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Sammendrag 
Tittel 

«Jeg vurderer situasjonen fra gang til gang». PP-rådgiveres tanker om observasjon som 

kartleggingsmetode. 

 

Formål og problemstilling 

Formålet med denne studien er å undersøke hvilke tanker PP-rådgivere har om bruken av 

observasjon som kartleggingsmetode i utredningen av barn og elever i forbindelse med 

sakkyndig vurdering. Studiens problemstilling er: 

 

Hvilke tanker har pedagogisk-psykologisk rådgivere om bruken av observasjon som 

kartleggingsmetode i sakkyndighetsarbeidet? 

 

For å belyse og utdype problemstillingen har den blitt undersøkt gjennom tre 

forskningsspørsmål: 

Hvilke vurderinger gjør PP-rådgivere ved bruk av observasjon? 

Hvilke kartleggingsmetoder prioriterer PP-rådgivere og hvorfor? 

I hvilken grad er observasjon brukt for å kartlegge miljøet barnet befinner seg i? 

 

Metode 

Problemstillingen er undersøkt gjennom kvalitativ forskningsmetode. Det er benyttet 

semistrukturert intervju for å hente inn empiri. Utvalget består av 3 kvinner som arbeider som 

pedagogisk-psykologisk rådgiver i to forskjellige kommuner på Østlandet. Datamaterialet er 

analysert med inspirasjon fra stegvis-deduktiv induktiv metode. Tolkningen av datamaterialet 

er gjort med inspirasjon fra hermeneutikk og fenomenologi. Datamaterialet fra intervjuene 

har inspirert innhenting av teori som benyttes til å belyse og drøfte informantenes utsagn. 

 

Resultat og konklusjoner 

PP-rådgiverne gjør vurderinger i forbindelse med observasjon knyttet til tidsbruk og 

situasjon, presentasjon, deltakelse og systematikk. De har ulike måter å strukturere 

observasjoner på, og de gjennomfører observasjoner på den måten de selv mener er mest 

hensiktsmessig. De gjør også ulike vurderinger i hver enkelt sak, og tilpasser bruken av 

observasjon til individet og omgivelsene som skal observeres. 
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PP-rådgiverne bruker et bredt spekter av kartleggingsmetoder i forbindelse med sakkyndig 

vurdering. De ulike kartleggingsmetodene benyttes for å kunne skrive en sakkyndig 

vurdering i henhold til loven og med utgangspunkt i henvisningsgrunnen. Under utredning av 

elever gjennomføres evnekartleggingen WISC nærmest som en standard. PP-rådgiverne 

bruker evnekartlegging fordi de opplever at testsituasjonen gir dem mulighet til å observere 

barnet, skape relasjon til barnet og ha samtaler med barnet. PP-rådgiverne benytter ulike 

tester og deler ut normerte observasjonsskjemaer til barnehage-ansatte, lærere og foreldre. De 

anser normerte observasjonsskjemaer som noe de deler ut, og benytter det ikke selv når de 

observerer. De gir uttrykk for å gjøre et valg av kartleggingsmetoder som de gjennomfører 

selv, mens andre metoder blir delegert bort. 

 

PP-rådgiverne bruker observasjon som utgangspunkt for veiledning til barnehageansatte og 

lærere og som et utgangspunkt for å snakke med barnets foreldre. Observasjon brukes også til 

å undersøke det sosiale miljøet rundt barnet og til en viss grad det ordinære barnehage- og 

opplæringstilbudet. PP-rådgiverne opplever at det ordinære tilbudet ikke kan undersøkes kun 

ved bruk av observasjon, men at de også må benytte samtaler. De opplever også at 

systemarbeid er nyttig når de skal vurdere det ordinære tilbudet. 
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Takk til mine tre informanter som tok seg tid til å dele sine tanker med meg, uten dere hadde 

ikke oppgaven tatt form på samme måte. 

 

Takk til min fantastiske veileder, Ulf Tore Gomnæs, som har hjulpet meg fremover og som 

aldri mistet troen.  
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1 Introduksjon 
 

Dette kapittelet vil bestå av en presentasjon av tema for og formålet med denne studien. 

Videre vil problemstillingen presenteres, og begrepene i problemstillingen vil redegjøres for. 

Til slutt vil jeg redegjøre for oppgavens disposisjon. 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har en omfattende oppgave. PP-tjenesten skal 

sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der det kreves og hjelpe barnehager og skoler 

med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Dette oppsummeres slik på 

Utdanningsdirektoratets nettsider: 

 

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater 

og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et 

inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe 

barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. 

(Udir, 2017c) 

 

I det individuelle sakkyndighetsarbeidet ligger det at PP-tjenesten skal kartlegge hvem som 

har behov, hvilke behov de har, og hjelpe skolen eller barnehagen med å utføre tiltak. Et mål 

med kartleggingen er også å avdekke hva som er grunnen til at vedkomne utviser vansker i 

den pedagogiske situasjonen (Hesselberg & Tethcner, 2016, s. 150). Både barnehageloven 

(2005, § 19c) og opplæringsloven (1998, § 5-6) omtaler PP-tjenestens mandat til å utarbeide 

sakkyndig vurdering. Det kreves at en sakkyndig vurdering sier noe om elevens utbytte av 

den ordinære opplæringen, hvilke forhold ved eleven og omgivelsene som er relevante for 

opplæringen, realistiske mål for opplæringen, hvilke muligheter eleven har i ordinær 

opplæring og hvilken «opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud» (Udir, 2014, s. 46). 

Sakkyndig vurdering i barnehagen skal vurdere om barnet har sen utvikling, hvilke 

forventninger man skal ha til barnets utvikling og om barnet får utbytte av barnehagetilbudet 

slik det er (Barnehageloven, 2005, § 19d). Det skal også gjøres en vurdering av hvordan 

spesialpedagogisk hjelp skal organiseres. 
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I forbindelse med sakkyndig vurdering må PP-tjenesten utrede og kartlegge barnet og det 

ordinære tilbudet. Ogden og Rygvold (2008, s. 20) mener at en kartlegging av et barn eller en 

elevs vansker bør ha et bredt fokus, og det bør derfor tas i bruk flere kartleggingsmetoder. 

Observasjon som kartleggingsmetode er blitt vanligere ettersom en har sett at miljøet spiller 

en stor rolle i individers utvikling. Blant annet har Bronfenbrenners økologiske modell blitt 

anerkjent som en modell for forståelse for hvordan barn kan utvikle atferdsproblemer 

(Ogden, 2009, s. 54). Den økologiske modellen viser hvordan de ulike systemene rundt 

individet har påvirkning. Det er også en stadig debatt rundt bruk av standardisert testing, 

spesielt vurdering av fullskala IQ-skåre (Hansen, 2017). Ved bruk av observasjon kan PP-

tjenesten få mer informasjon om hvordan barnet fungerer i hverdagen, enn ved kun å 

gjennomføre standardiserte tester. Observasjon kan også brukes til å se om det kan gjøres 

endringer i miljøet, og om endringer kan gjøre at barnet opplever mindre vansker. Med 

bakgrunn i en relasjonell forståelse av funksjonshemming og lærevansker (Tøssebro, 2010, 

Morken, 2012) er det også formålstjenlig å observere miljøet for å kartlegge lærings- og 

funksjons-nedsettende barrierer.  

 

1.2 Tidligere forskning 
Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (2010, ref. Cameron, & Tveit, 2011, s. 37) viser at 

det kun er 1,6 prosent av førskolebarna som mottar spesialpedagogisk hjelp. I 2009 hadde 

nesten 8 prosent av elevene i grunnskolen vedtak om spesialundervisning, og 70 prosent av 

elevene med spesialundervisning var gutter (Riksrevisjonen, 2011, s. 30). Det gjør at man kan 

stille spørsmål ved om læringsmiljøet er formet på en måte som gjør at gutter oftere faller 

utenfor kravene. Det vil i så fall bety at det å undersøke og forbedre læringsmiljøet vil være 

en viktig del av PP-tjenenestens arbeid, og et viktig aspekt ved utredninger i forbindelse med 

sakkyndig vurdering. Barneombudets rapport Uten mål og mening (2017) setter søkelys på 

utformingen av spesialundervisning. Et problem som tas opp i rapportene er de sakkyndige 

vurderingenes innhold. Barneombudet (2017, s. 60) er blant annet bekymret for at det er 

diagnoser heller enn «de individuelle forholdene rundt den enkelte elev og den 

skolehverdagen elevene befinner seg i» som bestemmer om PP-tjenesten tilrår 

spesialundervisning. Dette antyder at normerte tester som kan være med på å diagnostisere 

elever benyttes istedenfor observasjon av eleven og læringsmiljøet.  
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1.3 Formål og problemstilling 
Formålet med prosjektet er å belyse hvordan noen PP-rådgivere velger å bruke observasjon i 

sin kartlegging av barn som er henvist fra barnehage og skole. Jeg ønsker å finne ut i hvilken 

grad observasjon vektlegges, hva som observeres og hvilke vurderinger PP-rådgivere gjør 

ved observasjon i forbindelse med sakkyndig vurdering. 

 

Hvilke tanker har pedagogisk-psykologisk rådgivere om bruken av observasjon som 

kartleggingsmetode i sakkyndighetsarbeidet? 

For å belyse og utdype problemstillingen har jeg formulert noen forskningsspørsmål: 

Hvilke vurderinger gjør PP-rådgivere ved bruk av observasjon? 

Hvilke kartleggingsmetoder prioriterer PP-rådgivere og hvorfor? 

I hvilken grad er observasjon brukt for å kartlegge miljøet barnet befinner seg i? 

 

1.4 Begrepsavklaring og avgrensning 
Her vil jeg redegjøre for hvordan begrepene i problemstillingen brukes videre i oppgaven. 

Begrepene jeg vil redegjøre for er pedagogisk-psykologisk rådgiver, sakkyndighetsarbeid og 

observasjon som kartleggingsmetode.  

 

1.4.1 Pedagogisk-psykologisk rådgiver 
Med PP-rådgiver menes en person som har stillingen pedagogisk-psykologisk rådgiver. Som 

nevnt tidligere har PP-tjenesten to hovedoppgaver; å hjelpe barnehager og skoler med 

tilrettelegging for barn og elever som trenger det og å utarbeide sakkyndige vurderinger. 

Denne studien er avgrenset til å handle om den kommunale PP-tjenesten og ansvaret for 

utredning av barn i barnehage og grunnskole. 

 

Informantene i denne studien er ansatt som PP-rådgivere, men har utdanning i 

spesialpedagogikk. Under kartlegging og evaluering av pedagogisk-psykologisk tjeneste fant 

Fylling og Handegård (2009, s. 35) at 20.1% av de ansatte i PP-tjenesten hadde 

cand.paed.spec. eller master i spesialpedagogikk. Ansatte med grunnutdanning som lærere og 

førskolelærere med videreutdanning innen spesialpedagogikk var samlet sett 30%. Ansatte 

med can.ed., cand.paed. og master i pedagogikk utgjorde 15.8%. Fylling og Handegård 

kommenterer at spesialpedagoger er den største faggruppen i PP-tjenesten i følge deres 
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undersøkelser. Den største stillingskategorien er allikevel pedagogisk-psykologisk rådgiver, 

som i Fylling og Handegårds undersøkelse utgjør 54.9% av stillingene i PP-tjenesten.  

 

1.4.2 Sakkyndighetsarbeid 
Med begrepet sakkyndighetsarbeid mener jeg arbeidet med å utrede barn og elever og å 

skrive sakkyndig vurdering. For å utarbeide sakkyndig vurdering må PP-tjenesten utrede 

barnets behov. En utredning krever både en kartlegging og en vurdering (Udir, 2014). 

Kartleggingsmetoder er metoder som tas i bruk under en slik utredning. Dette omfatter blant 

annet samtaler med barnet, foreldre og pedagoger, standardiserte kartleggingsverktøy og 

observasjon. Delen av sakkyndighetsarbeidet som handler om å skrive sakkyndig vurdering 

er ikke inkludert i denne studien. 

 

1.4.3 Observasjon som kartleggingsmetode 
Observasjon kan sies å være noe alle gjør hele tiden, vi ser, lytter og iakttar omverdenen. 

Observasjon kan brukes i mange sammenhenger, blant annet i forskning. Det er derfor 

relevant å vise flere ulike definisjoner på dette begrepet. Observasjon defineres av Hesselberg 

og Tetchner (2016, s. 155) som «en målrettet iakttakelse av hva ett eller flere individer gjør». 

Det er verdt å merke seg at de skriver om observasjon i en bok som omhandler PP-rådgiveres 

arbeid, og at de nok definerer observasjon utfra denne konteksten. Bjørndal (2011, s. 32) 

skriver at observasjon i pedagogisk sammenheng kan forstås som «oppmerksom iakttakelse», 

og skisserer videre to ulike former for observasjon. I dette prosjektet vil det Bjørndal kaller 

observasjon av første orden være aktuelt, ettersom en PP-rådgiver i situasjonen vil ha 

observasjon som sin primære oppgave. Begge definisjonene av observasjon viser til en 

strengere form for iakttakelse enn den vi alle gjør til vanlig. Observasjon som 

kartleggingsmetode skal være oppmerksom og ha et mål. I PP-tjenestens kartlegging skal 

både enkeltindivider og miljøet rundt barnet kartlegges. Observasjon som kartleggingsmetode 

kan derfor være både observasjon av et barn eller en elev, hele gruppa barnet befinner seg i, 

samt pedagoger som jobber med barnet. Denne studien er ikke en studie av hvordan 

observasjon faktisk benyttes, men en studie av hvilke tanker og refleksjoner informantene har 

om sin praksis på dette området.  
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1.5 Oppgavens disposisjon 
I dette kapittelet er det redegjort for oppgavens formål, problemstilling og viktige 

begrepsdefinisjoner og avgrensninger. Kapittel 2 presenterer teoretiske perspektiver og 

tidligere forskning. Teorien er valgt med utgangspunkt i empirien, for å drøfte og kaste lys 

over informantenes fortellinger. Kapittel 3 omhandler studiens design og metode. Kapitelet 

redegjør for hvordan studien er gjennomført og hvordan studiens reliabilitet og validitet er 

ivaretatt, samt forskningsetiske hensyn. Kapittel 4 inneholder analyse og drøfting av funn. 

Kapitelet er bygget opp etter de tre forskningsspørsmålene. Kapittel 5 inneholder en 

oppsummering av funnene og refleksjoner rundt videre forskning. 
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2 Teoretiske perspektiver knyttet til PP-
rådgiveres bruk av observasjon 

 

Dette kapittelet vil presentere teori og tidligere forskning om tre temaer som er relevante for 

problemstillingen; sakkyndighetsarbeid i PP-tjenesten, overordnede perspektiver på 

kartlegging og metoder for kartlegging. Kapittelet starter med en redegjørelse for PP-

tjenestens historiske utvikling. Dette gjøres for å sette PP-tjenestens arbeidsmetoder og 

mandat inn i en kontekst. Videre redegjøres det for lovparagrafer som regulerer PP-tjenestens 

arbeid, samt den spesialpedagogiske tiltakskjeden for å vise hvordan utredning og sakkyndig 

vurdering er en del av et system. Det vil også presenteres forskning som er gjort på PP-

tjenestens arbeid med sakkyndig vurdering og utredning av barn og elever. Andre del av 

kapittelet vil omhandle overordnede perspektiver på kartlegging og utredning. Dette danner 

utgangspunktet for å presentere kartleggingsmetoder PP-tjenesten bruker i sin utredning, med 

hovedvekt på observasjon som kartleggingsmetode. 

 

2.1 Sakkyndighetsarbeid i PP-tjenesten 
PP-tjenesten har hatt en utvikling som Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 30) mener begynner 

med ansettelsen av den første skolepsykiateren i 1923. Helt fra det begynte å komme 

skolepsykiatere var målet å hjelpe elever med ulike vansker. Skolepsykiatere jobbet fra 

medisinske kontorer, og var det første psykiatriske tilbudet til barn i Norge. Den første 

tjenesten som sammenfattet pedagogikk og psykologi var en privat tjeneste opprettet i 1938, 

og først ti år senere ble det første offentlige skolepsykologiske kontor opprettet. På denne 

tiden var den viktigste oppgaven å utrede barn med hensikt om å finne ut om de skulle 

plasseres i spesialklasser eller -skoler. Normalplanen fra 1939 vektla minstekrav til læring og 

testresultater, og det førte til at utfallet på ulike tester var grunnlaget for utredninger. I 1976 

kom en felles skolelov, og barn under opplæringspliktig alder samt voksne fikk rett til 

spesialpedagogiske tiltak. På denne tiden ble også synet på spesialundervisning endret. Nå 

ble målet å utrede barn for å kunne gi dem en individualisert spesialundervisning, og Thuen 

(2008, s. 248) mener dette «... fordret en grundigere diagnostisering og testing av barna». I 

løpet av 80-tallet ble de økonomiske forutsetningene for PP-tjenesten bedre, samtidig som det 

ble vedtatt at tjenesten skulle fortsette å være knyttet til skolene. I 1992 ble alle de statlige 

spesialskolene avviklet og kompetansesentrene opprettet, og en samlet opplæringslov kom i 
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1998 (Hesselberg & Tetzchner, 2016, s. 31). Vogt (2016, s. 40) skriver at PP-tjenestens 

utvikling har vært en dreining fra «å sortere ut elever til segregerte tiltak til arbeid med å 

integrere de som falt utenfor normalen inn i barnehager og skoler». Den generelle retten til 

tilpasset opplæring og den individuelle retten til spesialundervisning har gjennom lover og 

rammeplaner blitt styrket gjennom årene, og er utgangspunktet for PP-tjenestens arbeid i dag. 

 

Om pedagogisk-psykologisk arbeid skriver Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 15) at det 

«omfatter utredning og planlegging og oppfølging av tiltak for enkeltbarn, og veiledning og 

rådgivning til foreldre og barn, så vel som til fagfolk i barnehage og skole». Med bakgrunn i 

problemstillingen for denne oppgaven vil fokuset i dette kapittelet være på utredningsdelen 

av PP-tjenestens arbeid. Utredninger er en del av arbeidet med sakkyndig vurdering. For å 

kunne redegjøre for PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid vil jeg starte med å presentere og 

diskutere paragrafene i barnehageloven og opplæringsloven.  

 

2.1.1 Pedagogisk-psykologisk tjeneste og sakkyndig vurdering 
Da det kom en felles opplæringslov for grunnskolen og den videregående opplæringen i 1998 

ble PP-tjenestens arbeid regulert i denne:  

 
Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den 
pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre 
kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar 
med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd 
sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene 
til tenesta. (§5-6) 
 

Det er klart i lovteksten at hver kommune skal ha en PP-tjeneste, men hvordan den skal 

organiseres er opp til hver enkelt kommune. Det er derfor naturlig at ulike kommuner legger 

opp tjenesten forskjellig, for eksempel med hensyn til størrelse på kommunene både 

folketallmessig og geografisk. Kommuner som er forholdsvis like kan også ha ulike 

organiseringer, for eksempel velger noen PP-tjenester å organisere seg i team som har 

forskjellig fokus, for eksempel rettet kun mot barnehage eller kun mot skole, mens andre 

organiserer team rettet mot et spesifikt geografisk område i kommunen (Hesselberg & 

Tetchner, 2016, s. 36, NOU 18, 2009, s. 91). Det er dermed klart i lovteksten at kommunene 

har valgfrihet og kan organisere PP-tjenesten på den måten de ser det mest hensiktsmessig. 

Lovteksten legger heller ikke føringer på kompetansen til de ansatte i PP-tjenesten. Det er 
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dermed opp til kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgivere å sørge for at PP-

tjenestens ansatte har kompetanse som gjør at de kan være en god nok sakkyndig instans. Det 

er også i følge Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 177) et poeng at det «er den pedagogisk-

psykologiske tjenesten som formell instans, og ikke den enkelte fagperson, som er 

sakkyndig». Det betyr at det ikke er den enkelte ansatte som alene har ansvaret for 

sakkyndighetsarbeidet, men tjenesten som helhet. I enkeltsaker kan det bety at den som 

skriver sakkyndig vurdering ikke nødvendigvis gjør alle sider ved utredningen. Det kan også 

bety at ved gjentatt henvisning kan utredning som tidligere er gjort av andre ansatte ved PP-

tjenesten brukes i ny sakkyndig vurdering.  

Som det kommer frem av opplæringsloven er PP-tjenestens ansvar todelt, på den ene siden 

skal PP-tjenesten arbeide med kompetanse- og organisasjonsutvikling og på den andre siden 

skal de arbeide med individet i forbindelse med sakkyndig vurdering. Her er det verdt å 

notere seg bruken av ordet «skal». Ved å bruke dette ordet er det helt tydelig i lovteksten at 

PP-tjenesten har to klart definerte ansvarsområder. Dette todelte ansvaret kommer også frem i 

barnehagelovens kapittel 5 paragraf 19c:  

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk 
hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte 
sakkyndige vurderinger. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet 
med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med 
særlige behov. 

 

Kapittel 5 A Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. i barnehageloven ble først 

tilføyd i 2016. Frem til loven trådte i kraft 1. august 2017 var det i Rammeplanen for 

barnehager kapittel 5.4 som beskrev spesialpedagogisk hjelp og PP-tjenestens oppgave i 

barnehagene (Ingeberg, 2013, s. 195). I Rammeplanen ble det henvist til opplæringslovens 

bestemmelser om PP-tjenestens mandat. Med tilføyingen av kapittel 5 A, har loven fra 2016 

tydeliggjort mandatet og pliktene PP-tjenesten har i forbindelse med barn under 

opplæringspliktig alder.  

 

Kravene til PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid er dekket av opplæringsloven og 

barnehageloven. I opplæringslovens paragraf 5-1 beskrives retten til spesialundervisning for 

elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Opplæringslovens 

paragraf 5-2 skriver at det skal foreligge en sakkyndig vurdering før det gjøres vedtak om 

spesialundervisning. Det er PP-tjenestens plikt å sørge for at det foreligger en sakkyndig 
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vurdering. Denne plikten henger sammen med skoleeiers plikt til å henvise til PP-tjenesten i 

tilfeller hvor det kan være behov for en sakkyndig vurdering. Videre i paragraf 5-3 beskrives 

innholdet i sakkyndig vurdering: 

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til 
- eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet 
- lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa 
- realistiske opplæringsmål for eleven 
- om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet 
- kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. 

 
Her kan man se at lovteksten skriver at sakkyndig vurdering skal «blant annet» redegjøre for 

og ta stilling til punktene som er listet opp. Her er det igjen brukt ordet skal, men videre er 

det en liste som man må anta ikke er utfyllende. En odelstingsproposisjon referert i Stette 

(2017, s. 142) skriver at denne listen «er ikkje i alle tilfelle uttømmande». Det kan tolkes 

dithen at listen poengterer hva som alltid skal være i en sakkyndig vurdering, men at det i 

enkelttilfeller kan være behov for at den sakkyndige vurderingen inneholder mer. 
 

