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Sammendrag 

I Norge mottar 50 000 elever spesialundervisning (SSB, 2017), og tallet er stigende (Haug, 

2015). Til tross for at lovverket, politikerne, fagmiljøene og elevene selv i økende grad de 

siste femti årene har påpekt viktigheten av inkludering og tilpasset opplæring så kan det se ut 

som om det ikke gjelder for denne gruppen av elever (Opplæringslova 1998, Persson 2017, 

Kunnskapsdepartementet, 2016, Utdanningsdirektoratet, 2014, Nordahl, 2018, Barneombudet, 

2017)  

Vi har i denne oppgaven gjennomført en kvalitativt fenomenologisk studie i jakten på å øke 

vår kunnskap om hva som legges til grunn når elevenes spesialundervisning organiseres. I og 

med at nasjonale retningslinjer for spesialundervisningen er både vide og åpne for tolkning på 

dette området så ble hovedfokuset vårt skoleledernes profesjonelle skjønn i organiseringen av 

spesialundervisningen. Vi har intervjuet skoleledere fra tre ulike kommuner, to som sier de 

satser på spesialundervisning, og to som ikke har dette som skolens satsingsområde. Ved å 

velge disse har vi endt ut med å få et variert utvalg av intervjudata som kan vise noe av 

strekket det er innenfor dette feltet.  

Vi har valgt å analysere våre intervjudata opp imot Molander (2013) sine mekanismer for 

ansvarliggjøring av profesjonelt skjønn for å få en dypere forståelse av hvilke ulike 

mekanismer intervjupersonene bruker for å legitimere sin skjønnsutøvelse.  

Vi finner at alle skolelederne støtter seg til lovverket, sakkyndig vurdering og hva som er 

barnets beste når de organiserer spesialundervisningen. Argumentene for og drivkraften bak 

er derimot tolket veldig forskjellig. Noe som igjen fører til forskjellig forståelse av  

spesialundervisningen og ulik organisering av denne.  

En mulig implikasjon for skoleledelse kan være at en bør legge til rette for en bevisstgjøring 

og felles forståelse av hva spesialundervisning er.  En bør også fokusere på systemnivå for å 

se på hvordan en organiserer en ordinær opplæring der en sikrer en inkluderende og tilpasset 

undervisning for alle.  
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Forord 

Å velge et tema som organisering av spesialundervisning bunner i en genuin interesse for 

elevers følelse av tilhørighet og opplevelse av å tilhøre en større gruppe som det klassen med 

jevnaldrende er. Derfor traff Barneombudets rapport “Uten mål og mening” (2017) oss rett i 

hjertet, og skapte refleksjoner rundt hvordan vi organiserer våre elever ut av fellesskapet.  

Vi har en opplevelse av at den ordinære undervisningen kan omfatte så mange flere enn den 

gjør i dag, ved å ha en god læreplanforståelse, variere arbeidsmetodikk og tenke helhetlig 

rundt elever som har spesialundervisning. Samarbeid mellom lærere har stått som et viktig 

stikkord for oss hele veien. Gjennom praksis har vi opplevd at resultater av 

spesialundervisningen sjeldent etterspørres, og at elever som har spesialundervisning 

fortsetter å ha dette år etter år, selv om de følger kompetansemålene for trinnet sitt. Når vi i 

tillegg opplever at lovverket og kompetansemålene i LK 06 legger til rette for en inkluderende 

spesialundervisning, så har vi undret oss over hvorfor statistikken viser at så mange elever får 

opplæringen sin på utsiden av klasserommet?  

Vi ønsker å takke vår veileder, Ruth Jensen, for å rettlede oss på riktig vei da ikke alle tanker 

og ideer sto like klart for oss. Tusen takk til våre intervjupersoner som har invitert oss inn i 

deres skolelederhverdag, og delt sine erfaringer og refleksjoner med oss. Vi sender også en 

stor takk til kollegaer som har reflektert rundt temaet sammen med oss, og Cecilie som har 

kommet med råd og veiledning gjennom hele oppgaveskrivingen. Vi ønsker også å takke 

Christian Brandmo for å pense oss inn på det begynnende sporet, under piloteringen, som var 

starten på en lang refleksjonsprosess som har både vært lærerikt og frustrerende på samme tid. 

 En spesiell takk til Lars Terje og Henrik som har vært super-pappaer til 6 barn, mens vi har 

sittet på forelesninger, lest og skrevet på oppgaven. Og så til barna våre: Nå er vi ferdige med 

teoribøker for en stund, og vi gleder oss til høytlesing, fotballkamper, søndagsturer og lekser 

ved kjøkkenbordet.  

