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Sammendrag 

I 1991 ratifiserte Norge FNs barnekonvensjon (FN sambandet, 2018), noe som medførte at 

barn fikk rett til å medvirke etter artikkel 12 i konvensjonen. Dette har blitt implementert i 

norsk lov fra 2003, blant annet i opplæringsloven (1998) som sier at spesialundervisning skal 

utformes i nært samarbeid med eleven og at synspunktene til eleven skal legges vekt på. Med 

dette utgangspunktet har jeg skrevet denne oppgaven med følgende forskningsspørsmål; 

I hvilken grad opplever elever med spesialundervisning på yrkesfaglig studieretning at deres 

rettigheter tilknyttet medvirkning etter Opplæringslovens kapittel 5 blir ivaretatt? Jeg har 

valgt å konkretisere forskningsspørsmålet ytterligere med to underspørsmål: 

o I hvilken grad opplever elevene å ha tilfredsstillende grad av medvirkning i fasene 

knyttet til den spesialpedagogiske tiltakskjeden? 

o I hvilken grad opplever elevene at spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte? 

Den spesialpedagogiske tiltakskjeden er regulert i opplæringsloven (1998) og viser til 

saksgangen i spesialundervisning, med seks ulike faser; bekymringsfasen, henvisningsfasen, 

sakkyndig vurdering, vedtaksfasen, fase med planlegging og gjennomføring av 

spesialundervisningen og evalueringsfasen (Utdanningsdirektoratet, 2014). Vurderingen av 

elevens læringsutbytte legger grunnlaget for om en elev har rett til spesialundervisning eller 

ikke (Opplæringsloven, 1998, § 5) og er dermed sentralt i elevens rettigheter innen 

spesialundervisning. 

Metode 

Jeg har valgt et kvantitativt utgangspunkt for mitt forskningsprosjekt, ved å gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant elever med vedtak om spesialundervisning på yrkesfaglig 

studieretning ved seks videregående skoler i Akershus fylke. Datamaterialet fra 

spørreundersøkelsen ble analysert med en deskriptiv tilnærming gjennom bivariate 

frekvensanalyser av bakgrunnsvariablene kjønn, trinn og utdanningsprogram innen de ulike 

fasene. På grunn av et lite utvalg i undersøkelsen som ikke var basert på tilfeldig utvelging ble 

resultatene i liten grad generaliserbare, men ga et innblikk i hvordan elevene som deltok i 

undersøkelsen opplevde å medvirke i spesialundervisningen samt hvordan de vurderte sitt 

læringsutbytte.  
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Resultater 

Resultatene fra undersøkelsen viste at flertallet av elevene som deltok opplevede liten grad av 

medvirkning i fasene i den spesialpedagogiske tiltakskjeden som omhandler henvisning til 

PPT, utarbeiding av sakkyndig vurdering av PPT, vedtak om spesialundervisning samt 

planlegging og gjennomføring av spesialundervisningen. I fasene tilknyttet bekymring rundt 

læringsutbytte og evaluering av spesialundervisning opplevde flertallet av elevene delvis stor 

grad av medvirkning. I undersøkelsen kom det fram at et flertall av elevene i liten grad har 

fått informasjon omkring sine rettigheter i den spesialpedagogiske tiltakskjeden. 

Flertallet av elevene opplevde at spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte. Blant 

annet oppga flertallet av elevene at spesialundervisningen bidrar til at de fullfører 

videregående skole, får bedre karakterer samt økt mestring og forståelse i fagene. Det kom 

imidlertid fram at flertallet av elevene fra videregående trinn 2 og flertallet av elevene fra 

bygg – og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon ikke opplevde at 

spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte. 

Konklusjon 

For flertallet av elevene som deltok i denne undersøkelsen viser resultatene at de ikke 

opplevde tilfredsstillende grad av medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjeden, ut fra 

Shier sin modell (Shier, 2001, s.110) som indikerer et minimumskrav av medvirkning etter 

FN sin artikkel 12 i barnekonvensjonen. Flertallet av elevene opplevde imidlertid at 

spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte, noe som kan indikere at intensjonen med 

spesialundervisning etter opplæringsloven (1998) om å gi tilfredsstillende læringsutbytte for 

elevene, ut fra elevens synspunkt er oppnådd. Dette innebærer at flertallet av elevene i min 

undersøkelse kun delvis har fått ivaretatt sine rettigheter tilknyttet medvirkning etter 

opplæringslovens kapittel 5. For de elevene som var misfornøyd med organisering og 

gjennomføring av spesialundervisningen, vil det være nyttig med informasjon og støtte til å gi 

uttrykk for sine synspunkter, slik at undervisningen kan bli lagt til rette i større grad.   
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Forord 

Jeg har lånt og tilpasset tittelen til oppgaven fra refrenget i en sang laget av Øystein Dolmen 

og sunget av Gustav Lorentzen. Refrenget er; «Barn har rett til å bli hørt og sett. Barn har rett 

til å bruke vett. Barn har rett - regelen er lett. Barn har rett - rett og slett». Mine informanter 

vil kanskje ikke se seg selv som barn, men som elever har de de samme rettighetene som barn 

har. Teksten kan virke banal og naiv, men jeg synes den i all sin enkelthet har, helt rett. 

Dolmen og Lorentzen setter ord på barns rett til å medvirke og understreker at regelen er 

lett…. I eget møte med hjelpeapparatet og spesialundervisning har det vist seg at det ikke 

nødvendigvis er så lett og at samarbeidet kan oppleves som varierende i kvalitet. Derfor ble 

jeg nysgjerrig på i hvordan andre opplever å få delta i sin spesialundervisning. Etter intens 

jobbing, bratte læringskurver, prøving og feiling, utfordringer og møter med flotte og 

engasjerte mennesker ble resultatet av nysgjerrigheten denne oppgaven.  

Jeg vil gjerne få gi en stor takk til veilederen min, Per Garmannslund, for all hjelp, 

oppmuntring og vennlige dytter i riktig retning. Jeg vil også få takke familien min, som har 

vært min lille heiagjeng gjennom hele prosessen og barna mine som har godtatt å ha en litt 

fraværende mor til tider.  

Tusen takk til Akershus fylkeskommune, som har stilt opp for meg og bidratt til at jeg kom 

godt i gang. En takk også til de som stilte opp som prøvekaniner og gikk gjennom 

undersøkelsen på forhånd. Til slutt; men ikke minst, en stor takk til alle elever og lærere som 

ble med på undersøkelsen med engasjement og positivitet, uten dere ville aldri denne 

undersøkelsen kunne gjennomføres, takk skal dere ha!  

 

31. mai, 2018 

Hanne Børja Storsve. 
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1 Introduksjon 

1.1 Innledning 

Denne masteroppgaven har medvirkning i forbindelse med rettigheter innen 

spesialundervisning for elever på videregående skole som tema. Elevenes medvirkning er 

avgrenset til rettigheter som er regulert i opplæringsloven kapittel 5 (1998), sett i 

sammenheng med FN sin artikkel 12 i barnekonvensjonen om barns rett til medvirkning (FN 

sambandet, 2018). Elevens rett til økt læringsutbytte fra spesialundervisningen er i tillegg en 

del av temaet. Jeg vil komme nærmere tilbake til disse temaene senere i introduksjonen, samt 

en utdyping av problemstilling for oppgaven. 

Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i kvantitativ metode, gjennom en spørreundersøkelse 

til elever på videregående skole med vedtak om spesialundervisning. Dette vil bli gjort 

nærmere rede for i metodedelen senere i oppgaven. 

1.1.1 Oppbygging av oppgaven. 

Oppgaven er delt inn i fem hoveddeler. Den første delen introduserer temaet for 

masteroppgaven, med problemstilling og teoretisk forankring samt vitenskapsteoretisk 

bakgrunn. Her gjør jeg rede for ulike begreper som er relevante for oppgaven.  

I den andre delen, metodedelen, gjør jeg greie for hvordan undersøkelsen er blitt gjennomført, 

en vurdering av kvaliteten av undersøkelsen i tillegg til etiske hensyn som er blitt tatt 

underveis.  

Den tredje delen omfatter en presentasjon av funn fra prosjektet, som blir støttet av diagram 

og tabeller.  

I den fjerde delen oppsummerer jeg hovedtrekkene i funnene, før jeg drøfter de i forbindelse 

med annen forskning og teori, for å vurdere i hvilken grad jeg kan finne svar på 

problemstillingen min. Drøftingsdelen er delt, ut fra en todeling av problemstillingen.  

Avslutningsvis følger en kort oppsummering med konklusjon i forhold til problemstillingen 

for masteroppgaven. 
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1.2 Tema for oppgaven 

Våren 2017 ga Barneombudet ut rapporten Uten mål og mening? som omhandlet 

spesialundervisning som blir gitt i norske skoler. Rapporten viste blant annet at barn i alderen 

9-17 år savnet større grad av medvirkning i sin spesialundervisning. Det kom fram av 

rapporten at elevene ikke deltok i hverken planlegging, utforming eller evaluering av 

spesialundervisningen (Barneombudet, 2017, s.42). 

Barns medvirkning er en grunnleggende rett, slått fast i FN sin barnekonvensjon artikkel 12 

(FN sambandet, 2018). Ved at barn får mulighet til å gi uttrykk for sine meninger, ut fra alder 

og utvikling, vil det ikke bare kunne styrke barnet, men også samfunnet og fremme 

demokratiet. Ved å få delta kan barnet tilegne seg ferdigheter, øke selvfølelsen og bygge 

videre kompetanse til å delta i flere sammenhenger. Barn bringer med seg sin egen kunnskap 

og erfaring omkring sitt liv og sine behov som kan være relevant for en hel gruppe barn, ikke 

bare de selv (Landsdown, 2011, s.5).  

Det å få medvirke kan gi barn og unge en mulighet til bidra til sin egen situasjon på en positiv 

måte. For elever med spesialundervisning kan medvirkning bidra til at undervisningstilbudet 

deres blir bedre tilpasset og gjøre elevene til aktive deltagere i sitt liv, noe som kan gi videre 

motivasjon i skolen (Nordahl og ekspertutvalget, 2018, s.43). 

I sin doktorgradsavhandling etterlyser Herlofsen større fokus på elevenes opplevelse av sin 

spesialundervisning og i hvilken grad skolen ivaretar elevenes rett til medvirkning (2014, 

s.274). I sin masteroppgave etterspør i tillegg Lie (2016, s.86) et søkelys mot elevenes egen 

opplevelse av medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjeden. Jeg håper å kunne bidra til 

å rette et slikt søkelys med denne oppgaven.  

1.3 Presentasjon av forskningsspørsmål. 

I dette prosjektet har jeg valgt å ha fokus på hvordan elever på videregående skole opplever å 

få ivaretatt sine rettigheter i sin spesialundervisning i forbindelse med barns rett til 

medvirkning, med utgangspunkt i lovfestede rettigheter i fasene i den spesialpedagogiske 

tiltakskjeden (Utdanningsdirektoratet, 2014; opplæringslova, 1998, kap.5). En sentral 

lovbestemmelse tilknyttet dette temaet har vært opplæringsloven, § 5-4, 3. ledd (1998), hvor 
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det framgår at «Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid 

med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn». 

I tillegg til elevenes opplevelse av medvirkning i spesialundervisningen ønsket jeg å få 

inntrykk av hvordan elevene vurderer sitt læringsutbytte i undervisningen og om 

spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte for dem. Vurdering av læringsutbytte er 

grunnleggende for vedtak om spesialundervisning (opplæringsloven, 1998, § 5-1). For meg 

ble det interessant å se hvordan elever som har fått spesialundervisning med begrunnelse om 

manglende læringsutbytte faktisk opplever at et vedtak om spesialundervisning bidrar til økt 

læringsutbytte.  

Oppgaven er skrevet ut fra følgende forskningsspørsmål, med et hovedspørsmål og to 

delspørsmål: 

I hvilken grad opplever elever med spesialundervisning på yrkesfaglig studieretning at deres 

rettigheter tilknyttet medvirkning etter Opplæringslovens kapittel 5 blir ivaretatt? 

o I hvilken grad opplever elevene å ha tilfredsstillende grad av medvirkning i fasene 

knyttet til den spesialpedagogiske tiltakskjeden? 

o I hvilken grad opplever elevene at spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte? 

I problemstillingen har jeg valgt å ha fokus på elever på yrkesfaglig studieretning. Jeg vil 

komme nærmere tilbake til dette, i tilknytning til populasjon og utvalg i metodedelen av 

oppgaven.  

Forskningsspørsmålet viser til sentrale begrep som medvirkning, den spesialpedagogiske 

tiltakskjeden og læringsutbytte. Disse begrepene vil jeg utdype nærmere og gjøre rede for som 

teoretisk bakgrunn, etter at jeg har gjort rede for vitenskapsteoretisk bakgrunn samt tidligere 

forskning og rådende praksis. 

1.3.1 Vitenskapsteoretisk bakgrunn. 

I tråd med konstruktivistisk tankegang (Crotty, 2015, s.42) ligger det til grunn i denne 

oppgaven et syn om at mennesker utvikler kunnskap i samspill med andre mennesker i en 

sosial kontekst, som påvirkes av kultur og historie. Hvert menneske utvikler og påvirker sin 

virkelighet ut fra sine erfaringer og samspill med andre, slik at det ikke vil være en sann 
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virkelighet som gjelder alle. Dette innebærer at alle mennesker har rett til sin egen opplevelse 

og oppfatning av sin virkelighet. I forlengelsen av dette vil elever utvikle sin egen opplevelse 

av sin undervisning og deltagelse i denne i samspill med blant annet andre elever og lærere, 

hvor hver elev har rett til sin oppfatning av verden.  

Videre i oppgaven ligger Paulo Freire sine tanker omkring pedagogikk til grunn (Crotty, 

2015, s.148). I dette ligger en grunnleggende tanke om viktigheten av bevisstgjøring av 

mennesker for å gi de makt til å vurdere kritisk den verden som omgir dem. Ved å gjøre 

mennesker bevisste på sine egne ressurser og muligheter vil de kunne bli frie til å gjøre noe 

med sin egen situasjon og ta kontrollen i livet sitt. Dette krever at menneskene får mulighet til 

å reflektere over sin situasjon og til å endre den, hvis det er ønskelig (Crotty, 2015, s.151). 

Freire legger også vekt på dialog i pedagogikken (Crotty, 2015, s.153). Når det er likeverd i 

relasjonen mellom lærer og elev kan begge åpne seg og lære av hverandre gjennom dialog. 

Slik kan også elevene tenke kritisk over verdenen rundt seg, finne sin stemme og delta i 

samfunnet som likeverdige deltakere. 

1.4  Tidligere forskning og rådende praksis 

Tidligere forskning har hatt fokus på medvirkning for barn generelt og medvirkning knyttet til 

spesialundervisning (Herlofsen, 2014; Burger, 2017; Shier, 2001; Barneombudet, 2017). Det 

har også blitt utført undersøkelser rundt gjennomføring av spesialundervisning med fokus på 

pedagogiske virkemidler innen spesialpedagogikk (Grøgaard, Hatlevik & Markussen, 2004; 

Nordahl & Hausstätter, 2009; Barneombudet, 2017). Mye er imidlertid skrevet ut fra et 

kvalitativt utgangspunkt og/eller med utgangspunkt i lærere og andre hjelpeinstanser sitt 

synspunkt. Som Burger (2017, s.139) understreker er det relativt lite empirisk dokumentasjon 

på hvordan elever opplever og ser på sine rettigheter til medvirkning. Ifølge Burger (2017, 

s.139) medfører dette at vi har liten kunnskap om hvordan barns rettigheter blir implementert 

på en best mulig måte, samt barns erfaring med å benytte seg av sin rett til medvirkning.  

I oppgaven har jeg fokus på medvirkning i spesialundervisning, nærmere bestemt innen den 

spesialpedagogiske tiltakskjeden. Dette er et tema som ikke har blitt studert i stor grad. 

Herlofsen (2014) har i sin doktorgrad gjennom en kvalitativ dokumentanalyse beskrevet 

saksgangen i den spesialpedagogiske tiltakskjeden, hvor medvirkning fra eleven er et av 

punktene som blir undersøkt. I forbindelse med medvirkning ut fra saksdokumentene i denne 
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forskningen kommer elevens stemme lite fram. I de tilfellene hvor eleven er blitt spurt om sitt 

synspunkt, er det fokus på trivsel, interesser og sosiale rolle hos eleven, ikke rundt 

undervisning og elevens behov knyttet til undervisning. Det kan virke som det er manglende 

system i skolen og hos PPT med tanke på å dokumentere elevens synspunkter (Herlofsen, 

2014, s.259). Forskningen viser at barnets rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 

12 (FN sambandet, 2018) i liten grad blir etterfulgt i skolen og PPT. Det vil kunne være 

behov for å utvikle kompetanse innen dette området, slik at skolen og PPT kan gi tilpasset 

informasjon til elever om sine rettigheter (Herlofsen, 2014, s. 267, 268). Dette blir støttet av 

Barneombudet sin rapport (2017, s.7) som hevder at det er grunn til bekymring rundt mulige 

brudd på barnekonvensjonen og opplæringsloven innen spesialundervisning. Rapporten viser 

til manglende opplevelse av medvirkning fra elevene og manglende informasjon eller støtte til 

elever slik at de får mulighet til å delta i avgjørelser som blir tatt angående dem. Det vises 

også til et lite barnevennlig klagesystem og saksbehandling i forbindelse med utforming av 

spesialundervisning samt saksdokumenter som er lite tilgjengelig for barn og skrevet på en 

måte som er vanskelig for barn å forstå. Elevene opplever ikke å bli hørt hos PPT og får lite 

informasjon knyttet til vedtak som gir de rett til spesialundervisning. Mange elever opplever 

at informasjonen først og fremst blir gitt til foreldrene, noe som ikke er tilstrekkelig ut fra 

elevens rett til å delta i avgjørelser som omhandler dem (Barneombudet, 2017, s.9). 

Forskning viser også at lærere oppfatter at foreldre og elever deltar lite i planleggingen og 

utformingen av spesialundervisning (Grøgaard et al., 2004, s.89). Foreldrene etterlyser større 

grad av medvirkning og viser seg mest positive til samarbeid med PPT, når de opplever at 

PPT lytter til deres meninger (Grøgaard et al., 2004, s.16). Grøgaard et al. (2004, s.15) 

påpeker at en stor andel av elever med spesialundervisning er fornøyd med undervisningen de 

får og at de opplever å forbedre sine resultater og kompetansen innen fagene. Imidlertid 

understreker også Grøgaard et al. (2004, s.15) at det er 20-30 % av elevene som ikke er 

fornøyd med sin spesialundervisning og som opplever det som et belastende stigma. Annen 

forskning har funnet at elever opplever spesialundervisning som stigmatiserende. Her 

kommer viktigheten av et tett samarbeid mellom skole og elev fram. Dette kan gi mulighet for 

å legge undervisningen til rette på en måte som oppfattes som mindre belastende for eleven 

(Markussen, Brandt & Hatlevik, 2003, s.134, 140). 

Barneombudet (2017, s.68) viser bekymring omkring elevens læringsutbytte i 

spesialundervisningen. Her etterlyses det personalet med større kompetanse innen 
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spesialpedagogisk undervisning, med utgangspunkt i mål og virkemidler som er utarbeidet fra 

forskning. Elevene opplever at den ordinære undervisningen blir for vanskelig, mens 

undervisningen i spesialundervisningen blir for enkel og generell, slik at de kommer mellom 

to grupper hvor de ikke opplever faglig utvikling i skolen (Barneombudet, 2017, s.69). Dette 

støttes av tidligere forskning (Markussen et al., 2003; Nordahl & Hausstätter, 2009, s.153) 

som konkluderer med at elever med spesialundervisning generelt presterer dårligere i fagene 

enn andre elever. Det vil imidlertid være variasjoner i elevenes utbytte, slik at det også vil 

være elever med spesialundervisning som opplever å ha godt utbytte av undervisningen. Det 

viser seg at dette kan variere ut fra pedagogisk kompetanse og bevissthet hos personalet på 

skolen, samt graden av medbestemmelse hos eleven. Forskningen viser at det vil ha stor 

betydning for den faglige utviklingen at skolen sammen med eleven kan finne løsninger som 

dekker elevens behov (Markussen et al., 2003, s.150).  

1.5 Medvirkning 

1.5.1 Begrepsavklaring. 

Ulvik (2009, s.1150) viser til at begrepet medvirkning kan likestilles med deltagelse, som ofte 

blir brukt i sammenheng med barns rettigheter.  

Forskning viser at begrepet deltagelse kan sees på ulik måte, ut fra ulike diskurser. Dette kan 

være ut fra en juridisk diskurs, hvor fokus ligger på juridiske rettigheter (Burger, 2017, s.139). 

I den sammenhengen kan det også være ut fra en rettighetsdiskurs, hvor fokus ligger på å 

delta i beslutninger og være med, når avgjørelser blir tatt (Ulvik, 2009, s.1150). En 

sosiokulturell diskurs vil legge vekt på hvordan barn utforsker som sosiale aktører og hvor 

barndom har en verdi i seg selv og ikke kun er for å gjøre seg klar til det voksne livet (Ulvik, 

2009, s.1150). Her peker flere på viktigheten av barns konstruksjon av mening, som skjer 

blant annet gjennom interaksjon med andre mennesker. Dette innebærer å anerkjenne at barn 

eier sin individuelle mening utfra sin livsverden og ha et åpent sinn for å identifisere 

meningen til barnet (Ulvik, 2009, s.1151; Skivenes & Strandbu, 2006, s.14, 15).  Deltagelse 

har også blitt sett ut fra et psykososialt perspektiv, hvor barn ikke bare er avhengig av 

juridiske rettigheter for å kunne medvirke, men også trenger psykologiske og sosiale ressurser 

som positiv selvfølelse og følelse av trygghet (Burger, 2017, s.145). 
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I denne undersøkelsen har jeg valgt å sidestille begrepene medvirkning og deltagelse, ut fra 

definisjonen som er lagt til grunn for artikkel 12 i FN sin barnekonvensjon;  

Participation can be defined as an ongoing process of children’s expression and active 

involvement in decision-making at different levels in matters that concern them. It 

requires information-sharing and dialogue between children and adults based on 

mutual respect, and requires that full consideration of their views be given, taking into 

account the child’s age and maturity. (Landsdown, 2011, s.3) 

Her legger man vekt på deltagelse som en pågående prosess, hvor barn skal få anledning til 

både gi uttrykk for sine synspunkter og være aktive deltagere i beslutninger som angår dem. 

Dette omfatter barns behov for informasjon, dialog mellom barn og voksne samt en gjensidig 

respekt for hverandres synspunkt, samtidig som det skal tas hensyn til barnets alder og 

modenhet. 

1.5.2 FNs artikkel 12 i barnekonvensjonen. 

FN sin barnekonvensjon gir en lovfestet rett til deltagelse for barn gjennom artikkel 12. Den 

norske regjeringen og Stortinget har forpliktet seg til å følge opp FN sin barnekonvensjon, 

ved å ratifisere den i 1991 og gjøre den en del av norsk lov i 2003. Dette innebærer at 

konvensjonen vil gå foran norsk lov, hvis de er motstridende (FN sambandet, 2018).  

Artikkel 12 gir barn rett til å danne seg egne synspunkter om saker som omhandler de og 

retten til å gi uttrykk for dem. I andre ledd påpekes det at retten skal tre i kraft i forbindelse 

med rettslig og juridisk saksbehandling. Den fulle teksten lyder; 

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, 

retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og 

tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 

administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en 

representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 

saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. (FN sambandet, 2018) 
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Landsdown (2011, s.19-26) viser til tolkningen som ligger til grunn for forståelsen av artikkel 

12 i barnekonvensjonen. Her legger han blant annet vekt på at barn ikke trenger å bevise sin 

kompetanse, men at det kun trenger å være i stand til å ha et synspunkt på det som angår de 

(Landsdown, 2011, s.20). Han viser til at komiteen for barnas rettigheter ikke ønsker at det 

blir satt en aldersgrense for retten til å delta i avgjørelser og understreker viktigheten av at 

barn med funksjonshemminger skal utøve sin rett til deltagelse som andre barn (Landsdown, 

2011, s.22).  

Det er imidlertid ifølge artikkel 12 ikke tilstrekkelig kun å lytte til barns synspunkt. Barns 

synspunkt skal tas i betraktning og vurderes alvorlig, når avgjørelser knyttet til barnet skal tas. 

Barn skal være delaktige med sine bekymringer, ideer og tanker omkring det som påvirker 

livene deres. Hvor mye barnas synspunkt skal vektlegges skal vurderes ut fra barnets 

modenhetsnivå og hvor mye barnet forstår av konsekvensene rundt avgjørelsen. I de tilfellene 

hvor barnets synspunkt ikke blir tatt til følge, understrekes det at barnet alltid skal informeres 

om avgjørelsen som er blitt tatt og få en begrunnelse for avgjørelsen (Landsdown, 2011, s.23). 

Barn skal ikke bli presset, manipulert eller påvirket av andre, når de ønsker å uttrykke sine 

synspunkt. For å kunne gi uttrykk for sine synspunkt trenger barn å få relevant informasjon 

som er tilpasset deres alder og utvikling, som blir gitt på en måte som barna forstår. De vil 

trenge informasjon om hvilke alternative løsninger som finnes og hvilke konsekvenser de 

ulike alternativene vil ha for barnet. For å kunne uttrykke sine synspunkter vil barn trenge tid, 

oppmuntring og støtte til å gjøre seg i stand til å danne seg et synspunkt å uttrykke det til 

andre. I dette ligger at barna ikke skal være redde for kritikk eller straff for synspunktene de 

gir uttrykk for (Landsdown, 2011, s.22). 

I tolkningen av teksten til artikkel 12 ligger det til grunn at barn har rett til å uttrykke sine 

synspunkt, men ingen plikt. Dette innebærer at barn også kan velge ikke å gi uttrykk for sine 

synspunkter, hvis det oppleves som mest riktig for dem (Landsdown, 2011, s.22). 

I artikkel 12, 2. ledd påpekes det en særlig rett for barn til å uttale seg om juridisk og 

administrativ saksbehandling som gjelder barnet, dette kan for eksempel omfatte 

saksbehandling innen barnets utdanning. For at barn skal kunne utøve sin rett i denne 

forbindelsen legger Landsdown (2011, s.24) vekt på at barnet skal vite om sin rett til å bli hørt 

og hvordan det vil kunne bli hørt i en slik prosess. I tillegg skal barn få innsikt i hvordan 

avgjørelser blir tatt innen saksbehandling. Dette vil blant annet omfatte barns rett til innsyn i 



9 

 

dokumenter som omhandler de (Landsdown, 2011, s.26) og deres rett til å klage på 

avgjørelser. 

Flere påpeker at barns rett til medvirkning er en av de vanskeligste rettighetene å 

implementere blant lover i ulike land (Landsdown, 2011; Ulvik, 2009, s.1148; Skivenes & 

Strandbu, 2006, s.15; Shier, 2001, s.108). Ulvik (2009, s.1148, 1149) viser til at konvensjonen 

har blitt kritisert for å være mer rettet mot vestlige land og kultur og at teksten er lite konkret 

når det gjelder praksis. Samtidig påpeker Ulvik (2009, s.1148, 1149) at barnekonvensjonen 

har bidratt til å aktualisere og sette en standard for barns rettigheter. I forbindelse med norsk 

lov er barns rett til deltagelse blitt nedfelt i blant annet Barneloven §§ 31, 32 og 33 (1981) og 

Opplæringsloven (1998).  

1.5.3   Shiers modell for deltagelse. 

Shier (2001, s.110) har utviklet en modell for å sikre barns medvirkning i avgjørelser som 

omhandler barnet i samspill mellom voksne og barn. Denne modellen er ment som et verktøy 

for refleksjon omkring barns mulighet for medvirkning i samspill med voksne (Shier, 2001, 

s.116). 

Modellen er basert på fem nivåer innen deltagelse, hvor hvert nivå er delt inn i tre stadier, 

åpninger, muligheter og forpliktelser. Disse tre stadiene beskriver graden av medvirkning 

barnet har innen hvert nivå. Åpning beskriver det grunnleggende stadiet, hvor 

voksenpersonen viser en personlig forpliktelse og interesse i å la barnet delta. Når den voksne 

kommer til stadiet anledning, legges det til rette for at den enkelte voksne får dekket behov 

den har for å kunne la et barn delta i avgjørelser. Dette kan være tid, kunnskap samt tilegne 

seg ferdigheter innen teknikker og kommunikasjon. Det øverste stadiet innen hvert nivå vil 

være forpliktelser. På dette stadiet er det felles enighet og forpliktelse ikke bare hos hver 

enkelt voksen, men i organisasjonen som en helhet, slik at det jobbes systematisk for at alle 

barn skal kunne delta og medvirke i avgjørelser som omhandler dem (Shier, 2001, s. 110).  

De fem nivåene av medvirkning for barn viser hvordan barna gradvis kan få mer reell 

medvirkning, utfra bestemmelsene i FN sin artikkel 12 (FN sambandet 2018).  