Det fremkommer av barnehagelovens paragraf 19a gjelder retten til spesialpedagogisk hjelp 

uavhengig av om barnet går i barnehage. barnehagelovens paragraf 19d omhandler sakkyndig 

vurdering hos barn under opplæringspliktig alder: 

Før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det 
foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp. 
I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet: 

a) om det foreligger sen utvikling og lærevansker hos barnet 
b) realistiske mål for barnets utvikling og læring 
c) om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet 
d) hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring 
e) hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken kompetanse 

 de som gir hjelpen bør ha 

Her brukes også formuleringen «blant annet», og man kan anta at loven er inspirert av den 

tilsvarende formuleringen i opplæringsloven. Kapittel 5 i barnehageloven er ment å erstatte 

den reguleringen som tidligere måtte hentes i opplæringsloven. Dette blir også tydeliggjort 

ved at mange av tidligere bestemmelsene rundt spesialpedagogisk hjelp er tatt ut av den nye 

Rammeplanen som trådte i kraft 1. august 2017 (Udir, 2017b). 
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Den sakkyndige vurderingen skal bestå av to hoveddeler. Den første delen er en utredning av 

barnets behov for spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp. Den andre delen er 

tilrådingen (Riksrevisjonen, 2011, s. 35). Det er også i andre tilfeller enn ved 

spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp det kreves at PP-tjenesten skriver sakkyndig 

vurdering. Disse tilfellene er blant annet ved utsatt eller fremskutt skolestart, ved fritak fra 

opplæringsplikten og ved søknad om inntak i videregående opplæring på særskilt grunnlag 

(NOU 18, 2009).  

 

Den sakkyndige tilrådningen skal være eksplisitt på hva barnet trenger av spesialpedagogisk 

hjelp, både hvilken form for hjelp og hvilken kompetanse de som skal utføre tiltak må ha 

(Udir, 2017a). Tilråding av spesialundervisning har krav til punkter som skal omtales: 

«realistiske opplæringsmål for eleven, elevens muligheter i en ordinær opplæring, hvilken 

opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud» (Udir, 2014, s. 14). Det fremkommer 

allikevel av Barneombudets (2017, s. 61) undersøkelser at de sakkyndige vurderingene de 

gikk igjennom i liten grad var tilstrekkelige i forklaringen av elevens realistiske 

opplæringsmål og utviklingspotensial. 

 

2.1.2 Sakkyndighetsarbeid 
Den spesialpedagogiske tiltakskjeden kan brukes for å illustrere prosessen PP-tjenestens 

sakkyndighetsarbeid er en del av. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden vil ifølge Nilsen 

(2012, s. 243) bestå av seks hovedkategorier. I førtilmeldingsfasen vil de som arbeider med 

barnet utrykke bekymring over barnets læring og utvikling, som videre fører til 

tilmeldingsfasen hvor det henvises til PP-tjenesten. I utrednings- og tilrådingsfasen gjør PP-

tjenesten de undersøkelser som er nødvendige for å kunne skrive en sakkyndig vurdering. I 

vedtaksfasen fatter skoleeier eller kommunen vedtak om spesialundervisning eller 

spesialpedagogisk hjelp (Nilsen, 2012, s. 243, Udir, 2014). Planleggings- og 

gjennomføringsfasen omhandler skolens arbeid med individuell opplæringsplan og 

gjennomføringen av spesialundervisningen (Nilsen, 2012, s. 243). I vurderingsfasen skal 

skolen utarbeide halvårsrapport som vurderer opplæringen og utviklingen eleven har hatt.  

 

I forbindelse med sakkyndighetsarbeid vil jeg redegjøre grundigere for førtilmeldingsfasen 

og utrednings- og tilrådingsfasen. Førtilmeldingsfasen handler om arbeidet som gjøres, 

hovedsakelig i skole og barnehage, før og når det sendes en henvisning til PP-tjenesten. I 
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skolen er det rektor i samarbeid med foreldrene som melder til PP-tjenesten. Elever over 15 

år kan selv ta kontakt med PP-tjenesten, eller godkjenne at rektor henviser. Det anbefales at 

henvisninger gjøres skriftlig (Udir, 2014). Tall Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 36) 

presenterer fra 1991 og 1994 tilsier at omtrent en fjerdedel av henvisninger til PP-tjenesten 

kommer direkte fra foreldre eller ungdommer, halvparten fra barnehager og skoler, og den 

siste fjerdedelen kommer fra andre instanser som barnevern og helsevesenet. Det 

fremkommer av opplæringsloven § 5-4 at det skal prøves ut tiltak innenfor den ordinære 

opplæringen før det sendes henvisning til PP-tjenesten. Skolen har dermed ansvar for å 

kartlegge elvene og eventuelt prøve ut tiltak før det henvises til PP-tjenesten. Vanligvis 

inneholder en henvisning også beskriver hvilke tiltak som er igangsatt og gjennomført 

(Nilsen, 2012, s. 249). Kartleggingen skolen gjør før det sendes henvisning til PP-tjenenesten 

består gjerne av observasjoner gjort i forbindelse med undervisning og prøver og tester laget 

av lærere. Noen ganger blir det også gjennomført normerte tester. I Veilederen 

spesialpedagogisk hjelp (Udir, 2017a) skrives det at det er kommunen i samarbeid med 

foreldrene som henviser til PP-tjenesten. Kommunen kan i dette tilfellet være barnehage eller 

helsetjeneste. Førtilmeldingsfasen er utgangspunktet for sakkyndighetsarbeidet til PP-

tjenesten. Det som fremkommer i henvisningen er utgangspunktet PP-tjenesten har når de 

skal begynne utredning av barnets behov. 

 

I fasen Nilsen (2012, s. 243) kaller utrednings- og tilrådingsfasen gjør PP-tjenesten 

undersøkelser og skriver sakkyndig vurdering. Veilederen spesialpedagogisk hjelp (Udir, 

2017a) skriver at sakkyndig vurdering består av sakkyndig utredning og sakkyndig tilrådning. 

Ifølge Nilsen (2012, s. 250) må PP-tjenesten se på forhold både hos eleven og forhold ved 

den ordinære opplæringen i vurderingen av om eleven får godt nok utbytte av den ordinære 

opplæringen. Dette krever en helhetlig utredning. Momenter i en slik helhetlig utredning vil 

jeg komme nærmere inn på i avsnittene under overskriften Kartleggingsmetoder. 

 
PP-tjenesten må som regel, gjøre egne undersøkelser, i tillegg til de skolen allerede har 
gjennomført. Det kan blant annet være nyttig å observere eleven både i naturlige og i mer 
tilrettelagte situasjoner. (Udir, 2014, s. 47) 
 

Sitatet er hentet fra Veilederen Spesialundervisning, og viser at PP-tjenestens utredning i 

forbindelse med sakkyndigvurdering ikke har definerte krav. Som det er illustrert tidligere er 

det krav til hva sakkyndig vurdering skal inneholde, men det er tilsynelatende ingen krav til 

hvordan PP-tjenesten skal samle inn informasjon for å kunne gi en tilfredsstillende tilråding. 
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Slik jeg tolker det står derfor PP-tjenesten fritt til å vurdere hvilke metoder de skal bruke i 

hver enkelt sak. Faglig enhet for PP-tjenesten (2001, s. 35) poengterer at det er PP-tjenestens 

ansvar at det foreligger en sakkyndig vurdering, men at «det ikke nødvendigvis er PP-

tjenestens ansvar å gjennomføre oppgaver knyttet til en sakkyndig vurdering». Barnehager og 

skoler kartlegger før det sendes en henvisning, og PP-tjenesten kan også be om at det 

gjennomføres mer kartlegging etter henvisningen er mottatt. PP-tjenesten benytter også 

utredninger gjort av ulike instanser, for eksempel kompetansesentre og kommunehelse-

tjenesten.  

Fordi det ikke finnes klare retningslinjer på hvordan PP-tjenesten skal gjennomføre en 

utredning i forbindelse med sakkyndig vurdering, kan de enkelte tjenestene lage egne 

retningslinjer. For å illustrere hvordan slike retningslinjer kan se ut vil jeg presentere 

retningslinjer for utredning PP-tjenesten i Nord-Østerdal har lagt ut på sine nettsider. Det 

presiseres at informantene i studien har ingen tilknytning til PP-tjenesten og de 

retningslinjene som vil bli presentert i det følgende. Nord-Østerdal PP-tjeneste er en 

interkommunaltjeneste som jobber i seks kommuner og én fylkeskommune. Tjenesten har 

lagt ut retningslinjer hvor det presiseres at læringsmiljøet og individet skal utredes parallelt. 

PP-tjenesten i Nord-Østerdal (2015) henviser til retningslinjer for et bedre læringsmiljø sett i 

sammenheng med spesialundervisning og tilpasset opplæring som presenteres i 

Stortingsmeldingen Læring og fellesskap (Kunnskapsdepartementet, 2011). De velger derfor 

å ha fokus på utredning av læringsmiljøet i forbindelse med sakkyndig vurdering. PP-

tjenesten i Nord-Østerdal legger frem denne fremgangsmåten for utredning av elever i skolen: 

-Systematisk observasjon av læringsmiljøet i klassen av to fagpersoner fra PPT. (...) 

- Få oversikt over rammefaktorer, ressurssituasjonen ved skolen 

-Utredning av eleven ved hjelp av formaliserte tester ved behov  

-Innhenting av opplysninger fra samarbeidsinstanser. 

Rekkefølgen som presenteres her viser at denne PP-tjenesten setter observasjon først. Det er 

også beskrevet at to fagpersoner skal observere, noe som kan tyde på at det er prioriteres å 

finne ut mest mulig om eleven og læringsmiljøet gjennom observasjon. Disse retningslinjene 

kan ikke sees på som representative for PP-kontorer i Norge, men er et eksempel på hvordan 

denne kommunens retningslinjer ser ut. Andre kommuner kan ha egne retningslinjer for 

gangen i utredning uten at de nødvendigvis legger ut disse på internett. 
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2.1.3 Forskning på PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid 
Nå vil jeg redegjøre for forskning som er gjort på PP-tjenestens arbeid. Først vil jeg redegjøre 

for forskning gjort på PP-tjenestens bruk av tid, videre forskning på PP-tjenestens forståelse 

av barnehageloven og opplæringsloven. De siste avsnittene redegjør for forskning på PP-

tjenesten utredning i forbindelse med sakkyndig vurdering, hovedsakelig hvilket syn lærere 

har på PP-tjenestens utredning.  

 

Birkemo (2009, s. 296-300) oppsummerer nasjonal forskning på PP-tjenesten gjort fra 90-

tallet og frem til 2008. Læringssenteret (2003, ref. Birkemo, 2009, s. 299) gjennomførte en 

undersøkelse der 84 prosent av Norges PP-kontorer deltok. I denne undersøkelsen kom det 

frem at PP-rådgiverne brukte omtrent 40 prosent av tiden sin på direkte arbeid med barn og 

foreldre. Faglig enhet for PP-tjenesten (1996, ref. Birkemo, 2009, s. 298) gjennomførte en 

lignende undersøkelse i 1996, og her var tallet 42 prosent. I denne undersøkelsen ble tiden 

som ikke ble brukt på direkte arbeid med barn og foreldre fordelt mellom veiledning av 

fagpersoner (28%) og samarbeid internt og tverrfaglig (30%). Dette viser at PP-rådgivere 

tradisjonelt har brukt en stor andel av arbeidstiden på utredning og kommunikasjon med barn 

og foresatte i forbindelse med sakkyndig vurdering. Selv om tallene fra 2003 viser en liten 

nedgang i tiden som brukes på direkte individuelt arbeid, kan man anta at PP-tjenesten 

fortsatt bruker mye tid på dette. 

 

Nilsen og Herlofsen (2012, s. 237-241) presenterer funn fra en undersøkelse om hvordan 

regelverket om spesialundervisning og sakkyndig vurdering forstås og praktiseres av PP-

tjenesten i to kommuner. Nilsen og Herlofsen presiserer at sakkyndighetsarbeidet henger 

sammen med de tidligere punktene i tiltakskjeden. Dette fremkommer i de sakkyndige 

vurderingene ved at det vises til informasjon som skolen har samlet inn og lagt ved 

henvisningen til PP-tjenesten. De fant også at det var et større behov for utredning fra PP-

tjenestens side når skolen hadde samlet inn mindre informasjon om barnet på forhånd. Nilsen 

og Herlofsen fant også at kravet om foreldrenes og elevens medbestemmelse ble ivaretatt, da 

alle sakene de undersøkte viste til samtaler med foreldrene og i mange tilfeller også samtaler 

med eleven selv. Opplæringslovens paragraf 5-3 sier at den sakkyndige vurderingen skal 

inneholde en vurdering av elevens utbytte av det ordinære tilbudet. I Nilsen og Herlofsens 

undersøkelse poengteres det at de sakkyndige vurderingene i stor grad fokuserer på elevens 

vansker og at det skrives lite om hvilke muligheter som kan finnes innenfor det ordinære 
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opplæringstilbudet. De finner også at det i tilrådingen kan legges frem diffuse og generelle 

råd om hvordan spesialundervisningen skal organiseres og hvilke opplæringsmål som er 

realistiske for eleven. De oppsummerer med at de sakkyndige vurderingene gjerne inneholder 

rike beskrivelser av eleven, noe som tyder på at det under utredningen gjerne er eleven og 

elevens vansker som er i fokus (Nilsen & Herlofsen, 2012, s. 241). 

Grøgaard, Hatlevik og Markussen presenterte i 2004 en rapport basert på en undersøkelse av 

elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Undersøkelsen ble gjort ved hjelp av 

spørreskjema som ble besvart både av elevene selv samt foresatte, skoleledelse og lærere. I 

Grøgaards kapittel (2004, s. 60-190) vises det til at skolelederne mener at observasjon av 

eleven i klasserommet er en arbeidsform PP-tjenesten bruker. Skoleledelsen mente også at 

PP-tjenesten var aktive under utredning av den enkelte elev, men at PP-tjenesten kunne gitt 

mer veiledning av lærere som skal gjennomføre spesialundervisning. Lærerne besvarte også 

spørsmål knyttet til PP-tjenestens observasjon av elevene, og svarene tilsier at 24 prosent av 

elevene var blitt observert i klasserommet, mens 11 prosent av elevene muligens var blitt 

observert av PP-tjenesten. Grøgaard (2004) påpeker at lærerne generelt gir PP-tjenesten lite 

skryt, og at tallene tyder på at dette kommer av at lærerne oppfatter at PP-tjenestens 

arbeidsform i utredning og veiledning i liten grad handler om selve undervisningssituasjonen. 

Denne oppfatningen kan henge sammen med kritikken av sakkyndige tilrådinger som diffuse 

og lite konkrete (Barneombudet, 2017, s. 61). Dette kan være et tegn på at utredningen av 

elevene inneholder for lite observasjon av undervisningssituasjonen.  

Midtlyngutvalget (NOU 2009:18, 2009, s. 95) diskuterer PP-tjenestens ulike oppgaver, og 

presenterer ideen om at PP-rådgivere kunne vært rådgivere i barnehage eller skole, heller enn 

en utenforstående sakkyndig. Dette hadde ifølge Midtlyngutvalget gitt PP-rådgivere større 

mulighet til å få innsikt i læringsmiljøet. Stortingsmeldingen Læring og fellesskap 

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 13) ser også læringsmiljø i sammenheng med tilpasset 

opplæring og spesialundervisning. For å kunne få innsikt i læringsmiljøet i en barnehage eller 

en klasse er observasjon et nyttig verktøy. Oppsummert viser forskningen på PP-tjenestens 

utredning at spesielt lærere mener at PP-tjenesten må observere mer for å kunne gi bedre 

tilrådinger. Dette viser at det er aktuelt å studere PP-tjenestens bruk av observasjon, og 

hvordan PP-rådgivere bruker observasjon i som kartleggingsmetode. 
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2.2 Overordnede perspektiver på kartlegging 
For å vise rammene PP-tjenestens utredning befinner seg innenfor vil jeg presentere 

overordnede perspektiver på kartlegging. Disse perspektivene er også en del av forforståelsen 

jeg har hatt med meg når jeg har arbeidet med dette prosjektet. Det vil derfor redegjøres for 

relasjonell forståelse av funksjonshemming, og påvirkningen denne forståelsen har på PP-

tjenestens arbeid. Videre vil jeg redegjøre for transaksjonsmodellen, en paraplymodell for 

teorier som er opptatte av interaksjonen mellom individ og miljø. Deretter vil jeg redegjøre 

for kriterier for helhetlig kartlegging som presenteres i Vogt (2016) og «multimethod 

assessment» presentert av Sattler (2008). 

 

2.2.1 Relasjonell forståelse av funksjonshemming og lærevansker 
Relasjonell forståelse av funksjonshemming bygger på tanken om at funksjonshemming er 

«et resultat av manglende samsvar mellom funksjonsevne hos personen og funksjonskrav i 

miljøet» (Lie, 1989, s. 11). Lie (1989) kalte selv tankegangen deltakelsesbasert definisjon av 

funksjonshemming, men ifølge Tøssebro (2010, s. 24) er relasjonell forståelse av 

funksjonshemming termen som oftest brukes både i offentlige dokumenter og i faglitteratur. 

GAP-modellen er også et begrep som brukes om denne forståelsen, for eksempel i 

Stortingsmelding nr. 40 (2002). GAP-modellen illustrerer «gapet» mellom individets 

funksjon og miljøets tilrettelegging, og viser at dette «gapet» bestemmer om personen 

oppleves som funksjonshemmet eller funksjonsfrisk (St.meld. 40, 2002, s. 8). Relasjonell 

forståelse av funksjonshemning ser på miljøet rundt individet, og mener at hvordan miljøet er 

utformet bestemmer hvor stor påvirkning en funksjonsnedsettelse hos individet har. Morken 

(2012, s. 73) mener man kan trekke inn den relasjonelle modellen når man snakker om 

lærevansker. Det har tidligere vært stort fokus på at individet har lærevansker, men man kan 

også snu det til at individet møter lærehemmende barrierer.  

 

En relasjonell forståelse av funksjonshemming og lærevansker er relevant for PP-tjenestens 

arbeid, fordi de arbeider med individer som møter lærehemmende barrierer. Morken (2012, s. 

149) mener videre at spenningsforholdet mellom individ og miljø er grunnleggende i 

spesialpedagogikken. Dette spenningsforholdet handler nettopp om hvordan man ser 

individets funksjonsnedsettelser eller lærevansker i lys av miljøets tilrettelegging og barrierer. 

En relasjonell forståelse av funksjonshemming og lærevansker er grunnlaget for hvordan jeg 

har valgt å se på utredning av barn i forbindelse med sakkyndig vurdering. Med en relasjonell 
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forståelse bør ikke utredning utelukkende være fokusert på lærevansker hos individet, men 

også hvilke lærehemmende barrierer barnet møter i miljøet. Dette gjør at det er interessant å 

se nærmere på teorier som omhandler interaksjonen mellom individ og miljø. 

 

2.2.2 Transaksjonsmodellen 
Teorier som mener at individ og miljø er i et gjensidig påvirkningsforhold samles inn under 

transaksjonsmodellen (Kvello, 2012, s. 62). Transaksjonsmodellen er en såkalt 

paraplymodell, som favner flere teorier, og Kvello eksemplifiserer med Bronfenbrenners 

bioøkologiske teori, Baltes Life span developmental theory og Elders Life-course theory. 

Utgangspunktet for en kartlegging hvor fokuset ikke kun ligger på individet kommer av en 

forståelse for miljøets påvirkning. Ulike systemteorier fremmer en tankegang om en gjensidig 

påvirkning mellom individet og miljøet. Dermed vil det i PP-tjenestens utredninger i 

forbindelse med sakkyndig vurdering være relevant å kartlegge miljøet så vel som barnet 

eller eleven som trenger spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.  

 

Transaksjonsmodellen ser på individet som et produkt av biologi, psykologi og miljø (Kvello, 

2012, s. 63). I denne sammenheng er miljøet både naturlige og menneskeskapte omgivelser, 

samt mellommenneskelige relasjoner. Bronfenbrenners bioøkologiske teori brukes mye i 

pedagogisk og spesialpedagogisk sammenheng, blant annet som en forklaringsmodell for 

hvordan barn utvikler atferdsvansker (Ogden, 2009, s. 54). Vogt (2016) referer til 

Bronfenbrenner for å forklare et av hans faglige kriterier for kartlegging, og derfor velger jeg 

å redegjøre kort for Bronfenbrenners teori. Bronfenbrenners (1979) teori omhandler 

interaksjonen mellom individet og ulike miljøer, eller systemer. De ulike systemene har også 

interaksjon med hverandre, og denne interaksjonen påvirker individet. Systemene i 

Bronfenbrenners teori fra 1979 består både av systemer som har direkte interaksjon med og 

påvirkning på individet, men også av makro- og eksosystemet som står for en indirekte 

påvirkning. Makrosystemet er rammene i samfunnet. Eksosystemet er systemer som individet 

selv ikke er en del av, men som har innvirkning på individets nærmeste. Et eksempel på dette 

er hvordan verdensøkonomien kan påvirke arbeidslivet til et barns foreldre, og at foreldrenes 

arbeidssituasjon igjen påvirker barnet.  Mikrosystemet er miljøene der individet har 

personlige relasjoner, typiske eksempler på dette er familien, barnehagen eller skoleklassen. 

Mesosystemet er samlingen av og møtene mellom mikrosystemer, og det er i mesosystemet 

utredning i forbindelse med sakkyndig vurdering foregår.  
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2.2.3 Faglige kriterier for kartlegging 
Vogt (2016) presentere fire kriterier for det han kaller helhetlig kartlegging. Det første 

kriteriet er at «kartleggingen omfatter mange sider ved personen» (Vogt, 2016, s. 204). En 

viktig del av å kunne møte dette kriteriet er å følge de tre andre kriteriene, ettersom de fører 

til at man må undersøke flere sider av personen ved hjelp av ulike metoder. Det andre 

kriteriet er at man må finne både styrker og svakheter hos personen, og dette er også med på å 

utrede mange sider ved individet. Det tredje kriteriet handler om å undersøke barnet, miljøet 

barnet befinner seg i samt interaksjonen mellom individ og miljø. Vogt skriver at dette 

bygger på en sosialøkologisk tankegang, og referer til Bronfenbrenners modell. Det fjerde 

kriteriet er at det skal tas i bruk ulike metoder som komplimenterer hverandre. Observasjon er 

et eksempel på en metode som kan brukes både til å kartlegge individ og miljø. 

 

Sattler (2008, s. 5) skriver om psykologisk evaluering at det ikke kun handler om å samle inn 

data, men om å samle informasjon fra flere kilder og å bruke resultatene til å sette dataene i 

en kontekst. Sattler (2008, s. 5-8) presenterer «Four pillars of assessment», fire metoder i 

kartlegging som er ment å komplementere hverandre. Disse pilarene er en del av 

«multimethod assessment», som vil si at det samles informasjon fra flere kilder, det brukes 

ulike metoder for å samle informasjon og det samles informasjon om flere områder ved 

barnet (Sattler, 2008, s. 8). På norsk brukes gjerne begrepet metodetriangulering om bruk av 

ulike metoder.  

 

De fire pilarene Sattler (2008) skriver om er normerte tester, intervjuer og/eller samtaler, 

observasjoner av atferd og uformelle evalueringsmetoder. Normerte tester gir informasjon 

om barnets styrker og svakheter innenfor området som testes. Normerte tester gir en 

beskrivelse av barnets nåværende fungering i forhold til normgruppen. Normerte tester gir et 

utgangspunkt for å måle barnets fremgang etter intervensjon og støtter kommunikasjonen 

mellom pedagoger, foreldre og sakkyndige. Intervjuer kan være mer eller mindre strukturerte 

samtaler som gir informasjon om barnet fra mennesker som barnet har jevnlig kontakt. Dette 

kan være samtaler med foreldre og foresatte, pedagoger og andre som jobber med barnet, 

eller med barnet selv. Sattler mener det er nyttig å observere barnet både under formell 

testing og i naturlige omgivelser. Den siste pilaren, som jeg oversetter til uformelle 

evalueringsmetoder, er supplerende metoder for å få mer informasjon. Sattler mener dette 
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kan være aktuelt i enkelte saker, men at det bør benyttes med varsomhet. Slike uformelle 

metoder kan for eksempel være tester som ikke er normerte.  

