk av ”forberedende 

strategier” får elevene mulighet til å øve på enkelte delferdigheter innenfor en delkomponent. 

Slik kan man jobbe med ”det grunnleggende”; delferdigheter som gjør seg gjeldende i andre 

delkomponenter. Mestring av disse vil kunne overføres. Bruk av ”å gi eleven et bestemt 

signal for å vise ønsket atferd” kan sees som et tiltak for å bedre kommunikasjon. Eleven får 

midler til å uttrykke seg og sine preferanser, som er en grunnleggende forutsetning for 

samtlige delkomponenter. Å gjøre seg forstått og forstå situasjoner rundt seg er avgjørende 

for å delta i samspill (Tetzchner, 2003). Bruk av strategien er slik et tiltak med relasjonelt 

preg: Man søker å gi eleven mulighet til å uttrykke seg utfra individuelle forutsetninger, som 

igjen kan muliggjøre for større tilgang til samspill. Dette kan bidra til økt interaksjon med 

omgivelsene og deltakelse på en hensiktsmessig måte. 

 

Korrelasjonsanalysene mellom bruk av strategier og selvbestemmelsesferdighetene viste 

signifikante korrelasjoner. ”Forberedende strategier” og ”å gi et bestemt signal” korrelerte 

middels sterkt og positivt med delkomponenten ”selvreguleringsferdigheter”. Dette kan bety 

at informantene i høyere grad brukte disse strategiene for å fremme 

selvreguleringsferdigheter, og at ferdighetene også i høy grad ble vektlagt i undervisningen. 

Selvregulering handler om regulere atferd i forhold til kontekst, og bidrar til positiv 

interaksjon med andre og selvstendig læring (Bronson, 2000, s. 3-6). Dette tilegnes i relativt 

tidlig alder, men kan for elever med utviklingshemming være en nokså vanskelig ferdighet å 

mestre. De kan ha utfordringer med å forstå og tolke følelser hos seg selv og andre 

(Tetzchner, 2003). Selvreguleringsferdigheter er aktuelle i mange av delkomponentene, og 

mestring av disse i ulike situasjoner på forskjellige tidspunkt, kan styrke elevens agentic 

action, action-control beliefs og grad av selvbestemmelse. 

 

Dette viser at (spesial)pedagogene i høyest grad vektla ferdigheten ”å kunne ta valg”, og 

brukte strategier som fremmer dette og selvreguleringsferdigheter i undervisningen. 

Selvreguleringsferdigheter fikk også nest høyest gjennomsnittsmåling. Det er dermed 

interessant at delkomponenten ikke var et større tema i kartleggingen av informantenes 

forståelse av selvbestemmelse. ”Å kunne ta valg” var også den komponenten som fikk høyest 

gjennomsnittskåre i Wehmeyer et al. sin studie (2000). Hva kan høy vektlegging av disse 

ferdighetene bety for elevenes grad av selvbestemmelse? Og hvorfor akkurat disse 

ferdighetene? Mulige svar kan ligge i utviklingsløpet av selvbestemmelse.  



 83 

 

6.2 Utvikling av selvbestemmelse 

Å utvikle selvbestemmelse er et livslangt prosjekt, med stadig videreutvikling av ferdigheter. 

Etter hvert som individet får mer erfaring, blir ferdighetene og utøvelse av selvbestemmelse 

mer kompleks (Palmer et al., 2017). Fundamentet for selvbestemmelse legges i barndommen. 

Dette videreutvikles gjennom øving og raffinering av kunnskapene, og blir avgjørende for 

barnets framtidige selvbestemmelse. Uten det kan det heller ikke videreutvikles (Palmer, 

2010; Wehmeyer et al., 1997; Wehmeyer & Palmer, 2000; Wehmeyer & Shogren, 2017b). 

 

Barn kan allerede fra spedbarnsalder uttrykke preferanser gjennom gråt, blikk-kontakt og 

smil. Med økende kommunikasjonsevne blir preferansene klarere. I alderen 2-5 år kan barnet 

kjenne igjen egne preferanser og uttrykke disse i valgsituasjoner. Med språktilegnelse øker 

også evnen til å uttrykke seg. Barn er avhengig av voksnes tilrettelegging for øving av enkle 

valg, da de ennå ikke mestrer for eksempel perspektivtaking. Ved 6-8 år kan de i økende grad 

identifisere ulike alternativer til utfordringer. De får stadig bedre kjennskap til egne styrker 

og begrensinger, og kan derfor iverksette noen av disse alternativene. Over korte tidsperioder 

og med hjelp av voksne, kan barnet sette mål og lage en plan for å nå det. De mestrer ikke å 

revidere denne om nødvendig. Uten veiledning vil ikke barnet spontant involvere seg i 

målrettet planlegging og handling. I alderen 9-11 år kan de engasjere seg i målsetting og sette 

egne mål. De har bedre selvreguleringsferdigheter, og justerer atferd etter omgivelsene. 

Barnets problemløsningsferdigheter er på et nivå hvor de kan oppdage dysfunksjonelle 

løsninger. De evner fortsatt ikke å systematisk vurdere konsekvenser av valg, men med støtte 

kan de ta enkle avgjørelser. I tenårene (12-18 år) er mange i stand til å analysere 

konsekvenser og å ta avgjørelser. De har strategisk tilnærming til problemløsning og 

måloppnåelse og mestrer å ta andres perspektiv (Doll et al., 1996, s. 82-85). Barnets miljø og 

kontekst er avgjørende for grad av selvbestemmelse. Holdningene til voksne nært barnet vil 

ha direkte eller indirekte innvirkning på barnets framtidige selvbestemmelse (Palmer, 2010; 

Palmer et al., 2017).  

 

I denne studien hadde majoriteten av informantene elever i aldersgruppen 10-12 år. Den nest 

største gruppen var elever i alderen 13-15 år. Å kunne ta valg og selvreguleringsferdigheter er 

noe barn tilegner seg relativt tidlig, gjerne i alderen 2-8 år. Det er noen av de grunnleggende 

ferdighetene som andre komponenter bygger videre på, og er utvilsomt viktig å lære. Elever i 
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alderen 10-16 år jobber gjerne med mer komplekse ferdigheter enn disse. 90 % av 

informantene hadde elever med psykisk utviklingshemming. Mennesker med 

utviklingshemming har nedsatt kognitiv funksjon, med vansker for å bearbeide og sortere 

informasjon. Dette kan gjøre tilegnelse av nye ferdigheter og overføring av disse utfordrende.  

(Sigstad, 2017; Tidemand-Andersen, 2008). Dette kan delvis forklare hvorfor 

(spesial)pedagogene vektlegger relativt enkle delferdigheter i undervisningen, til fordel for 

mer komplekse. I tillegg kan ferdighetene kanskje ansees som mer grunnleggende, og noe 

mennesker bør kunne mestre for å ha et verdig liv. Men elever med utviklingshemming kan 

med god tilrettelegging, synliggjøring av muligheter og kontinuerlig øving, også tilegne seg 

og mestre komplekse ferdigheter (Sigstad, 2017; Tidemand-Andersen, 2008).  

 

Et nærliggende spørsmål er om elevenes alder hadde noe å si for hva som ble vektlagt i 

undervisningen. Funn fra analytisk statistikk viste ingen signifikante korrelasjoner mellom 

ansett grad av viktighet av å undervise selvbestemmelsesferdighetene og aldersgruppe. Det er 

dermed ikke én delferdighet som i høyere grad assosieres med elevenes alder. Men mellom 

bruk av strategier og aldersgruppe fantes det to signifikante relasjoner (tabell 5.1). 

Korrelasjonene var middels sterke og positive mellom aldersgruppen 15-16 år og strategiene 

”selvevaluering” (r=.36, p <0.05), og ”målsetting” (r=.34, p <0.05). Ved selvevaluering 

sammenligner man seg selv med andre eller en situasjon, og vurderer hvorvidt ønsket utfall er 

oppnådd. Selvevaluering er en viktig delferdighet innen selvregulering (Wehmeyer et al., 

1998, s. 147). Målsetting krever ferdigheter som initiativtaking, å kunne identifisere ønsket 

mål, planlegging og problemløsning. Selvevaluering, målsetting og måloppnåelse er slik tett 

tilknyttet hverandre. Korrelasjonene kan indikere at eldre elever jobbet mer disse strategiene 

enn de yngre, og at alder kan påvirke hva (spesial)pedagogene valgte å vektlegge i 

utviklingen av elevenes selvbestemmelse. Informantene jobbet dermed til en viss grad med 

aldersadekvate ferdigheter.  

 

Likevel tilsier mesteparten av dataene at det var høy vektlegging av noen få delkomponenter.  