Det første nivået krever kun at den voksene skal lytte, når et barn tar initiativ til å uttrykke 

sine synspunkter. Innen dette nivået tar barnet initiativet selv, uten at den voksene legger til 
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rette for at barnet skal gi uttrykk for sine synspunkter i avgjørelser. Dette blir lagt vekt på 

senere i modellen, på nivå 2 (Shier, 2001, s. 111). 

Det vil kunne være flere årsaker til at barn ikke selv tar initiativ til å uttrykke sine 

synspunkter. Shier (2001, s.112) nevner lav selvtillit og selvfølelse, tidligere erfaringer med 

ikke å bli lyttet til eller ikke å ha blitt tatt alvorlig samt kommunikasjonsvansker som mulige 

grunner til at barn ikke uttrykker sine synspunkter på eget initiativ. I tillegg kan det være et 

spenn mellom voksenes synspunkt på barn som sensitivt og umodent på den ene siden og 

aksept av barnet som uavhengig og medvirkende individ på den andre siden. Rollen som 

oppdrager blir i den forbindelsen nevnt som et mulig hinder for barns medvirkning. Dette 

viser til maktforholdet som ligger mellom voksen og barn, hvor den voksene bruker mer makt 

utfra hvor alvorlig avgjørelsen er (Skivenes & Strandbu, 2006,s.21). Landsdown (2011, s.12) 

peker på argumenter mot barns medvirkning som blant annet at barn mangler kompetansen og 

erfaringen de trenger for å delta i avgjørelser og at de må lære seg å være ansvarlige, før de 

kan få tilført rettigheter.  

Barns medvirkning vil kunne variere ut fra emosjonell og psykisk styrke, som kan påvirkes av 

ulike erfaringer og livshistorie. Derfor kan man som voksen ikke forvente samme grad av 

medvirkning og initiativ, kun ut fra alder (Skivenes & Strandbu, 2006, s.17-19). Burger 

(2017, s. 141) legger vekt på at psykologiske ressurser spiller en sentral rolle i graden av 

medvirkning et barn opplever å ha. Barna som føler seg trygge og vel med seg selv vil i større 

grad enn andre være delaktige i sin hverdag. Burger legger vekt på at barn trenger 

informasjon om sine rettigheter for å kunne medvirke. Det vil kun være mulig å ta initiativ til 

å medvirke, hvis barnet vet hva de kan medvirke om (Burger, 2017, s.141). Summen av 

motargumenter og voksnenes motvilje til barns medvirkning viser at det grunnleggende nivået 

med voksenes innstilling til medvirkning for barn er et viktig utgangspunkt.  

Det andre nivået i Shier sin modell (2001, s.112) viser til at barn blir støttet i å uttrykke sine 

synspunkter. I motsetning til nivå 1, legger den voksne på dette nivået aktivt til rette for at 

barn kan uttrykke sine synspunkter og støtter barna i å uttrykke sine synspunkter. Dette 

innebærer at den voksene må ha kunnskap om og tilgang til teknikker som er tilpasset barnets 

alder, som legger til rette for at barn skal gi uttrykk for sine synspunkter.  

Nivå 3 innebærer at barnas synspunkt blir tatt i betraktning når avgjørelser rundt barnet skal 

tas (Shier, 2001, s.113). Selv om nivå 1 og 2 gradvis gir barnet mer rom for å uttrykke sine 
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synspunkter, vil det ikke automatisk tilsi at barnets synspunkter blir tatt i betraktning eller 

påvirker avgjørelsen som blir tatt. Dermed blir nivå 3 et viktig steg for å gi barn reell 

innflytelse i avgjørelser som gjelder de. Innen de tre stadiene i hvert nivå, innebærer det at 

hver enkelt voksen åpner opp for at barns synspunkt skal vektlegges, og at det gis videre 

anledning til å legge vekt på barnas synspunkt og til slutt at det er en generell forpliktelse 

innen organisasjonen at alle skal legge vekt på barns synspunkt i avgjørelser.  

Shier (2001, s.113) legger vekt på at gjennomføring av modellen opp til nivå 3 vil dekke 

minimumskravet for å implementere FNs artikkel 12 om barns rett til medvirkning.  

Å ta barnets synspunkt i betraktning innebærer ikke at alle barns synspunkter og ønsker skal 

tas til følge. I de situasjonene hvor et barns synspunkter ikke blir tatt til følge, er det viktig at 

barnet får en begrunnelse for beslutningen og, hvis det er hensiktsmessig, veiledning på 

alternative måter barnet kan oppnå sine ønsker (Shier, 2001, s.113). 

Det nest siste nivået i modellen, nivå 4, innebærer å involvere barn i beslutninger som blir 

tatt. Dette vil markere en overgang fra å uttrykke sine synspunkt til en aktiv og dirkete 

deltagelse for barn, når avgjørelser blir tatt. Innen de tre stadiene vil hver enkelt voksen være 

innstilt på å ta med barna i avgjørelsene, den voksne må få anledning til å ta med barn i 

avgjørelsene og til sist må hele organisasjonen forplikte seg til at barn skal være med, når 

avgjørelser blir tatt. Shier (2001, s.114) påpeker at gjennomføring av disse stadiene vil kunne 

medføre at organisasjoner må endre prosessen med å ta avgjørelser knyttet til barn. Disse 

prosessene kan framstå som lite barnevennlige, ved blant annet vanskelig språk i dokumenter 

og i møter i tillegg til kulturen rundt beslutningstaking.  

Det er en gradvis overgang mellom nivå 4 og 5 i modellen. På nivå 4 vil barna bli invitert inn 

der hvor avgjørelser blir tatt, men de vil ikke ha reell makt i avgjørelsene. På nivå 5 vil 

derimot voksne gi slipp på noe av sin makt og dele denne med barna som deltar i 

avgjørelsene. Shier (2001, s.115) understreker at det vil være snakk om å dele både makt og 

ansvar for avgjørelser. Derfor vil det være nødvendig at barnet får informasjon om 

konsekvensene en avgjørelse vil få, både for barnet og andre. Shier (2001, s.115) understreker 

at ingen barn skal bli presset til å ta et ansvar de ikke vil ha, eller som de ikke kan ta ut fra 

alder og utvikling.  
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Ulvik (2009, s.1150) er kritisk til modellen og anser den som tradisjonell og hierarkisk.  Hun 

peker på at den mangler barnets syn og at modellen ikke tar hensyn til ulike kontekster hvor 

avgjørelser tas og interaksjonen med voksne som påvirker samspillet. Selv om jeg deler noe 

av denne kritikken, har jeg valgt å ta utgangspunkt i modellen ut fra samspillet mellom elev 

og lærer i avgjørelser knyttet til en senere vurdering av elevens medvirkning i 

spesialundervisningen. Jeg opplever at Shier (2001, s.111) viser den voksene som aktiv og 

ansvarlig for samspillet, i de tre stadiene som lærerne må reflektere og gjøres ansvarlig for at 

eleven skal oppnå reell medvirkning. Jeg savner imidlertid at modellen viser til elevens 

opplevelse av medvirkning, som er uavhengig av lærerens intensjoner. Det er mulig at 

modellen kunne blitt styrket hvis den også ga rom for elevenes tilbakemelding om opplevd 

medvirkning. Gode intensjoner fra lærere og skoler kan virke mot sin hensikt, hvis ikke 

elevene opplever det i samsvar med skolens intensjoner. 

1.6 Medvirkning i Opplæringsloven, kapittel 5. 

Opplæringsloven kapittel 5 (1998) regulerer bestemmelsene omkring spesialundervisning i 

skolen. Barn som har fylt 15 år har en utvidet rett til medvirkning, ved at de selv samtykker til 

spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014, 5.1). 

Som tidligere nevnt legger artikkel 12 i FN sin barnekonvensjon føringer for lovverket som 

omhandler barns rett til medvirkning, også innen utdanning (Landsdown, 2011, s.100). I 

Opplæringsloven (1998) er elevens rett til medvirkning blant annet nedfelt i § 5-4, 3.ledd hvor 

det framgår at «tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med 

eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn». Dette vil være 

grunnleggende for alle sider av spesialundervisningen, inkludert fasene i den 

spesialpedagogiske tiltakskjeden, som jeg vil komme tilbake til.  

Det har blitt bemerket at hverken lovverk eller forarbeider ikke konkret beskriver hva 

medvirkningen skal inneholde i praksis (NOU nr 18, 2009, s.196).  Det er imidlertid presisert 

flere rettigheter for eleven i Opplæringslovens kapittel 5 (1998), som vil kunne påvirke 

elevens medvirkning i sin spesialundervisning. Opplæringsloven § 5-4, 1. ledd (1998) legger 

føringer for saksbehandling i forbindelse med vedtak om spesialundervisningen. Her 

fremkommer det at eleven selv kan ta initiativ til at skolen skal undersøke om eleven har 

behov for spesialundervisning. § 5-4, 2.ledd (Opplæringsloven, 1998) viser også at eleven 
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selv og eventuelt foreldrene skal gi samtykke til at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering 

og til at det blir fattet vedtak om igangsetting av spesialundervisning. Dette understreker at 

eleven skal være svært delaktig i avgjørelsen om den skal ha spesialundervisning eller ikke. I 

forbindelse med vedtaket slår § 5-4, 2.ledd videre fast at eleven har rett til å få informasjon 

om innholdet i sakkyndig vurdering og å få uttale seg, før vedtak bli gjort. 

Opplæringsloven (1998) viser til unntak fra reglene om innhold i opplæringen i § 5-5, noe 

som vil kunne være relevant for elever med spesialundervisning. I henhold til paragrafens 1. 

ledd skal det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) med individuelle mål og innhold 

i undervisningen for elever med spesialundervisning. Disse målene skal vurderes skriftlig en 

gang i året og eleven skal få tilsendt denne vurderingen. Utdanningsdirektoratet (2014, 2.5) 

anbefaler at eleven og foreldrene deltar i å utforme utdanningstilbudet, selv om skolen ikke 

trenger elevens samtykke for å lage elevens IOP. Det anbefales også at eleven får et eget 

eksemplar av sin IOP (Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.4). 

I Norges offentlige utredninger, nr. 18 (2009, s.196) viser utvalget til at medvirkning for den 

enkelte kommer ut fra at alle har rett til å bli hørt i en sak og har rett til innsyn i saken. 

Reglene omkring vedtak etter opplæringsloven § 5-1 (1998) om spesialundervisning er også 

regulert av forvaltningsloven (1967). Forvaltningsloven § 17 (1967) ivaretar elevens rett til 

medvirkning, ved at den henviser til at mindreårige parter skal få uttrykke sitt syn om saken, 

ut fra alder og modenhet. Videre angir §§ 23, 24 og 25 vedtakets innhold og utforming, hvor 

det legges vekt på at vedtaket skal begrunnes. Loven gir barn over 15 år rett til å bli informert 

om vedtaket fra den som har truffet vedtaket. I den forbindelse skal det gis informasjon om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåten ved klage (Forvaltningsloven, 1967, 

§ 27). Regler omkring selve klagen er regulert i Forvaltningsloven §§ 28 og 29 (1967). 

1.7 Medvirkning i den spesialpedagogiske 

tiltakskjeden 

Den spesialpedagogiske tiltakskjeden (heretter tiltakskjeden) viser til saksgangen i 

spesialundervisning, som er regulert i Opplæringsloven (1998) og utdypet videre i Veilederen 

Spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014). Tiltakskjeden omfatter seks ulike faser; 

bekymringsfasen, henvisningsfasen, sakkyndig vurdering, vedtaksfasen, fase med planlegging 

og gjennomføring av spesialundervisningen og til slutt evalueringsfasen 
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(Utdanningsdirektoratet, 2014).  Sentralt i alle fasene som inngår i tiltakskjeden er elevens (og 

foreldrenes) involvering gjennom hele prosessen. Dette fremkommer i Opplæringsloven, 

(1998, § 5-4), som understreker at undervisningstilbudet skal utformes i samarbeid med 

eleven og foreldrene. Dette innebærer blant annet at skolen har ansvar for samarbeidet med 

eleven og foreldrene i de ulike fasene, for å kunne gi et hensiktsmessig opplæringstilbud til 

eleven (Utdanningsdirektoratet, 2014, punkt 4.3). Jeg vil videre gå nærmere inn på de ulike 

fasene med vekt på elevenes medvirkning i hver enkelt fase. 

1.7.1 Fase 1; bekymringsfasen.  

I bekymringsfasen får ikke eleven spesialundervisning, men har ordinær opplæring. Fasen 

innledes ved at noen på skolen, foreldrene eller eleven selv er bekymret for om eleven får 

tilfredsstillende utbytte av undervisningen (Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.0). Hvis eleven 

mener at den ikke har tilfredsstillende utbytte av undervisningen har eleven rett til å ta kontakt 

med skolen og kreve at skolen undersøker om eleven skal ha spesialundervisning. Eleven 

trenger ikke eksplisitt be om at det blir gjort undersøkelser, men vil utløse skolens 

undersøkelsesplikt ved kun å gi uttrykk for bekymring rundt læringsutbytte 

(Opplæringsloven, 1998, § 5-4, 1. ledd; Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.3). Hvis det er eleven 

eller foreldrene som har gitt uttrykk for bekymring har skolen plikt til å sende bekymringen 

videre til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), selv om skolen mener at eleven har 

tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.1). Eleven 

har rett til å kreve at skolen undersøker dens bekymring, uansett tidspunkt i skoleåret 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.8). 

Uansett hvem som har meldt fra om bekymring omkring elevens læringsutbytte, har skolen 

plikt til å prøve ut ulike tiltak i den ordinære undervisningen, for å se om elevens utbytte blir 

økt med tilpasset opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.1). Utdanningsdirektoratet 

(2014, 4.3) understreker ut fra Opplæringsloven § 5-4, siste ledd (1998) viktigheten av et godt 

samarbeid mellom skolen og eleven og foreldrene, med en god og åpen dialog hvor eleven og 

foreldrene skal være involvert i hele prosessen (Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.3).  

Veilederen (Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.2, 4.6, 4.7) anbefaler at skolen bruker 

underveisvurderinger som grunnlag for en eventuell bekymring rundt elevens utbytte. Den 

anbefaler videre at skolen tar opp underveisvurderingen som en del av bekymringen med 

eleven og foreldrene i utviklingssamtaler som gjennomføres hvert skoleår. Ved å delta i 
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samtaler har eleven anledning til å gi uttrykk for sine behov og gi nyttig informasjon i 

forbindelse med sitt læringsutbytte.  

Hvis eleven ikke opplever et tilfredsstillende utbytte etter tiltak innen tilpasset opplæring skal 

lærer overføre en videre bekymring til rektor. Rektor avgjør om bekymringen skal henvises 

videre til PPT eller ikke (Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.1). Hvis eleven eller foreldrene har 

uttrykt bekymring som har utløst skolens undersøkelsesplikt, må skolen som nevnt henvise 

videre til PPT for en sakkyndig vurdering etterfulgt av vedtak om spesialundervisning eller 

avslag om spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.12). 

I forbindelse med avslutning av bekymringsfasen påpeker veilederen (Utdanningsdirektoratet, 

2014, 4.10, 4.11) at spesialundervisning er elevens rett, ikke plikt. I de tilfeller hvor eleven 

eller foreldrene ikke samtykker til spesialundervisning må skolen gi eleven tilpasset 

opplæring i ordinær undervisning. 

1.7.2 Fase 2; henvisningsfasen. 

Den neste fasen i tiltakskjeden omhandler prosessen hvor skolen sender en henvisning til PPT 

for utredning omkring en elevs behov for spesialundervisning. Dette skjer i etterkant av 

utprøving av tiltak innen tilpasset opplæring for å gi eleven tilfredsstillende læringsutbytte 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 5.0) 

Det er svært få formelle regler for hvordan denne prosessen skal gjennomføres, så hver skole 

står i utgangspunktet fritt i måten de henviser videre til PPT. Henvisningen bør imidlertid 

være skriftlig (Utdanningsdirektoratet, 2014, 5.2). 

Skolene må ha samtykke fra eleven eller foreldrene før skolen tar kontakt med PPT for 

utredning og sakkyndig vurdering (Utdanningsdirektoratet, 2014, 5.1; opplæringsloven, 1998, 

§ 5-4 2. ledd). Etter fylte 15 år kan eleven samtykke selv. Utdanningsdirektoratet understreker 

viktigheten av at eleven i disse tilfellene får informasjon omkring hva spesialundervisning 

innebærer og årsaken til at eleven kan ha behov for spesialundervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 5.1). 

Veilederen spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014, 5.3) slår fast at elever som 

begynner videregående skole ikke kan motta spesialundervisning på grunnlag av sakkyndig 

vurdering og enkeltvedtak fra grunnskolen. Når elever avslutter grunnskolen og skal begynne 
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på videregående skole skal det derfor utarbeides en ny sakkyndig vurdering, ut fra en ny 

henvisning hvor det må foreligge et nytt samtykke fra eleven. Utdanningsdirektoratet (2014, 

5.3) anbefaler at overgangen til en ny skole innledes med samtaler med eleven og foreldrene 

og den tidligere skolen, for å få innsikt i elevens behov.  

1.7.3 Fase 3; utarbeiding av sakkyndig vurdering. 

I den tredje fasen i tiltakskjeden utreder PPT elevens behov for spesialundervisning ved å 

vurdere om eleven får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Utredningen resulterer i en 

skriftlig sakkyndig vurdering som inneholder resultater og informasjon fra utredningen samt 

en tilråding av hva som vil kunne gi eleven tilfredsstillende læringsutbytte (Opplæringsloven, 

1998, § 5-3 1. ledd; Utdanningsdirektoratet 2014, 6.0). Den sakkyndige vurderingen bør 

inneholde konkrete tiltak for gi eleven bedre læringsutbytte, blant annet om kompetanse hos 

personalet, læringsmiljø og om eleven trenger spesielt utstyr. Den sakkyndige vurderingen gir 

grunnlag for utarbeiding av IOP, så det er viktig at den gir et tydelig bilde av tiltak som vil 

kunne gi et forsvarlig læringsutbytte for eleven (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.0). 

Hvis det er eleven eller foreldrene som har tatt initiativ til spesialundervisning skal eleven 

som tidligere nevnt ha en utredning av PPT med sakkyndig vurdering, uavhengig av skolen 

sitt synspunkt. Den sakkyndige vurderingen skal legge føringer for skoleledelsen, som skal 

fatte et enkeltvedtak (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.0). Det er ikke tilstrekkelig å bruke 

sakkyndig vurdering fra grunnskolen, når en elev begynner på videregående skole. Da skal 

det utarbeides en ny sakkyndig vurdering som skal vurdere elevens behov for 

spesialundervisning i tilknytning til utdanningsprogrammet eleven skal begynne på 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.4). 

Både lovverket (Opplæringsloven, 1998; Forvaltningsloven 1967) og Utdanningsdirektoratets 

veileder (Utdanningsdirektoratet, 2014) legger vekt på PPT sin plikt til samarbeid med eleven 

og foreldrene samt elevens og foreldrenes rettigheter til medvirkning i denne fasen. Her 

fremgår det at PPT skal rådføre seg med eleven, når tilbudet om spesialundervisning skal 

utformes og at det skal legges stor vekt på elevens synspunkter (Opplæringsloven, 1998, § 5-

4, 3. ledd). Eleven blir også nevnt som en viktig kilde for å innhente informasjon til den 

sakkyndige vurderingen. Gjennom samtaler med eleven kan PPT innhente informasjon om 

elevens situasjon og hvilke synspunkt eleven har rundt sin undervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.1). Veilederen (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.1) legger 



17 

 

vekt på at PPT vil kunne få et inntrykk av eleven gjennom samtaler og at dette vil være viktig 

for utarbeidingen av sakkyndig vurdering. Hvis det ikke har vært kontakt mellom eleven og 

PPT, stiller veilederen (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.1) spørsmål ved om utredningen og 

sakkyndig vurdering er faglig god nok. I tilrådingen bør det også komme tydelig fram hvilken 

grad PPT har lagt vekt på elevens synspunkter (Opplæringsloven, 1998, § 5-4, 3. ledd; 

Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.2).  

Eleven og foreldrene har partsrettigheter knyttet til utarbeiding av sakkyndig vurdering og vil 

dermed ha rett til å se den sakkyndige vurderingen som et dokument i saken 

(Forvaltningsloven, 1967, § 18). 

Hvis det er behov for PPT å samarbeide med andre instanser i en utredning, skal eleven eller 

foreldrene alltid samtykke til at disse blir kontaktet (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.1). 

Eleven eller foreldrene kan få en annen vurdering omkring elevens læringsutbytte, som et 

tillegg til PPT sin sakkyndige vurdering. Den andre vurderingen skal tas i betraktning, når det 

skal treffes vedtak fra skolen vedrørende spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014, 

6.7). 

1.7.4 Fase 4; vedtaksfasen. 

Spesialundervisning for en elev fattes av skoleeier ut fra et enkeltvedtak. En elev kan ikke 

motta spesialundervisning uten at det foreligger et enkeltvedtak. Skoleeier, i dette tilfellet 

fylkeskommunen, vil kunne delegere denne myndigheten til rektor ved den aktuelle skolen. 

Enkeltvedtaket skal ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering, som er beskrevet i forrige fase av 

tiltakskjeden (Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.0). Enkeltvedtak skal være skriftlig 

(Forvaltningsloven, 1976, § 23) og varer som regel i et skoleår om gangen 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.7). 

Det stilles ikke spesielle krav til utforming av enkeltvedtaket, men vedtaket må vurdere hva 

som vil kunne gi eleven tilfredsstillende læringsutbytte. Innholdet i et enkeltvedtak er 

nærmere spesifisert i Utdanningsdirketoratets veileder (2014, 7.2). Her fremgår det at 

enkeltvedtaket skal si noe om innholdet av spesialundervisningen, det vil innebære blant 

annet opplæringstilbud til eleven, kompetansemål for eleven og hvilke fag eleven skal ha 

spesialundervisning i. I tillegg skal omfanget av spesialundervisningen konkretiseres ut fra 

årstimer. Det skal også komme tydelig fram hvilken organisering spesialundervisningen skal 
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ha, i ordinær klasse, liten gruppe, som enetimer eller på en alternativ opplæringsarena. I 

enkeltvedtaket skal det beskrives hvilken kompetanse som kreves av personalet i 

spesialundervisningen. Veilederen understreker viktigheten av at vedtaket viser tydelig hva 

slags opplæringstilbud eleven skal ha, ut fra den enkelte elvenes behov 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.2 og 7.6). 

Før det blir truffet vedtak om spesialundervisning, skal eleven eller foreldrene samtykke til at 

det blir truffet vedtak. Det kan ikke treffes vedtak, hvis ikke det foreligger et slikt samtykke. 

Det skal foreligge et vedtak, også hvis skolen fastslår at eleven ikke trenger 

spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.1).   

I forbindelse med enkeltvedtak synliggjøres juridiske krav og rettigheter eleven og foreldrene 

har, som elevens krav om informasjon om enkeltvedtaket (Forvaltningsloven, 1967, § 27; 

Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.6). Dette innebærer at eleven skal få skriftlig informasjon om 

vedtaket så snart som mulig. Her skal det gis informasjon om klageadgang og retten til innsyn 

i dokumenter i saken. 

Eleven har i tillegg krav på begrunnelse for vedtaket (Forvaltningsloven, 1967, § 24; 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.6). Veilederen for spesialundervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2014) legger vekt på at skolen skal vise hvilke vurderinger som har 

blitt gjort, når vedtaket har blitt fattet og vise til innholdet i reglene vedtaket bygger på. Hvis 

skolen har valgt ikke å følge tilråding fra PPT sin sakkyndige rapport, vil det stille større krav 

til begrunnelsen (Opplæringsloven, 1998, § 5-3; Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.4). 

En begrunnelse på vedtaket vil kunne være sentralt i en eventuell klage fra eleven. Eleven har 

rett til å klage på avslag om spesialundervisning, innholdet i enkeltvedtaket og på 

saksbehandlingen av vedtaket. Hvis ikke skolen gjennomfører det som står i vedtaket, har 

eleven rett til å klage, uansett hvor lang tid det har gått siden vedtaket trådte i kraft 

(Forvaltningsloven, 1967, § 28; Utdanningsdirektoratet, 2014, 7.8). Hvis eleven eller 

foreldrene ikke klager på vedtaket innebærer det at de godtar innholdet i vedtaket og dermed 

opplæringstilbudet til eleven, noe som legger grunnlaget for utarbeiding av IOP som følger i 

neste fase av den spesialpedagogiske tiltakskjeden (Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.4). 
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1.7.5 Fase 5; planlegging og gjennomføring. 

Etter at skolen har fattet vedtak om spesialundervisning følger fasen med planlegging og 

gjennomføring av spesialundervisningen. Dette innebærer at skolen skal utforme en IOP for 

eleven, ut fra innholdet i vedtaket (Opplæringsloven, 1998, § 5-5; Utdanningsdirektoratet, 

2014, 8.0). Opplæringsloven § 5-5 (1998) fastslår at alle elever som har vedtak om 

spesialundervisning skal ha en IOP, som skal se til at eleven får undervisning som er tilpasset 

eleven. Det er ikke rom for å gi eleven et annet tilbud enn det som er vist til i vedtaket. 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.1).  

Utdanningsdirektoratet (2014, 8.3) viser til at en IOP skal ha tydelige mål for undervisningen, 

vise innholdet i undervisningen og hvordan undervisningen skal gjennomføres, samt 

evalueringsmetoder. Det understrekes videre viktigheten av at innholdet i en IOP må være i 

sammenheng med den ordinære planen for undervisning i faget. Dette vil medføre at lærere i 

spesialundervisning og ordinær undervisning bør samarbeide om å utarbeide elevens IOP og 

at alle lærerne som har eleven i fag skal ta utgangspunkt i elevens IOP, når de skal legge til 

rette i undervisningen (Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.6). Dette skal bidra til at 

planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av spesialundervisningen skal gi eleven et 

mest mulig helhetlig undervisningstilbud.  

En IOP skal være et arbeidsdokument for skolen og er ikke avhengig av samtykke fra eleven 

for å iverksettes. Det anbefales imidlertid at eleven får en egen kopi av sin IOP 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.4). Det kan for øvrig minnes om at eleven ut fra 

Opplæringsloven § 5-4, 3. ledd (1998) skal være delaktig i alle faser av utarbeiding av det 

spesialpedagogiske tilbudet, noe som også vil omfatte en utarbeiding elevens IOP. 

I Utdanningsdirektoratets veiledning for spesialundervisning (1998, 8.6) påpekes det at 

vedtaket om spesialundervisning gir et minimumskrav for at eleven skal få utbytte av 

undervisningen og at skolen gjennom beskrivelser i elevens IOP skal se til at undervisningen 

til eleven følger vedtaket. Hvis ikke dette skjer, har eleven rett til å klage på gjennomføringen 

av innholdet i vedtaket for å få et forsvarlig undervisningstilbud. 

Når en elev har en IOP, skal underveisvurderingen også knyttes opp mot målene i elevens 

IOP i tillegg til kompetansemålene i lærerplanen. Målene i elevens IOP skal bidra som delmål 

fram mot kompetansemålene, samtidig som de skal bidra til å øke elevens læringsutbytte 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.6). For elever på videregående skole er det ikke rom for å gi 



20 

 

vurdering uten karakter, selv om de har vedtak om spesialundervisning og IOP (Forskrift til 

opplæringsloven, 2006, § 3-20, 4. ledd; Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.6). 

1.7.6 Fase 6; Evaluering. 

Den siste fasen i tiltakskjeden er evalueringsfasen, hvor skolen evaluerer 

undervisningstilbudet som er blitt gitt til eleven, og elevens utvikling ut fra IOP og årsrapport. 

Når skolen skal evaluere elevens utvikling, skal det tas utgangspunkt i mål fra elevens IOP. 

Skolen er pålagt å skrive en årsrapport for alle elever med spesialundervisning. Årsrapporten 

skal være skriftlig og eleven skal ha et eget eksemplar (Opplæringslova, 1998, § 5-5, 2. ledd: 

Utdanningsdirektoratet, 2014, 9.1).  

Når skolen skal evaluere elevens spesialundervisning anbefales det at eleven deltar i 

vurderingen av blant annet sin læring, utvikling og trivsel (Utdanningsdirektoratet, 2014, 9.1). 

Eleven skal også være med å vurdere om den skal fortsette med spesialundervisning, eller om 

den skal ha opplæring som kun ordinær undervisning. Hvis det er behov for videre 

spesialundervisning, skal eleven samtykke til nytt vedtak om spesialundervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 9.2). I tilfeller hvor den sakkyndige vurderingen er utløpt skal 

eleven også samtykke hvis skolen vil henvise til PPT for ny utredning 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 9.2).  

Hvis evalueringen konkluderer med at eleven ikke lenger har behov for spesialundervisning 

vil undervisningen foregå i ordinær opplæring. Utdanningsdirektoratet (2014, 9.3) 

understreker at et godt samarbeid mellom skolen, elven og foreldrene vil bidra til en god 

overgang fra spesialundervisning til ordinær undervisning. Ved overgang til videregående 

skole vil det være viktig å være bevisst nye utfordringer og at vurderingen av elvens 

læringsutbytte skal være utfra utdanningsprogrammet eleven skal begynne på 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 9.2). 

