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Sammendrag 
Formål 

Med denne studien ønsker jeg å rette et blikk mot veiledningsarbeidet i PP-tjenesten. 

Veiledning fremheves som et ønskelig satsningsområde for PP-tjenesten, uten at det fremgår 

hvordan veiledningsarbeidet drives i dag. Formålet med studien er derfor å få mer innsikt i 

hva PP-rådgivere vektlegger når de skal veilede lærere, samt hvordan de vurderer denne delen 

av arbeidet. Veiledning kan blant annet bidra til kompetanseheving i skolen og dermed bedre 

tilrettelegging for elevene. På den måten kan forhåpentligvis studien også bidra til at det rettes 

et skarpere fokus mot de konkrete muligheter og utfordringer som dagens PP-rådgivere står 

overfor når de skal veilede lærere.  

 

Problemstilling 

Studien har til hensikt å belyse følgende problemstilling: 

 Hva vektlegger PP-rådgivere i saksrettet veiledning av lærere? 

Avgrensningen tar utgangspunkt i Hesselberg og von Tetzchners (2016) beskrivelser av 

veiledning innenfor PP-tjenestens arbeid, der de skiller mellom profesjonsveieldning og 

saksrettet veiledning. Saksrettet veiledning innebærer at arbeidet skal komme en tredjepart til 

gode, og er ofte en naturlig konsekvens av en utredningsprosess. For å bidra til å besvare 

problemstillingen, har studien også til hensikt å belyse følgende underspørsmål: 

 Hvilke tanker har PP-rådgivere om målet med saksrettet veiledning av lærere? 

 Hva tenker de om egen rolle i veiledningsarbeidet? 

 Hvordan ser de på forholdet mellom veiledning og systemrettet arbeid? 

 

Metode 

For å få innsikt i hva PP-rådgivere vektlegger i saksrettet veiledning av lærere, anså jeg 

semistrukturerte kvalitative intervjuer og en hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming som 

hensiktsmessige valg. Utvalget består av fem PP-rådgivere fra ulike PP-kontorer, som alle har 

erfaring med veiledning. Utgangspunktet for studiens analyse er en abduktiv tilnærming, der 

både empiriske enkelttilfeller og teori ligger til grunn (Dalen, 2011). Trinnene i 

analyseprosessen er i hovedsak inspirert av Tjora (2017) sin stegvis-deduktive induktive 

metode (SDI-metoden), der man arbeider i etapper fra rådata til konsepter eller teorier.  
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Resultater og konklusjoner 

Det overordnede målet med saksrettet veiledning kan sies å være at elever skal få det bedre, at 

de skal utvikle seg og få oppfylt sine behov. Dette kan oppnås gjennom veiledning som bidrar 

til praksisendring, mestringsopplevelse og/eller økt kompetanse. For å nå disse målene, virker 

refleksjon over praksis å være helt sentralt, og veiledningen bør vare over tid. Det virker 

imidlertid vanskelig å enes om hva veiledning i PP-tjenesten er. Det handler både om 

manglende felles begrepsforståelse, og om at saksrettet veiledning virker å bli forstått som 

både en tidsutstrakt prosess og som enkeltstående møter. Informantene har ulike erfaringer 

med veiledning, men samtlige vektlegger verdier som kan tilrettelegge for et godt 

veiledningsklima og gi positive veiledningserfaringer, der refleksjon over praksis fremstår 

som sentralt. Lærerne må være motiverte eller ha et følt behov, og veiledningen bør baseres 

på frivillighet. Dette vanskeliggjøres av manglende entydig forståelse av veiledningsbegrepet, 

noe som kan gi negative veiledningserfaringer. Gode avklaringer i oppstartsfasen kan 

motvirke dette og ha avgjørende betydning for veiledningsforløpet. Det samme gjelder 

styrking av den gjensidige respekten mellom skolen og PP-tjenesten.  

 

Ettersom veiledning virker å være en viktig del av PP-tjenestens virksomhet, er det uheldig at 

veiledningskompetansen ser ut til å være varierende og noe mangelfull. Informantene ser 

imidlertid ut til å ha et felles verdigrunnlag for veiledningsarbeidet, som også gjenspeiles i 

deres syn på egen rolle i veiledningen. PP-rådgivere bør unngå rollen som ekspert eller guru, 

og veiledningskompetansen bør samsvare med rollen som kritisk venn. Her er fokuset på å 

styrke veisøkers forståelse, bevissthet, erfaringer og verdier, og PP-rådgivere og lærere anses 

som likeverdige i veiledningen. Det er også variasjoner i informantenes systemrettede arbeid. 

Skillet mellom individ og system er uklart, og manglende presiseringer fører til at PP-

tjenesten ikke har en enhetlig begrepsforståelse. PP-rådgivernes system- og veiledningsarbeid 

virker å henge sammen med kvaliteten på samarbeidet med skolene, og disse områdene ser ut 

til å påvirke hverandre gjensidig. Forskjellene som eksisterer innad i PP-tjenesten virker å 

være et resultat av manglende krav og retningslinjer for arbeid og organisering, som igjen 

fører til ulik forståelse av og forutsetninger for å utføre eget arbeid. Begrensninger i 

samarbeid og systemarbeid er med på å påvirke hva PP-rådgivere kan vektlegge i 

veiledningen, og om de får veiledet i det hele tatt. Dette virker uheldig når veiledning fremstår 

som et viktig verktøy for å kunne jobbe med individ og system parallelt.   
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Forord 
Arbeidet med å ferdigstille masteroppgaven har vært en lang og tidvis vanskelig prosess. De 

tusenvis av refleksjoner jeg har gjort meg underveis, alle timene med omskriving og 

redigering og alle øyeblikkene med håpløshet og frustrasjon, kommer ikke til syne i det 

ferdige resultatet. De har likevel vært viktige for at jeg nå sitter igjen med et produkt jeg kan 

være stolt av, og at jeg kan se tilbake på prosessen og tenke på hvor lærerik den har vært. Jeg 

hadde aldri kommet meg gjennom dette alene, og jeg vil derfor rette en takk til de personene 

som har vært helt avgjørende for arbeidet.  

 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til alle informantene mine. Uten dere hadde ikke 

denne oppgaven vært mulig. Jeg setter stor pris på det engasjementet dere har vist, og den 

villigheten dere har hatt til å dele erfaringer, opplevelser og tanker. Jeg vil også takke de som 

har hjulpet med rekrutteringen av informanter.  

 

En stor takk rettes til min veileder, Elisabeth Kolbjørnsen, som har vært tilgjengelig for hjelp 

langt ut over det som kan forventes av en veileder. Måten du har stilt opp for meg på, er 

grunnen til at jeg i dag kan levere denne oppgaven. Tusen takk. 

 

Jeg vil også få lov til å takke alle venner, medstudenter og familie som har stilt opp gjennom 

hele semesteret, enten det har vært med innspill til oppgaven, sosiale avbrekk, faglige 

diskusjoner eller oppmuntring og støtte. En ekstra takk rettes til Ine og Borghild som har vært 

helt uvurderlige i denne perioden, både for oppgaven og meg personlig. Takk til mamma og 

pappa som alltid tror på meg og stiller opp når jeg trenger det, og for fantastisk hjelp under 

hele prosessen. Til slutt vil jeg rette en spesiell takk til min kjæreste og samboer Nicholas, 

som har måttet tåle alle ender av følelsesskalaen de siste månedene. Tusen takk for alt du har 

bidratt med som har muliggjort at jeg i dag sitter med et ferdig produkt.  

 

Oslo, 01.06.2018 

Kaja Koefoed Mathiesen    
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Et viktig prinsipp i norsk skole er å inkludere alle elever, og inkluderingsidealet har fått mye 

oppmerksomhet i skoledebatten de senere årene. I opplæringsloven § 1-3 om tilpasset 

opplæring, står det blant annet at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev (Opplæringslova, 1998). Målet om å inkludere alle, gir skolene et mangfold av 

elever, noe som kan gjøre det utfordrende for lærere å skulle tilpasse opplæringen til hver 

enkelt. Dette skoleåret mottar 7,9 prosent av elevene spesialundervisning 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b), og behovet for spesialundervisning kan være en konsekvens 

av manglende tilpasning. Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære tilbudet, har rett til spesialundervisning (Opplæringslova, 1998, § 5-1). Innenfor 

dette feltet har pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) en lovpålagt rolle. 

 

I henhold til opplæringsloven er PP-tjenestens oppgave å hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanse- og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for elever med 

særlige behov. De skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven 

krever det (Opplæringslova, 1998, § 5-6). Denne oppgaven henger sammen med retten til 

spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning etter § 5-1, skal det 

foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov. Vurderingen skal vise om eleven 

har behov for spesialundervisning og hva slags opplæringstilbud som bør gis 

(Opplæringslova, 1998, § 5-3). Denne delen av PP-tjenestens arbeid omtales ofte som 

individrettet. Den førstnevnte oppgaven omtales som systemrettet arbeid og har fått økende 

oppmerksomhet, blant annet i forbindelse med behovet for mer spesialpedagogisk 

kompetanse i skolen. Thygesen mfl. (Thygesen, Briseid, Tveit, Cameron, & Bobo, 2011) har 

eksempelvis argumentert for at spesialpedagogikk har en viktig rolle når det gjelder å 

realisere inkluderingsidealet og å bidra til at alle elever får et tilpasset opplæringstilbud. De 

peker på at spesialpedagogisk kompetanse hos lærere er en nødvendighet for å kunne 

tilrettelegge og tilpasse opplæringen til samtlige elever, spesielt for de som trenger forsterket 

oppfølging. Hvis flere elever skal få dekket sine opplæringsbehov innenfor den ordinære 

opplæringen, vil behovet for spesialpedagogisk kompetanse øke hos lærerne og 

skolepersonellet.  
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Behovet for spesialpedagogisk kompetanse blir også trukket fram i Stortingsmelding 18: 

Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med 

særlige behov (Kunnskapsdepartementet, 2011). Økte inkluderingsambisjoner gjør at 

allmennpedagoger i større grad må forholde seg til det som tidligere var spesialpedagogiske 

utfordringer (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 43). Departementet fremhever at PP-

tjenesten har en viktig oppgave her, gjennom systemrettet arbeid, forebygging og tidlig 

innsats. Dette vil blant annet innebære at tjenesten skal bidra med råd og veiledning om 

klasseledelse, pedagogisk ledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske spørsmål. Det hevdes 

også at PP-tjenesten må dreie arbeidet sitt fra kartlegging og utredning av enkeltelever, til 

mer veiledning og rådgivning av lærere. Slik kan systemrettet arbeid bidra til færre 

henvisninger, som igjen frigjør tid til systemarbeid (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 90-

97).  

 

Viktigheten av dette understrekes av at sterkere vektlegging av PP-tjenesten som sakkyndig 

instans og ressursutløser, har blitt pekt på som en mulig årsak til økt bruk av 

spesialundervisning. Flere elever enn tidligere henvises til PP-tjenesten, som da bruker mye 

tid til sakkyndighetsarbeid. Dette går på bekostning av deres mulighet til å hjelpe og veilede 

skoler og lærere. PP-tjenesten rapporterte at de ønsker å være tettere på skolene, slik at de 

kan være med på å diskutere muligheter for oppfølging av elever innenfor rammen av 

tilpasset opplæring (Mathisen & Vedøy, 2012, s. 120). En undersøkelse fra 2017 tyder på at 

lærere anser svakheter ved PP-tjenesten og deres samarbeid med skolen, som mulige årsaker 

til høy forekomst av spesialundervisning. Lærerne skulle blant annet ta stilling til om PP-

tjenesten hadde for liten kjennskap til skolens ordinære opplæringstilbud, om de ikke hadde 

tid til å drive med veiledning, og om de manglet kompetanse til å veilede om forebyggende 

tiltak (Bliksvær, Fylling, Hustad, & Korneliussen, 2017).  

 

1.2 Studiens formål 
Det at det i dag synes å være flere utfordringer i arbeidet med å sikre et godt opplæringstilbud 

for alle elever, er med på å understreke viktigheten av PP-tjenestens arbeid. Det kan virke 

som om ønskene man har for tjenestens arbeid er vanskelig å realisere. På bakgrunn av dette 

ønsket jeg å se nærmere på PP-tjenestens veiledningsarbeid. Veiledning fremheves som et 

ønskelig satsningsområde for PP-tjenesten, uten at det fremgår hvordan veiledningsarbeidet 

drives i dag. Formålet med studien er derfor å få mer innsikt i hva PP-rådgivere vektlegger 
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når de skal veilede lærere, samt hvordan de vurderer dette arbeidet. Uavhengig av om 

veiledningen regnes som en del av det systemrettede eller det individrettede arbeidet, kan den 

blant annet bidra til kompetanseheving på skolene og dermed bedre tilrettelegging for 

elevene. På den måten kan forhåpentligvis studien også bidra til at det rettes et større fokus 

mot de konkrete mulighetene og utfordringene som dagens PP-rådgivere står overfor når de 

skal veilede lærere. Denne typen kunnskap og innsikt kan være viktig i spørsmålet om 

hvordan PP-tjenesten best mulig kan bidra for å hjelpe skolene til å legge opplæringen bedre 

til rette for elever med særlige behov. 

 

1.3 Problemstilling og avgrensning 
Ut fra det som har blitt redegjort for ovenfor, har studien til hensikt å belyse følgende 

problemstilling: 

 Hva vektlegger PP-rådgivere i saksrettet veiledning av lærere? 

 

PP-rådgivere vil i denne sammenhengen si fagansatte ved PP-kontorer med 

stillingsbeskrivelsen pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver). Studien er også 

avgrenset til å gjelde saksrettet veiledning. Veiledningsbegrepet er ikke entydig 

(Johannessen, Kokkersvold, & Vedeler, 2012). Denne oppgaven tar utgangspunkt Hesselberg 

og von Tetzchners (2016) beskrivelser av veiledning innenfor PP-tjenestens arbeid. De 

beskriver veiledningen som faglig veiledning, og skiller mellom to typer innenfor det 

pedagogisk-psykologiske arbeidet: profesjonsveiledning og saksrettet veiledning. 

Profesjonsveiledning dreier seg om den enkelte fagpersons utvikling, og om utøvelsen av 

profesjonsrollen. Saksrettet veiledning innebærer at arbeidet skal komme en tredjepart til 

gode. Det kan være rettet mot arbeidet med en eller flere elever, og er ofte en naturlig 

konsekvens av en utredningsprosess. Til tross for at saksrettet veiledning ofte kan være 

individrettet, mener Hesselberg og von Tetzchner at det er en del av PP-tjenestens 

systemrettede arbeid. Det handler om at veiledningen ofte vil ha et forebyggende perspektiv, 

samt bidra til at skolen får et bedre faggrunnlag som er overførbart til andre situasjoner. 

Fokuset er først og fremst at veisøker, altså den som veiledes, skal få bedre innsikt i sine 

holdninger og handlemåter, slik at det fører til en praksisendring som bedrer elevenes læring 

(Hesselberg & von Tetzchner, 2016, s. 311-316).  
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Selv om Hesselberg og von Tetzchner anser saksrettet veiledning som en del av det 

systemrettede arbeidet, er det ikke sikkert at PP-rådgivere har samme oppfatning. Når det 

rapporteres om at PP-tjenesten bruker mest tid på individrettet arbeid, kan det tenkes at dette 

inkluderer saksrettet veiledning. Ettersom saksrettet veiledning ofte er rettet mot individer, 

kan det tenkes at PP-rådgivere har mest erfaring med denne typen veiledning. Avgrensningen 

har blitt gjort med tanke på dette. Når det er sagt, er det ikke sikkert at man skiller mellom 

saksrettet veiledning og profesjonsveiledning i praksis. Studien vil derfor ta for seg 

veiledningsbegrepet generelt, samt hvordan dette blir forstått av PP-rådgiverne. Studien har 

også til hensikt å belyse følgende underspørsmål:  

 Hvilke tanker har PP-rådgivere om målet med saksrettet veiledning av lærere? 

 Hva tenker de om egen rolle i veiledningsarbeidet? 

 Hvordan ser de på forholdet mellom veiledning og systemrettet arbeid? 

 

Ettersom studien tar for seg veiledning av lærere, vil oppgaven utelukkende beskrive PP-

tjenestens arbeid i skolen. Enkelte oppgaver og anbefalinger kan for eksempel gjelde for 

barnehagen også, men dette vil bli utelatt grunnet irrelevans for studiet. 

 

1.4 Oppbygning 
Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Det første er innledende, der studiens bakgrunn, formål, 

problemstilling og avgrensninger blir presentert. I tillegg redegjøres det for oppgavens 

disposisjon. Kapittel to tar for seg studiens teoretiske og forskningsmessige referanseramme. 

Her presenteres aktuell teori, litteratur og forskning om temaer knyttet til veiledning og PP-

tjenesten. Definisjoner av aktuelle begreper vil også bli redegjort for her. I kapittel tre 

redegjøres det for studiens vitenskapsteoretiske forankring og metodiske tilnærming. I dette 

inngår valg av metode, presentasjon av utvalg, behandling og analyse av data, 

kvalitetsvurderinger, samt etiske betraktninger.  Kapittel fire presenterer resultatene fra 

studien. Funnene tar utgangspunkt i informantenes beskrivelser, og er delt inn i etter 

overordnede temaer. I kapittel fem blir funnene fra resultatkapittelet drøftet i lys av den 

aktuelle teorien og litteraturen som presenteres i kapittel to. Kapittel seks er oppgavens 

avsluttende kapittel, der de mest sentrale funnene presenteres i lys av problemstillingen. Til 

slutt presenteres noen avsluttende refleksjoner vedrørende studien.  
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2 Teori og litteratur  
I dette kapittelet presenteres studiens teoretiske og forskningsmessige referanseramme. Den 

første delen omhandler veiledning, der det vil bli redegjort for relevante begreper og aspekter 

knyttet til temaet. Videre presenteres aktuelle forhold ved PP-tjenesten, samt hvordan man 

forholder seg til veiledning i PP-tjenesten.  

 

2.1 Veiledning 
Veiledning som begrep er som nevnt ikke entydig (Johannessen et al., 2012; Karlsen, 2011). 

Omfanget av metoder som går under fellesbetegnelsen veiledning har økt betydelig, samtidig 

som det har spredt seg til flere områder (Handal, 2007). Også i skolen har veiledningsarbeidet 

blitt vektlagt, blant annet som en mulig vei til utvikling og forandring av skolens virksomhet 

(Ahlberg, 2007). Flere har derfor pekt på viktigheten av å ha et bevisst forhold til veiledning, 

til tross for vansker med å enes om en felles definisjon og forståelse (Ahlberg, 2007; 

Johannessen et al., 2012; Tveiten, 2013). Tveiten (2013) hevder at yrkesutøvere må ha et 

faglig fundert innhold av begrepet veiledning når det inngår i deres faglige virksomhet. For at 

veiledningen ikke skal bli tilfeldig, må man vite hva man gjør, hvorfor man gjør det, samt 

hvordan man skal utføre det. Dette blir vesentlig når det i tillegg eksisterer et utall av 

forskjellige betegnelser som brukes om hverandre, eksempelvis veiledning, rådgivning, 

supervisjon og konsultasjon (Løw, 2009; Skagen, 2011b). I det følgende vil jeg derfor gå 

nærmere inn på sentrale aspekter ved veiledning som begrep og metode. I denne oppgaven vil 

forståelsen av veiledning være tilknyttet yrkesvirksomhet.  

 

2.1.1 Hva er veiledning? 
Veiledning kan forstås som en læreprosess mellom to eller flere personer. Hensikten er å 

skape mening, forståelse og handlingsalternativer i profesjonelle sammenhenger (Gjems, 

2007, s. 154). At veiledning forstås som en læreprosess går igjen i litteraturen. Veiledning 

kan beskrives som en intendert og målrettet aktivitet som tar sikte på å tilrettelegge for læring 

(Lingås & Olsen, 2013, s. 14), eller som en grunnleggende måte å fremme læring på (Løw, 

2009, s. 54). Læreprosessen finner sted mellom deltakerne i veiledningen, der temaer fra egen 

profesjon løftes fram og belyses fra ulike perspektiver (Gjems, 2007). Det er likevel den som 

blir veiledet som bør stå i fokus, og veiledningen må derfor ta utgangspunkt i handling og 

forståelse hos veisøker (Handal & Lauvås, 2011). 



 6 

Et annet viktig aspekt ved veiledning som går igjen, er det relasjonelle. Veiledning har fokus 

på relasjoner mellom mennesker (Ulleberg, 2014), og det kan sies å være et relasjonelt møte 

(Karlsen, 2011). Skagen (2011b) skiller mellom saksforholdet som er tema i veiledningen, og 

relasjonen som bygges opp og påvirker veiledningsforholdet. Ved siden av kunnskap og 

erfaring, er veilederen avhengig av å utvikle en atmosfære og en relasjon i veiledningen som 

kan danne grunnlag for tillit mellom partene. Dette vil igjen bedre mulighetene for at læring 

og utvikling kan skje (s.12). Meningsskaping skjer i interaksjon og samarbeid mellom alle i 

en veiledningssamtale (Gjems, 2007), og veiledning innebærer derfor en form for samarbeid 

eller et samspill (Tveiten, 2013). I følge Skagen (2011a) er samspillet og saksforholdet like 

viktige for et vellykket resultat av veiledningen. Dersom samspillet ikke fungerer, vil det 

forstyrre drøftingen om saksforholdet. Hvis den faglige drøftingen ikke holder mål, vil 

veiledningen neppe gi bedre yrkesutøvelse. Å ha en forståelse for viktigheten av de sosiale 

relasjonene mellom dem som skal lære og utvikle seg, har blitt beskrevet som noe av kjernen 

i veiledning (Lingås & Olsen, 2013, s. 15).  

 

Ettersom ulike definisjoner vektlegger forskjellige aspekter ved veiledning, har Tveiten 

(2013) laget en definisjon basert på begrepsanalyse av veiledning slik begrepet fremkommer i 

vitenskapelige artikler. Hun definerer veiledning som «en formell, relasjonell og pedagogisk 

istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes 

gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier» (s.21). Med 

istandsettingsprosess menes det at noe starter og avsluttes. Veileder skal legge til rette for 

istandsettingen, mens fokuspersonen har ansvar for å gå videre med det man er i stand til. At 

prosessen er formell betyr at veiledningen inngår i et arbeidsforhold. Kvaliteten på relasjonen 

påvirker veiledningskvaliteten, og det er gjennom relasjonen at tillit og trygghet i 

veiledningen kan ivaretas. Veileder er hovedansvarlig for kvaliteten på relasjonen i 

veiledningen, og må stadig være bevisst og ivareta denne. At istandsettingsprosessen er 

pedagogisk handler om at læring, utvikling og mestring er i fokus. Hensikten med veiledning, 

er at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes, og dialogen skal baseres på humanistiske 

verdier og kunnskap. Slike verdier kan være respekt, ansvar og likeverd, mens kunnskapen 

omhandler læring, kommunikasjon, fag og veiledning. Veileders ansvar er å tilrettelegge for 

at den som veiledes selv kan finne den veien som er riktig (Tveiten, 2013). 

 

Lauvås og Handal (2014, s. 16) peker på at veiledning skal være en betydningsfull, 

profesjonell assistanse i individers og gruppers læring og utvikling, og et viktig supplement 
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til annen pedagogisk virksomhet. Veiledning må derfor gis av en person med kompetanse til 

å veilede i en profesjonell kontekst. Tveiten (2013) hevder at denne presiseringen setter 

veiledningen inn i en faglig og formell sammenheng, samtidig som det gjenspeiler 

forutsetningen om at veilederen må ha kompetanse til å veilede.  

 

2.1.2 Veiledningens grenseområder 
Ved siden av veiledning, eksisterer det som nevnt en rekke betegnelser som brukes om 

hverandre. Rådgivning og konsultasjon er eksempler på begreper som ligger nært opp til 

veiledning. Noe av årsaken til de mange begrepene kan være at utviklingen har foregått blant 

flere yrkesgrupper og profesjoner, som alle har ulik utdanning og yrkespraksis. Veiledning er 

heller ikke en beskyttet tittel, og man kan således hevde at man driver veiledning uten at det 

stilles spesielle krav til utøvelsen (Lauvås & Handal, 2014). Skal man bedrive god veiledning 

bør man derfor ha kjennskap til hva de ulike begrepene innebærer.  

 

Rådgivning er en av de betegnelsene som er nærmest beslektet med veiledning, og skillet 

mellom dem er uklart. Dette vises blant annet når man har definerte rådgiverstillinger med 

veiledning som hovedfunksjon (Tveiten, 2013). Noe av det som skiller områdene fra 

hverandre, er at rådgivning ofte defineres som å gi råd. Veiledning innebærer på den andre 

siden at den som veiledes skal oppdage løsningene selv. Når man gir noen råd, forteller man 

dem hva de kan tenke og gjøre, og mulighetene for å oppdage selv kan da bli redusert. Det 

pekes imidlertid på at dette skillet ofte ikke er like sterkt i praksis, da det ofte kan være 

naturlig å for eksempel gi råd i en veiledningssituasjon. De to formene har derfor klare 

fellestrekk, og man må ofte ta i bruk de samme ferdighetene (Bjørndal, 2011c; Hesselberg & 

von Tetzchner, 2016; Lassen, 2014; Tveiten, 2013). Konsultasjon, terapi, supervisjon, 

coaching og undervisning er eksempler på andre beslektede områder, uten at de vil bli 

nærmere omtalt her. Hovedpoenget er at det eksisterer ulike betegnelser og 

veiledningsformer, og skillet mellom dem kan være uklart. Det er likevel viktig å være klar 

over de forskjellene som eksisterer (Lassen, 2014; Lauvås & Handal, 2014; Tveiten, 2013). 

Ser vi tilbake på Tveiten (2013) sin definisjon av veiledning, kan man hevde at den i stor 

grad tar høyde for akkurat det. En innvending mot den er at den er svært vid, noe som 

innebærer at veilederen må være bevisst egen forståelse av hva veiledning er, og stadig 

reflektere over dette. Den setter også krav til veilederens kompetanse til å veilede. På den 

andre siden åpner en vid definisjon opp for at mye og ulik pedagogisk virksomhet kan passe 
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inn, og det meste kan kalles veiledning. Det innebærer eksempelvis at undervisning og 

rådgivning kan inngå i veiledningsprosessen, selv om det ikke er det samme som veiledning. 

Grunnen til at dette kan anses som gunstig, er at man i veiledningen må møte veisøkeren der 

vedkommende er. Det er derfor viktig at veiledningsprosessen kan innebære undervisning 

eller råd, i tilfelle dette er noe veisøkeren har behov for. Dette må imidlertid gis på en måte 

som fører til at veisøkeren selv reflekterer og velger det som passer best. Kjernen i veiledning 

er den samme, men veiledningen må tilpasses person, situasjon og kontekst (Tveiten, 2011).  

 

2.1.3 Forskning på veiledning  
Omfanget av forskning på veiledning er begrenset (Bjørndal, 2011b). Det kan være urimelig 

å ha for store forventninger til hvor entydig handlingsstøtte veilederen kan finne i forskning, 

nettopp fordi veiledning er et komplekst fenomen å vurdere. Forskning som søker å forstå 

deler av veiledningsfenomenet, eksempelvis betydningen av relasjoner, kan imidlertid gi 

viktige bidrag. Dette åpner opp for at man kan bruke forskning på beslektede områder, som 

kommunikasjon, terapi og rådgivning. Innenfor disse områdene foreligger eksempelvis 

omfattende funn som viser betydningen av en samarbeidsrelasjon (Bjørndal, 2011a).  

 

Forskning tyder blant annet på at veiledning kan bidra til økt motivasjon i jobben, økt 

samarbeidsevne, styrket yrkesidentitet og utvikling av tverrfaglig samarbeid (Hyrkäs & 

Paunonen-Ilmonen, 2001). Veiledning kan også gi økt selvinnsikt og trygghet på egen 

kompetanse (Arvidsson, Löfgren, & Fridlund, 2001), samt gjøre veisøker tryggere i 

relasjoner (Magnusson, Lützén, & Severinsson, 2002). Annen forskning har funnet at 

veiledning kan gi både positive og negative erfaringer. Den som veiledes får positive 

erfaringer gjennom nytteverdien av å reflektere over egen praksis og kunnskap, der 

veiledning kan bidra til å utvikle både analytiske ferdigheter og egen praksis. De negative 

erfaringene knytter seg til irrelevant innhold, mangel på forberedelse, og mangel på viten om 

hva veiledningen innebærer (Kilcullen, 2007). I skolesammenheng mener Ahlberg (2007) at 

veiledning på ulike måter kan bidra til å utvikle lærerens profesjonalitet. Veiledning kan også 

føre til at undervisningspraksisen kan utvikles gjennom at lærere samtaler og reflekterer om 

sitt daglige arbeid, og på den måten innlemmer nye ideer og tanker i egen yrkesutøvelse. 

Veiledningssamtalene kan gi læreren mulighet til å distansere seg og utvikle en kritisk måte å 

forholde seg til egen praksis, samtidig som det kan virke støttende å samtale og reflektere 

sammen når det oppstår dilemmaer i arbeidet.  



 9 

2.1.4 Holdninger og verdier i veiledningen 
Klimaet i veiledningen er viktig. Den som veiledes må føle seg trygg for å kunne dele sine 

meninger og prøve ut nye ting. Om veisøkeren får positive erfaringer gjennom 

veiledningsarbeidet, vil det øke sannsynligheten for at personen fortsetter å reflektere over sin 

praksis og lete etter nye handlingsalternativer, også etter at veiledningsprosessen er avsluttet. 

Hvilke holdninger og verdier man har til veiledningen og hverandre kan dermed bli 

avgjørende for om man klarer å skape et slikt klima gjennom veiledningsprosessen (Handal 

& Lauvås, 2011). Holdninger setter preg på læringsklimaet og relasjonen i veiledningen, og 

henger sammen med evnen til etisk refleksjon (Lingås, 2013). Etikk kan forstås som 

systematisk refleksjon over spørsmål om rett og galt eller godt og vondt i moralsk forstand 

(Tveiten, 2013, s. 47). Innenfor dette perspektivet er god veiledning en prosess som ivaretar 

og hjelper veisøkeren. Etikk handler også om verdier. I følge Tveitens definisjon av 

veiledning, skal den baseres på humanistiske verdier. Det handler om å legge til rette for at 

veiledningen blir fruktbar, samt anerkjenne den enkelte og den enkeltes muligheter. De 

verdiene veiledningen baseres på, vil prege veiledningen og ha betydning for kvaliteten. 

Verdier er ofte personlige, men de gir også retningslinjer for vår praksis. Dermed har de stor 

betydning for de valgene vi gjør og vår samhandling med andre mennesker (Tveiten, 2013).  

 

I veiledningstradisjonen er tillit en grunnleggende verdi som skal prege samarbeidet. 

Veilederen skal ha tillit til at den veiledede ønsker å lære og gjøre sitt beste, og derfor blir 

hørt og anerkjent i veiledningsprosessen. Denne prosessen skal være preget av likeverd, til 

tross for at det kan være et asymmetrisk forhold mellom partene (Lauvås & Handal, 2014). 

Veisøkeren må føle seg trygg nok til å kunne vise usikkerhet og tvil. Avtalene man gjør og 

hvorvidt man overholder dem vil også virke inn på dette området (Lingås, 2013). Veilederen 

må ha respekt for veiledning som en profesjonell virksomhet, som blant annet innebærer å ha 

tilstrekkelig veiledningskompetanse (Lauvås & Handal, 2014). Respekt kan handle om at 

man vil hverandre vel, og at det som foretas eller utføres er i beste mening. Så langt det er 

mulig, bør veiledningen baseres på frivillighet. Forutsetningene for forandring av utøvelse er 

best dersom man selv ønsker å reflektere over praksisen og grunnlaget for den (Tveiten, 

2013).  