 

Både Vogt (2016) og Sattler (2008) presenterer kriterier til en bred kartlegging. Begge 

skriver om bruk av ulike metoder som komplementerer hverandre. Sattler (2008, s. 14) 

skriver om utredning at målet er å hjelpe barnet, og at man gjør dette ved å innhente 

informasjon som besvarer henvisningen. Dette gjør at det ikke finnes noe fasitsvar på 

hvordan eller over hvor lang tid en utredning skal eller bør foregå. Ulike henvisninger krever 

ulik informasjon, og det gjør at det må gjøres vurderinger i hver enkelt utredning. Med Vogt 

og Sattlers beskrivelser av utredning vil jeg i punkt 2.3 redegjøre for ulike metoder for å 

samle informasjon.  

 

2.3 Kartleggingsmetoder 
Problemstillingen forsøker først og fremst å finne ut hvilke tanker PP-rådgivere har om 

observasjon som kartleggingsmetode, og derfor er det nødvendig med en grundig 

redegjørelse for observasjon. Jeg ønsket også å finne ut noe om bruken av andre 

kartleggingsmetoder gjennom forskerspørsmålet Hvilke kartleggingsmetoder prioriterer PP-

rådgivere og hvorfor? For å kunne diskutere dette i neste kapittel er det også nødvendig å 

redegjøre for andre kartleggingsmetoder og metoder PP-tjenesten bruker for å innhente 

informasjon om barnet i forbindelse med sakkyndig vurdering. I det følgende vil jeg 

redegjøre for teori om observasjon som kartleggingsmetode, normerte tester og samtaler og 

samarbeid. 

 

2.3.1 Observasjon som kartleggingsmetode 
Som det fremkommer i introduksjonskapitelet er observasjon noe vi mennesker gjør hele 

tiden. For å kunne forholde oss til omgivelsene må de observeres, og vi observerer både ved å 

se og lytte. Bjørndal (2011, s. 32) beskriver observasjon i pedagogisk sammenheng, og har 

fokus på observasjon i klasserommet. Han bruker begrepene observasjon av første orden og 

observasjon av annen orden. Observasjon av første orden er når observasjonen er 

primæroppgaven til observatøren. Observasjon av annen orden er observasjon som gjøres 

mens man holder på med noe annet, eksempelvis undervisning. I PP-tjenestens utredning i 

forbindelse med sakkyndig vurdering er observasjonen den primære oppgaven når PP-

rådgivere observerer i skole og barnehage.  
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Observasjon som kartleggingsmetode er observasjon som brukes til å utrede eller kartlegge et 

fenomen, og i denne oppgaven er fenomenet som skal utredes barnet, omgivelsene rundt 

barnet og samspillet mellom barnet og omgivelsene. Slike observasjoner kan gjøres på ulike 

måter. De kan være mer eller mindre strukturerte, de kan ha ulikt tidsperspektiv og man kan 

bruke ulike metoder for å registrere observasjonene som gjøres. Videre vil det redegjøres for 

hva sentral faglitteratur sier om hvilke hensyn PP-rådgivere bør ta når de skal bruke 

observasjon som kartleggingsmetode.  

 

Observasjonens struktur handler om fokuset for observasjonen og hvilken metode som 

benyttes for å registrere det som observeres. Om det skal observeres for å finne en bestemt 

atferd kan observasjonen være mer strukturert enn om fokuset for observasjonen er å skaffe 

et overblikk over klassemiljøet. Bjørndal (2011, s. 53) beskriver ulike måter å strukturere 

observasjoner på. Et av valgene som må tas er når og hvordan det som observeres registreres. 

Som PP-rådgiver har man som nevnt observasjonen som hovedoppgave, og man har mulighet 

til å registrere observasjoner underveis. Det er også mulig å registrere observasjonen etter den 

er gjennomført, eller en kombinasjon av underveis og etter. Ifølge Bjørndal (2011, s. 49) bør 

observasjoner registreres så fort som mulig, og han skriver: «Jo lenger tid det går før du 

skriver, jo mer unyanserte, mangelfulle og feilaktige vil dine observasjoner være». Bjørndal 

mener også at tolkningen av observasjonen bør gjøres etter den er gjennomført, og at 

registrering underveis i situasjonen bør skrives så objektivt og så fritt for tolkning som mulig. 

 

I tillegg til valget om når observasjonen skal registreres, må det også velges hvordan den skal 

registreres. Observasjon som ikke er basert på forhåndsdefinerte kategorier er den minst 

strukturerte metoden for registering av observasjoner. En noe mer strukturert metode er 

notater og skjemaer med temaer eller åpne kategorier. Skjemaer med lukkede kategorier er 

enda mer strukturerte, mens minuttobservasjoner er svært strukturerte. Hvor strukturert en 

observasjon er har påvirkning på informasjonen observasjonen gir. Ustrukturerte 

observasjoner gjør ifølge Vogt (2016, s. 216) at man som observatør kan bli for opptatt av 

«tilfeldigheter og lite representativ atferd». Strukturerte observasjoner med lukkede 

kategorier kan derimot føre til at interessant atferd ikke blir lagt merke til eller notert ned. 

Hvor strukturert en observasjon skal gjøres bør derfor basert på et gjennomtenkt valg. Målet 

for observasjonen og informasjon PP-tjenesten har om barnet på forhånd bør derfor være 

faktorer i hvordan observasjonen gjøres. 
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Ifølge Vogt (2016, s. 216) gir strukturerte observasjoner ved bruk av normerte skjemaer 

sterkere reliabilitet. Denne typen skjemaer kalles vurderingsskjemaer eller 

observasjonsskjemaer, og disse er vanligvis standardiserte etter amerikanske eller norske 

normer. De som er standardiserte etter norske normer vil gi best sammenligningsresultat, og 

kan brukes til å se hvordan barnets fungering er i forhold til jevnaldrende. Eksempler på slike 

vurderingsskjemaer er TRAS (Tidlig registering av språkutvikling), Alle med og 20 

spørsmål. Dette er skjemaer som ofte fylles ut av pedagoger i barnehagen, men de kan også 

brukes av PP-tjenesten. Om det er pedagoger i barnehagen som har fylt ut skjemaer er de 

fortsatt nyttige for PP-tjenestens utredning.  

 

Faglitteratur om observasjon som forskningsmetode er opptatt av hvilken effekt observatøren 

har på den eller de som observeres (Hammersley & Atkinson, 2004, Thagaard, 2009). Også 

når observasjon brukes som kartleggingsmetode er det verdt å vurdere hvilken påvirkning 

PP-rådgiverens tilstedeværelse har på barne- eller elevgruppa. Påvirkningen på de som 

observeres styres hovedsakelig av to ting; hvordan observatøren presenterer seg og 

observatørens atferd underveis i observasjonen. Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 156) 

skriver hvordan de mener PP-rådgivere bør presentere seg: «Det bør gis en enkel og troverdig 

forklaring på hvorfor en person utenom skolen skal komme på besøk i klassen uten at det er 

knyttet til en bestemt elev». Det samme prinsippet vil også gjelde under observasjoner i 

barnehage, nemlig at barna ikke skal vite at PP-rådgiveren er der for å observere et spesielt 

barn. 

 

Thagaard (2009, s. 74) skriver om observasjon som forskningsmetode, og påpeker at det er et 

omdiskutert etisk tema om forskeren skal avsløre sin identitet og intensjon under 

observasjoner. Dette er et tema som blir behandlet i mindre grad av den pedagogiske 

litteraturen. Hesselberg og Tetzchner (2016) er tydelige på at ingen av de andre barna skal 

vite noe om observasjonen, men de nevner ikke det etiske aspektet ved at barnet som utredes 

ikke vet at det blir observert. Mitt inntrykk er at litteraturen som beskriver PP-tjenestens 

arbeid har en oppfatning om at observasjon som kartleggingsmetode må ta hensyn til målet 

om en best mulig utredning, fremfor dilemmaet om hvorvidt det er etisk forsvarlig å 

gjennomføre skjulte observasjoner. 
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Hvor deltakende observatøren er under observasjonen er med på å påvirke hvordan 

situasjonen oppleves for den eller de som observeres. For PP-rådgivere er valget om hvor 

deltakende de skal være mellom passiv observasjon og deltakende observasjon (2016, s. 216). 

Under en passiv observasjon holder observatøren seg utenfor situasjonen som observeres. 

Dette kan skape ubehag hos de som observeres, og gjøre at atferden blir utypisk. Under 

deltakende observasjon involverer observatøren seg i situasjonen, noe som gjør at det kan 

være lettere for de som observeres å anse observatøren som en naturlig del av miljøet. Ifølge 

Bjørndal (2011, s. 48) gjør deltakelse under observasjonen at det er «... mindre fare for at 

observatøren påvirker atferden til de observerte». Deltakende observasjon kan derimot gjøre 

det vanskeligere for observatøren å få med seg det som skal observeres, og det blir spesielt 

vanskelig å skrive notater underveis i observasjonen. Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 156) 

mener det er vanskeligere å gjennomføre observasjoner av eldre barn, fordi de vil bli påvirket 

av at det er en fremmed i rommet i større grad enn yngre barn. Dette gjør at PP-rådgivere 

også bør ta barnets alder i betraktning når de benytter observasjon som kartleggingsmetode. 

 

Ifølge Bjørndal (2011, s. 52) er det viktig å være oppmerksom på at observasjoner gjort i én 

kontekst ikke nødvendigvis er gjeldende i en annen kontekst. Et barn kan ha ulik fungering i 

ulike situasjoner. For at PP-rådgivere skal få et best mulig bilde av barnets fungering og 

miljøets påvirkning er det viktig å observere i ulike kontekster. Hesselberg og Tetzchner 

(2016, s. 155) mener det er nyttig å se på barnet både i aktiviteter som er styrt av voksne og 

aktiviteter barna styrer selv. I skolen vil friminutt gi bedre mulighet til å se på barnets sosiale 

fungering enn en lærerstyrt skoletime. Ulike kontekster gir dermed grunnlag for å observere 

ulike ferdigheter hos barnet, og gjør dermed at det blir en bredere utredning.  

 

2.3.2 Normerte tester 
Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 157) skriver om normerte tester at de «... måler ulike 

former for problemløsning i faste situasjoner og er dermed observasjon under standardiserte 

betingelser». Det finnes mange ulike normerte tester som undersøker ulike sider ved barnet. 

Evnetester brukes for å kartlegge barnets generelle evnenivå, eller IQ. Det finnes også ulike 

tester som er ment å undersøke barnets skåre på spesifikke ferdigheter som er forbundet med 

ulike diagnoser. Dette kan være tester som er ment å gi klare indikasjoner på om diagnoser 

som for eksempel dysleksi eller hyperkinetiske lidelser (ADHD) kan forklare barnets 

vansker. Ettersom det finnes så mange ulike tester er det viktig at valg av tester gjøres på 
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bakgrunn av henvisningen, samtaler med foresatte og observasjoner. Etter en eller flere 

observasjoner har man ifølge Sattler (2008, s. 13) et grunnlag for å velge normerte tester. 

Valg av tester bør baseres på den informasjonen man allerede har om barnet, slik at man 

velger tester som er relevante.  

 

En spørreundersøkelse gjort i 2009 viste at ulike versjoner av Wechsler-testene er blant de 

testene medlemmer av Norsk Psykologi forening bruker oftest (Vaskinn & Egeland, 2012). 

Undersøkelsen viste at 62 % av psykologene som arbeidet i PP-tjenesten brukte WISC-III, 

som på undersøkelsestidspunktet var den nyeste versjonen av WISC. Ravens matriser, en 

non-verbal evnetest som ikke er normert etter norske normer, ble brukt av 48%. Til tross for 

usikkerhet rundt validiteten i denne undersøkelsen og at den begynner å bli noen år gammel 

kan man likevel trekke ut noe av resultatene. Psykologer som jobber i PP-tjenesten bruker 

evnetester under utredning, og man kan anta at ulike versjoner av Wechsler-testene fortsatt er 

mye brukt i PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid. Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 157) 

skriver at tester som måler generelle kognitive eller språklige evner er mye brukt i 

pedagogisk-psykologisk arbeid. Det brukes også mange forskjellige tester som er ment å 

måle spesifikke ferdigheter. Vogt (2016, s. 218) nevner blant annet Språk 6-16, Ottem og 

Frosts screening-test for å avdekke språkvansker.  

 

Testsituasjoner kan også brukes til å observere hvordan barnet arbeider, hvilke strategier 

barnet tar i bruk og annen atferd barnet utviser i situasjonen (Vogt, 2016, s. 218). Interaksjon 

mellom barn og foreldre kan også observeres noe i forbindelse med testing, da testen i noen 

tilfeller tas på PP-tjenestens kontorer. Da må foreldre eller foresatte følge barnet dit, og man 

kan ha en mulighet til å se noe av hvordan barnet og foresatte kommuniserer på venterommet 

(Sattler, 2008, s. 193). Testsituasjonen er en situasjon med lite stimuli, og kan brukes til å se 

hvordan barnet arbeider i en rolig situasjon. Det gir sammenligningsgrunnlag opp mot 

observasjoner gjort i klasserom, som kan være et miljø med mye ytre stimuli.  

 
2.3.3 Samtaler og samarbeid  
I en helhetlig kartlegging vil også samtaler og samarbeid med ulike aktører være nyttig for å 

innhente informasjon om barnet. Sattler (2008, s. 16) poengterer blant annet at testresultater 

ikke kan si noe om ulike faktorer som påvirker barnets resultater. For eksempel er miljøet 

hjemme og på skolen faktorer som kan påvirke hvordan en elev konsentrerer seg og jobber, 

noe som igjen har effekt på hvordan eleven presterer på en normert test. For å få informasjon 
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om dette må PP-tjenesten ha samtaler med lærere og foreldre. I saker med barn og elever 

under 15 år må foreldrene samtykke til utredning av PP-tjenesten, og de har også mulighet til 

å nekte PP-tjenesten å gjennomføre enkelte deler av utredningen. For eksempel kan 

foreldrene si nei til at det gjøres evnevurdering. Foreldrenes vurdering av hvordan barnet 

fungerer hjemme er viktig for å kunne vurdere hvilke vansker barnet har og om de er 

fremtredende i ulike miljøer barnet befinner seg i. Om en vanske barnet har kun viser seg på 

skolen vil kanskje informasjon om barnets hjemmesituasjon være med på å finne ut hvordan 

det kan tilrettelegges for barnet i barnehage og skole. Sattler (2008, s. 12) påpeker at ulik 

informasjon fra forskjellige aktører ikke er en indikasjon på at noen tar feil, men heller et 

tegn på at barnet kan ha ulik atferd i ulike situasjoner.  

 

Elever og foreldre kan selv kreve at skolen gjør utredninger og kan selv henvende seg til PP-

tjenesten (Opplæringsloven, § 5-4). Veilederen spesialundervisning (Udir, 2014, s. 47) 

skriver om utredningen i forbindelse med sakkyndig vurdering:  

 
PP-tjenesten bør ha samtaler med eleven/foreldrene for å få relevante opplysninger om 
elevens situasjon, og for å få deres syn på hvordan opplæringen bør legges opp. Foreldrene og 
eleven skal involveres i alle deler av prosessen 

 

For å gjøre dette er samtaler med foreldre og barn et nyttig verktøy, som både gir informasjon 

til utredningen, samtidig som den informerer og involverer foreldre og barn. PP-tjenesten 

skal også ta hensyn til barnets ønsker i tiltak om spesialundervisning. Både Veilederen 

spesialundervisning (Udir, 2014, s. 47) og Veilederen spesialpedagogisk hjelp (Udir, 2017a) 

sier at om PP-tjenesten ikke har møtt eleven eller barnet «kan det stilles spørsmål ved om 

utredningen er faglig god nok». Samtaler eller kontakt med barnet gjennom testing eller 

observasjon er derfor viktig for kvaliteten på utredningen. 

 

ASEBA-spørreskjemaene er skjemaer som fylles ut av foreldre, pedagoger og, avhengig av 

alder, barnet selv. Det er et av de vanligste normerte skjemaene for å samle informasjon om 

barnets sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker. Skjemaene for 

foreldre og pedagoger blir en form for systematisering av observasjoner de har gjort i 

forbindelse med barnet.  Den tidligere omtalte undersøkelsen gjort av Vaskinn & Egeland 

(2012) viste at ASEBA child behavior checklist ble brukt av 41% av psykologene som 

arbeider i PP-tjenesten. Andre ASEBA-skjemaer ble brukt av omtrent en tredjedel. ASEBA-

spørreskjemaene er normerte og besvares ut fra observasjoner som er gjort. Jeg har allikevel 
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valgt å skrive om ASEBA under overskriften samtaler og samarbeid fordi skjemaene kan 

brukes som utgangspunkt for samtaler, spesielt med foreldre og foresatte. 

 

PP-tjenesten samarbeider også med andre instanser som habiliteringstjenesten, 

kommunehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. PP-tjenesten kan kun i begrenset 

grad sette diagnoser – dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker – og må derfor bygge 

sin sakkyndige vurdering på diagnoser som settes av andre tjenester. Det er ingen krav om 

diagnose for å ha rett på spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp, men i noen 

tilfeller kan en diagnose og kunnskap om diagnosen hjelpe PP-tjenesten til å gi en bedre 

tilråding (Udir, 2014, s. 12). Fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien og Statlig 

spesialpedagogisk tjeneste er eksempler på instanser PP-tjenesten samarbeider med.  

	
2.4 Oppsummering 
Dette kapittelet har omhandlet teoretiske perspektiver og forskning om temaer som er 

relevante for problemstillingen og temaer informantene var opptatte av; sakkyndighetsarbeid 

i PP-tjenesten, overordnede perspektiver på kartlegging og kartleggingsmetoder. 

 

Barnehageloven og opplæringsloven har føringer for hvordan PP-tjenesten skal utføre 

sakkyndighetsarbeidet. Loven har krav til innholdet i sakkyndig vurdering, men ingen 

tydelige retningslinjer på hvordan utredningen skal gjennomføres. Utredningen i forbindelse 

med sakkyndig vurdering er et samarbeid mellom PP-tjenesten og barnehage eller skole, og 

eventuelt andre instanser. Forskning på PP-tjenestens arbeid med sakkyndig vurdering tyder 

på at utredninger ofte er fokusert på individets vansker og har mindre fokus på 

læringsmiljøet. Faglitteraturen mener at utredning bør ha et bredt fokus, og både barnet og 

miljøet bør utredes ved bruk av flere kartleggingsmetoder som utfyller hverandre. I dette 

kapittelet er det redegjort for bruk av observasjon, normerte tester og samtaler med ulike 

aktører som kartleggingsmetoder. 
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3 Metode 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for metodiske valg som er gjort i masteroppgaven. I 

forskningssammenheng kan begrepet metode forstås som metoder for å innhente og analysere 

data. Metode velges med utgangspunkt i problemstillingen og fenomenet forskningen ønsker 

å belyse (Skogen, 2006, s. 18). I dette prosjektet har målet vært å undersøke hvilke tanker 

pedagogisk-psykologisk rådgivere har om bruken av observasjon som kartleggingsmetode i 

sakkyndighetsarbeidet. Da målet er å undersøke et fenomen det er lite systematisert kunnskap 

om, undersøkes problemstillingen best med en kvalitativ tilnærming (Thagaard, 2009, s. 12). 

En kvalitativ tilnærming gjorde at jeg kunne utforske hvordan noen pedagogisk-psykologisk 

rådgivere opplever sin arbeidshverdag. Kvalitativ kunnskap kan ha en overføringsverdi, og er 

en god metode når man ønsker å undersøke fenomener som ikke er godt beskrevet i 

faglitteraturen.  

 

Kapittelet vil starte med en redegjørelse for den metodiske tilnærmingen i prosjektet. Videre 

vil jeg redegjøre for datainnsamlingsprosessen. Analyseringen av dataene er inspirert av 

stegvis-deduktiv induktiv metode, og denne prosessen vil også bli redegjort for. 

Avslutningsvis vil jeg redegjøre for kvalitetsvurdering og etiske hensyn. 

 

3.1 Metodisk tilnærming 
Kvalitative metoder er forbundet med det å få en forståelse av mening, sette fenomener i 

sammenheng og fortolke virkeligheten (Dalen, 2011, s. 15). Det er informantenes livsverden 

som er fokuset for forskningen. Problemstillingen er i stor grad formet utfra et ønske om å 

lære mer om hva pedagogisk-psykologiske rådgivere tenker om observasjon som 

kartleggingsmetode. Med et slikt utgangspunkt er intervju en metode som kan gi innsikt 

hvordan PP-rådgivere beskriver at de bruker observasjon. Intervjuer produserer kunnskap om 

det Kvale (1997, ref. Tjora, 2017, s. 114) kaller «informantens livsverden». Det vil si at 

intervjuet forsøker å få tak i informantens subjektive vurdering, og kunnskapen intervjuet 

produserer er dermed informantens synspunkter om et tema.  

 

Semistrukturerte intervjuer har gjerne noen fastlagte spørsmål, men gir rom for at 

informanten kan legge til og gi utdypende informasjon (Dalen, 2011, s. 26). Begrunnelsen for 

å velge semistrukturert intervju fremfor et helt åpent intervju er at problemstillingen og 
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forskerspørsmålene legger føringer for tema i intervjuet. Av hensyn til informantene kan det 

også være enklere om forskeren har noen spørsmål som kan drive samtalen. Ifølge Ryen 

(2002, s. 99) har semistrukturerte intervjuer elementer som gjør at det minner om en vanlig 

samtale. Det er allikevel slik at forskeren har noen spørsmål og fastlagte temaer det er 

ønskelig at informantene skal besvare og snakke om. Når spørsmålene ikke har fastlagt 

formulering eller rekkefølge er dette med på å gjøre intervjuet til noe som minner om en 

samtale, noe som gjør at det blir en uformell stemning. Begrunnelsen for å velge 

semistrukturert intervju fremfor et strukturert intervju var at jeg ikke ønsket å gå glipp av 

informasjon gjennom for fastlagte rammer om et tema det er lite systematisert kunnskap om. 

Jeg ønsket også en uformell tone under intervjuene som medvirket til at informantene kunne 

svare relativt fritt og gi utdypende svar. 

 

3.1.1 Fenomenologisk perspektiv 
Forskning som har et fenomenologisk perspektiv er ikke opptatt av å finne årsaksforklaringer 

på hvorfor et fenomen eksisterer, men heller å forstå hvordan fenomenet er for den som 

opplever det (Nyeng, 2012, s. 33). Utgangspunktet for dette prosjektet var nettopp en undring 

for hvordan et lite beskrevet fenomen oppleves. Fenomenologien har som fokus å få innsikt i 

informantenes livsverden og hvordan fenomener oppleves for dem (Thagaard, 2009, s. 38). I 

fenomenologisk forskning er det en viktig antakelse at virkeligheten er slik informantene 

oppfatter den. Denne antakelsen tok jeg med meg inn i intervjuene.  

 

3.1.2 Hermeneutikk og forforståelse 
Myhre (2014, s. 18) definerer hermeneutikk som «fortolkningskunst og forståelseslære». 