1.8  Elevens læringsutbytte. 

Læringsutbytte for elever kan bli tolket og forstått ulikt utfra ulike ståsted. Prøitz (2016) viser 

i sin forskning til ulikhetene mellom synet på læringsutbytte mellom lærere, forskere og 

politikere. Det vil også kunne være ulike forståelser innen de ulike gruppene, for eksempel 

kan lærere ha ulik forståelse av elevenes læringsutbytte, ut fra hvilket fag de underviser i. 
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Dette kan vises i både synet på læring og hvordan læring skal måles (Prøitz, 2016). Prøitz 

(2016) legger vekt på at lærerens forståelse av læringsutbytte kan være utslagsgivende for om 

eleven ansees for å ha tilfredsstillende utbytte av undervisningen, ved at læreren har mulighet 

til å definere hva elevens læringsutbytte skal bestå av. En av de største indikatorene på 

elevens læringsutbytte er i følge Prøitz (2016) karakteren som blir satt av læreren. Dette 

støttes av Nilsen (2010, s.78) som legger vekt på vurdering ut fra kompetansemål i 

læreplanene som viktig kriterier for å måle utbytte av undervisningen. I følge Nilsen (2010, 

s.78) vil læringsutbytte for elevene vise til kompetansen de har opparbeidet gjennom 

undervisningen og hva de har lært. Utbytte for elevene vil være avhengig at det totale tilbudet 

eleven får, slik at kvaliteten og grad av tilpasning i både ordinær opplæring og 

spesialundervisning vil legge grunnlaget for hvilket læringsutbytte eleven står igjen med 

(Buli-Holmberg, Nilsen & Skogen, 2015, s.19). Nilsen (2010, s.78) legger imidlertid også 

vekt på at læringsutbytte for eleven også omhandler sosial og personlig læring og utvikling 

sammen med den faglige utviklingen. 

Prøitz (2016) viser til at forskere og politikere kan ha en annen forståelse av hva som er 

elevens læringsutbytte. Dette kan sees som to ytterpunkter, hvor det ene ytterpunktet ser 

læringsutbytte som et middel innen læring og undervisning og det andre ytterpunktet seer 

læringsutbytte mer som et middel innen styring, kontroll og utforming av politikk.  

Jeg vil videre gjøre rede for hvordan læringsutbytte knyttet til spesialundervisning kommer 

fram blant ulike grupper. Det vil på den ene siden være fra myndighetene, ved bestemmelser i 

Opplæringsloven (1998) og utdanningsdirektoratets veiledning for spesialundervisning 

(2014). På den andre siden vil det være knyttet til elevens opplevelse av læringsutbytte. I 

forbindelse med denne undersøkelsen har jeg innhentet opplysninger om elevenes egen 

vurdering av sitt læringsutbytte, viser jeg videre til hvordan elevens syn på læringsutbytte 

kommer fram i tidligere forskning (Barneombudet, 2017; Nordahl & Hausstätter, 2009; 

Markussen et al., 2003). Med tanke på at jeg i denne undersøkelsen knytter læringsutbytte opp 

mot elevenes opplevelse, vil hovedtyngden videre være lagt på elevens vurdering. 

1.8.1 Læringsutbytte i lovverk og retningslinjer i tilknytning til 

spesialundervisning. 

Vurderingen av elevens læringsutbytte er sentralt i bestemmelsen om spesialundervisning i 

Opplæringsloven. Opplæringsloven § 5-1, 1.ledd (1998) slår fast at det er elevens utbytte av 
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den ordinære undervisningen som avgjør om eleven skal ha spesialundervisning. 

Utdanningsdirektoratet (2014, 2.0) utdyper videre i sin veiledning at en elev har rett til 

spesialundervisning, hvis eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning 

eller kan få utbytte av undervisningen. 

 I vurderingen av elevens utbytte, eller mulighet for å få tilfredsstillende utbytte, skal det både 

legges vekt på innholdet og kvaliteten av den ordinære undervisningen og elevens 

individuelle krav til tilfredsstillende utbytte. Utdanningsdirektoratet (2014, 4.5) anbefaler 

skolen å vurdere elevens mulighet for tilfredsstillende utbytte ut fra både individfaktorer og 

systemfaktorer, når man skal iverksette tiltak for å gi bedre læringsutbytte for eleven. Dette 

innebærer at skolen bør ta læringsmiljøet og organiseringen av den ordinære undervisningen i 

betraktning, i tillegg til elevens forutsetninger. I denne prosessen vil det være viktig at det blir 

gitt tid til å utvikle en felles forståelse blant undervisningspersonalet, slik at det blir en 

helhetlig læringssituasjon for eleven (Utdanningsdirektoratet 2014, 4.3). Det vil være en 

skjønnsmessig avgjørelse knyttet til hver enkelt elev og om den elevens utbytte av 

undervisningen på den skolen eleven går på (Utdanningsdirektoratet, 2014, 2.1).  

Forarbeidene til Opplæringsloven (Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet, 1997-98, 

punkt 31, merknader til § 5-1) fastsetter at det ikke er noen sikre kriterier på hva som vil være 

tilfredsstillende utbytte, men at det må vurderes fra elev til elev. Forarbeidene legger vekt på 

at det er sjelden at en elev ikke har noe utbytte av undervisningen, noe som fører til at en elev 

kan ha rett til spesialundervisning, selv om eleven har et visst utbytte av undervisningen.  

Utdanningsdirektoratet (2014, 2.1) legger føringer på hva skolen skal legge vekt på i sin 

vurdering av om en elev har tilfredsstillende utbytte av undervisningen. For å vurdere en elevs 

utbytte skal skolen blant annet vurdere hvilket mestrings – og funksjonsnivå eleven ligger på, 

samt elevens forutsetninger for læring og muligheter for utvikling. Skolen skal også vurdere 

om eleven har spesielle behov. Skolen skal i tillegg vurdere hvorvidt den ordinære 

undervisningen er lagt til rette for eleven og elevens læringsmiljø. Undervisningens 

arbeidsmåter og vurderingsformer skal også vurderes. Utbyttet skal vurderes ut fra 

kompetansemål som er satt i lærerplanen, for å måle elevens resultater sammenlignet med 

disse målene. Elevens resultater skal sees i sammenheng med de andre elevene i samme trinn, 

for å se om eleven har utbytte av undervisningen i tråd med de andre elevene sitt 

læringsutbytte (Utdanningsdirektoratet, 2014, 2.2). 
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Som tidligere nevnt skal PPT utarbeide en sakkyndig vurdering, som fase tre i tiltakskjeden 

(Opplæringsloven, 1998, § 5-3 1. ledd; Utdanningsdirektoratet 2014, 6.0).  Med tanke på at 

elevens læringsutbytte er utgangspunkt for avgjørelsen for om eleven har rett til 

spesialundervisning, er vurderingen av elevens utbytte av ordinær undervisning 

grunnleggende i den sakkyndige vurderingen. Vurderingen av læringsutbytte er et av fem 

minstekrav til den sakkyndige vurderingen, som settes opp av Utdanningsdirektoratet (2014, 

6.1). Her går det frem at vurderingen knyttet til elevens utbytte av den ordinære 

undervisningen skal sees ut fra tilretteleggingen av den ordinære undervisningen, med fokus 

på metoder, organisering, struktur og innhold. Vurderingen skal også sees ut fra elevens 

behov med utgangspunkt i utviklingsmuligheter, forutsetninger for læring og funksjonsnivå. 

Her blir det også referert til at elevens utbytte skal sees i forhold til kompetansemål i fagene 

ut fra lærerplanene (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.1). 

1.8.2 Elevens opplevelse av utbytte i spesialundervisning. 

Barneombudet (2017) legger vekt på å vise elevens opplevelse av spesialundervisning. I 

rapporten kommer det fram at mange av elevene med spesialundervisning ikke opplever å ha 

et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. De opplever et dårligere skolemiljø enn de 

andre elevene og at de ikke får medvirke i sin undervisning. Elevene legger vekt på at de ikke 

får tilpasset undervisning, slik at ordinær undervisning blir for vanskelig, mens 

spesialundervisningen blir for enkel, med det resultat at de ikke opplever å utvikle seg faglig 

og ikke få utbytte av undervisningen (Barneombudet, 2017, s.7). For noen elever vises en 

manglende tilpasning også ved at de lærer ting de ikke opplever nytten av og at 

spesialundervisningen blir for generell (Barneombudet, 2017, s.24). I følge Barneombudet 

(2017, s.25) hevder elevene at de får lite utbytte av undervisningen, når spesialundervisningen 

ikke er lagt til deres nivå, eller at de får manglende tiltak som bidrar til mindre grad av læring.  

Nordahl og Hausstätter (2009, s.96) viser i sin evalueringsrapport til at elever med 

spesialundervisning generelt ikke får tilfredsstillende læringsutbytte. Forskning peker i tillegg 

på at elevene får dårligere resultater i fag som norsk, engelsk og matematikk og at lærerne kan 

vise bekymring for om elevene vil kunne fullføre videregående skole (Markussen et. al, 2003, 

s. 155; Nordahl & Hausstätter, 2009, s.155, 179). Markussen et al. (2003, s.109, 110) finner 

imidlertid at det er variasjon mellom elever, når det gjelder opplevelse av læringsutbytte.   

Mange elever gir her uttrykk for at de har lært mye i løpet av skolegangen, både når det 
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gjelder faglig og sosial kompetanse. Samtidig finner de elever som ikke hadde hatt faglig 

framgang, hvor lærerne påpeker liten grad av engasjement og motivasjon. 

I sin rapport peker Barneombudet (2017, s.7, 20, 22) på betydningen læreren har på elevenes 

opplevelse av læringsutbytte. Mange elever opplever å få lærere eller assistenter med 

manglende kompetanse, noe som bidrar til et dårligere læringsutbytte. Manglende kompetanse 

kan her innebære manglende utdannelse og/eller manglende forståelse av elevens vansker. 

Læreren eller assistenten kan ha manglende faglig kompetanse, noe som kan påvirke deres 

evne til å legge til rette faget på en god måte for elevene (Barneombudet, 2017, s.7, 26). 

Samtidig trekker andre elever fram lærere som har god kompetanse og bidrar positivt til deres 

læringsutbytte. Når læreren kjenner hver enkelt elev og dens ressurser og utfordringer og kan 

legge til rette for eleven i undervisningen opplever elevene undervisningen som god og 

utviklende (Barneombudet, 2017, s.20).  

Barneombudet (2017, s.26) peker videre på at elevene opplever at lærere ikke har 

forventninger til de i undervisningen, noe som påvirker utbytte av undervisningen, ved at 

elevens motivasjon og selvbilde synker. Tidligere forskning peker på faren ved lav 

motivasjon hos elevene, som vil kunne påvirke faglig læring og dermed læringsutbytte til 

elevene (Nordahl & Hausstätter 2009, s.179). Enkelte elever har inntrykk av at læreren ikke 

bryr seg om elevene lærer noe og at de ikke gir elevene tro på at de kan lære noe på skolen 

(Barneombudet, 2017, s.26). I sin rapport peker Barneombudet (2017, s.26) på viktigheten av 

at elevene får oppgaver som er tilpasset sitt nivå, samt at de opplever at lærere har troen på 

dem og forventer at de skal mestre i fagene for at de skal få tilfredsstillende læringsutbytte. 

I tillegg til lærers kompetanse opplever elevene med spesialundervisning at relasjonen til 

læreren påvirker deres læringsutbytte. Flere at elevene i Barneombudets rapport (2017, s.22) 

etterlyser større grad av engasjement hos lærere, som bryr seg om og ser elevene sine, 

behandler de med respekt og viser forståelse for elevene. For elever med spesialundervisning 

kan en dårlig relasjon til læreren bidra til at de ikke lærer det de skal og at læringsutbyttet blir 

mindre (Barneombudet, 2017, s.22). Markussen et al. (2003, s.150) understreker at et av de 

viktigste kriteriene for god faglig utvikling blant elevene med spesialundervisning er elevens 

medvirkning i spesialundervisningen samt godt samarbeid og god kommunikasjon mellom 

skolen og eleven. På denne måten kan eleven og skolen komme fram til løsninger som passer 

elevens behov. 
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I følge Barneombudet sin rapport (2017, s.26) opplever elevene med spesialundervisning at 

måten undervisningen blir organisert på påvirker deres læringsutbytte. Elever med 

spesialundervisning i gruppe opplever at de blir plassert med andre elever som ikke har 

tilsvarende vansker eller faglig nivå. Dette bidrar til at det er vanskelig med tilpasning av 

undervisningen og læringsutbyttet blir mindre.  

I sin rapport peker Barneombudet (2017, s.70) på at manglende realistiske mål for eleven i 

PPT sin sakkyndige vurdering kan bidra til at elevene ikke får tilfredsstillende læringsutbytte. 

Som nevnt i forbindelse med tiltakskjeden vil skolen bygge på den sakkyndige vurderingen 

fra PPT, når den fatter vedtak og utarbeider IOP for eleven. Ved uklare eller manglende mål 

fra PPT, vil det kunne være vanskelig for skolen å vurdere om undervisningen eleven får gir 

et tilfredsstillende utbytte og gi rom for usikkerhet om hvilket utviklingspotensial eleven har. 

I tillegg kan skolen la være å måle eleven opp mot kompetansemål, selv om det vil være 

aktuelt for eleven (Barneombudet, 2017, s.70; Riksrevisjonen, 2011, s.44). 

Nordahl & Hausstätter (2009, s.163) peker videre på at det ikke bare er organiseringen av 

spesialundervisning som påvirker læringsutbytte til elevene, men også kvaliteten på den 

ordinære undervisningen, hvor spesialundervisning ikke skal kompensere for dårlig kvalitet 

på den ordinære undervisningen. De hevder at den beste måten å gi elevene et tilfredsstillende 

læringsutbytte vil være å styrke kvaliteten på den ordinære undervisningen. Når de vurderer 

kvaliteten av selve spesialundervisningen som blir gitt, konkluderer de med at elevene ville 

hatt mulighet til større læringsutbytte, ved at gjennomføringen av spesialundervisningen 

hadde fulgt forskning som viser hvilke tiltak som har best effekt (Nordahl & Hausstätter, 

2009, s. 181).  

Tidligere forskning støtter også at det pedagogiske opplegget og organiseringen påvirker 

elevens læringsutbytte (Markussen et al., 2003, s.124, 125). Intervju med elever viser at de 

foretrekker ulike former for organisering av spesialundervisning. Dette kan være ut fra 

klassestørrelse, hvor elever foretrekker å ha mindre grupper, mens andre elever foretrekker 

bruk av tolærersystem som kommer alle elevene i klassen til gode eller det kan bestå av en 

variasjon mellom å ha undervisning i ordinær klasse og være ute av klassen i enkelte timer 

(Markussen et al., 2003, s.121, 125, 150).  Selv om flere elever trekker fram klassestørrelse 

som viktig for sitt læringsutbytte, peker Markussen et al. (2003, s.125) på at lærertettheten ser 

ut til å påvirke læringsutbytte mer enn selve størrelsen på klassen. Det som tilsynelatende gir 

best effekt er praktisk opplæring i klasser med høy lærertetthet hvor elever med 
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spesialundervisning deltar i ordinær klasse (Markussen et al., 2003, s.124, 125). I sin rapport 

understreker Markussen et al. (2003, s.134-150) viktigheten av at elevene er delaktige i 

organiseringen av sin spesialundervisning, blant annet ut fra om de opplever stigma og 

belastninger rundt spesialundervisningen og hvilke behov de har faglig og sosialt.  

Med tanke på at vurderingen av læringsutbytte er skjønnsmessig etterlyser Barneombudet 

(2017, s.70) nye nasjonale standarder og metoder for å evaluere spesialundervisningen som 

blir gitt, for å sikre elevene rettsikkerhet knyttet opp mot å få tilfredsstillende læringsutbytte. I 

sin evaluering støtter Nordahl & Haustätter (2009, s.151) at læringsutbyttet til elevene må 

vurderes opp mot kompetansemålene i kunnskapsløftet. 
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2 Metode. 

2.1 Valg av metode. 

For å finne mulige svar på forskningsspørsmålet mitt ønsket jeg å bruke kvantitativ metode 

med ikke-eksperimentelt design, ved å utføre en survey gjennom en spørreundersøkelse. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført digitalt, via en lenke til elevene. 

Ringdal (2012, s.35) definerer spørreundersøkelse som «En systematisk og strukturert 

utspørring av et (stort) utvalg personer om et hvilket som helst tema». Struktur blir også lagt 

vekt på av de Vaus (2014, s.3-7) som beskriver struktur i innsamling og analysering av data 

som et grunnleggende element i en survey. Han peker også på viktigheten av at informasjonen 

samles inn med like variabler, slik at det er mulig med en direkte sammenligning av dataene 

over flere informanter. Jeg ønsket å få informasjon fra en større gruppe elever, for å få 

inntrykk av hvordan de som gruppe opplever sin spesialundervisning. Ved bruk av 

spørreskjema ville jeg ha mulighet til å få svar fra flere elever enn for eksempel ved 

kvalitative intervjuer. For at gjennomføringen av spørreundersøkelsen skulle være mest mulig 

arbeids – og tidsbesparende ønsket jeg å bruke et nettbasert spørreskjema med lukkede 

svaralternativer, hvor jeg analyserte svarene i etterkant. Et spørreskjema med lukkede 

svaralternativer ville også gi struktur i innsamlet data, som ville bidra til at dataene kunne 

sammenlignes i etterkant 

En ikke-eksperimentell tilnærming ville ikke gi anledning til å endre noe for elevene som 

deltok i undersøkelsen, den ville kun undersøke og beskrive elevenes opplevelse. En ikke-

eksperimentell undersøkelse ville heller ikke gi mulighet for en årsaksforklaring, men 

beskrive mulige sammenhenger ut fra analyser av innsamlet data (Kleven, 2015, s.265, 266). 

Valg av metode ble styrket av at jeg ikke etterspør årsaksforhold i mitt forskningsspørsmål. 

Derimot ønsket jeg blant annet å beskrive graden av medvirkning hos elevene og elevenes 

vurdering av læringsutbytte, noe som kunne besvares gjennom en spørreundersøkelse. 

2.1.1 Populasjon og utvalg i undersøkelsen. 

Populasjonen i denne undersøkelsen er elever på videregående trinn 1 (vg1) og videregående 

trinn 2 (vg2) med vedtak om spesialundervisning på yrkesfaglig studieretning på 



28 

 

videregående skoler i Akershus fylkeskommune. Akershus fylkeskommune har til sammen 34 

videregående skoler, hvorav 28 tilbyr et eller flere av åtte ulike utdanningsprogram innen 

yrkesfaglig studieretning. Innen Akershus fylkeskomme er skolene delt inn i tre regioner, 

Asker og Bærum, Follo og Romerike (Akershus fylkeskommune, 2017).  

Det blir anbefalt å ha et utvalg basert på et sannsynlighetsutvalg for å oppnå god kvalitet 

innen forskning, blant annet ut fra hensyn knyttet til statistisk generalisering (Lund, 2015, 

s.128; de Vaus, 2014, s.67; Ringdal, 2012, s.367). Selv om et sannsynlighetsutvalg vil være å 

foretrekke, vil det kreve mer ressurser å organisere (Lund, 2015, s.135). På grunn av tid og 

ressurser som var satt til rådighet til denne undersøkelsen var det mest hensiktsmessig at 

utvalget ble et ikke-sannsynlighetsutvalg gjennom skjønnsmessig utvelging. Dette innebar at 

utvalget besto av elever ved yrkesfaglig studieretning med vedtak om spesialundervisning på 

skoler som ble valgt ut fra visse hensyn (Lund, 2015, s. 134). Et av hensynene som ble 

vektlagt var geografisk beliggenhet. Jeg ønsket at alle tre regioner skulle være representert i 

utvalget. Et annet hensyn var skolens størrelse, hvor jeg ønsket å ha skoler som varierte i 

antall elever i tillegg til at så mange av utdanningsprogrammene som mulig var representert. 

Jeg ønsket også at ulike pedagogiske grunnsyn ble representert. Hensynet til pedagogisk 

grunnsyn måtte imidlertid legges mindre vekt på underveis, da det viste seg en utfordring å 

skaffe nok informanter. Det endelige utvalget er fra seks skoler, med variasjon innen kjønn, 

trinn, beliggenhet, størrelse og organisering av spesialundervisningen. For å ivareta elevenes 

anonymitet i størst mulig grad, vil ikke skolene bli navngitt i oppgaven. På grunn av tid og 

ressurser jeg hadde til rådighet ble elever med sterkt nedsatt funksjonsevne ekskludert fra 

undersøkelsen. 

En ulempe ved et ikke-sannsynlighetsutvalg vil knytte seg til at resultatene i liten grad kan 

generaliseres og at styrken på ytre validitet i undersøkelsen vil bli svekket (Lund, 2015, s.122; 

de Vaus, 2014, s.88). Dette måtte jeg veie opp mot ressursene jeg hadde til rådighet. Med et 

skjønnsmessig utvalg anså jeg mulighetene til å oppnå et tilstrekkelig stort utvalg som større, 

ved at antall elever innen populasjonen ble et av hensynene jeg tok i utvalg av skoler. 
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2.2 Utforming av spørreskjema 

Som tidligere nevnt er det i liten grad gjennomført kvantitative undersøkelsen knyttet til 

elevers medvirkning i tiltakskjeden og deres vurdering av læringsutbytte. I mangel av 

tidligere spørreskjemaer som omhandlet dette temaet utformet jeg spørreskjemaet selv. 

Spørreskjemaet i undersøkelsen besto av til sammen 72 spørsmål. Alle spørsmålene hadde 

lukkede svaralternativer, hvor respondentene valgte det alternativet som passet best for dem 

(de Vaus, 2014, s.99).  

Variablene i spørreskjemaet var kategoriske, med hovedtyngde på ordinalnivå. Innledningsvis 

var det tre bakgrunnsvariabler på nominalnivå med binære svaralternativer. Svaralternativene 

til spørsmålene på ordinalnivå ble rangert på en skala fra en til seks. Ved utfylling tok elevene 

standpunkt til i hvilken grad de opplevde medvirkning i de ulike fasene i tiltakskjeden. De 

seks fasene i den spesialpedagogiske tiltakskjeden ble representert med grupper av spørsmål 

knyttet til hver fase, hvor antall spørsmål varierte mellom fire og 14 spørsmål til hver fase. En 

på skalaen tilsvarte «ikke i det hele tatt» til spørsmål knyttet til elevens grad av opplevelse av 

medvirkning i tiltakskjeden og seks tilsvarte «i svært stor grad». Elevene skulle i tillegg ta 

standpunkt til hvor enig eller uenig de var i utsagn knyttet til deres opplevelse av 

læringsutbytte og medvirkning i spesialundervisningen, på en skala fra en til seks. En på 

skalaen tilsvarte «helt uenig» og seks tilsvarte «helt enig». I undersøkelsen var det et spørsmål 

hvor elevene kunne velge flere svaralternativer, ellers var det kun mulig med et svar på hvert 

spørsmål. (Se forøvrig spørreskjema i sin helhet som vedlegg).  

Det er uenighet knyttet til om «vet ikke» eller lignende skal være et svaralternativ på 

spørreskjemaer (de Vaus, 2014, s.105). Et slikt svaralternativ kan gi et relevant svar i de 

tilfellene hvor man ikke har gjort seg opp en mening eller ikke anser spørsmålet som aktuelt 

for sin situasjon. Imidlertid kan et slikt alternativ gi mulighet for mindre pålitelig data ved at 

det kan forhindre den som svarer å reflektere over eget svar og gi muligheten til å svare «vet 

ikke» for å bli raskt ferdig (de Vaus, 2014, s.105, 106). I denne spørreundersøkelsen valgte 

jeg ikke å inkludere «vet ikke» som svaralternativ, med tanke på at det kunne være fristende å 

svare «vet ikke» utover i undersøkelsen, hvis elevene ble slitne eller lei av å fylle ut. Enkelte 

elever etterlyste imidlertid et slikt alternativ, da ikke alle spørsmålene opplevdes relevante for 

dem. Dette kunne komme som et resultat av at elevene befant seg på ulike nivå og hadde ulik 

organisering av spesialundervisning. 
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Som nevnt tok spørreundersøkelsen utgangspunkt i elevenes opplevelse omkring temaene 

medvirkning og læringsutbytte, som er sentrale i forskerspørsmålene. For å fange opp 

elevenes opplevelse på en best mulig måte med de omfattende begrepene valgte jeg å bruke 

sammensatte mål i spørreskjemaet. Ringdal (2012, s.94) beskriver sammensatte mål som mål 

med minst to indikatorer som kan settes sammen på ulike måter. Ved å bruke sammensatte 

mål kan det ifølge Ringdal (2012, s.94) være mindre sjanse for målefeil ved at flere sider av 

begrepene som blir målt blir vist.  

Med tanke på at elevene ville kunne streve med blant annet lesing og skriving, språkforståelse 

og å holde konsentrasjonen over lengre tid ønsket jeg at det skulle være minst mulig krevende 

å besvare spørreskjemaet for elevene. For at det i tillegg skulle være tidsbesparende ønsket 

jeg at spørreskjemaet skulle ha lukkede svaralternativer, slik at elevene ikke selv trengte å 

skrive, kun markere det svaralternativet som passet best for dem. Liten tidsbruk blir trukket 

fram som en fordel ved spørreskjema med lukkede svaralternativer, særlig i tilknytning til 

varierende motivasjon hos de som skal svare (de Vaus, 2014, s.99; Bjørndal, 2015, s.104). 

Andre fordeler med lukkede svaralternativer kan være at det er lettere å kode i etterkant og 

man unngår faren for å legge inn egne tolkninger i kodingen. I tillegg sikrer et spørreskjema 

med lukkede svaralternativer at alle elever blir hørt på samme premisser uansett evne til å 

uttrykke seg (de Vaus, 2014, s.99). For meg påvirket disse elementene valget, da jeg ikke 

hadde erfaring fra koding tidligere i tillegg til at jeg hadde et bredt utvalg av elever, med stor 

variasjon av faglig nivå og omfang av vansker.  

Det vil imidlertid være noen ulemper med lukkede svaralternativer i spørreskjemaet. I følge 

de Vaus (2014, s.99) kan lukkede svaralternativer skape uriktige meninger, ved at 

svaralternativene ikke er tilstrekkelig dekkende eller gir ledende svar som i dette tilfellet 

kunne gi elevene inntrykk av hvilke svar som var mest «riktig». Ved at elevene svarte ut fra 

faste svaralternativer, ville det ikke være mulig å vite hvilke erfaringer og kunnskaper elevene 

svarte ut fra. En elev ga uttrykk for at han savnet muligheten for å utdype sine meninger, noe 

åpne svar eller et samtaleintervju ville gitt større rom for. Som tidligere nevnt hadde jeg et 

bredt utvalg, hvor nivået og organisering av spesialundervisningen mellom elevene varierte 

fra undervisning i mindre grupper til elever i ordinær undervisning. Med valg av spørreskjema 

med lukkede svaralternativer var det ikke rom for individuelle tilpasninger underveis, noe 

som kunne oppleves som en ulempe ved at enkelte av spørsmålene tilsynelatende ikke hadde 

lik relevans for alle.  
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Noen av utfordringene i utformingen av spørreskjemaet ble å formulere spørsmålene presist, i 

et språk som elevene forsto på samme måte. De Vaus (2014, s.97) understreker blant annet 

viktigheten av at spørsmålene i et spørreskjema er skrevet på et språk tilpasset nivået til de 

som skal svare. Spørsmålene bør også være skrevet så kortfattet som mulig. I forbindelse med 

spørreskjemaet var det en utfordring å tilpasse juridiske begrep og innhold til elevenes 

forståelse, samtidig som det var presist nok til å måle det som var utgangspunkt for 

undersøkelsen. Jeg var usikker på om elevene ville ha kunnskap om hva et vedtak var, men 

fant ingen gode omskrivninger av begrepet. Derfor la jeg inn en kort forklaring på begrepet i 

spørreskjemaet. I løpet av gjennomføringen fikk jeg aldri spørsmål som dreide seg om vedtak, 

men derimot ble det spurt om begrepene PPT og IOP ved alle skolene jeg var hos. Med denne 

erfaringen kunne det også vært hensiktsmessig å legge inn en forklaring på disse begrepene, 

på samme måte jeg gjorde med vedtak. 

De Vaus (2014, s.114) beskriver en omfattende prosess i forbindelse med pilottesting av 

spørreskjemaer før gjennomføring av undersøkelser for å evaluere blant annet kvaliteten på 

spørsmålene, overgangen mellom dem, tidsbruk og om interessen til informantene blir 

opprettholdt gjennom hele spørreskjemaet. For min undersøkelse ble en slik pilottesting for 

omfattende, ut fra tid og ressurser jeg hadde til rådighet. Jeg gjennomførte imidlertid en 

pilottesting med elever i samme alder som populasjonen samt medstudenter med 

spesialpedagogisk bakgrunn, for å få tilbakemeldinger på blant annet ordlyd og hvordan 

spørreskjemaet opplevdes som helhet. Jeg hadde i tillegg en samtale med en elev på 

videregående skole omkring forståelse av ulike begreper som var relevante for min 

undersøkelse. 