 

Når det gjelder veilederens holdninger, bør de synliggjøres gjennom en anerkjennende 

væremåte. Anerkjennelse dreier seg om en subjekt-subjekt-relasjon, der den andres 
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virkelighetsforståelse og erfaringsverden blir fokusert på og verdsatt (Schibbye, 2009). En 

slik relasjon vil være preget av likeverd, og krever at man prøver å forstå og bekrefte den 

eller de som veiledes ut fra deres egne forutsetninger (Ulleberg, 2014). Veilederen må altså 

utvise empati (Lauvås & Handal, 2014), som innebærer at man er åpen for andres innspill og 

forståelse, og at man både er nysgjerrig på seg selv og andre mennesker (Ulleberg, 2014). Det 

er også viktig at veilederen er ydmyk, slik at ingen av partene blir underlegne (Lauvås & 

Handal, 2014). Slike holdninger krever at veileder har en genuin interesse for og 

tilstedeværelse i veiledningen, og det krever en gjensidighet. Partene må fremstå for 

hverandre som delaktige samspillspartnere i en relasjon som fremmer opplevelsen av å være 

betydningsfull for den andres læring og utvikling (Karlsen, 2011). En anerkjennende subjekt-

subjekt relasjon kan bidra til å fremme læring, deltakelse og respekt, både i veiledningen og i 

arbeidssituasjonen generelt. Veilederens verdier og holdninger kan dermed få avgjørende 

betydning for veiledningsprosessen (Lingås, 2013).  

 

2.1.5 Veiledningens hensikt og mål 
Når det kommer til veiledningens hensikt og mål, finner vi både overlappende og ulike 

meninger innenfor veiledningslitteraturen. Tveiten (2013) hevder at veiledningens hensikt er 

å styrke fagutøverens mestringskompetanse til beste for yrkesutøverens målgruppe. Mestring 

handler om å ha tilgang på ressurser, forstått som kunnskaper, ferdigheter, sosiale ressurser, 

hjelpere eller utstyr, samt å ha evne til å bruke disse ressursene. Interaksjon og 

kommunikasjon står sentralt i veiledningen. Dialog og andre veiledningsmetoder stimulerer 

til refleksjon, bevisstgjøring og læring, og dette kan bidra til å styrke mestringskompetansen. 

Kompetanse består av viten, verdier og handling, der alle områder er like viktige. Når 

veiledningen tilsikter å styrke mestringskompetansen, må alle aspekter inngå i veiledningen. 

Som en del av det å styrke mestringskompetansen, er det vanlig at man setter personlige eller 

profesjonelle mål for veiledningen. Dette gjøres i oppstartsfasen og må være kjent for 

deltakerne. Ved å reflektere over praksis kan en bli mer bevisst sitt eget faglige ståsted, eget 

vurderingsgrunnlag, egne verdier og holdninger, egne styrker og svakheter og egen 

kompetanse. Denne bevisstheten kan medføre at ens oppfatning av seg selv som fagperson 

blir klarere, og at yrkesidentiteten styrkes. Bevisstgjøringen kan også synliggjøre behov for 

videreutvikling eller endring. Veiledningen må også ses i sammenheng med den 

virksomheten den er knyttet til. De føringer virksomheten, yrkesfunksjonen og faget gir, er 

grunnlaget og utgangspunktet for veiledningen. 
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Handal og Lauvås (2011) vektlegger også refleksjon som en sentral del av veiledningen, men 

deres utgangspunkt er at veiledningen skal utvikle veisøkerens praktiske yrkesteori. Praktisk 

yrkesteori vil i denne sammenhengen si en persons private system av kunnskaper, erfaringer 

og verdier som til enhver tid har betydning for personens praksis (s.19). Det er denne som får 

oss til å handle slik vi gjør, ut fra resonnementer om hva som er effektivt, virkningsfullt og 

hensiktsmessig (Lauvås & Handal, 2014). Det handler om å utvikle teorien bak handlingene, 

for deretter å forbedre handlingene. Det er kun yrkesutøveren selv som kan forandre denne 

teorien, men andre kan påvirke den, skape situasjoner som kan bidra til eller hindre at 

forandring skjer, eller legge fram tanker som senere kan føre til forandring. 

Veiledningsarbeidet må derfor ta utgangspunkt praksisteorien, da det er denne som må 

bearbeides og utvikles videre for å kunne endre praksis (Handal & Lauvås, 2011).  

 

Utviklingen i veiledningen skjer i stor grad gjennom refleksjon. Refleksjon over forholdet 

mellom tenkning og handling vil kunne klargjøre hvor adekvat man tenker når man handler i 

praktiske situasjoner. På den måten kan man utvikle en mer rikholdig tenkning som grunnlag 

for en mer variert praksis. Bistand fra andre gjennom veiledning, kan bidra til dypere og mer 

nyanserte refleksjoner. Veiledning som refleksjon over handling går mer ut på å hjelpe 

yrkesutøveren til å bli klar over det grunnlaget av kunnskap, erfaring og verdier som 

yrkesvirksomheten deres faktisk hviler på, enn på å formidle hvordan den «riktige» 

yrkesutøvelsen eller det nødvendige kunnskapsgrunnlaget skal være. Ved å bli mer klar over 

egen yrkeskunnskap, øker mulighetene for å endre og utvikle kunnskapsbasen. Intensjonen 

med veiledning kan være at den som skal handle, får tilgang til en annen å reflektere sammen 

med. De skal sammen reflektere over den praksisen som blir realisert, hvordan vi tenker, 

vurderer og beslutter, med tanke på det vi gjør (Lauvås & Handal, 2014).  

 

Til tross for ulike syn på veiledningens hensikt, trekker både Tveiten (2013) og Lauvås og 

Handal (2014) fram refleksjon og kompetanse som viktige områder. Andre vektlegger 

kompetansebygging som veiledningens formål. I veiledningen kan man finne både 

muligheter og hindringer for veisøkers profesjonelle og faglige utvikling (Lingås, 2013). 

Veiledning kan være en måte å utvikle den individuelle og kollektive kompetansen på. 

Gjennom refleksjon over egne oppfatninger og vurderinger relatert til egen praksis, kan man 

utvikle egen kompetanse og bevissthet (Ahlberg, 2007; Løw, 2009). Refleksjon i seg selv kan 

også anses som hovedmålet med veiledningen, ettersom refleksjon over egen praksis krever 

distanse. Denne distansen kan skapes i en veiledningssituasjon, gjennom dialog rundt ulike 
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temaer som gjøres til gjenstand for refleksjon. Veiledning kan altså ses som en 

refleksjonsprosess, der veiledere og veiledede møtes i samtaler rundt situasjoner hentet fra 

egne erfaringer i egen virksomhet (Ahlberg, 2007).  

 

2.1.6 Funksjoner og roller i veiledningen 
Det stilles ofte spørsmål ved hva slags kompetanse veilederen trenger. Hva som betraktes 

som relevant veiledningskompetanse vil henge sammen med hvilken tilnærming man har til 

veiledning. En tilnærming er å fokusere på ferdigheter, altså hvordan noe skal utføres, og 

kompetanse forstås her som noe en person er, eller evner å gjøre. Et annet alternativ er å 

vektlegge generelle personlige egenskaper, slik som allmennkunnskap og faglig kunnskap, 

evne til kritisk tenkning, empati, verdier og konstruktive holdninger. Denne tilnærmingen til 

veiledningskompetanse har bred tilslutning, da mange hevder at slike egenskaper er 

avgjørende for god veiledning. For ensidig vekt på en slik forståelse kan likevel ha sine 

begrensinger. En tredje tilnærming til kompetanse rommer derfor både konkrete handlinger 

og generelle egenskaper. Her knyttes praktikerens generelle underliggende egenskaper til 

konteksten der disse egenskapene kan bli anvendt. Innenfor dette synet har man et bredt 

kompetanseperspektiv hvor kompetanse anses som relasjonell, ved at den bringer sammen 

komplekse kombinasjoner av egenskaper. Noen typer kompetanse har likevel avgjørende 

betydning for at en yrkesutøver skal kunne agere innenfor denne forståelsen, slik som evne til 

vurdering, refleksivitet og evne til erfaringsbasert intuitiv handling og dømmekraft. 

Veiledning er en særlig kompleks virksomhet, noe som gjør det vanskelig å skulle detaljstyre 

hvordan utøvelsen skal foregå. Den betinger kompetanse til å handle selvstendig og 

situasjonstilpasset, noe den sistnevnte tilnærmingen tar mest høyde for. Innenfor en slik 

helhetlig tenking, inkluderer veiledningskompetansen aspekter som ferdigheter, kunnskaper, 

holdninger, egenskaper og overgripende kompetanse (Bjørndal, 2011b).  

 

Uavhengig av kompetansesyn, kan man overordnet hevde at veiledning forutsetter en form 

for veiledningskompetanse, enten formell eller reell. Det handler om at veilederen har et 

ansvar for å oppfylle veiledningens hensikt, og således har makt i kraft av sin rolle og 

funksjon. Veiledningskompetanse forutsetter eksempelvis kunnskap om temaet for 

veiledning, samt ferdigheter i veiledningsmetoder og kommunikasjon (Johannessen et al., 

2012; Tveiten, 2013). Når kommunikasjon har en så stor plass i veiledningen, vil også 

kommunikasjonsferdigheter være av betydning. Evnen til å lytte vil for eksempel være 
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avgjørende i en veiledningssituasjon (Tveiten, 2013), i tillegg til gode 

observasjonsferdigheter. Informasjonen man får gjennom å lytte og observere, må 

kombineres, slik at forståelsen kan bli best mulig. Observasjonsevnen er også viktig for å 

kunne lese hvordan man selv påvirker og oppfattes av andre (Carkhuff, 2009). En veileder 

må også evne å stille gode spørsmål, som i denne sammenheng betyr spørsmål som bidrar til 

refleksjon, oppdagelse og bevisstgjøring. I veiledning kommuniseres det hovedsakelig 

gjennom dialog, så kunnskap om hva som kjennetegner god dialog må inngå i veilederens 

kompetanse. Dialogen skal blant annet bidra til økt felles forståelse, respekt og likeverdighet. 

Evne til empati og anerkjennelse er viktig for å oppnå dette. Det handler om å få positive 

tilbakemeldinger, bli tatt imot, respektert, lyttet til, bekreftet, svart og forstått (Tveiten, 2013).  

 

Betydningen av relasjonen i veiledningen sier noe om at veileder trenger 

relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse kan i denne sammenhengen forstås som evnen til 

å etablere, fastholde og etter hvert avvikle kontakt, og ut fra denne kontakten ha evne til å ta 

ansvar for å skape et uviklingsstøttende og lærende samspill. Gjennom måten veilederen 

ivaretar sin funksjon på, skapes forventninger til veilederrollen (Tveiten, 2013). 

Veiledningskompetanse og veilederens rolle henger derfor nært sammen. I forbindelse med 

dette, skiller Handal (2007) mellom det han kaller guru og kritisk venn. En guru veileder ved 

å modellere yrkesutøvelsen og instruere, for så å bekrefte eller korrigere. Vedkommende 

ønsker å fremstå som den som vet og kan, og lærer bort med utgangspunkt i seg selv. Som 

kritisk venn vil veilederen fungere som analytiker og tolk for yrkespraksisen. Fokuset er å få 

veisøker til å forstå utfordringene og valgmulighetene i yrkesrollen, bli bevisst på hvordan en 

selv tenker og handler i forhold til disse, og utvikle egne kunnskaper, erfaringer og verdier 

som grunnlag for egen praksis. Forenklet kan man si at guruen er handlingsorientert, mens 

den kritiske vennen er refleksjonsorientert. Hvilken kompetanse veilederen trenger for sin 

virksomhet, må derfor ses i relasjon til veilederrollen. Skal veilederen primært være guru, må 

kompetansen som god utøver vektlegges. Hvis veilederens hovedfunksjon skal være å 

invitere til refleksjon over praksis, en kritisk venn, må kompetansen som analytiker og 

teoretisk kyndig fagperson veie tungt (Handal, 2007). Rollen som guru kan minne om det 

som omtales som ekspertrollen i annen litteratur. Eksperten har de riktige svarene på de 

problemene og spørsmålene veisøker står overfor, og har til oppgave å undervise om hvordan 

jobben skal utføres (Handal & Lauvås, 2011).  
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Ser vi på relasjonen i veiledningen, vil også denne avhenge av hvilken rolle man har som 

veileder. Guru-alternativet innebærer at veilederen inngår i en klart asymmetrisk relasjon til 

veisøker, der veilederen anser seg selv som mer kompetent. I kritisk venn-alternativet, prøver 

man å bygge ned asymmetrien i relasjonen, gjennom at veisøkers praksisteori og 

handlingsvalg står i sentrum. Den veiledede og hans eller hennes kompetanse blir anerkjent 

og tatt på alvor. Forholdet mellom veileder og veisøker er mangefasettert, og bør ikke 

reduseres til et spørsmål om forskjeller i kompetanse. Det er også viktig å skille mellom 

symmetri og likeverd. Mens symmetridimensjonen handler om kompetanse, posisjon og 

status, handler likeverd om vår verdi som menneske i forhold til andre mennesker. Det kan gi 

seg utslag i retten til å bli hørt og tatt på alvor, til å ha innflytelse over egne valg eller til ikke 

å handle på måter en finner etisk uakseptabelt (Handal, 2007). Relasjonen mellom veileder og 

veisøker er sjelden er fri for motsetninger og spenninger. De kan ha ulik 

virkelighetsoppfatning, ha personlige spenninger seg imellom, eller være uenige. Dersom 

utfordrende og konfliktfullt stoff oppstår, bør dette tas opp og bearbeides i veiledningen. Det 

har vist seg å ha stor læringsfremmende effekt, men avhenger av en god relasjon basert på 

respekt og åpenhet (Lingås, 2013). Et slikt forhold innebærer medansvar i situasjonen, og noe 

av ansvaret i veiledningsforholdet er derfor delt. Dette gjelder blant annet ansvar for 

medvirkning i samspillet, samt åpenhet for impulser, villighet til å ta ansvar og invitasjon til 

innspill (Karlsen, 2011). Det er likevel veileders oppgave å støtte veisøker i å forstå at han 

eller hun selv har en aktiv rolle i å konstruere den forståelsen, de oppfatningene og 

forklaringene som legger føringer for hans eller hennes profesjonelle praksis (Gjems, 2007).  

 

Det er viktig å merke seg at den som veiledes befinner seg i en situasjon som kan oppleves 

som ubehagelig og sårbar, uavhengig av om den er frivillig eller ikke. Veileder må være 

bevisst denne sårbarheten, slik at man kan jobbe med å tematisere den og ufarliggjøre 

situasjonen (Handal & Lauvås, 2011). For at veiledningen skal fungere, må også personen 

som veiledes være veiledbar. Dette vil si at man er i stand til å bli veiledet og være bevisst 

hva veiledning er, hvordan den foregår og hvilke funksjoner, roller og hvilket ansvar de ulike 

partene har. Man kan ikke forvente av veisøker vet dette på forhånd, og det må derfor gjøres 

kjent av veileder i oppstartsfasen. Hvis dette ikke avklares, kan veisøker oppleve utrygghet 

eller skepsis, noe som kan påvirke hele veiledningsprosessen. Veilederen må derfor 

tilrettelegge for at rammen rundt veiledningen oppleves så trygg som mulig, og at man i 

veiledningen fokuserer på ulike aspekter som tanker, verdier, holdninger, følelser, handlinger 

og reaksjoner relatert til egne erfaringer og opplevelser. Dette utdyper i noen grad hva 
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veilederens ansvar er, og det understreker betydningen av å ha et helhetlig syn på både 

mennesket og veiledningen (Tveiten, 2013).  

 

2.1.7 Andre utfordringer 
I tillegg til det som har kommet fram ovenfor, kan det oppstå flere utfordringer som kan 

påvirke hvor vellykket veiledningen blir. Overordnet kan man eksempelvis si at en av 

hovedutfordringene for veilederen er å lede en samtale som bidrar til at ny tolkning og 

mening kan oppstå, nettopp fordi det er så mange faktorer som spiller inn. Det kan også være 

utfordrende å utforske praksisrelaterte problemer, ettersom mennesker ofte har ulik forståelse 

av problemer og fenomener. Vår forståelse er ikke objektiv eller sann. I veiledning kan derfor 

forståelsen av et problem være mer eller mindre fruktbar å handle ut fra, heller enn mer eller 

mindre sann. Å være klar over dette, og gjennom veiledning komme fram til nye måter å 

forstå et problem på, kan derfor være utfordrende (Ulleberg, 2014). Den eller de som veiledes 

kan også vise motstand eller passivitet, noe som kan påvirke veilederens motivasjon og 

vanskeliggjøre veiledningsjobben (Tveiten, 2013). Dette kan eksempelvis skje dersom 

veiledningen ikke er frivillig, men har blitt iverksatt av noen andre. I så tilfelle kan det være 

vanskelig å drive veiledningen fremover, ettersom den eller de som skal veiledes kanskje 

ikke opplever at de har et problem (Stiwne, 2005). 

 

2.2 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
PP-tjenesten er en lovpålagt virksomhet hjemlet i opplæringsloven (1998, § 5-6). Loven sier 

at hver kommune eller fylkeskommune skal ha en PP-tjeneste, enten alene eller i samarbeid 

med andre. Deres mandat er som nevnt regulert i opplæringsloven § 5-6, der PP-tjenesten 

både er gitt en individrettet og en systemrett oppgave. 

 

2.2.1 Kunnskapsgrunnlag, organisering og oppbygning 
Opplæringsloven åpner for at PP-tjenesten kan organiseres internt i kommunen, eller i 

samarbeid med fylkeskommunen. Kommunene er dermed gitt stor lokal frihet til å organisere 

tjenesten, og de står fritt til å bestemme tjenestens kapasitet, bemanningens kompetansenivå 

og faglige sammensetning (Hustad, Lødding, Fylling, & Ulriksen, 2016, s. 18). Det er ingen 

forskrifter som regulerer bemanningen, verken i antall eller kompetanse. Det er opp til 

tjenesteleder å bestemme bemanningen, slik at de arbeidsoppgavene tjenesten er pålagt kan 

utføres på forsvarlig måte (Hustad, Strøm, & Strømsvik, 2013, s. 15; Opplæringslova, 1998, 
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§ 10-8). Forskjeller i fagsammensetning er medvirkende til at man finner stor variasjon 

mellom PP-tjenesten i ulike kommuner. I en kartlegging og evaluering av PP-tjenesten, fant 

Fylling og Handegård (2009) ulike forklaringer på denne variasjonen. Stort mangfold i faglig 

innretning og kompetanse fører til veldig ulike fagprofiler, og mangel på krav og 

retningslinjer skaper store forskjeller i kultur, forståelse av eget oppdrag, og organisering av 

selve tjenesteleveransen. En annen forklaring handler om at mandatet som gis i 

opplæringsloven er lite eksplisitt. Oppgavene som nevnes er vide, noe som gir rom for lokale 

variasjoner og definisjoner av hva som skal være PP-tjenestens fokus og satsningsområder. 

Variasjoner kan også forklares ut fra ulike forventinger til tjenesten, eksempelvis 

forventninger fra skolen, politikere, skoleeiere, kommunen, PP-ledere og foreldre (Fylling & 

Handegård, 2009). Disse punktene ble trukket fram som eksisterende utfordringer i en 

evaluering av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten (Hustad et al., 2016, s. 25).   

 

2.2.2 Mål for tjenesten 
Som overordnet mål, sier Utdanningsdirektoratet (2017a) at PP-tjenesten skal hjelpe elever 

med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og 

tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe skoler med å tilrettelegge for disse 

elevene. Hesselberg og von Tetzchner (2016) mener målet med pedagogisk-psykologisk 

arbeid (PP-arbeid) er å støtte elevers læring i bred forstand. Det skal være reparerende for de 

vanskene en elev har, forebygge eventuelle vansker og vanskeligheter en elev kan få ved 

senere skolekrav, samt forebygge vanskeligheter i større deler av elevgruppen. Alle målene 

forutsetter tilrettelegging av miljøet og en undervisning som gir elever egnede utfordringer de 

kan mestre ut fra sin utvikling og sine forutsetninger for læring. Enkelte elever kan ha behov 

for vurderinger og støttetiltak som krever en annen kompetanse enn den skolen besitter. Det 

er nettopp hjelp og støtte til den gjensidige tilpasningen mellom skole og elev, som er kjernen 

i PP-arbeid. Arbeidet skal både hjelpe eleven til å mestre opplæringskravene bedre, og bidra 

til endringer i skolens krav til arbeidsmetoder, rammer for opplæringen og andre 

systemegenskaper. Uavhengig av rammebetingelser skal PP-arbeidet bidra til å sikre elever et 

faglig forsvarlig og likeverdig tilbud.  

 

2.2.3 Tjenestens arbeid 
Hesselberg og von Tetzchner (2016) beskriver at arbeidet i PP-tjenesten omfatter utredning, 

planlegging og oppfølging av tiltak for enkeltelever, samt veiledning og rådgivning til 
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foreldre, elever og fagfolk. Målet er å finne de tiltakene som samlet gir eleven det beste, mest 

helhetlige tilbudet, enten de er rettet mot eleven, klassen eller skolen som helhet. Et viktig 

element er å vurdere om voksenpersonene rundt eleven har tilstrekkelig kompetanse til å 

utføre det nødvendige arbeidet. Hvis ikke, skal PP-tjenesten gjennom veiledning og 

kompetanseoppbygging, bidra til at de får denne kompetansen. PP-tjenestens arbeid med 

enkeltelever, skal for det første søke å avklare hvilke forutsetninger eleven har for å løse 

skolens oppgaver, og for det andre finne fram til hva slags oppgaver en elev med bestemte 

forutsetninger bør ha. Begrunnelsen for ethvert tiltak er å bidra til bedre læring og utvikling 

for eleven, og tiltakene kan da rette seg både mot forhold i omgivelsene og mot eleven.  

 

Om PP-tjenestens systemrettede oppgaver, sier Utdanningsdirektoratet (2017a) at de skal 

samarbeide med skolene om tidlig innsats og forebygging, samt gi generell støtte til god 

faglig og sosial utvikling for elever. Systemarbeidet kan foregå i et tverrfaglig samarbeid, i 

skolen som helhet, eller i en klasse eller et trinn. Arbeidet kan blant annet bestå av å bistå i 

utviklingsprosjekter, tverrfaglige samarbeidsfora, individsaker som kan styrke skolens 

generelle kompetanse til å oppdage vansker og iverksette tiltak tidligere, samt bistå i møter 

og utarbeide rutiner. Når det kommer til det individrettede arbeidet, knytter 

Utdanningsdirektoratet dette til PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid. Eksemplene som listes 

opp er knyttet til saker der PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger etter 

henvisninger (Utdanningsdirektoratet, 2017a). Hesselberg og von Tetzchner (2016) mener 

PP-tjenestens systemrettede arbeid kan bidra til bedre samordning og ressursutnyttelse for 

både organisasjonen og enkeltindividene, og dermed til mer optimal fungering. Skolens 

generelle arbeidsrutiner har betydning for den enkelte elev, og tiltak for enkeltelever kan 

påvirke skoledagen og klassesituasjonen til mange eller alle elever i større eller mindre grad. 

Et mål for systemrettet arbeid er å identifisere de elementene og prosessene som er 

virksomme og lar seg påvirke, og som det er hensiktsmessig å prøve å påvirke ut fra en elevs 

eller skolens situasjon. Videre vektlegger de at systemarbeid ikke betyr at arbeidet kun har 

utgangspunkt i skoler som organisasjoner og systemer. Ofte er komplementære tiltak 

samtidig rettet mot et individ, en gruppe eller en klasse, og skolen som en helhet. Det er altså 

ikke noe absolutt skille mellom individ og system. Én elev kan eksempelvis ha stor betydning 

for en klasses læringskultur, motivasjon, emosjonell atmosfære og uro. Tilsvarende kan 

endringer i lærerens og klassens arbeidsmåter virke inn på klassemiljøet, og gjennom dette på 

en elevs mulighet for å trives (Hesselberg & von Tetzchner, 2016).  
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Forventningene til PP-tjenestens arbeidsoppgaver har endret seg over tid. Utviklingen har 

gått mot økende oppmerksomhet omkring PP-tjenestens systemrettede arbeid. Mange har 

ønsket økt vektlegging av forebygging, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i 

skolen fra PP-tjenestens side, og noe mindre vekt på individuell diagnostisering, behandling 

og sakkyndighetsvurderinger. Et systemperspektiv innebærer blant annet at all læring, 

utvikling og samhandling må forstås i lys av miljømessige forhold. Et slikt perspektiv har 

som konsekvens at selv når oppmerksomheten rettes mot den enkeltes behov for individuell 

tilrettelegging, må vurderingen av behov og tiltak ses i lys av ulike betingelser i omgivelsene. 

Det er imidlertid ikke nødvendigvis klare skiller mellom individrettede og systemrettede 

oppgaver (NOU 2009: 18, 2009, s. 86). Det har over tid vært et vedvarende dilemma knyttet 

til hva en legger i systemrettet arbeid, noe som har resultert i ulike forventninger til hva 

fagansatte i PP-tjenesten skal fokusere på (Hustad et al., 2016, s. 25). Som begrep er 

systemrettet arbeid overordnet og generelt, og manglende konkretiseringer åpner for 

tolkningsmuligheter for aktørene i fagfeltet. PP-tjenesten har heller ikke en enhetlig 

klargjøring av begrepet (Hustad et al., 2016, s. 23). Det er imidlertid en utbredt tolkning å 

forstå systemrettet arbeid i forhold til individrettet arbeid, og da som at en ikke jobber med 

enkeltelever (Bliksvær, Hannås, Hustad, & Strømsvik, 2015, s. 124). Hustad et al. (2013, s. 

23) problematiserer en slik forståelse, og argumenterer for å forstå begrepene langs et 

kontinuum mellom PP-tjenestens arbeid med miljøet rundt elevene og arbeid med eleven, 

fremfor å forstå begrepene som gjensidig utelukkende. Det vil si at det vil være grader av 

individrettet arbeid i PP-tjenenestens systemrettede arbeid, og omvendt.  

 

Det systemrettede arbeidet må også balanseres opp mot det individrettede (Wendelborg, 

Caspersen, & Kongsvik, 2015, s. 2). Evalueringen til Fylling og Handegård (2009) viste 

imidlertid at ledere og fagansatte strever med å finne gode løsninger på det doble mandatet 

som opplæringsloven gir. Håndteringen av dette kan føre til avgrensningsproblemer, der PP-

tjenesten kan prøve å gjøre alt samtidig, og dermed komme i en tidsklemme. Det kan også 

føre til at man velger hvilken del av mandatet som skal prioriteres til fordel for det andre 

(Hustad & Fylling, 2012, s. 168). Evalueringen viste at PP-tjenestens arbeidsprofil har endret 

seg lite mellom 2003 og 2008. Det meste av tiden brukes til arbeid direkte med 

enkeltpersoner, rådgivning og konsultasjon til skoler, samt arbeid med sakkyndige uttalelser. 

PP-tjenesten mente selv at for mye tid går med til sakkyndighetsarbeid og annet individrettet 

arbeid, mens dette var det skolene ønsket mer av. Det pekes likevel på at økt fokus på 

systemarbeid over tid, har styrket enkelte sider ved dette arbeidet. Det gjelder eksempelvis 
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etablering av forutsigbare samarbeidsrelasjoner, og kvalitetssikring av tiltak som utforming 

av tilmeldingsprosesser og sakkyndighetsarbeid (Fylling & Handegård, 2009).  

 

At PP-tjenestens kapasitet i stor grad benyttes til deres lovpålagte oppgave som sakkyndig 

instans, kan være en naturlig følge av lovverket. Sakkyndighetsrollen representerer en 

oppgave som både er rettslig forankret, gjenstand for tilsyn og som gir klageadgang. Arbeid 

knyttet til den mer systemiske virksomheten har ikke samme rettslige forankring og 

oppfølging, og må dermed ofte vike for sakkyndighetsrollen (Hustad & Fylling, 2012, s. 

169). En annen faktor av betydning, kan være ulike forventninger og ønsker til PP-tjenesten. 

Skoler legger eksempelvis sterke premisser for hvordan tjenestens kapasitet utnyttes. Dersom 

et stort antall saker meldes til PP-tjenesten med anmodning om sakkyndig vurdering, har PP-

tjenesten få andre muligheter enn å gå inn i en sakkyndighetsprosess i disse sakene. Det har 

også blitt pekt på et betydelig misforhold mellom PP-tjenesten sitt fokus i veiledning av 

skoler, og det lærere oppgir at de ønsker. De sistnevnte ønsker mer hjelp fra PP-tjenesten 

rettet mot tilrettelegging av læringssituasjonen, mens de opplever at PP-tjenesten i større grad 

setter søkelyset på kartlegging og utredning av enkeltelevers behov. En ser altså at det er 

kryssende forventninger på flere områder (NOU 2009: 18, 2009, s. 95).  

 

NOU nummer 18 var en innstilling fra Midtlyng-utvalget (NOU 2009: 18, 2009), som senere 

ble et viktig utgangspunkt for Stortingsmelding 18 (Kunnskapsdepartementet, 2011). Læring 

og utvikling for barn, unge og voksne med behov for særskilt hjelp var et hovedfokus i 

begge. Hovedpoengene fra Midtlyng-utvalget, er at PP-tjenesten er en sentral aktør for å sikre 

et tilpasset, likeverdig og inkluderende skoletilbud. Undersøkelsene som ble trukket fram, 

viste at PP-tjenesten og skolene langt på vei har sammenfallende ønsker når det gjelder bruk 

av tjenesten. De ønsker en PP-tjeneste som er til stede i barns og unges læringsmiljø, og som 

er i tett dialog og samhandling med undervisningspersonalet. Utvalget mente at 

samhandlingen må ha tilrettelegging med det enkelte barns behov for øye, samtidig som man 

tar sikte på å bedre lærings- og utviklingsmiljøet for alle elever. Man må altså ha et 

systemperspektiv, samtidig som individet blir ivaretatt. Utredningen viste også at PP-

tjenesten og myndighetene ønsket å bruke mindre tid på sakkyndighetsarbeid til fordel for 

systemrettet arbeid, men at dette ikke hadde blitt realisert. Utvalget ønsket derfor å legge til 

rette for at PP-tjenesten i større grad bidrar med kompetanse- og organisasjonsutvikling i 

skolene, og ønsket en presisering av PP-tjenestens ansvar for og rolle i arbeidet med dette. 

Skolene trenger økt kunnskap og bistand i forbindelse med generell tilrettelegging av 
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opplæringen. For å realisere ønskene som fremkom, ble det foreslått at PP-tjenesten skal være 

tettere på skolene, i tillegg til å videreutvikle kompetanse på læringsmiljø og vansker med 

høy forekomst (NOU 2009: 18, 2009, s. 180). 

 

Forslaget om at PP-tjenesten skal være tettere på skoler for å arbeide mer systemrettet, ble 

fulgt opp i Stortingsmelding 18. Departementet så samtidig et behov for å tydeliggjøre 

mandatet og utdype nærmere hva som ligger i dette kravet. De presenterte fire forventninger 

til PP-tjenesten med tilhørende forslag til tiltak, som til sammen skulle gi en god beskrivelse 

av hva som menes med at PP-tjenesten skal være tettere på skolene. PP-tjenesten skal være 

tilgjengelig og bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor elever med behov for 

spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Tilgjengelighet innebærer i denne 

sammenhengen å bidra med kompetanse, veiledning, råd og hjelp til både skoler, foreldre og 

elever. PP-tjenesten skal arbeide forebyggende, slik at skolen i størst mulig grad kommer i 

forkant av problemer og lærevansker. For å lykkes med ønsket om mer systemrettet arbeid, er 

man avhengig av en endring fra individ- til systemorientering, både i PP-tjenesten og i 

skolen. PP-tjenesten skal bidra til tidlig innsats i skolen, noe som må forstås både som innsats 

på et tidlig tidspunkt i barns liv og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes. 