Skjold og Sandefjord,  oktober 2018 

Therese og Synne 
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1 Innledning 

I følge Statistisk Sentral Byrå (2017) mottar nærmere 50.000 norske elever, i grunnskolen, 

spesialundervisning. På tross av at det har vært fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring 

siden innføringen av LK-06, er tallene for spesialundervisning relativt stabile. Det er også 

stabilt at prosentvist antall som mottar spesialundervisning øker med alderen i grunnskolen 

(SSB, 2017). Siden så mange elever i norsk skole har rett til spesialundervisning mener vi det 

er viktig å se på hvordan denne blir organisert. I vår oppgave ønsker vi derfor å ta for oss 

skolelederes profesjonelle skjønn når det kommer til organisering av spesialundervisning.  

I dette kapittelet vil vi presentere bakgrunnen for masterstudien vår, før vi tar for oss formålet 

med oppgaven, i tillegg til de avgrensinger vi har kommet fram til. Vi vil så presentere 

oppgavens formål og forskningsspørsmål, før vi til slutt tar for oss oppgavens struktur. 

I mars 2017 presenterte regjeringen Meld. St. 21 Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen  

(Kunnskapsdepartementet, 2016) og fornyet fokuset på tilpasset opplæring, og poengterte at 

dette også gjaldt for elever med spesialundervisning.  

Et overordnet prinsipp for skolen er at alle elever skal ha tilpasset opplæring. Det betyr 

at all opplæring skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger, inkludert elever med 

stort læringspotensial og elever med behov for spesialundervisning. Prinsippet om 

tilpasset opplæring innebærer også at elever i størst mulig grad skal inkluderes i den 

ordinære undervisningen. (Kunnskapsdepartementet, 2016, s.41) 

At elever med spesialundervisning i størst mulig grad skal inkluderes i den ordinære 

opplæringen ble rundt samme tid aktualisert da Barneombudet kom med sin fagrapport “Uten 

mål og mening” (Barneombudet, 2017) hvor ungdommer forteller om en skoletid med 

utenforskap, manglende utfordringer, og en følelse av ikke å få den hjelpen de selv mener de 

har behov for, og krav på. Tre fjerdedeler av alle elever som mottar spesialundervisning får 

denne ute på liten gruppe eller som eneundervisning altså på utsiden av det fellesskapet 

klasserommet er, (Bufdir, 2017). 

Opplæringsloven (1998) §8-2 følger opp elevens rettigheter til å ha en tilhørighet til en klasse 

eller basisgruppe ved å slå fast at de også skal deles inn i klasser som ivaretar deres behov for 

sosial tilhørighet. Ungdommene i Barneombudets rapport forteller nettopp om manglende 

tilhørighet og utenforskap som en del av deres skolegang. Loven åpner på samme tid også for 

at elever kan tas ut på liten gruppe eller alene:  
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For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal 

organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, 

basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og 

tryggleiksmessig forsvarleg (Opplæringslova, 1998, §8-2).   

Hvordan og hvem som bestemmer når den sosiale tilhørigheten er oppnådd sier derimot 

lovverket ikke noe om. 

Utdanningsdirektoratets «Veilederen til spesialundervisningen» (Utdanningsdirektoratet, 

2014) og veilederen til § 8.2 i opplæringsloven (Utdanningsdirektoratet, 2017) viser til 

”medeleveffekten”. Med medeleveffekt referer det til den effekten elevene får ved å lære av 

hverandre gjennom samarbeid om læringsoppgaver. Veilederen peker på at ved å organisere 

elever som har vansker i et fag på mindre grupper vil denne medeleveffekten bli mindre enn 

når de samarbeider med elever som ikke har disse vanskene inne i klasserommet. I samme 

kategori har man også tatt for seg begrepet ”lærereffekt” som viser til den effekten læreren har 

på elevens læringsutbytte ved å tilpasse undervisningen til den enkelte. Her skriver også 

Utdanningsdirektoratet at en annen antagelse innenfor forskning er at når svakt presterende 

elever blir plassert på egne grupper så ender de også opp med de minst dyktige lærerne 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Altså vil ikke en manglende medeleveffekt nødvendigvis 

demmes opp av lærereffekten når elevene får spesialundervisning på liten gruppe. 