2.3 Gjennomføring av spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved seks videregående skoler i Akershus fylke over en 

periode på fire uker. Fire av skolene ble kontaktet via Akershus fylkeskommune, mens to ble 

kontaktet via bekjente. Jeg knyttet til meg en kontaktperson ved hver skole, som var 

behjelpelig med å organisere gjennomføringen av undersøkelsen, distribuere den elektroniske 

lenken til elevene og ha kontakt med de aktuelle lærerne.  

Den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen ble gjort over en periode på fire uker, mens 

prosessen med å opprette kontakt med skolene begynte tre uker i forkant av gjennomføringen. 
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I denne perioden besto mye av arbeidet i å opprette kontakt med skolene gjennom en 

kontaktperson, avtale tidspunkt og praktisk gjennomføring hos de enkelte skolene via mail, 

telefon og møter.  

Før jeg tok kontakt med skolene innhentet jeg godkjennelse fra Akershus fylkeskommune til å 

ta kontakt med skolene, samtidig som jeg fikk godkjent prosjektet hos NSD (se vedlegg).  

Akershus fylkeskommune var som nevnt behjelpelig med å sette meg i kontakt med fire 

skoler, slik at jeg fikk et godt utgangspunkt til å få en kontaktperson ved skolene. Prosessen 

med å skaffe informanter til undersøkelsen viste seg å være mer utfordrende enn forventet, 

noe som blant annet påvirket antall informanter og la begrensninger på dataanalysen. Ut av de 

fire opprinnelige skolene jeg tok kontakt med ble tre skoler med i undersøkelsen. En skole 

trakk seg ut av prosjektet når den praktiske gjennomføringen skulle starte. I og med at en 

skole trakk seg ut, ble det nødvendig for meg å opprette kontakt med andre skoler, for å oppnå 

tilfredsstillende antall respondenter. Jeg tok kontakt med fire nye skoler i samarbeid med 

Akershus fylkeskommune, hvor tre sa seg villig til å bli med på undersøkelsen. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført ulikt mellom skolene. To av skolene valgte å 

gjennomføre undersøkelsen uten at jeg var tilstede, mens jeg var tilstede ved de fire andre 

skolene. Skolene hadde ulik tilnærming til avgjørelser knyttet til hvilke elever som skulle 

delta i undersøkelsen, hvor blant annet noen av skolene ønsket å se spørsmålene i 

spørreskjemaet på forhånd. En skole begrenset deltagende elever til å være fra ordinær 

undervisning, mens de gjenstående skolene deltok med elever både fra små, tilrettelagte 

grupper og elever i ordinær undervisning. Flere av skolene ønsket at jeg skulle bistå elevene i 

mindre grupper, mens skolene selv la til rette for at med elevene fra ordinær undervisning 

gjennomførte undersøkelsen på skolen. Ved en skole deltok elevene fra ordinær undervisning 

sammen med en mindre gruppe, hvor jeg var til stede. Ved noen anledninger leste jeg opp 

spørsmålene eller deler av spørsmålene, slik at elevene ikke skulle bruke energi på å lese selv. 

Det som ga de beste erfaringene i gjennomføringen viste seg å være når jeg var til stede på 

skolene og gjennomførte undersøkelsen sammen med elevene. På skolene hvor jeg var til 

stede informerte jeg elevene om undersøkelsen og hva det ville innebære for dem å delta. De 

som ønsket å delta gikk deretter inn på lenken og svarte på spørreskjemaet. Ved å være 

tilstede hadde jeg mulighet til å svare på spørsmål fra elevene og utdype det som var uklart 

for dem. Jeg fikk også anledning til å høre kommentarer elevene hadde til temaene og 

spørsmålene i undersøkelsen. Ved den første skolen jeg gjennomførte undersøkelsen skrev 
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elevene selv inn lenken, noe som opplevdes som vanskelig for elevene, på grunn av lenkens 

lengde. Denne erfaringen medførte at jeg ved de andre skolene sendte ut lenken på forhånd, 

slik at kontaktpersonen kunne legge ut lenken til elevene på den digitale læringsplattformen 

skolen benyttet. 

Spørreundersøkelsen ble distribuert elektronisk, via en felles, åpen lenke. For å sikre størst 

mulig grad av anonymitet var lenken felles for alle elevene, uansett skole. Det var imidlertid 

enkelte tekniske utfordringer ved denne lenken.  Hvis lenken ble åpnet og lukket av noen som 

ikke skulle delta i undersøkelsen, ble det registrert som en respondent i systemet. Etter 

erfaringer med at undersøkelsen ble åpnet og lukket gjentatte ganger ble informasjon om dette 

tydeliggjort med et eget informasjonsskriv om hvordan lenken skulle distribueres. En annen 

utfordring var at elevene trengte utstyr som for eksempel pc eller mobil tilgjengelig for å gå 

inn på undersøkelsen, noe enkelte elever manglet. Det var også utfordringer ved at noen av 

elevene opplevde tekniske feil ved utstyret, som måtte løses underveis. Ved hver skole jeg 

deltok i gjennomføringen hadde jeg med spørreundersøkelsen i papirutgave, slik at jeg kunne 

bruke det, hvis det skulle oppstå tekniske problemer som hindret elevene i å svare. Ved en av 

skolene måtte undersøkelsen gjennomføres på papirutgave, hvor jeg la inn svarene til elevene 

digitalt i etterkant. 

Som motivasjon for elevene å svare trakk jeg ut to elever som hver fikk to gavekort på kino. 

For en del av elevene ble dette en motivasjon til å svare, mens andre ikke la vekt på det. Noen 

elever ønsket ikke å være med i trekningen, men deltok i undersøkelsen. 

2.4 Validitet og reliabilitet i undersøkelsen 

For å vurdere kvalitet i undersøkelser legges det vekt på graden av validitet og reliabilitet som 

ligger til grunn for slutningene som trekkes ut fra undersøkelsen (Lund, 2015, s.104; Ringdal, 

2012, s.96; de Vaus, 2014, s.48, 49). Reliabilitet viser påliteligheten i undersøkelsen, om 

gjentatte målinger ville gi likt resultat. Validitet viser i hvilken grad undersøkelsen måler det 

den sier den skal måle (Ringdal, 2012, s.96).  I følge Ringdal (2012, s.96) vil graden av 

reliabilitet påvirke graden av validitet, ved at stor grad av reliabilitet vil være en forutsetning 

for høy grad av validitet. Mangler i validitet og reliabilitet vil imidlertid kunne fremme 

målefeil i undersøkelsen (de Vaus, 2014, s.48).  
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2.4.1 Validitet i undersøkelsen 

For å vurdere validiteten i denne undersøkelsen har jeg valgt å ta utgangspunkt i Cook og 

Campells validitetssystem som er gjengitt av Lund (2015, s.104-123). Selv om 

validitetssystemet er utarbeidet med tanke på kausale undersøkelser, understreker Lund (2015, 

s.109) at systemet også vil være aktuelt for beskrivende undersøkelser. Utgangspunktet for 

validitetssystemet er fire former for validitet; statistisk validitet, indre validitet, 

begrepsvaliditet og ytre validitet (Lund, 2015, s.108). På grunn av at denne undersøkelsen 

ikke er kausal, men beskrivende, vil indre validitet, som viser til kausale slutninger, ikke være 

relevant (Lund, 2015, s.109).  

Statistisk validitet. 

Den statistiske validiteten kan legge grunnlaget for kvaliteten i de gjenstående 

validitetsområdene (Lund, 2015, s.106). Ved god statistisk validitet vil sammenhengene som 

blir funnet være statistisk signifikante og bli ansett som rimelig sterke. Motsatt, ved svak 

statistisk validitet vil det være store muligheter for målefeil i datagrunnlaget. Lund (2015, 

s.114) peker på to ulike trusler mot god statistisk validitet. Disse truslene er brudd på 

statistiske forutsetninger og lav statistisk styrke. Statistisk styrke vil blant annet påvirkes av 

størrelsen på utvalget. Et lite utvalg vil kunne gi mindre statistisk styrke (Lund, 2015, s.114). I 

forbindelse med denne undersøkelsen var det et relativt lite utvalg (N= 56) med en 

svarprosent på 52,3 %, noe som vil kunne minske den statistiske styrken og gi mulighet for 

økt grad av målingsfeil.  

Begrepsvaliditet. 

I forbindelse med innsamling av data i form av spørreskjema legges det vekt på at 

spørsmålene skal gi nyttig informasjon, gjennom å være tydelige og entydige for alle som 

deltar. Dette fordrer et grundig forarbeid med å finne gode ordlyder på spørsmålene i 

spørreskjemaet (de Vaus, 2014, s.97). Kleven (2015, s.150) definerer begrepsvaliditet som 

«grad av samsvar mellom begrepet slik det er definert teoretisk og begrepet slik vi lykkes med 

å operasjonalisere det». Dette henviser til hvordan man lykkes i å overføre den teoretiske 

bakgrunnen for undersøkelsen til den meningen som blir lagt i begrepene som skal besvares i 

spørreundersøkelsen. Dette kan særlig gjelde undersøkelser som omfatter abstrakte begrep, 

hvor man må finne ulike tilnærminger for å konkretisere innholdet for å gjøre det mer 
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målbart. I forbindelse med min undersøkelse var det som tidligere nevnt en utfordring å 

konkretisere juridiske begreper til spørsmål som ville være forståelig på lik måte for alle 

informantene. Tilbakemeldinger fra enkelte lærere og elever kunne tyde på at spørsmålene ble 

vanskelig å forstå for noen. Operasjonaliseringen av begrepene ble også utfordrende med 

tanke på at det skulle passe elever med ulikt faglig nivå og som også hadde ulik organisering 

av spesialundervisning, hvor noen hadde spesialundervisning som en liten del av sin 

opplæring, mens andre hadde spesialundervisning som omfattet hele opplæringen.  

For å vurdere begrepsvaliditeten legger Kleven (2015, s.176) vekt på å vurdere om 

spørsmålene måler det begrepet som undersøkes. Da jeg utformet spørreskjemaet tok jeg 

utgangspunkt i lovverket og retningslinjene som angir rettigheter til elever med 

spesialundervisning i den spesialpedagogiske tiltakskjeden (Opplæringsloven, 1998; 

Utdanningsdirektoratet, 2014). Jeg la i tillegg vekt på teoretiske utdypinger knyttet til 

begrepene medvirkning og læringsutbytte samt hvordan tidligere forskning har vist til elevers 

opplevelse av begrepene (Barneombudet, 2017; Shier, 2001; Landsdown, 2011; Skivenes & 

Strandbu, 2006). Tidligere forskning viser at elever kan være usikre på hva det vil si å 

medvirke og kan være usikre på innholdet i sin spesialundervisning (Barneombudet, 2017, 

s.42; Grøgaard et al., 2004, s.54, 89; Lovitt, Plavins & Cushings, 1999, s. 71).  Derfor ville 

jeg ikke definere hva medvirkning er for elevene, men etterspurte hva elevene selv la i 

begrepet, for å få et inntrykk av hva elevene tok utgangspunkt i når de svarte videre på 

spørsmålene.  

Ytre validitet. 

Hvilke strategier og prosedyrer jeg har brukt for å velge ut populasjon og utvalg i 

spørreundersøkelsen vil påvirke kvaliteten av ytre validitet, om hvorvidt jeg kan generalisere 

resultatene fra undersøkelsen (Lund, 2015, s.122).  

Som tidligere nevnt trakk jeg ikke et tilfeldig utvalg til undersøkelsen, men valgte å foreta en 

skjønnsmessig utvelging av elever til undersøkelsen. Ved at utvalget ikke ble et 

sannsynlighetsutvalg ble den ytre validiteten svekket og mulighetene til å generalisere 

resultatene videre til populasjonen små.  

I følge Lund (2015, s.122) vil det være enkelte trusler mot den ytre validiteten. Blant disse 

truslene er individhomogenitet, som innebærer at det er en for ensartet gruppe som deltar i 
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undersøkelsen. Dette kan svekke den ytre validiteten ved at deltakerne blir for særegne til at 

resultatene kan generaliseres til andre. I forbindelse med denne undersøkelsen var det 

variasjon innen faglig nivå og organisering av spesialundervisningen mellom elevene. 

Skolene var også spredt geografisk, hadde variasjon i størrelse og elevene gikk på ulike 

programmer innen yrkesfaglig studieretninger. Dette minsket sjansene for 

individhomogenitet, men ble en utfordring knyttet til begrepsvaliditeten.  

Ved ikke-sannsynlige utvalg kan imidlertid den ytre validiteten styrkes ved å benytte teori og 

tidligere forskning (Lund, 2015, s.123). Senere i oppgaven vil jeg se på resultatene fra denne 

undersøkelsen i forhold til tidligere teoretisk bakgrunn samt rapporter og annen forskning 

knyttet til temaet for undersøkelsen. 

2.4.2 Reliabilitet 

Ringdal (2012, s.97) viser til ulike måter å vurdere reliabilitet i undersøkelser. Jeg har valgt å 

ta utgangspunkt i test av intern konsistens i mellom grupper av variabler, målt med Cronbachs 

alfa. I mitt spørreskjema henviser disse gruppene til variabler knyttet til de ulike fasene i 

tiltakskjeden og utsagn i tilknytning til elvens læringsutbytte. Analyse av de ulike gruppene 

av variabler ga Cronbachs alfa som varierte i verdi fra .88 til .94, noe som indikerer høy intern 

konsistens. Enkelte av gruppene inneholdt imidlertid opp til ni variabler, noe som kan bidra til 

høy verdi av Cronbachs alfa (Ringdal, 2012, s.98).  

2.5 Analysestrategi. 

For å analysere datamaterialet har jeg valgt en deskriptiv analysetilnærming (de Vaus, 2014, 

s.204). Valg av analysemetode vil ifølge de Vaus (2014, s.203) være avhengig av blant annet 

antall variabler og hvilket målenivå variablene er på. Alle variablene i datamaterialet knyttet 

til min undersøkelse er kategoriske, hvor et mindretall, blant annet bakgrunnsvariablene, var 

nominale. Hovedvekten av verdiene i datamaterialet ble rangert på en skala fra 1 til 6, slik at 

variablene ble målt på ordinalnivå (Ringdal, 2012, s.90, 91).  

Datamaterialet ble analysert ut fra bakgrunnsvariabler, det vil si rene frekvensanalyser av 

fordeling på kjønn, trinn og studieprogram. Med utgangspunkt i forskningsspørsmålet ønsket 

jeg å rette analysen mot eventuelle ulikheter i datamaterialet mellom nevnte 

bakgrunnsvariabler i forbindelse med fasene i tiltakskjeden og opplevelse av økt utbytte.  
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Med tanke på at datamaterialet kom fra et relativt lite utvalg (N=56) og for å forenkle 

fremstillingen, valgte jeg å dikotomisere variablene.  Svaralternativene 1-3 ble slått sammen 

til en gruppe svaralternativer som tilsvarte enten «i liten grad» eller «uenig» og 

svaralternativene 4-6 ble likeledes slått sammen til svaralternativer som tilsvarte enten «i stor 

grad» eller «enig». En slik todeling av verdiene i datamaterialet bidro til å tydeliggjøre 

hovedtrekkene i datamaterialet.  

I de bivariate analysene valgte jeg å se på sammenhenger mellom bakgrunnsvariablene og 

variablene innen medvirkning i tiltakskjeden og spesialundervisningen, samt elevens 

opplevelse av utbytte. I spørreskjemaet hadde jeg grupper med spørsmål ut fra innhold i hver 

fase i den spesialpedagogiske tiltakskjeden og grupper med utsagn knyttet til henholdsvis 

elevens opplevelse av medvirkning og læringsutbytte. Dette resulterte i at variablene i 

analysen ble satt sammen i grupper, ut fra tilhørighet til medvirkning i faser og opplevelse av 

læringsutbytte.  

I datamaterialet er 7 av 8 utdanningsprogram representert. Antall elever innen de ulike 

programmene varierte, så for å analysere ulikheter mellom utdanningsprogrammene ble de 

gruppert i tre grupper. En gruppe inneholdt programmer som tilhører byggfaget med 

veletablerte tradisjoner innen opplæring i læringsbedrift. Denne gruppen inneholdt elever fra 

bygg – og anleggsteknikk og teknikk – og industriell produksjon. En annen gruppe inneholdt 

program med fag som ikke har like lange tradisjoner innen læringsbedrifter. Denne gruppen 

omfattet elever fra helse – og oppvekstfag og service – og samferdsel. Den siste gruppen 

besto av elever fra naturbruk, restaurant – og matfag og design – og håndverk.  

De Vaus (2014, s.207) viser til bruk av tabeller, grafisk framstilling og oppsummerende 

statistikk som tre ulike måter å gjennomføre og presentere beskrivende statistikk på. For å få 

en mer variert framstilling av datamaterialet valgte jeg hovedsakelig å bruke to av disse 

måtene, tabeller og grafisk framstilling med stolpediagram, sammen med skriftlig beskrivelser 

for å analysere og beskrive funn fra spørreundersøkelsen. Ut fra størrelse på utvalg framstiller 

jeg funnene i prosent i tabellene, dette ville gi også en god oversikt over fordelingen mellom 

de ulike bakgrunnsvariablene. I stolpediagrammene blir funnene vist med antall. 

Alle analyser ble foretatt ved bruk av IBM SPSS. 
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2.6 Etiske hensyn 

Med utgangspunkt i at alle elever med vedtak om spesialpedagogisk har de samme lovfestede 

rettighetene i tiltakskjeden (Utdanningsdirektoratet, 2014; Opplæringsloven, 1998), mener jeg 

at alle elevene med spesialundervisning burde få muligheten til å uttale seg om sin opplevelse 

av medvirkning i sin spesialundervisning. I denne undersøkelsen valgte jeg å ekskludere 

elever med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne. Med grunntanken om at alle har 

rett til å gi uttrykk for sine synspunkter vil det være viktig å legge til rette for at også disse 

elevene får anledning til det, men for denne undersøkelsen var det var ikke gjennomførbart. 

 Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (Den 

nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, heretter NESH, 

2016) viser til etiske hensyn som må ivaretas i forskning. Sentralt i retningslinjene er 

hensynet til personer i forskningen og bevaring av menneskeverdet ved blant annet å sikre 

selvbestemmelse og beskyttelse mot urimelig belastninger (NESH, 2016, s.12). 

For å ivareta selvbestemmelse og hindre urimelige belastninger for informantene la jeg vekt 

på å gi tilpasset informasjon om undersøkelsen til elevene. I NESH (2016, s.13, 14) sine 

retningslinjer blir dette lagt vekt på både som et ansvar og en plikt forskeren har for å ivareta 

hensynet til personer som deltar i forskningen. For å sikre at alle elevene hadde mottatt 

informasjonen de trengte, leste jeg opp informasjonsbrevet som fulgte spørreundersøkelsen 

ved alle skolene jeg var tilstede på. Jeg informerte med dette rundt tema for undersøkelsen, 

hvem som fikk tilgang til opplysningene elevene ga og hvordan resultatene ville bli brukt. 

Informasjonen la grunnlag for at elevene ga et informert samtykke til undersøkelsen. I 

forbindelse med konfidensialitet la jeg vekt på å sikre størst mulig grad av anonymitet og at 

skolene elevene gikk på ikke ville være kjent, slik at det ikke ville være mulig å identifisere 

de ulike elevenes opplysninger. Jeg presiserte også at opplysningene ville bli lagret på en 

forsvarlig måte, slik at ingen andre hadde tilgang til dem. Dette var også understreket i 

godkjennelsen fra NSD. 

Hensynet til beskyttelse av barn står sterkt i retningslinjene (NESH, 2016, s. 20). Dette 

innebar blant annet at jeg tilpasset metode, innhold i spørreundersøkelsen og informasjon til 

elevenes nivå. I løpet av gjennomføringen av undersøkelsen på skolene viste det seg at det var 

nyttig selv å kunne være til stede for å utdype og forklare ut fra elevenes spørsmål og 

kommentarer. Jeg la vekt på å gi tydelig informasjon til elevene om at undersøkelsen var 
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frivillig og at de kunne velge å trekke seg underveis mens de svarte på spørreskjemaet. Ved 

gjennomføringen av undersøkelsen var det flere som benyttet seg av retten til ikke å svare på 

spørreundersøkelsen. 

Kravet om konfidensialitet var spesielt viktig i undersøkelsen, i og med at barn var 

informanter (NESH, 2016, s.16, 21). Ved at elevene i denne undersøkelsen hadde fylt 15 år, 

var det de selv som samtykket til at jeg brukte opplysningene deres videre i oppgaven. Dette 

ble godkjent av NSD, med utgangspunkt i at det ikke ville blir spurt om personopplysninger 

eller sensitive opplysninger i undersøkelsen. Ved en av skolene ble det i tillegg sendt ut 

informasjon til foreldrene, noe som var vanlig praksis ved denne skolen. 

Flere understreker det etiske ansvaret forskere har i forbindelse med korrekte analyser av 

datamaterialet de innhenter i undersøkelser (de Vaus, 2014, s.209; Ringdal, 2012, s.462; 

NESH, 2016, s.27-30). Dette vil omfatte mulighet for replikasjon, avholde seg fra 

fabrikkering av data, plagiering og refleksjon over egen habilitet. For min undersøkelse 

innebar dette å formidle og analysere dataene på en mest mulig korrekt måte. På denne måten 

ville også elevenes stemme komme fram, uten påvirkning fra andre. 
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3 Presentasjon av funn. 

Jeg presenterer funnene i tre punkter. Første punkt viser funn innen hver fase i tiltakskjeden. 

Andre punkt viser funn fra elevenes vurdering av læringsutbytte og tredje punkt viser 

elevenes opplevelse av medvirkning i forbindelse med læringsutbytte. Innen hvert av 

punktene viser jeg først funn ut fra elevgruppen som helhet. Dette blir vist med utgangspunkt 

i diagram vist i frekvens. Jeg gjør videre greie for ulikheter mellom kjønn, trinn og 

utdanningsprogram. For å begrense bruk av tabeller viser jeg funn med utgangspunkt i tabell i 

prosent med utgangspunkt i en av bakgrunnsvariablene i hver fase, ellers kommenterer jeg 

funn i tekst. I teksten har jeg valgt kun å gjøre greie for relevante funn i forbindelse med 

forskerspørsmålene mine. Både diagram og tabeller i forbindelse med faser i den 

spesialpedagogiske tiltakskjeden tar utgangspunkt i grupper av elementer som viser elevenes 

opplevelse av liten eller stor grad av medvirkning. Diagram og tabeller knyttet til 

læringsutbytte tar utgangspunkt i utsagn om spesialundervisningens påvirkning av 

læringsutbytte. Før presentasjonen av funn gjør jeg greie for elevgruppen og hva de legger i 

begrepet medvirkning. 

3.1 Elevgruppen 

I analysen har jeg tatt utgangpunkt i både elevgruppen som helhet og i kjønn, trinn og 

utdanningsprogram. Tabell 1a viser hvordan elevgruppen fordeler seg i prosent og frekvens 

innen kjønn og trinn, som her inkluderer vg1 og vg2. 

Tabell 1a Fordeling utvalg på kjønn og trinn. 

 

I alt var det 56 elever som svarte på spørreundersøkelsen. Som tabellen viser er det noe 

overvekt av gutter, med en noe mindre andelen jenter. Det er en betydelig større andel av 

elever som svarte fra vg1, enn fra vg2. 

 Gutter Jenter Totalt  

 % N % N % N 

Vg1 81,3 26 87,5 21 83,9 47 

Vg2 18,8 6 12,5 3 16,1 9 

Sum 100 32 100 24 100 56 

Totalt (av N) 57,1  42,9    
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 Tabell 1b viser hvordan elevene fordeler seg i frekvens mellom henholdsvis vg1 og vg2 i 

kjønn over de ulike utdanningsprogrammene. 

Tabell 1b Fordeling utvalg ¨på kjønn, trinn og utdanningsprogram. 

 Vg1 Vg2 Sum 

Kjønn Gutt Jente Gutt Jente  

Bygg og 

anleggsteknikk 

10 0 0 0 10 

Design og 

håndverk 

0 1 0 0 1 

Helse - og 

oppvekstfag 

1 7 0 0 8 

Naturbruk 2 2 2 0 6 

Restaurant og 

matfag 

3 6 0 3 12 

Service - og 

samferdsel 

7 5 4 0 16 

Teknikk og 

industriell prod. 

3 0 0 0 3 

Sum 26 21 6 3 56 

 

På programmene bygg – og anleggsteknikk og teknikk – og industriell produksjon er det kun 

gutter fra vg2 og på design og håndverk er det en jente fra vg1. Blant de øvrige programmene 

er det noe mer fordeling mellom kjønn og trinn.  

På grunn av et lite utvalg som fordeler seg ulikt over studieprogrammene har jeg valgt å 

fordele utdanningsprogrammene i tre grupper i analysen. Dette innebærer at funnene med 

utgangspunkt i utdanningsprogram blir presentert ut fra disse gruppene. Gruppe en inkluderer 

bygg – og anleggsfag og teknikk og industriell produksjon. Gruppe to inkluderer service – og 

samferdsel og helse – og oppvekstfag og gruppe tre består av restaurant – og matfag, design – 

og håndverk samt naturbruk. 

3.1.1 Betydning av medvirkning for elevene. 

Innledningsvis i spørreskjemaet etterspurte jeg elevenes formening om hva medvirkning er 

for dem, ut fra faste svaralternativer med mulighet for å fylle ut egen formulering. Elevene 

kunne her markere flere alternativ. Svarene fra elevene ga en indikasjon på deres definisjon av 

medvirkning og hvordan de ønsker å oppnå medvirkning i spesialundervisningen. Her kom 
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det fram at flertallet av elevene mener at medvirkning vil si å bli spurt hvordan de lærer best, 

oppleve at deres synspunkter blir tatt alvorlig og godkjenne at de vil ha spesialundervisning. 

Blant alternativene var det færrest andel elever som mente medvirkning innebar å bli spurt om 

innhold i rapporter og planer, samt bli spurt om organisering av spesialundervisning.  

Elevene viste med dette hvordan de så for seg sin medvirkning og hvordan de ønsket å 

medvirke. Videre presenterer jeg resultater av hvordan elevene oppga at de opplevde å 

medvirke i de ulike fasene i tiltakskjeden. 

3.2 Første fase; bekymringsfasen. 

Bekymringsfasen viser til skolens innledende arbeid rundt en bekymring omkring en elevs 

læring og utvikling.  

3.2.1 Medvirkning i bekymringsfasen for hele elevgruppen. 

Diagram 1 viser elevgruppen sin opplevelse av medvirkning i denne fasen. 

Diagram 1 Elevgruppens medvirkning i bekymringsfasen. 

 

Fra diagrammet kommer det fram at flertallet av elevene i stor grad opplevde medvirkning i 

fire av seks elementer i denne fasen. Flertallet av elevene opplevde blant annet at skolen tar 

deres henvendelser om vansker alvorlig og at lærerne informerer eleven om faglig utvikling. 

Et lite flertall av elevene opplevde i liten grad at skolen kontakter PPT hvis eleven ber om det 

og at eleven er med å bestemme om skolen skal undersøke behov for spesialundervisning.  
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3.2.2 Medvirkning ut fra kjønn i bekymringsfasen. 

Flertallet av guttene opplevde stor grad av medvirkning i fire av seks elementer i denne fasen. 

Dette omfatter blant annet de opplevde at skolen tar deres henvendelser om vansker alvorlig 

og at lærerne spør elevene hvordan de lærer best.  

Flertallet av jentene opplevde stor grad av medvirkning i tre av elementene, hvor et stort 

flertall opplever i stor grad at skolen tar deres henvendelser om vansker alvorlig. I denne 

fasen er det ingen elementer hvor flertallet av jentene opplevde liten grad av medvirkning, 

men er likt fordelt mellom stor og liten grad av medvirkning i tre elementer.  

3.2.3 Opplevelse av medvirkning i bekymringsfasen mellom 

trinn. 

Når opplevelse av medvirkning splittes på trinn kommer det fram at flertallet av elevene fra 

vg1 opplevde stor grad av medvirkning i fem av seks elementer i denne fasen. Kun i 

forbindelse med at skolen kontakter PPT hvis eleven ber om det, opplevde flertallet av 

elevene på vg1dette i liten grad. Flertallet av elevene fra vg2 opplevde dette imidlertid i stor 

grad. Flertallet av elevene på vg2 opplevde ellers liten grad av medvirkning i et av elementene 

mens opplevelse av liten og stor grad av medvirkning var likt fordelt på de fire gjenværende 

elementene. 

3.2.4 Elevens medvirkning i bekymringsfasen ut fra 

utdanningsprogram 

Tabell 2 viser fordelingen av opplevelse av medvirkning hos elevene splittet på grupper av 

utdanningsprogram.  
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Tabell 2 Medvirkning i bekymringsfasen splittet på utdanningsprogram. 

 

Det kommer fram av tabellen at flertallet av elevene fra gruppe en opplevde liten grad av 

medvirkning i alle elementene i denne fasen, med et unntak. Det er i forbindelse med at et lite 

flertall av elevene opplevde i stor grad at læreren spør hvordan elevene lærer best. Flertallet 

av elevene i gruppe to opplevde derimot stor grad av medvirkning i alle elementene i fasen, 

med et unntak. Dette omhandler om eleven godkjenner om skolen skal undersøke behov for 

spesialundervisning, hvor elevene er likt delt mellom å oppleve dette i stor eller liten grad. 