Departementet ønsker at PP-tjenesten, sammen med skolen, skal bidra til at det settes inn 

tiltak raskt når elever henvises. PP-tjenesten skal også være en faglig kompetent tjeneste i alle 

kommuner og fylkeskommuner. Ettersom PP-tjenesten er gitt et dobbelt mandat, påpekes det 

at etter- og videreutdanningen må ivareta begge oppdragene (Kunnskapsdepartementet, 2011, 

s. 91-96).  

 

2.2.4 Veiledning i PP-tjenesten 
Veiledning, slik det beskrives av Hesselberg og von Tetzchner (2016), er et hovedelement i 

PP-tjenestens arbeid for å gjøre fagpersoner kompetente og trygge. Faglig veiledning kan 

defineres som en prosess der en mer kyndig og erfaren fagperson søker å støtte og forbedre 

arbeidet til en eller flere fagpersoner, samt å bevisstgjøre og trygge dem i sin yrkesutøvelse 

(s.303). Faglig veiledning er et viktig grunnlag for fagutvikling, og har en lang historie 

innenfor PP-arbeid (White & Winstanley, 2014). I slik veiledning kan det inngå opplæring, 

formidling og drøfting av relevant fagkunnskap, drøfting av saker, egen yrkesutøvelse og 

samarbeid. Faglig veiledning har som mål å gjøre de som blir veiledet bevisste på sine tanker, 

handlinger, reaksjoner og måter å møte oppgaver på, på sine muligheter, begrensninger og 
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holdninger til arbeidsoppgavene og menneskene de arbeider med (Hesselberg & von 

Tetzchner, 2016). 

 

Hesselberg og von Tetzchner (2016) hevder veiledning av fagfolk er nødvendig for utvikling 

av yrkesrollen, kompetanseoppbygging og kvalitetssikring av PP-arbeid. Det er også et viktig 

redskap for å endre elevers omsorgs- og opplæringsmiljø. Når PP-tjenesten veileder, er målet 

at fagfolk skal utvikle tilstrekkelig innsikt til å undervise og tilrettelegge slik at barns læring 

og utvikling støttes best mulig. Når fagfolk, gjennom veiledning, får bedre innsikt i sine egne 

ressurser og strategier, kan det bidra til at de kan se elevens evner og problemer bedre, ta 

gode faglige avgjørelser og gjennomføre tiltakene etter intensjonen. Dette kan gi økt trygghet 

i arbeidet, noe som også er et hovedmål for veiledning. God veiledning forutsetter gjensidig 

respekt, at veilederen har innsikt i arbeidssituasjonen til de som blir veiledet, samt forståelse 

av arbeidet og holdningene deres.  

 

Hesselberg og von Tetzchner (2016) skiller som nevnt mellom profesjonsveiledning og 

saksrettet veiledning. Når en fagperson får veiledning for sin egen fagutvikling, vil det 

vanligvis omfatte et større antall temaer og arbeid med flere elever. Saksrettet veiledning 

knyttet til arbeidet med en bestemt elev, er snevrere. Temaene er direkte knyttet til denne 

eleven, selv om sammenligninger med elever som har tilsvarende vansker, er et naturlig 

element. Saksrettet veiledning er en integrert del av den generelle rådgivnings- og 

samarbeidsprosessen rundt eleven. Når arbeidet med en elev blir drøftet i 

profesjonsveiledning eller saksrettet veiledning, er målet for drøftingen at arbeidet skal bli 

bedre utført, og gjennom det være til nytte for eleven. Det er likevel ikke primært eleven som 

er målet for veiledningen, men fagpersonenes kompetanse og arbeid.  

 

Saksrettet veiledning kan ligge nær opp til rådgivning, samarbeid og oppfølging, og er ofte en 

naturlig følge av en utredning som synliggjør en elevs vansker og tilretteleggingsbehov, 

eventuelt også utilstrekkelig kompetanse i voksenmiljøet. Veiledning av personalet skal gi 

bedre innsikt i holdninger og handlemåter, og føre til praksisendring som bedrer læringen for 

de aktuelle elevene. Saksrettet veiledning er en tidsutstrakt prosess, ettersom veiledning ikke 

består av kjappe diskusjoner.. Til tross for at saksrettet veiledning vedrørende enkeltelever 

ofte knyttes til det individrettede PP-arbeidet, vil det kunne ha et forebyggende perspektiv, og 

være et ledd i en generell skolering som gjør at skolen får et bedre faggrunnlag når det senere 

kommer elever med lignende problemer (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). 
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2.2.5 Veiledning i PP-tjenesten i forskningslitteratur  
Nordlandsforskning publiserte i 2013 en sluttrapport fra forskningsprosjektet Kartlegging av 

kompetansen i PP-tjenesten (Hustad et al., 2013). Som en del av prosjektet skulle PP-ledere, 

fagansatte i PP-tjenesten og skoleeiere vurdere en rekke påstander om hva PP-tjenestens rolle 

innebar. Alle gruppene var jevnt over enige i at rollen til PP-tjenesten innebærer veiledning 

om inkluderende undervisning og om læringsledelse/klasseledelse, samt tett dialog med 

lærere om tiltak (Hustad et al., 2013, s. 84, 108, 134-135). Skoleeierne ble også stilt et åpent 

spørsmål om hvilken visjon de hadde for PP-tjenesten i deres kommune, der hovedandelen 

beskrev en PP-tjeneste som har fokus på systemrettet arbeid, og å jobbe kontekstuelt med 

fokus på klasse- og læringsmiljø. De ønsket PP-tjenesten som støttespiller og dialogpartner 

for de ansatte på skolen. Samarbeid, veiledning av de ansatte, forebyggende arbeid og godt 

læringsmiljø stod i sentrum av visjonsbeskrivelsene. For å kunne ivareta dette, mente de at 

kompetanse om organisasjon- og kompetanseutvikling var nødvendig, og understreket 

viktigheten av praksisnærhet til feltet, kommunikasjonskompetanse, veiledningskompetanse 

og samarbeid mellom systemene (Hustad et al., 2013, s. 119-120).  

 

De tre gruppene vurderte også ønsket og faktisk tidsbruk i PP-tjenesten. Hovedandelen av 

alle gruppene mente PP-tjenesten bruker mest tid på de mer individrettede kategoriene, å 

skrive sakkyndige vurderinger og å drive med testing/utredning. Et betydelig mindretall 

mente PP-tjenesten bruker mest tid på møter med elever, rådgivning/veiledning av lærere, 

samt organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og veiledning av 

læringsledelse/klasseledelse. Spørsmålet om ønsket tidsbruk ga motsatte resultater. Flertallet 

av gruppene ønsker en arbeidsprofil som er forenelig med systemrettet arbeid, og mindre tid 

på de mer individrettede kategoriene. Veiledningskategoriene var godt representert her. 

Rapporteringen viste at de også tok sakkyndighetsarbeidet på alvor, da testing/utredning og 

skriving av sakkyndige vurderinger var representert som ønsket prioritering. Oppsummert 

viste rapporteringene at de aller fleste av fagansatte PP-ledere og skoleeiere, ønsket at PP-

tjenesten skal jobbe annerledes enn i dag (Hustad et al., 2013, s. 78, 102, 127).  

 

Et av hovedområdene i undersøkelsen var å vurdere PP-tjenestens kompetanse. Basert på 

svarene fra spørreundersøkelsen, ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer med PP-ledere 

og skoleeiere. På spørsmål om PP-tjenestens sterke sider, svarte majoriteten fag- og 
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utredningskompetanse. Områder som samarbeid med skolen, veiledning og det å fungere som 

støtte i skolerelaterte problemstillinger, ble også nevnt. På spørsmål om kompetansebehov, 

svarte flere at PP-tjenesten trenger økt generell skolekompetanse knyttet til 

læreplanforståelse, samt kompetanse om vurdering av læring med tanke på tilfredsstillende 

læringsutbytte. Det ble også formidlet synspunkter som omhandlet manglende kunnskap om 

organisasjonsutvikling og veiledningskompetanse, og informantene ga uttrykk for at PP-

tjenesten mangler kunnskap og erfaring fra det daglige livet i skolen og klasserommet, om 

hva det ordinære opplæringstilbudet består i og hvordan undervisningen er knyttet til 

læreplanene. Økt kompetanse om dette, ble ansett som en forutsetning for at samspillet 

mellom PP-tjenesten og skolen skal fungere (Hustad et al., 2013, s. 147-148).  

 

Veiledning har også vært et tema i forbindelse med videreutdanning i PP-tjenesten. I 

Stortingsmelding 18 (Kunnskapsdepartementet, 2011), ble det oppfordret til satsning på 

bedre etter- og videreutdanning i PP-tjenesten, med fokus på systemrettet arbeid. 

Utdanningsdirektoratet fikk derfor i oppgave å utforme en femårig strategi for etter- og 

videreutdanning av ansatte og ledere i PP-tjenesten, der et av tilbudene var videreutdanning i 

rådgivning og veiledning. I den første delrapporten fra evalueringen (Hustad et al., 2016), ble 

to av de ansvarlige for dette tilbudet intervjuet. Informantene beskrev at studiet vektlegger 

forholdet mellom rådgivning og veiledning, blant annet på grunn av forvirringer rundt ulik 

begrepsbruk. Det spesielle med veiledning i PP-tjenesten, slik informantene la det fram, er at 

det ofte dreier seg om en bestemt elev, men at selve veiledningen av profesjonsutøvere må ta 

utgangspunkt i deres praksis. Veilednings- og rådgivningskompetanse ble dermed sett på som 

sentralt. En av informantene fortalte at rådgivning dreier seg om å gå inn i prosesser med folk 

som er i en konkret situasjon, men hvor rådene ikke nødvendigvis kan overføres fra en setting 

til en annen. I veiledning er man mer avhengig av prosesskompetanse, eksempelvis hvordan 

komme i posisjon, hvordan drive en prosess videre, hvordan bidra til utvikling, samt 

forståelse for samspill og dynamikk (Hustad et al., 2016, s. 50-51).  
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3 Metode 
Formålet med prosjektet er økt innsikt i hvordan PP-rådgivere arbeider med veiledning, samt 

hva de vektlegger i saksrettet veiledning av lærere. Jeg anså semistrukturerte kvalitative 

intervjuer og en hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming som hensiktsmessige valg for å 

besvare problemstillingen min. Et overordnet mål for kvalitativ forskning, er å utvikle 

forståelsen av fenomener knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Dalen, 

2011). Man går inn i forskningen med en genuin nysgjerrighet på hvordan folks liv formes, 

heller enn å anta at dette kan forklares ut fra spesielle faktorer (Tjora, 2017). Gjennom 

intervjuer kan det samles inn fyldige data, noe som muliggjør fordypning i og forståelse av 

sosiale fenomener slik de oppleves av personene selv (Thagaard, 2009).  

 

I det følgende vil jeg redegjøre for studiens vitenskapsteoretiske forankring og min egen 

forforståelse, før jeg begrunner og redegjør for valg av metode, utvalg, samt innsamling og 

behandling av datamaterialet. Studiens kvalitet diskuteres så i lys av validitet og reliabilitet. 

Avslutningsvis presenterer jeg enkelte refleksjoner vedrørende etiske hensyn.  

 

3.1 Vitenskapsteoretisk forankring 
Kvalitativ forskning anvender ulike tilnærminger til innsamling og analyse av empirisk 

materiale. Felles for alle er en fortolkende tilnærming til datagrunnlaget, basert på at 

mennesker konstruerer sin sosiale virkelighet og gir mening til egne erfaringer. Virkeligheten 

avhenger dermed av den som ser, samtidig som mennesker har noe felles i sine erfaringer 

som også påvirker forståelse og fortolkning av virkeligheten. Hermeneutikken danner et 

vitenskapsteoretisk fundament for kvalitativ forsknings vektlegging av forståelse og 

fortolkning. Sentralt står fortolkning av utsagn ved å fokusere på et dypere meningsinnhold 

enn det som umiddelbart oppfattes. For å få tak i en dypereliggende mening, må budskapet 

settes inn i en sammenheng (Dalen, 2011). Vi må også plassere oss selv inn i 

tolkningsprosessen, fordi vi er med på å påvirke arbeidet. Slik viser hermeneutikken at det 

ikke finnes nøytrale data (Fuglseth, 2006).  

 

Innenfor kvalitativ forskning er fenomenologi et begrep som peker på interesse for å forstå 

sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver. Målet med en fenomenologisk 

tilnærming, er økt forståelse av og innsikt i andres oppfatninger og erfaringer, og brukes når 
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forskeren ønsker å forstå verden gjennom informantenes øyne (Christoffersen & 

Johannessen, 2012; Kvale & Brinkmann, 2015). Fenomenologien bygger på en 

underliggende antakelse om at virkeligheten er slik mennesker oppfatter den, og at kunnskap 

tilegnes gjennom å studere individers opplevelser av fenomener (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Menneskers subjektive opplevelse står derfor sentralt (Dalen, 2011). En handling eller en 

ytring må også tolkes i lys av sammenhengen den forekommer i, ettersom den kan virke inn 

på informantenes forståelse (Christoffersen & Johannessen, 2012). For en forsker kan det 

derfor være interessant å studere ulike personers erfaringer med det samme fenomenet, og 

således finne variasjoner og fellestrekk (Creswell & Poth, 2017).  

 

I tråd med dette har studien både en fenomenologisk og en hermeneutisk forankring. Målet 

med studien er å undersøke fenomenet veiledning, med spesielt fokus på saksrettet 

veiledning, slik det oppleves av PP-rådgivere. Dette sammenfaller med en fenomenologisk 

tilnærming. Gjennom studieprosessen ble det klart at variasjonene i informantenes erfaringer 

med og forståelse av fenomenet, var med på å prege måten de ordla seg på. Enkelte omtalte 

veiledning på et abstrakt nivå, andre var mer konkrete i sine fortellinger. For å kunne 

sammenligne erfaringer måtte jeg fortolke utsagnene ved å fokusere på det underliggende 

meningsinnholdet, og prøve å sette de ulike budskapene inn i en større helhet. Studien har 

derfor også forankring i hermeneutikken.  

 

3.2 Forforståelse 
I følge Dalen (2011) er all forståelse bestemt av en forforståelse. Denne omfatter meninger og 

oppfatninger vi på forhånd har om fenomenet som studeres. Det sentrale blir så å anvende 

egen forforståelse slik at den åpner for størst mulig forståelse av informantenes opplevelser 

og uttalelser. Bevissthet om egen forforståelse, gjør forskeren mer sensitiv når det gjelder å se 

muligheter for teoriutvikling i eget materiale. Forforståelsen kan påvirke hva forskeren 

observerer og hvordan observasjonene vektlegges og tolkes, både før, under og etter 

datainnsamlingen (Christoffersen & Johannessen, 2012). I studien måtte jeg derfor reflektere 

rundt egen forforståelse for temaene veiledning og PP-tjenesten. Dette er områder jeg har hatt 

erfaring med gjennom utdanning og praksis, bestående av grunnskolelærerutdanning og 

mastergrad i spesialpedagogikk, samt arbeidserfaring fra skolen. Jeg har ikke vært direkte 

tilknyttet PP-tjenesten, og har ingen direkte erfaring med PP-rådgiveres veiledningsarbeid, 

men jeg har forholdt meg til deres tilrådinger gjennom jobb og praksis, samt deltatt i 
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diskusjoner om tjenesten og deres arbeid. Temaet veiledning fanget min interesse i en 

praksisperiode der jeg fulgte et team som veiledet lærere. De hadde også bistått PP-tjenesten, 

blant annet gjennom veiledningskurs og diskusjoner. Min interesse bunnet blant annet i en 

oppfatning av PP-tjenestens veiledningsarbeid som noe tilfeldig og varierende. På grunn av 

mine relativt begrensede erfaringer, var jeg imidlertid ikke sikker på om dette var tilfellet. 

Gjennom praksisperioden så jeg hvor betydningsfull god veiledning kan være, både for 

lærere og for de elevene det skal komme til gode. Dette er noe av bakgrunnen for mitt valg av 

tema.   

 

I en intervjusituasjon må informantens utsagn og beretninger fortolkes av forskeren. 

Fortolkningen bygger på informantenes direkte uttalelser, men videreutvikles i en dialog 

mellom forskeren og det empiriske datamaterialet. I denne dialogen vil både forskerens egen 

forforståelse og aktuell teori om fenomenet påvirke fortolkningen (Dalen, 2011). Jeg har 

prøvd å ha et bevisst forhold til dette gjennom hele prosessen, blant annet for å unngå at egne 

erfaringer og oppfatninger skal dominere. Underveis i prosessen har jeg reflektert over 

hvordan egen forforståelse og valg av teori kan ha påvirket studien, og vært kritisk til egne 

tolkninger og kildebruk. Informantenes subjektive opplevelser er det sentrale.  

 

3.3 Utvalg 
I denne studien har jeg brukt et strategisk utvalg, som innebærer å velge informanter som vil 

kunne uttale seg reflektert om det aktuelle temaet (Tjora, 2017). For å sikre at utvelgingen 

ville gi informanter med relevant kompetanse, brukte jeg også kriteriebasert utvelging, som 

betyr at informantene må oppfylle forhåndsbestemte kriterier for å kunne være aktuelle 

(Dalen, 2011). Jeg valgte følgende: 

• Må være ansatt i PP-tjenesten og ha stillingsbeskrivelsen pedagogisk-psykologisk 

rådgiver 

• Må ha erfaring med veiledning  

• Må være ansatt i Østlandsområdet  

Kravet om at informantene må være ansatt i PP-tjenesten bygger på at forventningene til PP-

tjenestens arbeidsoppgaver har endret seg over tid. Dette kan ha påvirket måten de jobber 

med veiledning på. Erfaringer fra tidligere PP-rådgivere vil derfor kunne bidra til et feilaktig 

bilde av dagens situasjon. Kravet om å ha stillingsbeskrivelsen pedagogisk-psykologisk 

rådgiver bunner i oppgavens problemstilling, der denne yrkesgruppen nevnes spesifikt. Jeg 
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ønsket å ha informanter som jobber direkte med elever og skolepersonell, og utelukke 

eventuelle ansatte med andre arbeidsoppgaver. Årsaken til kravet om veiledningserfaring, 

henger sammen med nødvendigheten av å innhente relevant informasjon med tanke på 

studiens formål. På grunn av tidsomfanget og utvalgets begrensede størrelse, foretok jeg en 

geografisk avgrensning. Jeg ønsket informanter fra forskjellige PP-kontorer for å kunne 

synliggjøre eventuelle forskjeller og likheter i deres praksis.  

 

3.3.1 Rekruttering 
Rekruttering av informanter foregikk på to måter. Forespørsel om deltakelse gikk til PP-

ledere i ulike kommuner på Østlandet, som videreformidlet informasjonen til aktuelle 

informanter. Samme fremgangsmåte ble brukt da jeg kontaktet eget nettverk med tilknytning 

til PP-tjenesten (se vedlegg 2). Noen av informantene representerer dermed et 

tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 2009). Kravet om frivillig deltakelse ble ivaretatt gjennom 

begge metodene. Jeg anså at å kontakte ulike PP-ledere var min beste mulighet for å få 

kontakt med flest aktuelle kandidater. PP-lederne viste interesse, men svarprosenten var 

lavere enn forventet. Mulige årsaker kan være mangel på tid eller interesse, at man glemmer å 

svare eller ikke oppfyller kriteriene. Det er også nærliggende å tro at de som svarte hadde 

interesse for temaet, i tillegg til erfaring og kompetanse. Informanter som kan uttale seg godt 

om temaet kan anses som positivt, men kan også føre til et feilaktig bilde og mindre variasjon 

i innsamlingsmaterialet. Dette knytter seg da til studiens interesse for fenomenet, ikke til 

utvalgets gyldighet. Kontakt med eget nettverk ble valgt på grunn av lav svarprosent ved 

første fremgangsmåte. Likelydende informasjon ble sendt ut. Det er grunn til å anta at en 

personlig relasjon til avsender bidrar til at flere både leser informasjonen og vurderer 

deltakelse. I så fall kan denne fremgangsmåten ha bidratt til et noe mer variert utvalg.  

 

Et kjennetegn ved kvalitative metoder, er å få mye informasjon fra et begrenset antall 

personer. Mange forskere hevder at det bør gjennomføres datainnsamling helt til forskeren 

ikke lenger får noen ny informasjon, et metningspunkt der det ikke lenger har noen hensikt å 

hente inn mer data (Christoffersen & Johannessen, 2012). Dette kan være utfordrende i 

kvalitative intervjuundersøkelser. Mange informanter vanskeliggjør dyptgående 

informasjonsanalyse, og få informanter gir for lite informasjonsgrunnlag. Formålet med 

studien er også med på å bestemme utvalgsstørrelsen, samt tid og ressurser (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Jeg ønsket et utvalg stort nok til å kunne peke på eventuelle variasjoner 
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og tendenser blant PP-rådgivere, men ikke så stort at mulighetene for innsikt i informantenes 

erfaringer ble begrenset. Som nevnt, var fremgangsmåtene for rekruttering også med på å 

avgjøre hva slags utvalg jeg fikk. Andre rekrutteringsmetoder kunne kanskje ha bidratt til 

kontakt med flere potensielle informanter, men studiens rammer vanskeliggjorde dette. Etter 

å ha intervjuet fem PP-rådgivere, følte jeg at jeg hadde nådd et visst metningspunkt ut fra 

forutsetningene jeg hadde. Informasjonen var også tilstrekkelig til å kunne besvare 

problemstillingen min. Jeg hadde fanget opp vesentlige likheter og ulikheter, samtidig som 

jeg ville ha mulighet til å kunne sette meg inn i all informasjonen og således søke å forstå 

fenomenet ut fra informantenes perspektiv.  

 

3.3.2 Presentasjon av informantene 
Nedenfor følger en generell presentasjon av informantene, heretter omtalt som informant 1, 2, 

3, 4 og 5. Utvalget består av PP-rådgivere fra fem ulike PP-kontorer, og presentasjonen 

inneholder derfor en generell beskrivelse av kontorenes størrelse. Samtlige informanter er 

kontaktpersoner for faste skoler. Både menn og kvinner er representert, men informantene er 

her gitt tilfeldige kjønn.  

 

Informant 1 

Informant 1 er utdannet allmennlærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk med 

fordypning i logopedi. Hun har nesten 20 års erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, men har også 

jobbet i skole og barnehage. Informanten er ansatt på et lite PP-kontor, og har en delt stilling 

som leder og PP-rådgiver.  

 

Informant 2 

Informant 2 er utdannet audiograf og har en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i 

audiopedagogikk. Han har bred arbeidserfaring, blant annet fra arbeid med barn med ulike 

funksjonsnedsettelser og behov, samt over ti års erfaring som PP-rådgiver. Informanten er 

ansatt på et mellomstort PP-kontor.  

 

Informant 3 

Informant 3 er utdannet pedagog med en mastergrad i pedagogikk, og har to grunnfag i 

tillegg til dette. Bortsett fra ett år i læreryrket, har hun jobbet som PP-rådgiver i ca. 20 år. 

Informanten er ansatt på et stort PP-kontor.  
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Informant 4 

Informant 4 er utdannet psykolog, og har jobbet i PP-tjenesten i ca. fem år. Han er ansatt på 

et mellomstort PP-kontor.  

 

Informant 5 

Informant 5 er utdannet pedagog med en mastergrad i pedagogikk. Hun har sosiologi som 

fag, samt spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Ved siden av å ha jobbet 

som PP-rådgiver i lang tid, har informanten mye og variert arbeidserfaring i tilknytning til 

barn og unge. Hun har også jobbet som skolerådgiver og karriereveileder i videregående 

skole. Informanten er ansatt på et relativt stort PP-kontor.  

 

3.4 Intervju som metode 
For å besvare problemstillingen min, ville jeg som nevnt benytte semistrukturerte kvalitative 

intervjuer. Årsaken til dette var ønsket om innsikt i PP-rådgiveres tanker og erfaringer, og det 

kvalitative intervjuet er spesielt godt egnet til dette (Dalen, 2011; Tjora, 2017). Formålet med 

et intervju er å fremskaffe fyldig og beskrivende informasjon om hvordan andre mennesker 

opplever ulike sider ved sin livssituasjon (Dalen, 2011). Metoden er basert på et 

fenomenologisk perspektiv, der forskeren ønsker å forstå informantens opplevelser og 

refleksjoner. Intervjuene kan også brukes for å forstå sammenhenger utover informantene 

som individer (Tjora, 2017).  

 

Ettersom jeg ikke kunne forutsi hvilke erfaringer PP-rådgiverne hadde, anså jeg 

semistrukturerte intervjuer som hensiktsmessige. Her er samtalen rettet mot forhåndsbestemte 

temaer med en overordnet intervjuguide som utgangspunkt (Dalen, 2011). Rekkefølgen på 

temaer og spørsmål kan imidlertid variere underveis. Metoden gir også mulighet for å stille 

spørsmål og følge opp temaer som spontant kommer opp i intervjusituasjonen, og åpnet 

dermed opp for at jeg kunne gjøre vurderinger underveis, slik at informantenes refleksjoner 

kom i fokus (Christoffersen & Johannessen, 2012). 

 

3.5 Utforming av intervjuguide 
En intervjuguide omfatter sentrale temaer og spørsmål som samlet skal dekke de viktigste 

områdene studien skal belyse. Å utarbeide en intervjuguide handler om å omsette studiens 
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overordnede problemstillinger til konkrete temaer med underliggende spørsmål (Dalen, 

2011). Denne studiens problemstilling og underspørsmål gjør veiledning og PP-tjenesten til 

overordnede temaer. Spørsmålene ble så formet ut fra hovedområdene individrettet og 

systemrettet arbeid, PP-tjenestens arbeid med veiledning, veiledningsområdet, saksrettet 

veiledning og samarbeid (se vedlegg 1).  

 

Utarbeidingen av intervjuguiden ble gjort etter «traktprinsippet». De innledende spørsmålene 

skal få informanten til å føle seg vel og avslappet. Deretter rettes fokus mot sentrale temaer, 

før man avslutter med spørsmål av mer generell karakter (Dalen, 2011). I tråd med dette 

åpnet jeg med en presentasjon av meg selv og studiet, før informantene innledningsvis fikk 

spørsmål om bakgrunnsinformasjon, eksempelvis utdanning, arbeidserfaring og generell 

veiledningserfaring. Spørsmålene rettet seg videre mot de nevnte hovedområdene, før de 

igjen ble mer generelle. Det ble eksempelvis spurt om hvordan veiledningsarbeidet i PP-

tjenesten hadde sett ut i en ideell verden. Helt avslutningsvis ble det stilt spørsmål for å 

oppsummere og kvalitetssikre egen forståelse av informantenes uttalelser. Informantene fikk 

anledning til å gjøre tilføyelser og stille spørsmål. Dette er et godt utgangspunkt for å runde 

av intervjuet på en ryddig måte, og samtidig gi viktig informasjon (Christoffersen & 

Johannessen, 2012).   

 

En av utfordringene med utforming av intervjuguiden, knytter seg til 

spørsmålsformuleringene. Informantenes fortellinger og svar utgjør datamaterialet, og det bør 

være så fyldig som mulig. Spørsmålene bør bidra til at informantene åpner seg og forteller 

med egne ord om sine opplevelser (Dalen, 2011). Jeg prøvde derfor å formulere åpne 

spørsmål som utgangspunkt for temaene, etterfulgt av mer konkrete oppfølgingsspørsmål ved 

behov (Christoffersen & Johannessen, 2012). Dersom felles forståelse av et begrep eller tema 

var nødvendig, valgte jeg å definere dette før spørsmålet ble stilt. Dette gjaldt eksempelvis 

for saksrettet veiledning. Videre prøvde jeg å unngå ledende eller utydelige spørsmål, blant 

annet for å sikre at det ikke ble lagt noen føringer på svarene og at informantene kunne ha 

egne og eventuelt utradisjonelle oppfatninger (Dalen, 2011). 

 

3.6 Prøveintervju 
I en kvalitativ intervjustudie anbefales det å gjennomføre ett eller flere prøveintervjuer for å 

teste ut og få tilbakemeldinger på intervjuguiden og seg selv som intervjuer (Dalen, 2011). 
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Man kan også teste ut teknisk utstyr som eventuelt skal brukes (Johnsen, 2006). I tråd med 

dette gjennomførte jeg et prøveintervju før datainnsamlingen startet. Informanten jeg brukte 

har tidligere jobbet som PP-rådgiver, og har derfor ikke inngående kjennskap til dagens 

situasjon. Ettersom hovedpoenget var å få tilbakemelding på spørsmålene og egen væremåte, 

anså jeg dette som uproblematisk. Utenom spørsmål om bakgrunnsinformasjon, ble intervjuet 

gjennomført i sin helhet. Etter prøveintervjuet fikk hun spørsmål vedrørende 

intervjusituasjonen, spørsmålene og temaene, samt meg som intervjuer. Tilbakemeldingene 

var hovedsakelig positive, og personen opplevde intervjuet som interessant. Samtalen ga meg 

økt bevissthet på enkelte områder der PP-rådgiveres praksis og erfaring kan variere, og jeg 

kunne da justere spørsmålsformuleringene. Prøveinformanten syntes spørsmålene var åpne 

og inviterte til refleksjon, og at de tok for seg områder og sammenhenger hun ikke hadde 

tenkt over. Hun var veldig reflektert og svarte så godt at oppfølgingsspørsmål sjelden ble 

brukt. Jeg fikk derfor ikke like gode tilbakemeldinger på dem, noe som kunne ha vært 

gunstig. Samlet opplevde jeg at prøveintervjuet gjorde meg tryggere på intervjuguiden, det 

tekniske utstyret, samt rollen som intervjuer. I etterkant gjorde jeg små endringer i 

intervjuguiden, eksempelvis på ordlyden og rekkefølgen på enkelte spørsmål. 

 

3.7 Gjennomføring av intervjuene 
For at intervjuene skulle oppleves så avslappet og trygge som mulig, lot jeg informantene 

bestemme tid og sted (Tjora, 2017). Fire av intervjuene ble gjennomført i et skjermet rom på 

informantenes arbeidsplass. Det femte foregikk på en relativt uforstyrret plass i et bibliotek, 

da det passet informanten best. Fravær av støy og forstyrrelser sikret gode forhold under 

intervjuet og kvalitet på opptakene.  

 

Intervjuene åpnet med en presentasjon av meg selv og studiet. Informantene fikk tilsendt 

informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen på forhånd, men de viktigste punktene ble 

likevel gjennomgått før signering. Informantene visste at spørsmål eller tanker kunne bli 

notert underveis. I etterkant skrev jeg ned egne refleksjoner vedrørende intervjusituasjonen, 

som tanker rundt informantenes uttalelser, kroppsspråk eller stemningen mellom meg og 

informantene. Under samtlige intervjuer opplevde jeg å få god kontakt med informantene, de 

virket reflekterte og engasjerte. Jeg forsøkte å fremstå rolig og samtidig aktivt lyttende og 

bekreftende for å vise interesse. Informantene syntes studiens tema var interessant.  
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3.8 Transkribering 
Ved kvalitative intervjuer anbefales ofte bruk av lydopptak og fullstendig transkribering i 

etterkant (Tjora, 2017). Transkribering innebærer transformering av muntlig intervjusamtale 

til skriftlig tekst, og er nødvendig for å gjøre intervjusamtalen tilgjengelig for analyse. I 

transkripsjonsprosessen går språklige og relasjonelle forhold som stemning, kroppsspråk og 

stemmeleie tapt, og intervjusamtalen abstraheres (Kvale & Brinkmann, 2015). Med tanke på 

senere analyse ble derfor notatene fra intervjuene brukt som støtte under transkripsjonene. 