Tradisjonelt er hermeneutikken knyttet til humaniora og forståelse av skriftlige kilder. I dette 

prosjektet er empirien som benyttes intervjuer, men under behandlingen av empirien er det i 

stor grad de skriftlige transkripsjonene som er benyttes. Man kan si at intervjuene er en måte 

å skape disse skriftlige kildene på, da intervjuene transkriberes før de fortolkes. På denne 

måten er den hermeneutiske tankegangen gjeldende for mitt prosjekt. Gadamer (ref. Myhre, 

2014, s. 25) mente at fordommer er en avgjørende faktor i hermeneutikken.. Vi går inn i 

forskningen med fordommer og ett eksempel på en slik fordom er problemstillingen. 

Fordommene i denne sammenhengen er forståelsen forskeren har om fenomenet som skal 

belyses og forståelsen forskeren har av menneskene som er involvert i fenomenet. 
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Hjardemaal (2011, s. 192) bruker begrepet forforståelse om dette, og jeg vil bruke 

forforståelse videre da fordommer i det daglige språk har en noe annerledes betydning.  

 

Det er forskerens forforståelse som gjør at man i utgangspunktet undersøker fenomenet og 

lager en problemstilling innenfor temaet. Forforståelsen kan ikke deles opp og man kan ikke 

bestemme hvilken del av forforståelsen man tar med seg inn i tolkningen av datamaterialet 

(Hjardemal, 2011). I mitt prosjekt vil det derfor være viktig å presentere en del av min 

forforståelse, slik det er gjort spesielt i oppgavens introduksjonskapittel og teorikapittel. 

Temaene som har vært en del av min forforståelse omhandler sakkyndighetsarbeid, 

overordnede perspektiver på kartlegging og ulike kartleggingsmetoder. Problemstillingen, 

forskerspørsmålene og begrunnelsen for valg av tema redegjør for den delen av min 

forforståelse jeg har vært mest bevisst på i dette prosjektet.  

 

3.2 Datainnsamling 
I det følgende vil jeg beskrive datainnsamlingsprosessen. Dette innebærer hvordan jeg gjorde 

et utvalg av informanter og kontakten med dem, arbeidet med intervjuguiden og 

gjennomføringen av intervjuene.  

 

3.2.1 Utvalg 
Thagaard (2009) beskriver ulike utvalg og metoder for å velge ut informanter i kvalitative 

studier. Tilgjengelighetsutvalg vil si at forskeren velger informanter utfra problemstillingen 

og hvem som samtykker til å delta i forskningen (Thagaard, 2009, s. 56). I mitt prosjekt var 

det viktig å ha informanter som arbeider som PP-rådgivere. For å få informanter med nok 

erfaring til å kunne besvare spørsmålene ønsket jeg informanter som hadde jobbet som 

pedagogisk-psykologisk rådgiver i minst to år. Jeg ønsket meg informanter med ulik 

utdanningsbakgrunn, men jeg valgte å ikke presisere dette ønsket i søket etter informanter. 

Dette var fordi jeg var redd for å gå glipp av informanter med annen utdanningsbakgrunn.  

 

Min fremgangsmåte for å rekruttere informanter var i første omgang via e-post. Jeg sendte e-

post til ledere for PP-kontorer i store og små kommuner på Østlandet. Noen av kommunene 

hadde én felles e-postadresse, et såkalt postmottak. I kommunene med postmottak sendte jeg 

e-post til postmottaket med forespørsel om e-posten kunne videresendes alle som arbeidet 

ved kommunens PP-tjeneste. Jeg sendte ut e-poster i flere runder, i første omgang til fem 
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kommuner. Det første intervjuet ble avtalt i løpet av få dager. Etter en uke sendte jeg e-post 

til to kommuner til, ettersom responsen i første runde var så lav. De to neste intervjuene var 

allikevel fra kommuner jeg hadde tatt kontakt med i første runde. Da jeg i utgangspunktet 

ønsket minst fire intervjuer sendte jeg e-post til ytterligere tre kommuner. Jeg fikk ingen 

respons på disse e-postene, og valgte derfor å ringe til kommunene jeg ikke hadde fått 

respons fra. Dette resulterte i tre telefonsamtaler hvor lederen for PP-tjenesten mente de 

ansatte ikke hadde tid, og to telefonsamtaler hvor lederen skulle sende ut mail til sine ansatte 

igjen. Dette førte ikke til at jeg fikk flere informanter, og jeg valgte derfor å fokusere på 

datamaterialet jeg allerede hadde.  

 

Jeg endte dermed opp med tre kvinnelige informanter fra to forskjellige kommuner. Fordi to 

av informantene arbeider sammen vil jeg ikke knytte utsagn fra informantene til deres 

utdannings- og yrkesbakgrunn. Dette er for å beskytte deres anonymitet. De to kommunene 

informantene jobber i har ulik størrelse og ulik organisering av tjenesten. Alle informantene 

har mastergrad eller hovedfag i spesialpedagogikk, alle med fordypning i psykososiale eller 

sosioemosjonelle vansker. Informantene har ulik grunnutdanning, en som førskolelærer, en 

som barnevernspedagog og en med embetsstudie i spesialpedagogikk. 

 

3.2.2 Intervjuguide og intervjusituasjonen 
I arbeidet med å utvikle en intervjuguide1 tok jeg utgangspunkt i forskerspørsmålene mine. 

Rubin og Rubin (2005, ref. i Thagaard, 2009, s. 91-92) gir råd om utformingen av 

spørsmålene i intervjuguiden og oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet. Med bakgrunn i 

disse rådene forsøkte jeg å lage spørsmål som ga informanten mulighet til å gi rike 

beskrivelser med mye informasjon. Intervjuguiden inneholdt derfor formuleringene «Kan du 

si noe om ...» og «Kan du fortelle om ...». Jeg opplevde at disse formuleringene gjorde at 

informantene fortalte fritt.  

 

Underveis i intervjuet er det også viktig at informanten får bekreftelse på at svarene er 

interessante for forskeren, og gester og lyder fra intervjueren er med på å formidle dette. Små 

ord og lyder som «ja» og «mhm» er med på å anerkjenne det informanten sier og bekrefte at 

forskeren følger med og er interessert i det som blir sagt. Slike «oppmuntrende 

tilbakemeldingene» kalles prober (Thagaard, 2009, s. 91). Det var viktig for meg å bruke 

																																																								
1 Vedlegg 3: Intervjuguide 
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prober og gester underveis i intervjuene, spesielt når informantene besvarte åpne spørsmål. 

Da fikk informantene bekreftelse på at de kunne fortsette å snakke fritt, noe som ga meg mye 

informasjon. Fortolkende spørsmål er spørsmål som stilles for å få bekreftet at intervjueren 

har forstått innholdet i det informanten har sagt. Slike spørsmål er viktige spesielt for å få 

oppklart misforståelser, men også for å gi informanten en mulighet til å komme med sine 

refleksjoner om fortolkningen intervjueren har. Dette forsøkte jeg også å gjøre i så stor grad 

som mulig underveis i intervjuene. 

 

Jeg diskuterte også spørsmålene i intervjuguiden med både veileder og en tidligere 

medstudent som nå jobber i PP-tjenesten. Diskusjon rundt spørsmålene førte til at jeg kunne 

lage spørsmål med bedre formuleringer, og med visshet om at temaene og spørsmålene var 

mulige å besvare for informantene. Jeg gjennomførte ett prøveintervju for å øve på å bruke 

intervjuguiden. Dette ga også mulighet til å teste opptaksutstyr på forhånd, slik at jeg kunne 

være sikker på at dette ville fungere under intervjuene.  

 

3.2.3 Gjennomføring av intervjuer 
Det første intervjuet hadde en avslappet stemning. Jeg ble tatt godt imot i resepsjonen, og 

intervjuet ble gjennomført i rolige omgivelser på PP-kontorets møterom. Samtalen gikk stort 

sett ganske lett, og fra mitt ståsted ble det en behagelig intervjusituasjon. Da dette var det 

første intervjuet var jeg ikke like sikker og komfortabel i rollen som intervjuer som i de neste 

intervjuene. Det kan ha påvirket informasjonen som kom frem. I de to neste intervjuene var 

jeg sikrere på intervjusituasjonen, og brukte mindre tid på å se på intervjuguiden under 

intervjuene. Det andre og tredje intervjuet var også preget av en uformell stemning, noe jeg 

tror gjorde at informantene også slappet av og ga utdypende svar. 

 

Alle intervjuene startet med at informantene fikk lese igjennom informasjonsskrivet igjen, en 

av dem hadde lest det før, mens de to andre ikke hadde sett på det. Etter å ha lest 

informasjonsskrivet skrev informantene under på samtykkeerklæringen2. Deretter spurte jeg 

om lov til å gjøre opptak av intervjuene, noe alle informantene godkjente. Intervjuene varte 

mellom 45 minutter og en time. Informantene ga meg også mulighet til å sende e-post om det 

var noe mer jeg lurte på. Jeg fikk mye informasjon fra intervjuene og benyttet meg ikke av 

denne muligheten. 

																																																								
2 Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
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3.3 Behandling av data 
3.3.1 Stegvis-deduktiv induktiv metode 
For å besvare min problemstilling har jeg latt meg inspirere av stegvis-deduktiv induktiv 

metode slik den er beskrevet av Tjora (2017). Dette er en omfattende metode som skal hindre 

bruk av minste motstands vei i forskningen (Tjora, 2017, s. 17). Med stegvis-deduktiv 

induktiv metode starter forskningen med empirien. Ved bruk av stegvis-deduktiv induktiv 

metode må dermed empirien innhentes først for å vite hvilken teori som kan være med på å 

belyse fenomenet. Dette har inspirert meg i hele arbeidsprosessen, blant annet ved at jeg var 

tilbakeholden med å velge mye teori før jeg hadde gjennomført intervjuene. Underveis i 

intervjuene noterte jeg ned noen ord og begreper jeg syntes var spesielt interessante, og jeg 

brukte disse notatene til å lete etter mer teori og tidligere forskning. Et eksempel på dette er at 

informantene var opptatte av mange ulike kartleggingsmetoder, og spesielt opptatte av den 

normerte evnekartleggingen WISC. Det gjorde at jeg måtte finne mer teori og forskning om 

bruk av WISC i PP-tjenesten. 

	

3.3.2 Transkribering og koding 
Transkribering endrer datamaterialet fra lyd til tekst, og i denne overgangen er det viktig å få 

med så mange detaljer som mulig. Tekst får ikke uttrykt hele intervjuopplevelsen. Tonefall, 

gester og øyekontakt er vanskelig å få med i transkripsjonen. For å gjøre transkripsjonen så 

nøyaktig som mulig har jeg brukt Du Bois-systemet slik det er gjengitt av Jan Svennevig 

(2009). Nilssen (2012, s. 47) mener at transkriberingsprosessen hjelper forskeren med å bli 

kjent med datamaterialet. Arbeidet med transkriberingen dannet grunnlaget for å se 

sammenhenger og temaer i datamaterialet. 

 

I stegvis-deduktiv induktiv metode skal kodingen av datamaterialet ligge så nært empirien 

som mulig. Tjora (2017, s. 197) beskriver denne prosessen, som begynner med innsamling av 

data. Når intervjuene er transkribert lages det koder av hele datamaterialet, og disse kodene 

endrer ikke på informantenes ytringer. Dermed bruker kodene de samme begrepene som 

informantene. Deretter kan kodene samles i grupper med tematisk sammenheng. Når 

kodingen er gjennomført skal materialet analyseres, og i stegvis-deduktiv induktiv metode vil 

forskeren på dette tidspunktet hente tidligere forskning og teorier for å kunne tolke og drøfte 

informantenes utsagn. Begreper og utsagn informantene kommer med er grunnlaget for 
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videre leting etter teori og tidligere forskning. Selv om det kan sies å være et mål å være fri 

fra teorier og forforståelse når man gjennomfører åpen koding, vil aldri forforståelsen kunne 

holdes helt unna kodingsprosessen. Et poeng med en stegvis-deduktiv induktiv tilnærming er 

at man skal holde seg så nært empirien så lenge som mulig. Selv om det er et mål å holde seg 

nær empirien, er teorier og forforståelse det som gjør at det er mulig for forskeren å se det 

som er spesielt og interessant i dataene (Nilssen, 2012, s. 65). 

 

3.3.3 Analyse av data 
Med utgangspunkt i Tjoras beskrivelse av stegvis-deduktiv induktiv metode kodet jeg de 

transkriberte intervjuene, og sorterte kodene i grupper. Jeg brukte databehandlings-

programmet NVivo, både til transkribering og koding. Bruk av NVivo gav også mulighet til å 

ytterligere sikre anonymiteten til informantene mine, da prosjekter i NVivo kan passord-

beskyttes.  

 

Analysen startet derfor med å lage frie noder av datamaterialet i NVivo. Jeg kodet all 

informasjonen fra de tre intervjuene før jeg begynte å sette kodene sammen i tematiske 

kategorier. I løpet av prosessen lagde jeg mange ulike kategorier, og mange av kodene befant 

seg i flere kategorier. Eksempler på tematiske kategorier tidlig i prosessen er sakkyndig 

vurdering, observasjon og samarbeid. Etterhvert ble de tre forskerspørsmålene de 

overordnede temaene, og jeg delte noen av de tematiske kategoriene og plasserte dem under 

de ulike forskerspørsmålene. Den tematiske kategorien observasjon måtte deles opp, fordi 

ulike koder i denne kategorien var med på å besvare ulike forskerspørsmål. Eksempler på nye 

kategorier er systematikk og observasjon av det sosiale.  

 

3.4 Kvalitetsvurdering 
I kvalitativ forskning er de vanlige kvalitetsvurderingene reliabilitet og validitet. Jeg har valgt 

å bruke disse begrepene fordi de er i utstrakt bruk i faglitteraturen (Dalen, 2011, Thagaard, 

2009, Tjora, 2017, Ryen, 2002). Reliabilitet er et mål på om forskningen er gjennomført på 

en «pålitelig og tillitvekkende måte» og om dataene er så gode at de kan gjenskapes i et annet 

prosjekt, også kalt repliserbarhet (Thagaard, 2009, s. 198). Validitet har sammenheng med 

tolkningens gyldighet. 
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3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet i kvalitativ forskning er ifølge Thagaard (2009, s. 198) et spørsmål om det gjøres 

godt nok rede for "hvordan dataene er blitt utviklet i løpet av forskningsprosessen". Grunnen 

til at dette er så viktig er fordi dataene i kvalitativ forskning vanskelig kan oppnå målet om 

repliserbarhet. Det er derfor viktig at alle valg forskeren har gjort underveis gjøres rede for. I 

dette kapittelet er det også gjort rede for valg som ble gjort i løpet av datainnsamlings-

prosessen og under analyseringen av dataene. Ryen (2002, s. 182) mener at et ledd i å sikre 

reliabilitet er å gjøre lydopptak av intervjuer, da dette bidrar til at dataene som skal analyseres 

er så nøyaktige som mulig. En annen måte å bidra til reliabiliteten er å presentere så mye av 

dataene som mulig, slik at leseren i større grad kan ta stilling om forskerens 

konklusjoner. For å sikre reliabiliteten ble det gjort lydopptak av alle intervjuene. I 

presentasjonen av dataene benytter jeg mange sitater for at leseren skal kunne se et bredt 

utvalg av informasjonen jeg fikk i intervjuene. 

 

Reliabilitet handler også om hvordan dataene har blitt hentet inn, og i dette prosjektet er det 

samlet inn informasjon gjennom intervjuer. Bruk av intervju som datasamlingsmetode fører 

med seg noen flere aspekter det er verdt å nevne. Et aspekt er at intervjueren alltid vil ha en 

effekt på informanten som blir intervjuet (Thagaard, 2009, s. 105). Informanten kan ha et 

ønske om å fremstille seg selv på best mulig måte, og dette kan gjøre at data ikke 

nødvendigvis gir et fullstendig bilde av virkeligheten. Hvordan forskeren går frem under 

intervjuet og hvordan spørsmålene stilles vil kunne ha utslag på hvordan informanten velger å 

svare.  

 

Under datainnsamlingen i dette prosjektet er det brukt en intervjuguide under intervjuene, 

men informantene har ikke fått spørsmål stilt med samme formulering eller i samme 

rekkefølge. Dette kan ha en effekt på svarene informantene har gitt. Ifølge Thagaard (2009, s. 

200) kan ikke forskeren ha samme oppførsel i all kontakt med informanter, for det vil føre til 

at man ikke får all relevant informasjon. Repliserbarhet er som nevnt tidligere ikke et mål i 

kvalitativ forskning, og heller ikke i mitt prosjekt. Ved å gjøre rede for min kontakt med 

informantene, hvordan intervjuene foregikk og min opplevelse av intervjuene kan leseren ta 

stilling til om dataene er hentet inn på en god måte og om dataene har god reliabilitet.  
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3.4.2 Validitet 
Validitet handler ifølge Thagaard (2009, s. 201) «... om gyldighet av de tolkninger forskeren 

kommer frem til». Jeg har valgt å bruke Maxwells fem kategorier for validitet i kvalitativ 

forskning. Disse kategoriene gir et utgangspunkt for drøfting av validiteten i denne studien. 

 

Deskriptiv validitet handler om nøyaktig beskrivelse av datamaterialet, og legger grunnlaget 

for de andre validitetskategoriene (Maxwell, 1992, s. 285-286). For å sikre best mulig 

deskriptiv validitet har jeg valgt å ta lydopptak av intervjuene. På denne måten blir ikke den 

verbale informasjonen påvirket av intervjuerens evne til å raskt ta notater. Lydopptak vil kun 

dokumentere lyd, og informantens nonverbale kommunikasjon vil dermed ikke komme frem 

gjennom lydopptak. Derfor er det også relevant å underveis og etter intervjuet ta notater om 

situasjonen og eventuell nonverbal kommunikasjon. Datainnsamlingen og analyseprosessen 

er tidligere beskrevet, og det gir leseren mulighet til å vurdere den deskriptive validiteten i 

prosjektet. 

 

Maxwells (1992, s. 288) andre kategori kan kalles tolkningsvaliditet. Informantenes uttalelser 

inneholder mening, og denne meningen kommer frem gjennom forskerens tolkning av 

informantenes utsagn. Maxwell presiserer at det er informantenes mening som skal 

presenteres i forskningen. Tolkningsvaliditet fordrer derfor at forskeren gir rike beskrivelser 

av informantenes fortellinger. Forskeren må også gjøre rede for sin egen forforståelse, da 

denne ligger til grunn for tolkningen. I dette prosjektet blir tolkningsvaliditeten forsøkt 

ivaretatt gjennom at informantene fikk mulighet til å komme med fyldige beskrivelser. 

Intervjuguiden er utformet med tanke på at informantene skulle kunne fortelle fritt innenfor 

de ulike temaene. Et annet grep for å ivareta tolkningsvaliditeten er å gjøre grunnlaget for 

tolkningene jeg har gjort så tydelig som mulig. 

Teoretisk validitet omhandler teori og begreper forskeren velger å bruke for å belyse de 

fenomenene som undersøkes (Maxwell, 1992, s. 292). Teorier og begreper kan i dette tilfellet 

være både det forskeren velger ut til å belyse fenomenet, men også teorier og begreper 

informantene introduserer. Dette brukes til å belyse empirien, men er også utgangspunktet for 

tolkningen av den. I denne oppgaven har jeg valgt teori både ut fra min forståelse av 

fenomenet på forhånd, men hovedsakelig har jeg funnet teori som belyser begrepene 

informantene mine introduserte under intervjuene.  
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Generaliseringsvaliditet vurderes i kvalitativ forskning gjennom utvikling av teori om et gitt 

fenomen. Dette er basert på en forutsetning om at denne teorien kan ha overføringsverdi 

(Maxwell, 1992, s. 293). Det vil si at andre mennesker som er i lignende situasjoner kan 

kjenne seg igjen i beskrivelsen av fenomenet. Det blir dermed opp til leseren å vurdere hvor 

god generaliseringsvaliditeten er i denne oppgaven. For å gi leseren et grunnlag for å vurdere 

studiens overførbarhet gir jeg grundige beskrivelser av hvordan jeg har kommet frem til 

tolkningene av datamaterialet.  

Evalueringsvaliditet kan ifølge Maxwell (1992, s. 295) beskrives som min vurdering av 

informantenes uttalelser. Hva jeg har valgt å fokusere på i analysen er basert på mine 

kunnskaper om fenomenet. For at leseren skal kunne vurdere evalueringsvaliditeten i denne 

studien har jeg redegjort for min forforståelse. Vurderingene jeg har gjort kommer til syne i 

måten jeg har gjort analysen av datamaterialet og hvordan det er blitt drøftet.  

 

3.5 Etiske hensyn og betraktninger 
Tjora (2017) mener at alle forskningsprosjekter krever den vanlige formen for vennlighet, 

tillit og respekt (s. 46). Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora (NESH) har laget omfattende retningslinjer for hvordan forskningen skal ivareta 

hensynet til personer som brukes som informanter. Disse retningslinjene omfatter blant annet 

ansvaret forskeren har med å gi informantene tilstrekkelig informasjon, slik at informantene 

kan gi informert samtykke (NESH, 2016, s.13). I informert samtykke ligger det også at det 

informeres om hva informasjonen skal brukes til. For å skrive et informasjonsskriv som 

ivaretar alle disse hensynene tok jeg utgangspunkt i malen for informasjonsskriv3 Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) anbefaler. Informantene fikk også mulighet til å stille 

spørsmål før de samtykket til å delta i studien. Informantene fikk også informasjon om at de 

kunne trekke seg fra studien når som helst i prosessen, uten at dette ville få noen 

konsekvenser for informanten. Det fremkom også i informasjonsskrivet at informantene ikke 

trengte å oppgi noen grunn om de ønsket å trekke seg fra studien. 

 

Jeg gjorde opptak av intervjuene som jeg senere transkriberte. Det var viktig at opptakene ble 

oppbevart slik at de var utilgjengelig for andre, dette fordi opptak regnes som 

personopplysninger som kun skulle brukes i dette prosjektet. Rett etter intervjuene var ferdig 

																																																								
3 http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/  
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ble lydopptakene overført til en datamaskin med passordbeskyttelse, og over til programmet 

NVivo. NVivo-filen jeg brukte til transkribering og analyse av datamaterialet var også 

passordbeskyttet. NESH (2016, s. 18) skriver at sensitive personopplysninger ikke bør 

oppbevares lenger enn det er nødvendige for prosjektet, og alle lydfiler, transkripsjoner og 

koder blir derfor slettet når masteroppgaven ferdigstilles.  

 

Det er også noen etiske hensyn som kommer av valg av metode. Anonymisering av 

informantene er spesielt viktig når det forskes på følsomme temaer (Tjora, 2017, s. 177). 

Denne oppgaven omhandler informantenes tanker omkring egen yrkesutførelse, noe som kan 

være et sensitivt tema. To av mine informanter arbeider i samme kommune, og derfor har det 

vært viktig å sørge for at disse også er anonyme i forhold til hverandre. Sitater og utsagn fra 

informantene vil derfor ikke knyttes til informantenes utdanning- eller yrkesbakgrunn eller 

informasjon som kan avsløre i hvilken av de to kommunene de arbeider. NESH (2016) 

retningslinjer omhandler både punkter om hensynet til tredjeparter, hensynet til barn og 

hensynet til sårbare og utsatte grupper. Informantene mine arbeider både med barn, barn som 

kan være en del av en sårbar og utsatt gruppe og andre som kan ses på som tredjeparter. 