Prioritering av noen få delkomponenter kan føre til at elevene går glipp av andre verdifulle 

ferdigheter og kunnskap, som kan få konsekvenser for fremtidig selvbestemmelse og 

selvstendighet. NOU 2016:17 (Barne- og likestillingsdepartementet) påpekte at arbeidslivet 

er mindre tilgjengelig for mennesker med utviklingshemming. Kun 25 % av aldersaktive 

mennesker med utviklingshemming er i arbeid. Flere studier har vist at økt grad av 

selvbestemmelse kan assosieres med gode utfall i voksenlivet. En studie viste at mennesker 
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med utviklingshemming med høy grad av selvbestemmelse (målt gjennom indikatorene 

autonomi, selvregulering, selvrealisering og psykologisk empowerment) hadde større 

sannsynlighet for at de bodde mer selvstendig, hadde jobb og fikk bedre betalt enn de med 

lavere grad av selvbestemmelse, ett år etter endt skolegang (Wehmeyer & Schwartz, 1997). I 

en oppfølgingsstudie tre år etter endt skolegang, hadde elevene med høy grad av 

selvbestemmelse fremdeles høyere sannsynlighet for å bo selvstendig, ha jobb og mer 

selvstendig økonomi enn elevene med lav grad av selvbestemmelse (Wehmeyer & Palmer, 

2003). De anvendte målingsindikatorene inkluderer ferdigheter og aspekter som personlige 

verdier, interesser og preferanser, sosial problemløsing og målsetting og måloppnåelse, 

psykologisk empowerment, selvbevissthet og selverkjennelse; et bredt spekter av ferdigheter. 

Med høy vektlegging av kun valgtaking, kan elevene få mangler i sine grunnlag av 

selvbestemmelse.   

 

Utvikling av selvbestemmelse skjer gradvis, i takt med økende mestring av flere ferdigheter. 

Delkomponentene henger tett sammen og overlapper hverandre ved mange anledninger. 

Eksempelvis kan arbeid med problemløsning øke evner til å ta bevisste og intensjonelle valg. 

Arbeid med ferdigheter innen selvregulering vil bidra til utvikling av ferdigheter som å hevde 

seg selv og sine rettigheter, i sosial problemløsning, å kunne ta avgjørelser og mål og 

måloppnåelse, for å nevne noen. Med utvikling av en delferdighet, følger utvikling i en 

annen. Høy vektlegging av én delferdighet kan dermed virke mot sin hensikt, og begrense 

andre ferdigheters utvikling. For å videreutvikle elevenes grad av selvbestemmelse, må man 

jobbe litt med mange av delferdighetene, slik at den ikke stagnerer. 

 

6.3 Grunner til å ikke undervise selvbestemmelse  

I det følgende vil jeg se nærmere på informantenes grunner til å ikke undervise 

selvbestemmelse eller bruke selvbestemmelsesfremmende strategier. Grunngivningene 

forteller mye om (spesial)pedagogenes forståelse av begrepet selvbestemmelse. 

 

6.3.1 Informantenes forståelse som påvirkningsfaktor  

64 % av informantene sa at elevene ennå ikke var i stand til å være selvbestemte, grunnet 

manglende modning og erfaring. Dette samsvarer med hva faglitteraturen sier; barn er ikke i 

stand til å være helt selvbestemte. Men som redegjørelsen av selvbestemmelsens 

utviklingsløp viste, mestrer barn i økende grad ferdigheter med alder og erfaring. Flesteparten 
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av elevene i studien hadde utviklingshemming, som kan føre til at tilegnelse av ferdigheter 

går noe saktere enn hos elever med typisk utvikling. Likevel er det fullt mulig å øke grad av 

selvbestemmelse, dersom fokus og tilrettelegging er tilstede. Dette kan illustreres ved hjelp 

av Lundes glideskala for selvbestemthet (2009) (full selvbestemmelse – medvirkning – 

deltaking – ingen selvbestemmelse). Man kan ha ulik grad av selvbestemmelse. Menneskets 

selvbestemmelse varierer med situasjoner og de tilgjengelige mulighetene, både i seg selv og 

i omgivelsene. Den er også avhengig av erfaring og modning. En voksen er mer selvbestemt 

enn et barn, og noen barn er mer selvbestemte enn andre. Det gjelder å tilrettelegge slik at 

individet kan nå sin maksimale grad av selvbestemmelse. I minst frekvente avgitt svar sa 6 % 

av informantene at elevene allerede hadde adekvate ferdigheter i å utøve selvbestemmelse. 

Her er det viktig å understreke selvbestemmelsens livslange utvikling – man kan alltid 

videreutvikle sine evner i å utøve dette.  

 

55 % av informantene svarte at elevene ikke ville ha fått utbytte av det, grunnet individuelle 

forutsetninger eller trekk. Dette synliggjør informantenes noe mangelfulle forståelse av 

selvbestemmelse og innsikt i hvordan man kan tilpasse opplæringen i 

selvbestemmelsesferdigheter utfra elevenes utgangspunkt. Er det virkelig slik at de ikke ville 

ha fått utbytte av det? Eller mener informantene egentlig at eleven ikke kan oppnå full 

selvbestemmelse? Igjen blir det viktig å fremheve selvbestemmelsens gradvise utvikling. 

Individet er ikke selvbestemt først når delkomponentene utføres perfekt eller selvstendig. 

Definisjonene og deres innhold kan ansees som et mål for arbeidet. Mennesker mestrer ting 

forskjellig og har ulike evner. Eksempelvis, en person som har spilt piano i ti år er 

sannsynligvis god på piano. En som har spilt piano i ett år kan også være god, med tanke på 

at han kun har spilt i ett år. Begge to spiller likevel piano, og er så gode de kan være utfra 

erfaringen de har og øvingen de har lagt ned. Det kan hende at ikke begge blir profesjonelle 

pianister, men begge spiller likevel piano, på sitt nivå. Dette gjelder også 

selvbestemmelsesferdighetene.  

 

Grunnet varierende grad av kognitiv evne, kan tilegnelse og overføring av nye ferdigheter  

være utfordrende for mennesker med utviklingshemming (Sigstad, 2017; Tidemand-

Andersen, 2008). Dette betyr ikke at de ikke kan læres. Wehmeyer og Garner (2003) fant at 

mennesker med lavere kognitiv fungering hadde lavere grad av selvbestemmelse. Dette 

skyldtes ikke nødvendigvis den kognitive fungeringen, men mulighetene de hadde til å utøve 

selvbestemmelse. Disse menneskene oppholdt seg i mer restriktive miljøer, som påvirket 
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deres muligheter til å for eksempel ta valg. Wehmeyer et al. (2000), fant at elevenes grad av 

utviklingshemming kunne ha innvirkning på pedagogenes vektlegging av 

selvbestemmelsesferdigheter i undervisningen. Elever med dyp eller alvorlig grad av 

utviklingshemming fikk mindre undervisning av komplekse ferdigheter. I min studie viste 

korrelasjonsanalysene signifikante relasjoner mellom grad av utviklingshemming og 

strategibruk (tabell 5.5), hvor ”selvovervåkning” korrelerte middels sterkt og negativt med 

moderat grad av utviklingshemming, og ”selvforsterkning” korrelerte middels sterkt og 

negativt med alvorlig grad av utviklingshemming. Dette viser at elevens grad av 

utviklingshemming kunne ha innvirkning på informantenes selvbestemmelsesfremmende 

strategibruk, og at de i mindre grad brukte dem i forbindelse med disse elevene. Men, med 

konstruktiv tilrettelegging og tydeliggjøring av muligheter kan mennesker med 

utviklingshemming bli mer selvbestemte. Gjentatte opplevelser og erfaringer med 

eksempelvis å bli hørt eller positive erfaringer med samspill, vil føre til at delkomponentene 

kan tilegnes og utøves, ut fra hva individet evner å få til.  

 

Mellom ytterpunktene på glideskalaen finnes grader av selvbestemmelse, hvor individet på 

ulike måter kan påvirke situasjoner og utøve selvbestemmelse. For eksempel kan passiv 

tilstedeværelse i en situasjon hvor andre tar valg på en elevs vegne, kvalifiseres som 

”deltaking”. Elevens tilstedeværelse kan fungere som en påminner om hvem valget tas for, og 

eleven er slik med på å påvirke egen hverdag. Det kan for eksempel tenkes at en elev ikke 

tydelig kan uttrykke om hun på aktivitetsdagen vil være med på ballaktiviteter i gymsalen 

eller hinderløype ute. Elevens nærvær kan minne valgtakeren på at eleven vanligvis liker å 

være ute eller foretrekker ballspill. Eller ved avgjørelse om hvilken klasse hun skal gå i; er 

det faktorer ved henne som kan spille en avgjørende rolle (eksisterende relasjoner, trivsel 

etc.)? Tilstedeværelse kan slik påvirke situasjonen. Dersom eleven er aktivt med i prosessen, 

og uttrykker sin preferanse, kan bidraget kvalifiseres som ”medvirkning”. Begge situasjoner 

ansees uansett som mer selvbestemte enn ”ingen selvbestemmelse”.  