Spesialundervisning etter §5-1 i Opplæringsloven står i en særstilling i norsk skole, fordi det 

er Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT), gjennom en sakkyndig vurdering, som tilrår om en 

elev har utbytte av den ordinære opplæringen eller ikke. Denne sakkyndige vurderingen skal 

si noe om innholdet i spesialundervisningen, organiseringen av den og hvem som skal utføre 

dette, for eksempel pedagog eller assistent. Dette fører til at det ikke nødvendigvis er skolen 

alene som er ansvarlig for at ¾ av elevene mottar denne på utsiden av klasserommet. 

Den tilsynelatende diskrepansen mellom antallet elever som mottar spesialundervisning på 

utsiden av klasserommet, og intensjonen fra myndigheter om at alle elever har krav på et 

fellesskap, lærerens kompetanse og den effekten flinke medelever kan gi på læringsutbyttet 

skapte en undring hos oss og en nysgjerrighet på kunnskap på området. 

Midt under arbeidet med denne masteroppgaven fikk Kunnskapsminister Jan Tore Sanner 

overlevert en rapport fra Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt 

tilrettelegging (Nordahl, 2018). Gruppen hadde på oppdrag fra Regjeringen sett både på det 

spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge i dag, og hvor de skulle peke på 
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spesialpedagogiske tiltak og virkemidler som kunne føre til høy kvalitet og økt inkludering i 

fremtiden. Rapporten satte dagens spesialundervisning i et svært kritisk lys men har også møtt 

motstand, spesielt på sitt forslag om å fjerne retten til spesialundervisning helt (Melby-Lervåg 

& Wie, 2018, Svendsen & Vedvik, 2018 ).  

1.1 Oppgavens formål og avgrensing 

Gjennom utforskning av hvilket tema vi skulle skrive om og piloteringen av masterprosjektet 

høsten 2017 begynte vi å nærme oss spørsmålet om hvordan en organiserer 

spesialundervisningen, fra en skoleleders perspektiv. 

Det vi så etter å ha gjennomført vår litteraturgjennomgang er at det er skoler som sier at de får 

til å ha spesialundervisning på innsiden av klasserommet. Hvilken rolle skoleledere har ved 

slike skoler, og hvilke argumenter som ligger til grunn for en slik inkluderende 

spesialundervisning manifesterte seg derfor som et fokusområde for oss.  

Fordi vi ved gjennomgangen av forskningsfeltet rundt spesialundervisning og organisering av 

denne ikke fant enkeltårsaker til hvorfor statistikken viser at så mange elever mottar 

spesialundervisningen utenfor klasserommet, begynte vi å se på hvilke andre momenter som 

spiller inn på hvordan spesialundervisningen blir organisert. Møller og Karseth (2016) 

diskuterer det profesjonelle skjønnet som ligger i tilpasset opplæring, og viser til Molander 

(2013) sine strukturelle- og epistemiske mekanismer i ansvarliggjøringen av det profesjonelle 

skjønnet. Dette førte oss videre inn i tankegangen om hvordan, også myndighetene, legger 

opp til at det tas et profesjonelt skjønn i avgjørelser rundt organiseringen og innholdet av 

spesialundervisningen. Vi undret oss over om det kunne være det profesjonelle skjønnet som 

fører til at intensjonene som ligger i §8.2, organisering av undervisning, ikke følges. 

Formålet med studien ble derfor å få økt kunnskap om skolelederes profesjonelle skjønn 

i organisering av spesialundervisning og hvordan kan dette forstås i lys av diskurser om 

ledelse, styring og ansvarliggjøring.  

For å avgrense oppgaven ville vi se på det profesjonelle skjønnet knyttet til 

spesialundervisning og organiseringen av denne for de elever som følger kompetansemålene i 

Kunnskapsløftet for trinnet de går på. Dette fordi, det etter vår mening, fort blir en helt annen 
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kompleksitet rundt organiseringen dersom eleven ikke følger kompetansemålene for sitt trinn 

og det dermed er flere aspekter som må tas med i vurderingen rundt organiseringen.  

Vi har også valgt å ha et nasjonalt fokus da vi ønsker å se hvordan skoleledere og eventuelle 

andre som forholder seg til det samme lovverket muligens tolker dette ulikt. Vi har brukt 

enkelte internasjonale studier, men i begrenset grad. Det kunne ha vært interessant å utvide 

fokuset til et internasjonalt perspektiv, men dette følte vi ville være alt for omfattende for en 

masteroppgave.  

1.2 Formål og forskningsspørsmål 

Formålet med studien er å få økt kunnskap om skolelederes profesjonelle skjønn i 

organisering av spesialundervisning og hvordan kan dette forstås i lys av diskurser om 

ledelse, styring og ansvarliggjøring.  For å søke svar på dette har vi formulert følgende tre 

forskningsspørsmål. 