Hensynet til disse gruppene gjorde at var det viktig å ikke ta med informantenes eksempler 

som omhandlet konkrete og gjenkjennbare situasjoner. 
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4 Presentasjon og drøfting av resultater 
4.1 Innledning 
I denne oppgaven er målet å besvare problemstillingen:  

Hvilke tanker har pedagogisk-psykologisk rådgivere om bruken av observasjon som 

kartleggingsmetode i sakkyndighetsarbeidet? I tillegg til problemstillingen har jeg også 

formulert forskerspørsmål for å utdype problemstillingen: 

Hvilke vurderinger gjør PP-rådgivere ved bruk av observasjon? 

Hvilke kartleggingsmetoder prioriterer PP-rådgivere og hvorfor? 

I hvilken grad er observasjon brukt for å kartlegge miljøet barnet befinner seg i? 

Gjennom intervjuer har tre PP-rådgivere fortalt om sine tanker om observasjon som 

kartleggingsmetode. I dette kapittelet skal disse tankene legges frem og drøftes.  

 

I kapittelet vil det bli presentert mange sitater fra informantene. Sitatene i kapittelet er skrevet 

slik at muntlige fyllord, lyder og tenkepauser er tatt bort. Dette er gjort for å gjøre sitatene 

mer leservennlige. Eksempel på hvordan dette er gjort finnes i vedlegg 4. Noen steder er også 

sitatene skrevet om av forskningsetiske hensyn, slik det er beskrevet i kapittelet om metode. 

Informantene har i oppgaven fått navnene Anniken, Hanne og Ingrid. To av informantene er 

PP-tjenestens kontaktperson for hver sin skole, og de referer til seg selv som 

«skolekontakter». En av dem er også kontaktperson for en barnehage, og referer til seg selv 

som «barnehagekontakt». Den tredje informanten tar saker fra barnehage og skole, og er ikke 

tilknyttet noen spesiell skole eller barnehage. Fordi to av informantene jobber i samme 

kommune vil det av anonymiseringshensyn noen steder bli presentert sitater uten at de er 

tilknyttet noen av navnene. Dette er for å hindre at informantene skal kunne kjenne igjen 

hverandre.  

 

Informasjonen fra informantene har, som beskrevet i kapittelet om metode, blitt kategorisert 

under forskerspørsmålene. Under hvert forskerspørsmål er det ulike kategorier som blir 

presentert, og kategoriene er formet ut fra hva informantene fortalte under intervjuene. Etter 

hvert forskningsspørsmål drøftes funnene sett i lys av teorien og forskningen som er 

presentert i kapittel 2.  
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4.2 Hvilke vurderinger gjør PP-rådgivere ved bruk av 

observasjon? 
PP-rådgivere gjør flere vurderinger før, under og etter observasjoner i forbindelse med 

utredninger. Informantene fortalte om ulike sider som vurderes når de skal observere. Denne 

delen er delt opp tematisk i temaene tid og situasjon, presentasjon, deltakelse under 

observasjon og systematikk.  

 

4.2.1 Tid og setting 
Informantene fortalte om hvor mye tid de bruker på observasjon og hvilke «settinger» de 

ønsker å observere. Alle informantene fortalte om tid og setting i sammenheng, og ulike 

«settinger»/situasjoner å observere i ble også brukt for å forklare varigheten for en 

observasjon. Derfor inneholder denne kategorien både tidsaspekt, situasjoner og settinger. 

 

Informantene fortalte at de ønsker å observere barnet i ulike «settinger» og sammenhenger, 

og da snakket de spesielt om barn som går på skolen. Anniken fortalte hva hun mener med 

ulike settinger, og sa at hun gjerne observerer i timer som har ulikt faglig innhold:  

 

Det er greit å observere i to ulike settinger på skolen, for eksempel en sånn matte, 

norsk type time og kanskje en sånn musikk eller gym for å se de i litt ulike 

sammenhenger da.  

 

Alle informantene har lignende utsagn. De prøver alle å observere elever i timer som har ulik 

undervisningsform. Ingrid presiserte det ved å si at hun prøver å observere en time med 

«klasseromsundervisning og individuell jobbing» og en time med «litt mer sånn støy». Alle 

informantene henviste til matematikk- eller norskfagene som eksempler på timer med 

annerledes setting enn timer med gym og kunst og håndverk. Alle informantene fortalte at det 

er aktuelt å observere elever i friminutt også, og Anniken sa at dette gjøres om hun «vil vite 

noe om det sosiale». Ingrid fortalte at hun noen ganger har vurdert at hun ikke trenger å 

observere i friminutt, men at hun andre ganger observerer flere friminutt. Informantene 

vurderer med andre ord tidsbruk og situasjoner det observeres i hver enkelt sak. Informantene 

fortalte videre at henvisningsgrunn kunne ha påvirkning på hvor mye og hvilke situasjoner de 
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valgte å observere. Ingrid fortalte at henvisningsgrunn har påvirkning, men at hun underveis i 

observasjonen også kan bestemme seg for om hun ønsker å se elven i friminuttet også: 

 

Det er litt hva barnet er henvist for, er det ADHD og oppmerksomhetsforstyrrelser og 

sånt så er friminuttene kanskje enda mer verdifulle å observere for å se det sosiale 

samspillet og den biten. Og selvfølgelig hvis man er henvist for, hvis det er litt sånn 

autisme-aktig så er det lurt å se mye på det. Men hvis det er matte-vansker og barnet 

er henvist for matte-vansker så er det ikke alltid jeg går ut i friminuttet. Men jeg har 

fått barn henvist for lese-og skrivevansker og observert i friminuttet òg, for du merker 

det jo litt og ikke sant at det, ja du merker jo litt at her har du lyst til å se i friminuttet 

også ikke sant. 

 

Ingrid snakket om at hun «merker» at hun ønsker å se eleven i friminutt også. Dette kan 

tolkes på flere måter; at hun tenker at eleven har mer omfattende vansker enn henvisningen 

tilsier eller at hun tenker at eleven har det vanskelig sosialt. Det ene trenger heller ikke 

utelukke det andre. Ingrids utsagn tyder på at antagelser hun har om barnet utfordringer på 

forhånd kan endres i løpet av observasjonen.  

 

I barnehagen er det også ulike situasjoner som kan observeres. Informantene snakket om 

«overganger» både i skole og barnehage, og at dette er interessant å observere. En av 

informantene som også utarbeider sakkyndig vurdering for barnehagebarn fortalte om 

hvordan hun pleier å observere i barnehage: 

 

... ofte gjerne et par timer og ofte rundt litt i en overgangssituasjon da, sånn noen 

ganger så er det samlingsstund også spiser de og så går de ut, og da er det litt greit å se 

den overgangen. Hvordan er det mellom mat og kle på og komme seg ut for eksempel, 

klarer de å gjøre det de får beskjed om, klarer de å gjøre det motorisk, og der og ser 

man mye i forhold til samspillet rundt da.  

 

Hun fortalte her om hva hun kan observere hos individet, men at observasjon også brukes til 

å se på samspillet mellom barnet og omgivelsene. Observasjon av miljøet vil bli grundigere 

presentert og drøftet under punkt 4.4. 

 



	 49	

Informantene fortalte om noe ulik bruk av tid på observasjon. En av informantene fortalte at 

hun observerer «hvert fall en skoletime, kanskje litt i friminutt». En av informantene fortalte 

at hun observerer fordelt over to dager. En av informantene fortalte at hun observerer «som 

regel fordelt over tre dager, kanskje to til tre timer hver gang». Dette er informanten som ofte 

overtar vanskelige saker, og det kan hende at hun bruker mer tid på observasjon fordi barna 

hun skal skrive sakkyndig vurdering til har større utredningsbehov enn gjennomsnittet. Alle 

tre informantene utrykte at de gjør vurderinger i hver enkelt sak av hvor mye observasjon 

som er nødvendig.  

 

4.2.2 Presentasjon 
Kategorien «presentasjon» ble utviklet fordi informantene fortalte om sine måter å presentere 

seg selv for barn når de er i barnehage eller skole for å observere. Kategorien inneholder 

informantenes forklaringer på hvorfor de velger å presentere seg på en bestemt måte, og 

refleksjon rundt dette. 

 

Informantene har ganske like strategier på hvordan de skal forklare at de er i en barnehage 

eller klasse for å observere et barn. De bruker like formuleringer om at de reiser rundt for å se 

hvordan alle barna i kommunen har det, og at de hjelper de som jobber i barnehagen og på 

skolen. Ingrid fortalte om hvordan hun pleier å presentere seg for barn både i barnehage og 

skole: 

 

... jeg bruker jo å presentere meg sånn: "ja i dag er jeg på besøk, og jeg skal se 

hvordan dere har det", og det bruker jeg å si både i barnehage og i skole. Og så spør 

de "men hvordan jobb har du?" og da sier jeg "vet du hva, jeg har en jobb der jeg er på 

alle skolene i kommunen, for vi er sånn som er rundt og hjelper. Vi skal se hvordan 

dere har det, også hjelper vi lærere". Og så kjøper de det.  

 

Anniken fortalte derimot at hun tilpasser forklaringen sin litt etter alderen på barna, uten at 

hun går nærmere inn på hvordan. På skolen ønsker hun, i likhet med de to andre 

informantene, å presentere seg for hele klassen samlet: «I stedet for å svare én og én så er det 

bedre å si noe med engang jeg kommer inn i klassen». Alle informantene fortalte historier om 

reaksjoner de ofte får fra barn når de er i barnehage og skole. De fortalte også at skoleelever 

gjerne kan stille mange spørsmål om hvor de jobber, og Anniken sier at hun fint kan fortelle 
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barna at hun jobber i PP-tjenesten. Informantene gir utrykk for at barnehagebarn er vant til at 

ukjente voksne kommer på besøk, og at de lettere godtar at det er et nytt menneske på 

avdelingen. Den ene informanten formulerer det slik: «Man blir lett behandla som personale 

da, der er det jo masse voksne og vikarer innimellom òg». Ingrid sa i sitatet over at barna 

«kjøper» forklaringen hennes, men at barna i noen tilfeller har blitt informert av foreldrene på 

forhånd. Anniken fortalte at hun ofte opplever at elever som observeres på skole forstår hva 

som skjer: 

 

Så barnet skal ikke vite at jeg er der for å observere det barnet og det skal ingen vite 

liksom, så jeg prøver jo å få det til å ikke bli synlig for noen. Ikke for barnet eller noen 

av de andre. Men så merker jeg jo ofte da at barnet av en eller annen grunn merker at 

jeg er der for å observere det.4  

 

Anniken reflekterte også over ulike grunner til at barn kan vite at det er de som blir observert. 

Hun mener at barna kan «ha fått med seg at det er noe på gang» gjennom foreldrene.  

 

4.2.3 Deltakelse under observasjon 
Kategorien ble utviklet fordi informantene fortalte om hvilke strategier de har på hvor 

deltakende de skal være under observasjon. Informantene kom også med begrunnelser for 

valgene sine om deltakelse under observasjon. Strategiene og begrunnelsene plir presentert i 

denne kategorien. 

 

Informantene virker også å ha like strategier når det kommer til hvor deltakende de er under 

observasjon. De fortalte at de liker å starte observasjoner med å holde seg i «bakgrunnen» og 

er «litt sånn flue på veggen» (Ingrid) og ikke være «veldig deltakende» (Hanne). Anniken 

fortalte om hvilke tanker hun har rundt fordeler og ulemper ved å være deltakende: 

 

Jeg har liksom prøvd litt begge deler egentlig ... det er fordeler og bakdeler med begge 

typene egentlig, for hvis jeg ikke er deltakende og bare sitter i en krok på en måte, 

eller, ja bare observerer, da er det jo større sjanse for at jeg får med meg mer av det 

som skjer. Men særlig for de minste barna blir det veldig unaturlig, for hvis jeg sitter 

eller går rundt og de rekker opp hånda så blir det veldig rart da å bare gå forbi, de er jo 

																																																								
4 Dette sitatet er med i vedlegg 4: utdrag fra transkripsjon 
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små barn da og skjønner ikke hvorfor jeg ikke vil hjelpe. (...) Jeg vurderer situasjonen 

fra gang til gang, men jeg prioriterer alltid at jeg skal få med meg det som skjer med 

barnet så det har alltid prioritet, hvis jeg ikke klarer det å ha fokus nok liksom så må 

jeg være mindre deltakende da. Uansett så kan jeg ikke sitte og stirre på dette barnet 

heller, så det er sånn balansegang. Jeg vil jo få med meg mest mulig men jeg vil jo 

ikke at det skal være synlig ikke sant, så men jeg er god på sidesyn da. Jeg har blitt 

god på sidesyn.  

 

I sitatet kommer det frem at det er viktigere å være deltakende hos de yngre skolebarna, fordi 

det er mer naturlig for dem å få hjelp. Sitatet viser også refleksjon rundt hvordan deltakelse i 

klasserommet kan ha påvirkning på observasjonen av barnet. Anniken fortalte at dette også 

henger sammen med det at det ikke skal være synlig for noen at det er ett barn som er 

gjenstand for observasjonen. Alle informantene fortalte at de ønsker å starte observasjoner 

som lite deltakende, men at de blir mer deltakende etterhvert. Alle tre informantene 

begrunner strategien med å bli mer deltakende i løpet av observasjon på skole, og sier at det 

de ønsker å oppnå er å se hva barnet de observerer har prestert i løpet av timen. Ingrid fortalte 

at hun også bruker deltakelse under observasjon til å etablere en relasjon med barnet hun 

observerer: «... på et eller annet tidspunkt så tar jeg litt kontakt sånn at jeg får litt nærere 

relasjon til det barnet enn de andre 27».  

 

4.2.4 Systematikk 
Denne kategorien ble utviklet som en måte å samle alt informantene fortalte om bruk av 

skjemaer under observasjon, observasjonsmetoder og hvordan de nedtegner observasjoner. 

Kategorien har fått navnet systematikk fordi Anniken uttrykte at hun foretrekker å gjøre 

observasjonen «skjønnsmessig» fremfor «systematisk». 

 

Observasjoner kan variere fra å gjennomføres med et strukturert vurderingsskjema som er 

normert til å gjennomføres uten noen form for struktur eller fokusområder. Informantene 

nevnte forskjellige normerte vurderingsskjemaer, men flere av dem ble nevnt i forbindelse 

med kartlegging barnehage og skole selv utfører. Alle informantene fikk spørsmål om de 

hadde brukt standardiserte skjemaer til å gjennomføre observasjon, og alle svarte at de ikke 

hadde brukt dette. Det kan være at informantene ikke regner kartleggingsverktøy som TRAS, 

Alle med og 20 spørsmål som observasjonsskjemaer, det kan hende de tenker at dette er 
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normerte tester. For eksempel sa Hanne at hun så på ASEBA som kartlegging og at dette var 

noe hun «delte ut», hun sa ikke at hun fylte ut selv.  

 

Ingrid fortalte at hun har brukt en strukturert metode for observasjon: 

 

Jeg har brukt noe sånn der fem-minutters intervall, sånn "hva barnet gjør nå, hva 

barnet gjør nå". (...). Det er noen år siden jeg har brukt det, jeg fikk ikke så mye ut av 

det, men når man observerer, så ser en jo, jeg kunne på en måte, ser jo veldig nøye på 

og skriver notater ikke sant (...). Men min greie er, i forhold til observasjon, da føler 

jeg det funker best da at jeg på en måte får med meg alt da, ikke bare hvor er ungen er 

hvert femte minutt.  

 

Ingrid fortalte her at hun har prøvd en metode for observasjon, fem-minutters intervall, som 

hun ikke bruker lenger fordi hun ikke syns hun får nok ut av det. Anniken svarte at hun ikke 

hadde brukt noen skjemaer, og hun tenker «at det andre jeg gjør i utredningen, sånn som 

WISC og skjemaene og sånn, det er så systematisk, så jeg syns observasjonsdelen av 

utredningen det er greit at den blir skjønnsmessig». Hanne fortalte at hun hadde brukt 

forskjellige skjemaer, men ingen standardiserte: 

 

Så har det hendt jeg har tatt et sånt skjema hvor man kan se flere elever hvor man kan 

krysse av for hvor mange ganger en forlater plassen (...) Men da kan man på en måte 

observere flere barn samtidig da. Og så er det, hva heter de forskjellige, sosiogram har 

jeg brukt.  

 

Samlet sett kan man si at informantene i liten grad bruker skjemaer, og de skjemaene de selv 

sier de har brukt under observasjon er ikke standardiserte. Ingrid gir uttrykk for at grunnen til 

dette er at hun vil få med seg alt barnet gjør, mens Anniken føler at de andre delene av 

utredningen er så standardisert at hun vil ha en «skjønnsmessig» observasjon. Videre fortalte 

Anniken at hun etter den første observasjonen har mulighet til å vurdere om hun trenger å 

gjøre en «systematisk observasjon» neste gang hun skal observere. Alle informantene fortalte 

at de gjorde vurderinger ut fra informasjonen i henvisningen og hvilket fagområde det skal 

vurderes spesialundervisning på. Kun Hanne sa direkte at hun «ofte har ett fokusområde» 
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under observasjon. Om fokusområdet sa Hanne at det ofte var språk eller atferd, og dette 

henger nok sammen med hva barn blir henvist for.  

 

Informantene fortalte at hver av dem har ulike måter å gjøre notater under og etter 

observasjoner. Hanne fortalte at hun gjerne skriver ned under observasjonen, mens Anniken 

fortalte at hun ikke gjør det. Hanne fortalte at hun «ofte» bruker løpende protokoll på skole, 

og sa dette om å bruke løpende protokoll under observasjon: 

 

Ja, men noen ganger hvis jeg tar løpende protokoll så prøver jeg å skrive ned alt som 

skjer men ofte så har jeg ett fokusområde, enten det er språk eller atferd ofte. Kan 

skrive hva barnet sier og kanskje hva den voksne sier og det jeg observerer i lek for 

eksempel. Men da, å være så konsentrert, så er det greit å ikke gjøre det i for lang tid. 

 

Hanne presiserte at hun ikke gjør dette under hele observasjonen, nettopp fordi det krever 

mye konsentrasjon. Hun starter heller observasjonen med løpende protokoll hvor hun noterer 

ned alt som skjer, før hun går over til å observere uten å notere ned. Som hun sier selv 

observerer hun uten å notere ned for så å «skrive opp spesielle hendelser etterpå». Anniken 

skriver ikke ned under observasjonen, og sa dette om hvordan hun journalfører 

observasjoner: 

  

Jeg syns det blir veldig rart å skrive noe under en observasjon da, så jeg skriver så fort 

det lar seg gjøre etterpå da så skriver jeg rett inn i det programmet vi har, rett inn i 

journalnotat da, eller hvis jeg skal av gårde rett etterpå da så bare noterer jeg for meg 

selv i bilen eller for hånd, hvis det er noe jeg tenker at jeg ikke må glemme. (...). Ja 

det blir mer oppsummerende. 

 

Annikens observasjoner blir dermed ikke notert ned underveis, men heller oppsummert etter 

observasjonen er over. Anniken fortalte også at hun kan velge å observere mer strukturert ved 

neste observasjon om hun mente hun trengte det. Hun fortalte ikke hvordan hun eventuelt da 

gjennomfører en mer strukturert observasjon. 
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4.2.5 Drøfting: Hvilke vurderinger gjør PP-rådgivere ved bruk av 

observasjon? 
Som det har kommet frem i analysen bruker informantene noe ulik mengde tid på 

observasjon. De har også observasjoner fordelt over ulikt antall dager. Alle informantene 

fortalte at hvor mye tid og hvilke situasjoner de velger å observere vurderes ut fra 

henvisningsgrunn og det de ser i starten av observasjonen. Teorien gir ingen tydelig 

beskrivelse av hvor mye observasjon som er nødvendig for å utrede et barn i forbindelse med 

sakkyndig vurdering. Sattler (2008) skriver om ulike kartleggingsmetoder at man benytter 

seg av dem til man ikke får frem ny informasjon, og dette gjelder også ved observasjoner.  

 

Veilederen Spesialundervisning (Udir, 2014, s. 47) skriver at det er «nyttig å observere» og at 

eleven bør observeres i ulike situasjoner, både naturlige og tilrettelagte. Hesselberg og 

Tetzchner (2016, s. 155) skriver at barnet bør observeres både i aktiviteter som er styrt av 

voksne, for eksempel undervisning, og aktiviteter som er styrt av barn, for eksempel 

friminutt. Informantene fortalte at de observerer i ulike situasjoner, både i barnehage og 

skole, og at de er opptatte av å observere overgangssituasjoner. Alle informantene fortalte at 

de ønsket å se elever i ulike undervisningssituasjoner, men de fortalte ikke spesifikt hvorfor 

de mente dette var viktig. Jeg oppfatter det slik at informantene implisitt fortalte at får mer 

informasjon om barnet gjennom å observere i ulike kontekster. Bjørndal (2011, 52) mener det 

er viktig å observere ulike situasjoner for å se barnets fungering på ulike områder og i ulike 

kontekster. Informantene kan tolkes dit hen at de ønsker å se på ulike ferdigheter hos barnet 

gjennom observasjon av ulike undervisningssituasjoner. 

 

Ettersom det ikke foreligger noen sentrale føringer på hvor mye eller hva som skal observeres 

i forbindelse med sakkyndig vurdering, kan man si at informantene gjør egne vurderinger i 

hver sak for å møte de kravene som stilles til sakkyndighetsarbeidet i barnehageloven og 

opplæringsloven. Ingen utredninger er like, og Sattler (2008, s. 14) poengterer at det må 

brukes skjønn for at utredningen skal nå målet om å besvare henvisningen. Jeg oppfatter at 

informantene gjør vurderinger basert på henvisningsgrunn, og at de dermed bruker skjønn for 

å kunne besvare henvisningen.  

 

Grøgaard, Hatlevik og Markussen (2004) undersøkte læreres mening om PP-tjenestens 

arbeid, og fant at lærerne ønsket at PP-tjenesten observerte mer for å bedre kunne forstå 
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hverdagen i skolen. I denne undersøkelsen kommer det ikke frem hvor mye observasjon 

lærere mener er tilstrekkelig, og heller ikke hvor mye de opplever at elevene allerede blir 

observert. Barneombudet (2017, s. 61) fant at sakkyndige vurderinger var utydelige på 

hvordan spesialundervisning skulle gjennomføres, og dette kan ha sammenheng med hvor 

mye PP-rådgivere observerer i skolen. Nilsen & Herlofsen (2012, s. 241) mente de 

sakkyndige vurderingen de undersøkte viste tegn til at utredningen fokuserte på eleven og 

elevens vansker, og for lite på miljøet rundt eleven. Det kan være at PP-rådgivere observerer 

med et tidsomfang som i utgangspunktet er nok, men at individfokuset gjør at tilrådingen om 

spesialundervisningen i den sakkyndige vurderingen blir utilstrekkelig. Informantene har vist 

at de prioriterer å bruke tid på å observere i hver utredning, men at de gjør vurderinger i hver 

sak på hvor mye tid de skal bruke. Informantene gir uttrykk for at de prøver å observere 

barnet i ulike settinger, og legger vekt på at noen settinger gir bedre mulighet for å se barnets 

relasjoner med jevnaldrende. Selv om informantene sa at de observerer i ulike settinger og 

over lengre tid, ligger det utenfor dette prosjektets rammer å vurdere de sakkyndige 

vurderingene informantene har utarbeidet. 