 

Grunngivningen kan også tyde på at informantene til en viss grad undervurderer elevenes 

evner. Det handler om elevenes grad av selvbestemmelse - det er ingen absolutt tilværelse 

som enten oppnås perfekt eller ikke. Man vil kunne oppnå en større eller mindre grad av det. 

Barneombudets fagrapport (2017) mener lærerens vurdering av elevens evner har alvorlige 

innvirkninger på elevens selvfølelse og læringsutbytte. Dersom læreren ikke tror at elevene 

kan lykkes eller gir dem for lette oppgaver, vil læringen begrenses. Negative beskrivelser av 
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elevenes muligheter vil være demotiverende. Skal elevenes utvikling av selvbestemmelse lide 

fordi (spesial)pedagogene mener at de ikke kan bli helt selvbestemte? Har de rett til å 

bestemme dette?  

 

52 % svarte at elevene hadde mer umiddelbare behov for undervisning i andre ferdigheter. 

Dette er et interessant funn, for informantene anså jo elevenes selvbestemmelse som viktig, 

og mente undervisning av det ville hjelpe elevene både på kort og lang sikt. Det finnes også 

forskning som viser en sammenheng mellom økt grad av selvbestemmelse og økt mestring av 

akademiske ferdigheter. I Gaumer Erickson, Noonan, Zheng og Brussow sin studie (2015) 

korrelerte økt grad av selvbestemmelse (målt med indikatorene autonomi, 

selverkjennelse/selvrealisering og empowerment) med økt mestring av akademiske 

ferdigheter, (ferdigheter innen lesning og matematikk). I en litteraturstudie fant Konrad, 

Fowler, Walker, Test og Wood (2007) sammenheng mellom økt grad av akademisk mestring 

og bruk av intervensjoner som fremmer selvbestemmelse. Dette viser at undervisning av 

selvbestemmelse ikke går på bekostning av det faglige. At eleven har andre opplæringsbehov, 

betyr ikke automatisk at disse ikke er kompatible med opplæring i 

selvbestemmelsesferdigheter. Økt grad av selvbestemmelse kan bidra til å øke faglige 

ferdigheter. 

 

13 % av informantene mente noen andre var ansvarlige for undervisning av selvbestemmelse. 

19 % mente de ikke hadde tid til å undervise dette. Dette viser en annen side ved 

informantenes forståelse. Det kan virke som om de mente at selvbestemmelse skal undervises 

isolert og separat, nærmest som et fag eller område. Dette er en misoppfatning. Som vi så, 

utelukker ikke undervisning av akademiske fag og selvbestemmelse hverandre. I tillegg sier 

faglitteraturen at elevene må få anledning til å øve og bruke ferdighetene i ulike situasjoner, 

slik at delkomponentene og ferdighetene derunder gir mening. Opplæringen må ha en 

kontekst hvor elevene ser nytteverdien. Det blir derfor meningsløst med isolert undervisning 

av selvbestemmelse. Den bør være altomfattende, og gjennomsyre aktiviteter som elevene 

ellers gjør, slik at de ser bruksområdene. Eksempelvis kan pedagogen kan hjelpe eleven til å 

sette ord på følelser og ønsker i en sosial problemløsningssitasjon, tydeliggjøre situasjoner 

hvor eleven har et valg, og hjelpe å identifisere alternativer og vurdere konsekvensene av 

dem. Mulighetene til å utøve selvbestemmelse må synliggjøres. Opplæring av 

selvbestemmelse skjer ikke separat, hvor lærer elevene det som må til for å ta en avgjørelse. 

Erfaringene må komme naturlig.  
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I de utdanningspolitiske styringsdokumentene blir aspekter ved selvbestemmelse trukket fram 

som overordnede mål for opplæringen, og gir pedagogisk personell et oppdrag: De skal 

danne elever til å bli delaktige samfunnsborgere, som kan bidra til videreutvikling av 

samfunnet. Eleven skal utvikle holdninger og meninger, og lære seg selv å kjenne. Det 

ønskes elever som blir i stand til å styre egne liv og mestre livets oppgaver og utfordringer, 

alene og sammen med andre. Alle elever har likeverdig rett til denne opplæringen. Dette er 

skolens samfunnsmandat, et bakteppe for opplæringen. Det at informantene mener at de ikke 

er ansvarlige for undervisning av selvbestemmelse eller ikke har tid til å gjøre det, er ikke i 

tråd med skolens styringsdokumenter. For hvem er ansvarlige for det, hvis ikke de er det? 

Riktig nok kan dette si mer om informantenes forståelse av begrepet, enn om hva som gjøres 

i undervisningen. Informantenes strategibruk viser jo at de jobber med noen aspekter ved 

selvbestemmelse likevel.  

 

16 % av informantene kjente ikke til framgangsmåter, metoder eller materiale for å fremme 

selvbestemmelsesferdighetene og 10 % svarte at de ikke hadde nok kompetanse. Sett i 

sammenheng med de andre funnene, kan det tyde på at det er behov for kompetanseheving og 

bevisstgjøring på hva selvbestemmelse er og hvordan man jobber med det på en fruktbar og 

målrettet måte. Det er behov for å tydeliggjøre hvordan dette i stor grad henger sammen med 

de overordnede ambisjonene for elevene. Dersom de som jobber med elever med 

utviklingshemming ikke har tilstrekkelig forståelse av eller kunnskap om begrepet, vil dette 

begrense elevenes grad av selvbestemmelse. Dette kan føre til manglende målrettet 

tilrettelegging for at elevene får maksimalt læringsutbytte av selvbestemmelse, og av faglige 

ferdigheter.     

 

6.4 Den pedagogiske konteksten 

I tråd med det relasjonelle perspektivet, blir det også nødvendig å se på opplæringens 

kontekst og hvordan dette kan påvirke elevenes selvbestemmelse. Funn fra deskriptiv analyse 

viser at den mest høyfrekvente inndelingen av klassene/gruppen var etter elevenes 

funksjonsnivå. 24 % delte elevene inn etter alder. 19 % svarte annet, hvor temaene var at 

inndelingen kunne variere ut fra behov, for eksempel at elevene hadde behov for en-til-en-

undervisning. Her gjør den relasjonelle forståelsesmåten seg gjeldende. Elevene har ulike 

behov, og (spesial)pedagogene utførte tiltak som passet elevene i samspill med sin kontekst. 
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Andre funn viste at 58 % informantene sa at undervisningen foregikk i spesialklasse på 

ordinær skole, 32 % på spesialskole og 17 % delvis integrert i ordinært klasserom. Kun 2 % 

av informantene svarte at undervisningen foregikk fullstendig integrert i ordinært klasserom. 

Innholdsanalyse av ”annet” viste at elevens tilhørighet var tema. Eleven kunne tilhøre en 

spesialklasse på ordinær skole, uten tilhørighet i ordinær klasse. Elevene ble undervist mest i 

form av små grupper (ti elever eller færre) eller en-til-en-undervisning. 

 

Bufdir sin rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming (2013) sier at mange 

elever mottar sitt spesialpedagogiske undervisningstilbud på segregert fra jevnaldrende. De er 

ofte sosialt deltakende, men på segregerte arenaer. Wendelborg og Tøssebro (2008) hevder at 

elever med utviklingshemming gradvis trekkes ut av det ordinære klasserommet i løpet av 

barneskolen. De er fremdeles del av klassen, men deltar etter hvert mindre med jevnaldrende. 

Dette strider mot prinsippet om inkludering. Segregering av mennesker med 

utviklingshemming har vært også en trend historisk sett, både i boligsituasjon og 

skolesammenheng. Fra 1800-tallet har utviklingen av opplæringstilbudet for mennesker med 

utviklingshemming har gått fra ikke-eksisterende, til tilbud for opplæringsdyktige og 

pleiehjem til ikke dannelsesdyktige, til spesialskoler og hjelpeundervisning, til integrering, til 

dagens inkludering. Men utfra hva funnene i studien kan antyde og faglitteraturen sier, er 

elever med utviklingshemming ikke nødvendigvis inkludert i skolen. Det finnes fortsatt 

forbedringspotensial. Likeverdig og inkluderende opplæring er en politisk ambisjon, et av de 

åtte løftene vi jobber for å nå (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). Dermed blir det 

relevant å spørre om dette kan påvirke elevenes grad av selvbestemmelse. Og i så fall, 

hvordan? 

 

6.4.1 Klasserommet som miljømessig påvirkningsfaktor 

Miljømessige faktorer, som hvilken type klasserom eleven undervises i (segregert eller 

integrert), har blitt identifisert som innvirkende på elevenes selvbestemthet. Wehmeyer et al. 