 

For å ivareta informantenes anonymitet ble samtlige transkripsjoner skrevet på bokmål. Med 

unntak av språklige variasjoner grunnet dialekt, ble alle utsagn transkribert ordrett. 

Intervjuene ble transkribert fortløpende, og transkripsjonene ble stadig sjekket opp mot 

lydfilene for å sikre riktig gjengivelse av utsagn. Etter gjentatte kontroller, forholdt jeg meg 

til transkripsjonene som råmateriale for analysen (Dalen, 2011). Det finnes ingen universelle 

regler for transkripsjon av intervjuer, og detaljnivået avhenger blant annet av formålet med 

undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2015). Tjora (2017) peker på at man ikke alltid vet 

hvilke detaljer som er viktige når man starter transkriberingen, og at man bør vurdere å være 

mer detaljert enn planlagt. Jeg valgte derfor å inkludere alle pauser, avbrutte og gjentakende 

ord, samt småord og lyder som «eh» og «hm». Jeg utarbeidet transkripsjonsnøkler for det 

som ikke kunne skriftliggjøres, slik som pauser, latter og spørreintonasjon. Hvis det ikke 

påvirket meningsinnholdet, ble bekreftelser som «mm» og «ja» utelatt når det var 

hensiktsmessig for videre analyse å lese informantenes utsagn uavbrutt. I resultatdelen 

presenteres informantenes sitater i en mer lesbar, skriftlig form for å bedre leseopplevelsen 

og forståelsen. Unntaket er der språkformen i seg selv er viktig for meningsinnholdet (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Ulike transkripsjonsnøkler for pauser har blitt byttet ut med … i 

sitatene. Pauser kan være med på å gi et bilde av hvordan noe har blitt fortalt, men jeg ønsket 

igjen å bedre leseopplevelsen.  

 

3.9 Analyse 
Formålet med analysearbeidet er å avdekke mønstre og finne mening i det innsamlede 

datamaterialet. Utgangspunktet for studiens analyse er en abduktiv tilnærming, der både 

empiriske enkelttilfeller og teori i form av overordnede begreper og teoretiske forestillinger 

ligger til grunn (Dalen, 2011). Teori og forskning har påvirket hva slags data som har blitt 

samlet inn, studiens teoretiske forankring har virket inn på fortolkningsprosessen, og funnene 
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har vært utgangspunkt for utvikling av nye ideer og perspektiver. I fenomenologiske studier 

analyseres vanligvis meningsinnholdet. Forskeren ønsker en dypere forståelse av 

enkeltpersoners erfaringer, og fortolker datamaterialet (Christoffersen & Johannessen, 2012). 

Dette fokuset har vært viktig i studiens analysearbeid. Som verktøy har jeg benyttet meg av 

NVivo.  

 

Trinnene i analyseprosessen er i hovedsak inspirert av Tjora (2017) sin stegvis-deduktive 

induktive metode (SDI-metoden), der man arbeider i etapper fra rådata til konsepter eller 

teorier. Metoden er induktiv når man jobber fra innsamlet data mot konsepter, og deduktiv 

når konseptene brukes som utgangspunkt for å sjekke datamaterialet. Første steg i analysen er 

koding. Kodene skal være empirinære. Jeg brukte begreper som lå nær datamaterialet for å 

redusere eventuell påvirkning fra forventninger og teorier. Jeg utførte en transkripsjon av 

gangen, oppretter koder i form av ord, fraser, setninger eller avsnitt, og brukte dem i de neste 

transkripsjonene. Nye koder ble opprettet ved behov. Kodene er potensielle kilder til å 

generere ideer som er tett forankret i empirien, og bidrar til å unngå forhastede konklusjoner 

(Tjora, 2017). Mitt utgangspunkt var informantenes uttalelser, og kodene jeg opprettet var 

således empirinære. Man må likevel være bevisst den mulige innvirkningen teori og 

forskning hadde på utforming av intervjuguiden, og at dette kan ha påvirket informantenes 

uttalelser.  

 

Neste trinn var tematisk gruppering av eksisterende koder. Kodegruppene strukturerer 

resultater og danner utgangspunkt for temaer, og er ofte mer teori- og forskningsinspirerte 

enn de første kodene (Tjora, 2017). Jeg skilte ut koder jeg anså som irrelevante, men 

revurderte deres relevans videre i analyseprosessen. I siste trinn blir det teoretiske enda mer 

gjeldende. Kodegruppene danner da utgangspunkt for utvikling av konsepter. Ved å se 

kodegruppene i sammenheng med relevante teorier og perspektiver, prøver man å finne mer 

generelle merkelapper på de fenomenene eller problemene man har strukturert empiri på. 

Trinnene i analyseprosessen fører arbeidet mot et stadig mer teoretisk nivå, og hensikten er å 

bidra til at forskningen har større relevans enn ved rent deskriptive fremstillinger (Tjora, 

2017).  

 

Som nevnt ovenfor, ble SDI-metoden brukt som inspirasjon til analyseprosessen. Jeg brukte 

trinnene som utgangspunkt for analysearbeidet, men foretok enkelte tilpasninger underveis. 

Informantenes ulike erfaringer med og opplevelser av veiledningsarbeidet i PP-tjenesten, 
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gjorde for eksempel tematisk samling av koder utfordrende. For lettere å skille innholdet i 

informantenes uttalelser, ble enkelte koder organisert og gruppert før de ble samlet i større 

kodegrupper.  

 

3.10 Vurdering av kvalitet 
I det følgende presenteres refleksjoner vedrørende studiens kvalitet i lys av begrepene 

validitet og reliabilitet. 

 

3.10.1  Validitet 
Validitet viser til forskningens gyldighet, i hvilken grad datamaterialet representerer 

fenomenet man studerer, og hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den skal 

undersøke (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 24; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). I 

denne studien kunne jeg vurdert om observasjon ville være mer hensiktsmessig for å avdekke 

hva PP-rådgivere vektlegger i saksrettet veiledning av lærere. Intervju som metode ga ikke 

anledning til å bedømme om informasjonen jeg fikk samsvarte med det PP-rådgiverne faktisk 

gjorde. Når det er sagt kan vektleggingen omfatte mer enn bare de synlige tiltakene, blant 

annet forståelse av eget arbeid og mandat. På bakgrunn av dette anså jeg intervjumetoden 

som mer valid.  

 

Metodene i kvalitativ forskning gir mindre målbare resultater enn i kvantitativ forskning, og 

konseptet validitet er omdiskutert (Kleven, 2008). Det er likevel bred enighet om å ikke 

unngå validitetsspørsmålet innenfor kvalitativ forskning, men heller gi det et annet innhold 

(Dalen, 2011). Studiens validitet diskuteres derfor i lys av Maxwells (1992) 

validitetskategorier. Kvalitative data representerer subjektive opplevelser av et fenomen, og 

er derfor ikke mer eller mindre riktige eller valide. Maxwell hevder at validitet i kvalitativ 

forskning må knyttes til vår forståelse av datamaterialet, og har ut fra det formulert fem 

validitetskategorier. Jeg vil ta for meg tre av dem. Evaluerings- og generaliseringsvaliditet 

mangler relevans for studien, og er derfor utelatt.  

 

Deskriptiv validitet viser til nøyaktighet i innsamling, gjengivelse og fremstilling av 

datamaterialet (Maxwell, 1992). For å sikre deskriptiv validitet må forskeren redegjøre for 

innsamlingsmetode, samt hvordan det er tilrettelagt for tolkning og analyse (Dalen, 2011). 

Jeg har forsøkt å beskrive samtlige ledd i forskningsprosessen, og ivareta oppriktigheten i 
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informantenes utsagn gjennom å stille åpne, ikke-ledende spørsmål. Deskriptiv validitet kan 

sies å være særlig viktig ettersom informantenes uttalelser danner grunnlaget for videre 

arbeid, og forskerens evne til korrekt gjengivelse er avgjørende (Maxwell, 1992). Bruk av 

båndopptaker, transkripsjoner av intervjuene og tilleggsnotater ga meg gode forutsetninger 

for nøyaktighet i gjengivelse av informantenes uttalelser. Som nevnt måtte jeg likevel tolke 

meningsinnholdet i enkelte utsagn, og i de tilfellene kan det stilles spørsmål vedrørende 

nøyaktigheten i gjengivelsen. Maxwell (1992) knytter likevel validitet til forståelse av 

datamaterialet. Man kan hevde at slike tolkninger er nødvendige for å muliggjøre forståelse 

av fenomenet på tvers av informantene. Det bringer oss over til Maxwells andre kategori, 

tolkningsvaliditet.  

 

Tolkningsvaliditet handler om hvilken mening forskeren tillegger informantenes uttalelser, 

og i hvilken grad dette samsvarer med informantenes faktiske meninger (Maxwell, 1992, s. 

288). Tolkningsprosessen bygger på informantenes erfaringer slik de fremkommer i 

intervjuet. God tolkningsvaliditet er dermed avhengig av fyldige beskrivelser fra 

informantene (Dalen, 2011), og spørsmålene i intervjuguiden ble som nevnt utformet for å 

muliggjøre dette. Under intervjuene stilte jeg oppfølgingsspørsmål for å kontrollere at min 

forståelse samsvarte med informantenes. Tolkning vil alltid påvirkes av forskerens 

forforståelse og relevant teori (Dalen, 2011), og kan true tolkningsvaliditeten. Bevissthet 

rundt egen forforståelse er omtalt tidligere i kapittelet. Bruk av SDI-metoden som 

utgangspunkt for analysearbeidet, bidro til en tolkningsprosess som bygget på informantenes 

uttalelser.  

 

Teoretisk validitet refererer til studiens teoretiske konstruksjoner, og i hvilken grad teoriene, 

begrepene og modellene som brukes gir teoretisk forståelse av fenomenene som studeres 

(Dalen, 2011; Maxwell, 1992). All teori og litteratur som danner studiens teoretiske og 

forskningsmessige referanseramme er derfor presentert, og likeledes valgt ut etter nøye 

gjennomgang av tilgjengelig litteratur om emnene. Studiens funn kan da sammenlignes med 

aktuell teori. Dette kan bidra til økt forståelse og således styrke den teoretiske validiteten. Når 

funnene senere drøftes, gjøres dette kun i lys av presentert teori og litteratur. Det kan stilles 

spørsmål om hvorvidt studiens teoretiske validitet svekkes av utfordringene rundt ulike 

begrepsoppfatninger og definisjoner knyttet til veiledning. Jeg har søkt å håndtere dette ved å 

være påpasselig med å poengtere det ved behov gjennom hele oppgaven. Slik kan 
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utfordringen bli et teoretisk aspekt som muligens kan bidra til en mer nyansert forståelse av 

informantenes utsagn.  

 

3.10.2  Reliabilitet  
Reliabilitet knytter seg til nøyaktigheten av undersøkelsens data, hvilke data som brukes, 

innsamlingsmåten, og hvordan de bearbeides (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 23). I 

kvantitative undersøkelser er reliabilitet knyttet til andre forskeres mulighet for å etterprøve 

fremgangsmåtene. I kvalitative studier ville dette kravet bryte med logikken i de metodiske 

oppbygningene. I intervjustudier er forskerens rolle sentral. Den utvikles i samspill med 

informantene og de aktuelle situasjonene. Disse faktorene endres stadig, og etterprøvbarhet 

av funn vil således være vanskelig. Et mer hensiktsmessig begrep enn reliabilitet er 

pålitelighet, som styrkes gjennom nøyaktige beskrivelser av forskningsprosessen. 

Beskrivelsene må omfatte forhold ved forskeren, informantene og intervjusituasjonen, samt 

de anvendte analytiske metodene (Dalen, 2011). Studien kan ikke etterprøves nøyaktig, men 

gjennom fyldige beskrivelser er det forsøkt å oppnå en transparent metode- og analysedel, 

slik at andre får muligheten til å vurdere påliteligheten i undersøkelsen og hvordan 

resultatene kan anvendes (Tjora, 2017).  

 

3.11 Etiske betraktninger 
Intervjuundersøkelser forutsetter menneskelig samspill. Samspillet påvirker deltakerne, og 

kunnskapen som produseres i intervjuet påvirker vårt syn på menneskets situasjon. Det reiser 

seg derfor moralske og etiske problemstillinger i forskning som benytter intervju som metode 

for innsamling av data (Kvale & Brinkmann, 2015). Samfunnet stiller også krav til at all 

vitenskapelig virksomhet skal reguleres av overordnede etiske prinsipper som er nedfelt i 

lover og retningslinjer (Dalen, 2011). Studiens etiske betraktninger tar utgangspunkt i 

forskningsetiske retningslinjer utformet av Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2016). Ettersom studien innebærer behandling av 

personopplysninger, ble den godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) før 

datainnsamlingen startet (se vedlegg 3). 

 

Siden intervjuene ble tatt opp på bånd, stilles krav til oppbevaring av data. Opplysninger om 

identifiserbare enkeltpersoner skal lagres sikkert og separat fra øvrig forskningsmateriale, og 

ikke lenger enn det som er nødvendig (NESH, 2016, s. 18). For å imøtekomme disse kravene 



 37 

ble lydfilene umiddelbart overført til NVivo, passordbeskyttet, og slettet fra båndopptakeren. 

Øvrig forskningsmateriale med personopplysninger ble oppbevart i låsbart skap. 

Transkripsjonene ble videre anonymisert og navnekodet. Informantene fikk vite hvordan 

opplysningene skulle behandles før datainnsamlingen startet (NESH, 2016, s. 18). De fikk 

også vite hva deltakelse i forskningsprosjektet innebar, forskningens formål, samt hvordan 

jeg tenkte å bruke resultatene (NESH, 2016, s. 13-15). Skriftlige samtykkeskjemaer ble 

signert før intervjuet. Dalen (2011) peker på utfordringer knyttet til samtykke ved kvalitative 

intervjuer, ettersom det kan være vanskelig å forutsi eventuelle endringer underveis. For å 

oppfylle dette kravet vurderte jeg kontinuerlig om studien endret seg slik at informantenes 

samtykke ikke lenger hadde gyldighet. Dette skjedde imidlertid ikke. Samtykke skal videre 

gis uten ytre press, og informantene må vite at deltakelsen kan avbrytes når som helst uten 

konsekvenser (NESH, 2016, s. 13-15). Som nevnt tidligere i kapittelet var disse punktene 

ivaretatt, og informasjonen ble gjentatt før intervjuene startet.  

 

Når det gjelder konfidensialitet, er hovedregelen at forskeren behandler personlig 

informasjon konfidensielt og fortrolig (NESH, 2016, s. 16). Dalen (2011) understreker 

viktigheten av dette punktet ved bruk av intervjuer, ettersom man møter informantene ansikt 

til ansikt. Anonymisering av forskningsmaterialet i publiseringen var derfor viktig for meg. 

For å unngå formidling av informasjon som kunne identifisere informantene, hadde jeg 

jevnlig diskusjoner med veilederen min vedrørende detaljer i fremstillingen. Jeg har også 

vært påpasselig med å fremstille enkelte grupper, slik som ansatte i PP-tjenesten eller lærere, 

på en måte som ikke går utover deres integritet eller på noen måte virker skadelig. Dette 

bygger på prinsippet om at forskere skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for 

menneskeverdet, og at forskningsdeltakernes autonomi, integritet, frihet og medbestemmelse 

skal respekteres (NESH, 2016, s. 12). Det har også vært viktig å fremstille resultatene så de 

verken blir misvisende eller fremmer særlig ønskelige resultater (NESH, 2016, s. 35). Med 

tanke på det siste anser jeg det som positivt at jeg ikke har arbeidet ut fra en bestemt 

hypotese. Jeg har heller ikke direkte personlige erfaringer med veiledning i PP-tjenesten, noe 

som kunne ha påvirket hva slags informasjon jeg ønsket. Jeg har som nevnt prøvd å forhindre 

ubevisst påvirkning ved hele tiden å reflektere over forforståelsen min. Slike faktorer kan ha 

gitt bedre forutsetninger for økt forståelse av informantenes opplevelser og uttalelser, som 

igjen kan ha bidratt til en mer korrekt fremstilling av forskningsresultatene.   
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4  Resultater 
I dette kapittelet vil studiens funn presenteres i form av tematiske kategorier. Disse oppstod i 

interaksjon mellom studiens problemstilling, underspørsmål, intervjuguide, samt 

informantenes uttalelser. Det pekte seg ut seks kategorier som virket å ha spesiell relevans for 

hva PP-rådgivere vektlegger i saksrettet veiledning. I disse lå også relevans for tanker om 

målet med saksrettet veiledning, egen rolle i veiledningen, og om forholdet mellom 

veiledning og systemrettet arbeid. Det ble tidlig klart at mange av informantenes beskrivelser 

henger sammen og påvirker hverandre. Det ble således naturlig å lage felles kategorier for 

problemstillingen og underspørsmålene. Disse er: 1) Veiledning, 2) Individ og system, 3) 

Veiledningsarbeidet, 4) Verdier og holdninger, 5) Kunnskap og kompetanse og 6) Samarbeid. 

Videre temaer under hver kategori er gitt underoverskrifter. Det som presenteres er oftest et 

resultat av informantenes samlede beskrivelser, snarere enn svar på hvert spørsmål eller hvert 

område. Det vil derfor ikke presenteres noe innledende under hver kategori. I tråd med både 

en fenomenologisk og en hermeneutisk forankring (Dalen, 2011), benyttes flere av 

informantenes opprinnelige uttalelser og beskrivelser, blant annet for å ivareta deres stemme, 

samtidig som enkelte uttalelser er et resultat av meningsfortolkning. Dette ble behandlet i 

metodekapittelet.  

 

4.1 Veiledning 
4.1.1 Hva er veiledning? 
Informant 1, 2 og 4 beskriver på ulike måter at veiledning er en form for samarbeid, enten 

som en samarbeidsavtale, en form for samhandling, eller en samarbeidsallianse. Informant 1 

og 4 forteller at man står sammen og drøfter en problemstilling over tid, der veilederens 

ansvar er å drive prosessen fremover og bidra til at læreren selv finner løsninger som kan føre 

til endring av praksis. De beskriver veiledning som endrings- og prosessarbeid, og sier det 

ikke skal være en opplæringssituasjon. Informant 2 opplever veiledning som en gjensidighet 

av kunnskap og forståelse, et gjensidig samspill, der utgangspunktet er lærernes egne råd som 

han så speiler tilbake, kombinert med kunnskap og erfaring. Informant 5 sier at veiledning, 

sånn hun jobber med det, er å få læreren til å reflektere over egen praksis, og at hennes syn 

samsvarer med Handal og Lauvås sin definisjon. Veilederen skal ikke instruere læreren, man 

må ta utgangspunkt i lærerens praksisteori. Hun sier at man kan hjelpe læreren til å reflektere 

over egen praksis, men at lærerne selv må endre den. 
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Informant 3 og 4 trekker fram at veiledning er et komplisert begrep. Sistnevnte sier at 

veiledning er litt diffust og at det finnes ulike oppfatninger av hva veiledning er og hvordan 

man veileder, også i PP-tjenesten. Han tenker for eksempel at det er veiledning når man 

møtes for å snakke om en elev eller en sak. Informant 3 er noe skeptisk til veiledning, og sier 

at det kanskje er litt gammeldags. Man bør heller utforme ting sammen med de det faktisk 

gjelder, om mulig med eleven også. Informanten sier at veiledning kan bli noe instruerende, 

og at endring lettere oppnås gjennom dialog og refleksjon i en form for samarbeid. Det skal 

være en samhandling, der man i fellesskap kan komme fram til de beste løsningene for 

eleven. 

 

4.1.2 Sammenheng med rådgivning 
Samtlige informanter mener det er forskjell på veiledning og rådgivning, men at overgangen 

mellom dem er glidende. Informant 1 og 5 sier de først og fremst er rådgivere når de tilrår i 

sakkyndige vurderinger, men at de ellers hovedsakelig driver med veiledning. Man kan 

likevel gi råd i veiledningssituasjoner, samtlige informanter påpeker at dette skjer ofte. 

Informant 2 og 3 mener rådgivning er mer konkret, man gir råd til skolene om noe konkret de 

lurer på. Førstnevnte påpeker at i en rådgivningssituasjon har noen selv funnet ut hva de lurer 

på, og får deretter svar. I veiledning leder man læreren på vei, før det utvikles videre av 

læreren selv. Sistnevnte oppfatter rådgivning som mer passivt, og veiledning som mer aktivt 

og instruerende. 

 

Informant 1, 4 og 5 hevder også at veiledning er noe annet enn å gi råd. Veiledning er mer 

utviklende, der man står sammen om en prosess. Det er endringsarbeid som foregår over tid 

og inviterer til refleksjon. Informant 4 sier at man skal være forsiktig med å gi råd uten å ha 

blitt spurt om det, siden det kan hindre endringsmulighetene.  

 

4.1.3 Saksrettet veiledning 
Informant 2 og 4 sier at de driver med saksrettet veiledning hele tiden. Sistnevnte forteller: 

 

Jeg tenker ofte at jeg kanskje i saksorientert veiledning, det er kanskje lettere å 

komme fram til de problemstillingene og det man faktisk må snakke om da. For det 

gjøres jo ofte veldig konkret, eller det er utgangspunkt i konkrete situasjoner eller… 
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Ja, litt sånn tydeligere hva som kan være målet da, enn hvis man går inn i sånn denne 

klassen er utfordrende, hva gjør vi med den? Eller her strever vi med dette på trinnet. 

Så… Ja, det kan kanskje være litt lettere å komme til kjernen da, å få til de derre 

avklaringene om hva vi kan jobbe med og hva vi ikke får gjort noe med.  

 

At saksrettet veiledning er mer konkret og at man derfor lettere vet hva man veileder om, 

støttes av informant 3.  

 

Informant 2 og 5 knytter saksrettet veiledning til utredningsprosessen, og sier at første 

samtale med lærer er starten. Førstnevnte sier veiledningen varierer fra sak til sak, ettersom 

ulike problemstillinger krever ulike tilnærminger. Informant 5 forteller at man gjennom 

utredningsprosessen blir veldig godt kjent med elevens og skolens utfordringer, og dermed 

får et veldig godt grunnlag for å veilede. Informant 1 og 4 påpeker at det spesielle med 

saksrettet veiledning er at den skal komme en tredjepart, altså elever, til gode. Informant 1 

forteller at det ofte blir litt kortere veieldningsforløp, eller et slags samarbeidsmøte, i 

saksrettet veiledning. Hun bidrar også med råd, eksempelvis om lovverket og andre systemer, 

men prøver da også å stille gode refleksjonsspørsmål.  

 

Informant 3 sier det er vanskelig å finne en form på samarbeidet og veiledningen på enkelte 

skoler. Den saksrettede veiledningen som kunne ha foregått på en del av samarbeidsarenaene, 

blir påvirket av at skolene ikke er så interesserte i PP-rådgivernes meninger og tanker, og det 

blir mest som et orienteringsmøte. Bortsett fra informant 4, er det ingen som skiller mellom 

saksrettet veiledning og profesjonsveiledning i praksis. Enkelte av dem er derfor noe usikre 

på hvordan de skal skille mellom veiledningsarbeidet de utfører. På kontoret til informant 4 

kaller de saksrettet veiledning for elevsentrert veiledning, og profesjonsveiledning for 

prosessorientert veiledning.  

 

4.1.4 Målet med saksrettet veiledning 
Samtlige informanter mener målet med saksrettet veiledning er at elever skal få det bedre, at 

de skal få utvikle seg og få oppfylt sine behov. For å oppnå dette, hevder informant 2 at alle 

involverte må jobbe sammen og ha et ha et felles mål. Informant 1, 3, 4 og 5 mener at 

endring av praksis er et annet mål for saksrettet veiledning, noe refleksjon og drøfting bidrar 

til. Informant 3 legger til at praksisen må oppleves som bedre og komme eleven til gode. 
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Informant 1 påpeker at endring hos læreren må til for at endringen også kan smitte over på 

eleven. Endringer kan ha overføringsverdi, og veiledning kan derfor ruste læreren til å takle 

lignende problemstillinger senere. Veiledning av lærere vil kunne bidra til dette, ettersom 

ordinære møter sjelden gir mulighet for slike endringer. Hun ønsker at lærerne skal oppleve å 

ha tenkt ut tingene selv. Endringer tar tid, og veiledning bør derfor være prosessorientert, noe 

som trekkes fram av informant 1, 2, 3 og 4. Informant 1, 4 og 5 påpeker også at veiledningen 

bør skape refleksjon, ettersom refleksjon over praksis kan gi nye perspektiver. Sistnevnte sier 

at veiledning kan bidra til bedre tilrettelegging for elever. 

 

Informant 1, 2, 3 og 4 trekker fram at saksrettet veiledning skal bidra til at lærerne opplever 

mestring og blir tryggere i jobben. Man må finne lærerens styrker og bygge opp 

vedkommende, slik at han eller hun tror oppgaven kan mestres. De to førstnevnte mener 

derfor veiledningen må bygge på det som er positivt, og gi oppmerksomhet til det man vil ha 

mer av. Informant 1 og 4 sier at veiledning kan gi økt kompetanse, og således bidra til 

kompetanseheving på skolen. Det kan også bidra til at læreren blir kjent med egne reaksjoner 

og evner å finne løsninger selv. Sistnevnte sier at veiledning handler mer om å utvikle seg 

som lærer og menneske generelt, enn å lære en spesifikk ferdighet som kan hjelpe en elev. 

Informantene understreker viktigheten av konkrete mål for å oppnå dette. Et mål bidrar til å 

definere hensikten med og innholdet i veiledningen, det skaper mening og gir arbeidet en 

retning. Førstnevnte trekker også fram at det første målet bør være lett oppnåelig, slik at man 

opplever mestring og ser fremgang. Samtlige informanter forteller at deres mål ikke 

nødvendigvis samsvarer med lærerens, og at dette kan være utfordrende. Veilederen må da 

jobbe med dette, så veiledningen kan bli vellykket. 

 

4.2 Individ og system 
Av ulike grunner mener flere av informantene at det kan være vanskelig å skille mellom 

individrettet og systemrettet arbeid. Informant 1 sier skillet er noe kunstig, fordi man i 

individsaker ofte må veilede på systemfaktorer, eller at veiledningens innhold favner flere 

barn. Hun synes det tydeligste skillet går mellom henviste enkeltsaker og henviste klasser. 

Veiledningsoppdrag for skoler i tilknytning til bestemte prosjekter eller problemområder, er 

også systemsaker. Informant 3 synes skillet er fruktbart, men sier det er ulike oppfatninger av 

hva det innebærer, og at man aldri har klart å enes om en definisjon. Informant 4 sier de har 

diskutert dette skillet på avdelingen. Han sier mye kan defineres som systemarbeid, og nevner 
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eksempler som forebyggende tiltak, kompetanseheving og tiltak rettet mot bestemte 

elevgrupper. I samarbeid med en avdeling som veileder skoler om læringsmiljø, har de 

opprettet et inntaksteam for å fordele riktige saker til henholdsvis PP-tjenesten og 

veiledningsteamet. Mange av systemsakene viste seg å handle om individer, og 

veiledningsteamet jobbet med saker som burde ha vært henvist til PP-tjenesten. I 

inntaksteamet har de ressurser til å definere problemet, fordele ansvar, og iverksette riktige 

prosesser.  

 

Informant 2 og 5 mener individ og system henger sammen, og det er derfor vanskelig å skille 

individrettet arbeid fra systemrettet. Individet kan ikke isoleres fra systemet, og man vil også 

arbeide systemrettet i individsaker. Sistnevnte sier man oftere kan gjøre noe med systemet 

rundt eleven, og anser samarbeidet med skole, foreldre og andre instanser som systemarbeid, 

fordi fokuset er hvordan systemet kan tilrettelegge bedre for eleven. Informanten skiller 

mellom henviste systemsaker og individsaker, men mener systemsaker ofte er knyttet til 

individer. Informant 2 sier skillet mellom individ og system er nødvendig fordi PP-tjenesten 

jobber veldig individrettet, men individet skal fungere i et system. Man må derfor jobbe 

systemrettet og individrettet parallelt. Informanten forteller at de får noen systemsaker, men 

det er enkeltindivider som hovedsakelig blir henvist. Man må derfor jobbe med begge deler. 

Han anser veiledning som et viktig verktøy i denne sammenhengen.  

 

4.2.1 Systemrettet arbeid 
Informant 1, 2 og 5 sier det generelt er et ønske om å jobbe mer systemrettet i PP-tjenesten. 

Sistnevnte sier de jobber med det. Historisk sett har enkeltsaker tatt all tiden, men hun ser nå 

en endring mot at PP-tjenesten er ønsket mer ut i skolen, noe informanten mener er viktig. 

Hun sier systemrettet arbeid bør baseres på bestillinger fra skolen, PP-tjenesten skal ikke 

overta skoleledelsens ansvar. Selv om systemrettet veiledning kan ta utgangspunkt i en 

enkeltsak, er henvisninger på systemnivå ikke knyttet til enkeltelever. Veiledning i 

systemsaker har ofte hovedfokus på læreren, mens veiledning i individsaker har noe mer 

fokus på eleven.  

 

Informant 1 forteller at de jobber systemrettet og deltar i flere prosjekter, eksempelvis 

implementering av tiltak og kompetansehevingsprosjekter. Hun sier de gjerne vil jobbe enda 



 43 

mer systemrettet enn de gjør. Informanten mener veiledning er en del av både det 

systemrettede og individrettede arbeidet, og sier følgende: 

 

Jeg tenker det er både det er på en måte arbeidsmetoden, det er limet, det er… det er 

det vi har da. Det er, det er der båndet er da. For jeg kan masse jeg, og det kan 

lærerne og det kan alle, men hvis jeg må på en måte ha en form ved overføring av 

kunnskap og jeg skal vel helst at den jeg møter skal oppleve at de eier det selv da, så 

jeg må jo ha en bevissthet rundt… rundt de prosessene vi har knytta til både 

individsaker og systemsaker eller begge deler. Det er… jeg tenker at det er på en 

måte måten vi jobber på skal jo helst være litt sånn forløsende da, at vi skal…  jeg 

tror nok innenfor sånn retning at vi er nok veldig sånn humanistisk, har troen på at 

folk kan få til endring da, og prøve å se etter det som er godt og bygge opp det da.    

 

Informant 2 forteller at det i kommunen er et stort ønske om å jobbe systemrettet. De har 

jobbet systemrettet lenge, og for dem er det utenkelig å ikke skulle gjøre det. De har sett 

fordelene ved systemarbeid når det integreres i alt arbeid i kommunen. Han opplever at denne 

arbeidsmåten har avverget mange henvisninger, og sier de tar initiativ til ulike 

lavterskeltilbud når de ser det er nødvendig. Informanten mener et godt samarbeid med skoler 

og andre instanser, bidrar til bedre oppfølging og bistand. Det kan imidlertid være vanskelig å 

finne nok tid til systemarbeidet. Han ser nå en utvikling med veldig mange henvisninger på 

psykososiale vansker, der individsakene må prioriteres fordi de ikke kan la være å behandle 

dem. Informant 3 og 4 sier det er veldig ulike oppfatninger av hva systemrettet arbeid er, og 

at det kan være vanskelig å definere. Sistnevnte sier de har jobbet systemrettet i kommunen 

lenge, og at de deltar i mange prosjekter. Etablering av gode rutiner og rammer for hvordan 

man fanger opp utfordringer i skolen har vært et langsiktig arbeid. Dersom man lykkes med 

systemrettet arbeid, er gevinsten potensielt stor fordi det kommer mange elever til gode, og 

han mener det derfor er samfunnsøkonomisk gunstig.  