1.  Hvordan forstår skoleledere skolens mandat når det gjelder organisering av 

spesialundervisning? 

2.   Hvordan organiseres spesialundervisningen og hvilke begrunnelser ligger til grunn? 

3.   Hva er arbeidsfordelingen rundt organiseringen av spesialundervisningen til eleven?  

1.3 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 vil vi først presentere en review der vi sier noe om hvordan spesialundervisning i 

Norge har utviklet seg. Dette fordi det gjennom review og intervjuer kom frem at historien 

spiller en rolle både innenfor forskning på feltet og i intervjupersonenes narrativer. I kapittel 3 

presenteres studiens analytiske ramme. Den bygger på Molanders (2013) ti mekanismer for 

ansvarliggjøring av skjønnsutøvelse som vi senere vil bruke i analysen. Videre vil vi i kapittel 

4 presentere studiens forskningsdesign og metoder for datainnsamling og analyse, samt 

hvordan vi har tilstrebet høy kvalitet i studien. I kapittel 5 presenterer vi analysen av vårt 

intervjumateriale, før vi i kapittel 6 drøfter våre funn opp imot tidligere forskning. I kapittel 7 

presenteres konklusjonen og vi peker på studiens begrensinger, mulige implikasjoner og 

behovet for videre forskning.  
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2 Review 

Review kapittelet er delt i to deler. Først gir vi en historisk oversikt over utviklingen av 

spesialundervisningen i Norge fra 1960 årene, da spesialundervisningen ble integrert i den 

ordinære opplæringen, og frem til i dag. Begrepene inkludering og integrering har vært 

gjenstand for mye debatt. Forståelsen av disse to begrepene, eller rettere sagt mangelen av 

den, trekkes ofte frem i debatten, vi har derfor valgt å ha et eget underkapittel om det. I den 

andre delen av kapittelet skriver vi om spesialundervisningens to orienteringer innenfor 

forskning og praksis før vi sier noe om hva som er PPT, foreldrene og elevens rolle i 

organiseringen av spesialundervisningen. 

2.1 Spesialundervisningens utvikling  

I dette underkapittelet vil vi se nærmere på hvordan spesialundervisningen har blitt organisert. 

Vi vil rette blikket bakover og redegjøre for hvordan spesialundervisningen har utviklet seg i 

Norge.  

Lundgren (1979) argumenterer for at om en går inn på historiske sammenhenger så kan en 

synliggjøre noe av det institusjonelle grunnlaget for spesialundervisningen slik den er i dag. 

Forskning tyder på at det er mye ved denne opplæringen som er stabilt over flere år både når 

det gjelder hvilke elever som får spesialundervisning, hvilken type spesialundervisning de får 

og hvor de får den (Solli, 2008) Kavale og Mostert (2004) hevder at den faglige utviklingen 

rundt spesialundervisningen går i sirkel og har svak fremdrift og utvikling fordi de samme 

perspektivene og spørsmålene kommer tilbake til tross for at de tidligere har blitt avvist og 

stemplet som ubrukelige.  

2.1.1 Mot en skole for alle  

I følge Nordahl (2007) kom det i perioden 1950-1970 en rekke lover og lovendringer som 

berørte de barna som «trengte noe ekstra» i skolen. I 1959 ble det lovfestet at alle barn har rett 

og plikt til å gå på folkeskolen, dersom de ikke fikk tilsvarende undervisning et annet sted. 

Dette medførte at barn som tidligere ble erklært som “opplæringsudyktige” nå fikk et tilbud. I 

1969 fikk kommunen plikt til å opprette pedagogisk-psykologisk rådgivning og 

spesialundervisningen ble integrert i den ordinære opplæringen og skulle gis elever fordi de 
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trengte særlig hjelp i folkeskolen. I grunnskolelovens §7 ble det i 1975 slått fast at all 

opplæring så langt det var mulig skulle tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. 

Oppmerksomheten ble dermed flyttet fra et tidligere fokus på årsaken til at eleven hadde 

behov og til det faktiske behovet. Kravet om sakkyndig vurdering ble også lovfestet i 1975. 

De barna som hadde behov for spesialundervisning skulle få det i, eller utenom, skolen.  