(2000), fant at pedagoger som underviste i inkluderende klasseromsmiljø, anså undervisning 

av selvbestemmelsesferdighetene som viktigere enn de som jobbet i restriktive og segregerte 

klasserom. Likevel viser forskning at elevenes tilstedeværelse i et ordinært klasserom ikke 

nødvendigvis betyr at de er mer selvbestemte; dette alene garanterer ikke økt 

selvbestemmelse. Det er mulighetene som synliggjøres og tilretteleggingen som avgjør dette 

(Shogren, Wehmeyer, Palmer, & Soukup, 2007). Zhang (2001) fant at elever med 
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utviklingshemming viste mindre selvbestemt oppførsel i inkluderende klasserom enn i 

segregerte. Plausible årsaksforklaringer av det kunne blant annet være at pedagogene i 

segregerte klasserom hadde mer målrettet kompetanse i å tilrettelegge for selvbestemmelse. 

Høyt antall elever i det ordinære klasserommet kunne føre til at elevene med 

utviklingshemming fikk færre muligheter til å vise selvbestemt atferd. En annen forklaring 

var tilknyttet utviklingshemmingen, og at den gjorde det utfordrende å gripe mulighetene i 

den inkluderende settingen. Disse studiene viser at elevenes selvbestemmelse avhenger av 

lærerens kompetanse til å tilrettelegge, gjennom bruk av hensiktsmessige strategier, og 

synliggjøring av muligheter for å utøve selvbestemmelse. Dette kan antyde at det ikke 

nødvendigvis undervisningens plassering som er avgjørende for elevenes grad av 

selvbestemmelse, men mulighetene. Spørsmålet blir heller; er noen undervisningsarenaer mer 

fordelaktige enn andre? 

 

Selv om undervisningens plassering ikke alene er avgjørende, kan det sosiale i det ha 

innvirkning. Field og Hoffman (2012) argumenter for at positive og produktive relasjoner i 

klasserommet kan være med på å øke elevenes grad av selvbestemmelse. Å lære elevene å 

opprettholde positive forhold kan bidra i dette. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å 

bruke strategier som styrker elevenes selvbevissthet, selverkjennelse og sosiale ferdigheter og 

ved eksponere dem for gode rollemodeller. Walker et al. (2011) identifiserte sosial 

inkludering som en av mange avgjørende variabler for grad av selvbestemmelse, ved at det 

kan ha innvirkning på individets muligheter til å utføre selvbestemte handlinger. I tillegg har 

det påvirkning på hvilke erfaringer man får i lærdom om seg selv, personlige interesser, 

preferanser, ønsker og behov. Det var også et funn hos Hughes, Agran, Cosgriff og 

Washington (2013), som mente at inkludering kan påvirke elevenes muligheter til å ta valg, 

sette mål, uttrykke preferanser og utvikling av andre selvbestemmelsesferdigheter.  

 

Det at elevene i stor grad undervises i segregerte kontekster, og kun litt over halvparten av 

informantene brukte jevnaldrende som ressurs, kan slik ha negativ innvirkning på elevenes 

selvbestemthet. I segregerte klasserom kan elevene gå glipp av mye verdifull sosial erfaring 

og potensiell følelse av samhold og vennskap med elevene i det ordinære klasserommet. 

Innholdsanalysen av (spesial)pedagogenes forforståelse av selvbestemmelse viste at 

inkludering og kommunikasjon var mindre frekvente temaer. Ferdigheter knyttet til 

kommunikasjon og sosiale ferdigheter var likevel gjengående temaer i elevenes 

kompetansemål. Disse resultatene, sammen med innholdsanalysen av hvordan jevnaldrende 
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ble brukt som ressurs, kan tyde på at (spesial)pedagogene har en nokså sporadisk tilnærming 

til tilrettelegging for sosiale relasjoner med jevnaldrende. I relasjonell ånd blir det viktig å 

huske på elevenes faktiske behov. Har eleven behov for en-til-en-undervisning? Mange har 

behov for skjerming fra andre, eksempelvis hvis eleven har sosial angst, og det å forholde seg 

til andre er forstyrrende i læringen. Det er viktig å ta slike hensyn. Men kan det i noen 

situasjoner være fruktbart å undervise eleven sammen med et større felleskap? Mulighetene 

som finnes i sosialt samspill er mange. Det er blant annet en naturlig sammenheng for 

elevene å øve selvregulering.  

 

6.5 Oppsummering  

I dette kapitlet har jeg sett på funn fra analysene og drøftet disse i sammenheng med det 

teoretiske grunnlaget og relevant forskning for å besvare studiens problemstilling. Gjennom å 

belyse relevante funn fra deskriptiv og analytisk statistikk har jeg besvart studiens to 

forskningsspørsmål om faktorer som kan påvirke og være avgjørende for elevens grad av 

selvbestemmelse.  

 

Resultatene viser at informantene i denne studien anser selvbestemmelse som viktig, men at 

de har en noe ujevn forståelse av hva dette innebærer. Funn fra den deskriptive analysen viser 

høy vektlegging av å kunne ta valg og selvreguleringsferdigheter. Gjennom å se på utvikling 

av selvbestemmelse, så vi at disse ferdighetene er noe av det første barn tilegner seg i det 

livslange utviklingsløpet, og at ferdighetene blir mer komplekse med barnets økende grad av 

erfaring og øving. Selvbestemmelsesferdighetene er tett tilknyttet hverandre, og utvikling av 

en ferdighet kan videreutvikle en annen. Høy grad av selvbestemmelse kan assosieres med 

selvstendighet i voksenlivet. Dette krever imidlertid at individet mestrer flere av 

delkomponentene. Dermed kan høy vektlegging av noen få, elementære ferdigheter betydelig 

begrense elevenes utvikling av selvbestemmelse.  

 

Grunngivningene til å ikke undervise selvbestemmelse eller å bruke strategier som kan 

fremme dette, var interessante funn. Eksempelvis kom det fram at informantene mente at 

elevene ikke ville ha utbytte av undervisning av selvbestemmelse, og slik undervurderer  

elevenes evner. Enhver person kan med målrettet tilrettelegging øke sin grad av 

selvbestemmelse. Individet kan være selvbestemte selv om det ikke utøves selvstendig. 

Resultatene kan også antyde at informantene mener selvbestemmelse skal undervises separat 
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og isolert, og at dette vil gå på bekostning av faglige ferdigheter. Tidligere forskning viser at 

økt grad av selvbestemmelse kan øke akademisk mestring. Selvbestemmelse er et helhetlig 

begrep, og arbeid med utviklingen av dette bør være implementert i aktivitetene elevene 

ellers gjør. Konteksten rundt eleven og mulighetene som finnes der vil ha direkte eller 

indirekte påvirkning på elevens grad av selvbestemmelse. Disse resultatene sett opp mot hva 

forskning og faglitteratur på området tilsier, viser at informantene har en noe mangelfull 

forståelse av begrepet, hva det innebærer og hvordan man målrettet kan fremme dette. 

Manglende forståelse av og kunnskap om dette kan føre til en lite hensiktsmessig 

tilrettelegging, og kan slik ha påvirkningskraft. Tilnærmingen til selvbestemmelse kan bli 

nokså tilfeldig. Jeg pekte også på hvordan utdanningspolitiske styringsdokumenter verdsetter 

aspekter ved selvbestemmelse, og at det derfor bør være en innarbeidet tankegang hos 

(spesial)pedagogene. 

 

Avslutningsvis drøftet jeg funn som sa noe om hvordan ulike faktorer i elevenes 

undervisningskontekst kunne påvirke grad og utvikling av selvbestemmelse. Elevene 

undervises ofte på segregerte arenaer, og er tilsynelatende lite i samspill og interaksjon med 

sine jevnaldrende. Flere forskningsstudier har pekt på hvordan dette kan begrense elevenes 

selvbestemmelse. Undervisningens plassering er ikke nødvendigvis avgjørende, men 

mulighetene til å utøve selvbestemmelse kan være mer eller mindre tilgjengelig for elevene. I 

lys av tidligere forskning, kan det synes at elevene har flere muligheter og bedre 

tilrettelegging på en segregert undervisningsarena, men at de da kan gå glipp av mye sosial 

trening og øving av selvreguleringsferdigheter, i tillegg til følelsen av tilhørighet i 

felleskapet, trivsel og vennskap.  
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7 Avsluttende kapittel  
 

7.1 Noen kritiske betraktninger 

Arbeidet med oppgaven har vært svært lærerikt og givende. Jeg har ikke bare fått dypere 

forståelse for oppgavens tematikk, men jeg har fått mye ny kunnskap om forskning generelt. 

Læringskurven har vært bratt. I etterkant ser jeg flere faktorer som på ulike måter har 

begrenset oppgaven. Oppgavens omfang og tidsramme har vært bidragsytende til dette, men 

også egen erfaring. Det er nødvendig å synliggjøre dette.  