 

Informant 3 tror systemrettet arbeid kom som svar på at man tidligere var mer ensidig opptatt 

av individet, men at systemarbeidet har blitt praktisert slik at individet nesten forsvinner. Hun 

opplever at det har vært mye prat og kanskje litt lite konkret med tanke på hva PP-tjenesten 

faktisk skal gjøre. Informanten tror noe av hovedtanken med systemarbeid, er å hjelpe 

skolene med å forbedre kvaliteten på spesialundervisning og tilpasset opplæring, men 

forteller at PP-tjenesten ikke har vært så ivrige på å jobbe systemrettet. Hun mener det 
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uansett er viktig at PP-tjenestens arbeid begrenses til elever med spesielle behov, da dette 

bygger på lovteksten. Informanten oppfatter at systemrettet arbeid har blitt praktisert feil, og 

litt som man vil, fordi man ikke har vært enige om hva det er. Hun forteller at et overordnet 

mål har vært å redusere andelen elever som mottar spesialundervisning, og systemarbeid har 

blitt praktisert for å oppnå dette. Informanten fortsetter:   

 

Det har blitt mer sånn okei, nå lager vi et prosjekt, vi skal prøve å få ned andelen 

elever med spesialundervisning, vi legger litt om slik og sånn. Og så står det i avisen 

noen år etterpå at vi har fått, vi, den kommunen har fått ned andelen til fem prosent, 

før var det tolv og. Så tenker man at det i seg selv skulle da ha ført til at flere elever 

får god tilpassa opplæring da. Det tenker jeg blir litt for enkelt. Mange kommuner har 

hatt sånne prosjekter da. Der målet har vært å, rett og slett å få ned andelen, altså at 

det har vært et mål i seg selv. Jeg tenker at… hvis elevene trenger 

spesialundervisning, så skal de ha spesialundervisning. Uansett da. Men selvfølgelig 

fint og flott hvis man kan få det til på andre måter da, men at det må aldri være et mål 

i seg selv da.   

 

Hun sier videre at PP-rådgivere kan styre noe av sin egen tid, og at dette gir valgmuligheter. 

Ingen kan hindre henne i å starte et systemarbeid, men det blir sjelden gjort. Saksmengden er 

så stor at hun ofte er fornøyd bare hun får ting unna.   

 

Informant 1 tror ønsket om mer systemrettet arbeid i PP-tjenesten først og fremst handler om 

at man på flere PP-kontorer fanges av mange individsaker, og at det er disse man hører om. 

Hun tror derfor det jobbes noe mer systemrettet enn det som fremkommer, og sier de selv 

gjør det fordi det er viktig for elevene. Informant 4 tror ønsket handler om å ha en PP-tjeneste 

som bidrar til forebygging og kvalitetsheving i skolen. Han tror også tanken om at PP-

tjenesten skal veilede mer henger sammen med dette, noe som er problematisk fordi de 

sjelden veileder før et problem oppstår. Uten mulighet til å være tettere på skolene, mener 

informanten det er naivt å tro at PP-tjenesten har overskudd til dette arbeidet i stor skala.  

 

4.2.2 PP-tjenestens rolle 
Informant 2 sier PP-tjenestens roller blir preget av at de har mange og forskjellige oppgaver. 

Stor arbeidsmengde kan gjøre det vanskelig å balansere arbeidet, hvilket støttes av informant 
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1. Informant 2, 3 og 4 peker på at ulike kontorer har veldig ulik praksis, noe som gjør 

generalisering vanskelig. Førstnevnte har deltatt på videreutdanning, og forteller: 

 

Og når jeg satt med eh… PP-rådgivere fra land og strand rundt i Norges land, så 

oppdaga jeg å herre gud, så forskjellig praksis. Det er så forskjellig praksis. Og jeg 

fikk en opplevelse av at vi er så langt framme her i kommunen, at det de satt og prata 

om, det er vi ferdig med for lenge siden. Jeg satt og… var målløs mange ganger og 

tenkte er det her et problem? […] Ikke sant, det som jeg sier at det her er en del av 

jobben vår, det er ikke en del av jobben der ute. Jeg hører faktisk PP-rådgivere som 

har sitti sammen med meg forteller at de får en bunke på seksti sakkyndige, vær så 

god løs det, og det skal være innen da og da. Det gjør ikke vi. Vi har ikke de derre 

seksti som kommer inn til meg. Ikke sant, vi er et team, vi… vi liksom fordeler saker, 

hvordan gjør vi det, jo vi jobber først systemretta og rydder opp, ikke sant. Så ja, det 

er et ønske, men her driver vi nettopp med veiledning. Vi har oppdaga at ved å jobbe 

på den måten, så er vi tidlig i gang. 

 

Informant 1 sier PP-tjenesten er spesiell fordi de ikke kan avslutte saker uten ønske fra de 

involverte. PP-tjenesten blir stebarnet i kommunen, når alle andre trekker seg ut, sitter de 

igjen med sakene.  

 

Informant 1, 2, 4 og 5 hevder PP-tjenesten har en rolle som skolens støttespiller. Sistnevnte 

sier PP-tjenestens hovedfokus bør være tilrettelegging for elevers utvikling, og informant 3 

sier PP-tjenesten ikke bare må være til for sin egen del, arbeidet deres må komme til nytte. 

Informant 2 mener at krav utenfra gjør at noen av rollene deres er satt. Samtlige informanter 

mener PP-tjenestens overordnede rolle er å hjelpe skoler og elever på ulike måter.  

 

4.3 Veiledningsarbeidet  
Informant 1, 2, 4 og 5 har generelt mye erfaring med veiledning, både fra nåværende og/eller 

tidligere arbeidssteder. De to førstnevnte mener veiledning er en del av alt arbeidet de gjør. 

Informant 3 har en del veiledningserfaring, men sier det spørs hva man legger i begrepet. 

Veiledning er en del av hennes daglige arbeid, og innebærer veiledning av foreldre og lærere 

i spørsmål om tilrettelegging og behov for spesialundervisning. Hun har mindre erfaring med 

systematisk veiledning over tid.  
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Informant 4 sier veiledning er en del av jobben. Han prøver i flere saker å veilede systematisk 

over tid, og driver også med prosessorientert veiledning, som innebærer mer fokus på læreren 

enn på saken. Informant 1 legger også opp til systematisk veiledning, men sier det er 

vanskelig å finne tid til jevnlige møter. Veiledningen kan derfor bli litt tilfeldig. Veiledning 

som er knyttet til mer systemrettede prosjekter, har et fast forløp med spesifikke 

veiledningsmetoder. Informant 5 veileder både foreldre, lærere, ledelse og elever, men sier 

veiledningsarbeidet varierer fordi skolene er ulike. Det varierer for eksempel hvor inkludert 

ledelsen er i PP-rådgivernes arbeid. I likhet med informant 1, 2 og 5, mener informant 4 at 

veiledning er en del av både system- og individrettet arbeid, men sier veiledning på 

systemnivå kan være mer krevende både for læreren og PP-rådgiveren. Det er sårbart når det 

dreier seg om en annen profesjon, og vanskelig å komme til kjernen av problemet. Han 

veileder en del på systemnivå, men det er den type veiledning han har minst erfaring med.   

 

Informant 1 hevder veiledningsarbeidet skal være en prosess. Hun sier de tar mye initiativ til 

veiledning ute i skolene, men opplever det vanskelig å være tett nok på mellom 

veiledningsøktene. Informant 1, 2 og 4 sier de jobber med å fange opp eventuelle utfordringer 

på skolene før de eskalerer, og er opptatt av å lytte til skolens ønsker og behov. De to 

førstnevnte sier samarbeid og tilstedeværelse på skolene er med på å tilrettelegge for 

veiledningsarbeidet, og informant 4 mener hele systemet er lagt til rette for at PP-rådgiverne 

kan drive veiledning på alle nivåer, i alt fra utredningsarbeid, drøfting og oppfølging av 

saker, til samarbeidsforaene.  

 

4.3.1 Oppstart og oppfølging  
Informant 2 og 5 sier saksrettet veiledning starter når en elev henvises til PP-tjenesten. 

Informant 1 og 3 knytter oppstarten av veiledningsarbeidet til det første veiledningsmøtet, der 

førstnevnte sier de fastsetter veiledningsforløpet og avklarer roller og forventninger, for å 

gjøre prosessen ryddig. Hvis det gjelder saksrettet veiledning knyttet til et møte, setter hun 

seg inn i saken på forhånd. Det samme gjøres av informant 5. Informant 2 innhenter 

informasjon om hva bekymringen gjelder på første møte, samt hva som er gjort, og hva 

læreren ønsker av ham. Informant 3 avtaler gjerne et første møte der de skaffer seg oversikt 

over hva saken gjelder. Hun prøver å skape refleksjon rundt ulike problemstillinger, og gir 

eventuelt lærerne konkrete råd.  
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Informant 2 og 5 sier utredningsprosessen videre gir viktig informasjon og skaper kontakt 

mellom alle involverte. Tilbakemeldingen etter endt utredning er viktig, og de beskriver dette 

som en form for veiledning. Hensikten er i fellesskap å finne ut hvordan 

utredningsresultatene kan brukes til beste for eleven, PP-rådgiverne skal ikke bestemme 

hvordan dette skal gjøres. Arbeidet danner også utgangspunkt for videre veiledningsarbeid. 

Informant 4 sier det vanligste er å gi saksrettet veiledning etter en utredningsprosess, men at 

veiledningsarbeidet også kan ta utgangspunkt i ønsker og behov fra skolens side. Informant 1, 

2 og 4 knytter også saksrettet veiledning til oppfølgingsarbeid og møtevirksomhet. Samtlige 

informanter forteller at antall veiledningstimer avhenger av sak, og at det kan variere fra 

enkelttimer til lengre veiledningsforløp.  

 

Informant 1 og 2 sier mye av oppfølgingen skjer gjennom daglig kontakt på skolene. Det å 

være synlig på skolen, og å stikke innom lærere og ledelse, er også viktig for 

relasjonsbygging. Sistnevnte mener den gode relasjonen har gjort at lærerne kommer innom 

ham hvis det er noe, og han blir ofte invitert med på teammøter. Dette gir ham en følelse av 

hvordan ting ligger an, og mulighet for å vurdere den videre oppfølgingen. Førstnevnte 

vektlegger fleksibilitet i oppfølgingsarbeidet, uforutsette ting kan skje, og man må være 

lydhør for slike hendelser så lærerne opplever å bli ivaretatt. Informant 5 synes hvert møte i 

en sak er veiledning, eller en form for oppfølging av veiledningen. Lærerne kan ha behov for 

veiledning ut over dette, og møtene gir viktig informasjon som da kan brukes. Informant 3 

prøver å få lærerne til å se veiledning som en prosess, at endringer ikke nødvendigvis skjer 

umiddelbart, men opplever det som vanskelig. Hun prøver å følge opp gjennom nye avtaler, 

og møter også eleven og lærere ved behov.  

 

4.3.2 Roller og forventninger 
Samtlige informanter mener man må unngå en ekspertrolle i veiledningen. Læreren skal ikke 

oppleve at noen utenfra forteller dem hva de skal gjøre, det går imot veiledningens hensikt. 

Informant 1 og 5 mener veiledningen skal oppleves som en reell samtale, ikke som opplæring 

fra den med mest kompetanse. Forholdene i veiledningen er noe asymmetriske, men 

likeverdighet må etterstrebes. Ulikheter i kunnskap, yrkesbakgrunn og roller kan gi flere 

perspektiver og idéer, og må anses som positivt. Man samarbeider mot et felles mål og blir 

således likeverdige i veiledningsprosessen. Informant 3 synes også forholdet i veiledningen 
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er asymmetrisk, og sier at asymmetrien skiller veiledning fra mer reflekterende arbeidsmåter. 

Tanken om at veileder skal ha mer kompetanse er litt gammeldags, og hun er derfor tilhenger 

av likeverdighet i rollene. Informant 2 og 5 mener man har veilederrollen i kraft av sitt yrke, 

og førstnevnte mener derfor at rollene er noe satt. Sistnevnte synes veilederrollen innebærer å 

være aktør for endring. Informant 4 sier hans rolle som veileder er å åpne for refleksjon, og å 

tilføre veiledningen noe som hjelper lærerne til å endre praksis. Læreren må ha en aktiv rolle, 

ettersom veiledningen ikke skal være en undervisningsøkt. Informant 5 mener det er 

avgjørende at lærerens rolle er å være veisøker. De må ha et ønske om, og et behov for, å bli 

veiledet.  

 

Når det gjelder lærernes forventninger til veiledningen, forteller samtlige informanter at 

forventningene ofte innebærer en fasit eller en rask løsning på problemet, og det er mye 

rådsøking fra lærernes side. Informant 3 og 4 sier det kan være vanskelig å drive 

veiledningen videre når lærere har slike forventninger, og lærerne kan bli skuffet når 

forventningene ikke innfris. Førstnevnte sier veiledning kan være sårbart for lærere, og 

veileder må være klar over dette. Sistnevnte tror det er forlokkende for lærere å få tilbud om 

veiledning, men at de takker ja uten helt å vite hva hjelpen innebærer. Det er vanlig at PP-

rådgivere blir møtt med motstand i slike situasjoner, og informanten mener veiledning er 

avhengig av gode avklaringer i forkant. Han forteller:  

 

Det er jo veldig frustrerende, men det sier kanskje også noe om det behovet for å 

avklare og og… være mer sånn tydelig på hva innebærer veiledning da? Det 

innebærer ikke nødvendigvis at vi kommer og forteller dere hvordan dere skal gjøre 

det, eh, men at vi har en annen fagbakgrunn og et annet utgangspunkt da. For å tenke 

eh, drøfte problemstillinger. Og det, i den veiledninga, den drøftinga som skjer der, så 

kan det oppstå endring da. Eh, men også tenke at dette er prosesser som man må stå i 

over tid da.  

 

4.3.3 Utfordringer  
Endring gjennom veiledning tar tid, og informantene trekker fram knapphet på tid som en 

hovedutfordring i veiledningsarbeidet. Lærere og PP-rådgivere skal håndtere mange 

oppgaver, og strever med å rekke alt. For PP-rådgiverne kan det være vanskelig å få tid til 

veiledning når antall henvisninger øker. Informant 1 og 4 ønsker mer tid avsatt til veiledning, 
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og sistnevnte tenker da spesielt på saksrettet veiledning. Førstnevnte ønsker en PP-tjeneste 

som umiddelbart kan bidra i akutte, vanskelige situasjoner, noe som ikke er tilfellet i dag. 

Hun beskriver en situasjon der barnegruppen vokser, PP-tjenesten får flere og nye oppgaver, 

og antall PP-rådgivere er like stort eller mindre enn for femten år siden. I tillegg til 

tidsmangel, bidrar ressursknapphet til å vanskeliggjøre informant 1, 4 og 5 sitt ønske om å 

være tettere på skolen. Førstnevnte mener PP-rådgiverne har for stor arbeidsmengde, og 

ønsker flere ansatte. Noe redusert arbeidsmengde kunne muliggjøre tettere oppfølging og 

grundigere og bedre arbeid. Informant 5 nevner også stor saksmengde som utfordrende, og 

mener PP-rådgiverne kunne ha vært tettere på skolen, og således bidratt mer, hvis de hadde 

færre saker. PP-tjenestens målsetting er å bidra til tilrettelegging og å hjelpe skolene, og et 

tettere samarbeid mellom skole og PP-tjeneste ville være gunstig for elevene.  

 

Informant 3 stiller spørsmål ved om PP-rådgivere skal veilede, og sier hun delvis kan avfeie 

veiledning. Hun ønsker heller å satse på en form der man samarbeider med de det gjelder for 

å komme fram til de beste løsningene, og at utgangspunktet er en mer reflekterende 

arbeidsmåte. Informanten tror dette i større grad vil føre til endring.  

 

4.4 Verdier, holdninger og forutsetninger 
4.4.1 Motivasjon og behov 
Informant 1, 3, 4 og 5 trekker fram motivasjon, eller et følt behov, som en viktig forutsetning 

for saksrettet veiledning, og sier lærerne må være motiverte for og ha et ønske om å bli 

veiledet. Veiledningen må treffe et følt behov, et opplevd problem eller noe de ønsker å finne 

ut av. I følge informantene er ikke dette alltid tilfellet. Informant 4 forteller: 

 

Ja, altså, det er meningsløst å veilede noen som ikke ønsker å endre praksis da, eller 

gjøre noe annet. Eller være åpen for å tenke på en annen måte. Så hvis den man 

veileder ikke er motivert for å gå i veiledning da, eller bli veileda, så er det jo ganske 

meningsløst. Men dessverre så skjer jo det noen ganger da, sånn i skolesammenheng. 

Ikke fordi at de ikke vil eller, men ikke sant, de føler at de har prøvd så mye og. 

Behovet for veiledning kommer kanskje ovenfra, ikke sant, som et mer sånt… krav. 

Men da, da lykkes man jo ikke.  
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Behovet, slik informant 1 og 4 ser det, må avklares i forkant. Avklaringen bør inkludere 

forventninger til veiledningen, deltakere, hva veiledningen innebærer, samt kjernen i 

problemstillingen. I følge informantene er dette avgjørende for veiledningsforløpet. Sammen 

med informant 3, sier de at man må ha en plan, eller en avtale, for veiledningsprosessen, slik 

at rammene blir lagt med en gang. Informant 3 opplever dette som vanskelig å gjennomføre i 

praksis. Informant 1 mener at starten er ekstra viktig, at man har en avtale og vet hva man 

skal gjøre videre. Dersom læreren ikke er helt motivert, er det hennes jobb å endre dette. 

Lærerne må oppleve veiledningen som fruktbar, den skal ikke bidra til oppgitthet og følelsen 

av å ha fått mer jobb. Hun får tilbakemelding på at PP-rådgiverne er flinke, og de er ønsket i 

saker med komplekse, problematiske forhold. 

 

4.4.2 Trygghet, forståelse og relasjon  
Informant 1, 2, 3 og 4 snakker om trygghet i forbindelse med saksrettet veiledning. Informant 

1 og 3 hevder det må være en trygghet i bunn for at veiledningen skal fungere, samtidig som 

veileder må være trygg på sin egen rolle. De knytter tryggheten til erfaring, altså noe man 

utvikler over tid. Informant 3 sier veileders trygghet kan bidra til at lærerne får tiltro til 

vedkommende. Veiledningen skal også bidra til å trygge lærerne i sin rolle og sitt arbeid, noe 

som trekkes fram av informant 2 og 4. At veiledning må baseres på tillit, blir i denne 

sammenhengen trukket fram av informant 1, 2 og 3. Førstnevnte sier det er veileders ansvar å 

oppnå dette. Tillit utvikles over tid, og henger sammen med kontaktetableringen. Informant 2 

jobber med å etablere tillit allerede før veiledningen starter:   

 

Min inngangsport til en god veiledning har alltid vært at jeg har starta et helt annet 

sted som ikke har noe med temaene å gjøre i det hele tatt. Jeg setter meg ned og 

spiser lunsj med dem, jeg sitter og har blitt… en person som de tenker at jeg er en av 

staben deres. Ikke sant, jeg har sittet der og prata om deres unger, jeg spør om 

interesser, jeg tuller med dem, ikke sant. Og det er nettopp disse faste dagene som har 

fått oss til å gjøre det. Hva har det ført til? Jo, de har tillit til meg.  

 

Viktigheten av at lærerne føler seg ivaretatt blir trukket fram av informant 1, 3, 4 og 5, og de 

to førstnevnte sier at veileder må vise empati.  
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Informant 1, 2, 4 og 5 vektlegger forståelse som en viktig forutsetning for veiledningen. 

Veilederen må ha forståelse for den situasjonen og det arbeidet læreren står i. Dette må 

kommuniseres slik at læreren føler seg forstått og anerkjent, noe informant 1 og 4 også 

påpeker. De hevder anerkjennelse er spesielt viktig i veiledning av lærere. Informant 2 anser 

felles forståelse av situasjonen og det eventuelle problemet som essensielt, og sier dette må 

være på plass før veiledningen starter. Han bruker bevisst ordet «vi» i alle sammenhenger på 

skolen, og sier dette gir en følelse av å være sammen om problemet og en del av det samme 

kollegiet. Informant 1, 2, 4 og 5 mener veilederen må ha kompetanse om skolen for å oppnå 

god forståelse. Sistnevnte forteller:  

 

Men jeg tror en god veiledning, det er jo at den som gir veiledning setter seg inn i den 

situasjonen og den… må kunne litt om det ståstedet læreren er i da. Det er 

kjempeviktig. Eller så blir det bare en teoretisk greie. Og jeg tror at… Veiledning 

etter mitt skjønn er å utvikle praksis. Og da må du kunne litt om praksisen til den som 

står i det. Det er jeg ikke sikker på at alle har egentlig. For at det å være lærer er en 

kompleks, kompleks greie. Så det er veldig viktig å forstå skolens oppgave, forstå 

lærerens oppgave når du skal drive veiledning. 

 

Forståelse og anerkjennelse knyttes også til relasjon. Informant 1 og 2 hevder vellykket 

veiledning avhenger av gode relasjoner, og at veilederne har ansvar for relasjonen. Man 

kommer ingen vei uten en trygg relasjon i bunn. I følge informant 2 og 3 må veiledningen 

preges av gjensidig respekt for hverandres kompetanse, yrker og roller. Sistnevnte opplever 

sjelden dette i praksis, noe som gjør det vanskelig å få veiledet. At veileder må ha respekt for 

læreren, vektlegges av informant 1 og 4, og informant 1, 2 og 3 sier veilederen må være 

ydmyk. Førstnevnte sier det som er spesielt med veiledning, er alt tingene henger sammen. 

Én ting er ikke nødvendigvis viktigere enn de andre, og det kan være ulike grunner til at man 

ikke lykkes underveis. Hun forteller følgende om hva som er viktigst når man skal veilede 

lærere:  

 

Å lytte. Å møte de, anerkjenne de. Altså relasjonen, det må være noe i bånn der. Eller 

du må få en relasjon. Og hvis du, hvis det er første gangen du møter noen lærere, det 

er første veiledningen man skal ha, så tenker jeg det er så viktig å være litt ydmyk og 

ha respekt og egentlig anerkjennelse da. Jeg trenger ikke å si at jeg er enig med deg 

eller uenig, men ha forståelse for at sånn er det for deg. Og at jeg mener det litt på 
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ordentlig. Altså desentrering, altså innlevelse, å tune seg inn, alle disse 

prosessferdighetene er jo, det er jo det viktigste. Tenker jeg.  

 

4.5 Kunnskap og kompetanse 
4.5.1 I PP-tjenesten  
Samtlige informanter trekker fram ulike aspekter ved kunnskap og kompetanse i PP-

tjenesten. Informant 1, 2, 4 og 5 peker på kunnskap om skolen og arbeidet der som en 

nødvendighet, og sier læreryrket er veldig krevende. Informant 1 orienterer seg derfor om hva 

skolen holder på med, og prøver å trekke dette inn i veiledningen. Informant 2 peker på 

vanskeligheten av å være lærer i dagens samfunn, ettersom det kreves kompetanse langt 

utenfor det pedagogiske feltet. Han sier man egentlig burde hatt faste psykologer på skolen. 

Informanten fortsetter:  

 

Lærere er utrolig frustrerte over den psykososiale verden der ute. Og de, mange av de 

sier til oss jeg er ikke psykolog, jeg får ikke begynt med pedagogikken en gang, fordi 

det er så masse der. Ikke sant. Og hvem skal ta den biten, er det PPT?  

 

Informant 5 hevder PP-rådgivere med pedagogutdannelse har en fordel når det gjelder 

kunnskap om skolen, det gjør det lettere å stille riktige spørsmål. Hun mener PP-tjenestens 

kompetanse om skolen er mangelfull på enkelte områder, slik som vurdering av individuelle 

opplæringsplaner og pedagogiske rapporter. Informanten understreker også viktigheten av 

god utredningskompetanse. Informant 3 opplever at enkelte PP-rådgivere er mer opptatt av 

utredningsarbeid enn pedagogisk praksis, og synes dette kan være uheldig. Hun sier deres 

fokus er elevens lærevansker, testing og utredning, og de anser arbeidet som en form for 

faglig selvstimulering. Informanten mener utredningsarbeidet er viktig, men sier noe av 

informasjonen har mest verdi for selve utredningsarbeidet, og kan derfor ikke omsettes til 

praksis. Informanten tror dette fokuset er noe av grunnen til at PP-tjenesten ikke har vært så 

interesserte i å jobbe systemrettet.   

 

Informant 1 og 2 trekker fram at problematikken rundt en elev ofte er sammensatt, noe som 

stiller krav til PP-tjenestens kunnskap og kompetanse. Sistnevnte sier PP-rådgivere har 

kunnskap om veldig mye på et overordnet nivå, samt egne ekspertområder, men de kan ikke 

være eksperter på alle områder. De er derfor avhengige av samarbeid og gode rutiner seg 
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imellom, men opplever det innimellom som problematisk å få til. Han forteller videre at PP-

kontoret hans er veldig opptatt av å gi de ansatte mulighet til kunnskaps- og 

kompetanseutvikling. Dette bidrar til faglig påfyll og utvikling, og er viktig hjelp fordi man 

får nye idéer og perspektiver til arbeidet, blant annet for veiledningsarbeidet.  

 

4.5.2 Om veiledning 
Informant 3, 4 og 5 sier det forventes at PP-rådgivere har veiledningskompetanse etter endt 

utdanning. Informant 4 er imidlertid usikker på om det stemmer, og sier ingen sikrer at de har 

slik kompetanse. For å utvikle sin veiledningskompetanse har han deltatt i et 

fordypningsprogram om veiledning av andre yrkesgrupper i regi av psykologforeningen, og 

psykologene på kontoret har også utviklet en veieldningshåndbok med retningslinjer. 

Gjennom dette arbeidet har de tatt initiativ til å jobbe med prosessorientert veiledning, og han 

sier dette gjøres for å sette veiledningsarbeidet mer i system.  

 

Informant 1 sier at veileder- og rådgiverkompetanse er den kompetansen PP-rådgiverne 

innehar, ettersom veiledning og rådgivning er de verktøyene de kan bruke. På hennes kontor 

trener de derfor på ulike veiledningsmetoder, og jobber aktivt med å utvikle PP-rådgivernes 

veiledningskompetanse. Hos informant 3 er veiledning sjelden tema på kontoret, og de 

utvikler veiledningskompetanse kun gjennom erfaring. Hun synes trening i 

veiledningsferdigheter kunne ha vært gunstig med tanke på hva man gjør i vanskelige 

veiledningssituasjoner, og for å få tilbakemelding på eget kroppsspråk. Både hun og 

informant 2 sier at kroppsspråket vårt forteller mye, blant annet om vi ønsker å være til stede 

i veiledningen eller ikke, og at det derfor er viktig at kroppsspråket signaliserer interesse og 

et ønske om å hjelpe.  

 

Informant 1, 3 og 5 mener en viktig del av veiledningskompetansen er å ha en solid 

fagbakgrunn og kunnskap om temaet for veiledningen. Førstnevnte trekker også fram 

prosessferdigheter, eksempelvis speiling, oppsummering og systematisering. Informant 3 

mener veiledningskompetanse og tilhørende ferdigheter er et sammensatt felt, og at det kan 

være vanskelig å peke på helt konkrete ting. Hun prøver å være ydmyk og ivareta lærerne, og 

legger vekt på å ikke være instrumentell. Informant 4 sier det er vanskelig å skille mellom 

ferdigheter og holdninger, ettersom mye av veiledningen handler om hvordan man møter 

mennesker. Han sier det er litt diffust hva veiledning er og hvordan man skal veilede, og dette 
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gjør det vanskelig å konkretisere hva man trenger. Informanten mener imidlertid at man må 

anerkjenne, ha et overordnet blikk, kunne ivareta, og være oppmerksom på ting som kan 

forhindre utvikling. Informant 2 mener noe av det viktigste for en veileder er 

medmenneskelighet, respekt og forståelse, samtidig som man ivaretar egen profesjonalitet.    

 

4.5.3 Kommunikasjon 
Samtlige informanter fremhever kommunikasjonsferdigheter som viktige for en veileder. 

Informant 1 mener gode kommunikasjonsferdigheter, som lytting og genuin interesse for det 

som sies, er avgjørende for en vellykket veiledning. Man må stille gode spørsmål, noe som 

støttes av informant 2 og 4, og spørsmålene skal åpne for refleksjon. Hun mener 

kommunikasjonen er det som danner relasjonen og driver hele forløpet, og peker på at 

veileder må ta ansvaret dersom det oppstår misforståelser.  

 

Informant 3 og 4 snakker om viktigheten av dialog, og sistnevnte prøver å legge opp til en 

dialogbasert veiledning. Han sier det er viktig å skape dialog basert på respekt, og at 

kommunikasjonen i veiledningen derfor er avgjørende. Informanten understreker viktigheten 

av veilederens evne til å lytte. Informant 3 sier det er viktig å være trygg i kommunikasjonen. 

Informant 2 og 5 mener god kommunikasjon er avgjørende for veiledningen. Veilederen må 

være tydelig, men på en måte som ivaretar læreren, samt bruke et språk som treffer læreren. 

Førstnevnte mener kommunikasjon er innfallsport til det meste, og sier veilederen må ha tid 

og tålmodighet. Det handler om å møte lærerne der de er, så de opplever en styrke og 

mestring, og kommunikasjonen må gjenspeile verdiene veiledningen bygger på.   

 

4.6  Samarbeid 
Samtlige informanter snakker om betydningen av samarbeid. Informant 1 og 2 sier det er 

viktig å etablere et kollektivt vi, ikke bare mellom skolen og PP-tjenesten, men i hele 

kommunen. Det er ikke jeg som jobber med saken, men vi i fellesskap. Førstnevnte sier de 

jobber med å bygge opp dette, men skulle ønske skolene bidro mer. Informant 2 sier de har 

etablert et kollektivt vi i kommunen, og et velfungerende, tverrfaglig samarbeid. Gjennom 

felles satsningsområder, gode rutiner og etablerte ordninger tilrettelegger kommunen for 

samarbeid mellom instansene for å løse problemene de står overfor. Samarbeidet bidrar til 

trygghet blant de involverte når det gjelder roller og ansvars- og arbeidsfordeling. Dette 
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skaper også felles forståelse for problemene, slik at man lettere kan jobbe mot et felles mål. 

Informanten forteller: 

 

Ikke sant, det er noe med å gjøre hverandre gode. Og hvorfor skal vi ha opp alle de 

spørsmålene da? Jo, fordi vi skal det beste for barnet. Okei. Nå er det sånn at denne 

eleven har stort skolefravær og vi er bekymra for den psykiske helsen her, det er mye 

angst inne i bildet. Ja, hva er målet vårt nå i dette møtet, jo, vi må ha et felles mål. 

Ok, vi skal ha ungen på skolen, hvem gjør hva nå. Hva kan helsesøster bidra med. 

Kan hun bidra med samtale? Hva kan jeg bidra med, har jeg mulighet til å sjekke 

eller henvise videre i forhold til angst. Ikke sant, det er det spillet da. Å jobbe mot et 

felles mål, vi kan ikke ha ti etater som jobber på hver sin tue med hver sin ting uten at 

vi kommuniserer. Og det samme gjelder læreren og. […] Men hva er målet vårt? Jo, 

at ungen skal ha det best mulig. Men da må alle leddene være på plass. Det er det 

derre samarbeidet da. 