I Mønsterplanen fra 1974 står det; “så langt det er pedagogisk forsvarlig, må elever med 

vansker få hjelp innenfor klassens rammer” (Norges Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1974, s.67). Rent praktisk ble det gitt spesialundervisning i egne klasser eller grupper på 

skolen, og noen ganger alene, men etterhvert gav en også spesialundervisning inne i klassen 

med ekstralærer (Dalen,1984). Det ble fremdeles gitt undervisning i statlige spesialskoler 

rundt om i landet, men på 1990 tallet vedtok en å nedlegge disse (Nordahl, 2007). Det som i 

prinsippet skulle være en revolusjon mot mer inkludering i skolen, virket ikke, hverken i 

Norge eller i resten av verden (Cook & Schrimer, 2003). Den ordinære opplæringen tok ikke 

hensyn til hverken den pedagogiske differensieringen eller det sosiale fellesskapet. 

Integreringen ble et spørsmål om hvor en fikk undervisning og for de fleste som mottok 

spesialundervisning ble denne gitt utenfor klassefellesskapet (Haug, 2015).  

2.1.2 Integrering og inkludering 

Strømstad (2007) skriver at i og med at en ikke lyktes med integreringen, kom begrepet 

inkludering i forbindelse med L-97. Dette i sammenheng med at Norge hadde underskrevet 

Salamancaerklæringen1 og dermed forpliktet seg på at skolen skulle endres mot en mer 

inkluderende skole for alle. De fleste i skolen tolket dette bare som en navneendring fra 

integrering til inkludering, og de praktiske endringene uteble. Inkluderingstankens bærende 

ide, at det er skolesystemet og undervisningen som skal i fokus, fikk dermed heller ikke sin 

plass i skoleverket. Forklaringen kan være at ordet er et verb, noe som retter fokuset mot 

individet, ikke systemet. Det problematiseres også at det i læreplanens generelle del står at; 

«Grunnskulen som fellesskap skal vera inkluderande. Elevar med særskilde opplæringsbehov 

skal ta del i det sosiale, faglege og kulturelle fellesskapet på ein likeverdig måte» (Kirke-, 

                                                 
1 Salamanca erklæringen er en internasjonal erklæring i regi av FN (UNESCO). Denne erklæringen ble undertegnet av 25 

internasjonale organisasjoner og 92 nasjoner, deriblant Norge og som en har. Salamanca erklæringens prinsipper gir en 

overordnet guide om hvordan en skal organisere og planlegge spesialundervisning. Erklæringen representerer et skifte i fokus 

fra det enkeltes barn særskilte behov til vanlige skolers evne til å imøtekomme alle barn og gi dem tilfredsstillende opplæring 

uavhengig av barnets egenskaper, interesser, evner eller opplæringsbehov». (NAKU, 2018). 
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undervisnings- og forskningsdepartementet, 1996, s. 58). Dette retter også søkelyset mot 

individet, ikke systemet.  

Persson (2017) skriver at inkluderingsbegrepet står sentralt i mye forskningslitteratur, men det 

er ikke en enighet rundt hva inkludering er og hva det handler om.  

Han skriver videre at inkludering handler om tilhørighet og en følelse av at en er en 

meningsfull deltager. I sin studie i Storbritannia, gjennomførte Bangs, MacBeath og Galton 

(2011) 37 intervjuer av tidligere og nåværende ministere, journalister, tillitsvalgte, 

interesseforeninger og tanke-tenkere der de spurte dem om deres tanker og intensjoner rundt 

skolereformer de siste 13 årene. De sammenlignet svarene fra både skoleledere og lærere som 

skal bringe skolereformene inn i skolen og omgjøre disse til praksis. Et av funnene deres er at 

det er en vanlig misforståelse og en snever oppfattelse at inkludering handler om at alle skal 

befinne seg i samme rom og undervises av den samme læreren (Bangs et al. 2011).  

Persson (2017) skriver at forståelsen av begrepet inkludering kan ifølge forskning grovt deles 

i to. På den ene siden handler det om at "vanskelige elever" skal "inkluderes", noe som ifølge 

Persson snarere handler om integrering, fremfor inkludering. Her ser en på inkludering som 

en del av undervisningskonteksten og fokuset er på individet som fysisk skal plasseres i 

klasserommet, den sosiale interaksjonen og det at læreren skal tilpasse undervisningen. Disse 

definisjonene tar ikke inn over seg den ideologiske og det etiske perspektivet på inkludering. 