 

Hvordan informantene velger å presentere seg selv når de skal observere er i tråd med 

hvordan Hesselberg & Tetzchner (2016, s. 156) mener PP-rådgivere bør gjøre det. De 

forteller noe som er troverdig, og som det ble påpekt i ett av intervjuene, det er heller ikke 

løgn det de sier til barna. I intervjuene kom det frem at informantene var opptatte av 

balansegangen mellom det å observere et individ samtidig som dette «ikke skal bli synlig for 

noen» (Anniken). Informantene fortalte at deres observasjoner kan bli kvalitativt og 

kvantitativt dårligere om de er for deltakende under observasjonen. Dette samsvarer med det 

Vogt (2016) og Bjørndal (2011) skriver om deltakelse under observasjon.  

 

Ingen av informantene sier direkte at de er bekymret for om deres tilstedeværelse kan ha 

påvirkning på barnets eller klassens atferd. Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 156) påpeker at 

dette kan være et problem hos eldre barn, da deres atferd kan endres betraktelig av at det 

kommer et nytt menneske inn i gruppa. Ingrid sa at «vi vet at hvis ungen vet at det kommer 

noen så endrer atferden seg». Det viser at hun mener at atferden til barnet endrer seg om 

barnet vet at det blir observert, men sier ikke noe om atferden kan endres kun ved at det 

kommer et nytt menneske inn i rommet. Informantene fortalte at de ønsket å snakke kort med 

lærere etter observasjoner i skolen, for å kunne spørre om atferden til barnet og klassen var 
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typisk under observasjonen. Hanne fortalte at «de tar seg jo litt sammen men, og så hører 

man jo noen ganger at ‘når du er her tar de seg sammen’ og da er det jo greit å ta det med i 

betraktningen da». Dette viser at dette er noe de tenker på, selv om ingen gir uttrykk for at de 

er bekymret for at dette skal ha noen følger for utredningen av barnet. Informantene fortalte 

at det er lettere å bli godtatt uten for mange spørsmål i barnehage. Dette viser at Hesselberg 

og Tetzchner (2016, s. 156) påstand om at det er lettere å observere yngre barn er noe 

informantene bekrefter. 

 

Vogt (2016, s. 216) skriver at strukturerte observasjoner ved bruk av normerte skjemaer gir 

sterkere reliabilitet. Det handler om at normerte vurderingsskjemaer gir mulighet til å 

sammenligne barnet som utredes med jevnaldrende. Informantene sier at de ikke har brukt 

normerte skjemaer under observasjon, men alle fortalte at de har brukt denne typen skjemaer. 

Informantene har med andre ord ikke gjennomført observasjoner for å besvare spørsmålene i 

for eksempel TRAS eller ASEBA, men de har delt dette ut til andre som har besvart 

skjemaene. En av informantene sier at hun ser på ASEBA som kartlegging, ikke som et 

observasjonsskjema. De normerte skjemaene blir ikke brukt under observasjon av 

informantene selv, men informasjonen fra denne typen skjemaer blir samlet inn fra foreldre 

og pedagoger. Det kommer derfor frem av informantenes svar at normerte 

observasjonsskjemaer blir brukt i utredning ved sakkyndig vurdering, selv om informantene 

ikke selv bruker det under observasjon.  

 

Bjørndal (2011, s. 53) skriver at det er ulike måter å strukturere observasjoner på, fra 

observasjon uten forhåndsdefinerte kategorier til minuttobservasjoner. Ingrid har tidligere 

benyttet minuttobservasjoner, men opplever det som mer nyttig å ha en litt friere struktur.  

Hanne fortalte at hun ofte tar løpende protokoll, og at dette innebærer at hun skriver ned alt 

som skjer på ett fokusområde. Observasjonen Anniken beskrev er observasjon hvor hun ikke 

noterer ned underveis. Dette kan tolkes å være observasjon uten forhåndsdefinerte kategorier, 

men basert på utsagn fra Anniken kan det virke som hun har en form for kategorier på 

forhånd. Hun fortalte at før hun observerer har hun lest alle papirer og hatt samtaler med 

foreldre, pedagoger og andre som kan ha informasjon, og at dette legger grunnlaget for 

observasjonen. Disse kategoriene er da ikke definerte på et ark, men et utgangspunkt hun tar 

med seg inn i observasjonen. Anniken noterer også ned observasjonene sine etterpå, men 
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disse notatene er da en oppsummering heller enn en detaljert beskrivelse av hver eneste 

hendelse.  

 

Vogt (2016, s. 216) påpeker at hvilken struktur det er på en observasjon har påvirkning på 

hva slags informasjon observasjonen gir. Ustrukturerte observasjoner kan gjøre at 

observatøren blir opptatt av atferd som ikke nødvendigvis er interessant. På den andre siden 

kan lukkede kategorier føre til at hendelser som er interessante ikke blir notert ned. Ettersom 

det ikke ser ut til å være et fasitsvar på hvilken struktur som passer til enhver situasjon, er 

strukturen ved observasjon nok et aspekt PP-rådgiveren må vurdere. Sattler (2008, s. 14) 

skriver at enhver utredning krever skjønnsmessige vurderinger, og det er nærliggende å tenke 

seg at dette også gjelder observasjoner som en del av en utredning.  

 

Hvordan observasjoner noteres ned har sammenheng med strukturen og fokusområdet under 

observasjonen. Som nevnt tar Ingrid, Hanne og Anniken i bruk ulik struktur, og har ulike 

metoder for å notere ned observasjoner. Hanne bruker løpende protokoll hvor hun skriver ned 

underveis i observasjonen. Hun påpeker at et problem med løpende protokoll er at det krever 

en konsentrasjon det er vanskelig å opprettholde over lang tid. Jeg oppfatter det slik at Hanne 

mener at hun får god informasjon gjennom å notere ned observasjoner på denne måten, og at 

det gjør at hun vurderer fordelene som større enn ulempen. Hanne fortalte også at hun ikke 

gjennomfører hele observasjonen på denne måten, men at hun under deler av observasjonen 

er mer deltakende. Anniken fortalte at hun skriver oppsummeringer av observasjonen etter 

hun er ferdig heller enn å notere underveis. Ifølge Bjørndal (2011, s. 49) er ulempen med å 

notere ned observasjoner etterpå at informasjonen kan bli unøyaktig. Anniken fortalte at hun 

gjør det på denne måten fordi det føles «rart» å skrive ned underveis. Dette viser at hun gjør 

en vurdering knyttet til hvordan hun noterer ned observasjoner, og velger den løsningen hun 

mener passer best for henne. 
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4.3 Hvilke kartleggingsmetoder prioriterer PP-rådgivere 

og hvorfor? 
Under dette forskerspørsmålet blir det presentert og drøftet kartleggingsmetoder 

informantene snakket om. Kategoriene som blir presentert videre er utredningsprosessen, 

bruk av tester, samtaler og bruk av andres observasjoner og tester. I punkt 4.3.5 vil de 

presenterte kategoriene drøftes i lys av relevant teori. 

	
4.3.1 Utredningsprosessen 
Her vil jeg presentere hva informantene fortalte om gangen i utredning i 

sakkyndighetsarbeidet. Kategorien ble utviklet for å samle det informantene fortalte hvordan 

de vanligvis går frem under en utredning i forbindelse med sakkyndig vurdering. Hvilken 

rekkefølge utredningen vanligvis foregår gir rom for å vurdere hvilke kartleggingsmetoder 

informantene er opptatte av og hvordan tiden brukes. 

 

Informantene fortalte om en relativt lik gang i utredningen. De nevnte stort sett de samme 

punktene, men la noe ulik vekt på de forskjellige delene og stadiene i utredningen. Jeg fikk 

inntrykk av at det i den ene kommunen var en form for retningslinjer som alle PP-rådgiverne 

skulle følge. I den andre kommunen ble det ikke sagt noe som tydet på dette, men heller ikke 

noe som skulle tilsi at de ikke hadde interne retningslinjer. Informanten som gav inntrykk av 

at kommunen har noen faste retningslinjer fortalte spesifikt at alle sakkyndighetsprosesser 

skal starte med foreldresamtale, og at den sakkyndige vurderingen skal diskuteres i et møte 

med alle PP-rådgiverne som en form for kvalitetskontroll. Hun fortalte også om hvordan hun 

foretar utredning i forbindelse med sakkyndig vurdering: 

 

Jeg tar jo imot en henvisning, eller vi fordeler saker på fagmøte, og så prøver jeg å ta 

alle sakene som er på min skole da, for jeg er jo skolekontakt (...). Og da leser jeg de 

papirene som kommer (...). Så begynner jeg alltid med å innkalle foreldrene, uten 

barnet da selvfølgelig, og ber dem om å komme hit og har en samtale og prøver 

egentlig bare å få mest mulig informasjon fra dem (...). Og så kjenner jeg skolen som 

barnet går på og det er en stor fordel da, for da er det mye lettere å si noe om det 

generelle, altså læringsmiljøet da. (...), så pleier jeg alltid å ville snakke litt med 

læreren i tillegg eller hvis det er en spesialpedagog inne i bildet så vil jeg snakke med 
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den, og så observerer jeg barnet. Så jeg er jo kanskje to ganger på skolen da for å 

observere, og så tar vi jo nesten alltid en WISC-test. Og det er sånn standard jeg gjør 

med alle og så vurderer jeg hva annet jeg skal bruke. 

 

Informanten fra den andre kommunen fortalte om en relativt lik gang i utredningen. Hun 

fortalte at sakene som henvises ikke alltid er ukjente for henne. Hun er også skolekontakt og 

fortalte at hun i noen av sakene har vært med på å prøve ut tiltak allerede før det kommer en 

formell henvisning. Informanten i denne kommunen fortalte også at hun ofte har en samtale 

med foreldrene som første steg i utredningen. 

 

(...) de blir jo som regel drøfta med oss først i tverrfaglig team (...). Og da starter jeg 

ofte med foreldresamtale, og samtale med lærer eller barnehagelærer, og så avtaler vi 

veien videre litt ut i fra det da, ofte har vi tatt WISC. Ja, vi tar ofte WISC, men det er 

jo ikke alltid man trenger det så, men vi prøver å bli litt mer restriktive da, velge tester 

utfra, ut i fra det som kommer frem der da. Og så tar jeg observasjon da. 

 

Informanten fortalte videre at det kan være «litt tilfeldig» om hun observerer eller tester 

barnet først. Her skiller informantene seg noe fra hverandre, da en av dem er tydelig på at hun 

alltid observerer først. Det kommer frem av sitatene at punktene i utredningen er: lese 

henvisningen og medfølgende papirer, foreldresamtale, samtale med lærer eller pedagog, 

observasjon og testing. Informantene fortalte også om et annet punkt, samtale med barnet 

som utredes. Samtaler med barnet blir snakket om både som en måte å hente informasjon, 

men også som en måte å skape relasjon i forbindelse med gjennomføring av normerte tester.  

 

4.3.2 Bruk av tester 
Her vil jeg presentere sider ved bruk av tester informantene var opptatte av. Kategorien ble 

utviklet fordi informantene fortalte om bruk av ulike normerte tester, men de omtalte dem 

kun som «tester». Tester kan være en del av utredningen i forbindelse med sakkyndig 

vurdering, og informantene fortalte om tester de tar selv og tester som barnehagen eller 

skolen har tatt før henvisning eller tar i forbindelse med utredning. Informantene fortalte om 

bruk av ulike tester til ulike formål.  
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Den generelle evnekartleggingen WISC blir nevnt av alle informantene, og det er bruk av 

denne testen som var utgangspunktet for det meste informantene sa om testing og 

testsituasjoner. Andre tester som ble nevnt ble knyttet opp mot å avdekke vansker de har 

mistanke om ut fra henvisning og observasjon, mens WISC virket nærmest å være standard i 

utredning. Om WISC sa informantene enten at de brukte WISC «ofte» eller «nesten alltid». 

Ingrid fortalte at hun bruker WISC «fordi at uansett hva slags type lærevansker så er det greit 

å ta en WISC, for den kan gi oss noen indikasjoner». Ut fra informantenes utsagn om WISC 

kan man anta at det i begge kommunene brukes WISC i en stor del av utredningene som 

gjøres. Evnekartleggingen WPPSI, Wechslers evnekartlegging for barn under 6 år, ble også 

nevnt av de to informantene som utreder førskolebarn. 

 

Ingrid sa dette om å bruke evnekartleggingen WISC i utredning: «Du får en god samtale med 

barnet underveis, så jeg tenker at WISC gir så mye mer enn bare testresultater». Dette sitatet 

er representativt for hva informantene sa om testing. De fortalte alle at testsituasjonen, 

spesielt når de testet med WISC, ga dem annen informasjon i tillegg til selve testresultatet. 

Anniken fortalte at hun vil bruke testsituasjonen til å snakke med eleven: 

 

Så det skal jeg gjøre i forbindelse med WISC-testing da at vi prater litt om "hvordan 

har du det på skolen, hvordan syns du det er i friminuttene, har noen venner, hvilke 

fag liker du best og er det noe du syns du trenger mye hjelp til" og ja, da får du litt 

sånn inntrykk av hvordan barnet opplever skolehverdagen sin da. Og det er jo mer 

aktuelt jo større eller jo eldre barna er.  

 

Her snakker Anniken om muligheten til å ha en samtale med barnet på tomannshånd i 

testsituasjonen. Samtale under testsituasjonen omtaltes også som en måte informantene 

«trygger» (Hanne) barnet i testsituasjonen. Samtale med barnet før testsituasjonen beskrives 

av Ingrid som en viktig del av relasjonsbyggingen hun er opptatt av før hun tester et barn. 

Hun beskriver viktigheten av dette med å si at hun «tar ikke en fremmed unge og tester han». 

Hanne fortalte dette om å gjennomføre evnekartlegging: 

 

(...) en ting er jo på en måte evnene men jeg syns du ser mye i situasjonen og da. Litt 

hvordan eleven jobber da òg, for det er jo veldig gunstige læringsbetingelser. Er det 

greit for eleven å jobbe når man sitter én til én, sporer han av, begynner å snakke om 
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andre ting, blir han distrahert av stimuli hvis det er noen andre lyder, en som sitter og 

fikler mye, virker vedkomne trygg. Ja, jeg syns du ser mye i den situasjonen og, og da 

tar jeg det derfra. 

 

I dette sitatet kommer det frem hva Hanne observerer og vurderer under evnekartlegging. 

Hun ser på hvordan barnet jobber og reagerer på situasjonen, og syns at hun får mye ut av 

det. Alle informantene fortalte at det var viktig å bygge en relasjon med barnet i forbindelse 

med testing, uavhengig av barnets alder. Jeg tolker informantene dit hen at de bruker 

evnekartleggingen WISC i mange utredninger, og at de begrunner dette med at testresultatet 

er nyttig og testsituasjonen gir mulighet til å enten observere eller snakke med barnet.  

 

4.3.3 Bruk av samtaler 
Denne kategorien ble utviklet fordi alle informantene fortalte om samtaler som en viktig del 

av utredningen. Kategorien omhandler det informantene fortalte om samtaler de har med 

barnehageansatte eller lærere, foreldre og barnet som utredes. 

 

Når informantene fortalte om gangen i utredning sa alle at de tidlig i prosessen har en samtale 

med foreldrene. Denne første samtalen blir slik jeg forstår det brukt som en mulighet til å 

kartlegge foreldrenes meninger om barnet og barnets behov. En informant fortalte at hun 

også har en tilbakemeldingssamtale med foreldrene, gjerne alene, før hun har 

tilbakemeldingsmøte med skolen. Tilbakemeldingsmøte oppfatter jeg som en avslutning på 

sakkyndighetsarbeidet. Informanten fortalte at hun, etter å ha snakket med foreldrene i starten 

av utredningsprosessen, pleier «alltid å ville snakke litt med læreren i tillegg, eller hvis det er 

en spesialpedagog inne i bildet så vil jeg snakke med den». To av informantene fortalte at de 

opplever at observasjon er et godt utgangspunkt for samtaler om barnet, både med foreldre og 

pedagoger. Hanne fortalte om hvordan observasjoner kan brukes til å forklare foreldre 

hvorfor pedagoger eller lærere kan ha en annen oppfatning av barnet enn det foreldrene har: 

 

Så syns jeg det er veldig gunstig å bruke observasjon for å kunne forklare foreldrene 

da. «Sønnen din virker litt urolig», «nei, det er han ikke, vi opplever ikke det og alle 

kan streve med uro og bare vi gjør sånn og sånn så går det bra». Da kan man kanskje 

si «ja men jeg så når barna skulle gå fra bordet, så gikk alle ut og kledde på seg, mens 

han løp ut i gangen og kasta koppen sin i do før han løp et annet sted». Så ja, det blir 



	62	

konkret og ikke sånn synsing med at det er uro. Så det kan være et gunstig 

utgangspunkt for tilbakemelding også. 

 

Ingrid fortalte om hvordan hun bruker observasjoner til å kunne danne et grunnlag for å gi 

lærere veiledning: 

 

Jeg liker å observere mye sånn at jeg kan gi tilbakemeldinger til læreren, da har jeg 

alltid et sånt positivt fokus da, og så finner man alltid utviklingspotensial også. Men 

da tenker jeg at det er viktig å observere mye så man også finner det positive, sånn at 

man har et godt utgangspunkt, sånn at læreren eventuelt skal ta imot litt veiledning.  

 

Informantene fortalte her om en av grunnene til at de bruker observasjon som 

kartleggingsmetode. Observasjon gir informantene noe konkret å bruke når de skal ha et 

videre samarbeid med foreldre og pedagoger. Hanne fortalte også at hun i noen utredninger 

kunne bruke foreldresamtaler til å dele ut ASEBA-skjema som foreldrene fyller ut. Anniken 

fortalte hva hun spør foreldre om: 

 

... om situasjonen sånn den er nå og hva de tenker at de vil ha hjelp til, og også litt 

sånn om utviklingen til barnet, om det har vært noe spesielt fra svangerskap, fødsel, 

hvordan utviklingen har vært både språklig og motorisk. Om de har vært i kontakt 

med hjelpeapparatet før. Så pleier jeg å spørre om søsken, for det syns jeg er litt 

interessant. 

 

Anniken fortalte at hun ønsket å få mye informasjon fra foreldrene, og at det er derfor hun 

spør foreldrene om hele barnets utvikling i tillegg til den nåværende situasjonen. Ingrid 

fortalte at en annen grunn til å ha samtale med foreldrene var for å fortelle dem om 

utredningsprosessen, og gi dem mulighet til å stille spørsmål. Hun fortalte også at hun prøver 

å gi foreldrene informasjon om for eksempel WISC, og forklare hvorfor hun ønsket å bruke 

denne testen i utredningen.  

 

Hanne fortalte om samtaler med elever, og sa om de eldre elvene at de «kan i større grad 

reflektere og si noe om behov, og vi prøver jo å bli enda flinkere på at eleven skal få si noe 

som det og få uttale seg». Anniken fortalte at hun vil bruke testsituasjonen til å snakke med 
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barnet, og stille spørsmål som; «hvordan har du det på skolen, hvordan syns du det er i 

friminuttene, har noen venner, hvilke fag liker du best og er det noe du syns du trenger mye 

hjelp til». Hun mente at slike spørsmål kan gi henne et innblikk i skolehverdagen til barnet. 

Jeg tolker det dit hen at hun mener at barnets synspunkter på egen skolehverdag vil være 

nyttig i utredningen, og at det kan fortelle henne noe om hva eleven strever med, hvordan 

undervisningen barnet får fungerer og barnets relasjoner til andre.  

 

4.3.4 Bruk av andres observasjoner og tester 
Denne kategorien ble utarbeidet fordi informantene fortalte om ulike kartleggingsverktøy og 

tester de ikke nødvendigvis brukte selv, men som barnehage og skole gjennomfører. Når barn 

henvises til PP-tjenesten medfølger det gjerne en pedagogisk rapport, som alle informantene 

fortalte at de leste som første steg i sakkyndighetsarbeidet. Pedagogisk rapport kan for 

eksempel inneholde resultater på ulike kartleggingsprøver og vurderingsskjemaer som er 

gjennomført av barnehage og skole før henvisning.  

 

Som det fremkommer tidligere i analysen fortalte informantene at de selv ikke bruker 

vurderingsskjemaer i forbindelse med observasjon. De fortalte derimot at vurderingsskjemaer 

gjerne er noe barnehagen eller skolen har fylt ut eller at de deler ut vurderingsskjemaer til 

foreldrene til barnet. Informantene fortalte om bruk av ulike vurderingsskjemaer, blant annet 

ASEBA og TRAS. En av informantene fortalte at de også kan be barnehagen eller skolen om 

å gjennomføre spesifikke tester eller kartlegginger: 

 

Ja, vi ber jo skolene og barnehagene ta en del ulike kartlegginger også (...). Hvis det er 

barnehager, hvis det er på språk for eksempel tar de ofte TRAS, Askeladden, MIO er i 

forhold til matte. Og skolene må jo skrive en pedagogisk rapport når de melder til oss, 

og der også kommer det jo litt an på type vanske da, språk 6-16 og 20 spørsmål er jo 

kartlegginger. Ofte så avtaler vi det på et drøftingsmøte. 

 

Informanten fortalte videre om det hun kalte drøftingsmøter. Dette er møter hvor PP-tjenesten 

og pedagoger avtaler hvilke tester barnehage eller skole skal gjøre og hva PP-tjenesten skal 

gjøre videre i utredningen. Hvordan en pedagogisk rapport utformes er forskjellig fra 

kommune til kommune, og også fra skole til skole. En av informantene som er skolekontakt 
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fortalte at hun jobber med å få til et bedre system med hvilke tiltak skolen skal ha prøvd før 

de sender henvisning til PP-tjenesten: 

 

Det er veldig forskjell fra skole til skole hvor gode system de har for det da, så vi 

jobber for at alle skal få gode systemer for det. På min skole så fungerer det ikke så 

veldig bra. 

 

Grunnen til at informanten ønsker gode systemer på tiltak før henvisning er at «man får jo 

vite mye når man setter i gang tiltak og ser effekten». Hun sa også at det sparer mye tid, fordi 

utredninger går raskere jo mer informasjon skolen allerede har om barnet. Informantene er 

generelt enige i at det er viktig at barnehage og skole gjør en del utredning før de sender 

henvisning. Ingrid mener allikevel at det i noen tilfeller er hensiktsmessig å gjennomføre 

normerte tester, selv om skolen allerede har gjort det. Om dette sa hun:  

 

Men det kan kanskje være et halvt år siden eller mer, og så tar vi den og så får vi 

kanskje et annet resultat. Og det har noe å gjøre med testsituasjonen også ikke sant, at 

administreringen, når læreren har gjort det så vet vi jo egentlig ikke om de har fulgt ... 

hvor flinke de har vært. 

 

Dette kan tolkes dit hen at Ingrid mener at noen normerte tester bør gjøres av PP-tjenesten, 

fordi de har muligheten til å gjennomføre testen på best mulig måte. Om PP-rådgiveren 

utfører testen selv har hun også full kontroll over alle aspekter ved testsituasjonen. Hun kan 

også tolkes til at hun mener at gamle testresultater ikke er like nyttige som nye testresultater.  