 

Først vil jeg påpeke aspekter som kan ha begrenset muligheter for analytisk bearbeiding ved 

spørreundersøkelsens oversetning, tilpasning og utforming. Når det gjelder oversetningen, er 

det begreper som skiller seg ut som mindre funksjonelle. Blant annet er oversettelsen ”fysiske 

lærevansker” problematisk. Begrepet jeg valgte er vidt og generelt, og det kunne med fordel 

ha vært mer spesifisert, eksempelvis ”ortopediske funksjonsnedsettelser”. Dette valget kan ha 

påvirket resultatene. En del av spesifiseringene jeg la til etter pilotundersøkelsen er også 

mindre hensiktsmessige, eksempelvis ved spørsmål nr. 9, svaralternativ ”liten gruppe (10 

elever eller færre)”. Beskrivelsen i parentesen kan ha bydd på forvirring. Det kan tenkes at 

informanten vurderte dette alternativet som mer nøyaktig enn ”hel klasse”, selv om 10 elever 

eller færre var en fullstendig klasse. Det kan i så fall være en forklaring på hvorfor ingen av 

informantene benyttet seg av ”hel klasse”. Jeg stiller også spørsmål ved svaralternativet ”å 

kunne hevde seg selv og sine rettigheter, samt å lære ferdigheter knyttet til lederskap” i 

spørsmål nr. 15. Det er mulig at resultatene hadde vært annerledes dersom ”samt å lære 

ferdigheter knyttet til lederskap” ikke ble inkludert. Dette er en ferdighet hentet fra det 

Functional Model of Self-Determination, og er mindre gjeldende i Causal Agency-teorien.  

 

Spørreundersøkelsens fysiske utforming har begrenset analytiske muligheter. Dersom jeg i 

større grad hadde benyttet meg av radioknapper, ville jeg hatt flere analytiske muligheter og 

potensielt mer nøyaktig informasjon. Utvalgets størrelse har begrenset nøyaktigheten av de 

statistiske analysene jeg har gjennomført, og mulighetene for andre relevante analyser. Med 

et større utvalg ville det vært aktuelt å se om det fantes forskjeller mellom grupper, for 

eksempel om informantenes utdanning eller om elevenes grad av utviklingshemming hadde 

betydning for hvordan selvbestemmelse ble oppfattet og tilrettelagt for. Jeg kunne ha utført 
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noen slike tester med det datasettet jeg hadde, men det hadde i beste fall vært ca. 20 

informanter i hver gruppe, som er for få til å gi nøyaktige resultater. Jeg ville i så fall ha laget 

mer presiserte svaralternativer for informantenes utdanning (som spesifiseringer av antall 

studiepoeng, antall år innenfor utdanningene eller antall år med erfaring). Får å få en oversikt 

over kjønnsfordelingen i yrket, samt forskjellene mellom dem, kunne det vært hensiktsmessig 

og interessant å legge til et spørsmål som kartlegger kjønn. Det ville også ha vært nyttig å 

undersøke spørreundersøkelsens reliabilitet nærmere, ved å gjennomføre en te-retest.  

 

Studien fyller ikke de nødvendige kravene for generalisering til en større populasjon. Grunnet 

oppgavens rammefaktorer måtte jeg begrense utvalget til de to fylkene på Østlandet. Dette 

valget kan ha preget resultatene. De kunne ha vært annerledes dersom jeg hadde valgt fylker 

fra en annen landsdel. Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan ha oppstått type I-

feil; resultatene kan ha vist sammenhenger som eksisterer i utvalget, men ikke i 

populasjonen. Eller at korrelasjoner som finnes i populasjonen ikke var synlige i dette 

utvalget. 

 

Analysene gav mange interessante funn, men det var ikke rom for å drøfte alle. Jeg har 

drøftet et utvalg; hovedtendensene av funnene, de mest gjengående temaene. Jeg har heller 

ikke hatt mulighet til å gå inn på alle aspektene ved disse. Det ville eksempelvis ha vært 

spennende å se på hva bruk av ”å gi et bestemt signal” gjør med elevenes evner til å uttrykke 

seg, eller diskutert forholdet mellom grad av viktighet av å undervise 

selvbestemmelsesferdighetene og bruk av strategier, og elevene utfordringer.  

 

Til slutt er det nødvendig å påpeke at spørreundersøkelsen måler begreper ut fra valgte 

indikatorer. Selvbestemmelse er et begrep som krever mestring av en lang liste 

delferdigheter. De som ble brukt i undersøkelsen er kun et utvalg av disse, og de valgte 

delkomponentene innebærer mange ferdigheter som ikke er ytret. Resultatene reflekterer 

dermed kun de utvalgte indikatorene. 

 

7.2 Oppsummering  

I denne oppgaven har jeg undersøkt selvbestemmelsens plass blant elever med 

utviklingshemming i grunnskolen (5.-10. trinn): ”Hvordan oppfatter (spesial)pedagoger i 

arbeid med elever med utviklingshemming i grunnskolen (5.-10.trinn) 
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begrepet selvbestemmelse? Hvilke aspekter ved selvbestemmelse ansees som viktige, og 

hvordan vektlegges dette i undervisningen?”.  

 

Metoden for å undersøke dette har vært med en kvantitativ tilnærming med 

spørreundersøkelse som metode. Jeg har besvart problemstillingen gjennom å drøfte funn fra 

analyser av innsamlet data, opp mot det teoretiske grunnlaget og relevant forskning. Jeg har 

funnet at informantene anså selvbestemmelse som viktig, og mente at undervisning av dette 

kunne hjelpe elevene både i skolehverdagen og i livet etter skolen. Elevens grad av 

selvbestemmelse påvirkes av to hovedfaktorer: (Spesial)pedagogens oppfattelse (og dermed 

vektlegging) av selvbestemmelse og miljømessige påvirkningsfaktorer.  

 

(Spesial)pedagogenes oppfattelse av selvbestemmelse 

Funnene fra både deskriptiv og analytisk statistikk viser at informantenes noe mangelfulle 

forståelse av selvbestemmelse kan påvirke elevenes grad av selvbestemmelse på mange 

måter. Gjennom analysene ble det tydelig at de anså ”å kunne ta valg” og 

”selvreguleringsferdigheter” som viktig aspekter innen selvbestemmelse. De mest frekvente 

strategiene informantene brukte var ”forberedende strategier” og ”å gi et bestemt signal for å 

vise ønsket atferd”, hvor sistnevnte korrelerte med ”selvreguleringsferdigheter”. Dette 

indikerer høy vektlegging av noen få ferdigheter, som kan påvirke elevens grad av 

selvbestemmelse på mange måter. 

 

Utvikling av selvbestemmelse er et livslangt prosjekt. Barn er naturlig mindre selvbestemte 

enn voksne, da de mangler nødvendige erfaringer. Grunnlaget for selvbestemmelse senere i 

livet legges i barndommen, et grunnlag som videreutvikles gjennom tilegnelse av og 

erfaringer med ulike komponenter. De vektlagte ferdighetene ansees som grunnleggende og 

tilegnes relativt tidlig i livet. Aldersadekvate ferdigheter er mer komplekse. Å kunne ta valg 

og selvreguleringsferdigheter er nødvendige i mange av delkomponentene, og er viktige å 

kunne. Men selvbestemmelse består av mye mer enn dette. Selvbestemmelsens 

delkomponenter henger tett sammen, og overlapper hverandre ved flere anledninger. 

Utvikling av en delkomponent fører til utvikling av en annen. Dersom en jobber mye med 

noen få delferdigheter, kan dette begrense utviklingen betydelig. Mennesker med 

utviklingshemming kan ha vansker for å tilegne seg og overføre kunnskap og ferdigheter. 

Med god, målrettet tilrettelegging kan de lære mer komplekse ferdigheter.   
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Andre funn som sier noe om informantenes oppfattelse er de oppgitte grunnene til å ikke 

undervise selvbestemmelse. Også her viser informantenes forståelse av begrepet seg som 

påvirkende på elevens selvbestemmelse. For det første indikerte funnene at informantene 

mangler forståelse for selvbestemmelsens gradvise natur, og at de slik til en viss grad 

undervurderte elevenes evner. Det finnes grader mellom full selvbestemmelse og ingen 

selvbestemmelse. Med tilrettelegging kan mennesker med utviklingshemming øke sin grad av 

selvbestemmelse. For det andre antydet funnene at informantene mente at selvbestemmelse 

undervises separat som et eget undervisningsområde, eller at undervisning av dette gikk på 

bekostning av faglige ferdigheter. Elevene må få kontinuerlige muligheter til å øve på 

delkomponenter, i ulike situasjoner og kontekster, slik at de ser nytten av det og får flere 

erfaringer. Dette øker sannsynlighet for at de kan overføre kunnskapene til andre situasjoner. 

Forskning viser også at økt grad av selvbestemmelse kan øke mestring av faglige ferdigheter. 