 

Informant 5 tror skolene opplever PP-tjenesten som sin nærmeste samarbeidspartner, men 

sier lærerne ofte forventer at tjenesten skal fikse hele problemet. Hun mener denne 

innstillingen er feil, fordi eierskapet til elevens opplæring ligger i skolen. Ledelsen må derfor 

være tydelige på PP-tjenestens rolle, og dette må kommuniseres og avklares.  

 

4.6.1 Positive erfaringer 
Informant 1, 2, 4 og 5 vurderer samarbeidet med lærere og ledelse hovedsakelig som 

konstruktivt og godt. Skolene er generelt åpne for bistand fra PP-tjenesten, og godt samarbeid 

bidrar til at flere elever får hjelp. Informant 4 sier at de gjennom samarbeidet løfter 

kompetansen på skolen, også innenfor det allmennpedagogiske. Man blir etter hvert godt 

kjent med lærerne på en skole, og ser andre behov. Hvis det eksempelvis er mange 

henvisninger i en klasse, kan man lettere gå inn og vurdere hvilke faktorer som spiller inn. 

Informant 3 opplever godt samarbeid og føler seg respektert på én skole, og sier at et slikt 

samarbeid kan gjøre at man faktisk får veiledet.  

 

Informant 1 og 2 opplever å være viktige støttepersoner for rektorene, og å være ønsket på 

skolene. Sistnevnte sier det er tilrettelagt for veldig godt for samarbeid, blant annet gjennom 

samarbeidsmøter og faste dager på skolene, og mener de er veldig privilegerte som kan være 
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så mye på skolene. Dette gjør det enklere å jobbe systemrettet, muliggjør oppfølging av saker 

etter endt utredning, og gjør at lærerne naturlig spør om hjelp. PP-rådgiverne er respekterte 

på skolene, og informanten ser det som en følge av tilrettelegging for samarbeid som er 

forankret øverst i kommunen. Kommunens ledelse ønsker at PP-tjenesten skal være en del av 

skolens arbeid. Samarbeidet bidrar også til å avverge henvisninger:   

  

Vi har merka oss ved å ha disse samarbeidsmøtene på skolen, og det å være 

tilgjengelige, har gjort at vi kan foreslå tiltak veldig raskt, vise, ikke sant, diskutere, 

tenke på organisering, alt det der, og så har vi rydda unna problemet lenge før det 

kommer til oss. Ikke sant. Det er til ytterste nålespiss at de kommer til oss. Men da 

jobber vi veldig aktivt inn i skolene våre da.  

 

Informanten blir ansett som en del av kollegiet, og mener dette er positivt for 

veiledningsarbeidet. Han anser mesteparten av sitt arbeid som en form for veiledning, men 

tror lærerne opplever det mer som samarbeid enn som veiledning. Informanten bruker sjelden 

veiledningsbegrepet, nettopp fordi veiledning er et felles ansvar, noe man arbeider sammen 

om.  

 

4.6.2 Samarbeidsutfordringer 
Av informantene, er det først og fremst informant 3 som opplever samarbeidet med lærere og 

ledelse på enkelte skoler som særlig utfordrende. Hun synes det varierer veldig om man 

møtes med respekt eller ikke, og opplever en del motstand og skepsis fra lærerne, spesielt når 

ledelsen har iverksatt veiledningen. Det varierer også hvor inkludert ledelsen er i 

veiledningsarbeidet. Informanten forteller om en skole der det er vanskelig å finne formen på 

samarbeidet og å veilede, fordi rektor er uinteressert. Hun trekker fram gode 

veiledningssituasjoner med enkeltlærere, men sier dette er lærere hun har god relasjon til og 

saker hun kjenner. Dette har vært vanskelig å få til i andre tilfeller, ettersom manglede 

interesse og samarbeidsvilje skaper dårlig utgangspunkt for veiledning. Hun har opplevd at 

ledelsen ville at PP-tjenesten skulle veilede i tråd med skolens ønsker, og har møtt negative 

reaksjoner hvis dette ikke skjedde. Hun skulle ønske at ledelsen involverte seg mer, at 

samarbeidet mellom skolene og PP-tjenesten generelt var preget av gjensidig respekt, og at 

det var mulig å ta imot råd fra andre. Slik situasjonen er nå, er det mange elever som ikke får 

den hjelpen de trenger.  
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Informant 3 har flere eksempler på dårlig samarbeid, blant dem situasjoner der ledelsen har 

avskrevet henne i veiledningsarbeidet uten at hun fikk uttale seg. Enkelte steder har ledelsen 

en holdning til PP-tjenesten som gjør det vanskelig for henne å komme i posisjon, noe 

informanten opplever som utfordrende. Informanten forteller også om forsøk på å etablere 

tverrfaglige samarbeidsprosjekter som opplevdes som lite vellykket. Rammene rundt 

samarbeidet var ikke gode nok, og et godt tverrfaglig samarbeid krever mer enn at man 

møtes. Samarbeidet må ha en hensikt og et mål.   

 

Informant 3 og 5 opplever å måtte gå på tvers av skolens syn og interesser i enkelte 

sammenhenger. De sier PP-rådgivernes oppgave er å hjelpe elevene, uavhengig av om det 

blir ubehagelig for dem. Sistnevnte sier lærerne og ledelsen også kan ha ulike oppfatninger av 

hva en elev har behov for, og slike situasjoner kan være vanskelige å håndtere, og 

utfordrende for samarbeidet. For at samarbeidet skal fungere, mener hun skolen må ha et 

eierskap til problemet og en idé om hva problemet er og hva PP-tjenestens rolle og bidrag 

skal være. Et veiledningsoppdrag som ikke er forankret i ledelsen, og der det eksisterer ulik 

problemoppfatning, kan skape en kaotisk situasjon, vanskeliggjøre samarbeid, og føre til at 

lærerne mister interessen for veiledningen. Hun understreker derfor at ledelsen må formidle 

tydelig både hva de ønsker veiledning på og hvorfor de ønsker det.  

 

Informant 1, 3 og 4 sier enkelte er kritiske til deres rolle som sakkyndige, og opplever at PP-

tjenesten lett får skylden når skolene mangler ressurser. Førstnevnte forteller at antall 

henvisninger til PP-tjenesten øker når kommunebudsjettet skal ned, hvorpå PP-tjenesten 

klandres for å anbefale tiltak som skolene mangler ressurser til å gjennomføre. Sistnevnte sier 

enkelte mener PP-tjenesten fratar skolene ressurser, ved eksempelvis å anbefale 

spesialundervisning. Slike situasjoner er med på å utfordre samarbeidet. Førstnevnte tror 

lærerne synes PP-rådgiverne er for langt unna, og forteller at dette kan gi ugunstige 

holdninger. Hun tror man kunne unngå mye av dette hvis PP-tjenesten var tettere på skolene. 

Informant 4 forteller at det ofte er veldig utfordrende for lærerne å finne tid til samarbeid og 

veiledning, og hun mener tidsnød, snarere enn vilje, skaper begrensninger i samarbeid.  
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5 Drøfting  
I dette kapittelet sammenfattes og drøftes studiens resultater i lys av den aktuelle teorien og 

litteraturen som ble presentert i kapittel 2. Kapittelet er delt inn i fire deler. Delene omhandler 

ulike områder, men enkelte overlappinger og gjentakelser er vanskelige å unngå fordi flere av 

informantenes uttalelser, som nevnt, henger sammen og påvirker hverandre. Gjennom de 

ulike delene forsøkes det blant annet å besvare hvilke tanker informantene har om målet med 

saksrettet veiledning, om egen rolle i veiledningen, og om forholdet mellom veiledning og 

systemarbeid. Samlet skal alle kategoriene bidra til å belyse hva PP-rådgivere vektlegger i 

saksrettet veiledning av lærere.  

 

5.1 Ulik begrepsforståelse 
Veiledning er et begrep som brukes i mange sammenhenger, og informantenes beskrivelser er 

med på å bekrefte at begrepet kan forstås på ulike måter (Johannessen et al., 2012; Karlsen, 

2011). PP-tjenesten er en virksomhet hvor man har rådgiverstillinger med veiledning som en 

hovedfunksjon, noe som kan gjøre skillet mellom veiledning og rådgivning vanskelig 

(Tveiten, 2013). Skillet kan bli enda mer uklart når saksrettet veiledning er en del av PP-

rådgivernes generelle rådgivnings- og samarbeidsprosess rundt en elev (Hesselberg & von 

Tetzchner, 2016). Hvilke tanker informantene har om begrepene, og hva de anser som målet 

med saksrettet veiledning, kan derfor være med på å gi et bilde av hva de vektlegger i 

saksrettet veiledning av lærere. 

 

I likhet med Tveiten (2013), mener tre av informantene at veiledning innebærer en form for 

samarbeid eller samspill. Informant 1 og 4 sier blant annet at man står sammen og drøfter en 

problemstilling over tid, mens informant 2 opplever veiledning som et gjensidig samspill med 

utveksling av kunnskap og forståelse. Uten at det relasjonelle aspektet nevnes eksplisitt, 

hevder både informant 1 og 2 at veiledningen avhenger av en relasjon (Karlsen, 2011; 

Ulleberg, 2014). Meningsskaping skjer i interaksjon og samarbeid mellom deltakerne i 

veiledningssamtalen (Gjems, 2007), noe informantenes beskrivelser underbygger. Det er 

derfor nærliggende å tro at informant 1, 2 og 4 har forståelse for viktigheten av sosiale 

relasjoner (Skagen, 2011a), hvilket har blitt beskrevet som noe av kjernen i veiledning 

(Lingås & Olsen, 2013, s. 15). Når det er sagt, er det fortsatt forskjeller i informantenes 

beskrivelser. De skiller seg også fra informant 5, som sier hennes syn samsvarer med 



 59 

definisjonen til Handal og Lauvås. Veiledningen skal ta utgangspunkt i lærerens praksisteori, 

der hennes jobb er å hjelpe læreren til å reflektere over egen praksis, men lærerne må selv 

endre den (Handal & Lauvås, 2011; Lauvås & Handal, 2014). Det sistnevnte støttes indirekte 

av informant 1 og 4, som sier veiledere har ansvar for fremdrift i prosessen, og skal bidra til 

at læreren finner løsninger som kan føre til praksisendring.  

 

Informantene er enige om at veiledningsbegrepet skiller seg fra rådgivning, til tross for 

glidende overganger. Hovedtendensen i informantenes beskrivelser er at rådgivning knyttes 

til å gi råd om noe konkret skolene lurer på, og de er rådgivere når de tilrår i sakkyndige 

vurderinger. Dette støttes av litteratur på området, men som i informantenes beskrivelser 

pekes det på at det å gi råd kan være naturlig i veiledningssituasjoner. I veiledning skal 

imidlertid den som veiledes oppdage løsningene selv, og muligheten for dette reduseres når 

man gir råd som innebærer hva andre skal tenke og gjøre (Bjørndal, 2011c; Hesselberg & von 

Tetzchner, 2016; Lassen, 2014; Tveiten, 2013). Ettersom det eksisterer ulike betegnelser og 

veieldningsformer med uklare skiller, der rådgivning er en av betegnelsene som er nærmest 

beslektet med veiledning, synes det viktig at informantene virker å være klar over enkelte 

forskjeller (Johannessen et al., 2012; Lassen, 2014; Lauvås & Handal, 2014; Tveiten, 2013).  

 

De fleste informantene skiller ikke mellom saksrettet veiledning og profesjonsveiledning i 

praksis. Informantenes beskrivelser av saksrettet veiledning samsvarer likevel med 

Hesselberg og von Tetzchner (2016) sine på flere punkter, eksempelvis at arbeidet skal 

komme en tredjepart til gode, at arbeidet skal utføres mer hensiktsmessig og således være til 

nytte for eleven. Det kan derfor virke som om saksrettet veiledning hører til informantenes 

arbeid, selv om begrepet ikke brukes i praksis. Enkelte informanter opplever det som 

vanskelig å skille ulike typer veiledningsarbeid fra hverandre, men det er grunn til å tro at 

deres videre beskrivelser av saksrettet veiledning samsvarer med hvordan arbeidet beskrives 

av Hesselberg og von Tetzchner. Dette underbygges av at samtlige informanter mener målet 

med saksrettet veiledning er at elever skal få det bedre, utvikle seg og få oppfylt sine behov. 

Saksrettet veiledning synes også å gi enkelte fordeler, eksempelvis at temaene knyttet til 

arbeid med enkeltelever er snevrere enn i profesjonsveiledning (Hesselberg & von Tetzchner, 

2016). Dette kan være noe av årsaken til at to informanter synes saksrettet veiledning er mer 

konkret, og gjør det lettere å komme fram til problemstillingen. Flere informanter knytter 

saksrettet veiledning til arbeidet med utredningsprosessen, som gir nyttig informasjon med 

tanke på videre veiledningsarbeid.  
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Saksrettet veiledning er en tidsutstrakt prosess som skal endre holdninger og handlemåter, 

føre til praksisendring som bedrer elevens læring, og rettes mot fagpersonens kompetanse og 

arbeid (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). Dette støttes av informantene, som mener et mål 

med saksrettet veiledning er å skape endring av praksis. De omtaler veiledning som 

endringsarbeid over tid, som en prosess, og påpeker at slik veiledning muliggjør endringer 

man sjelden oppnår i enkeltmøter. Tidsaspektet synes derfor å være viktig for måloppnåelse. 

Det virker derfor litt motstridende at samtlige informanter også knytter saksrettet veiledning 

til oppfølging og møtevirksomhet, og at antall veiledningstimer avhenger av sak. Når 

informantene knytter veiledningsarbeidet til daglig oppfølging og samarbeidet rundt en elev, 

kan det handle om at saksrettet veiledning som nevnt er en integrert del av den generelle 

rådgivnings- og samarbeidsprosessen. Saksrettet veiledning, både praktisk og teoretisk, virker 

derfor å ligge nær opp til rådgivning, samarbeid og oppfølging (Hesselberg & von Tetzchner, 

2016). Dette kan gi seg utslag i at informantene virker å anse saksrettet veiledning både som 

en tidsutstrakt prosess og som enkeltstående møter. Når informantene da snakker om målet 

med saksrettet veiledning og hva de vektlegger innenfor dette arbeidet, kan det være 

vanskelig å vite hvilken av oppfatningene de sikter til.  

 

De fleste informantene mener videre at saksrettet veiledning skal bidra til læreres 

mestringsfølelse og trygghet i jobben. Dette støttes av Tveiten (2013), som hevder 

veiledningens hensikt er å styrke fagutøverens mestringskompetanse til beste for 

yrkesutøverens målgrupper. At veiledningen kan gi økt kompetanse (Lingås, 2013), blir 

trukket fram av informant 1 og 4. For å oppnå dette, mener informantene at man trenger 

konkrete mål for veiledningen. Målet må defineres i oppstartsfasen og være kjent for 

deltakerne (Tveiten, 2013). Som man ser, vektlegger både informantene og litteraturen flere 

aspekter ved veiledningens hensikt og mål. Innholdet i flere av beskrivelsene virker likevel å 

være overlappende, og de ulike aspektene synes å henge sammen. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å si at det overordnede målet med saksrettet veiledning er at elever skal få det 

bedre, at de skal utvikle seg og få dekket sine behov. Dette kan oppnås gjennom veiledning 

som bidrar til praksisendring, mestringsopplevelse og/eller økt kompetanse. For å oppnå 

dette, fremstår refleksjon over praksis som spesielt sentralt. Det kan blant annet bidra til 

bevisstgjøring og utvikling av egen kompetanse, klargjøring av hvor adekvat man tenker når 

man handler i praktiske situasjoner, og utvikling av en mer rikholdig tenkning som grunnlag 

for en mer variert praksis (Ahlberg, 2007; Lauvås & Handal, 2014; Løw, 2009; Tveiten, 
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2013). Det må dermed anses som positivt at flere av informantene vektlegger refleksjon som 

viktig for veiledningsarbeidet, og at endring av praksis skjer gjennom refleksjon og drøfting 

som kan gi nye perspektiver.  

 

Flere av informantene prøver, også i rådgivningssituasjoner, å stille gode spørsmål som kan 

åpne for refleksjon. Selv om dette må anses som positivt, virker det å være nødvendig å skille 

klarere mellom PP-rådgivernes veilednings- og rådgivningsarbeid, og også mellom ulike 

former for veiledningsarbeid. Beskrivelsene ovenfor gir grunn til å tro at målsettingen for 

saksrettet veiledning hovedsakelig gjelder tidsutstrakt veiledning, og det kan derfor være 

uheldig at informantene inkluderer flere sider ved sin arbeidsvirksomhet når de snakker om 

saksrettet veiledning. Veiledning blir blant annet fremhevet som en mulig vei til utvikling og 

forandring av skolens virksomhet (Ahlberg, 2007), mens møtevirksomhet og 

rådgivningssituasjoner ikke synes å gi tilsvarende muligheter. Dette, i tillegg til nærheten 

saksrettet veiledning har til rådgivning og samarbeid, er med på å understreke viktigheten av 

å ha et bevisst forhold til veiledning og dens grenseområder (Ahlberg, 2007; Johannessen et 

al., 2012; Tveiten, 2013).  

 

Ser man på Tveitens (2013) definisjon av veiledning, sier den at veiledning er «en formell, 

relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens 

mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske 

verdier» (s.21). Gjennomgangen ovenfor viser at informantenes beskrivelser ivaretar flere av 

disse punktene. De støtter også at istandsettingsprosessen er pedagogisk, i form av fokus på 

læring, utvikling og mestring (Tveiten, 2011). Det skal sies at ingen av informantene 

vektlegger veiledning som en læreprosess eller en måte å fremme læring på (Gjems, 2007, s. 

154; Lingås & Olsen, 2013, s. 14; Løw, 2009, s. 54). En av årsakene til dette, kan være at 

mye av PP-rådgivernes veiledningsarbeid skal komme en tredjepart, altså elever, til gode. 

Informantene støtter også punktet om at veiledningen skal baseres på humanistiske verdier 

som respekt, ansvar og likeverd, samt kunnskap om ulike områder (Tveiten, 2011). Samtlige 

informanter vektlegger imidlertid verdier og holdninger tyngre enn aspekter knyttet til 

kunnskap når de beskriver forutsetninger for veiledning. Informant 4 tror veiledning handler 

mer om å utvikle seg som lærer og menneske generelt enn å lære en spesifikk ferdighet som 

kan hjelpe en elev, og informant 2 synes medmenneskelighet er noe av det viktigste for en 

veileder. Det kan dermed virke som om humanistiske verdier anses som særlig relevante for 

PP-rådgivernes veiledningsarbeid. Det handler om å legge til rette for at veiledningen er 
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fruktbar, samt anerkjenne den enkelte og den enkeltes muligheter. Når verdier gir 

retningslinjer for vår praksis og har stor betydning for de valgene vi gjør og vår samhandling 

med andre mennesker (Tveiten, 2013), kan dette anses som positivt.  

 

Dersom man kombinerer samtlige informanters uttalelser, kan man hevde at punktene i 

Tveitens (2013) definisjon ivaretas. Definisjonen er imidlertid ikke en fasit, og det er ikke et 

mål at informantenes beskrivelser samsvarer med denne. Definisjonen er vid, og åpner for at 

mye og ulik pedagogisk praksis kan passe inn (Tveiten, 2011). Slik kan den gi rom for PP-

rådgivere med ulike syn på hva veiledning er og hva det innebærer, uten at det nødvendigvis 

blir et problem. Gjennomgangen av definisjonen og informantenes uttalelser er likevel med 

på å synliggjøre at PP-rådgivere ikke nødvendigvis vektlegger det samme når de snakker om 

veiledning. Opplevelsen til informant 4 om at det i PP-tjenesten finnes ulike oppfatninger av 

hva veiledning er og hvordan man veileder, ser derfor ut til å stemme. Dette vises 

eksempelvis gjennom at informant 3 sier veiledning kan bli litt instruerende, mens informant 

5 mener at veilederen ikke skal instruere læreren. Førstnevnte er også skeptisk til veiledning, 

og ønsker heller en arbeidsmetode basert på dialog og refleksjon i en form for samarbeid eller 

samhandling. Dette ønsket samsvarer med de andre informantenes beskrivelser av hva 

veiledning er, men informant 3 mener en slik metode er noe annet enn veiledning. PP-

rådgiverne ser altså ut til å være relativt enige om hvordan man bør jobbe for å bedre 

elevenes opplæringssituasjon, og dette må anses som positivt. Det er likevel problematisk at 

begrepsforståelsen er så varierende. Det kan føre til dårlig eller feilaktig kommunikasjon, og 

gjøre det vanskelig å enes om hva PP-tjenestens arbeid skal innebære.  

 

Informantenes beskrivelser er også med på å synliggjøre en et annet viktig poeng. Det er som 

nevnt forskjell på om PP-rådgivere sikter til møtevirksomhet og samarbeidsarenaer eller 

systematiske og tidsutstrakte veiledningsforløp når de snakker om veiledning i PP-tjenesten. 

Det er dermed ikke sagt at det ene eller andre er mer eller mindre riktig, men det sier noe om 

at det er stor variasjon i forståelsen av begrepet. Når både Midtlyngutvalget (NOU 2009: 18, 

2009, s. 180) og Stortingsmelding 18 (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-96) formidler et 

ønske om at PP-tjenesten i større grad skal bidra med veiledning, uten å presisere hva som 

menes med veiledning i denne sammenhengen, er det nærliggende å tro at PP-rådgivere ikke 

har en felles forståelse av hva dette innebærer. Ser man på det faktum at både fagansatte i PP-

tjenesten, skoleeiere og PP-ledere anser veiledning som en viktig del av PP-tjenestens rolle 

(Hustad et al., 2013, s. 84, 108, 134-135), kan mangel på enighet om begrepsinnholdet ses på 
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som uheldig. Det kan dermed virke som om det er et behov for å klargjøre hva man legger i 

begrepet, samt hva man anser som veiledning innenfor PP-tjenestens arbeid. Dette blir 

spesielt viktig ettersom veiledning inngår i PP-rådgiveres faglige virksomhet. Hvis man vet 

hva man gjør, hvorfor man gjør det, samt hvordan man skal utføre det, kan man forhindre at 

veiledning ikke blir en tilfeldig del av PP-rådgiveres arbeid (Ahlberg, 2007; Johannessen et 

al., 2012; Tveiten, 2013).  

 

5.2 Tilrettelegge for positive veiledningserfaringer 
Som nevnt ovenfor, vektlegger informantene verdier og holdninger som en viktig del av 

saksrettet veiledning. Flere av informantene mener blant annet at veiledningen, både for PP-

rådgiverens og lærerens del, må bygge på trygghet og tillit (Handal & Lauvås, 2011; Lauvås 

& Handal, 2014). Trygghet kan også oppnås gjennom veiledningen, noe som samsvarer med 

hovedmålet for PP-tjenestens veiledningsarbeid (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). Hvilke 

holdninger veiledningen bygger på, kan ha stor innvirkning på veiledningsforløpet. 

Informantenes beskrivelser viser forskjell i hvordan veiledningsarbeidet drives og oppleves 

av PP-rådgiverne. Det kan derfor være interessant å se nærmere på hvilke faktorer som ser ut 

til å være avgjørende for at PP-rådgiveres veiledning av lærere kan oppleves som fruktbar.  

 

Informantenes uttalelser viser at motivasjon, eller et følt behov, virker å være en viktig 

forutsetning for saksrettet veiledning. Tveiten (2013) bruker begrepet frivillighet, og sier 

forandring av utøvelse antas å bli ivaretatt best dersom veiledningen er frivillig og man selv 

ønsker å reflektere over praksisen og grunnlaget for den. Informantene forteller at enkelte 

lærere enten mangler motivasjon eller ikke føler behov for veiledning, og at dette særlig er 

tilfellet når andre har iverksatt veiledningen. Informant 3 har erfaringer som støtter dette, og 

det varierer veldig om hun blir møtt med respekt eller ikke. I slike tilfeller kan det være 

vanskelig å drive veiledningen fremover (Stiwne, 2005; Tveiten, 2013). Samtlige informanter 

forteller at deres mål for veiledningen ikke nødvendigvis samsvarer med lærernes. Som 

veiledere må de håndtere denne utfordringen for å oppnå god veiledning, men dette 

vanskeliggjøres dersom lærerne i tillegg mangler motivasjon. Informant 4 omtaler slik 

veiledning som meningsløs, og sier det er svært vanskelig å lykkes med et slikt utgangspunkt. 

Disse erfaringene tydeliggjør viktigheten av at veiledning mellom PP-rådgivere og lærere bør 

baseres på frivillighet, og både skolen og PP-tjenesten bør tilrettelegge for dette. 
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Enkelte forskningsfunn tyder på at veiledning kan bidra til økt motivasjon i jobben, økt 

samarbeidsevne, styrket yrkesidentitet, selvinnsikt, trygghet på egen kompetanse og i 

relasjoner, samt utvikling av tverrfaglig samarbeid (Arvidsson et al., 2001; Hyrkäs & 

Paunonen-Ilmonen, 2001; Magnusson et al., 2002). Informantenes beskrivelser av 

veiledningens hensikt og mål kan i stor grad hevdes å samsvare med dette, og vektlegging av 

verdier og holdninger som trygghet, forståelse og anerkjennelse kan tenkes å bunne i 

informantenes ønske om å tilrettelegge for et godt veiledningsklima. Holdninger preger 

læringsklimaet og relasjonen i veiledningen (Lingås, 2013), og verdiene veiledningen baseres 

på vil ha innvirkning på kvaliteten (Tveiten, 2013). Dette synes å være viktig når 

forskningsfunn tyder på at veiledning kan gi både positive og negative erfaringer. Veiledning 

virker å gi positive erfaringer når man gjennom refleksjon bidrar til bevisstgjøring og 

utvikling av analytiske ferdigheter og egen praksis (Kilcullen, 2007). For å oppnå dette, må 

klimaet i veiledningen muliggjøre slik refleksjon. Holdningene og verdiene som trekkes fram 

ovenfor, virker å kunne bidra til dette, mens mangel på motivasjon og behov vanskeliggjør 

det. Hvilke holdninger og verdier man har til veiledningen og hverandre, kan dermed være 

avgjørende for utbyttet veiledningen gir (Handal & Lauvås, 2011).  

 

De negative erfaringene veiledning kan gi, knytter seg til irrelevant innhold, mangel på 

forberedelse og mangel på viten om hva veiledningen innebærer (Kilcullen, 2007). Når 

informantene forteller om lærere som forventer fasitsvar eller kjappe løsninger, og mye 

rådsøking, kan man anta at heller ikke lærere har en entydig forståelse av 

veiledningsbegrepet. To av informantene sier slike forventninger vanskeliggjør veiledningen, 

og at negative følelser kan oppstå når forventningene ikke innfris. Det sier noe om 

viktigheten av å forhindre at ulik begrepstolkning gir negative veiledningserfaringer. 

Avklaring av behov, forventinger, problemstillinger og hva veiledningen innebærer, slik to av 

informantene praktiserer, virker derfor å kunne ha avgjørende betydning for 

veiledningsforløpet, og bidra til færre negative erfaringer. Dette støttes av teorien om at den 

som veiledes må være veiledbar (Tveiten, 2013), som også trekkes fram av informant 5.  

 

Informant 2 og 3 mener veiledningen må preges av gjensidig respekt. Hesselberg og von 

Tetzchner (2016) hevder gjensidig respekt er en forutsetning for god veiledning, man må ha 

innlevelse i og forståelse for hverandres arbeidssituasjon og holdninger. Opplevelser av 

manglende gjensidig respekt ute i skolen kan derfor være en årsak til at informant 3, som 

eneste informant, ikke nevner forståelse eller anerkjennelse som viktige forutsetninger for 
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veiledningen. Det skal likevel sies at hun virker å ivareta dette gjennom sine beskrivelser av 

hva hun vektlegger i veiledningen, samt presiseringen om at veiledningssituasjonen er sårbar 

for lærere (Handal & Lauvås, 2011). I følge Schibbye (2009) handler anerkjennelse om en 

subjekt-subjekt-relasjon, der den andres virkelighetsforståelse og erfaringsverden blir 

fokusert og verdsatt (Ulleberg, 2014). Holdninger som ydmykhet, anerkjennelse, empati, 

respekt og forståelse, som trekkes fram av både informantene og i litteraturen (Lauvås & 

Handal, 2014), forutsetter en genuin interesse for og tilstedeværelse i veiledningen. Det 

krever også delaktighet og medansvar, både fra veileder og veisøker (Gjems, 2007; Karlsen, 

2011). Som i litteraturen, peker flere av informantene på at relasjonen mellom veileder og 

veisøker kan være preget av motsetninger og spenninger. Utfordringer som oppstår bør 

bearbeides underveis, men dette avhenger av en god relasjon basert på respekt og åpenhet 

(Lingås, 2013). Informant 3 synes å ha vansker med å oppnå dette. Informantene som jobber 

bevisst med relasjonsbygging og etablering av tillit gjennom daglig kontakt med skolen ser ut 

til å dra med seg fordeler inn i veiledningsarbeidet. Det handler om at den atmosfæren og 

relasjonen som skaper tillit mellom partene og muliggjør læring og utvikling i veiledningen 

(Skagen, 2011b, s. 12), kanskje allerede er på plass. Dette gir gode forutsetninger for at 

lærerne er mer interesserte, til stede og delaktige i veiledningsarbeidet, og at motsetninger og 

spenninger i relasjonen lettere lar seg håndtere.  

 

Ut fra det som er nevnt, kan det virke som en relasjon basert på gjensidig respekt er 

avgjørende for at veiledning i det hele tatt kan skje. Dette støttes av eksemplene der 

informant 3 faktisk får veiledet. Erfaringene hennes kan også vise at mangel på gjensidig 

respekt kan påvirke hva man kan vektlegge i veiledningen. Som nevnt ovenfor er verdier som 

forståelse og anerkjennelse avhengig av gjensidighet, og mangel på en anerkjennende 

subjekt-subjekt-relasjon kan være med på å forklare hvorfor informanten opplever 

utfordringer i møtet med enkelte lærere. Når en anerkjennende relasjon kan bidra til økt 

deltakelse og respekt (Lingås, 2013), og forutsetningen for en slik relasjon ser ut til å styrkes 

gjennom relasjonsbygging og etablering av tillit også utenom veiledningen, kan det hevdes at 

både PP-tjenesten og skolene må tilrettelegge bedre for å muliggjøre dette, og således bidra 

til flere positive veiledningserfaringer.  

 

Hesselberg og von Tetzchner (2016) hevder veiledning av fagfolk er nødvendig for utvikling 

av yrkesrollen, kompetanseoppbygging og kvalitetssikring av PP-arbeid, samt et viktig 

redskap for å endre elevers omsorgs- og opplæringsmiljø. Når positive veiledningserfaringer 
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øker sannsynligheten for at læreren fortsetter sin praksisrefleksjon og søken etter 

handlingsalternativer etter endt veiledning (Handal & Lauvås, 2011), virker det fordelaktig at 

informantene generelt ser ut til å vektlegge aspekter som kan bidra til dette. Flere av 

informantene mener blant annet at veiledningen må bygge på lærerens sterke sider og skape 

mestringsopplevelser, og at veiledningen må ta utgangspunkt i det positive og det man ønsker 

å forsterke. Avklaringsarbeid i oppstartsfasen virker som et godt utgangspunkt for å kunne 

gjøre nettopp dette, og underbygges av at avtalene man gjør og hvorvidt man overholder dem 

vil virke inn på hvor trygg veisøker føler seg (Lingås, 2013). Behov for et mål med 

veiledningen, og en plan for veiledningsforløpet, trekkes ikke fram av alle informantene, og 

bør derfor inngå som del av fokuset for å styrke PP-tjenestens veiledningsarbeid. 