Flertallet av elevene i gruppe tre opplevde stor grad av medvirkning i fire av seks elementer. 

Blant annet opplevde et stort flertall av elevene i gruppen at lærerne forteller om deres faglige 

utvikling. Ved to av elementene opplevde et lite flertall av elevene her i liten grad at skolen 

tar kontakt med PPT, hvis eleven ber om det, samt at lærerne gir tilbakemelding om 

bekymring rundt elevens utvikling.  

 

 

Bekymringsfasen. 

 

Utdanningsprogram 

Gruppe 1 
Bygg – og 

anleggsteknikk 

og Teknikk og 

industriell 

produksjon 

Gruppe 2 
Service – og 

samferdsel og 

Helse – og 

oppvekstfag 

Gruppe 3 
Restaurant – og 

matfag, Design – 

og håndverk og 

Naturfag 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Mine henvendelser om vansker blir tatt 

alvorlig. 
53,8 46,2 18,2 81,8 41,2 58,8 

Skolen kontakter PPT hvis jeg ber om 

det. 
76,9 23,1 40,9 59,1 52,9 47,1 

Skolen deler bekymringer om min 

utvikling med meg 
53,8 46,2 31,8 68,2 52,9 47,1 

Lærere forteller meg om min faglige 

utvikling. 
53,8 46,2 31,8 68,2 35,3 64,7 

Lærere spør hvordan jeg lærer best. 46,2 53,8 40,9 59,1 47,7 52,9 

Jeg bestemmer om skolen skal 

undersøke om behov for 

spesialundervisning. 

69,2 30,8 50,0 50,0 47,1 52,9 
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3.3 Andre fase; henvisningsfase. 

Fase to i den spesialpedagogiske tiltakskjeden foregår i overgangen mellom skolen og PPT. 

Skolen overbringer grunnlaget for sin bekymring omkring en elevs utvikling gjennom en 

henvisning til PPT.  

3.3.1 Medvirkning i henvisningsfasen for hele elevgruppen. 

Diagram 2 viser elevgruppens opplevelse av medvirkning i denne fasen.   

Diagram2 Elevgruppens medvirkning i henvisningsfasen. 

 

Diagrammet viser at flertallet av elevene opplevde liten grad av medvirkning i fem av seks 

elementer i denne fasen. Blant annet omfatter dette at flertallet av elevene i liten grad 

opplevde å få si sin mening om at skolen kontakter PPT og at deres mening ble vektlagt i den 

forbindelsen. Et flertall av elevene opplevde i tillegg i liten grad at de fikk ny utredning på 

videregående skole. Et lite flertall opplevde imidlertid i stor grad å være med på møte med ny 

videregående skole før oppstart. 

3.3.2 Medvirkning ut fra kjønn i henvisningsfasen. 

Ved splitting på kjønn i elevenes opplevelse av medvirkning i fasen kommer det fram at 

flertallet av guttene opplevde liten grad av medvirkning i fem av seks elementer i denne fasen. 

Imidlertid opplevde flertallet av guttene i stor grad å delta på møte med ny videregående 

skole. En større andel av guttene opplevde dette i stor grad, sammenlignet med jentene.  
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Flertallet av jentene opplevde liten grad av medvirkning i tre av seks elementer. I de 

resterende tre elementene er jentene likt fordelt mellom liten og stor grad av medvirkning. 

Dette omfatter blant annet om eleven får si sin mening om at PPT kontaktes og om meningen 

blir vektlagt, hvor en større andel av jentene opplevde dette i stor grad, sammenlignet med 

guttene. 

3.3.3 Opplevelse av medvirkning i henvisningsfasen mellom 

trinn. 

Tabell 3 viser elevenes opplevelse av medvirkning splittet på trinn. 

Tabell 3 Medvirkning i henvisningsfasen splittet på trinn.  

 

Tabellen viser at flertallet av elevene på vg1 opplevde liten grad av medvirkning i fem av seks 

elementer i denne fasen. Det elementet hvor størst andel av elevene på vg1 opplevde liten 

grad av medvirkning er at skolen forklarer hva de gjør før de kontakter PPT. Elevene på vg1 

opplevde imidlertid at de i stor grad deltok på møte med ny videregående skole.  

Elevene fra vg2 var likt fordelt mellom å oppleve medvirkning i liten eller stor grad i alle 

elementene i denne fasen, noe som innebærer at ene halvparten av elevene opplevde stor grad 

av medvirkning, mens andre halvparten opplevde liten grad av medvirkning. 

 

Henvisningsfasen. 

Trinn 

Vg1 Vg2 

Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Jeg fikk ny utredning på vgs 56,8 43,2 50 50 

Jeg godkjente at PPT ble kontaktet 

for utredning 
61,4 38,6 50 50 

Skolen forklarte meg hva de gjør før 

PPT blir kontaktet. 
63,6 36,4 50 50 

Jeg får si min mening om at PPT 

kontaktes. 
54,5 45,5 50 50 

Min mening blir vektlagt om kontakt 

med PPT. 
56,8 43,2 50 50 

Jeg deltok på møte med ny vgs. 45,5 54,5 50 50 
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3.3.4 Elevens medvirkning i henvisningsfasen ut fra 

utdanningsprogram 

Ved splitting på av utdanningsprogram kommer det fram at flertallet elevene fra bygg – og 

anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon samt fra restaurant – og matfag, design – 

og håndverk og naturfag opplevede liten grad av medvirkning i alle elementene knyttet til 

denne fasen. En noe større andel fra restaurant – og matfag, design – og håndverk og naturfag 

opplevede liten grad av medvirkning, sammenlignet med bygg – og anleggsteknikk og 

teknikk og industriell produksjon. Dette vises blant annet med at eleven godkjenner at PPT 

blir kontaktet og at skolen forklarer hva de gjør før PPT kontaktes.  

Undersøkelsen viser videre at flertallet av elevene fra service – og samferdsel og helse – og 

oppvekstfag opplevde stor grad av medvirkning i tre av elementene, som blant annet omfatter 

å delta på møte med ny videregående skole. Flertallet opplevde også i stor grad å få si sin 

mening om at PPT blir kontaktet, mens et mindre flertall opplevde at meningen blir lagt vekt 

på. Flertallet av elevene i gruppe tre opplevde i liten grad at skolen forklarer hva de gjør før 

PPT kontaktes. 

3.4 Tredje fase; sakkyndig vurdering. 

Den tredje fasen omfatter utarbeiding av sakkyndig vurdering av PPT. 

3.4.1 Medvirkning i sakkyndig vurdering for hele elevgruppen. 

Diagram 3 viser elevgruppen sin opplevelse av medvirkning i denne fasen. 
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Diagram 3 Elevgruppens medvirkning i sakkyndig vurdering. 

 

Diagrammet viser at et stort flertall av elevene opplevde liten grad av medvirkning i alle 

elementene i denne fasen. Dette vises blant annet i forbindelse med å få informasjon om at 

andre enn PPT kan utrede behov for spesialundervisning og om eleven forsto det som sto i 

den sakkyndige vurderingen. Flertallet av elevene opplevde at PPT i liten grad snakket med 

de om deres synspunkter på tilrettelegging og hjelp på skolen samt deres trivsel. Et lite flertall 

av elevene har i liten grad fått begrunnelse for spesialundervisningen.  

3.4.2 Medvirkning ut fra kjønn i sakkyndig vurdering. 

Splitting på kjønn viser at flertallet av guttene opplevde liten grad av medvirkning i alle 

elementene knyttet til arbeidet med sakkyndig vurdering. Å forstå den sakkyndige 

vurderingen vises som et av elementene hvor den største andelen av guttene opplevde dette i 

liten grad.  

Flertallet av jentene opplevde liten grad av medvirkning i fem av seks elementer. Dette 

omfatter blant annet å få informasjon om at andre enn PPT kan utrede behov for 

spesialundervisning og bli spurt om trivsel i skolen av PPT. I motsetning til guttene opplevde 

flertallet av jentene i stor grad å få begrunnelse for sin spesialundervisning.   

3.4.3 Opplevelse av medvirkning mellom trinn i sakkyndig 

vurdering. 
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Når dataene splittes på trinn kommer det fram at flertallet av elevene på vg1 opplevde liten 

grad av medvirkning i alle elementene knyttet til denne fasen. En stor andel av elevene på vg1 

opplevde liten grad av medvirkning i forbindelse med å få informasjon om at andre enn PPT 

kan utrede behov for spesialundervisning og bli spurt om trivsel på skolen.  

Flertallet av elevene fra vg2 opplevde liten grad av medvirkning i fire av seks elementer. 

Sammenlignet med elevene på vg1 er andelen av elever større blant vg2 som i liten grad 

opplevde medvirkning i disse elementene. Dette omfatter blant annet å forstå den sakkyndige 

vurderingen samt at PPT snakker med eleven om trivsel og hjelpebehov i skolen.  

3.4.4 Elevens medvirkning i sakkyndig vurdering ut fra 

utdanningsprogram 

 Tabell 4 viser elevenes opplevelse av medvirkning i fasen splittet på utdanningsprogram. 

Tabell 4 Medvirkning i sakkyndig vurdering splittet på utdanningsprogram. 

 

 

Sakkyndig vurdering. 

Utdanningsprogram 

Gruppe 1 
Bygg – og 

anleggsteknikk og 

Teknikk og 

industriell 

produksjon 

Gruppe 2 
Service – og 

samferdsel og Helse 

– og oppvekstfag 

Gruppe 3 
Restaurant – og 

matfag, Design – 

og håndverk og 

Naturfag 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

PPT spurte meg om behov for 

tilrettelegging i skolen 
69,2 30,8 50,0 50,0 70,6 29,4 

Jeg forsto den sakkyndige 

vurderingen. 
76,9 23,1 63,6 36,4 76,5 23,5 

PPT spurte meg om trivsel på 

skolen. 
69,2 30,8 68,2 31,8 82,4 17,6 

PPT snakket med meg om behov 

for hjelp i skolen. 
69,2 30,8 54,5 45,5 70,6 29,4 

Jeg fikk informasjon om at 

andre enn PPT kan utrede 

behov for spesialundervisning. 

76,9 23,1 72,7 27,3 82,4 17,6 

Jeg har fått begrunnelse for min 

spesialundervisning. 
76,9 23,1 40,9 59,1 47,1 52,9 
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Tabellen viser at flertallet av elevene fra gruppe en opplevde liten grad av medvirkning i alle 

elementene i fasen. Å forstå den sakkyndige vurderingen og få begrunnelse for 

spesialundervisningen er blant elementene hvor størst andel av elevene fra gruppen opplevde 

liten grad av medvirkning.  

Flertallet av elevene fra gruppe tre opplevde liten grad av medvirkning i fem av seks 

elementer i fasen. Dette omfatter å bli spurt av PPT om trivsel og få informasjon om at andre 

enn PPT kan utrede behov for spesialundervisning. Flertallet av elevene på gruppe tre 

opplevde imidlertid i stor grad å få begrunnelse for spesialundervisningen. Dette opplevde 

også flertallet av elevene i gruppe to. Flertallet av elevene fra gruppe to opplevde liten grad av 

medvirkning i fire av elementene i fasen.  

3.5 Fjerde fase; vedtaksfasen. 

Vedtaksfasen omfatter arbeidet knyttet til skolens enkeltvedtak om spesialundervisning til 

eleven.  

3.5.1 Medvirkning i vedtaksfasen for hele elevgruppen. 

Diagram 4 viser elevenes opplevelse av medvirkning i denne fasen. 

Diagram 4 Elevgruppens medvirkning i vedtaksfasen. 
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Diagrammet viser at flertallet av elevene opplevde liten grad av medvirkning i seks av sju 

elementer i denne fasen. Dette er blant annet i forbindelse med informasjon til elevene om 

deres rettigheter knyttet til den juridiske klagegangen i forbindelse med enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Det kommet også fram at flertallet av elevene var enige i å motta 

spesialundervisning. 

3.5.2 Medvirkning ut fra kjønn i vedtaksfasen. 

Tabell 5 viser opplevelsen av medvirkning i vedtaksfasen, splittet i kjønn.  

Tabell 5 Medvirkning i vedtaksfasen splittet på kjønn. 

 

Tabellen viser at flertallet av guttene opplevde liten grad av medvirkning i seks av sju 

elementer i denne fasen. Blant disse elementene er å få en forklaring på vedtaket, hvor størst 

andel av gutter i liten grad opplevde dette, sammenlignet med de andre elementene. Flertallet 

av guttene var imidlertid enige i å motta spesialundervisning.  

Flertallet av jentene opplevde liten grad av medvirkning i fem av sju elementer. Blant jentene 

er det størst andel av jentene som i liten grad opplevde medvirkning i forbindelse med 

klagegangen ved enkeltvedtak. Flertallet av jentene var enig i å motta spesialundervisning og 

opplevde i motsetning til guttene i stor grad å få forklaring på vedtaket. 

 

Vedtaksfasen. 

Kjønn 

Gutt 

 

Jente 

 

Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Jeg er enig i å motta spesialundervisning. 40 60 27,3 72,7 

Jeg fikk forklaring på vedtaket. 70 30 40,9 59,1 

Jeg fikk informasjon om klagemulighet 63,3 36,7 54,5 45,5 

Jeg har fått informasjon om rett til å klage, 

hvis skolen ikke følger opp vedtak. 
60 40 68,2 31,8 

Jeg har fått informasjon om hvem klagen 

skal rettes til. 
56,7 43,3 81,8 18,2 

Jeg har fått informasjon om hvordan man 

påklager vedtak 
60 40 81,8 18,2 

Jeg har fått informasjon om hva som kan 

påklages i vedtaket. 
63,3 36,7 72,7 27,3 
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3.5.3 Opplevelse av medvirkning i vedtaksfasen mellom trinn. 

Ved splitting på trinn kommer det fram at flertallet av elevene på vg1 opplevde liten grad av 

medvirkning i alle elementene, med et unntak. Unntaket består i at flertallet av elevene på vg1 

i stor grad var enig i å motta spesialundervisning. Dette var flertallet av elevene fra vg2 også 

enige i, med noe større andel sammenlignet med elevene fra vg1.  

Flertallet av elevene på vg2 opplevde liten grad av medvirkning i fem av sju elementer. 

Flertallet av elevene her har liten grad av medvirkning i forbindelse med gangen i en 

klagesak, med unntak av å få informasjon om klagerett, hvis skolen ikke følger opp vedtak.  

3.5.4 Elevens medvirkning i vedtaksfasen ut fra 

utdanningsprogram 

Når utvalget splittes i utdanningsprogram kommer det fram at flertallet av elevene fra bygg – 

og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon samt restaurant – og matfag, design – 

og håndverk og naturfag opplevde liten grad av medvirkning i alle elementene i fasen, med et 

unntak. Unntaket var at elevene fra begge gruppene var i stor grad enig i å motta 

spesialundervisning. Andelen av elever som i liten grad opplevde å få informasjon om 

klagegangen i enkeltvedtak var størst blant elevene på restaurant – og matfag, design – og 

håndverk og naturfag. 

 Flertallet av elevene fra service – og samferdsel og helse – og oppvekstfag opplevde liten 

grad av medvirkning i tre av elementene. Dette inkluderer blant annet å få forklaring på 

vedtaket. Elevene opplevde imidlertid stor grad av medvirkning i to av elementene, som 

omfatter enighet i å motta spesialundervisning og få informasjon om klagemulighet. 

3.6 Femte fase; planlegging og gjennomføring. 

Den femte fasen omhandler planlegging og gjennomføring av spesialundervisningen. Sentralt 

i denne fasen er arbeid med elevens IOP. Fasen omfatter også elementer som ikke knyttes 

direkte opp mot elevens IOP, men som påvirker planlegging og gjennomføring av 

spesialundervisningen. Funnene i denne fasen vil derfor deles ut fra om det er tilknyttet arbeid 

med IOP eller ikke. 
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3.6.1 Medvirkning i planlegging og gjennomføring for hele 

elevgruppen. 

Diagram 5a viser elevenes opplevelse av medvirkning i arbeidet med IOP.  

Diagram 5a Elevgruppens medvirkning i arbeid med IOP. 

 

Funn fra undersøkelsen viser at halvparten av alle elevene har fått en kopi av sin IOP. 

Det kommer frem av diagrammet at et flertall av elevene opplevde liten grad av medvirkning i 

alle elementene i denne fasen. Dette innebærer blant annet at et flertall av elevene i liten grad 

opplevde å få evaluering ut fra IOP og delta i å sette mål i sin IOP. 

 Diagram 5b viser elevene sin opplevelse av medvirkning i forbindelse med elementer i 

planlegging og gjennomføring av spesialundervisningen, som ikke direkte er knyttet opp mot 

arbeid med elevens IOP. 
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Diagram 5b Elevgruppens medvirkning i gjennomføring og planlegging, uten IOP. 

 

Diagrammet viser at flertallet av elevene opplevde liten grad av medvirkning i tre av fire 

elementer i fasen. Flest antall elever blir i liten grad spurt om organiseringen av sin 

spesialundervisning. Et lite flertall opplevde imidlertid i stor grad at lærerne vet hva elevene 

trenger for å lære. 

3.6.2 Medvirkning ut fra kjønn i planlegging og gjennomføring. 

Når elevens opplevelse av å medvirke i arbeidet med sin IOP splittes i kjønn, viser det seg at 

flertallet av guttene opplevde liten grad av medvirkning i alle elementene i arbeidet knyttet til 

IOP. Dette inkluderer blant annet at flertallet av guttene opplevde i liten grad at lærere hører 

deres mening om innhold i IOP og at de deltar i liten grad i målsetting i IOP.  

Flertallet av jentene opplevde liten grad av medvirkning i to av fem elementer i arbeidet 

knyttet til IOP. Jentene fordeler seg likt mellom liten og stor grad av medvirkning i de tre 

resterende elementene. Disse omfatter blant annet at lærerne hører og bryr seg om elevenes 

mening om innhold i IOP. 

I undersøkelsen kom det fram funn i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 

spesialundervisningen som ikke er direkte knyttet opp mot IOP. Ved splitting av utvalget på 

kjønn kommer det her frem at flertallet av guttene opplevde liten grad av medvirkning i to av 

fire elementer i denne delen av fasen. Blant annet omhandler det å bli spurt om organiseringen 
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av spesialundervisningen. I de andre to elementene opplevde et lite flertall stor grad av 

medvirkning, blant annet i forbindelse med at lærere samarbeider om planleggingen av 

spesialundervisningen.  

Flertallet av jentene opplevde liten grad av medvirkning i to av elementene. I motsetning til 

guttene opplevde de at lærerne samarbeider i liten grad om planlegging av 

spesialundervisningen. I de to andre elementene er jentene likt delt mellom liten og stor 

opplevelse av medvirkning, blant annet i forbindelse med at lærerne vet hva eleven trenger for 

å lære. 

3.6.3 Opplevelse av medvirkning i planlegging og 

gjennomføring mellom trinn. 

Flertallet av elevene på vg2 opplevde liten grad av medvirkning i alle elementene knyttet til 

arbeid med IOP. De opplevde i liten grad at lærerne tar hensyn til mål i IOP undervisningen 

og at lærerne i liten grad følger opp innholdet i elevens IOP.  

Flertallet av elevene på vg1 opplevde liten grad av medvirkning i alle elementene, med et 

unntak. I den forbindelsen er elevenes opplevelse av liten og stor grad av medvirkning delt 

likt i tilknytning med at lærerne følger opp innholdet i elevens IOP. 

Tabell 6a viser elevenes opplevelse av medvirkning i planlegging og gjennomføring av 

spesialundervisningen som ikke er knyttet til elevens IOP, splittet på trinn. 

Tabell 6a Medvirkning i planlegging og gjennomføring, uten IOP, splittet på trinn. 

 

 

Planlegging og gjennomføringsfase 

 

Trinn 

Vg1 Vg2 

Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Jeg blir spurt om organisering av 

spesialundervisning 
70,5 29,5 50 50 

Lærere samarbeider om planlegging av 

spesialundervisning 
54,5 45,5 42,9 57,1 

Lærere vet hva jeg trenger for å lære 50 50 42,9 57,1 

Ulikhet mellom lærer i grad av min 

medvirkning 
56,8 43,2 28,6 71,4 
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Tabellen viser at flertallet av elevene på vg1 opplevde liten grad av medvirkning i tre av fire 

elementer i denne delen av fasen. Størst andel av elevene opplevde i liten grad å bli spurt om 

organisering av spesialundervisningen. Elevene fra vg1 er likt fordelt i liten og stor grad av 

medvirkning i forbindelse med at lærerne vet hva eleven trenger for å lære.  

Flertallet av elevene på vg2 opplevde derimot stor grad av medvirkning i alle elementene, 

med et unntak, hvor elevene er delt likt mellom stor og liten grad av medvirkning. Et flertall 

av elevene opplevde imidlertid i stor grad at elevens medvirkning varierer mellom lærerne.  

3.6.4 Elevens medvirkning i planlegging og gjennomføring ut 

fra utdanningsprogram. 

Tabell 6b viser elevenes opplevelse av medvirkning i forbindelse med sin IOP splittet i 

utdanningsprogram. 

Tabell 6b Medvirkning i arbeid med IOP splittet i utdanningsprogram. 

 

Tabellen viser at flertallet av elevene fra gruppe en og tre opplevde liten grad av medvirkning 

i alle elementene knyttet til arbeid med IOP. Dette omfatter blant annet at lærerne i liten grad 

 

Planlegging og 

gjennomføringsfase 

-  IOP. 

Utdanningsprogram 

Gruppe 1 
Bygg – og 

anleggsteknikk og 

Teknikk og 

industriell 

produksjon 

Gruppe 2 
Service – og 

samferdsel og 

Helse – og 

oppvekstfag 

Gruppe 3 
Restaurant – og 

matfag, Design – 

og håndverk og 

Naturfag 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Liten 

grad 

(%) 

Stor 

grad 

(%) 

Lærere hører min mening om 

innhold i IOP 

 

61,5 

 

38,5 50,0 50,0 58,8 41,2 

Jeg deltar i målsetting i IOP 

 
69,2 30,8 54,5 45,5 64,7 35,3 

Lærere bryr seg om min mening 

om innhold i IOP 61,5 38,5 50,0 50,0 52,9 47,1 

Lærere tar hensyn til mål i IOP i 

undervisningen 
69,2 30,8 45,5 54,5 64,7 35,3 

Lærere følger opp innhold i min 

IOP 
69,2 30,8 36,4 63,6 64,7 35,3 
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bryr seg om elevens mening om innhold i IOP samt i liten grad følger opp innholdet i elevens 

IOP.  

Flertallet av elevene i gruppe to opplevde stor grad av medvirkning i to av elementene, mens 

de er likt delt mellom liten og stor medvirkning i to av elementene. Flertallet av elevene her 

opplevde i stor grad at lærerne følger opp innholdet i IOP og tar hensyn til målene i IOP i 

undervisningen. 

I forbindelse med elevenes opplevelse av medvirkning i planlegging og gjennomføring av 

spesialundervisningen som ikke er direkte knyttet til elevens IOP, viser funn fra 

undersøkelsen at flertallet av elevene fra gruppe en opplevde liten grad av medvirkning i alle 

elementene knyttet til denne delen av fasen, blant annet i tilknytning til å bli spurt om 

organisering av spesialundervisningen. 

Flertallet av elevene fra gruppe tre opplevde liten grad av medvirkning i tre av fire elementer 

og opplever i stor grad at graden av medvirkning varierer mellom lærerne. En stor andel av 

elevene fra gruppe tre opplevde i liten grad å bli spurt om organisering av 

spesialundervisningen.  

Flertallet av elevene i gruppe to opplevde derimot stor grad av medvirkning i to av fire 

elementer. Dette omfatter at lærerne i stor grad samarbeider om planleggingen av 

spesialundervisningen og i stor grad vet hva elevene trenger for å lære. 

3.7 Sjette fase; evalueringsfasen. 

Evalueringsfasen omfatter skolens arbeid med å vurdere undervisningstilbudet eleven har fått 

ut fra elevens IOP.  

3.7.1 Medvirkning i evalueringsfasen for hele elevgruppen. 

Diagram 6 viser elevgruppen sin opplevelse av medvirkning i evalueringen av 

spesialundervisningen. 
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Diagram 6 Elevgruppens medvirkning i evalueringsfasen. 

 

Diagrammet viser at flertallet av elevene opplevde liten grad av medvirkning i tre av fem 

elementer i fasen. Dette gjelder i størst grad å få evaluering ut fra IOP og få informasjon om 

retten til å avslå spesialundervisning. Flertallet av elevene opplevde stor grad av medvirkning 

i tilknytning til å bli spurt om egen vurdering av utvikling og trivsel. 

3.7.2 Medvirkning ut fra kjønn i evalueringsfasen. 

Tabell 7 viser opplevelse av medvirkning i evalueringen splittet på kjønn. 

Tabell 7 Medvirkning i evalueringsfasen splittet på kjønn. 

 

 

Evaluering. 

Kjønn 

Gutt 

 

Jente 

 
Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Liten grad 

(%) 

Stor grad 

(%) 

Jeg får evaluering ut fra IOP 70 30 59,1 40,9 

Jeg deltar i evaluering 58,6 41,4 54,5 45,5 

Lærerne spør om min trivsel 34,5 65,5 50 50 

Lærer spør om min vurdering av egen 

utvikling. 
37,9 62,1 50 50 

Jeg vet om retten til å avslå 

spesialundervisning. 
62,1 37,9 77,3 22,7 
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Tabellen viser at flertallet av guttene opplevde liten grad av medvirkning i tre av fem 

elementer i denne fasen. En stor andel av guttene opplevde i liten grad å få evalueringer ut fra 

IOP. Imidlertid opplevde flertallet av guttene stor grad av medvirkning i to av elementene, 

hvor lærerne spør om guttenes vurdering av utvikling og trivsel.  

Flertallet av jentene opplevde liten grad av medvirkning i tre av fem elementer. I forbindelse 

med at læreren spør om jentenes trivsel og deres vurdering av utvikling var jentene likt delt 

mellom å oppleve dette i liten og stor grad. 

3.7.3  Opplevelse av medvirkning i evalueringsfasen mellom 

trinn. 

Når opplevelse av medvirkning i evalueringen splittes i trinn kommer det fram at flertallet av 

elevene på vg2 opplevde liten grad av medvirkning i alle elementene i fasen, med et unntak. 

Unntaket var at flertallet av elevene i stor grad opplever at lærerne etterspør elevens vurdering 

av egen utvikling.  

Flertallet av elevene på vg1 opplevde liten grad av medvirkning i tre av fem elementer i fasen. 

Blant elementene hvor de opplevde stor grad av medvirkning er å bli spurt om trivsel og å 

vurdere egen trivsel. En stor andel av elevene fra både vg1 og vg2 ble i liten grad informert 

om at de har rett til å avslå spesialundervisning 

3.7.4 Elevens medvirkning i evalueringsfasen ut fra 

utdanningsprogram. 

Når utvalget splittes på utdanningsprogram kommer det fram at flertallet av elevene fra bygg 

– og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon opplevde liten grad av medvirkning 

i alle elementene knyttet til evaluering. En stor andel av disse elevene fra får i liten grad 

evaluering ut fra IOP.  

Flertallet av elevene fra restaurant – og matfag, design – og håndverk og naturfag opplevde 

liten grad av medvirkning i alle elementene, med et unntak. Dette er i forbindelse med at de 

opplevde i stor grad at læreren spør om deres trivsel. En stor andel av elevene i denne gruppen 

ble i liten grad informert om deres rett til å avslå spesialundervisning.  
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Flertallet av elevene i service – og samferdsel og helse – og oppvekstfag opplevde stor grad 

av medvirkning i tre av fem elementer. Dette omfatter blant annet at læreren spør om trivsel 

og at elevene blir spurt om deres vurdering av utvikling. 

3.8 Elevenes opplevelse av læringsutbytte i 

spesialundervisningen. 

Elevens læringsutbytte er en av de grunnleggende vurderingene i avgjørelsen omkring en 

elevs behov for spesialundervisning.  

3.8.1 Opplevelse av læringsutbytte for hele elevgruppen. 

Diagram 7 viser elevenes vurdering av utbytte av spesialundervisning. 

Diagram 7 Elevgruppens vurdering av læringsutbytte. 

 

Diagrammet viser at flertallet av elevene var enig i at spesialundervisning bidrar til økt 

læringsutbytte i åtte av tolv utsagn. Flertallet av elevene var blant annet enige i at 

spesialundervisning bidrar til mestring og økt faglig forståelse av fagene. Flertallet av elevene 
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var i tillegg fornøyde med resultatene de får i fagene. Flertallet av elevene var imidlertid 

uenig i at spesialundervisningen hjelper de å følge med i timene. I forbindelse med 

organiseringen av spesialundervisningen var flertallet enig i at de lærer mer i mindre grupper, 

mens halvparten av elevene var enig i at de lærer mer med ekstra hjelp i klasserommet. 

3.8.2 Elevenes vurdering av læringsutbytte ut fra kjønn. 

Funnene av elevenes vurdering av læringsutbytte ut fra kjønn viser at flertallet av guttene var 

enig i ni utsagn som støtter opp om at spesialundervisningen bidrar til deres læringsutbytte. 