For det tredje virket det som om informantene mente de ikke var ansvarlige for 

undervisning av dette eller ikke prioriterte det. Flere aspekter ved selvbestemmelse er synlige 

i de utdanningspolitiske dokumentene, som overordnede mål for elevenes opplæring. Det er 

en del av samfunnsmandatet det norske skolevesenet har, og de må slik sørge for at dette er 

kunnskaper elevene får. Opplæringen i skolen er ikke ensidig faglig, det er også en dannelse 

inn i samfunnet, der de i høyest mulig grad skal leve selvstyrte og verdige liv.  

 

Miljømessige påvirkningsfaktorer 

Selvbestemmelse er avhengig av mulighetene som finnes i konteksten. En annen kilde til 

påvirkning av elevenes selvbestemmelse er dermed miljømessige faktorer i den pedagogiske 

konteksten. Resultatene fra studien viser at elevene i stor grad undervises på segregerte 

arenaer. Det er ikke nødvendigvis arenaen som har betydning for elevens selvbestemthet, 

men mulighetene som finnes for å utøve det. I segregerte klasserom kan elevene potensielt få 

mange muligheter, som er mindre synlige i et ordinært klasserom. Likevel kan de sosiale 

interaksjonene i det ordinære klasserommet virke positivt på elevens selvbestemmelse. Det 

finnes mange naturlige muligheter i sosiale samspill og relasjoner.  

 

Disse to faktorene kan slik påvirke elevenes grad av selvbestemmelse. Det er et tydelig behov 

for kompetanseheving og bevisstgjøring av hva selvbestemmelse er, hva slags plass dette bør 

og skal ha i elevenes opplæring og hvordan man kan tilrettelegge for dette på en målrettet 

måte.  
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7.3 Videre forskning  

I prosjektets oppstartsfase brukte jeg mye tid på å lese forskning rundt begrepet 

selvbestemmelse i forbindelse med utviklingshemming. Det finnes mye forskning, men 

begrepet er langt fra ferdig utforsket. Det finnes også en del forskning på dette i norsk kultur. 

Også her er det behov for mer.  

 

Denne studien kan sees som en eksplorerende studie. Den har gitt innblikk i en tendens hos 

dette utvalget. Med forbehold om endringer, bearbeidelse og en test-retest, tror jeg at 

spørreskjemaet kunne fungere som et godt verktøy for å innhente informasjon om 

selvbestemmelsens plass i skolen, og det ville ha vært spennende å videreføre den til et større 

utvalg. Det ville også være nyttig å gjennomføre den separat i grunnskolen; på barnetrinnet, 

ungdomsskolen og videregående skole. Da kunne man tydeligere se om det fantes forskjeller 

i pedagogenes oppfattelse av selvbestemmelse og viktigheten av å undervise det på ulike 

trinn og aldersgrupper.  

 

Siden aspekter ved selvbestemmelse er godt representert i styringsdokumentene for skolen, 

ville det være fruktbart å undersøke om det er et fokus hos lærere i arbeid med elever med 

typisk utvikling. Har disse mer eller mindre fokus på selvbestemmelse i undervisningen? 

Hvordan tilrettelegger de for undervisning av selvbestemmelse? Er det forskjellig fra hva 

spesialpedagoger anser som viktig og vektlegger?  

 

Avslutningsvis ser jeg også et behov for forskning på sammenhengen mellom å bli undervist 

på segregerte eller inkluderte arenaer i Norge og selvbestemmelse, og effekten av dette, da 

elever med utviklingshemming oftest mottar segregerte opplæringstilbud. Er eleven mer 

selvbestemt i den ene undervisningssituasjonen? I så fall, hva kan være grunnen til dette? 

Hvilken betydning har sosiale relasjoner med jevnaldrende for elevenes selvbestemmelse? I 

den sammenheng kunne det ha vært spennende å utforske eventuelle forskjeller i  

selvbestemmelse hos elever med utviklingshemming på ordinær skole og spesialskole.  
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Vedlegg / Appendiks 

Vedlegg 1: Den originale spørreundersøkelsen (Wehmeyer, et al. 2000) 

 

PROMOTING SELF-DETERMINATION AND  

STUDENT-DIRECTED LEARNING:  

A NATIONAL SURVEY 

 

Please respond to each question as completely as possible.   

 

I.  Respondent Information 

1.  In which state do you teach?  _____________________________ 

 

2.  What age group do you currently teach?  (Check all that apply) 

  14 - 16 years   17 - 18 years  19 years and older 

 

3.  Is your principal teaching assignment at 

 a middle school campus? 

 a junior high school campus? 

 a senior high school campus? 

 a postsecondary campus? 

 another setting?  If so, what setting? ________________________ 

 

4.  Were you trained as a special educator?   Yes    No 

 

5.  Your principal teaching assignment is with students identified in what primary disability  

category? (Check all that apply): 

 Specific Learning Disabilities  Speech or Language Impairments 

 Mental Retardation   Serious Emotional Disturbance 

          Mild  Moderate Severe Traumatic Brain Injury 

 Multiple Disabilities   Hearing Impairments 

 Orthopedic Impairments  Visual Impairments 

 Autism    Deaf-Blindness 
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6.  Students for whom you are primarily responsible for instruction receive their instruction in which of the 

following educational environments?  (These categories are directly from IDEA, and are defined below.  

Check only the most appropriate) 

  Regular Class      Resource Room   

  Separate Class      Separate School   

 Residential Facility     Homebound/Hospital Environment 

 

Regular Class: Includes students who receive the majority of their education program in a regular classroom and receive special 

education and related services outside the regular classroom for less than 21% of the school day.   

Resource Room:  Includes students who receive special education and related services outside the regular classroom for at least 21% 

but no more than 60% of the school day. 

Separate Class:  Includes students who receive special education and related services outside the regular classroom for more than 60% 

of the school day.   

Separate School:  Includes students who receive education in private and public separate day schools for students with disabilities for 

more than 50% of the school day. 

Residential Facility:  Includes students who receive education in a public or private residential facility, at public expense, for more 

than 50% of the school day. 

Homebound/Hospital Environment: Includes students placed in and receiving special education in hospital or homebound programs. 
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7.  Which setting best describes the location of your principal teaching assignment? 

 Urban  Suburban  Rural 

 

8.  How many students are you directly responsible for teaching?  _________________ 

 

9.  What content or curricular area are you responsible for implementing with students?   

(Check all that apply). 

 Academic    Vocational/Transition 

 Social Skills Instruction  Health/Physical Education  

 Functional Life Skills/Community-Based Instruction 

 Other (Please specify)________________________________________ 

 

10.  Are your students most frequently taught using (Check all that apply): 

 one-to-one instruction   small group instruction 

 whole group instruction  individual seatwork 

 

11.  Do you currently, or have you in the past, used peers as a resource to teach students  

with disabilities?  Yes  No 

           (Go to Question 12)      (Go to Question 13) 

 

12.  If yes,  please describe how peers were used ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

II.  Teaching Self-Determination 

 

13.  Are you familiar with the term ‘self-determination’?  Yes    No 

              (Go to Question 14)    (Go to Question 16) 

 

14.  If yes, from what source have you heard the term?  (Circle all that apply). 

 Undergraduate training  Graduate training 

 District inservice   Conference or workshop 

 Education text   Professional journal articles 

 Colleagues    Other ________________________ 

 

15.  If yes, how would you define self-determination?____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

16.  How important do you think teaching component elements of self-determined behavior is, compared 

with other instructional areas.  Circle only one response for each domain. 

 

a.  Choice-Making (Teaching students to identify interests, express preferences, make choices; Structuring instructional 

activities to provide students the opportunity to select preferences). 

 1  2  3  4  5  6 

         Low          Medium              High 

 

b.  Decision-Making (Teaching students to make effective decisions, providing opportunities to participate in making 

decisions about their education and postschool life). 

 1  2  3  4  5  6 

         Low          Medium              High 

 

c.  Problem-Solving (Teaching students to systematically  solve problems, providing opportunities to participate in 

problem-solving activities). 

 1  2  3  4  5  6 

         Low          Medium              High 

 

d.  Goal Setting and Attainment (Teaching students to set and track goals, participate in goal-setting activities, develop 

plans to achieve goals). 

 1  2  3  4  5  6 

         Low          Medium              High 

 

e.  Self-Advocacy and Leadership Skills (Teaching students to know and stand up for their rights, to communicate 

effectively and assertively, to be an effective leader or team member). 

 1  2  3  4  5  6 

         Low          Medium              High 

 

f.  Self-Management and Self-Regulation Skills (Teaching students to monitor and evaluate their own behavior, select 

and provide their own reinforcement, set their own schedule, and to self-direct learning through strategies like self-instruction).   

 1  2  3  4  5  6 

         Low          Medium              High 

 

g.  Self-Awareness and Self-Knowledge (Teaching students to identify their own strengths and limitations, to identify 

their own preferences, interests, and abilities, and to apply that knowledge to their advantage). 

 1  2  3  4  5  6 

         Low          Medium              High 
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17.  How much will teaching your students self-determination prepare them for school? 