Begrepet inkludering er også brukt i en global kontekst. FNs organisasjon for utdanning, 

vitenskap, kultur og kommunikasjon; UNESCO, startet i 2000 opp The Inclusive Education 

Initative (IE). Dette i en forståelse av at alle, også utsatte grupper skal gis mulighet til en 

utdanning av høy kvalitet der målet er "Education for all", dette seg være de fattige, de med 

funksjonshemninger, minoriteter, mennesker i nød og mennesker med behov for 

spesialundervisning. UNESCOS mål med denne satsningen er å skape et utdanningssystem 

som ikke ekskludere noen fra å få en grunnleggende utdannelse. Dette stiller krav til 

politikere på ulike nivå om en inkluderende skole for alle.  

 

Nordahl (2015) har gjennomført en studie hvor hensikten var å identifisere mulig inklusjon 

eller eksklusjon i ulike fellesskap. Han analyserte kartleggingsdata innenfor ni ulike områder i 

skolen. Utvalget var på 22 000 norske elever fra femte til tiende trinn. Elevene ble delt inn i 

grupper etter atferdsdiagnose, ADHD-diagnose, innlæringsvansker og vanlige elever. 

Hensikten med disse analysene var å studere i hvilken grad de ulike gruppene av elever var 
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både sosialt, faglig og psykisk inkludert og hvor store forskjellene mellom elevgruppene 

eventuelt var. Resultatene han fant i sin studie var at grunnskolen inkluderer dårligst de 

elevene som utfordrer felleskapet med sin atferd. Han argumenterer også for at dersom du 

føler deg ekskludert i skolen så er det stor sannsynlighet for at dette også vil gjelde på andre 

inklusjonsarenaer. 

 

NOU 2003:16 «I første rekke — Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle» (NOU, 

2003) påpekte at integreringen i norsk skole i praksis førte til segregering. Søgnen-utvalget 

som forfattet rapporten pekte på tilpasset opplæring som løsningen for å lykkes og mente at 

utilstrekkelig tilpasning hadde ført til segregeringen som igjen økte behovet for 

spesialundervisning (Strømstad, 2007). 

Strømstad (2007) skriver videre at for å tvinge igjennom en endring i skolen foreslo Søgnen-

utvalget å fjerne retten til spesialundervisning etter enkeltvedtak. Stortinget vedtok derimot å 

beholde den lovfestede retten samtidig som de innførte retten til tilpasset opplæring. 

2.2 Organisering av spesialundervisning 

Organisering av spesialundervisning kan grovt deles inn i to diskurser, den tradisjonelle og 

den relasjonelle. Den tradisjonelle orienteringen støtter seg til at spesialundervisningen krever 

forskningsbaserte lærevanskespesifikke undervisningsstrategier som ut i fra grunnen til 

lærevanskene er tilpasset hver elev (Brownell, Sindelar, Kiely & Danielson, 2010). En legger 

da fokuset på individet og tilpasser opplæringen deretter ved at den har et annet innhold, en 

bruker andre arbeidsmåter, har en tettere relasjon og oppfølging enn i ordinær opplæring 

(Lavian, 2015). Denne opplæringen organiseres i hovedsak i små grupper eller alene med en 

spesialpedagog. Forskningen gir også støtte til at det utgjør en forskjell på hvem det er som 

utfører undervisningen. «Elevar som får spesialundervisning av lærarar med 

spesialpedagogisk kompetanse, når lenger enn dei som ikkje får slik kompetanse», (Egelund 

& Tetler, 2009).  

 

Den relasjonelle tradisjonen er opptatt av at individet skal ha en plass i fellesskapet. 

Undervisningen legger vekt på å støtte elevene i læringsprosessen fremfor å ha fokus på hva 

som forårsaker lærevanskene (Haug, 2015). Elevene som har spesialundervisning kan trenge 

tilpasninger i form av fleksibel tidsbruk, mer øvelse, tilpasset innhold osv., men 
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overflatestrukturen er den samme som i ordinær undervisning. Haug (2015) argumenterer for 

at en ved økt vekt på tilpasset opplæring vil kunne variere undervisningen med tanke på 

elevgruppens ulike behov uten at dette trenger å bryte med vanlig undervisning. Studier viser 

også at mange elever gjør det bedre når arbeidsformen er den samme for hele gruppen.  

Den inkluderende praksisen har også sine utfordringer. Brownell (2011) argumenterer for at 

den store vekten som er lagt på inkludering i spesialundervisningen kan føre til at en nå er 

mindre opptatt av det lærevanskespesifikke innholdet. Dette kan igjen føre til en reaksjon der 

det på sikt vil bli stilt krav om en mer spesialpedagogisk spesifikk orientering. 