Dette inkluderer blant annet at spesialundervisning bidrar til økt faglig forståelse og at 

flertallet av guttene opplever at de lærer mer med ekstra lærer i klasserommet. Et flertall av 

guttene var imidlertid uenige i at spesialundervisningen hjelper de å følge med i 

undervisningen og i at de lærer like mye som de andre elevene i klassen.  

Flertallet av jentene var enige i ti utsagn som støtter at spesialundervisningen bidrar til økt 

læringsutbytte. En stor andel av jentene var enig i at de lærer mer i liten gruppe og at 

spesialundervisning bidrar til mestring og bedre prestasjoner i fagene. I motsetning til guttene 

var jentene uenige i at de lærer mer med ekstra hjelp i klasserommet. Et lite flertall hos både 

guttene og jentene var enige i at spesialundervisning hjelper de å fullføre videregående skole. 

3.8.3 Opplevelse av læringsutbytte mellom trinn. 

Tabell 8a viser elevenes vurdering av læringsutbytte splittet på trinn. 
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Tabell 8a Elevenes vurdering av læringsutbytte splittet på trinn. 

 

Det kommer fram av tabellen at et flertall av elevene på vg1 var enige i ti utsagn som støtter 

at spesialundervisningen bidrar til deres læringsutbytte. Den største andelen av elevene var 

blant annet enige i at spesialundervisningen bidrar til økt forståelse i fagene og at de lærer mer 

i liten gruppe. Et lite flertall av elevene på vg1 var uenige i at spesialundervisningen hjelper 

de å følge med i undervisningen.  

Flertallet av elevene på vg2 var uenige i åtte utsagn som støtter at spesialundervisning bidrar 

til økt læringsutbytte. Det omfatter blant annet at flertallet av elevene var uenige i at 

spesialundervisning bidrar til bedre karakterer, økt forståelse for fagene og at 

spesialundervisningen bidrar til at elevene fullfører videregående skole. I motsetning til 

flertallet av elevene på vg1 var flertallet av elevene på vg2 uenig i at de lærer mer med ekstra 

hjelp i klasserommet. Imidlertid var flertallet av elevene fra vg2 enige i at 

spesialundervisningen bidrar til mestring i fagene og de er fornøyd med resultatene de får i 

fagene.  

 

Læringsutbytte 

Trinn 

Vg1 Vg2 

Uenig 

(%) 

Enig 

(%) 

Uenig 

(%) 

Enig 

(%) 

Spesialundervisning bidrar til bedre 

karakterer 
39,5 60,5 71,4 28,6 

Spesialundervisning bidrar til økt faglig 

forståelse 
32,6 67,4 71,4 28,6 

Tilrettelegging fra lærer gir økt grad av 

læring. 
39,5 60,5 57,1 42,9 

Jeg ville lært like mye uten 

spesialundervisning 
65,1 34,9 85,7 14,3 

Spesialundervisning hjelper meg å følge 

med i undervisning 
51,2 48,8 71,4 28,6 

Spesialundervisning bidrar til å fullføre 

vgs 
41,9 58,1 71,4 28,6 

Jeg lærer like mye som andre i klassen 48,8 51,2 57,1 42,9 

Spesialundervisning gir bedre 

prestasjoner i skolefagene 
37,2 62,8 71,4 28,6 

Spesialundervisning bidrar til mestring 

i fagene 
39,5 60,5 42,9 57,1 

Jeg lærer mer i liten gruppe 34,9 65,1 42,9 57,1 

Jeg lærer mer med ekstra hjelp i 

klasserommet 
46,5 53,5 71,4 28,6 

Jeg er fornøyd med resultatene i fagene 41,9 58,1 42,9 57,1 
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3.8.4 Elevens læringsutbytte ut fra utdanningsprogram. 

Tabell 8b viser elevenes opplevelse av læringsutbytte splittet på utdanningsprogram. 

Tabell 8b Elevenes vurdering av læringsutbytte splittet på utdanningsprogram. 

 

Tabellen viser at flertallet av elevene fra gruppe en var enige i fem av utsagnene som støtter at 

spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte. Blant annet var flertallet av elevene her 

enige i at spesialundervisning bidrar til økt forståelse i fagene og at de lærer mer med ekstra 

hjelp i klasserommet. Flertallet av elevene var imidlertid uenig i seks av utsagnene om at 

spesialundervisning gir økt utbytte. Dette innebærer at flertallet av elevene blant annet var 

 

Læringsutbytte 

Utdanningsprogram 

Gruppe 1 

Bygg – og 

anleggsteknikk og 

Teknikk og 

industriell 

produksjon 

Gruppe 2 

Service – og 

samferdsel og 

Helse – og 

oppvekstfag 

Gruppe 3 

Restaurant – og 

matfag, Design – 

og håndverk og 

Naturfag 

Uenig 

(%) 

Enig  

(%)  

Uenig 

(%) 

Enig 

(%) 

Uenig 

(%) 

Enig 

(%) 

Spesialundervisning bidrar 

til bedre karakterer 
46,2 53,8 38,1 61,9 50,0 50,0 

Spesialundervisning bidrar 

til økt faglig forståelse 
38,5 61,5 38,1 61,9 37,5 62,5 

Tilrettelegging fra lærer gir 

økt grad av læring. 
53,8 46,2 33,3 66,7 43,8 56,3 

Jeg ville lært like mye uten 

spesialundervisning 
69,2 30,8 71,4 28,6 62,5 37,5 

Spesialundervisning hjelper 

meg å følge med i 

undervisning 

61,5 38,5 52,4 47,6 50,0 50,0 

Spesialundervisning bidrar 

til å fullføre vgs 
46,2 53,8 52,4 47,6 37,5 62,5 

Jeg lærer like mye som 

andre i klassen 
53,8 46,2 52,4 47,6 43,8 56,3 

Spesialundervisning gir 

bedre prestasjoner i 

skolefagene 

46,2 53,8 42,9 57,1 37,5 62,5 

Spesialundervisning bidrar 

til mestring i fagene 
53,8 46,2 33,3 66,7 37,5 62,5 

Jeg lærer mer i liten 

gruppe 
53,8 46,2 33,3 66,7 25,0 75,0 

Jeg lærer mer med ekstra 

hjelp i klasserommet 
38,5 61,5 52,4 47,6 56,3 43,8 

Jeg er fornøyd med 

resultatene i fagene 
61,5 38,5 38,1 61,9 31,3 68,8 
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uenige i at spesialundervisningen hjelper de å følge med i timene og at den bidrar til økt 

mestring. Flertallet av elevene i gruppen var ikke fornøyd med sine resultater i fagene.  

Flertallet av elevene fra gruppe to var enige i sju utsagn som støtter at spesialundervisning 

bidrar til økt utbytte. Flertallet av elevene i denne gruppen var blant annet enige i at de lærer 

mer, når læreren legger til rette for dem. Et lite flertall av elevene var imidlertid uenig i fire av 

utsagnene som gir støtte for økt læringsutbytte med spesialundervisning. Flertallet av elevene 

var blant annet uenige i at spesialundervisning bidrar til at de fullfører videregående skole.  

Flertallet av elevene i gruppe tre var enige i åtte av utsagnene som støtter at 

spesialundervisning bidrar til økt utbytte. Blant annet var flertallet av elevene enige i at 

spesialundervisning bidrar til bedre prestasjoner og faglig forståelse i fagene. I motsetning til 

de andre gruppene var flertallet av elevene i gruppe tre enige i at de lærer like mye som de 

andre i klassen. Flertallet blant elevene i gruppe tre var imidlertid uenig i at de lærer mer med 

ekstra hjelp i klasserommet og halvparten av elevene var uenige i at spesialundervisningen 

bidrar til bedre karakterer. Sammenlignet med de andre gruppene har gruppe tre den største 

andelen av elever som var fornøyde med sine resultater i fagene.  
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4 Diskusjon. 

Som utgangspunkt for denne oppgaven har jeg et forskningsspørsmål med to underspørsmål;  

I hvilken grad opplever elever med spesialundervisning på yrkesfaglig studieretning at deres 

rettigheter tilknyttet medvirkning etter Opplæringslovens kapittel 5 blir ivaretatt? 

o I hvilken grad opplever elevene å ha tilfredsstillende grad av medvirkning i fasene 

knyttet til den spesialpedagogiske tiltakskjeden? 

o I hvilken grad opplever elevene at spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte? 

Videre i drøftingen vil jeg først ta utgangpunkt i elevenes opplevelse av medvirkning i 

tiltakskjeden, før jeg fortsetter med elevenes opplevelse av læringsutbytte. På grunn av 

fordelingen av data fra analysen vil hovedvekten av drøftingen være på medvirkning i fasene i 

tiltakskjeden. Innledningsvis vil jeg oppsummere de mest sentrale funnene fra analysen. Disse 

funnene vil bli mer utdypet videre i drøftingen, ut fra tidligere forskning. 

4.1 Elevenes opplevelse av medvirkning i 

tiltakskjeden. 

I Norges offentlige utredninger nr. 18 (2009, s.196) vises det til at lovhjemmelen knyttet til 

spesialundervisning gir elevene rett til å delta i utforming av vedtak om tilrettelegging 

(Opplæringsloven, 1998, § 5-4, 3. ledd), men at innholdet i medvirkningen ikke er 

konkretisert på en god nok måte. Flertallet av elevene som deltok i min undersøkelse 

konkretiserte dette som nevnt i presentasjonen av funn (jmf 3.1.1) til å bli spurt hvordan de 

lærer best, oppleve at deres synspunkter blir tatt alvorlig og godkjenne at de vil ha 

spesialundervisning. Opplæringsloven § 5-4, 2. ledd (1998) påpeker skolens plikt til å 

innhente elevens samtykke, noe som er i overensstemmelse med elevenes ønske om å 

godkjenne at de vil ha spesialundervisning og støttes av utdanningsdirektoratets veileder 

(2014, 2.5). Å bli spurt om hvordan de lærer best og bli tatt alvorlig blir lagt vekt på i Shier 

sin modell (2001, s.110) i henholdsvis nivå 2 og 3 samt i forbindelse med FN sin artikkel 12 

(Landsdown, 2011, s.23), men blir ikke eksplisitt lagt vekt på i lovverket.  

Det var kun et fåtall av elevene som mente medvirkning innebar å bli spurt om innhold i 

rapporter og planer, samt bli spurt om organisering av spesialundervisning. Innhold i 



66 

 

sakkyndig vurdering og IOP vil kunne legge grunnlaget for hvordan spesialundervisningen 

gjennomføres (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.0, 8.1). Organiseringen av 

spesialundervisningen vil også kunne påvirke utformingen og utbytte av 

spesialundervisningen (Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.3; Markussen et al., 2003, s.10). I og 

med at flertallet av elevene fra min undersøkelse ikke vurderte dette som viktig i forbindelse 

med medvirkning kan det se ut til at disse elevene ikke legger så mye vekt på dette, som 

lovverk og annen forskning gjør.  

Som Nordahl & Hausstätter (2009, s.179) påpeker er det mulig at formelle juridiske krav ikke 

samsvarer med skolens hverdag. Ut fra min undersøkelse kan flertallet av elevene gi inntrykk 

av at deres formening om medvirkning kun delvis følger lovverkets intensjoner.  

Videre i diskusjonen vil jeg legge vekt på hvordan elevene opplevde å medvirke i 

spesialundervisningen.  

4.1.1 Oppsummering av funn. 

Analysen viser at flertallet av elevene oppga å ha liten grad av medvirkning i fire av seks faser 

i tiltakskjeden. Dette omfatter blant annet fasen som er tilknyttet utarbeiding av sakkyndig 

vurdering av PPT, hvor størst andel av elevene opplevde liten grad av medvirkning, 

sammenlignet med de andre fasene. Et flertall av elevene har ikke fått en ny utredning før de 

begynte på videregående skole, noe som indikerer at de heller ikke har fått en ny sakkyndig 

vurdering.  

Flertallet av elevene opplever imidlertid stor grad av medvirkning i noen av elementene i 

bekymringsfasen og evalueringsfasen. Majoriteten av elevene opplever stor grad av 

medvirkning i kommunikasjonen med lærerne omkring hvordan elevene opplever 

undervisningen og utvikler seg faglig. 

Funnene i tiltakskjeden som helhet indikerer at flertallet av elevene opplever liten grad av 

medvirkning i forbindelse med å få informasjon om det som omhandler dem i de ulike fasene. 

Analysen viser at flertallet av elevene i tillegg opplever liten grad av medvirkning i arbeidet 

med IOP og organiseringen av spesialundervisningen på skolen.  

Ved splitting på kjønn, trinn og utdanningsprogram viser analysen at det er lite 

kjønnsforskjeller i materialet. Fordelingen er også relativt likt fordelt mellom trinn. Det er 
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imidlertid noe ulikhet i de to siste fasene, hvor flertallet av elevene fra vg2 i stor grad 

opplever medvirkning i planlegging og gjennomføring av spesialundervisningen, mens 

flertallet av elevene på vg1 opplever dette i liten grad. Flertallet av elevene på vg1 opplever 

derimot stor grad av medvirkning i evalueringsarbeidet, mens flertallet av elevene fra vg2 

opplevdet dette i liten grad.  

I splitting mellom utdanningsprogram viste analysen at flertallet av elevene fra bygg – og 

anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon opplevde minst grad av medvirkning, 

mens flertallet av elevene fra restaurant – og matfag, design – og håndverk og naturfag 

opplevde noe mer medvirkning. Flertallet av elevene fra service – og samferdsel og helse – og 

oppvekstfag opplevde størst grad av medvirkning.  

Jeg vil videre se disse funnene i sammenheng med Shier (2001, s.110) sin modell for 

medvirkning, i sammenheng med om elevene i min undersøkelse opplever tilfredsstillende 

grad av medvirkning i tiltakskjeden.  

4.1.2 Elevenes opplevelse av medvirkning i lys av Shiers 

modell for medvirkning.  

Som tidligere nevnt i punkt 1.5.3 har Shier (2001, s.110) utviklet en modell som gir grunnlag 

for å vurdere i hvilken grad barn får medvirke i avgjørelser som angår de. For videre å 

vurdere i hvilken grad elevene opplever å ha tilfredsstillende grad av medvirkning i fasene 

knyttet til den spesialpedagogiske tiltakskjeden tar jeg utgangspunkt i modellens tre første 

nivåer. Jeg har valgt kun å ta utgangspunkt i disse nivåene fordi de tre første nivåene blir 

ansett som et minimum for at FN sin artikkel 12 om barns medvirkning er tilstrekkelig 

oppnådd (Shier, 2001, s. 113). Jeg vurderer at dette tilsvarer tilstrekkelig grad av medvirkning 

for elevene som deltok i min undersøkelse. I den videre drøftingen vil jeg også vise til annen 

forskning i sammenheng med mine funn, for å vurdere elevenes medvirkning i nivåene. Når 

jeg vurderer modellen opp mot mine funn, benevner jeg barn som elev og voksen som lærer. 

4.1.3 Medvirkning etter første nivå i modellen. 

Det første nivået i modellen til Shier (2001, s.110) henviser til at læreren lytter til eleven, når 

den tar initiativ til å gi uttrykk for sine synspunkter. 



68 

 

 Funn i min undersøkelse viser at flertallet av elevene i stor grad opplevde at de hadde god 

kommunikasjon med lærerne og at lærerne lyttet til elevene. Blant annet oppga elevene at 

lærerne tok deres henvendelser om vansker alvorlig. Dette indikerer at elevene i denne 

undersøkelsen har et godt utgangspunkt for å bli hørt av sine lærere, noe som også legger til 

rette for skolens plikt å undersøke behov for spesialundervisning, hvis en elev er bekymret for 

sitt utbytte av undervisningen (Opplæringsloven, 1998, § 5-4, 1. ledd). 

Det er imidlertid funn i undersøkelsen som indikerer at elevene ikke blir hørt, når de uttrykker 

sine synspunkt. Dette vises blant annet ved at flertallet av elevene i liten grad opplever at 

skolen kontakter PPT, hvis eleven ber om det. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i 

forbindelse med nivå 3. Flertallet av elevene i undersøkelsen opplevde også i liten grad at de 

fikk si sin mening om at skolen kontaktet PPT. Herlofsen (2014, s.113) viser til at elevens 

mening ikke kommer tydelig fram i henvisningene til PPT. Ut fra hennes materiale er det 

vanskelig å vurdere om elevene har fått gitt sine synspunkter på å bli henvist til PPT eller 

ikke.  

Flertallet av elevene i undersøkelsen oppga at deres meninger i liten grad ble hørt i 

forbindelse med utarbeiding av deres IOP. Dette går imot bestemmelsen i opplæringsloven § 

5-4, 3.ledd (1998), som sier at skolen skal samarbeide med eleven i å utforme 

undervisningstilbudet til eleven (Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.4). Funn fra undersøkelsen 

min viser imidlertid at noen av elevene opplevde at lærerne hørte på deres meninger om 

innholdet i deres IOP. Dette kan bidra til at spesialundervisningen for disse elevene og 

elevens IOP bli mer tilpasset, ved at eleven selv kan gi uttrykk for sine egne behov og ønsker. 

Elevene vil også kunne bidra med erfaringer fra tidligere undervisning, om hvilke type tiltak 

som har vært til hjelp for dem (Barneombudet, 2017, s.76; NOU nr.18, 2009, s.196). For 

flertallet av elevene som deltok i min undersøkelse viste det seg imidlertid at å bli spurt om 

innhold i planer ikke inngikk i deres formening om å medvirke, slik at det er mulig at dette 

ikke er noe de fleste elevene i min undersøkelse vurderte som viktig i forbindelse med å delta 

i spesialundervisningen.  

Et flertall av elevene som deltok i min undersøkelse opplevde at de i stor grad deltok i møter 

med ny videregående skole. Dette kan være en arena hvor skolen har anledning til å lytte til 

eleven sine meninger. I Norges offentlige utredninger, nr. 18 (s.172) etterlyses det tydelige 

rutiner i overgangen til videregående skole, hvor lærere får informasjon om elevens 

læringsutbytte og behov, særlig i forbindelse med elever som står i fare for ikke å fullføre 
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skolen. Tidligere forskning legger vekt på at skoler som rutinemessig har slike møter stiller 

mer forberedt til å legge til rette for eleven, i motsetning til skoler hvor lærerne ikke har 

informasjon om elevens behov på forhånd (Markussen et al., 2003, s.79). Svarene i 

undersøkelsen min gir ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt elevene fikk gi uttrykk for sine 

meninger omkring sitt behov for tilrettelegging på ny videregående skole i møtet de deltok i. 

Men ved at de fikk anledning til å delta, er mulighetene større for at lærere lytter til deres 

meninger. For de elevene som oppga i liten grad å delta på slike møter, kan det være en 

mulighet for at de var tilstede på et møte, men i liten grad ble involvert som deltager i møtet. 

Det er flere som legger vekt på barns behov for tilrettelagt informasjon i forbindelse med å 

medvirke og gi uttrykk for sine meninger (Landsdown, 2011, s.5; Burger, 2017, s.140, 141; 

Skivenes & Strandbu, 2006, s.16).  Jeg legger vekt på elevens behov for informasjon med 

utgangspunkt i at eleven vil kunne trenge å vite hva den kan uttrykke seg om, for videre å gi 

uttrykk for sine meninger, for så å bli lyttet til. Jeg vurderer derfor informasjon til eleven som 

relevant for det første nivået i modellen. Et sentralt funn i min undersøkelse viser at et flertall 

av elevene overveiende har fått liten grad av informasjon i de ulike fasene i tiltakskjeden. 

Blant annet oppga et stort flertall av elevene at de i liten grad forsto den sakkyndige 

vurderingen. Dette støttes av Barneombudets rapport, hvor det meldes om en elev som ikke 

har fått nok informasjon om egne vansker og ikke har forståelse av begrunnelsen for 

spesialundervisning, slik at møtet med PPT ikke ga han noe rom for medvirkning 

(Barneombudet, 2017, s.42). I rapporten beskrives det videre at elevene blir lite involvert i 

tilbakemeldinger fra PPT og at det kan være tilfeldig i hvilken grad eleven får informasjon om 

utredningen (Barneombudet, 2017, s.76). Et lite flertall av elevene som deltok i min 

undersøkelse opplever i tillegg i liten grad å få begrunnelse for sin spesialundervisning, noe 

som indikerer at de får manglende informasjon knyttet til sine vansker. Imidlertid viser funn 

fra undersøkelsen min at jentene i noe større grad enn guttene fikk slik informasjon, noe som 

kan bidra til at disse elevene kan gi uttrykk for meninger i tilknytning til sin 

spesialundervisning.  

Å motta informasjon knytter seg også til å få forståelse av hva et vedtak om 

spesialundervisning innebærer. Barneombudet (2017, s.63) melder om at skoler ikke 

overholder sin informasjonsplikt (Forvaltningsloven, 1967, § 11) i forbindelse med vedtak om 

spesialundervisning. Dette kan bidra til at foreldre og elever ikke er innforstått med innholdet 

i vedtaket og hva vedtaket innebærer for eleven. Forvaltningsloven § 27 (1967) konstaterer at 
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barn over 15 som er part i en sak har rett til å få en egen underretning om vedtaket, uavhengig 

av foreldrene. Blant elevene som deltok i min undersøkelse opplevde et flertall av elevene i 

liten grad å få forklaring på vedtaket. For de elevene som ikke har fått en slik forklaring, vil 

det kunne være vanskelig å gjøre seg opp en mening og uttale seg om vedtaket. I materialet i 

denne undersøkelsen kommer det fram at flertallet av guttene opplevde i liten grad å få en slik 

forklaring, mens flertallet av jentene opplevde i stor grad å få en slik forklaring. Hvis elevene 

ikke får en forklaring på vedtaket, vil det kunne bidra til at det er vanskelig for elevene å vite 

hva de kan klage på, hvis de er uenige i det skolen vedtar som spesialundervisning. Et stort 

flertall av elevene i min undersøkelse oppga at de i liten grad har fått informasjon omkring 

retten til å klage på vedtaket. Blant annet hadde ikke elevene fått informasjon om mulighet for 

klage og ikke at de kan klage, hvis skolen ikke følger opp vedtaket (Forvaltningsloven, 1967, 

§§ 28, 29 og 30). Riksrevisjonene rapport (2011, s.41) slår fast at enkeltvedtak om 

spesialundervisning fra ulike kommuner ikke tilfredsstiller lovens krav om informasjon 

omkring gangen i en klage, blant annet i forbindelse med klageadgang, klageinstans og 

klagefrist. Vedtakene er i tillegg ufullstendige med tanke på blant annet innhold og 

gjennomføring for den enkelte elev. Dette går imot Herlofsen (2014, s.215) som finner at 

kommunene ivaretar elevens rettssikkerhet med tanke på informasjon om klagegangen. I følge 

FN sin artikkel 12, 2. paragraf (Landsdown, 2011, s.24) skal barn bli hørt i forbindelse med 

juridisk saksbehandling som er relevant for barnet. De har blant annet rett til å få informasjon 

om sin rett til å bli hørt, hvordan de kan bli hørt i juridiske saker og hvordan juridiske saker 

blir avgjort. Ut fra svarene fra elevene i min undersøkelse, kan det gi inntrykk av at de ikke 

får innfridd sine rettigheter i tilknytning til juridiske saker som omhandler de. Dette 

gjenspeiler seg i funn fra Barneombudets rapport (2017, s.62, 63) som viser at kommuner 

ikke følger saksbehandlingsregler knyttet opp mot utforming av vedtak. Dette kan ifølge 

Barneombudet føre til at elevens rett til å klage reduseres, på grunn av at de ikke har 

tilstrekkelig informasjon omkring saksbehandlingen, noe som kan medføre til at eleven får et 

undervisningstilbud som ikke samsvarer med elevens syn. For elevene i min undersøkelse 

som ikke var enig i at de skulle ha spesialundervisning vil det være en mulighet for at 

tilstrekkelig informasjon ville bidra til at de kunne gi uttrykk for sin uenighet og klage på 

vedtaket. 

Oppsummert viser det seg at det er elementer hvor flertallet av elevene som deltok i min 

undersøkelse opplever i stor grad å bli lyttet til, særlig i forbindelse med kommunikasjon med 

lærerne sine. Imidlertid er det mange elementer hvor svarene til elevene tilsier at de ikke 
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opplever å bli lyttet til, når de gir uttrykk for sine synspunkter. Dette indikerer at flertallet av 

elevene som deltok i min undersøkelse ikke oppnår medvirkning i nivå 1 av Shier sin modell 

(2001, s.110). 

4.1.4 Medvirkning etter andre nivå i modellen. 

Som tidligere nevnt kan det være ulike grunner til at barn ikke gir uttrykk for sine synspunkter 

ut fra eget initiativ (Shier, 2001, s.112; Landsdown, 2011, s.12; Skivenes & Strandbu, 2006, 

s.17-19; Burger, 2017, s. 141). Dette legger grunnlaget for det andre nivået i Shier sin modell 

(2001, s.112) som omhandler hvorvidt lærerne aktivt støtter og oppmuntrer eleven til å 

uttrykke sine synspunkter og etterspør elevens meninger.  

Flertallet av elevene som deltok i min undersøkelse la vekt på å bli spurt hvordan de lærer 

best som en viktig del av å medvirke. Undersøkelsen viste at flertallet av elevene i stor grad 

opplevde å bli spurt av lærerne hvordan de lærer best, i tillegg til hvordan de trives og om 

deres egen vurdering av sin utvikling. Utdanningsdirektoratet (2014, 4.3) legger vekt på 

dialog mellom skolen og eleven i forbindelse med undersøkelser omkring elevens 

læringsutbytte, hvor eleven skal være involvert i hele prosessen. Underveisvurderinger kan 

være godt egnet for å diskutere eventuelle bekymringer rundt elevens utvikling med eleven, 

hvor læreren kan oppmuntre eleven til å gi uttrykk for sine synspunkt 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 4.3). Elevene kan også best vurdere egne behov og ønsker, 

samt at de kan trekke erfaringer fra tidligere tilrettelegging som kan forbedre videre tiltak 

(Nou, nr. 18, 2009, s.196). Dette støtter viktigheten av å ta med eleven i samtaler rundt dens 

behov i forbindelse med bekymringer skolen har knyttet til elevene. Flertallet av elevene som 

deltok i min undersøkelse opplevde i stor grad at skolen delte bekymringer med dem, fortalte 

de om deres faglige utvikling og spurte hvordan elevene lærte best. Barneombudet (2017, 

s.20) legger også vekt på at lærerne må kjenne hver enkelt elev, for best mulig å kunne legge 

til rette for elevene i undervisningen. Ved at flertallet av elevene i denne undersøkelsen 

opplever at lærerne snakker med de om utvikling og hvordan de lærer best, legges det et 

grunnlag for læreren å få denne kjennskapen hos hver enkelt elev.  

Opplæringsloven § 5-4, 2.ledd (1998) gir skolen plikt til å innhente samtykke av eleven (eller 

foreldrene) ved kontakt med PPT for utredning. Når eleven er fylt 15 år, kan eleven gi et 

selvstendig samtykke (Utdanningsdirektoratet, 2014, 5.1).  Flertallet av elevene som deltok i 

undersøkelsen opplevde i liten grad at skolen innhentet deres samtykke, for å kontakte PPT. 
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Herlofsen (2014, s.113) anser det som sannsynlig at et slikt samtykke kan bli ivaretatt 

gjennom samtaler mellom eleven, foreldrene og skolen, men at det ikke er blir systematisert 

fra skolen sin side.  Ut fra svarene fra elevene i min undersøkelse, kan det imidlertid virke 

som skolen ikke har innhentet et informert samtykke fra eleven, med tanke på at flertallet 

oppga at de i liten grad har blitt spurt om samtykke. Det kan imidlertid være tilfelle at skolen 

har innhentet samtykke fra elevene eller eventuelt fra foreldrene, uten at eleven selv har vært 

fullstendig klar over hva samtykket innebærer. Dette vil i så fall gå i mot 

utdanningsdirektoratets (2014, 5.1) anbefalinger. I følge barnekonvensjonens artikkel 12 

(Barneombudet, 2017, s75) vil det heller ikke være tilstrekkelig å føre et samarbeid kun 

gjennom foreldrene, uten å gi barnet mulighet til å uttrykke sin mening. Ved ikke å innhente 

et informert samtykke fra eleven, innhenter ikke skolen aktivt elevens synspunkt og det blir 

liten mulighet for eleven å oppnå medvirkning etter Shiers andre nivå (2001, s.112). 