  1  2  3  4  5  6 

         Not Helpful                          Somewhat Helpful                Very Helpful 

 

18.  How much will teaching self-determination prepare your students for postschool life? 

  1  2  3  4  5  6 

         Not Helpful                          Somewhat Helpful                Very Helpful 

 

19.  How many of the students you currently teach have a self-determination related goal on   their 

IEP or transition plan?     None Some  All 

     

20.  Have you taught any of the following self-management strategies to the students you  

currently teach or have taught previously? 

 a.  Self-monitoring (student records how often a behavior is performed)  Yes  No 

 b.  Self-evaluation (student evaluates own behavior, effort, or progress) Yes  No  

 c.  Self-reinforcement (student selecting or providing own reward)   Yes   No 

 d.  Self-instruction (student guides their performance through self-talk) Yes   No 

 e.  Goal setting or contracting (student sets own instructional goal)   Yes   No 

 f.  Self-scheduling (student sets own daily schedule)    Yes   No 

 g.  Antecedent cue regulation (using picture cues to direct behavior)   Yes   No 

 

21.  What reasons might lead you to decide not to provide instruction in any or all of the  

above self-determination areas or to teach self-management strategies? (Check all that apply). 

  Your students already have adequate self-determination skills. 

  Someone else is responsible for instruction in this area. 

   If you checked this, please list responsible party. _____________ 

  You don’t have sufficient time to provide instruction in these areas. 

  You don’t have the latitude to provide instruction in these areas  

  (e.g., because of course content requirements, state testing requirements, etc.). 

  There are other areas in which your students need instruction more urgently. 

  Your students would not benefit from instruction in these areas because of  

  their characteristics (level of ability, capacity to engage in behavior, etc.).   

  You haven’t had sufficient training or information on teaching self- 

  determination. 

  You are not aware of available curricular or assessment materials, or familiar  

  with instructional methods or strategies related to self-determination. 

  None of the above. 

 

22.  What other strategies or activities have you implemented that might promote self- 

determination?   

  Student involvement in educational planning meetings. 
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  Structuring classroom environment to promote student-directed learning 

  Instructional activities in non-school settings 

  Mentoring programs 

   Other __________________________________________ 
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Vedlegg 2: Oversatt og tilpasset spørreundersøkelse 

 

Selvbestemmelse blant elever med 

utviklingshemming i grunnskolen  

- en undersøkelse blant spesialpedagoger eller pedagoger i nært arbeid 

med elever med utviklingshemming 

I. Bakgrunnsinformasjon 
1. Hvilken aldersgruppe underviser du nå? * 

 10-12 år 

 13-14 år 

 15-16 år 
 

2. Klassen/gruppen er inndelt etter * 

(Kryss av passende alternativer) 

 Alder 

 Funksjonsnivå 

 Annet (vennligst spesifiser): 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «2. 

Klassen/gruppen er inndelt etter»: Annet (vennligst spesifiser): 

 

  

3. Er du utdannet spesialpedagog? * 

 Ja 

 Nei 

 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «3. Er du 

utdannet spesialpedagog?»: Ja 

 Bachelorgrad 

 Mastergrad 

 Annet (vennligst spesifiser): 

 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «null»: Annet 

(vennligst spesifiser): 
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4. Hvilke utfordringer har dine elever? * 

(Kryss av passende alternativer) 

 Spesifikke lærevansker 

 Psykisk utviklingshemming 

 Multifunksjonshemming 

 Fysiske lærevansker 

 Autismespeskterforstyrrelser 

 Tale- og språkvansker 

 Psykososiale vansker 

 Hørselsvansker 

 Synsvansker 

 Døvblindhet 

 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «4. Hvilke 

utfordringer har dine elever?»: Psykisk utviklingshemming 

 Lett psykisk utviklingshemming 

 Moderat psykisk utviklingshemming 

 Alvorlig psykisk utviklingshemming 

 Dyp psykisk utviklingshemming 
 

 

5. Hvor foregår i hovedsak undervisningen? (Kryss av passende alternativer) * 

Fullstendig integrert i ordinært klasserom: Eleven får all undervisning i det ordinære 

klasserommet, i den klassen den har tilhørighet. 

Delvis integrert i ordinært klasserom: Eleven får undervisning utenfor det ordinære 

klasserommet (på grupperom, på spesielt tilpasset avdeling etc.) ca. 50% av tiden. 

I spesialklasse på ordinær skole: Eleven for mesteparten av sin undervisning i en 

spesialklasse på ordinær skole, men kan være med den ordinære klassen noen timer i uka 

(elevene er f. eks. tilstede i undervisningen når klassen har estetiske fag, kroppsøvning eller 

mat og helse etc). 

På spesialskole: Eleven går på spesialskole og mottar sitt undervisningstilbud hovedsakelig 

her. Mulige unntak kan være utplassering ved arbeidsforberedende steder eller klasser i 

ordinærskole.  

 

 Fullstendig integrert i ordinært klasserom 

 Delvis integrert i ordinært klasserom 

 I spesialklasse på ordinær skole 

 På spesialskole 

 Annet (vennligst spesifiser): 
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Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «5. Hvor 

foregår i hovedsak undervisningen? (Kryss av passende alternativer)»: Annet (vennligst 

spesifiser): 
  

 

 

6. Skolen jeg jobber på er i en * 

 By med mer enn 50 000 innbyggere 

 By med mellom 5000 og 50 000 innbyggere 

 By/tettsted med 2000 - 4999 innbyggere 

 Landsbygd (mindre enn 2000 innbyggere) 

 

7. Hvor mange elever er du ansvarlig for og/eller kontaktlærer for? * 
 

   (1- 30 elever  eller flere) 
 

 

8. Jeg er ansvarlig for undervisning i * 

(Kryss av passende alternativer) 

 Akademiske ferdigheter 

 Sosiale ferdigheter 

 ADL- ferdigheter (Activities of Daily Life) 

 Yrkesrettede ferdigheter og forberedelse på endringer i livssituasjon (f.eks. 

Utdanningsvalg, arbeidsuke, utplassering etc.) 

 Helse og fysisk aktivitet 

 Annet (vennligst spesifiser): 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «8. Jeg er 

ansvarlig for undervisning i»: Annet (vennligst spesifiser): 
 

 

 

 

9. Undervises elevene mest i form av * 

 En-til-en-undervisning 

 Liten gruppe (10 elever eller færre) 

 Hel klasse 

 Individuelt selvstendig arbeid 

 

10. Bruker du/har du brukt jevnaldrende elever som ressurs i undervisningen din? * 

(i klassen og/eller gruppen, elever som er like gamle) 

 Ja 

 Nei 
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Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «10. Bruker 

du/har du brukt jevnaldrende elever som ressurs i undervisningen din?»: Ja 

11. Beskriv hvordan jevnaldrende elever blir/ble brukt som en ressurs: * 

 

  
 

II. Undervisning og selvbestemmelse 

12. Er du kjent med begrepet "selvbestemmelse"? * 

 Ja 

 Nei 

 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «12. Er du kjent 

med begrepet "selvbestemmelse"?»: Ja 

13. I hvilken sammenheng har du hørt om begrepet? * 

(Kryss av passende alternativer) 

 Under bachelorutdanning 

 Under masterutdanning 

 Videreutdanning 

 Dokumenter fra regjeringen eller utdanningsdirektoratet 

 Kolleger 

 Konferanser, kurs, workshops 

 Artikler i fagjournaler eller fagtidsskrifter 

 Annet (vennligst spesifiser): 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «13. I hvilken 

sammenheng har du hørt om begrepet?»: Annet (vennligst spesifiser): 

 Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «12. Er du kjent 

med begrepet "selvbestemmelse"?»: Ja 

 

 

 

14. Skriv 3 stikkord som beskriver hva selvbestemmelse betyr * 

  

15. Sammenlignet med andre undervisningsområder, hvor viktig synes du det er å 

undervise følgende selvbestemmelsesferdigheter? 