Prosjektet The function of special education (SPEED), ledet av Peder Haug fra Høgskulen i 

Volda, publiserte i juni 2017 forskningsresultater som viste til en manglende effekt av 

spesialundervisning i matematikk (Haug, 2017). Undersøkelsen sammenligner elevers 

læringsutbytte i matematikk. Forskerne valgte en gruppe med elever fra 6.-10. klasse som 

hadde enkeltvedtak om spesialundervisning, men årsaken til hvorfor de fikk 

spesialundervisning varierte. Disse elevene er deretter sammenlignet med elever uten 

spesialundervisning. Haug (2017) viste til resultater hvor elever med samme lave ferdigheter i 

faget, som ikke hadde spesialundervisning hadde bedre læringsresultater enn de elevene som 

fikk spesialundervisning på liten gruppe i matematikkfaget.  

Melby-Lervåg (2017) ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, er en av 

forskerne som setter spørsmålstegn ved denne forskningen ut fra antallet elever undersøkelsen 

er basert på, men Melby-Leirvåg viser også til at forskjellene er så store mellom de ulike 

gruppene at det ikke helt kan være basert på tilfeldigheter.  

Prosjektet “Med rom for alle”, er et FOU-arbeid i Lillehammer kommune som ble 

gjennomført i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i 

Innlandet i tidsrommet 2011-2015. Funnene bygger på intervjuer av skoleeiere, skoleledere, 

og lærergrupper på de tolv kommunale skolene, samt PPT. Her ble det satt spørsmålstegn ved 

sikringen av læringsutbyttet ved spesialundervisning og målet var at flere av elevene skulle 

inkluderes i ordinær opplæring (Knudsmoen, Forfang & Nordahl, 2015 s. 6-7).  Her fant en 

blant annet at mange elever som har rettigheter til spesialundervisning fortsetter å ha dette 

gjennom hele grunnskolen uten at vi helt vet hvorfor det er slik (Knudsmoen et al. 2015). 
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2.2.1 PPT, foresatte og elevens rolle 

Når en lærer mener at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen 

er det opp til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) å gjøre en faglig vurdering av eleven. 

På bakgrunn av denne vurderingen avgjør PPT om eleven har rett til spesialundervisning etter 

§5-1 i Opplæringsloven. Om PPT konkluderer med at eleven har rettigheter skal de skrive en 

sakkyndig vurdering til skolen. På bakgrunn av sakkyndig vurdering fatter rektor et 

enkeltvedtak som gir eleven en individuell rettighet til spesialundervisning. Systemet har vært 

i bruk siden 1950 årene. På den tiden var det vanlig at PPT sin rolle var å sende eleven til 

ulike spesialskoler (Tveitanes, 2018). Siden de fleste spesialskolene ble nedlagt i 1990 er de 

aller fleste elevene nå inne i vanlig skole. Nå skal sakkyndig vurdering inneholde en 

vurdering av eleven, dens særskilte opplæringsbehov og organiseringen og omfanget av disse, 

i tillegg til kompetansen til den som skal utføre spesialundervisningen 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, s.45). 

I følge loven skal PPT arbeide både på systemrettet og individrettet nivå (Opplæringslove §5-

6). I følge en undersøkelse ved PPT-kontoret i Møre og Romsdal viser den at 60% av tiden 

går med til arbeid rettet mot enkeltelever, såkalt individrettet arbeid (Dybdal, 2014, Mjøs og 

Flaten, 2018). Dette er også en tendens flere PPT-kontor kjenner seg igjen i (Sagedal, 2016). 

Det har gjennom flere nasjonale satsninger og et sterkt politisk ønske vært forsøkt å endre på 

dette ved å få til mer systemrettet arbeid, men dette har ikke lykkes (Fylling & Handegård, 

2009). I et prosjekt ved PPT-kontoret i Stokke kommune hvor hensikten var at skole og PPT- 

kontor skulle bistå eleven slik at de fikk en best mulig og utbytterik opplæring var fokuset 

mer på systemnivå. Om dette prosjektet skriver Sagedal (2016) at utvalget bestod av elever 

med enkeltvedtak i størrelsesorden omtrent fire til sju timer. Prosjektet er ikke en 

forskningsrapport som kan konkludere med valide resultater om hvilket utbytte elever med 

særlige behov har av ordinær opplæring. Det er en undersøkelse i praksisfeltet der 

observasjon har vært den benyttede metoden. Her konkluderer hun med at PPT må være ute 

og observere ved skolene for å lete frem utbytte av opplæringen og finne frem til hvilket 