	
4.3.5 Drøfting: Hvilke kartleggingsmetoder prioriterer PP-rådgivere og 

hvorfor? 
Informantene fortalte om hvordan de vanligvis går frem ved en utredning i forbindelse med 

sakkyndig vurdering, og de fortalte stort sett om de samme punktene. Opplæringslovens 

paragraf 5-3 stiller minstekrav til hva en sakkyndig vurdering skal inneholde:  

 
- eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet 
- lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa 
- realistiske opplæringsmål for eleven 
- om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet 
- kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. 
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De ulike kartleggingsmetodene som brukes i utredningen av elever bør ha som utgangspunkt 

at de skal samle informasjonen som trengs for å møte disse kravene. Informantene fortalte at 

de i en utredning; leser henvisningen, gjennomfører foreldresamtale, har samtaler med lærer 

eller pedagog, observerer, gjennomfører tester og eventuelt har en samtale med barnet.  

 

Alle informantene fortalte at de etter å ha lest henvisning og papirer som følger med 

henvisningen, innkaller foreldrene til samtale. Veilederen spesialundervisning (Udir, 2014, s. 

47) skriver: «Foreldrene og eleven skal involveres i alle deler av prosessen», og samtale med 

foreldrene er derfor viktig. Informantene gir inntrykk av at det er flere grunner til å ha 

samtale med foreldrene. Ingrid legger vekt på muligheten til å informere foreldrene mens 

Anniken legger vekt på muligheten for å kartlegge barnets utviklingshistorie. Informantene 

fortalte både om samtale med foreldre i starten av utredning og etter utredningsarbeidet er 

over. Utfra informantenes utsagn ser det ut som de involverer foreldrene i deler av prosessen. 

I Veilederen spesialundervisning (Udir, 2014) skrives det om å involvere eleven. Hva som 

ligger i dette er imidlertid ikke helt tydelig, men informantene fortalte også om samtale med 

elever, spesielt elever fra femte- sjetteklasse og eldre. Samtaler med elever mener jeg at kan 

anses som å involvere dem i prosessen. Spesielt når Anniken snakket om å gi elever 

tilbakemelding på testresultater og å gi dem mulighet til å uttale seg om hvordan de oppfatter 

skolehverdagen sin, tenker jeg handler om involvering. 

 

Informantene fortalte om de samme punktene som skulle gjennomføres i en utredning, men 

det var noe forskjellig hvilken rekkefølge de ønsket å gjøre de forskjellige delene av 

utredningen. En av informantene var veldig tydelig på at hun alltid skulle observere barnet 

før hun møtte det i forbindelse med samtale eller testing. En av de andre informantene sa at 

det var noe tilfeldig om hun gjennomførte testing eller observasjon først. Dette kan tolkes dit 

hen at den første informanten er opptatt av å være anonym i forbindelse med observasjon, 

mens den andre informanten ikke er så opptatt av dette. Informantenes utsagn kan ikke 

direkte si noe om hvilke kartleggingsmetoder som blir prioritert, men sier noe om hvilke 

hensyn informantene tar i forhold til observasjon. Verken opplæringsloven, Barnehagelover, 

Veilederen spesialpedagogisk hjelp (Udir, 2017a) eller Veilederen spesialundervisning (Udir, 

2014) sier noe om at utredning bør foregå i en bestemt rekkefølge. Sattler (2008) er derimot 

tydeligere på hvilken rekkefølge han mener en utredning bør foregå. Han mener blant annet 

at observasjon alltid bør gjennomføres før man velger ut relevante tester. Det er dermed ikke 
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nødvendigvis samsvar mellom retningslinjer beskrevet i faglitteraturen og rekkefølgen 

informantene har på de ulike delene av utredningen.  

 

Det er tydelig at alle informantene var opptatte av at testsituasjonen skulle gi dem mer 

informasjon enn kunnskap om barnets generelle evnenivå. Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 

157) skriver at testsituasjoner er «observasjon under standardiserte betingelser», og 

informantene snakker om testsituasjoner på en måte som stemmer overens med Hesselberg 

og Tetzchners beskrivelse. Testsituasjonen beskrives av informantene som en mulighet til å 

snakke med barnet, og dermed oppfylle krav om at barnet skal ha mulighet til å beskrive sin 

situasjon (Udir, 2014, s. 47). Barnet skal også ha mulighet til å påvirke hvordan eventuell 

spesialundervisning skal gjennomføres, men ingen av informantene sier eksplisitt noe om 

hvordan de gjør dette. Alle informantene fortalte at de har samtaler med barnet som utredes, 

og jeg tolker det dit hen at de bruker samtaler med barnet til å kartlegge hvordan barnet 

opplever sin situasjon. To av informantene sa også at de gir tilbakemeldinger direkte til de 

eldre elevene om testresultater. Dette tenker jeg kan være en mulighet for å snakke med 

barnet om hva det strever med og hvordan eventuell spesialundervisning kan utføres, selv om 

ingen av informantene eksplisitt sa det. 

 

Vogt (2016, s. 218) skriver at tester gir mulighet for blant annet å se hvordan barnet arbeider 

med problemløsning og hvordan barnet forholder seg til annerledes stimuli enn i 

klasserommet. Dette ser det ut til at informantene tenker på og bruker testsituasjonen til. 

Hanne fortalte eksplisitt at hun brukte testsituasjoner til å observere hvordan barnet jobber. 

Veilederen Spesialundervisning (Udir, 2014, s. 47) skriver også at det kan være «nyttig å 

observere eleven både i naturlige og i mer tilrettelagte situasjoner», og en testsituasjon kan 

beskrives som en tilrettelagt situasjon. Testsituasjonen kan gjøre det lettere for PP-rådgiveren 

å se på problemløsning og valg av strategier enn ved en observasjon i et fullt klasserom.  

 

En av informantene snakket om å være «litt mer restriktive» i forhold til hvor mange barn 

som testes med WISC. Overdreven bruk av testing og for stor tillit til testresultater er et tema 

som debatteres blant annet av Hansen (2017). Sattler (2008, s. 13) mener også at tester bør 

velges ut etter observasjon, og at barnet kun bør testes når det er ansett som nødvendig. Hva 

som er nødvendig i hver enkelt situasjon er en skjønnsmessig vurdering som må gjøres av 

PP-rådgiveren fra sak til sak. Det informantene fortalte om bruk av WISC og tester kan tolkes 
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som at de til en viss grad automatisk tar en WISC-test i utredningen av elever, og at de etter å 

ha gjort dette vurderer hvilke andre tester som er nødvendige. På bakgrunn av dette kan det 

stilles spørsmål ved om det burde vært utarbeidet klarere retningslinjer for bruk av evnetester 

i PP-tjenesten. En av informantene som også utreder førskolebarn fortalte at hun i disse 

sakene bruker andre tester og «ikke så ofte evnetester». Som det er drøftet tidligere hevder 

både informantene og faglitteratur at det er enklere å gjennomføre observasjoner i barnehage, 

og kanskje det gjør at informanten ikke gjennomfører evnekartlegginger i like stor grad på 

førskolebarn. Ingrid sa også at en test ikke kan «... erstatte en god samtale eller en god 

observasjon», og det er kanskje en lignende mening som gjør at en annen informant ønsker å 

være mer restriktiv i forhold til bruk av evnekartlegging.  

 

Det at informantene ikke bruker vurderingsskjemaer selv når de observerer kan ha ulike 

årsaker. Det kan hende at dette er et område det er enkelt å delegere bort til andre, og at de 

gjør det for å spare tid i utredningen. Det kan hende at informantene ikke tenker over at de 

selv kan bruke vurderingsskjemaer, og at de ikke forbinder dem med observasjon. Det kan 

hende informantene mener disse skjemaene er mer nyttige når de er fylt ut av personer som 

har en nærere og daglig kontakt med barnet. Når informantene selv kun observerer barnet i 

noen timer fordelt over noen få dager kan det for eksempel være vanskelig å få med seg alle 

ferdighetene som skal observeres i forbindelse med TRAS. Selv om informantene ikke selv 

bruker vurderingsskjemaer i observasjon, betyr ikke det at de ikke brukes i utredning i 

forbindelse med sakkyndig vurdering. Det er naturlig at PP-tjenesten ikke gjør alt i 

forbindelse med utredningen (Faglig enhet for PP-tjenesten, 2001, s. 35). PP-tjenestens 

oppgave er heller å sørge for at utredningen skjer, og informantene fortalte at de ber 

barnehager og skole å utrede og teste barn i forbindelse med sakkyndig vurdering.  

 

Veilederen spesialpedagogisk hjelp (Udir, 2014, s. 15) skriver: 

 
Noen ganger kan det være formålstjenlig å be barnehagepersonalet observere barnet i 
barnehagen, for eksempel for å se etter noe bestemt, for så å melde tilbake til PP-tjenesten hva 
personalet har observert.  

 
Dette kan sannsynligvis også gjøres i skolen, PP-tjenesten kan be læreren om å observere noe 

spesielt ved barnet i forbindelse med utredning. Informantene sa ingen ting om å be 

barnehagepersonalet eller lærere observere noe, men de sa at de ber dem om å gjennomføre 

kartlegginger og tester. En av informantene sier blant annet at hun ser på ASEBA-
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spørreskjemaer som kartlegging og at hun pleier å dele ut disse. For at pedagoger eller 

foreldre skal kunne fylle ut et ASEBA-skjema må de observere hva barnet gjør, og sånn sett 

blir de indirekte spurt om å observere for å se etter noe spesielt. Det kan hende informantene 

også eksplisitt spør pedagoger eller foreldre om å observere barnet for å se etter spesielle 

ting, uten at de fortalte om det under intervjuene. 

 

4.4 I hvilken grad er observasjon brukt for å kartlegge 

miljøet barnet befinner seg i? 
Den sakkyndige vurderingen skal ikke bare si noe om barnets evner men også om barnets 

utbytte og muligheter i det ordinære barnehagetilbudet eller læringsmiljøet (Barnehageloven, 

§ 19a, Opplæringsloven § 5-3). For å kunne si noe om utbytte i det ordinære tilbudet, og 

hvilke muligheter barnet har innenfor disse rammene, må PP-rådgivere kjenne til det 

ordinære tilbudet. Derfor må også miljøet utredes i forbindelse med sakkyndig vurdering. 

Observasjon er en av mulighetene man har når man skal se på læringsmiljøet barnet er en del 

av. Kategoriene som presenteres under dette forskningsspørsmålet er vurdering av de 

ordinære rammene, observasjon av pedagogiske ledere, assistenter og lærere og observasjon 

av det sosiale. 

 

4.4.1 Vurdering av de ordinære rammene 
Denne kategorien er utviklet gjennom ordvalget til Ingrid, som snakket om «de ordinære 

rammene». I opplæringsloven omtales de ordinære rammene som «det ordinære 

opplæringstilbudet», i barnehageloven brukes begrepet «det ordinære barnehagetilbudet». 

Det ordinære tilbudet er det miljøet barnet har i barnehagen eller skolen, og det er 

mulighetene innenfor det ordinære tilbudet som bestemmer om barnet trenger vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.  

 

Anniken og Ingrid presiserte at sakkyndig vurdering også skal inneholde en vurdering av 

miljøet rundt barnet. Om dette sa Ingrid: 

 

Og, ikke sant, i forhold til sakkyndig vurdering, rett til spesialundervisning, så er det 

jo ikke bare på grunn av barnet. Da er det jo en vesentlig faktor, vi skal jo vurdere om 

eleven får utbytte av undervisninga, og da må vi være kjent med undervisningen. Så 
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vi må være kjent med læringsmiljøet i klassen, vi må være kjent med læreren, hva 

slags potensiale læreren har i forhold til tilpasset og differensiert undervisning, hva 

slags potensiale skolen har. Hva er de ordinære rammen på denne skolen, hvor mye 

tilpasset og differensiert opplæring kan man få? For skolene er forskjellige og lærerne 

er forskjellige. Så det er viktig å på en måte ikke bare observere, men gjøre seg kjent 

med skolen. 

 

I sitatet kommer det frem at Ingrid mener det er viktig å observere miljøet rundt barnet fordi 

dette er en del av den sakkyndige vurderingen. Hun fortalte også at man må «gjøre seg kjent 

med skolen», og at dette ikke kun kan gjøres gjennom observasjon. En av informantene som 

gjør utredninger i barnehage fortalte at man også må gjøre seg kjent med barnehagens rutiner, 

og at dette kan gjøres gjennom samtaler. Miljøet barnet som utredes befinner seg i blir med 

andre ord ikke kartlagt kun gjennom observasjon, men også gjennom samtaler og deltakelse 

på møter. Informantene som er skolekontakter og barnehagekontakt fortalte blant annet om 

tverrfaglige møter de deltok på, og at disse møtene er en del av å bli kjent med skolen og 

barnehagen. En av informantene som er skolekontakt sa også at hun har hatt observasjoner i 

klasser i forbindelse med systemarbeid.  

 
PP-tjenestens ansvar er todelt, de skal både jobbe på individnivå med sakkyndighetsarbeid og 

på systemnivå med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Problemstillingen i denne 

oppgaven en rettet mot PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid, og metoden er inspirert av 

stegvis-deduktiv induktiv metode. Det er derfor et poeng å vise hva informantene var opptatte 

av, og alle informantene snakket om systemarbeid. Målet med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling er at så mange barn som mulig skal få utbytte av det ordinære tilbudet 

og ikke får behov for sakkyndig vurdering. Anniken fortalte at PP-tjenesten i kommunen 

jobber med å innføre det hun omtalte som lesekurs på skolene, som en del av systemarbeidet: 

 

... ikke for de som har spesialundervisning men for de som står i fare for å utvikle 

vansker, mer som et sånn forebyggende perspektiv. Så det tenker jeg, det er der vi 

ønsker å jobbe ikke sant, på det nivået. Mer forbyggende og hvert fall komme dit at 

det er en del ting som skal være gjort og prøvd ut før barnet blir henvist til PP-

tjenesten, at barnet skal ha gått på leskurs på skolen for eksempel. 
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Slik informanten beskrev det er målet med systemarbeidet å begrense antall henvisninger. 

Hun mener også at systemarbeidet skal gjøre at eventuelle henvisninger som kommer har en 

bedre pedagogisk rapport, fordi skolen allerede har prøvd ut bestemte tiltak. Ingrid mener 

hennes kommune er flinke på systemarbeid, og at PP-tjenesten har mange muligheter til å gi 

veiledning og utvikle kompetanse uavhengig av sakkyndig vurdering. Hun sier dette gjør at 

de «har nær kontakt både med skoler og med barnehager». Hanne mener kommunen prøver å 

bli flinkere til å drive systemarbeid, men at det har «vært mye individ fokus i PP-tjenesten». 

Jeg tolker informantene dit hen at systemarbeid hjelper dem med å kunne vurdere de 

ordinære rammene i sakkyndighetsarbeidet. Jeg oppfatter det slik at informantene mener at 

observasjon alene ikke er tilstrekkelig når de skal vurdere de ordinære rammene, og at 

systemarbeid og samtaler gode metoder for dette. 

	
4.4.2 Observasjon av pedagogiske ledere, assistenter og lærere 
Kategorien ble utviklet på bakgrunn av at alle informantene fortalte om å observere 

«barnehagepersonalet», «ped-leder», «lærer» og «assistenter». Kategorien inneholder det 

informantene fortalte om å observere de som arbeider med barnet, både i barnehage og skole. 

Informantene ga uttrykk for at en viktig grunn til å observere de som arbeider med barnet var 

for å kunne gi veiledning.  

 

To av informantene er som nevnt skolekontakter, den ene av dem er også barnehagekontakt. 

De to informantene mente at dette medførte at de hadde bedre forutsetninger når de skulle 

vurdere utbytte av det ordinære tilbudet. Til tross for dette sa den ene informanten dette om å 

observere miljøet: 

 

Og så, jeg er nok ikke flink nok til det kanskje da, men det er klart, ideelt sett burde 

man jo se mer på situasjonen rundt, jeg pleier alltid å beskrive den, men jeg burde bli 

flinkere til å jobbe med den og gi tilbakemeldinger rundt det.  

 

I dette sitatet kommer det frem at informanten alltid beskriver situasjonen rundt, men ikke 

nødvendigvis gir så mange tilbakemeldinger til pedagog eller lærer. Jeg tolker informanten 

dit hen at hun observerer situasjonen og bruker den i utredningen, men mener at hun burde gi 

flere tilbakemeldinger til barnehagepersonalet og lærere. Alle informantene var opptatte av at 

det er en utfordring å gi barnehagepersonalet og lærere tilbakemeldinger og veiledning. En av 
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informantene sa at det var viktig å observere mye for å finne noe positivt, og alle 

informantene fortalte at de bruker noe positivt som utgangspunkt for å gi veiledning. Dette 

ble snakket om både i forbindelse med enkeltbarn under utredning eller med vedtak og i 

forbindelse med systemarbeid. Med andre ord fortalte informanten at de bruker observasjon 

til å finne noe positivt for å kunne gi veiledning. Dette oppfatter jeg som at informantene 

tenker på hvordan de skal kunne samarbeide med pedagoger både i utredningen og senere. En 

av informantene som tar saker i barnehage uttrykte at hun syns det er lettere å veilede ansatte 

i barnehage enn ansatte i skolen. Dette gjorde at hun var spesielt opptatt av å finne noe 

positivt og relasjonsbyggende når hun observerte i skolen. Begge informantene som utreder 

barnehagebarn fortalte at de syns det var viktig å også se på assistentene som arbeider i 

barnehagen. En av informantene begrunnet det på denne måten: 

 

... for de kjenner kanskje barnet enda mer for avdelingsleder er på møter og litt sånn ut 

og inn og sånn. Så ikke ... ikke snakke over hodet på assistentene, men spørre dem og 

få informasjon ifra dem. Kanskje du får enda mer informasjon fra dem enn ifra ped-

lederen, ikke glem dem. I en klasse så forholder du deg jo mest til kontaktlærer som 

har det pedagogiske ansvaret, men i en barnehageavdeling så er det viktig å se 

assistentene også, at man kan observere dem litt også og gi dem tilbakemelding på 

gode ting de gjør i forhold til barnet da. 

 

Av sitatet kommer det frem at informanten mener det er flere voksenpersoner å forholde seg 

til i barnehagen enn på skolen. Informanten sa ikke noe om dette gjør at hun har flere eller 

lengre observasjoner i barnehage enn hun har på skole. Om man har et mål om å veilede flere 

voksne trenger man kanskje flere observasjoner, hvis man ønsker å gi dem personlige 

tilbakemeldinger. Når informantene snakker om å veilede lærere er det derimot mitt inntrykk 

at de hovedsakelig snakker om kontaktlærer, og ikke nødvendigvis faglærere. Informantene 

var ikke bare opptatt av å observere positive ting i relasjonen mellom barn og voksen, men 

også å finne det som de ønsket å forbedre. Anniken sa dette om å observere læreren: 

 

Det står jo også som et punkt i den sakkyndige vurderingen som noe vi skal si noe om 

da, hvordan er læringsmiljøet generelt sett. Men jeg tenker jo også at det er veldig 

viktig da, la oss si at det er en gutt i første eller andre trinn som er veldig urolig, da 

tenker jeg at det er veldig, det er jo helt avgjørende da hvordan det blir møtt, i hvert 
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fall i starten da på skolen ikke sant. Hvordan er møtet med skolen og hvordan blir ... 

læreren er jo med på å skape det skolefaglige selvbildet til eleven da, hvordan er jeg 

som skoleelev ikke sant, hvordan er jeg på skolen, det er jo det barna prøver å finne ut 

da, og da tenker jeg det er kjempe viktig da hvordan læreren møter elevene.  

 

Som det fremkommer i sitatet mente Anniken at det er viktig å se på hvordan læreren møter 

eleven, fordi dette har effekt på hvordan eleven utvikler sitt skolefaglige selvbilde. Min 

oppfatning er at Anniken er opptatt av å observere relasjonen mellom lærer og elev som en 

del av utredningen.  

 

4.4.3 Observasjon av det sosiale 
Informantene fortalte i liten grad eksplisitt om observasjon av relasjoner mellom barnet som 

utredes og andre barn i gruppa eller klassen. Alle informantene fortalte derimot at de 

observerer «det sosiale». Denne kategorien omfatter informantenes utsagn om observasjon av 

relasjoner mellom barna i gruppen eller klassen.  

	
Hanne fortalte at når hun observerer får hun en «litt annen rolle enn læreren», og at dette gjør 

at hun har opplevd å se atferd læreren ikke har lagt merke til. Hun fortalte om et tilfelle hvor 

hun oppdaget mobbing av en annen elev enn den hun i utgangspunktet var der for å 

observere. Dette viser at Hanne observerer klassemiljøet og relasjoner mellom elevene under 

utredninger. Hun fortalte også at hun noen ganger bruker skjemaer som gjør at hun kan 

«observere flere barn samtidig» og at hun har brukt sosiogram. Sosiogram gir mulighet til å 

systematisk kartlegge relasjonene mellom de man observerer. Hun fortalte ikke om dette er 

metoder hun har brukt i forbindelse med systemarbeid eller i utredning av enkeltbarn. Jeg 

tolker det dithen at dette er metoder som kan brukes i begge tilfellene.  

 

Ingrid fortalte at hun observerer friminutt på skole for å «se det sosiale». De andre 

informantene fortalte også om å observere i friminutt og at de ville se på det «sosiale», 

«samspillet» og «relasjoner». Et tema som går igjen er henvisningsgrunn og ønsket om å 

observere det sosiale. Hanne sa at en grunn til å bruke observasjon var hvis henvisnings-

grunnen «... er samspill eller en elev med mye uro eller konsentrasjon da syns jeg det er 

veldig greit å danne meg et bilde selv». Min oppfatning er at hun mener observasjon er ekstra 
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nyttig i saker hvor henvisningen indikerer at barnet har vansker med samspill eller uro. Ingrid 

fortalte også at den type henvisningsgrunner har betydning for observasjonen: 

 

Det er litt hva barnet er henvist for, er det ADHD og oppmerksomhetsforstyrrelser og 

sånt så er friminuttene kanskje enda mer verdifulle å observere for å se det sosiale 

samspillet og den biten. Og selvfølgelig hvis man er henvist for, hvis det er litt sånn 

autisme-aktig så er det lurt å se mye på det. 

 

Ifølge disse utsagnene er informantene mer opptatte av å observere relasjoner barnet har med 

jevnaldrende om barnet er henvist for oppmerksomhetsvansker, uro eller hvis det er mistanke 

om autisme. Informantene ga uttrykk for at når de utreder elever er det friminutt som er det 

viktigste tidspunktet å observere det sosiale samspillet med medelever. Ingen av 

informantene sa noe om at det var spesielle situasjoner i barnehage som ga mer rom for å 

observere det sosiale. Dette har sannsynligvis sammenheng med at barnehagehverdagen 

inneholder flere situasjoner med lek og samspill enn skolehverdagen.  