Et sentralt funn i min undersøkelse viser at flertallet av elevene opplevde liten grad av 

medvirkning i forbindelse med samarbeid med PPT. Dette vises blant annet med at flertallet 

av elevene opplevde i liten grad at PPT etterspurte elevens synspunkter i arbeidet med 

sakkyndig vurdering. I følge Opplæringsloven (1998, § 5-4, 3. ledd) har PPT plikt til å 

samarbeide med eleven ved å rådføre seg med eleven og legge vekt på dens meninger i 

utformingen av spesialundervisningen. Utdanningsdirektoratet fremhever eleven som viktig i 

innhenting av informasjon og legger vekt på at PPT kan få verdifull informasjon i samtaler 

med eleven (Utdanningsdirektoratet, 2014, 6.1). Blant elevene som deltok i min 

spørreundersøkelse viste det seg at et stort flertall av elevene opplevde i liten grad å bli 

involvert i utforming av sakkyndig vurdering.  Flertallet av elevene opplevde i liten grad at 

PPT hadde samtaler med de omkring deres synspunkter på behov for tilrettelegging og hjelp i 

skolen. Dette gjenspeiler seg også i Herlofsen sin gjennomgang av saksdokumenter, hvor hun 

konkluderer med at det er uklart i hvilken grad elevene har blitt forespurt i forbindelse med 

sakkyndig vurdering og at PPT i liten grad oppfyller barnekonvensjonens artikkel 12 

(Herlofsen, 2014, s.136, 267). Det viser seg her at PPT spør eleven til en viss grad omkring 

fritidsaktiviteter, trivsel og sosial fungering, men ikke omkring utformingen av 

spesialundervisningen. Flertallet av elevene i min undersøkelse opplevde i liten grad at PPT 

spurte de om deres trivsel i skolen i tillegg til faglige behov. Barneombudet (2017, s.42) 

beskriver elever med spesialundervisning som sjelden opplever å medvirke i sammenheng 

med utarbeiding av sakkyndig vurdering hos PPT. Rapporten viser til at det er flere av 

elevene som ikke husker møter med PPT (Barneombudet, 2017, s. 42). Under 
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gjennomføringen av min undersøkelse kommenterte flere av elevene at de ikke hadde noe 

forhold til PPT og ikke visste hva tjenesten gjorde. Noen husket å ha vært til utredning hos 

PPT i barneskolen, men opplevde ikke å ha noe samarbeid med dem. Enkelte elever fortalte at 

det var foreldrene deres som forholdt seg til papirer og møter med PPT. Ut fra undersøkelsen 

min er det uklart om elevene har hatt en utredning hos PPT, men ikke selv hatt kontakt med 

PPT. Utdanningsdirektoratet (2014, 6.1) vil i så fall innvende mot at den sakkyndige 

vurderingen er faglig god nok.  

Flertallet av elevene som deltok i denne undersøkelsen oppgir at de i liten grad fikk ny 

utredning på videregående skole. Svarene i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig 

vurdering hos PPT vil kunne bli påvirket av dette, hvor eleven i liten grad har forholdt seg til 

PPT. Utdanningsdirektoratet presiserer i sin veiledning (2014, 5.3) at elever som begynner på 

videregående skole ikke skal motta spesialundervisning med utgangspunkt i utredning fra 

grunnskolen. Eleven skal gi samtykke til ny henvisning til PPT ved oppstart på videregående 

skole, slik at spesialundervisningen blir utformet med tanke på utdanningsprogrammet eleven 

skal begynne på. Hvis spesialundervisningen blir bygget på vedtak fra grunnskolen, kan det 

være mulighet for at dette kan påvirke hvordan undervisningen blir tilpasset eleven, ved at 

undervisningsformen og innhold på videregående skole for mange av elevene vil avvike fra 

innhold og undervisningsmetoder i undervisningen fra ungdomskolen.  

Opplæringsloven § 5-5, 1.ledd (1998) viser at skolen skal utarbeide en IOP til elever med 

spesialundervisning. Etter bestemmelsen i Opplæringsloven § 5-4, 3.ledd (1998) skal skolen 

samarbeide med eleven i utforming av undervisningstilbudet til eleven. 

Utdanningsdirektoratet anbefaler også at eleven får en egen kopi av sin IOP 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, 8.4). I forbindelse med min undersøkelse har halvparten av 

elevene mottatt en kopi av sin IOP. Under gjennomføringen av undersøkelsen kom det fram at 

noen av elevene ikke visste om de hadde mottatt en slik kopi og svarte nei, selv om det var en 

mulighet for at de hadde fått den uten å være klar over det. I tidligere forskning kommer det 

frem at det er uklart i hvilken grad elevene deltar i arbeidet med å utforme sin IOP (Herlofsen, 

2014, s.225; Grøgaard et al., 2004, s.54). Herlofsen (2014, s.225) påpeker at en mangel av 

dokumentasjon bidrar til at det er uklart om eleven har blitt involvert i utformingen av elevens 

IOP og etterlyser større grad av dokumentasjon på at eleven har blitt involvert i arbeidet. 

Flertallet av elevene som deltok i min undersøkelse oppga at de i liten grad ble involvert i 

skolens arbeid med IOP. De opplevde blant annet i liten grad at lærerne tok de med i å sette 
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mål i IOP-en. Dette støttes av Barneombudets rapport (2017, s.43, 58), hvor elever uttrykker 

at de ikke deltar i utformingen av undervisningen eller sin IOP og at det ikke legges til rette 

for at de får si sin mening om innholdet i sin IOP. 

Flertallet av elevene i min undersøkelse opplevde ikke å bli spurt om sin organisering av 

spesialundervisningen. Dette innebærer å bli spurt om de vil ha spesialundervisning i klasse, 

liten gruppe eller som enetimer. Tidligere forskning legger vekt på organiseringen av 

spesialundervisningen, som en del av kvaliteten på spesialundervisningen (Nordahl & 

Hausstätter, 2009, s.173; Grøgaard et al., 2004, s.15; Markussen et al., 2003, s.125). Her 

legges det vekt på at graden av segregering kan se ut til å påvirke kvaliteten av 

undervisningstilbudet som blir gitt til elever med spesialundervisning. Jeg vil komme 

nærmere tilbake til organiseringen av spesialundervisningen i forbindelse med elevenes 

læringsutbytte. Det kan imidlertid nevnes at det var et fåtall av elevene i min undersøkelse 

som mente at medvirkning innebar å bli spurt om organisering av spesialundervisningen, noe 

som kan innebære at elevene ikke legger vekt på dette i sin vurdering av medvirkning i 

spesialundervisningen.  

Funnene fra min undersøkelse viser at flertallet av elevene som deltok i liten grad opplevde å 

få være med i evaluering av spesialundervisningen. Det kommer imidlertid ikke klart fram av 

undersøkelsen om dette var ut fra elevens eget ønske, eller om eleven ikke blir oppfordret av 

lærerne i å delta i evalueringen. Barneombudets rapport (2017, s.76) viser til at elever med 

spesialundervisning ikke får mulighet til å medvirke i evalueringen av spesialundervisningen. 

Ved at elevene ikke får anledning til å delta i evalueringen, kan de heller ikke gi uttrykk for 

sine synspunkter omkring hvordan de kan nå sine mål eller vurdere hvordan opplæringen blir 

organisert. Dette er også en arena hvor lærerne kunne oppmuntre eleven til å gi uttrykk for 

sine synspunkter om hvordan spesialundervisningen kunne gjennomføres på en måte som var 

mer tilpasset eleven. I Riksrevisjonens rapport (2011, s.44) peker de på at blant annet 

opplæringsmål framstår som uklare i mange elevenes IOP, noe som kan indikere at det kan 

være vanskelig for elevene å forstå hva målene sine er, i tillegg til å danne seg synspunkter 

rund de. Dette kan også gjøre deltagelse i evalueringen vanskeligere for elevene. For de 

elevene som blir invitert og oppmuntret til å delta i evalueringen av spesialundervisningen vil 

det være viktig at det blir lagt til rette på en slik måte at de får reell medvirkning. Dette 

kommer jeg nærmere inn på i det tredje nivået i Shiers modell (2001, s.113). 
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Oppsummert kan det se ut til at flertallet av elevene i min undersøkelse opplevde at lærerne 

støtter elevene i å gi utrykk for sine meninger gjennom kommunikasjon rundt elevens 

utvikling. Imidlertid viste funn fra analysen at dette er unntaket, særlig i forbindelse med 

elevenes samarbeid med PPT. Dette tyder på at flertallet av elevene ikke oppnår medvirkning 

etter nivå 2 i modellen (Shier, 2001, s.112). 

4.1.5 Medvirkning etter tredje nivå i modellen. 

FN sin artikkel 12 henviser til at det ikke er tilstrekkelig kun å lytte til barns henvendelser 

(Landsdown, 2011, s.23). Barnas synspunkter skal også legges vekt på i vurderinger i 

avgjørelser knyttet til barnet. Dette blir fokuset i det tredje og siste nivået som blir tatt med i 

denne vurderingen. I dette nivået skal elevens synspunkt tas i betraktning, når avgjørelser 

omkring eleven blir tatt. Dette innebærer at eleven skal ha reell innflytelse, uten å bli 

manipulert til å tro at synspunktetene dens blir tatt hensyn til. (Shier, 2001, s.113). Flertallet 

av elevene i min undersøkelse la vekt på at synspunktene deres blir tatt alvorlig, når de gir 

uttrykk for hva medvirkning er for dem, noe som forsterker viktigheten av å ta elevenes 

synspunkter til etterretning.  

Retten til at elevens mening skal bli lagt vekt på vises blant annet ved skolens plikt til å 

kontakte PPT, hvis eleven melder i fra om vansker som bidrar til et lite tilfredsstillende 

læringsutbytte. Som tidligere nevnt skal skolen ta kontakt med PPT hvis eleven ber om det, 

selv om skolen mener at elevens læringsutbytte er ivaretatt (Utdanningsdirektoratet, 2014, 

4.1). Flertallet av elevene som deltok i denne undersøkelsen opplevde imidlertid at skolen i 

liten grad tok kontakt med PPT hvis de ba om det. Under gjennomføringen av undersøkelsen 

kom det fram at dette ikke hadde vært aktuelt for enkelte av elevene. I de tilfellene markerte 

elevene svar «i liten grad», i mangel av bedre egnet svaralternativ. Men undersøkelsen viser at 

det er en stor andel av elevene som ikke har fått sin rett til kontakt med PPT. Undersøkelsen 

viste også at det var en større andel av jentene som i stor grad opplevde at skolen kontakten 

PPT, når de ba om det. I følge Nordahl & Hausstätter (2009, s.88) vil behovene til eleven 

tillegges mindre vekt i vurderingen av behov for spesialundervisning, sammenlignet med 

resultater av tester og eventuelle diagnoser, som kan være en del av forklaringen på at elevens 

henvendelser om vansker ikke fører til kontakt med PPT. Flertallet av elevene oppgir i tillegg 

at deres mening om en henvisning til PPT i stor grad ikke blir lagt vekt på. Dette går imot 

anbefalinger i FN sin artikkel 12, som fremhever viktigheten av at elevene ikke bare blir lyttet 
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til, men at deres meninger skal legges vekt på, når avgjørelser blir tatt (Landsdown, 2011, 

s.23) 

I tidligere forskning kommer det frem at det er uklart i hvilken grad elevene deltar i arbeidet 

med å utforme sin IOP (Herlofsen, 2014, s.225; Grøgaard et al., 2004, s.54). Flertallet av 

elevene som deltok i min undersøkelse oppgir at de i liten grad opplever å bli involvert i 

skolens arbeid med IOP. De opplever i liten grad at lærerne hører deres meninger om 

innholdet i IOP eller bryr seg om elevens mening. Dette blir støttet av Barneombudets rapport 

(2017, s.43, 58), hvor elever uttrykker at de ikke deltar i utformingen av undervisningen eller 

sin IOP.  I rapporten kommer det også fram at elevene ikke får informasjon rundt sin egen 

situasjon, slik at de ikke kan delta i å ta avgjørelser, ved at de ikke forstår konsekvensene av 

avgjørelsene (Barneombudet, 2017, s.43). I materialet fra min undersøkelse kommer det 

imidlertid fram at et er en del av elevene som opplever at lærerne i stor grad hører på elevenes 

meninger og innholdet i IOP og bryr seg om elevenes meninger. Ved at meningene til elevene 

blir tatt på alvor, kan spesialundervisningen og elevens IOP bli mer tilpasset, ved at eleven 

selv kan gi uttrykk for sine egne behov og ønsker. Elevene vil også kunne dra nytte av 

erfaringer fra tidligere undervisning, om hvilke type tiltak som har vært til hjelp for dem 

(Barneombudet, 2017, s.76; NOU nr.18, 2009, s.196). 

Funnene i analysen i forbindelse med å ta synspunktene til elevene i betraktning, når 

avgjørelser skal tas kan tale for at elevene ikke oppnår medvirkning i nivå 3.  

Samlet sett kan det da se ut til at flertallet av elevene som deltok i min undersøkelse ikke 

opplever tilfredsstillende grad av medvirkning, kun innen enkelte delelementer i forbindelse 

med nivå 1 og 2. Funn fra undersøkelsen viser imidlertid at flertallet av elevene er fornøyde 

med grad av medvirkning de har innen spesialundervisningen generelt. Flertallet av elevene er 

i tillegg fornøyd med hvordan skolen legger til rette for dem. Med tanke på at medvirkning er 

en rett og ikke en plikt for elevene, vil det være grunnleggende at elevene får informasjon 

omkring rettighetene de har i tilknytning til å medvirke, slik at de kan vurdere hvilket nivå de 

ønsker å medvirke innen (Landsdown, 2011, s.22).  

4.1.6 Hva kan være til hinder for å oppnå nivåene? 

Fra min undersøkelse kommer det fram at flertallet av elevene i liten grad opplever å oppnå 

medvirkning ut fra Shier sin modell (2001, s.110). Det er mulig at manglende tilrettelagt 
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informasjon til eleven kan bidra til dette. Shier (2001, s.112) nevner i tillegg andre 

forutsetninger for at disse nivåene skal bli oppnådd.  

Åpne for medvirkning. 

For det første må læreren selv være åpen for lytte til eleven (Shier, 2001, s.112). Jeg har 

tidligere pekt på ulike årsaker til at barn ikke av eget initiativ gir uttrykk for sine meninger 

(jmf 1.5.3). Innstillinger hos læreren som at barn mangler erfaring og kompetanse og at de må 

lære seg å være ansvarlige, før de kan få rettigheter kan påvirke i hvilken grad læreren er åpen 

for å lytte til barns synspunkter (Landsdown, 2011, s.12). I følge Landsdown (2011, s.13) kan 

også makt mellom elev og lærer kunne hindre eleven i å uttrykke sine synspunkter, hvor 

læreren vil kunne benytte økende grad av makt ut fra alvorlighetsgraden i avgjørelsen. 

Forskning viser også til at elever med hjelpebehov kan oppleve skolen som et system med 

definisjonsmakt, slik at det oppleves som et maktforhold mellom elev og skole, noe som kan 

påvirke samarbeidet mellom dem (NOU, nr.18, 2009, s.197). Dette kan være til hinder for at 

elever av eget initiativ kommer med sine synspunkter på spesialundervisningen.  

Lærerne må i tillegg være innstilt på å legge til rette, slik at elevenes meninger kommer fram. 

Burger (2017, s.141) legger vekt på at barn trenger en voksen som de har tillit og tiltro til, 

som lytter med respekt og tar eleven på alvor for at de lettere skal kunne gi uttrykk for sine 

synspunkter. I tillegg hevder Burger (2017, s.141) at elever som er trygge og vel med seg selv 

i større grad enn andre gir uttrykk for sine meninger. Ved å legge til rette for gode og trygge 

relasjoner mellom elev og lærer, kan lærerne legge til rette for at elevene har trygghet til å si 

sine meninger, også i tilfeller hvor de ikke er enige med skolen. I forbindelse med min 

undersøkelse kom det fram at flertallet av elevene stort sett opplevde god kommunikasjon 

med sine lærere og at flertallet av elevene opplevde at de kan si ifra om ting de ikke er 

fornøyd med. Imidlertid kom det fram at det var større mangler i forbindelse med 

kommunikasjonen med PPT. I sin rapport peker Barneombudet på at rådgivere i PPT viser til 

ulik forståelse av å la elevene medvirke i den sakkyndige vurderingen og manglende 

kompetanse fra utdanningen innen området (Barneombudet, 2017, s.76). 

Få anledning til medvirkning. 

Som en forutsetning for å oppnå medvirkning viser Shier (2001, s.112) til at lærerne må ha 

anledning til å lytte til elevene. Dette fordrer blant annet at lærerne har ressurser som for 
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eksempel tid og fysiske rom som gir elevene anledning til å kontakte lærerne. Det vil også 

være nødvendig at lærerne har kompetanse innen kommunikasjon med elevene. 

Datamaterialet fra denne undersøkelsen indikerer at elevene opplever i stor grad at 

kommunikasjonen med lærerne gir grunnlag for medvirkning. Dette kan indikere at flertallet 

av elevene opplever at lærerne er tilgjengelig for dem.  

Kompetanse spiller en sentral rolle i at lærerne skal ha anledning til aktivt å legge til rette for 

at elevene får medvirke i sin spesialundervisning. I denne forbindelsen trenger lærere 

kompetanse, teknikker og aktiviteter som kan benyttes for at alle elevene får anledning og 

støtte i å gi uttrykk for sine synspunkter (Shier, 2001, s. 112). I min undersøkelse kom det 

fram at flertallet av elevene fra bygg – og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon 

ikke opplevde stor grad av medvirkning i noen av elementene i de ulike fasene i den 

spesialpedagogiske tiltakskjeden. Det kommer ikke fram av undersøkelsen hvorvidt dette har 

noe med relasjoner med lærerne å gjøre, men det kan stilles spørsmålstegn ved om dette blir 

prioritert i opplæringen. 

Forpliktelse til medvirkning. 

For at elevene skal oppnå reell medvirkning er det nødvendig at hele skolen som system 

forplikter seg til å lytte til elevene, til å oppmuntre elevene til å gi uttrykk for sine synspunkter 

samt ta elevens synspunkter i betraktning i avgjørelser knyttet til eleven (Shier, 2001, s.112). 

Barns muligheter til å få sine synspunkter tatt i betraktning i avgjørelser som omhandler dem 

viser om organisasjoner har lagt til rette for at barns synspunkter skal bli tatt i betraktning i 

ulike prosesser. Tidligere forskning viser at saksbehandling i forbindelse med 

spesialundervisning ikke fremstår som barnevennlig, hverken i forbindelse med informasjon, 

måten dokumenter blir skrevet på eller ved prosesser i klagesystemet (Riksrevisjonen, 2011, 

s.41; Barneombudet, 2017, s.9, 77). Dette gjenspeiles blant flertallet av elevene som deltok i 

min undersøkelse, hvor flertallet av elevene ikke forsto den sakkyndige vurderingen eller 

hadde fått informasjon om gangen i en klagesak vedrørende enkeltvedtak. I Riksrevisjonens 

rapport (2011, s.44) peker de på at blant annet opplæringsmål framstår som uklare i mange 

elevenes IOP, noe som kan indikere at det kan være vanskelig for elevene å forstå hva målene 

sine er, i tillegg til å danne seg synspunkter rundt dem. 
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I Norges offentlige utredninger, nr. 18 (2009, s.172) etterlyses det tydelige rutiner i 

overgangen til videregående skole, hvor lærere får informasjon om elevens læringsutbytte og 

behov, særlig i forbindelse med elever som står i fare for ikke å fullføre skolen. Tidligere 

forskning legger vekt på at skoler som rutinemessig har slike møter stiller mer forberedt til å 

legge til rette for eleven, i motsetning til skoler hvor lærerne ikke har informasjon om elevens 

behov på forhånd (Markussen et al., 2003, s.79). Ut fra svarene i undersøkelsen min er det 

vanskelig å vurdere hvorvidt elevene fikk gitt uttrykk for sine meninger omkring oppstart på 

ny videregående skole, men for det flertallet som i stor grad deltok på møter med ny 

videregående skole kan det legges til rette for at elevene får mulighet til å gi sine synspunkter.  

Barneombudet (2017, s.77) anbefaler at det skal legges til en egen bestemmelse om at barn 

skal bli hørt i kontakt med PPT, i forbindelse med vedtak og skolens arbeid i IOP. Med tanke 

på at dette allerede er implisitt etter ratifisering av barnekonvensjonens artikkel 12, kan det 

indikere at den ikke er underforstått blant alle utøverne av den. Nordahl & Hausstätter (2009, 

s.179) nevner imidlertid at det kan se ut til at de formelle kravene ikke stemmer overens med 

hverdagen i skolen, noe som kan bidra til ulike tolkninger som ikke nødvendigvis samsvarer 

med intensjonene til loven. 

I denne undersøkelsen vurderer jeg grad av samarbeid mellom lærere som et signal om 

hvorvidt organisasjonen som helhet er enige i en forpliktelse til å la elevene medvirke, ved at 

alle lærerne jobber sammen mot det samme målet. Likeledes har jeg etterspurt i hvilken grad 

elevene opplevde ulik grad av medvirkning mellom lærere, med tanke på om elevene 

opplever at lærerne har samme utgangspunkt for å la de medvirke. I undersøkelsen kommer 

det fram at et lite flertall av elevene opplever at lærerne i liten grad samarbeider i 

planleggingen av spesialundervisningen. Guttene opplever dette i større grad enn jentene, 

mens elevene på vg2 opplever dette i større grad enn elevene på vg1. I følge veilederen til 

utdanningsdirektoratet (2014, 8.6) er samarbeidet mellom lærerne grunnleggende for at eleven 

skal få en så helhetlig undervisning som mulig. Her kommer det fram at alle lærerne bør 

jobbe ut fra innholdet i elevens IOP, noe flertallet av elevene i denne undersøkelsen opplever i 

liten grad. Hvis elevene opplever at lærerne ikke jobber sammen og ut fra samme 

arbeidsdokument, kan eleven stå i fare for ikke å få det tilpassede tilbudet den har rett på, ut 

fra opplæringen som helhet.  

I undersøkelsen min kommer det fram at et lite flertall av elevene opplever at det i liten grad 

er ulikt mellom grad av medvirkning mellom de ulike lærerne. Dette kan indikere at lærerne 
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jobber likt i organisasjonen med tanke på elevens medvirkning. Flertallet av elevene opplevde 

imidlertid liten grad av medvirkning, samtidig som et lite flertall opplever at det ikke er 

forskjell mellom lærerne. Et spørsmål som kan stilles i den forbindelsen er hvorvidt det er en 

samlet, manglende forpliktelse blant mange av lærerne knyttet til elevers medvirkning. 

4.2 Elevenes vurdering av læringsutbytte 

4.2.1 Oppsummering av elevenes vurdering av utbytte. 

 Den tidligere analysen viste at flertallet av elevene oppga at de opplevde at 

spesialundervisning ga de større læringsutbytte. Flertallet av elevene opplevde at 

spesialundervisningen bidro til bedre karakterer og økt mestring og forståelse. Flertallet av 

elevene var også fornøyde med resultatene de får.  

Flertallet av jentene opplevde noe større læringsutbytte enn guttene. Majoriteten av elevene 

på vg1 opplevde at spesialundervisningen gir økt læringsutbytte, mens flertallet av elevene fra 

vg2 oppga at spesialundervisning ikke bidrar til økt læringsutbytte.  

I splitting mellom utdanningsprogram viste analysen at flertallet av elevene fra bygg – og 

anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon opplevde varierende utbytte av 

spesialundervisningen, mens flertallet av elevene fra service – og samferdsel og helse – og 

oppvekstfag opplevde større grad av læringsutbytte. Flertallet av elevene fra restaurant – og 

matfag, design – og håndverk og naturfag oppga størst grad av utbytte av 

spesialundervisningen, sammenlignet med de andre utdanningsprogrammene. 

4.2.2 Er elevenes læringsutbytte tilfredsstillende? 

Det siste underspørsmålet i forskningsspørsmålet mitt omhandlet i hvilken grad elevene 

opplever økt læringsutbytte av spesialundervisningen. Som funnene fra min undersøkelse 

viste, oppga flertallet av elevene som deltok at de var enige i at spesialundervisning bidro til 

deres læringsutbytte. Jeg vil videre gå nærmere inn på fire av elementene i undersøkelsen som 

underbygger dette. De fire elementene omhandler å fullføre videregående skole, karakterer, 

forståelse og mestring av fagene og hvordan eleven sammenligner sitt læringsutbytte med 

andre elever. 
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Nordahl et al. (2018, s.131) viser bekymring omkring antall elever som ikke fullfører 

videregående skole i dag. De peker på at prosenten for gjennomføring av videregående skole 

er lavere blant elever fra yrkesfaglig studieretning, sammenlignet med elever fra 

studiespesialiserende fag. Samtidig er det størst andel av elever med spesialundervisning på 

yrkesfaglig studieretning (Nordahl et al., 2018, s.133, 134). Flertallet av elevene som deltok i 

min undersøkelse er enig i at spesialundervisningen bidrar til at de fullfører videregående 

skole. Unntak her er elever fra vg2 og elever fra service – og samferdsel og helse – og 

oppvekstfag.  Elevene som deltok i min undersøkelse er kjernegruppen av elevene som 

Nordahl et al. (2018, s.133, 134) uttrykker størst bekymring for i forbindelse med å fullføre 

videregående skole. Det kan da framstå som et tankekors at disse elevene fra min 

undersøkelse mener at spesialundervisningen bidrar til at de fullfører videregående opplæring. 

Det skal understrekes at utvalget fra min undersøkelse ikke er representativt for alle elever 

med spesialundervisning på videregående skole, men for de elevene som deltok kan det stilles 

spørsmål om hvorvidt en omfattende endring av organiseringen som Nordahl et al. (2018, 

s.252) skisserer vil være til det bedre. Hvis elevene skulle bli hørt, vil flertallet av elevene fra 

min undersøkelse gi inntrykk av å være fornøyd med spesialundervisningen sin, samt utbytte 

av den og anser det som et bidrag til at de fullfører skolegangen. Nordahl et al. (2018, s.131) 

understreker viktigheten av å fullføre videregående for å få større sjanse til å komme inn i 

arbeidsmarkedet. Med tanke på viktigheten av å fullføre videregående skole, er det dermed 

positivt for elevene som mottar spesialundervisning, at de opplever at det bidrar til at de kan 

gjennomføre videregående skole.  

Utdanningsforbundet (2015) viser til forskning fra kunnskapssenteret for utdanning, som ser 

på mulig effekt av tiltak for å hindre frafall i videregående skole. De viser til at det er ikke er 

mulig å trekke sikre konklusjoner i hvilken grad noen tiltak er mer effektive enn andre. Blant 

annet trekkes det fram tiltak hvor elever med spesialundervisning får ekstra oppfølging. 

Kunnskapssenteret (Utdanningsforbundet, 2015) kan ikke slå fast med sikkerhet hvor stor 

effekt dette har på læringsutbytte til elevene og kan ikke uttale seg om slike tiltak vil 

forhindre frafall av elever i videregående skole. Undervisning mer orientert rundt praksis skal 

også kunne gi et alternativ for å motivere elever som ikke ønsker teoribasert opplæring. 

Lærere har imidlertid ikke vært positive til at dette vil bidra til at elevene fullfører 

videregående skole, selv om evalueringer viser at ordningen kan øke antallet elever som 

kommer i arbeid etter skole. Med tanke på at årsaker til spesialundervisning er sammensatte, 

satses det også på såkalte «sammensatte tiltakspakker», som skal kunne nå større grupper av 
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elever og bidra til mindre frafall. Forskning (Utdanningsforbundet, 2015) viser i tillegg at 

elever kan dra nytte av god rådgivning i valget av utdanningsprogram på videregående skole, 

slik at de begynner på et program hvor de passer og trives. Blant elevene som deltok i min 

undersøkelse skrev en elev «vil egt ikke gå her. men jeg må fordi jeg må gå på en skole». Det 

er usikkert i hvilken grad rådgivning ville kunne gitt denne eleven bedre mulighet for å finne 

en god løsning. Men som tidligere forskning viser vil motivasjon også kunne være en viktig 

pådriver til å fullføre videregående skole (Nordahl & Hausstätter, 2009, s.196).  

Det er ikke grunnlag for å konkludere at spesialundervisning alene gir elever med 

spesialundervisning et tilfredsstillende læringsutbytte og bidrar til mindre frafall i 

videregående skole (Utdanningsforbundet, 2015). Dette kan sees blant elevene i min 

undersøkelse, hvor flertallet var enige i at spesialundervisningen bidro til økt læringsutbytte, 

samtidig som en stor andel av elevene fra vg2 var uenig i dette. I splitting mellom trinn viste 

funnene fra min undersøkelse at flertallet hos begge trinn er også fornøyde med resultatene de 

har i fagene. Dette kan indikere at elevene på vg2 kan muligens anse dette som resultat av 

andre faktorer enn spesialundervisningen.  