Gjennomgangen viser også at mulighetene for et vellykket veiledningsforløp styrkes dersom 

PP-tjenesten og skolene i større grad tilrettelegger for at veiledningen kan gi positive 

erfaringer, ettersom det kan bidra til å gi PP-rådgivere og lærere bedre forutsetninger for 

veieldningsarbeidet og styrke den gjensidige respekten. Dette synes å være fordelaktig for at 

arbeidet deres skal gi best mulig utbytte for elever.  

 

5.3 Kritisk venn  
Informantenes beskrivelser viser at PP-rådgivere har ulike erfaringer med veiledning, og at 

omfanget varierer. Flere peker likevel på at veiledning er en stor del av jobben som PP-

rådgiver, og enkelte mener veiledning er en del av alt arbeidet deres. At veiledning anses som 

en viktig del av PP-tjenestens virksomhet, blir derfor støttet. Veiledning er blant annet et 

hovedelement i PP-tjenestens arbeid for å gjøre fagpersoner kompetente og trygge 

(Hesselberg & von Tetzchner, 2016), og er et viktig grunnlag for fagutvikling (White & 

Winstanley, 2014). Veiledning som inngår i en faglig og formell sammenheng skal være en 

betydningsfull, profesjonell assistanse i individers og gruppers læring, og et viktig 

supplement til annen pedagogisk virksomhet. Den må derfor utføres av en som er kompetent 

til å veilede i en profesjonell kontekst (Lauvås & Handal, 2014, s. 16; Tveiten, 2013). 

Som det ble drøftet tidligere, virker det som om en bred definisjon av veiledningsbegrepet er 

hensiktsmessig i PP-rådgiveres arbeid, slik at det kan romme ulik pedagogisk virksomhet. 

Dette vil imidlertid stille krav til god veiledningskompetanse (Tveiten, 2013). Ettersom PP-

rådgivere virker å ha ulik begrepsbruk og forståelse av veiledningsarbeidet, er det 

nærliggende å tro at de kan ha forskjellig kompetanse. Hva man anser som relevant 

veiledningskompetanse henger sammen med hvilken tilnærming man har til veiledning, og i 
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dette inngår også synet på veilederens rolle (Bjørndal, 2011b). For å undersøke 

informantenes syn på egen rolle som veileder, kan det derfor være hensiktsmessig å se den i 

sammenhengen med veiledningskompetanse og tilnærming til veiledning.  

 

Flere av informantene forteller at PP-rådgivernes veiledningskompetanse først og fremst 

sikres gjennom utdannelse. Informant 4 er imidlertid usikker på om dette er tilfellet. Siden 

veiledning og rådgivning har vært et av satsningsområdene for etter- og videreutdanning i 

PP-tjenesten (Hustad et al., 2016; Kunnskapsdepartementet, 2011), kan oppfatningen til 

informant 4 se ut til å stemme. I evalueringen av kurset ble det pekt på at veilednings- og 

rådgivningskompetanse anses som sentralt for PP-rådgivere (Hustad et al., 2016, s. 50-51). 

Enkelte skoleeiere og PP-ledere har imidlertid pekt på at veiledningskompetansen i PP-

tjenesten virker å være mangelfull (Hustad et al., 2013, s. 120, 147-148). Dette virker 

uheldig, ettersom informant 1 mener veiledning og rådgivning er de verktøyene PP-

rådgiverne kan bruke. Informantene beskriver også veldig varierende fokus på 

veiledningskompetanse innad i PP-tjenesten. På kontorene til flere informanter jobbes det 

med å utvikle denne, enten eksplisitt eller gjennom den generelle kunnskaps- og 

kompetanseutviklingen. Slikt arbeid er fraværende på andre PP-kontorer, der utvikles 

veiledningskompetansen gjennom erfaring. Sannsynligheten for å finne variasjon i 

veiledningskompetanse på tvers av PP-kontorer er derfor stor, noe som igjen kan skape 

forskjeller i hvordan veiledningsarbeidet oppfattes og utføres. Ønsket om bedre 

veiledningskompetanse kommer ikke bare utenfra, enkelte av informantene synes å oppleve 

mangler ved egen veiledningskompetanse. Behovet for å styrke PP-tjenestens fokus på 

veiledningskompetanse understrekes også av beskrivelsene til informant 4. På hans kontor 

synes utviklingen av veiledningskompetansen å være et resultat av psykologenes initiativ. 

Det kan anses som positivt at PP-rådgiverne tar ansvar for dette arbeidet, men hadde kanskje 

vært unødvendig dersom veiledningskompetansen var tilstrekkelig.   

 

Informant 3 jobber på et kontor hvor veiledning sjelden drøftes og kompetanseutviklingen er 

erfaringsbasert. Erfaring blir av flere informanter trukket fram som en viktig del av 

kompetansegrunnlaget, trygghet i veiledningsarbeidet er eksempelvis noe man opparbeider 

over tid. Gjennomgangen ovenfor tyder derimot på at erfaring ikke holder for å sikre 

tilstrekkelig kompetanse. Som nevnt tidligere, ønsker informant 3 en arbeidsform som 

samsvarer med hvordan de andre informantene beskriver veiledning, men mener denne 

arbeidsformen er noe annet enn veiledning. Ulik begrepsforståelse virker derfor å være 
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årsaken til at enkelte informanter sier PP-tjenestens veiledningsarbeid er ekstremt viktig og 

bør satses mer på, mens informant 3 er skeptisk og stiller spørsmål ved om PP-rådgivere i det 

hele tatt bør veilede. Det er nærliggende å tro at heving av kompetansenivået i PP-tjenesten 

på dette området, ville føre til færre slike misforståelser. Det kan være vanskelig å finne 

entydig handlingsstøtte i forskning på veiledning (Bjørndal, 2011a), og omfanget av 

forskning er også begrenset (Bjørndal, 2011b). Dette, i tillegg til manglende felles forståelse, 

kan tyde på at arbeidet med å utvikle PP-rådgiveres veiledningskompetanse ikke bør foregå 

på hvert enkelt kontor, men på et nivå som muliggjør felles forståelse for PP-rådgivere på 

tvers av kommuner.  

 

Ser man på hva som anses som relevant veiledningskompetanse, vektlegger fire av 

informantene kunnskap om skolen og lærernes arbeid. Dette synspunktet støttes av at 

veiledning må ses i sammenheng med, og ta utgangspunkt i, virksomheten den er knyttet til 

(Tveiten, 2013). Informantene mener læreryrket er krevende, noe som tydeliggjøres av at 

informant 2 sier skolene egentlig burde hatt psykologer. I følge to av informantene er 

problematikken rundt en elev ofte sammensatt, og for å lykkes i arbeidet trengs kompetanse 

på mange områder. Enkelte informanter mener likevel at PP-tjenesten har mangelfull 

kompetanse om deler av skolens innhold og arbeid, og informant 3 forteller at noen PP-

rådgivere er mer opptatt av utredningsarbeid enn pedagogisk praksis. Dette bildet bekreftes 

av at PP-ledere og skoleeiere mener fag- og utredningskompetansen i PP-tjenesten er god, 

men at kunnskap og erfaring fra dagliglivet i klasserommet mangler. De anser også økt 

kompetanse knyttet til viktige sider av skolens virksomhet som en forutsetning for et 

velfungerende samspill mellom PP-tjenesten og skolen (Hustad et al., 2013, s. 147-148), noe 

som støtter informantenes oppfatning.  

 

Informant 1 vektlegger prosessferdigheter som en viktig del av veiledningskompetansen. 

Prosesskompetanse kan skille veiledning fra rådgivning, da veiledningsprosessen kan skape 

endringer som har overføringsverdi til andre situasjoner (Hustad et al., 2016, s. 50-51). Dette 

støttes av informant 1. Målet med PP-tjenestens veiledning er blant annet å bidra til at 

veisøker utvikler tilstrekkelig innsikt til å undervise og tilrettelegge best mulig for elevers 

læring og utvikling (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). Dette virker å kreve god 

prosesskompetanse og gode prosessferdigheter, og informant 1 får støtte i sitt syn. At enkelte 

av de andre informantene trekker fram aspekter som inngår i beskrivelsene av dette, bør 

derfor anses som positivt. Informantenes beskrivelser kan likevel tyde på at denne delen av 
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PP-rådgiveres veiledningskompetanse virker å være noe mangelfull, og at det sjelden jobbes 

inngående med dette. Informant 3 mener veiledningskompetanse og tilhørende ferdigheter er 

et sammensatt felt, og informant 4 synes det er vanskelig å skille mellom ferdigheter og 

holdninger. Gjennomgangen understreker viktigheten av at PP-rådgivere ikke selv må stå 

ansvarlige for utviklingen av egen veiledningskompetanse, da dette kan føre til store 

variasjoner, og at det må stilles ulike krav til PP-rådgiveres veilednings- og 

rådgivningskompetanse.  

 

Hva som betraktes som relevant veiledningskompetanse, avhenger som nevnt av hvilken 

tilnærming man har til veiledningen. Av de tre som presenteres i teorikapittelet, virker 

tilnærmingen som rommer både konkrete handlinger og generelle egenskaper å best samsvare 

med informantenes uttalelser. Innenfor en slik tenkning blir PP-rådgiveres 

veiledningskompetanse et bredt område, og må inkludere aspekter som ferdigheter, 

kunnskaper, holdninger, egenskaper og overgripende kompetanse (Bjørndal, 2011b). 

Ettersom kompetanse består av viten, verdier og handling, og alle områder er like viktige 

(Tveiten, 2013), kan informantenes vektlegging av verdier anses som positivt. Verdiene som 

har blitt trukket fram tidligere virker i stor grad å burde være en del av PP-rådgivernes 

veiledningskompetanse. Når verdiene og holdningene informantene vektlegger ser ut til å 

henge sammen med evnen til etisk refleksjon (Lingås, 2013), og god veiledning innenfor 

dette perspektivet er en prosess som ivaretar og hjelper veisøkeren (Tveiten, 2013), er det 

nærliggende å tro at informantenes veiledningskompetanse har god etisk og verdimessig 

forankring. Deres syn på dette virker sammenfallende, og siden verdier og etikk kan si noe 

om veiledningsarbeidets grunnlag, kan enighet anses som positivt når deres 

veiledningskompetanse ser ut til å være både varierende og mangelfull på andre områder.  

 

Uavhengig av kompetansesyn, hevdes det at veiledning forutsetter en form for overordnet 

veiledningskompetanse, enten reell eller formell. Veiledningskompetanse forutsetter 

eksempelvis kunnskap om temaet for veiledningen, samt ferdigheter i veiledningsmetoder og 

kommunikasjon (Johannessen et al., 2012; Tveiten, 2013). Det førstnevnte støttes av 

informantene generelt, men informant 1 er den eneste som trener på ulike 

veiledningsmetoder. Det kan derfor tyde på at denne delen av PP-rådgivernes 

veiledningskompetanse er noe mangelfull. Samtlige informanter vektlegger også 

kommunikasjonsferdigheter som viktige for veilederen, og flere hevder at god 

kommunikasjon er avgjørende for vellykket veiledning. I likhet med litteraturen på området 
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(Carkhuff, 2009; Tveiten, 2013), mener informantene at elementer som lytting, genuin 

interesse, kunne tolke eget og andres kroppsspråk, stille gode spørsmål som åpner for 

refleksjon og dialog basert på respekt, er viktig for kommunikasjonen. Kommunikasjonen og 

dialogen i veiledningen skal bidra til økt felles forståelse, respekt og likeverdighet, og den 

som veiledes skal oppleve å bli tatt imot, respektert, lyttet til, bekreftet og forstått (Tveiten, 

2013). Dette samsvarer med informantenes tilnærming til veiledning, og i likhet med Tveiten 

virker de derfor å mene at kunnskap om kjennetegn ved god dialog og kommunikasjon må 

inngå i veilederens kompetanse.  

 

Betydningen av relasjonen i veiledningen indikerer behov for relasjonskompetanse (Tveiten, 

2013). Enkelte informanter opplever utfordringer med å skape gode relasjoner til lærere, og 

det kan derfor synes viktig at relasjonskompetanse inngår i PP-rådgiveres 

veiledningskompetanse. Relasjonen blir også påvirket av rollene i veiledningen, og synet på 

egen rolle påvirker hva man anser som relevant veiledningskompetanse. Samtlige 

informanter mener man må unngå ekspertrollen, som kan sammenlignes med rollen som 

guru, der veileder ønsker å fremstå som den som vet og kan, og lærer bort med utgangspunkt 

i seg selv (Handal, 2007; Handal & Lauvås, 2011). Informantens syn samsvarer i større grad 

med veilederrollen som kritisk venn, der man fokuserer på å styrke veisøkers forståelse, 

bevissthet, erfaringer og verdier (Handal, 2007). Dette er i tråd med målet for PP-tjenestens 

veiledning. Når fagfolk gjennom veiledning får bedre innsikt i sine egne ressurser og 

strategier, kan de se elevens evner og problemer bedre, ta gode faglige avgjørelser og 

gjennomføre tiltakene mer etter intensjonen (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). Av den 

grunn kan det virke som om veiledningskompetansen i PP-tjenesten bør bygge på 

kompetansesynet i rollen som kritisk venn, der veilederens hovedfunksjon er å invitere til 

refleksjon over praksis, og kompetansen som analytiker og teoretisk kyndig fagperson må 

veie tungt (Handal, 2007).  

 

Rollen som guru innebærer at veilederen inngår i en asymmetrisk relasjon til veisøken, og 

anser seg selv som mer kompetent (Handal, 2007). To av informantene mener relasjonen 

mellom PP-rådgivere og lærere er noe asymmetrisk, men at man må etterstrebe likeverdighet 

i veiledningsprosessen. Forskjeller i kunnskap og roller anses som positivt, og rollen som 

kritisk venn fremstår igjen som mer ønskelig (Handal, 2007). Dette underbygges av at enkelte 

informanter mener veilederens rolle er å være aktør for endring gjennom dialog og refleksjon, 

og av at veiledning beskrives som gjensidig samspill. Veiledning som refleksjon over 
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handling går ut på å hjelpe yrkesutøveren til å bli klar over det grunnlaget yrkesvirksomheten 

deres faktisk hviler på, enn på å formidle hvordan den «riktige» yrkesutøvelsen eller det 

nødvendige kunnskapsgrunnlaget skal være (Lauvås & Handal, 2014). Informant 3 synes 

også forholdet i veiledningen er noe asymmetrisk, men sier at asymmetrien skiller veiledning 

fra metoder som innebærer mer refleksjon. Dette står i motsetning til det som trekkes fram 

ovenfor. Hun synes tanken om at veileder skal ha mer kompetanse er gammeldags, og er 

derfor tilhenger av likeverdighet i rollene, som samsvarer med kritisk venn-alternativet. Dette 

er igjen et eksempel på at PP-rådgiverne egentlig er enige i innholdet, men bruker ulike 

begreper. Gjennomgangen viser at meningsforskjeller kan være resultat både av ulik 

veiledningskompetanse og av at veiledningsbegrepet ikke er entydig, som tydeliggjør behovet 

for at PP-rådgivere trenger mer inngående kunnskap om veiledning. Forholdet mellom 

veileder og veisøker er mangefasettert, og bør ikke reduseres til et spørsmål om 

kompetanseforskjeller. Det er viktig å skille mellom symmetri og likeverd. 

Symmetridimensjonen handler om kompetanse, posisjon og status, mens likeverd handler om 

menneskers verdi i forhold til hverandre (Handal, 2007). Presisering av dette synes viktig når 

flere av informantene ser ut til å mene at asymmetri og likeverd er motsetninger.  

 

Informant 1 fremhever at det spesielle med veiledning er at alle ting er like viktige og henger 

sammen. Det kan derfor være ulike grunner til at man ikke lykkes underveis, og en av 

hovedutfordringene i veiledningsarbeidet er å lede en samtale som bidrar til at ny tolkning og 

nye meninger kan oppstå (Ulleberg, 2014). Gjennomgangen viser imidlertid at det ser ut til å 

være store variasjoner og enkelte mangler i PP-rådgiveres veiledningskompetanse. Dette 

virker uheldig når informantenes syn på både egen rolle og relasjonen i veiledningen 

samsvarer med kritisk venn-alternativet, der tilhørende kunnskap og veiledningsfokus synes å 

gi de beste forutsetningene for godt veiledningsarbeid som kan komme elever til gode. Å ha 

respekt for veiledning som en profesjonell virksomhet, innebærer blant annet å ha 

tilstrekkelig veiledningskompetanse (Lauvås & Handal, 2014).  

 

5.4 Alt henger sammen  
Som det fremkommer i informantenes uttalelser, kan det være vanskelig å skille mellom 

individrettet og systemrettet arbeid i PP-tjenesten. Saksrettet veiledning tar ofte utgangspunkt 

i arbeid med enkeltelever, og knyttes derfor ofte til PP-tjenestens individrettede arbeid. 

Hesselberg og von Tetzchner (2016) mener likevel saksrettet veiledning er en del av det 
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systemrettede arbeidet, ettersom det kan virke forebyggende ved å være ledd i en generell 

skolering som ruster skolen til å håndtere lignende problematikk. Det kan derfor være 

interessant å se nærmere på informantenes tanker og erfaringer i forbindelse med dette. 

 

Informant 1 mener skillet mellom individrettet og systemrettet arbeid i PP-tjenesten er 

kunstig, fordi man i en individsak ofte må veilede på systemfaktorer, eller fordi 

veiledningsinnholdet favner flere elever. Utdanningsdirektoratet (2017a) relaterer også 

individsaker til PP-tjenestens systemrettede arbeid, noe som støtter informantens 

beskrivelser. Informant 2 og 5 mener individet ikke kan isoleres fra systemet, at områdene 

påvirker hverandre, og at det kan være enklere å gjøre noe med systemet rundt. Å identifisere 

elementer som er virksomme og lar seg påvirke, beskrives som ett av målene med 

systemrettet arbeid (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). Flere av informantene synes likevel 

det er vanskelig å definere hva systemrettet arbeid egentlig er. De har gode tanker om og 

eksempler på hvordan systemarbeidet kan forstås, men beskrivelsene viser mangel på felles 

forståelse, eksempelvis i spørsmålet om systemarbeid skal begrenses til elever med spesielle 

behov eller også komme andre elever til gode. Opplæringsloven sier PP-tjenesten skal hjelpe 

skolen med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for 

elever med særlige behov (Opplæringslova, 1998, § 5-6). Utdanningsdirektoratet (2017a) 

mener PP-tjenestens systemarbeid skal fokusere på samarbeid med skolene om tidlig innsats 

og forebygging, samt gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for elever. Dette gir 

rom for tolkning, og eksempelet belyser ulikheter i forståelsen av begrepet systemrettet 

arbeid. Sammen med informantenes uttalelser, synes det å underbygge det faktum at skillet 

mellom individrettede og systemrettede oppgaver er uklart (NOU 2009: 18, 2009, s. 86), og 

at manglende presiseringer fører til at PP-tjenesten ikke har en enhetlig forståelse av begrepet 

systemrettet arbeid (Hustad et al., 2016, s. 23, 25). 

  

Flere av informantene ser likevel ut til å enes om at system- og individrettet arbeid ikke kan 

forstås som motsetninger (Bliksvær et al., 2015, s. 124; Hustad et al., 2013, s. 23). 

Informantenes beskrivelser er med på å understreke viktigheten av at PP-tjenesten har et 

systemperspektiv, selv når arbeidet tar utgangspunkt i enkeltelever (NOU 2009: 18, 2009, s. 

86). Når det kan synes vanskelig å enes om en felles forståelse, virker det å være positivt med 

tiltak som at kontoret til informant 4 har et inntaksteam hvor de avgjør hvilke saker som skal 

til PP-tjenesten. Spørsmålet om hvorvidt noe er en individ- eller systemsak handler først og 

fremst om å komme til kjernen i problemet, ikke om hvordan arbeidet skal drives. Det er 
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nærliggende å tro at en slik tilnærming, der man setter i gang de riktige prosessene, skaper 

bedre forutsetninger for å ivareta opplæringslovens krav (1998, § 5-6). 

 

Forventningene til PP-tjenestens arbeidsoppgaver har endret seg over tid (NOU 2009: 18, 

2009, s. 86), og i takt med dette forteller flere informanter om et generelt ønske om mer 

systemrettet arbeid i PP-tjenesten. Med unntak av informant 3, sier informantene at de jobber 

systemrettet og er delaktige i ulike prosjekter. Enkelte ønsker å jobbe enda mer systemrettet, 

men sier det vanskeliggjøres av antall henvisninger de mottar. Dette virker å være den 

generelle tendensen i PP-tjenesten (Fylling & Handegård, 2009). Det synes likevel som om 

flere av informantene jobber mer systemrettet enn det som fremkommer i forskning på feltet. 

Det rapporteres generelt at PP-tjenestens arbeidsprofil har endret seg lite, og at de mer 

individrettede kategoriene fortsatt tar mesteparten av tiden (Fylling & Handegård, 2009; 

Hustad et al., 2013, s. 78, 102, 127). Når bildet man får fra informantene ikke ser ut til å 

samsvare med dette, kan en mulig forklaring være endringer i PP-tjenesten siden rapportene 

ble publisert. Dette kan se ut til å gjelde for informant 5, som nå ser en endring mot at PP-

tjenesten ønskes mer ut i skolen. Ettersom kommunene til informant 2 og 4 har jobbet 

systemrettet over lang tid, må det likevel finnes flere forklaringer. Som nevnt i 

metodekapittelet, kan en av utvalgsmetodene ha ført til en overvekt av PP-rådgivere med mye 

veiledningserfaring. Selv om den andre utvalgsmetoden kan ha gitt mer variasjon, virker det 

som flere av informantene jobber godt med veiledning, og at forskjellene i PP-tjenestens 

veiledningsarbeid kanskje er større enn de som fremkommer her. Veiledning anses som en 

del av systemarbeidet i rapportene (Fylling & Handegård, 2009; Hustad et al., 2013), og 

utvalgsmetoden kan således ha bidratt til en overvekt av PP-rådgivere som rapporterer at de 

jobber mye systemrettet. Utvalget skal som nevnt ikke være representativt for PP-rådgivere 

generelt, og har derfor ingen betydning for oppgavens gyldighet, men det er viktig å påpeke 

som en mulig forklaring. En annen årsak kan være forskjellene som synes å eksistere i 

forståelsen av begrepene veiledning og systemrettet arbeid. Det kan virke som om PP-

rådgivere har forskjellige utgangspunkt når de vurderer hvorvidt de bruker tid på veiledning 

og systemarbeid. Det samme kan virke å være tilfellet for lærere. Informant 2, som generelt 

beskriver godt veiledningsarbeid, bruker ikke veiledningsbegrepet ute i skolene. Han tror 

lærerne opplever det mer som samarbeid enn som veiledning. Eksempler som dette kan 

kanskje bidra til å forklare hvorfor det virker å være et misforhold mellom PP-tjenesten sitt 

fokus i veiledning av skoler, og det lærere oppgir at de ønsker, samtidig som de har 

sammenfallende ønsker for bruk av PP-tjenesten (NOU 2009: 18, 2009, s. 95). Enkelte 
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resultater fra forskningsrapporter hadde muligens vært annerledes dersom det eksisterte en 

enhetlig forståelse av disse begrepene.  

 

En av årsakene til at det synes å være stor intern variasjon i PP-tjenestens arbeid, bunner i 

tjenestens vide mandat og en lite eksplisitt lovtekst (Fylling & Handegård, 2009; Hustad et 

al., 2016, s. 25). Dette, sammen med manglende enighet om begrepsinnholdet, virker å være 

grunnen til at informant 3 mener systemarbeidet enkelte ganger har blitt praktisert feil. 

Eksemplene hun viser til er med på å belyse viktigheten av å ha et systemperspektiv og 

ivareta individet samtidig (NOU 2009: 18, 2009, s. 180; Wendelborg et al., 2015, s. 2). 

Systemrettet arbeid må derfor ikke praktiseres slik at det går ut over individers rettigheter, og 

på grunn av ulik begrepsforståelse bør man være varsom med hva man omtaler som 

systemrettet arbeid. Systemarbeid som praktiseres slik at det motarbeider hensikten med PP-

tjenestens arbeid, som er å finne de tiltakene som samlet gir eleven det beste og mest 

helhetlige tilbudet (Hesselberg & von Tetzchner, 2016), kan gi et negativt inntrykk. Det er 

uheldig dersom dette bidrar til en feilaktig oppfatning av systemarbeid, også fordi andre 

informanter beskriver erfaringer med godt systemarbeid i flere kommuner. Feilaktig 

praktisering og uhensiktsmessige holdninger viser at behovet for å tydeliggjøre PP-tjenestens 

mandat (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-96), bør tas på alvor.  

 

Flere av informantene uttrykker at veiledning er en viktig del av både system- og individrettet 

arbeid. Både skoleeiere og PP-tjenesten selv, ønsker at tjenesten skal bruke mer tid på 

veiledning, blant annet i tilknytning til klasseledelse (Hustad et al., 2013, s. 78, 102, 127). 

Informantenes beskrivelser viser imidlertid at forskjellig type veiledning kan stille ulike krav 

til både PP-rådgivere og lærere. I Stortingsmelding 18 (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-

96), trekkes det fram at PP-tjenesten skal være tilgjengelig, hvilket blant annet innebærer å 

bidra med veiledning. Dette utdypes ikke nærmere, men knyttes til forventningene om at PP-

tjenesten skal være tettere på for å kunne jobbe mer systemrettet. Når man ikke vet om det 

siktes til veiledning generelt, eller i systemsaker spesielt, blir det opp til hvert enkelt PP-

kontor å avgjøre dette. Informantenes beskrivelser indikerer behov for en klargjøring av hva 

som menes med at PP-tjenesten i større grad skal bidra med veiledning. For å lykkes med 

veiledningsarbeidet, må de også ha tilstrekkelig og adekvat kompetanse, og det må 

tilrettelegges for at PP-rådgiverne og lærerne har nødvendige forutsetninger for at 

veiledningen kan bli vellykket.  
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Veiledning og systemrettet arbeid synes også å henge sammen med kvaliteten på samarbeidet 

mellom skolen og PP-tjenesten, og at disse områdene påvirker hverandre gjensidig. Det 

systemrettede arbeidet virker å fungere spesielt godt i kommunene til informant 1, 2 og 4. 

Der beskrives også færrest samarbeidsutfordringer, og informantene blir fortalt at de er 

ønsket på skolene. Det er nærliggende å tro at systemarbeid avhenger av et godt samarbeid 

med skolene, samtidig som økt fokus på systemrettet arbeid over tid kan bidra til å styrke 

etablering av forutsigbare samarbeidsrelasjoner og kvalitetssikring av tiltak (Fylling & 

Handegård, 2009). De to områdene synes således å styrke hverandre gjensidig. Informant 1 

og 4 sier samarbeidet bidrar til å løfte skolens kompetanse, noe som anses som en viktig del 

av PP-tjenestens systemrettede arbeid (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-96; NOU 2009: 

18, 2009, s. 180). Veiledning ser ut til å være et viktig verktøy i denne sammenhengen. I 

likhet med det som trekkes fram i litteraturen (Ahlberg, 2007; Lauvås & Handal, 2014; Løw, 

2009), mener informant 1 og 4 at veiledning kan gi økt kompetanse, og således bidra til 

skolens kompetanseheving. Dersom PP-tjenesten i større grad skal bidra til 

kompetanseheving, kan det virke som om Hesselberg og von Tetzchner (2016) har et viktig 

poeng når de hevder at veiledning av fagfolk er nødvendig for kompetanseoppbygging. 

Viktigheten av å bruke veiledning i denne sammenhengen, understrekes av at skolene virker 

å trenge økt kunnskap og bistand i forbindelse med tilrettelegging av opplæringen (NOU 

2009: 18, 2009, s. 180), og at elever kan ha behov for vurderinger og støttetiltak som krever 

en annen kompetanse enn den skolen besitter (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). Det kan 

derfor virke som om man i større grad bør jobbe med å styrke samarbeidet mellom skolen og 

PP-tjenesten, da dette kan være med på å tilrettelegge for både veiledning og systemrettet 

arbeid.  

 

Informant 5 vurderer også samarbeidet med skolen hovedsakelig som konstruktivt og godt, 

og sier systemarbeid er viktig. Informanten påpeker imidlertid at skolen må ta ansvar for sine 

oppgaver og sitt arbeid, både i samarbeidet og det systemrettede arbeidet. Dette fokuset 

skiller seg noe fra informant 1, 2 og 4, som prøver å fange opp utfordringer tidlig og ta 

initiativ til veiledning og lavterskeltilbud ved behov. Det kan virke som om disse 

informantene i større grad betrakter seg selv som en del av skolen, enn som en ekstern aktør. 

Dette ser ut til å gå igjen i beskrivelsene av veiledningsarbeidet. Informant 5 veileder mye og 

synes å ha et bevisst forhold til det, men sier veiledningsarbeidet varierer fordi skolene er 

forskjellige. Informanten påpeker at når veiledning ikke er forankret i ledelsen, og problemet 

oppfattes forskjellig, kan lærerne miste interessen for å delta i veiledningen. At skolen og PP-
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tjenesten har ulike oppgaver og roller, støttes i andre sammenhenger av informant 1, 2 og 4, 

men de beskriver det ikke som en utfordring. Det virker generelt som om tilretteleggingen for 

samarbeid og systemrettet arbeid er mer på plass i deres kommuner, hvilket bidrar til trygghet 

på hverandres roller og oppgaver. Dette virker å være fordelaktig for både veiledningen og 

det generelle arbeidet i PP-tjenesten.  

 

Betydningen av en god samarbeidsrelasjon i veiledningen, støttes av omfattende 

forskningsfunn (Bjørndal, 2011a). Informant 3 sin opplevelse av at manglende 

samarbeidsvilje fra skolens side gjør at hun sjeldent får veiledet, bekrefter dette. Hun synes 

det er vanskelig å komme i posisjon, og må tidvis, i likhet med informant 5, handle på tvers 

av skolens syn for å støtte eleven. At samarbeidet kan virke så begrensende på PP-rådgiveres 

veiledningsmuligheter, er uheldig. De positive effektene veiledning kan ha, bør kunne 

begrunne at også skolen aktivt må bidra til å tilrettelegge for et godt samarbeid med PP-

tjenesten. Informant 3 er også den av informantene som virker å jobbe minst systemrettet. 

Hun utfordres av at saksmengden er så stor at hun ofte er fornøyd bare hun får ting unna. At 

saksmengden oppleves som stor bekreftes av samtlige informanter, som sier det gjør det 

vanskelig å jobbe systemrettet og få tid til veiledning. Informantenes opplevelser er altså i 

tråd med rapporteringen om at PP-tjenesten selv mener for mye tid går med til 

sakkyndighetsarbeid (Fylling & Handegård, 2009). Som informantene bekrefter, kan dette 

være en naturlig følge av lovverket, ettersom mangel på rettslig forankring gjør at den mer 

systemiske virksomheten må vike for sakkyndighetsarbeid (Hustad & Fylling, 2012, s. 169). 

Ulike forventninger, ønsker og faktorer legger også sterke føringer for hvordan tjenestens 

kapasitet utnyttes, noe som støttes av flere informantuttalelser (NOU 2009: 18, 2009, s. 95). 