(Kryss av på en skala fra 1-5, hvor 1 representerer  "I liten grad viktig" og 5 representerer "I 

stor grad viktig")  
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1: I 

liten 

grad 

2: I 

nokså 

liten 

grad 

3: I 

noen 

grad 

4: I 

nokså 

stor 

grad 

5: I 

stor 

grad 

a) Å kunne ta valg (å lære elevene å identifisere 

interesser, uttrykke preferanser, ta valg; f. eks. 

gjennom å strukturere aktiviteter som gir 

elevene mulighet til å velge preferanser * 

 

          

b) Å ta avgjørelser (å lære elevene å vurdere 

alternativer og konsekvenser, å ta effektive 

beslutninger; f. eks. gjennom å gi elevene 

muligheter til å delta i beslutninger angående 

deres utdanning og/eller liv etter skolegangen) * 

          

c) Problemløsning (å lære elevene å systematisk 

løse problemer, sosiale eller akademiske; f.eks. 

gjennom å gi muligheter til å delta i 

problemløsningsaktiviteter) * 

          

d) Å kunne sette seg og oppnå mål (å lære 

elevene til sette og oppnå mål; f. eks. gjennom å 

delta i aktiviteter med målsetting, utvikle planer 

for å oppnå satte mål) * 

          

e) Å kunne hevde seg selv og sine rettigheter, 

samt å lære ferdigheter knyttet til lederskap (å 

lære elevene til å kjenne til og stå for egne 

rettigheter, effektiv og målrettet 

kommunikasjon, og å bli en effektiv leder eller 

del av et samarbeid) * 

          

f) Selvreguleringsferdigheter (å lære elevene til 

å følge med på og evaluere egen atferd, velge og 

bruke egne forsterkere/motivasjon, å bli 

selvstyrte i egen læring gjennom strategier som 

f. eks. selvinstruksjon) * 

          

g) Selvbevissthet og selverkjennelse (å lære 

elevene å identifisere egne styrker og 

begrensninger, å identifisere preferanser, 

interesser og evner, og å bruke den kunnskapen 

som styrke i egen læring) * 
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16. I hvilken grad vil undervisning av selvbestemmelse forberede/hjelpe elevene i 

skolehverdagen? * 

(Kryss av på en skala fra 1-5, hvor 1 representerer "I liten grad" og 5 representerer "I stor 

grad") 

 1: I liten grad 

 2: I nokså liten grad 

 3: I noen grad 

 4: I nokså stor grad 

 5: I stor grad 

 

17. I hvilken grad vil undervisning av selvbestemmelse forberede/hjelpe elevene i livet 

etter skolen? * 

(Kryss av på en skala fra 1-5, hvor 1 representerer "I liten grad" og 5 representerer "I stor 

grad") 

 1: I liten grad 

 2: I nokså liten grad 

 3: I noen grad 

 4: I nokså stor grad 

 5: I stor grad 

 

18. Hvor mange av dine nåværende elever har kompetansemål relatert til 

selvbestemmelse i deres IOP (individuell opplæringsplan)? * 

 Ingen 

 Noen 

 Alle 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «18. Hvor 

mange av dine nåværende elever har kompetansemål relatert til selvbestemmelse i deres IOP 

(individuell opplæringsplan)?»: Alle, Noen 

 

19. I så fall, hvilke aspekter ved selvbestemmelse er aktuelle i disse 

kompetansemålene? * 
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20. Har du brukt/bruker du noen av de følgende læringsstrategiene for å fremme 

selvbestemmelse? 

Svar "Ja" dersom eleven, sammen med deg eller alene, jobber/har jobbet med strategiene. 

Eleven trenger ikke nødvendigvis å mestre strategien, men det er noe dere jobber/har jobbet 

med.  

Svar "Nei" dersom eleven, sammen med deg eller alene, ikke jobber/har jobbet med 

strategiene.  
  Ja Nei 

a) Selvovervåkning (eleven registrerer egen atferd og hvor ofte det forekommer) *     

b) Selvevaluering (eleven evaluerer egen atferd, innsats og fremgang) *     

c) Selvforsterkning (eleven velger eller står for egen forsterker/motivasjon) *     

d) Selvinstruksjon (eleven styrer prestasjon gjennom å gi seg selv instrukser, 

snakker til seg selv) *     

e) Målsetting (eleven setter egne delmål og mål) *     

f) Planlegging (eleven lager plan for dagen) *     

g) Å gi eleven et bestemt signal for å vise ønsket atferd (f. eks. ved hjelp av 

konkreter, bilder, tegn, peking etc.) *     

h) Forberedende strategier; øver på enkelte delferdigheter (f. eks. øve på å 

uttrykke preferanser og å ta valg og/eller være delaktig i enkle 

problemløsningssituasjoner) * 
    

 

 

21. Hvis du ikke underviser i alle de overnevnte selvbestemmelseskomponentene 

(spørsmål 15) eller ikke bruker de overnevnte strategiene (spørsmål 20) for å fremme 

selvbestemmelse, hva kan være årsaken til det? 

(Kryss av passende alternativer) 

 Elevene mine har allerede adekvate ferdigheter i å utøve selvbestemmelse 

 Noen andre er ansvarlige for instruksjon i dette området 

 Jeg har ikke nok tid til å undervise i dette 

 Jeg har ikke tilstrekkelig kompetanse til å undervise/fremme dette 

 Elevene mine har mer umiddelbare behov for undervisning i andre ferdigheter 

 Elevene mine hadde ikke fått utbytte fra undervisning i dette (pga. individuelle 

forutsetninger, kapasitet til å engasjere seg i atferd osv.) 

 Jeg kjenner ikke til fremgangsmåter, materiale og/eller metoder og strategier for å 

fremme selvbestemmelse 
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 Elevene mine er ennå ikke i stand til å være selvbestemte grunnet manglende modning og 

erfaring 

 

22. Hvilke andre strategier eller aktiviteter har du brukt som kan fremme 

selvbestemmelse? * 

(Kryss av passende alternativer) 

  Elevmedvirkning i planlegging av undervisning (planleggingsmøter, utviklingssamtaler, 

elevsamtaler etc.) 

 Å strukturere klasseromsmiljøet for å fremme elevstyrt læring 

  Mentor eller fadder 

 Valgmuligheter i utføring av en oppgave (f.eks. Hvor oppgaven skal gjøres, hvor lang tid 

det er til rådighet, med hvem den skal gjøres, når etc.) 

 Annet (vennligst spesifiser): 

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «22. Hvilke 

andre strategier eller aktiviteter har du brukt som kan fremme selvbestemmelse?»: Annet 

(vennligst spesifiser): 

 

  

 
 

* Obligatorisk 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv  

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

Selvbestemmelse blant elever med utviklingshemming i grunnskolen - en undersøkelse blant 

kontaktlærere eller pedagoger som arbeider nært med elever med utviklingshemming. 

 

Bakgrunn og formål 

Jeg er mastergradsstudent ved institutt for spesialpedagogikk ved utdanningsvitenskapelig 

fakultet ved universitet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk, med fordypningen 

utviklingshemming. Studien blir utgangspunkt for masteroppgaven min, hvor jeg ønsker å se 

på selvbestemmelse blant elever med utviklingshemming i grunnskolen. Jeg vil undersøke 

hvilken plass selvbestemmelse har i grunnskolen, og hvordan det eventuelt legges til rette for 

dette. Utgangspunktet for studien er et spørreskjema brukt i en nasjonal amerikansk 

spørreundersøkelse. Jeg har oversatt og tilpasset spørreskjemaet, og ønsker å kartlegge 

hvordan situasjonen er i Norge. 

 

Planlagt utvalg for prosjektet er 30-40 spesialpedagoger eller pedagoger etter følgende 

kriterier: 

- Spesialpedagoger eller pedagoger i nært arbeid med elever med utviklingshemming 

- Arbeider med elever i aldersgruppen 10-16 år (mellomtrinnet og ungdomsskole, 5.-

10. trinn) 

- Har minst ett års erfaring  

 

Dette informasjonsskrivet sendes til ledelsen ved aktuelle skoler på Østlandet, med spørsmål 

om de kan videresende spørreskjemaet til aktuelle kandidater.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Deltakelse i denne studien innebærer å besvare spørreskjemaets 18-22 spørsmål. 

Spørreskjemaet besvares elektronisk og tar ca. 15 minutter å fylle ut. Direkte 

personopplysninger (navn, alder, navn på arbeidssted, bosted etc.) vil ikke bli etterspurt. 

Spørreskjemaet vil besvares anonymt. Ved at en lenke til spørreskjemaet blir sendt til 

ledelsen ved skolen, med spørsmål om videre distribusjon, vil jeg ikke ha tilgang til epost-
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adresser. Spørreskjemaets bakgrunnsdel spør etter opplysninger som arbeidstedets plassering 

(stor by, liten by, tettsted), informantens utdanning og arbeidsoppgaver, inkludert hvilke 

utfordringer elevene har. Spørreskjemaets hoveddel vil omhandle begrepet selvbestemmelse 

og strategier for å fremme dette. Innsamlede data registreres i databehandlingsprogrammet 

SPSS med tilfeldige referansenummer. All data vil lagres anonymt og deltakerne vil ikke 

kunne gjenkjennes i publikasjon av oppgaven.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.18. Den ferdige oppgaven kan sendes til rektorene 

ved deltakernes skole, som igjen kan videresende den dersom du vil lese den.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Utfylling og innsending av spørreskjemaet regnes som 

samtykke for å delta i studien.  

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med meg, Ane Sofie Andreassen Lie, 

telefonnummer 91691084, e-post: aslie@student.uv.uio.no, under veiledning av Veerle 

Garrels, e-post: veerle.garrels@isp.uio.no.  

 

Her er lenken til spørreskjemaet: https://skjema.uio.no/92457  

 

På forhånd, tusen takk! 

Mvh. Ane Sofie Andreassen Lie.  
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