	
4.4.4 Drøfting: I hvilken grad er observasjon brukt for å kartlegge miljøet 

barnet befinner seg i? 
Informantene fortalte at de syns det er viktig å observere miljøet av flere grunner. En av 

hovedgrunnene som blir oppgitt er at loven sier at retten til spesialpedagogisk hjelp eller 

spesialundervisning utløses av forhold ved miljøet. Om barnet kan få utbytte innenfor det 

ordinære tilbudet har ikke barnet rett på spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 

Dette gjør at PP-rådgiveren må se på det ordinære tilbudet også. Det kan trekkes linjer 

mellom denne tankegangen og en relasjonell forståelse av funksjonshemming og 

lærevansker. En relasjonell forståelse av funksjonshemming og lærevansker beskrives av 

Tøssebro (2010) og Morken (2012). En relasjonell forståelse av funksjonshemming legger til 

grunn at et individs funksjon styres av hvordan miljøet er tilrettelagt, og jo flere 

funksjonshemmende barrierer det er i miljøet jo mer funksjonshemmet blir individet 

(Tøssebro, 2010, 24). Morken (2012, s. 73) mener dette også gjelder læring, og han skriver 

om læringshemmende barrierer. Informantene nevnte ingen av disse begrepene, men snakket 

blant annet om hvilke rammer skolen har for å gi elever tilpasset og differensiert 

undervisning innenfor det ordinære tilbudet. Dette er noe informantene må vurdere i 
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utredningen, fordi barn som kan få færre funksjons- og læringshemmende barrierer innenfor 

det ordinære tilbudet trenger kanskje ikke spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.  

 

Informantene fortalte at de ikke får nok informasjon om det ordinære tilbudet kun gjennom 

observasjon. Observasjon kan med andre ord ikke være den eneste metoden når barnets 

læringsmiljø skal kartlegges. Informantene fortalte at både miljøet i barnehagen og skolen må 

undersøkes på ulike måter. En metode som ble nevnt var samtaler. Informantene som er 

skole- og barnehagekontakter mente at i deres rolle som kontaktpersoner hadde de mye 

informasjon om det ordinære tilbudet. En av informantene mente at hun kjente skolen og de 

ansatte så godt at hun i noen saker hvor det ble vedtatt spesialundervisning kunne komme 

med innspill angående hvilke personer som burde gjennomføre spesialundervisningen. Det 

tyder på at skolekontaktene er kjent med skolene, og at de får utbytte av det når de arbeider 

med sakkyndig vurdering.  

 

Informantene fortalte også om å observere barnehagepersonalet og lærere. Det er flere 

grunner til at informantene var opptatte av å observere de som arbeider med barnet. For det 

første fortalte de at dette er en del av utredningen og det å kartlegge det ordinære tilbudet for 

å vurdere barnets rett i spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. For det andre var 

informantene opptatte av å bruke observasjon til å kunne gi veiledning.  

 

Tilrådingen i den sakkyndige vurderingen av barnehagebarn skal blant annet inneholde 

«... hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring» 

(Barnehageloven, § 19d). For å kunne gjøre dette må PP-rådgiveren både vite hvilken type 

organisering barnehagen har og hvilken organisering det er mulig å få til. Det krever at 

utredningen inneholder kartlegging av de ordinære rammene. Hvordan barnehagen 

organiserer dagen og gjøremål kan nok observeres til en viss grad. For å finne ut dette kun 

gjennom observasjon kan man se for seg at PP-rådgiveren må bruke mye tid på å observere, 

og må observere over et langt tidsspenn. Hvilke endringer i organiseringen det er mulig å 

gjøre er også vanskelig å finne ut kun gjennom observasjon. Ingrid snakket om «de ordinære 

rammene» og «potensialet», og selv om hun henviste til skole og lærere, er min oppfatning at 

dette også kan gjelde i barnehage. Informantene fortalte eksplisitt at de ikke kunne få all 

informasjonen de trenger om de ordinære rammene gjennom kun å observere. 
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Både teorien og informantene er enige om at PP-rådgivere må undersøke det ordinære 

tilbudet for å kunne skrive en god sakkyndig vurdering. Informantene er også tydelige på at 

dette ikke kun kan oppnås gjennom observasjon. Vogt (2016) og Sattler (2008) skriver om 

betydningen av metodetriangulering, og når informantene skal vurdere det ordinære tilbudet 

bruker de metodetriangulering. De fortalte både om bruk av observasjon, samtaler, møter og 

systemarbeid som metoder for å vurdere de ordinære rammene i barnehage og skole. 

 

Informantene var også opptatt av å bruke observasjon som et utgangspunkt for å kunne gi 

foreldre informasjon om barnet og til å veilede pedagogiske ledere, assistenter og lærere. 

Informantene fortalte at det å observere positive interaksjoner mellom barnet og de som 

arbeider med barnet er relasjonsbyggende. Spesielt Ingrid var opptatt av dette, og sa at hun 

observerer mye nettopp for å finne et utgangspunkt for veiledning. Jeg tolker Ingrid dit hen at 

relasjonsbygging og muligheten for å kunne gi god veiledning er en viktig grunn til at hun 

bruker observasjon som kartleggingsmetode. Det at hun er så opptatt av dette viser også at 

hun bruker observasjon for å kartlegge miljøet barnet befinner seg i.  

 

Informantene fortalte at de brukte observasjon for å «se på det sosiale» og «samspillet» 

mellom barnet og jevnaldrende. Hesselberg og Tetzchner (2016, s. 155) mener at aktiviteter 

som er styrt av barn, for eksempel frilek og friminutt, gir mulighet til å se på barnets sosiale 

fungering. Informantenes ønske om å se det sosiale ser ut til å henge noe sammen med 

henvisningsgrunn. Det viser at informantene gjør vurderinger i hver sak i forhold til hvor mye 

og hvilke situasjoner de velger å observere. Der hvor henvisningen handler om «atferd» sier 

Hanne at hun alltid vil observere for «å danne seg et bilde selv». «Atferd» kan tolkes til å 

omhandle et spørsmål om det foreligger atferdsvansker. Ogden (2009) mener at 

Bronfennbrenners bioøkologiske modell kan være en forklaringsmodell for utviklingen av 

atferdsvansker. Den bioøkologiske modellen viser hvordan ulike systemer og individet har 

påvirkning på hverandre. Med en slik forklaringsmodell er det å kartlegge de ulike systemene 

barnet befinner seg i viktig (jf. Punkt 2.2.2).. Ingrid fortalte at hun ved mistanke om 

oppmerksomhets-forstyrrelser eller autisme syntes friminuttene er «enda mer verdifulle» 

fordi de gir mulighet til å «se det sosiale samspillet». Ut fra informantenes utsagn bruker de 

ulike metoder for å kartlegge de ordinære rammene, men hovedsakelig observasjon til å 

kartlegge barnets sosiale relasjoner.  
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5 Oppsummering og avslutning 
I denne studien har målet vært å undersøke problemstillingen:  

Hvilke tanker har pedagogisk-psykologisk rådgivere om bruken av observasjon som 

kartleggingsmetode i sakkyndighetsarbeidet?  

Problemstillingen er undersøkt gjennom tre forskningsspørsmål: 

Hvilke vurderinger gjør PP-rådgivere ved bruk av observasjon? 

Hvilke kartleggingsmetoder prioriterer PP-rådgivere og hvorfor? 

I hvilken grad er observasjon brukt for å kartlegge miljøet barnet befinner seg i? 

 

For å besvare problemstillingen benyttet jeg meg av kvalitativt forskningsintervju. Jeg tok 

kontakt med PP-tjenesten i forskjellige kommuner på Østlandet, og intervjuet tre PP-

rådgivere fra to forskjellige kommuner. Jeg har brukt stegvis-deduktiv induktiv metode i 

analysen av datamaterialet, og begrepene informantene benyttet i intervjuene har dannet 

grunnlaget for de ulike kategoriene. Analysen og drøftingen har inneholdt sitater fra og 

beskrivelser av informantenes utsagn, og jeg har benyttet teori og tidligere forskning for å 

drøfte informantenes utsagn. Videre besvares forskningsspørsmålene, som sammen viser 

hvilke tanker PP-rådgiverne i studien har om bruken av observasjon som kartleggingsmetode 

i sakkyndighetsarbeidet. For å besvare forskningsspørsmålene vil jeg oppsummere funnene 

fra analysen. Videre vil jeg peke på veien videre ved å se på funn som kan gi utgangspunkt 

for videre forskning. For å konkludere oppgaven vil jeg foreta noen avsluttende refleksjoner. 

 

5.1 Oppsummering av funn 
5.1.1 Hvilke vurderinger gjøres ved bruk av observasjon? 
PP-rådgiverne i studien gir uttrykk for at de alltid observerer barnet i utredning i forbindelse 

med sakkyndig vurdering. De fortalte at de vurderer tid og settinger for observasjonen, 

hvordan de skal presentere seg, hvor deltakende de skal være i situasjonen og hvor strukturert 

observasjonen skal være. Dette er vurderinger de gjør før observasjonen, underveis i 

observasjonen og etter de har gjennomført en observasjon. Vurderingene før observasjonen er 

basert på henvisningen og samtale med barnets foreldre. Barnets alder ser også ut til å ha en 

påvirkning på hvilke vurderinger PP-rådgiverne i studien gjør i forbindelse med observasjon. 

De gir uttrykk for at det er enklere å bli godtatt av barna i barnehage enn av barna på skolen, 

og at dette har noe å si for hvordan de presenterer seg når de skal observere.  
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PP-rådgiverne i studien er ikke nødvendigvis så opptatte av struktur under observasjon, og 

ingen av dem bruker normerte observasjonsskjemaer selv. De gjør vurderinger underveis i 

observasjonen i forhold til hvordan de noterer ned, hvor deltakende de er og hvilke settinger 

de observerer. De gjør også vurderinger etter observasjonen, for eksempel gjennom samtale 

med lærer, om de skal gjennomføre flere observasjoner eller ikke og om de eventuelt må 

gjøre strukturelle endringer ved neste observasjon.  

 

5.1.2 Hvilke kartleggingsmetoder prioriteres og hvorfor? 
PP-rådgiverne i studien virker å bruke kartleggingsmetoder som gjør at de kan møte kravene 

som stilles til innholdet i sakkyndig vurdering og undersøke bestillingen i henvisningen. De 

oppgir at de har samtaler med foreldre, barnehagepersonalet eller lærer og barnet, de 

observerer og bruker normerte tester etter behov. De benytter seg også av muligheten til å be 

barnehage og skole om å gjennomføre tester, og ber ofte om gjennomføring av normerte 

observasjonsskjemaer, for eksempel ASEBA. Dette kan oppfattes som et valg om å 

gjennomføre deler av kartleggingen selv, mens andre deler av kartleggingen blir delegert til 

barnehageansatte og lærere. 

 

Det er et inntrykk at de nærmest som en standard gjennomfører evnekartlegging ved bruk av 

WISC, spesielt når de utreder barn som går på skolen. Denne tendensen virker ikke å være 

gjeldende under utredning av barnehagebarn. Det ser ut til at dette kan ha sammenheng med 

at det kan være lettere å gjøre gode observasjoner av yngre barn, noe som støttes av teorien. 

De er opptatte av at testsituasjonen ved bruk av WISC gir informasjon utover testresultatet. 

Dette kan være en forklaring på hvorfor de bruker WISC i så stor grad som de oppgir. 

Samtidig kan det også gjenspeile en underliggende oppfatning om at normerte tester gir 

tydeligere resultater og at de derfor er mer verdifulle enn andre kartleggingsmetoder, uten at 

dette eksplisitt kommer frem under intervjuene. 

 

5.1.3 I hvilken grad brukes observasjon for å kartlegge miljøet? 
PP-rådgiverne i studien fortalte at de syns det var viktig å også observere miljøet rundt barnet 

under utredning. De oppga tre hovedgrunner til at det var viktig. For det første kreves det at 

en sakkyndig vurdering utreder det ordinære tilbudet. For det andre ønsket informantene å 

observere barnehagepersonalet og lærere for å kunne gi dem veiledning. For det tredje mente 
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de at det i noen tilfeller er relevant å se på det sosiale miljøet og relasjoner mellom barnet og 

jevnaldrende.  

 

Et tydelig funn er at informantene mener at det ordinære tilbudet ikke kan kartlegges kun ved 

bruk av observasjon. De sa at det også er nødvendig med samtaler for å kartlegge dette godt 

nok. De fortalte også at systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling, bidro positivt 

for å kunne kartlegge det ordinære tilbudet. Observasjon brukes som en metode for å kunne 

skape relasjon både med voksne som skal veiledes og med barnet som utredes. Om 

informantene ønsker å vite noe om det sosiale og barnets relasjoner til jevnaldrende er 

observasjon en metode de bruker i stor grad, i tillegg til at de eventuelt snakker om dette med 

barnet. 

 

5.2 Videre forskning 
PP-tjenestens utredninger bør ha høy kvalitet, fordi de danner grunnlaget for 

opplæringstilbudet til barn og unge. I lys av dette er det er flere av funnene det hadde vært 

aktuelt å undersøke nærmere. Et av funnene er at PP-rådgiverne bruker evnekartlegging i stor 

grad, og det er viktig å finne ut mer om hva som er grunnen til dette. Er det et press fra 

foreldre eller lærere om at den sakkyndige vurderingen må inneholde konkrete resultater? 

Eller er det PP-rådgiverne selv som mener at normerte tester gir bedre utredninger? Bruk av 

evnekartlegging kan føre til at fokuset rettes mot individets vansker heller enn manglene og 

mulighetene i det ordinære tilbudet. Her kan man spørre seg om det burde utarbeides felles 

faglige retningslinjer for bruk av evnetester i PP-tjenesten.  

 

Arbeidet med sakkyndig vurdering er kun en av de to hovedoppgaven PP-tjenesten har ifølge 

barnehageloven og opplæringsloven. Et funn i denne studien er at PP-rådgiverne opplever at 

systemarbeid fungerer slik de ønsker at det skal, nemlig at det gir færre henvisninger og at 

barna som henvises allerede er utredet av barnehage og skole. Det gjør PP-tjenestens 

undersøkelser enklere når barnehage og skole allerede har prøvd ulike tiltak. Mangelen på tid 

og ressurser til å drive kompetanse- og organisasjonsutvikling blir tatt opp av informantene. 

Med mangel på tid og ressurser kan det være aktuelt å undersøke metoder for å effektivisere 

systemarbeidet.  
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5.3 Avsluttende refleksjoner 
«Jeg vurderer situasjonen fra gang til gang» er et sitat hentet fra intervjuet med Anniken. 

Dette sitatet oppsummerer i stor grad PP-rådgivernes tanker om observasjon i forbindelse 

med sakkyndighetsarbeidet, nemlig at de hele tiden gjør vurderinger. De gjør vurderinger før, 

under og etter observasjoner, og observasjonene kan føre til vurdering av hvilke andre 

kartleggingsmetoder som skal benyttes. Dette viser hvor komplekst og omfattende 

utredningen i sakkyndighetsarbeidet kan være. PP-rådgiverne i denne studien har ulike måter 

å observere på, og de gjør observasjoner på den måten de selv ønsker og syns passer best for 

dem. På bakgrunn av begrepet om den norske enhetsskolen kan man undre over ulikheten i 

bruken av observasjon. Utredninger av forskjellige barn som opplever ulike lærings-

hemmende barrierer krever en viss fleksibilitet. Det kan hende at PP-rådgiverne får til dette 

ved å utføre observasjoner på den måten de selv vurderer som mest hensiktsmessig. 

 

Som presentert i kapittel 2 viser tidligere forskning på PP-tjenesten at sakkyndige vurderinger 

har stort fokus på diagnostisering og at lærere ønsker mer observasjon (Barneombudet, 2017, 

Grøgaard, 2004). Det ligger utenfor dette prosjektets rammer å vurdere om informantene er 

for fokusert på diagnoser fremfor læringsmiljøet i sakkyndige vurderinger de skriver. Det kan 

allikevel stilles spørsmål ved om den usystematiske bruken av observasjon og bruken av 

evnekartlegginger kan gi utslag i beskrivelsene av barnet i den sakkyndige vurderingen. PP-

rådgiverne er tydelige på at læringsmiljøet må kartlegges ved bruk av flere metoder, og det 

kan hende det er mangelen på ressurser til å gjennomføre systemarbeid som gir utslag i 

kritikken PP-tjenesten mottar. Det er ikke sikkert det er effektiv bruk av ressurser om PP-

rådgiverne bruker mer tid på observasjon i sakkyndighetsarbeidet, om de heller kan bruke 

mer tid på kompetanse- og organisasjonsutvikling.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 
PP-rådgiveres refleksjoner rundt bruk av observasjon som kartleggingsmetode 

 

Bakgrunn og formål 
Dette forskningsprosjektet er en del av min mastergrad i spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo. Formålet med studiet er å undersøke hvordan PP-rådgivere 

bruker observasjon i sakkyndighetsarbeidet. Som deltakere i studiet ønsker jeg PP-

rådgivere som har arbeidet minst to år i kommunal PP-tjeneste. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakerne vil bli intervjuet om bruk av observasjon i sakkyndighetsarbeid. Det vil 

også være generelle spørsmål om kartleggingsmetoder. Intervjuet vil vare ca. 1 time. 

Intervjuet gjennomføres der det passer best for hver deltaker, helst i løpet av januar 

eller februar 2018.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle personopplysninger behandles konfidensielt og uten navn eller arbeidssted. Jeg 

ønsker å ta lydopptak av intervjuene, for å transkribere senere. Det er kun jeg som 

vil ha tilgang til lydopptak og de transkriberte intervjuene. Intervjuene skal kun 

brukes til min masteroppgave, og alle lydfiler og transkriberte intervjuer vil bli slettet 

når oppgaven ferdigstilles innen 1. juni 2018. Når resultatene fra studiet blir fremstilt i 

min masteroppgave vil alle deltakere være anonymisert, gjenkjennelse av deltakere 

eller deres arbeidssted vil ikke være mulig. 

 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 

oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 

anonymisert. 
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Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Idunn 

Belsom på telefon 95 85 13 49 eller mail idunnbe@student.uv.uio.no 

 

Veileder: Ulf Gomnæs. Mail: u.t.gomnas@isp.uio.no  

 

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg har mottatt informasjon om studien og ønsker å delta 

 

 

 

(Signatur deltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Godkjennelse fra NSD 
 
Ulf Tore Gomnæs 
Postboks 1140 Blindern 
0318 Oslo 
 
 

Vår dato: 13.12.2017 Vår ref: 57621 / 3 / STM Deres dato: Deres ref: 

Forenkl et vurd ering f ra NSD Personvernombud et for f orskning 
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 
06.12.2017. M eldingen gjelder prosjektet: 

 

57621  PP-rådgiveres refleksjoner rundt bruk av observasjon – 
 en intervjustudie om bruk av observasjon som 
 kartleggingsmetode. 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder  
Daglig ansvarlig Ulf Tore Gomnæs 
Student Idunn Belsom 
 
Vurdering 

Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet med vedlegg, vurderer vi at 
prosjektet er omfattet av personopplysningsloven § 31. Personopplysningene som 
blir samlet inn er ikke sensitive, prosjektet er samtykkebasert og har lav 
personvernulempe. Prosjektet har derfor fått en forenklet vurdering. Du kan  
gå i gang med prosjektet. Du har selvstendig ansvar for å følge vilkårene under og 
sette deg inn i veiledningen i dette brevet. 

Vilk år for vår vurdering 
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: 

• opplysningene gitt i meldeskjemaet 
• krav til informert samtykke 
• at du ikke innhenter sensitive opplysninger 
• veiledning i dette brevet 
• Universitetet i Oslo sine retningslinjer for datasikkerhet 

Veiledning 
Krav til informert samtykke 
Utvalget skal få skriftlig og/eller muntlig informasjon om prosjektet og samtykke til 
deltakelse. Informasjon må minst omfatte: 

• at Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet 
• daglig ansvarlig (eventuelt student og veileders) sine kontaktopplysninger 
• prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til 
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• hvilke opplysninger som skal innhentes og hvordan opplysningene innhentes 
• når prosjektet skal avsluttes og når personopplysningene skal 

 anonymiseres/slettes  
 
På nettsidene våre finner du mer informasjon og en veiledende mal for 

informasjonsskriv. 

Forskningsetiske   retningslinjer 
Sett deg inn i forskningsetiske retningslinjer. 

 
M eld fra hvis du gjør vesentli ge endringer i prosjektet 
Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre 
nettsider finner du svar på hvilke endringer du må melde, samt endringsskjema. 

 
Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i M eldingsarkivet 
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også 
tilgang til egne prosjekter i M eldingsarkivet. 

 
Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt 
Ved prosjektslutt 01.06.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for 
behandlingen av personopplysninger. 

 

Gjelder dette ditt prosjekt? 
 
Dersom du skal bruke databehandler 
Dersom du skal bruke databehandler (ekstern 
transkriberingsassistent/spørreskjemaleverandør) må du inngå en databehandleravtale med 
vedkommende. For råd om hva databehandleravtalen bør inneholde, se Datatilsynets veileder. 

 
Hvis utvalget har taushetsplikt 
Vi minner om at noen grupper (f.eks. opplærings- og helsepersonell/forvaltningsansatte) har 
taushetsplikt. De kan derfor ikke gi deg identifiserende opplysninger om andre, med mindre 
de får samtykke fra den det gjelder. 

 
Dersom du forsker på egen arbeidsplass 
Vi minner om at når du forsker på egen arbeidsplass må du være bevisst din dobbeltrolle som 
både forsker og ansatt. Ved rekruttering er det spesielt viktig at forespørsel rettes på en slik 
måte at fri villigheten ved deltakelse ivaretas. 
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Se våre nettsider eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med 
prosjektet! 

 
 
 
Vennlig hilsen 

 
 

Marianne Høgetveit Myhren 
Siri Tenden Myklebust 

 

Kontaktperson: Siri Tenden Myklebust tlf: 55 58 22 68 / Siri .M yklebust@nsd.no 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 
	
Kan du si noe om din fagbakgrunn og arbeidserfaring?  

 

Kan du fortelle om arbeidet med sakkyndig vurdering? 

Kan du si noe om de ulike kartleggingsmetodene du benytter? 

 

Kan du fortelle om de forskjellige typene observasjon du bruker? 

Har du brukt ferdige observasjonsskjemaer i arbeid med sakkyndig vurdering? Kan du 

fortelle om hvorfor du velger å bruke disse? 

 

Kan du fortelle om hva det er som gjør at du velger observasjon som kartleggingsmetode? 

Kan du si noe om hva det er du er opptatt av i en observasjon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

89	

Vedlegg 4: Utdrag fra transkripsjon 
 

I: Eh nei, ehm  

.. tenker du, 

altså når du tar WISC på skolen, hvor har du d- 

.. er det på et kontor eller er det et tomt klasserom eller? 

A: Eh ja jeg pleier å låne et konto-  

Eller ja .. ‘eller sosiallærerens kontor pleier jeg å bruke da. 

Så det skal liksom være helt stille og rolig, 

og ikke bli forstyrra av noe eller noen, eller ja 

I: Var det sånn at du ..  observerer før WISC?  

A: Ja. 

I:  (0) Sånn at du er hemmelig <@ holdt jeg på å si, @> 

når du observerer? 

A:  (0) <@ Ja, det gjør jeg. @> 

I: Ja. 

A: Så barnet skal ikke vite at jeg er der for å vite at jeg er der for å observere det & 

barnet og det skal ingen vite liksom,  

så det prøver jeg jo å ... jeg ‘prøver jo å få det til å ikke bli synlig for noen &  

liksom ‘ikke for barnet eller noen av de andre.  

Men så ‘merker jeg jo ofte da at .. !barnet, 

  av en eller annen grunn liksom merker at jeg er der for å observere det.  

... det kan jo være forskjellige grunner til det.  

barnet kan jo ha fått med seg ikke san- at det er noe på gang,  

.. at foreldrene kanskje har vært her.  

Ja. 

.. så jeg opplever !veldig ofte at barnet jeg er der for å observere tar kontakt med ‘meg  

og liksom skal ha hjelp da .. når de sitter å skal jobbe eller sånne ting. 

 