Dette er uheldig når det generelt rapporteres om at PP-tjenesten og skoleeiere ønsker å bruke 

mer tid på de mer systemrettede oppgavene (Fylling & Handegård, 2009; Hustad et al., 2013, 

s. 78, 102, 119-120, 127). Systemrettet arbeid kan bidra til bedre samordning og 

ressursutnyttelse for både organisasjonen og enkeltindividene, og dermed til mer optimal 

fungering (Hesselberg & von Tetzchner, 2016). Dette bekreftes av informantene som jobber i 

kommuner som har arbeidet systemrettet over lenger tid. Når disse informantene klarer å 

jobbe systemrettet til tross for mange henvisninger, kan det tenkes at arbeidet faktisk er med 

på å avverge henvisninger, slik at saksmengden deres er noe mindre enn i andre kommuner.  

 

En annen mulig årsak som synes å være viktig i denne sammenhengen, er kommunens felles 

fokus på samarbeid og systemrettet arbeid. Når tilrettelegging for godt tverrfaglig samarbeid 
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er forankret øverst i kommunen, og kommunen ønsker at PP-tjenesten skal være en del av 

skolens arbeid, tyder informant 2 sine erfaringer på at PP-tjenesten lettere og hurtigere kan 

foreslå tiltak. Ønsket om en PP-tjeneste som er til stede i barn og unges læringsmiljø, og som 

er i tett dialog og samhandling med personalet der (NOU 2009: 18, 2009, s. 180), kan altså se 

ut til å muliggjøres av en felles innsats i hele kommunen. En mulig forklaring på at noen PP-

rådgivere virker uinteresserte i systemrettet arbeid, kan være at de ikke har sett nytteverdien 

av slikt arbeid når samarbeidet er effektivt og forankret i hele systemet. Det samme kan se ut 

til å gjelde skoler som rapporterer et ønske om mer sakkyndighets- og individrettet arbeid 

(Fylling & Handegård, 2009). For PP-kontorer som ikke jobber systemrettet, tyder 

informantenes beskrivelser på at igangsettingen kan være vanskelig, og at de er avhengige av 

tilrettelegging fra kommunen. Når saksmengden blir for stor og individsakene må prioriteres, 

påvirkes samarbeidet. Dette kan oppleves utfordrende for begge parter. For at PP-tjenesten 

skal kunne være tilgjengelig og bidra til helhet og sammenheng i tiltak 

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-96), kan det altså synes nødvendig at det tilrettelegges 

for godt, tverrfaglig samarbeid på kommunalt nivå.  

 

Mangel på tid virker å være den største utfordringen for både PP-rådgivere og lærere, og 

informantenes uttalelser viser at tidsbegrensningene påvirker mulighetene for både 

veiledningsarbeid og systemarbeid generelt. Selv om enkelte av informantene opplever god 

tilrettelegging, fører tidsknapphet til at de ikke får fulgt opp arbeidet slik de ønsker. Tids- og 

ressursmangel ser også ut til å begrense PP-rådgivernes muligheter for å være tettere på 

skoler, noe flere av informantene ønsker å være. Både Midtlyng-utvalget (NOU 2009: 18, 

2009, s. 180) og Stortingsmelding 18 (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-96) 

argumenterer for viktigheten av at PP-tjenesten må være tettere på skolene for å kunne jobbe 

mer systemrettet. Det informantene trekker fram som potensielle muligheter ved å være 

tettere på skolene, samsvarer i stor grad med forventningene til PP-tjenesten som 

fremkommer i stortingsmeldingen. Når PP-tjenestens kapasitet har blitt fremholdt som 

begrensende for deres muligheter til å jobbe systemrettet (Fylling & Handegård, 2009), er 

dette med på å underbygge informantenes opplevelse. Det virker derfor uheldig at det som 

først var en oppfordring om at PP-tjenesten skal være tettere på skolene, blir presentert som 

et krav i Stortingsmelding 18, og at forutsetningen for å lykkes med dette blir hevdet å være 

en dreining fra individ- til systemorientering (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-96). 

Dette ser imidlertid ut til å være på plass i kommunene til de informantene som ønsker å være 

tettere på skolen. Systemorientering ser altså ikke ut til å være tilstrekkelig for at PP-tjenesten 
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skal kunne være tettere på skoler, man er også avhengig av økt ressurstilgang og bedre 

organisering av tverrfaglig samarbeid. Gjennomgangen belyser også at nye krav stilles til PP-

tjenesten uten at det følges opp av nødvendige ressurser. Det kan altså se ut til at PP-

tjenestens kapasitetsproblemer ikke blir tatt nok på alvor.  

 

Oppsummert virker det generelt å være forskjell på hvordan PP-kontorer arbeider med 

veiledning, samarbeid og systemrettet arbeid. Dette blir påpekt av flere informanter, og 

generalisering av praksis blir derfor vanskelig. Informantenes beskrivelser er med på å 

underbygge at den store variasjonen kan skyldes manglende krav og retningslinjer, ulik 

organisering, forskjellige forventninger og stort mangfold i faglig innretning og kompetanse 

(Hustad et al., 2016, s. 18). Dette skaper store forskjeller i kultur, forståelse av eget oppdrag 

og organisering av selve tjenesteleveransen (Fylling & Handegård, 2009; Hustad et al., 2016, 

s. 25). Det eksisterer heller ingen forskrifter for bemanning av et PP-kontor, verken i antall 

ansatte eller deres kompetanse (Hustad et al., 2013, s. 15; Opplæringslova, 1998, § 10-8). Det 

sistnevnte virker å først og fremst gi seg utslag i manglende ressurser og kompetanse, da det 

ikke virker å være noen sammenheng mellom informantenes kontorstørrelse og deres 

mulighet til å veilede og jobbe systemrettet. Som både gjennomgangen ovenfor og 

informantenes beskrivelser viser, kan de nevnte faktorene få uheldige konsekvenser for PP-

rådgivernes arbeid. Det kan eksempelvis føre til at de ikke får utført veiledningsarbeidet slik 

de ønsker, hvilket kan gå ut over den hjelpen elevene får.  

 

Selv om informantene har ulike oppfatninger av og erfaringer med både veiledning og 

systemrettet arbeid, mener samtlige at PP-tjenesten har en overordnet rolle som inkluderer å 

hjelpe både elever og skoler. Dette er i tråd med PP-tjenestens mandat (Opplæringslova, 

1998, § 5-6), og samsvarer også med Utdanningsdirektoratets (2017a) beskrivelse av målet 

for tjenesten. At informantene virker å enes om selve grunnlaget for og målet med arbeidet 

deres, må sies å være viktig. Det er opplæringsloven som regulerer PP-tjenestens mandat, der 

et felles verdigrunnlag som utgangpunkt for dette arbeidet må anses som positivt. Dersom 

dette ikke hadde vært tilfellet, er det nærliggende å tro at det både kunne ha gitt andre og 

kanskje større utslag i PP-tjenestens arbeid. Slik det er nå, ser variasjonene først og fremst ut 

til å bunne i manglende krav og retningslinjer for både arbeid og organisering, som igjen 

resulterer i PP-rådgivere med ulik forståelse av og forutsetninger for å utføre sitt arbeid. 

Utslagene dette kan gi i PP-rådgiveres rapporteringer, belyses av eksempelet der informant 3 

egentlig virker å etterstrebe en arbeidsmåte som samsvarer med de andre informantenes, og 
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som da er forenelig med systemrettet arbeid. Det kan derfor tenkes at hun jobber mer 

systemrettet enn det som fremkommer. Samtidig viser informantens beskrivelser at hennes 

muligheter for slikt arbeid begrenses av mangel på gjensidig respekt. Veiledning virker som 

nevnt å være avhengig av en relasjon basert på dette, og informantenes uttalelser kan tyde på 

at det er gjeldende for PP-rådgiveres arbeid generelt. Når de andre informantene trekker fram 

tid som en hovedutfordring, ønsker informant 3 at samarbeidet med skolene og PP-tjenesten 

generelt preges av gjensidig respekt. Satt på spissen kan det hevdes at det ikke hjelper å ha 

god tid til veiledning, samarbeid og systemrettet arbeid, så lenge respekten for hverandre ikke 

er gjensidig. Man synes å lykkes best med dette der arbeidet har felles forankring i hele 

kommunen. Gjennomgangen viser at manglende krav og retningslinjer for både arbeid og 

organisering kan gi store utslag i PP-rådgiveres forutsetninger for et vellykket arbeid, selv når 

det bygger på samme verdigrunnlag. Dette må tas på alvor, ettersom disse utfordringene kan 

gjøre det vanskelig å imøtekomme opplæringens krav om å hjelpe skolene i arbeidet med å 

bedre opplæringen for elever med særlige behov (Opplæringslova, 1998, § 5-6). Hvor store 

utslag dette kan gi, understrekes av informant 3 sin beskrivelse. Hun opplever at slik 

situasjonen er nå, er det mange elever som ikke får den hjelpen de trenger.  

 

PP-tjenestens mål om å støtte elevers læring i bred forstand, forutsetter tilrettelegging av 

miljøet og en undervisning som gir elever egnede utfordringer (Hesselberg & von Tetzchner, 

2016). Veiledning virker å være en av arbeidsmetodene PP-rådgivere har til rådighet, og som 

gir muligheter for å imøtekomme begge deler. Mange PP-kontorer sliter med å finne gode 

løsninger på det doble mandatet opplæringsloven gir (Fylling & Handegård, 2009). I følge 

informant 1 er veiledning den arbeidsmetoden som knytter PP-tjenestens individrettede- og 

systemrettede arbeid sammen. Den muliggjør kunnskapsoverføring, samtidig som den kan gi 

mottakeren eierskap til denne kunnskapen. Informantenes beskrivelser tyder på at veiledning 

er et viktig verktøy for å kunne jobbe parallelt med system og individ. Viktigheten av å 

tilrettelegge for PP-tjenestens mulighet for å utføre god veiledning i skolen, understrekes av 

at veiledning kan bidra til å utvikle lærerens profesjonalitet, føre til bedre 

undervisningspraksis, og synliggjøre behov for videreutvikling og endring (Ahlberg, 2007; 

Tveiten, 2013). PP-tjenesten er en sentral aktør for å sikre et tilpasset, likeverdig og 

inkluderende opplæringstilbud (Hesselberg & von Tetzchner, 2016; NOU 2009: 18, 2009, s. 

180; Utdanningsdirektoratet, 2017a), og informantenes beskrivelser tyder på at mulighetene 

som foreligger i veiledningsarbeidet i stor grad vil kunne bidra til dette.  
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6 Konklusjon og avslutning 
I det følgende presenteres en sammenfatning av de mest sentrale funnene, sett i lys av 

problemstilling og underspørsmål. Til slutt presenteres noen avsluttende refleksjoner.  

 

6.1 Sentrale funn 
Formålet med denne studien har vært å få mer innsikt i hva PP-rådgivere vektlegger i 

veiledning av lærere, spesielt innenfor saksrettet veiledning. Hva informantene vektlegger i 

dette arbeidet, gjenspeiles blant annet i hva de anser som målet for saksrettet veiledning. Det 

overordnede målet kan sies å være at elever skal få det bedre, at de skal utvikle seg og få 

oppfylt sine behov. Dette kan oppnås gjennom veiledning som bidrar til praksisendring, 

mestringsopplevelse og/eller økt kompetanse. For å nå disse målene, virker både refleksjon 

over praksis og veiledning som varer over tid, å være hent sentralt. Vektleggingen av 

verdienes betydning i veiledningen virker å veie tyngst hos samtlige informanter, noe som 

kan anses som positivt fordi verdier gir retningslinjer for vår praksis (Tveiten, 2013). Selv om 

informantene vektlegger mange av de samme verdiene, virker det vanskeligere å enes om hva 

veiledning i PP-tjenesten innebærer. Dette handler både om ulik begrepsforståelse, og det 

faktum at saksrettet veiledning virker å bli forstått som både en tidsutstrakt prosess, og som 

enkeltstående møter. Disse varierende oppfatningene kan vanskeliggjøre konkrete 

beskrivelser av hva PP-rådgivere vektlegger i saksrettet veiledning. Samtidig tydeliggjøres 

behovet for å presisere hva som menes med at PP-tjenesten må bidra mer med veiledning 

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91-96; NOU 2009: 18, 2009, s. 180), slik at veiledning 

ikke blir en tilfeldig del av PP-tjenestens arbeid.   

 

Verdier informantene vektlegger, er blant annet respekt, ansvar, trygghet, tillit, forståelse, 

anerkjennelse, ydmykhet og empati. Disse fremstår som viktige for tilrettelegging av et godt 

veiledningsklima der man får reflektert over praksis, og for positive veiledningserfaringer. 

Positive erfaringer øker sannsynligheten for at lærere fortsetter utviklingen etter endt 

veiledningsforløp (Handal & Lauvås, 2011), og det må anses som en fordel at informantene 

generelt vektlegger faktorer som kan bidra til dette. At lærerne er motiverte eller har et følt 

behov, og at veiledningen baseres på frivillighet (Tveiten, 2013), ser ut til å være en 

forutsetning for et vellykket veiledningsforløp. Dette vanskeliggjøres av ulik 

begrepsoppfatning blant lærere, som igjen kan bidra til negative veiledningserfaringer 
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(Kilcullen, 2007). For å motvirke dette, synes et godt avklaringsarbeid i oppstartsfasen å ha 

avgjørende betydning.  

 

Relasjonen mellom lærere og PP-rådgivere bør baseres på gjensidig respekt, noe som virker å 

være avgjørende for at veiledning i det hele tatt kan skje. Mangel på dette ser også ut til å 

påvirke hva man kan vektlegge i veiledningen. Verdier som forståelse og anerkjennelse 

forutsetter delaktighet og medansvar fra både lærer og PP-rådgiver (Gjems, 2007; Karlsen, 

2011), og er viktige for å kunne skape en anerkjennende subjekt-subjekt-relasjon (Schibbye, 

2009). Informantene som jobber bevisst med relasjonsbygging og etablering av tillit gjennom 

den daglige kontakten på skolen, virker å oppnå slike relasjoner. Mulighetene for et vellykket 

veiledningsforløp ser ut til å styrkes dersom PP-tjenesten og skolene i større grad 

tilrettelegger for at veiledningen kan gi positive erfaringer. Dette kan bidra til å gi PP-

rådgivere og lærere bedre forutsetninger for veiledningsarbeidet, og styrke den gjensidige 

respekten, som synes å være fordelaktig for at arbeidet skal gi best mulig utbytte for elever. 

 

Ettersom veiledning er en viktig del av PP-tjenestens virksomhet, er det uheldig at 

informantenes veiledningskompetanse ser ut til å være varierende og noe mangelfull. Det 

gjelder blant annet områder som kunnskap om skolen, relasjonskompetanse og 

prosessferdigheter, som alle virker å være viktige aspekter ved PP-rådgiveres 

veiledningskompetanse. Informantenes veiledningskompetanse virker imidlertid å ha god 

etisk og verdimessig forankring, og verdier og etikk kan si noe om veiledningsarbeidets 

grunnlag. At deres syn på dette virker sammenfallende, bør derfor anses som positivt. 

Grunnlaget for veiledningsarbeidet gjenspeiles også i synet man har på egen rolle i 

veiledningen, der informantene er enige om at PP-rådgivere bør unngå rollen som ekspert 

eller guru. Deres veiledningskompetanse bør samsvare med rollen som kritisk venn, hvor 

fokuset er på å styrke veisøkers forståelse, bevissthet, erfaringer og verdier, og PP-rådgivere 

og lærere anses som likeverdige i veiledningen (Handal, 2007). Denne veiledningsrollen, 

med tilhørende kunnskapssyn, virker å gi de beste forutsetningene for et godt 

veiledningsarbeid som kan komme elever til gode. Forskjeller i veiledningskompetanse og 

forståelse av veiledningsbegrepet kan føre til meningsforskjeller blant PP-rådgivere, som 

tydeliggjør behovet for mer inngående kunnskap om veiledning. Utviklingen av PP-tjenestens 

veiledningskompetanse bør foregå på et nivå som muliggjør felles forståelse blant PP-

rådgivere på tvers av kommuner.   
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Det er også variasjoner i PP-rådgivernes systemrettede arbeid. Informantenes beskrivelser er 

med på å tydeliggjøre at skillet mellom individ og system er uklart, og at manglende 

presiseringer fører til at PP-tjenesten ikke har en enhetlig begrepsforståelse. Dette kan føre til 

feilaktig praktisering og uhensiktsmessige holdninger, og understreker behovet for en 

tydeliggjøring av PP-tjenestens mandat. Informantene virker å jobbe mer systemrettet enn det 

som fremkommer i forskningsrapportene, og ulik begrepsforståelse er også her en mulig 

årsak. Dette viser ulike konsekvenser av manglende felles forståelse, også for gyldigheten av 

forskningsresultater.  

 

Et annet viktig funn, er at PP-rådgivernes veilednings- og systemarbeid virker å ha 

sammenheng med kvaliteten på samarbeidet med skolene, og at disse områdene synes å 

påvirke hverandre gjensidig. Gjennom godt samarbeid kan PP-rådgiverne blant annet bidra 

positivt i arbeidet med skolens kompetanseheving, og det samme kan veiledning. Manglende 

samarbeidsinteresse fra skolens side, fører imidlertid til at PP-rådgivernes muligheter for 

veiledning og systemarbeid begrenses, og at man går glipp av de potensielle fordelene ved 

slikt arbeid. Mulighetene for godt samarbeid og systemarbeid virker best der tilretteleggingen 

for dette er forankret øverst i kommunen. Mange henvisninger vanskeliggjør mulighetene for 

å jobbe systemrettet, og kan skape samarbeidsutfordringer mellom PP-tjenesten og skolen. 

Kommunal tilrettelegging kan, i tillegg til å muliggjøre samarbeid, bidra til etablering av 

felles fokus og igangsetting av systemarbeid, og således bidra til færre henvisninger og bedre 

håndtering av sakkyndighetsrollen. 

 

Mangel på tid gjør at flere PP-rådgivere ikke får fulgt opp veiledningsarbeidet slik de ønsker, 

og blir ansett som en hovedutfordring. Dette kan gå ut over hjelpen elevene får. PP-

rådgivernes mulighet til å være tettere på skolene, begrenses av tids- og ressursmangel, men 

PP-tjenestens kapasitetsproblemer virker ikke å bli tatt nok på alvor. Dette er uheldig når 

informantene enes om grunnlaget for og målet med arbeidet deres, og når dette er i tråd med 

opplæringslovens mandat (Opplæringslova, 1998, § 5-6). Forskjellene som eksisterer, virker 

å være et resultat av manglende krav og retningslinjer for arbeid og organisering, som igjen 

fører til ulik forståelse av og forutsetninger for å utføre eget arbeid. Alt av PP-rådgivernes 

arbeid, inkludert veiledning, virker å avhenge av et gjensidig, respektfullt samarbeid. Fravær 

av slikt samarbeid skaper utfordringer og vanskeliggjør PP-rådgiveres mulighet til å 

imøtekomme opplæringslovens krav om å hjelpe skolene i arbeidet med å bedre opplæringen 

for elever med særlige behov (Opplæringslova, 1998, § 5-6). Når forutsetningene for å lykkes 
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med dette igjen synes best dersom arbeidet er forankret i hele kommunen, virker det særdeles 

viktig at dette aspektet styrkes i alle kommuner.  

 

Oppsummert ser man altså at hindringer og begrensninger i samarbeid og systemarbeid er 

med på å påvirke hva PP-rådgivere kan vektlegge i veiledningen, om de får veiledet i det hele 

tatt, og om elever får den hjelpen de trenger. Dette virker uheldig når veiledning er en 

arbeidsmetode PP-rådgivere har til rådighet, og som gir mulighet til å imøtekomme PP-

tjenestens mål om å støtte elevers læring i bred forstand. Mange sliter med å finne gode 

løsninger på det doble mandatet opplæringsloven gir (Fylling & Handegård, 2009), og 

veiledning fremstår om et viktig verktøy for å kunne jobbe med individ og system parallelt. 

Mulighetene veiledning gir, kan blant annet bidra til at PP-tjenesten i større grad kan sikre et 

tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæringstilbud for alle elever.  

 

6.2 Avsluttende refleksjoner 
Samlet kan man hevde at denne studien har bidratt til å belyse viktige sider ved hva PP-

rådgivere vektlegger i saksrettet veiledning av lærere, og til å synliggjøre mangler som 

vanskeliggjør slikt arbeid. Utvalget er som nevnt ikke representativt for PP-rådgivere 

generelt, og studien begrenses av at man kun får svar på hva informantene selv hevder å 

vektlegge. Når det er sagt, virker enkelte av variasjonene og manglene å være både så 

omfattende og betydningsfulle, at det er nærliggende å tro at man vil finne tilsvarende 

variasjoner i PP-tjenesten generelt. Resultatene indikerer mangel på enhetlig 

begrepsforståelse og praksis innad i PP-tjenesten, som igjen kan gi store variasjoner i PP-

rådgiveres mulighet til å ivareta opplæringslovens krav.  

 

Innledningsvis ble det pekt på at økte inkluderingsambisjoner gjør at allmennpedagoger i 

større grad må forholde seg til det som tidligere var spesialpedagogiske utfordringer, og at 

PP-tjenesten har en viktig oppgave her (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 43, 90-94). Denne 

studien viser imidlertid at det ikke er nok å hevde at PP-tjenesten må dreie arbeidet sitt fra 

kartlegging og utredning av enkeltelever, til mer veiledning og rådgivning av lærere, og at det 

i seg selv skal bidra til færre henvisninger og frigjøre tid til systemarbeid 

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 97). For at PP-tjenesten i større grad skal kunne bidra 

med systemarbeid og veiledning, er man avhengig av tydeliggjøring av tjenestens mandat, 
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flere og klarere retningslinjer for tjenestens arbeid, og tilrettelegging for samarbeid og 

systemarbeid som er forankret i hele kommunen.  

 

Når saksrettet veiledning viser seg å kunne ha stor betydning for PP-rådgiveres mulighet til å 

imøtekomme opplæringslovens krav om å jobbe både individ- og systemrettet, kan det sies å 

være urovekkende at det ikke eksisterer mer forskning på området. Forskningen som 

foreligger ser ut til å omhandle PP-tjenestens arbeid generelt, noe som gjør det vanskelig å 

finne spesifikke svar på hvilke muligheter og utfordringer som foreligger i dag. Denne 

studien synliggjør behov for mer inngående forskning på konkrete sider ved PP-tjenestens 

virksomhet, slik som veiledning. Det handler om at forskjellene som eksisterer, og 

konsekvensene dette gir, bare kan belyses dersom man får tak i meningen med og forståelsen 

bak det arbeidet som utføres. Studien viser at kunnskapen man får gjennom dette, blant annet 

kan føre til at det må stilles spørsmål ved gyldigheten til tidligere forskningsresultater. Når 

konsekvensene også kan påvirke PP-rådgiveres muligheter til å bedre opplæringstilbudet for 

elever med særlige behov, virker det å være helt nødvendig at forskningsbehovet tas mer på 

alvor. Ved å satse på en styrking av PP-tjenestens veiledningskompetanse, og felles 

retningslinjer for hele tjenesten, kan man unngå en del av variasjonen i arbeid og 

oppfatninger som ser ut til å eksistere. Gjennom slikt arbeid kunne man også bedre PP-

rådgiveres muligheter til å skape positive veiledningserfaringer, noe som ville komme flere 

elever til gode.  
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7 Vedlegg 
7.1 Vedlegg 1: Intervjuguide  
 
Innledning 
Kort introduksjon av meg selv, orientering om undersøkelsen og hva intervjuet skal dreie seg 
om.  
Bakgrunnsinformasjon: 

• Utdanning og arbeidserfaring 

• Stilling, antall år ansatt i PP-tjenesten 

• PP-kontoret (størrelse, organisering) 

• Arbeid (type skole, tilknytning til faste skoler eller ikke) 

• Erfaring med veiledning 

 
Individ og system 

• Innenfor PP-tjenestens skiller man gjerne mellom individrettet og systemrettet arbeid. 

Hva tenker du om dette skillet?  

o Hvor tenker du at veiledning passer inn?   

o Hvordan opplever du at lærere og skolene forstår dette? 

o Innenfor dine arbeidsoppgaver: Hvordan er forholdet mellom individrettet og 

systemrettet arbeidet? 

• I det siste har det vært et fokus på at PP-tjenesten skal jobbe mer systemrettet. Hva er 

dine tanker om dette? 

o Hvordan opplever du at situasjonen er i praksis? 

o Det har også vært uttalt at PP-tjenesten skal drive mer med veiledning. Hva 

tenker du om det? 

o Hva slags veiledning tror du det blir siktet til? 

o Sammenhengen mellom systemarbeid og veiledning? 

 
PP-tjenesten 

• På hvilken måte legger PP-tjenesten (/dette PP-kontoret) til rette for 

veiledningsarbeid? 

o På hvilken måte legger skolene til rette for veiledningsarbeid? 

• Hvordan jobber PP-tjenesten for å sikre at de ansatte har tilstrekkelig 

veiledningskompetanse? 
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o Eksisterer det noen generelle føringer fra PP-tjenesten på hvordan 

veiledningen skal foregå? 

 
Veiledning 

• Hva tenker du om begrepet veiledning? 

o Man sier ofte at PP-tjenesten er en rådgivende tjeneste. Hva tenker du om 

forholdet mellom veiledning og rådgivning? 

o I praksis? 

• Det finnes ulike former for veiledning. Uavhengig av type, hvilke faktorer mener du 

er viktige for å få til et godt veiledningsarbeid? 

o Hva er spesielt viktig når man skal veilede lærere? 

• På hvilke områder har du kompetanse til å gi veiledning til lærere? 

o Hvordan jobber du for å skaffe deg nødvendig kompetanse? 

o Hva kan være tema for en veiledningssamtale? 

o Hvilke ferdigheter må man ha som veileder? 

Saksrettet veiledning 
• Hva tenker du om saksrettet veiledning sammenlignet med annen type veiledning? 

o Spesielle hensyn? 

• Kan du beskrive hvordan du går fram når du skal starte opp saksrettet veiledning av 

en lærer?  

o Kontaktetablering 

o Forventninger 

o Hva skal veiledningen bygge på? 

o Hva er innholdet i veiledningen? 

o Ut fra egne erfaringer: Opplever du at du får gjennomført dette i praksis? 

• Hvilke tanker har du om kommunikasjonen i veiledningssamtalen? 

o Faktorer som kan påvirke 

o Hvordan jobber du for å etablere god kommunikasjon med lærerne du 

veileder? 

• Kan du beskrive de ulike rollene i veiledningsforholdet? 

o Din rolle? Lærerens rolle? 

o Hvem har ansvaret for veiledningsarbeidet? 

o Hvordan avklares dette? 

o Hvordan opplever du at lærere stiller seg til å få veiledning av PP-rådgivere? 
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• Hvor mange veiledningstimer pleier du å ha med samme lærer?  

o Hvordan jobber du for å følge opp veiledningen? 

o Gangen i veiledningsprosessen 

o Utvikling hos veisøker/veileder 

o Hvilke verdier skal veiledningen bygge på? 

• Hva tenker du er målet med saksrettet veiledning? 

o Opplever du at du og lærerne har samme mål for veiledningen? 

o Hva gjør du hvis dere har ulike mål? 

o Hvordan jobber du for å nå målet/målene? 

o Når avsluttes arbeidet? 

• Hva tenker du at man skal lære gjennom veiledning? 

o Hvordan jobber du for å fremme dette? 

• Hvilke forutsetninger må være til stede for at veiledningen skal bli vellykket?  

o For PP-rådgiveren/veilederen 

o For læreren/veisøkende  

 
Samarbeid 

• Hvordan opplever du samarbeidet mellom PP-tjenesten og skolen i dag? 

o Hvordan opplever du samarbeidet mellom PP-rådgivere og lærere?  

o Hva tenker du at samarbeidet bidrar til? Evt ikke bidrar til? 

 
Avsluttende spørsmål 

• Etter å nå ha snakket om ulike aspekter ved saksrettet veiledning av lærere, kunne du 

ha trukket fram to-tre ting som du mener er avgjørende for å få til et godt 

veiledningsarbeid? 

o I en optimal verden: hvordan ville veiledningsarbeidet mellom PP-tjenesten og 

skolene ha sett ut? 

• Er det andre ting du har lyst til å trekke fram/noe du har lyst til å tilføye? 

o Spørsmål til meg? 
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7.2 Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring  
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”En kvalitativ undersøkelse av hva PP-rådgivere vektlegger i 
saksrettet veiledning av lærere.” 

Bakgrunn og formål 
Mitt navn er Kaja Koefoed Mathiesen, og jeg er en masterstudent på instituttet for 
spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. I forbindelse med masteroppgaven min ønsker 
jeg å se nærmere på saksrettet veiledning i PP-tjenesten. Utgangspunktet for studiet mitt er 
formulert i følgende problemstilling: Hva vektlegger PP-rådgivere i saksrettet veiledning av 
lærere? Med saksrettet veiledning menes her den veiledningen som gjennomføres i 
forbindelse med eksisterende saker. Formålet med prosjektet vil være å få mer innsikt i hva 
PP-rådgivere vektlegger når de skal veilede lærere, samt hvordan de vurdere denne delen av 
arbeidet. Jeg ønsker å samle inn data fra ca. 6 informanter som har erfaring med denne typen 
veiledningsarbeid. Informantene vil hentes inn fra 2-3 ulike PP-kontorer, slik at man kan få 
tak i eventuelle likheter og forskjeller på tvers av kontorene. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Informasjonen skal samles inn ved hjelp av intervjuer, der informantene skal svare på 
spørsmål relatert til egne tanker og erfaringer med saksrettet veiledning av lærere. Dette 
innebærer blant annet gangen i veiledningsprosessen, forholdet mellom veileder og veisøker, 
samarbeid med skolene og forholdet mellom individ og system. Ved siden av det direkte 
arbeidet PP-rådgiverne har erfaring med, vil også spørsmålene omfatte hvordan PP-tjenesten 
arbeider med- og tilrettelegger for dette. Spørsmålene vil rette seg mot deres generelle 
erfaringer innenfor området, og det blir sådan ikke nødvendig med spesifikke opplysninger 
om enkeltsaker. Intervjuene vil bli tatt opp på bånd, og det må beregnes ca. 60 minutter per 
intervju. Avtaler om tid og sted vil bli gjort med hver enkelt.   
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og det er bare jeg som har tilgang til 
dem. Lydfilene skal transkriberes til tekst i et analyseprogram som heter NVivo, der hver 
enkelt lydfil vil bli passordbeskyttet. Filene vil derfor slettes fra båndopptakeren etter at de 
har blitt overført. Transkripsjonene anonymiseres slik at de ikke kan kobles til 
enkeltpersoner, og deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes når oppgaven publiseres. Lydfilene 
vil slettes innen prosjektet ferdigstilles, som etter planen er 1.juni 2018. Da vil også 
dokumenter som inneholder personopplysninger bli makulert. Fram til det, vil dokumentene 
bli oppbevart i et låsbart skap. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og deltakerne kan når som helst trekke sitt samtykke uten å 
oppgi noen grunn. Dersom noen trekker seg, vil alle deres opplysninger bli anonymisert. 
Studiet er også godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for 
forskningsdata AS.  
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Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med meg på mail eller 
telefon: 
Tlf: 93434601 
Mail: km.koefoed@gmail.com 
Spørsmål kan også rettes til min veileder, Elisabeth Kolbjørnsen 
Tlf: 90888589 
Mail: elikol@me.com   
 
Mvh 
Kaja Koefoed Mathiesen 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og ønsker å delta. På bakgrunn av dette godkjenner 
jeg at Kaja Koefoed Mathiesen kan bruke informasjonen som fremkommer av intervjuet til 
sitt prosjekt. Jeg er innforstått med at jeg stiller som informant på frivillig basis, og at jeg når 
som helst kan trekke meg uten å oppgi grunn.  
 
Dato, Signatur: 
 
 
 
 
--------------------       --------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.3 Vedlegg 3: Godkjennelse fra NSD 
 

 