Elevens læringsutbytte på videregående skole blir ofte målt ut fra karakterer, med grunnlag 

fra kompetansemål i læreplanene (Utdanningsdirektoratet, 2014, 2.2; Prøitz, 2016; Nilsen, 

2010, s.78). Tidligere forskning viser at elever med spesialundervisning får dårligere 

resultater og dermed også læringsutbytte, sammenlignet med andre elever (Barneombudet, 

2017, s.69, 70; Nordahl & Hausstätter, 2009, s.4, 156). Flertallet av elevene som deltok i min 

undersøkelse var enige i at spesialundervisning bidro til bedre karakterer. Undersøkelsen viser 

ikke hvilke karakterer elevene har, så det gir ikke grunnlag for å vurdere om det er gode 

resultater sammenlignet med andre elever. Flertallet av elevene i undersøkelsen oppgir 

imidlertid også at de er fornøyde med resultatene sine. Annen forskning viser at elever som 

har spesialundervisning har dårligere prestasjoner i gjennomsnitt, sammenlignet med elever 

som ikke mottar spesialundervisning, spesielt i fagene norsk, matematikk og engelsk (Nordahl 

& Hausstätter, 2009, s.179).  Det viser seg i tillegg at elever med spesialundervisning som 

deltar i ordinær undervisning får bedre karakterer enn elever i mindre grupper (Grøgaard et 

al., 2004, s.48). Elevene som deltok i min undersøkelse ble spurt hva slags organisering som 

bidro til mer læring for dem. Her svarte 32 av 50 elever at de lærer mer i liten gruppe, mens 

25 svarte at de lærer mer med ekstra klasserommet. 29 av elevene svarte at de lærer mer, når 

læreren legger til rette i klasserommet. Det at flertallet av elevene mente at de lærer mer i liten 
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gruppe går noe imot tidligere forskning, ved at majoriteten av elevene der har vist størst 

utbytte gjennom ekstra hjelp i ordinær undervisning (Grøgaard et al., 2004, s.15; Markussen 

et al., 2003, s.155). Markussen et al. (2003, s.171) fant imidlertid at organisering som blir 

ansett som segregerende vil kunne gi elever et godt undervisningstilbud, forutsatt at det er en 

bevisst grunnleggende pedagogisk tilnærming blant lærerne. Markussen (2010, s.14) peker på 

at kvalitativ forskning viser at det er variasjon mellom elevenes opplevelse av organiseringen 

av spesialundervisningen, og at det ikke kommer noe entydig svar om hvilken 

organiseringsform som viser seg best innen spesialundervisning. I følge Markussen et al. 

(2003, s.150) vil det være grunnleggende at eleven får medvirke og at skolen tar med eleven i 

avgjørelser som knytter seg til organiseringen av spesialundervisningen. 

Å få økt forståelse og økt mestring i fagene kan legge grunnlag for økt læringsutbytte for 

elevene. Barneombudet beskriver i sin rapport (2017, s.25, 69) at elevene opplever å få økt 

utbytte av undervisningen gjennom tilrettelegging som gir de større forståelse og mestring i 

fagene. Elevene ønsker en undervisning som legges til rette på et nivå som gir eleven 

utfordringer som den kan mestre, hvor lærerne har forventninger om at eleven kan mestre 

faget (Barneombudet, 2017, s.25, 69; Nordahl et al., 2018, s.216). Mange av elevene i 

barneombudets rapport (2017, s.69) opplever at lærerne har for lave forventninger til dem, 

slik at undervisningen blir på et for lavt nivå og ikke bidrar til økt faglige forståelsen. Nordahl 

et al. (2018, s.216) beskriver også at lave forventninger, ikke tilfredsstillende læring og lav 

faglig utvikling preger spesialundervisning. Dette bidrar til at utvikling og læring får lavere 

prioritet enn aktivitet for eleven. Flertallet av elevene som deltok i min undersøkelse var enige 

i at spesialundervisningen bidro til både bedre faglig forståelse og mestring i fagene. Dette 

kan indikere at elevene opplever at undervisningen blir tilpasset deres nivå, slik at de opplever 

mestring og utvikling som elevene fra barneombudets rapport etterlyser (Barneombudet, 

2017, s.25, 69). Hvis undervisningen til elevene som deltok i min undersøkelse blir tilpasset 

på en god måte kan det hentyde til at lærerne har god kompetanse, både faglig og innen 

tilpasning av faget. Dette er noe som blir etterlyst blant tidligere forskning, hvor funn tyder på 

at mange elever med spesialundervisning opplever å ha lærere eller assistenter med 

manglende kompetanse innen faget og metoder som er støttet av forskning (Barneombudet, 

2017, s.68-70; Nordahl et al., 2018, s.216; Markussen et al., 2003, s.171). 

For å vurdere elevens læringsutbytte skal resultatene til eleven sees i forbindelse med 

resultatene til elevene på samme trinn, da det vil vise om eleven får tilsvarende utbytte som de 
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andre elevene (Utdanningsdirektoratet, 2014, 2.2). For elever med spesialundervisning 

innebærer en likeverdig undervisning at de har rett til et tilfredsstillende læringsutbytte med 

like muligheter til å nå sine mål som andre elever (Barneombudet, 2017, s.20). Det vil også 

innebære at elever med spesialundervisning ikke skal ha bedre tilbud enn andre grupper på 

samme skole. Det vil imidlertid kunne være ulikheter mellom skoler, slik at en vurdering av 

læringsutbytte til elever vil begrunnes ut fra elever fra samme skole. Dette blir også omtalt 

som likeverdighetsprinsippet (Nordahl & Hausstätter, 2009, s.96). I forbindelse med min 

undersøkelse oppga halvparten av elevene at de lærte like mye som de andre elevene i 

klassen. Med det opplevde den andre halvparten at de ikke lærte like mye som de andre 

elevene. Analyse med splitting på kjønn, trinn og utdanningsprogram viste at fordelingen var 

tilnærmet lik mellom de ulike gruppene. Nordahl & Hausstätter (2009, s.96) peker på 

viktigheten av likeverdighetsprinsippet i vurderingen av læringsutbytte for elevene. For 

elevene som deltok i min undersøkelse vil det innebære at læringsutbyttet for halvparten av 

elevene i denne forbindelsen ville vurderes som mindre tilfredsstillende. Den andre halvparten 

ville bli vurdert i større grad som tilfredsstillende. Imidlertid vil det også være andre 

elementer som vil påvirke vurderingen. Barneombudet (2017, s.20) legger vekt på lærens 

kjennskap til elevene, både når det gjelder utfordringene til eleven og potensialet for å kunne 

legge til rette hvor elevene, slik at alle elevene har lik mulighet til å nå sine mål. I min 

undersøkelse kom det fram at et lite flertall, bestående av en elev, opplevde i stor grad at 

lærerne visste hva eleven trengte for å lære. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si noe om 

sammenhenger mellom elevenes opplevelse av å lære like mye som andre elever og hvorvidt 

læreren vet hva de trenger for å lære.  

Med utgangspunkt i de fire elementene jeg valgte for å understøtte flertallet av elevenes 

vurdering om at spesialundervisningen bidro til økt læringsutbytte, var det tre av elementene 

som i størst grad underbygget vurderingen. Dette var i forbindelse med å fullføre 

videregående skole, bedre karakterer og økt forståelse og mestring. I forbindelse med hvordan 

eleven sammenlignet sitt læringsutbytte med andre elever viser funnene at dette støttet opp 

økt læringsutbytte hos halvparten av elevene.  
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4.3 Innvirkninger av undersøkelsen. 

4.3.1 Anbefalinger for praksis. 

Undersøkelsen min viser at det er rom for større grad av medvirkning i tilknytning til 

tiltakskjeden for flertallet av elevene som deltok. Dette kan indikere at flertallet av disse 

elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter i forbindelse med medvirkning til sin 

spesialundervisning, noe som igjen kan påvirke deres trivsel og faglige utvikling på skolen 

(Markussen et al., 2003, s.150). Flertallet av elevene får liten grad av informasjon om sine 

rettigheter og hvordan de kan ivareta disse rettighetene. Dette innebærer at skoler og PPT i 

større grad bør ivareta sitt ansvar for å formidle denne informasjonen, både til foreldre og 

elever, slik at eleven har større forutsetninger for å gi uttrykk for sine meninger ut fra FN sin 

artikkel 12 (FN sambandet, 2018), Opplæringsloven kapittel 5 (1998) og Forvaltningsloven, § 

11 (1967). Tilstrekkelig og tilpasset informasjon vil være grunnleggende for at elevene skal 

kunne medvirke på sine egne vilkår, også med tanke på at ikke har plikt til å medvirke, men 

en rett (Landsdown, 2011, s.152).  

Undersøkelsen min viste at flertallet av elevene opplever god kommunikasjon med sine 

lærere, noe som kan gi skolen et godt utgangspunkt i et videre arbeid med å inkludere elevene 

i større grad i spesialundervisningen. Det kommer fram av undersøkelsen at flertallet av 

elevene i liten grad deltok i utformingen av IOP. Dette kan være en arena hvor lærerne kan 

utvikle kommunikasjonen med elevene videre og trekke de aktivt inn i utformingen av sin 

spesialundervisning, ved å få anledning til å si sin mening omkring blant annet organisering, 

mål og evaluering i etterkant. Som et hjelpemiddel i skolen for å reflektere over hvordan den 

legger til rette for elevers medvirkning kan Shier sin modell for medvirkning benyttes (2001, 

s.110). 

Undersøkelsen min viste også at det er rom for større grad av informasjon og involvering i 

forbindelse med elevens samarbeid med PPT. Eleven bør sikres en ny utredning hos PPT ved 

overgang til ny videregående skole, slik at spesialundervisningen blir lagt til rette på en best 

mulig måte med tanke på det utdanningsprogrammet eleven skal begynne på. Det anbefales 

også at eleven deltar aktivt i møte med ny videregående skole, slik at lærerne i dialog med 

eleven får størst mulig informasjon om elevens ressurser og behov.  
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4.3.2 Sterke og svake sider ved undersøkelsen. 

Med denne undersøkelsen har jeg gitt elever med spesialundervisning muligheten til å gi 

tilbakemelding om hvordan de opplever å få medvirke i sin spesialundervisning og i hvilken 

grad de opplever at det gir de utbytte av undervisningen.  

Det er imidlertid sider ved undersøkelsen hvor det er rom for forbedringer. Blant annet er det 

et lite utvalg i undersøkelsen, med relativt lavt svarprosent som er basert på ikke-

sannsynlighetsutvalg, noe som tilsier at funnene fra undersøkelsen ikke er generaliserbare 

(Lund, 2015, s.133). Under gjennomføringen av undersøkelsen kom det også fram at det var 

rom for forbedringer med tanke på utformingen av spørreskjemaet, hvor det var enkelte 

spørsmål som virket uklare eller ikke aktuelle for noen av elevene. 

4.3.3 Videre forskning på området. 

I undersøkelsen var det ikke rom for en vurdering av hvorvidt grad av medvirkning kan 

påvirke elevens utbytte. Det ville vært interessant å se i hvilken grad det påvirker hverandre. 

Det er i liten grad blitt gjort forskning på elevers medvirkning i den spesialpedagogiske 

tiltakskjeden, slik at det vil kunne være nyttig å gå dypere inn i temaet. Dette kunne blant 

annet være i form at større omfang av undersøkelser som dekker større deler av landet og 

supplere med kvalitative intervjuer. Tidligere forskning har vist at slike intervjuer viser et mer 

komplekst bilde enn rene kvantitative undersøkelser gjør (Markussen, 2010, s.14). 

Undersøkelser knyttet til elevenes opplevelse av skolens intensjoner vil også kunne gi et annet 

bilde av elevenes medvirkning. 

I tillegg kan det være nyttig å undersøke hvordan PPT systematisk kan involvere eleven i 

større grad i utredninger og utarbeiding av sakkyndig vurdering, slik at eleven får anledning 

til å medvirke. 
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5 Oppsummering og konklusjon. 

I denne masteroppgaven har jeg tatt utgangspunkt i et forskningsspørsmål med to 

delspørsmål; 

I hvilken grad opplever elever med spesialundervisning på yrkesfaglig studieretning at deres 

rettigheter tilknyttet medvirkning etter Opplæringslovens kapittel 5 blir ivaretatt? 

o I hvilken grad opplever elevene å ha tilfredsstillende grad av medvirkning i fasene 

knyttet til den spesialpedagogiske tiltakskjeden? 

o I hvilken grad opplever elevene at spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte? 

Jeg valgte å bruke kvantitativ metode ved en spørreundersøkelse til elever på yrkesfaglig 

studieretning med vedtak om spesialundervisning på videregående skoler i Akershus fylke. 

Elevene ble valgt ut ved skjønnsmessig utvelging, noe som legger begrensninger på i hvilken 

grad funnene kan generaliseres videre (Lund, 2015, s.134). Etter gjennomføring av 

spørreundersøkelsen på til sammen seks videregående skoler besto undersøkelsen av 56 

respondenter. Sammen med ikke tilfeldig utvalg gjør bidrar et lite utvalg til at det ikke er 

grunnlag for å generalisere funnene fra undersøkelsen. Det medfører at funn og konklusjoner 

fra undersøkelsen vil begrense seg til elevene som deltok i undersøkelsen.  

Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at flertallet av elevene som deltok i undersøkelsen 

opplevde liten grad av medvirkning i forbindelse med rettigheter i kapittel 5 i 

opplæringsloven (1998). Av til sammen seks faser i den spesialpedagogiske tiltakskjeden 

opplevde flertallet av elevene stor grad av medvirkning i deler av to av fasene, mens de 

resterende fire fasene var preget av liten grad av medvirkning. Sentralt i disse funnene var 

manglende informasjon om elevens rettigheter, manglende involvering av eleven i utforming 

av IOP og manglende medvirkning i forbindelse med utredning hos PPT og sakkyndig 

vurdering. I undersøkelsen kom det ikke fram store kjønnsforskjeller, men noen ulikheter 

mellom trinn og utdanningsprogram. 

Etter ratifisering av FN sin barnekonvensjon er barns medvirkning implementert i norsk lov 

blant annet gjennom Opplæringsloven (1998). Sett opp mot Shier sin modell for barns 

medvirkning (2001, s.110), viser funnene at flertallet av elevene som deltok i undersøkelsen 

ikke oppnår tilfredsstillende grad av medvirkning ut fra barnekonvensjonens artikkel 12 om 



88 

 

barns rett til medvirkning (FN sambandet, 2018). Imidlertid indikerer funn fra undersøkelsen 

at flertallet av elevene oppga at de ikke har ønske om å delta i større grad enn de gjør allerede, 

samt at de overveiende er fornøyd med hvordan skolen legger til rette for de i 

spesialundervisningen.  

Undersøkelsen viste at flertallet av elevene opplevde at spesialundervisningen bidrar til økt 

læringsutbytte. Dette innebar blant annet at flertallet av elevene var enige i at 

spesialundervisningen bidrar til at de fullfører videregående skole, får bedre karakterer og får 

økt forståelse og mestring i fagene. Funn fra undersøkelsen viser imidlertid at flertallet av 

elevene fra vg2 samt bygg – og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon ikke 

opplever at spesialundervisningen bidrar til økt læringsutbytte. 

Tidligere forskning melder om at det ikke legges til rette for at elever med 

spesialundervisning medvirker til sin undervisning (Barneombudet, 2017, s.9; Herlofsen, 

2014, s.248; Nordahl & Hausstätter, 2009, s.92; Grøgaard et al., 2004, s.89). Funnene fra min 

undersøkelse støtter disse funnene. Med tanke på en potensiell gevinst ikke bare for elevene, 

men også for skolene, er det beklagelig at mulighetene som ligger hos elevene, med 

førstehåndskunnskap om sine utfordringer og ressurser samt tidligere erfaringer ikke blir 

benyttet i utformingen av det spesialpedagogiske tilbudet.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1; Spørreskjema. 

Informasjon om spørreundersøkelse.  

I forbindelse med min masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo bruker jeg 

en spørreundersøkelse for å se hvordan ca 150 elever ved videregående skole i Akershus 

opplever å delta i sin spesialundervisning og hvilken nytte de opplever å ha av 

spesialundervisningen på skolen.  

De elevene som får svare på spørreskjemaet har spesialundervisning og vet selv best hvordan 

de opplever det. Jeg håper at så mange som mulig svarer på spørsmålene, slik at elevenes 

stemme kan bli hørt. 

  

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Det er frivillig å delta i studien, skolen kan ikke tvinge deg til å delta. Du kan når som helst 

trekke deg mens du svarer på spørsmålene, uten å oppgi noen grunn. 

Masteroppgaven vil bygge på svarene som kommer fra spørreskjemaet. Det tar ca 2o minutter 

å svare på spørsmålene. Spørreskjemaet er web-basert og fylles ut og sendes inn digitalt. Alle 

spørsmålene svares med å markere det som stemmer best for deg. Spørsmålene handler om 

hvordan du opplever å få delta og sin din mening om hvordan spesialundervisningen din blir 

organisert og gjennomført i skoletimene. 

  

Hva skjer med informasjonen fra deg?  

Alle svarene vil bli behandlet konfidensielt. Det betyr at ingen får vite hva du har svart. Du 

skal ikke skrive navnet ditt eller hvilken skole du går på. Jeg kommer ikke til å vite hvem som 

har svart hva og lærerne dine vil ikke vite hva du har svart. Når jeg skriver oppgaven vil jeg 

være opptatt av hva elevene svarer samlet, jeg kommer ikke til å trekke fram hva enkelte 

elever har svart. På denne måten vil ikke andre som leser oppgaven kjenne igjen dine svar.  

Oppgaven skal leveres 1. juni 2018.  

Når du trykker videre i undersøkelsen viser du at du har mottatt informasjon om studien og vil 

svare på spørreskjemaet.   Takk for at du vil være med å svare! 

 

Er du gutt eller jente? 

(1)  Gutt 

(2)  Jente 
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Hvilket trinn går du på? 

(1)  VG1 

(2)  VG2 

 

Hvilket utdanningsprogram går du på?  

(1)  Bygg og anleggsteknikk 

(2)  Design – og håndverk 

(3)  Elektrofag 

(4)  Helse – og oppvekstfag 

(5)  Naturbruk 

(6)  Restaurant – og matfag 

(7)  Service – og samferdsel 

(8)  Teknikk og industriell produksjon 

 

Med å delta i spesialundervisning mener jeg å:  

(1)  Godkjenne at jeg vil ha spesialundervisning.  

(2)  Delta på møter som handler om min spesialundervisning.  

(3)  Lese rapporter og planer som er skrevet om meg.  

(4)  Bli spurt hvordan jeg vil ha spesialundervisningen 

(5)  Si hva jeg synes skal stå i rapporter og planer som er skrevet om meg.  

(6)  Si hva jeg vil skal være mine mål i spesialundervisning.  

(7)  Bli spurt hvordan jeg vil ha spesialundervisningen. 

(8)  Bli spurt hvordan jeg lærer best.  

(9)  Bli spurt hvordan jeg synes spesialundervisningen fungerer.  
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(10)  Oppleve at mine synspunkter blir tatt alvorlig.  

(11)  Vite at jeg kan si ifra hvis jeg trenger ekstra hjelp på skolen.  

(12)  Oppleve at lærere respekterer min mening om min spesialundervisning.  

(13)  Si ifra om jeg vil ha spesialundervisning alene, i gruppe eller i klassen.  

(14)  Få informasjon om det som dreier seg om min spesialundervisning.  

(15)  Annet  _____ 

 

I hvilken grad opplever du at skolen tar deg alvorlig, når du sier ifra om dine vansker? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

 

 

" I hvilken grad opplever du at skolen kontakter ppt (eller andre) hvis du ber om det?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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" I hvilken grad opplever du at skolen snakker med deg, hvis de bekymrer seg om din 

utvikling på skolen? " 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at lærerne forteller deg hvordan du utvikler deg i fagene? 

" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

" I hvilken grad opplever du at lærerne spør hvordan du lærer best?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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"I hvilken grad opplever du at du bestemmer om skolen skal undersøke om du skal 

ha spesialundervisning?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

" I hvilken grad opplever du at du fikk ny utredning, da du begynte på videregående 

skole?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

 

I hvilken grad opplever du at skolen spurte om lov til å kontakte PPT for å undersøke 

om du skulle ha spesialundervisning? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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I hvilken grad opplever du å bli forklart hva skolen gjør, før de tar kontakt med PPT 

for å undersøke om du skal ha spesialundervisning? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

 

"I hvilken grad opplever du at du har fått si din mening om at skolen kontakter PPT 

for å undersøke om du skal ha spesialundervisning?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

 

"I hvilken grad opplever du at din mening blir lagt vekt på når PPT blir kontaktet?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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"I hvilken grad opplever du at du var med på møter med ny videregående skole før 

skolestart ?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

" I hvilken grad opplever du at PPT har spurt deg hvordan du vil at skolen skal legge 

til rette for deg i skoletimene?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at du forsto det PPT skrev sin rapport?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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"I hvilken grad opplever du at PPT snakket med deg om hvordan du trives på 

skolen?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at PPT snakket med deg om hvilken hjelp du trenger på 

skolen?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at du fikk vite at andre enn PPT kan undersøke om du 

skal ha spesialundervisning?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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"I hvilken grad opplever du at du blir forklart hvorfor du får spesialundervisning?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

" I hvilken grad var du enig i at du skulle få spesialundervisning?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

Vedtak: Et vedtak gir deg rett til spesialundervisning. Det skrives av skolen, etter 

utredning hos PPT. Vedtaket viser hvor mange timer spesialundervisning du skal 

ha, hva slags spesialundervisning du skal ha og hvem som skal være lærer 

 

I hvilken grad opplever du at du fikk en forklaring på vedtaket om 

spesialundervisning? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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"I hvilken grad opplever du at du fikk vite at du kan klage på vedtaket?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at du har fått informasjon om at du kan klage, hvis skolen 

ikke gjør det som står i vedtaket?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at du har fått vite hvem du skal klage til, hvis du ikke er 

fornøyd med vedtaket?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at du har fått vite hvordan du klager på vedtaket?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 
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(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at du får vite hva du kan klage på i vedtaket?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

 

"Har du fått en kopi av din IOP?" 

(1)  1. Ja 

(2)  2. Nei 

I hvilken grad opplever du å få underveisvurderinger ut fra mål i din IOP? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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"I hvilken grad opplever du at lærerne hører på dine meninger om hva som skal stå i 

din IOP" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at du får si hvilke mål du vil ha i din IOP?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

I hvilken grad opplever du at lærerne bryr seg om hva du vil skal stå i din IOP? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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"I hvilken grad opplever du at du blir spurt om du vil ha undervisning i klassen, i liten 

gruppe utenfor klassen eller som enetimer?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

Hvor mye lekser får du? 

(1)  1. Gjør ikke lekser 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. For mye 

"I hvilken grad opplever du at lærerne tar hensyn til mål i din IOP i skoletimene?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at lærerne følger opp det som står i din IOP?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 
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(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

I hvilken grad opplever du at lærerne jobber sammen for å planlegge 

spesialundervisningen? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

I hvilken grad opplever du at lærerne som har spesialundervisningen vet hva du 

trenger for å lære? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at det er ulikt fra lærer til lærer hvor mye du er med å 

bestemme i spesialundervisningen?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 
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(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

 

"I hvilken grad opplever du at lærerne tar deg med på å vurdere måloppnålese av 

målene som er satt for deg?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at læreren spør deg hvordan du trives på skolen?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

"I hvilken grad opplever du at læreren spør deg om du er fornøyd med din utvikling 

på skolen?" 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 
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I hvilken grad blir du fortalt at du kan si nei til spesialundervisning? 

(1)  1. Ikke i det hele tatt 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 I svært stor grad 

Jeg får være med å bestemme i spesialundervisningen 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 Helt enig 

Lærerne hører på meg, når jeg gir beskjed om hva jeg trenger i timene 

(1)  1. Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 Helt enig 

Jeg blir spurt om min mening om det som skjer i spesialundervisningen. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 
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(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg er fornøyd med hvordan spesialundervisningen gjøres. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

 

Jeg er fornøyd med hvordan skolen legger til rette for meg i timene. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg vil bli mer spurt om hva jeg synes om spesialundervisningen. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 
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Lærerne burde høre mer på hva jeg mener om min spesialundervisning. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg vil være med på å planlegge min spesialundervisning mer enn jeg gjør nå. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

 

Jeg vil ikke delta så mye i organiseringen av spesialundervisning som jeg gjør nå.  

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Skolen skaffer meg det utstyret jeg trenger i skoletimene. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 
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(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg kan si ifra om ting jeg ikke er fornøyd med om min spesialundervisning. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg får vite det jeg trenger om min spesialundervisning. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

 

Skolen vet best hvordan spesialundervisningen min skal være 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 
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Spesialundervisningen hjelper meg å få bedre karakterer. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Spesialundervisningen hjelper meg å forstå fagene bedre. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg lærer mer, når lærerne legger til rette for meg i timene. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg ville lært like mye uten spesialundervisning som jeg gjør nå. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 
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(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Spesialundervisningen hjelper meg å følge med i timene. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Spesialundervisningen gjør det lettere for meg å fullføre videregående. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg lærer like mye som de andre elevene i klassen. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 
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Spesialundervisning gjør at jeg gjør det bedre i skolefagene. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Med spesialundervisning opplever jeg å mestre i de fleste fagene  

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Spesialundervisning har ingenting å si for hvordan jeg gjør det på skolen. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg lærer mer ved å være i en liten gruppe i undervisningen. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 
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(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

 

Jeg lærer mer med ekstra hjelp i klasserommet sammen med resten av klassen. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 

Jeg er fornøyd med resultatene jeg får i skolefagene. 

(1)  1.Helt uenig 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6. Helt enig 
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Vedlegg 2: Godkjenning fra NSD. 

Tilrådning fra NSD Personvernombudet for forskning § 7-27  

 Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 22.12.2017 for prosjektet:  

Vurdering  

Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at 

prosjektet er unntatt konsesjonsplikt og at personopplysningene som blir samlet inn i dette 

prosjektet er regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. På den neste siden er vår 

vurdering av prosjektopplegget slik det er meldt til oss. Du kan nå gå i gang med å behandle 

personopplysninger.     

Vilkår for vår anbefaling  

Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: •opplysningene gitt i 

meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon •vår prosjektvurdering, se side 2 •eventuell 

korrespondanse med oss    

Meld fra hvis du gjør vesentlige 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 Meldingsarkivet  

Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også 

tilgang til egne prosjekter i Meldingsarkivet.   

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.  

Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet!  
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Vennlig hilsen  

 Marianne Høgetveit Myhren 

  

 Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          

Prosjektnr: 57996 

 FORMÅL  

Prosjektet har fokus på elever på vgs sin medvirkning innen den spesialpedagogiske 

tiltakskjeden og utbytte av undervisningen. Prosjektet vil ta utgangspunkt i elevenes egen 

opplevelse av grad av både medvirkning og utbytte. Hovedproblemstilling med tre 

underspørsmål er: I hvilken grad opplever elever med spesialundervisning på yrkesfaglig 

studieretning at deres rettigheter etter opplæringslovens kap5 blir ivaretatt? -I hvilken grad 

opplever elevene å ha tilfredsstillende grad av medvirkning i fasene knyttet til den 

spesialpedagogiske tiltakskjeden? -I hvilken grad opplever elevene at spesialundervisningen 

bidrar til økt læringsutbytte? -I hvilken grad er det samsvar mellom elevens opplevelse av 

medvirkning og utbytte?  

SENSITIVE OPPLYSNINGER  

Personvernombudet tar høyde for at det vil registreres sensitive opplysninger om 

helseforhold. Det bør utøves særlig forsiktighet ved behandling av sensitive 

personopplysninger, både når det gjelder etiske problemstillinger, innhenting av data og 

informasjonssikkerhet underveis. 

 Basert på en helhetsvurdering av prosjektets art og omfang, vurderer personvernombudet 

likevel at det er tilstrekkelig at det innhentes samtykke fra elevene selv så sant de over 16 år. 

For eventuelle deltakere under 16 år, må det også innhentes samtykke fra foreldre. 

 INFORMASJON OG SAMTYKKE  

Du/dere har opplyst i meldeskjema at utvalget vil motta skriftlig informasjon om prosjektet, 

og samtykke skriftlig til å delta. Vår vurdering er at informasjonsskrivet til utvalget 

hovedsakelig er godt utformet. Vi ber imidlertid om at undersøkelsen ikke omtales som 
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anonym, ettersom enkeltpersoner potensielt kan identifiseres både ved at IP-/e-post-adresser 

kobles til besvarelser og gjennom en kombinasjon av utvalgskriterier og 

bakgrunnsopplysninger. For forslag til tekst, henviser vi til våre nettsider om nettbaserte 

spørreundersøkelser: 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/forskningsmetoder/nettbaserte_sporreunderso

kelser.html 

 DATASIKKERHET  

Personvernombudet forutsetter at du/dere behandler alle data i tråd med Universitetet i Oslo 

sine retningslinjer for datahåndtering og informasjonssikkerhet. Vi legger til grunn at bruk av 

mobil lagringsenhet er i samsvar med institusjonens retningslinjer. 

 DATABEHANDLER  

Personvernombudet bemerker at dersom det benyttes en ekstern leverandør av 

spørreskjematjenester, vil denne være å regne som databehandler i prosjektet. Universitetet i 

Oslo skal i så tilfelle inngå skriftlig avtale med databehandler om hvordan personopplysninger 

skal behandles, jf. personopplysningsloven § 15. For råd om hva 

databehandleravtalen bør inneholde, se Datatilsynets veileder: 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-ogskjema/veiledere/databehandleravtale/ 

 PROSJEKTSLUTT  

Prosjektslutt er oppgitt til 01.06.2018. Det fremgår av meldeskjema/informasjonsskriv at 

du/dere vil anonymisere datamaterialet ved prosjektslutt. Anonymisering innebærer vanligvis 

å:  

- slette direkte identifiserbare opplysninger som navn, fødselsnummer, koblingsnøkkel 

 - slette eller omskrive/gruppere indirekte identifiserbare opplysninger som 

bosted/arbeidssted, alder, kjønn. 

For en utdypende beskrivelse av anonymisering av personopplysninger, se Datatilsynets 

veileder: https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-

skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf 