utbytte som ligger innenfor rammene til den ordinære opplæringen og hva 

spesialundervisningen må bistå med.  Stokke kommune spurte også foreldrene om deres syn 

på skolen og PPT. Noen svarte at det hadde vært litt oppstartsvansker, men alle foreldrene 

svarte at de var fornøyd både med skolens og PPT sitt arbeid.  
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I henhold til lovverket og veilederen skal foreldrene til barnet samtykke til at skolen henviser 

til PPT i forkant av en utredning, de skal også samtykke til at skolen fatter et enkeltvedtak. I 

saker der eleven er over 15 år skal eleven selv samtykke. Eleven skal få si sin mening om 

saken fra fylte syv år, etter fylte 12 år skal elevens mening tillegges stor vekt. Foreldrene og 

eleven skal involveres i alle deler av prosessen. PP-tjenesten plikter å rådføre seg med dem i 

utformingen av det spesialpedagogiske tilbudet. Det står også at dersom skolen ikke fatter 

enkeltvedtak i tråd med sakkyndig vurdering, så skal dette begrunnes (Utdanningsdirektoratet, 

2014) 

2.3 Ansvarliggjøring av profesjonelt skjønn 

I dette kapittelet har vi beskrevet hvordan spesialundervisning har endret seg i Norge de siste 

50 årene. På lik linje kan en også si at ledelse som fagfelt har utviklet seg både nasjonalt og 

internasjonalt. I løpet av diskusjonen vår ble det tydelig for oss at det var behov for å dra inn 

et tydeligere ledelsesaspekt. Det presenterer vi her. Accountability eller ansvarsstyring er et 

begrep som i den senere perioden har vokst frem i den offentlig sektor i Norge (Langfeldt, 

2008).  

Accountability er et mer fyldig begrep enn det norske begrepet ansvarsstyring  (Langfeldt, 

2008). Vi har allikevel valgt å bruke det norske begrepet i vår oppgave, da vi vil argumentere 

for at det er i tråd med ansvarliggjøringsbegrepet som Molander (2013) bruker i teorien vi 

refererer til nedenfor. Langfeldt (2008) tredeler forklaringen av begrepet ved at han beskriver 

det som; en form for resultatstyring hvor man har ansvar for det man måles på, som at noen 

kan bestemme hva andre skal være ansvarlig for og at det skal være et samsvar mellom 

ansvaret man er tildelt og de forventningene som foreligger. Langfeldt (2008) argumenterer 

for at St.meld. 30  «Kultur for læring» (Kunnskapsdepartementet, 2004), var med på å 

stadfeste implementeringen av ansvarsstyring i skole-Norge.  

I forkant, og sammen med, utviklingen av ansvarsstyring i Norge har det skjedd politiske 

endringer som har ført til diskursendringer i forhold til styring, ledelse og ansvarliggjøring i 

skolen (Møller, 2014).      
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Figur 1  Endringer i diskurser om styring, ledelse og ansvarliggjøring siden 1950-årene (Uljens et al. 2013, s.137) 

Møller (2014) skriver at disse diskursene er en illustrasjon over hvordan ansvaret som ligger 

hos rektor har endret seg over tid. Det er spesielt den siste, «Konkurransestaten», som viser til 

ansvarsstyringen som forventes av rektorer og skoleledere. 

Figuren er forenklet, på den måten at det kan se ut til at det er en lineær endring, noe som ikke 

stemmer med virkeligheten. Møller (2014) viser til at slike diskursendringer skjer over tid og 

overlapper hverandre. Med det menes det at man har klare elementer ved forrige diskurs som 

lever side om side med den nye diskursen. Altså vil for eksempel «Velferdsstaten» lever ved 

siden av «Konkurransestaten».  

Tett knyttet til begrepet ansvarsstyring ligger målstyring, og ifølge Langfeldt (2008) er 

målstyring i stor grad en forutsetning for ansvarsstyring. Sivesind, Skedsmo og Hall (2016), 

argumenterer for at kompetansemålene i Kunnskapsløftet, sammen med et nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem har økt fokuset på resultatene av opplæringen, ulikt tidligere 

reformer som ikke har hatt det samme resultatfokuset.   

Svensson og Karlsson (2008, s. 264) argumenterer for at «Jo større handlingsrom man har i et 

yrke, desto større ansvar følger med». Dette ansvaret gjelder både for seg selv og andre, og 

man kan da holdes ansvarlig for sine handlinger. Sett i sammenheng med tematikken i vår 

masterstudie vil skoleledere være ansvarlig for resultatene av den spesialundervisningen som 

skolen gir, og hvordan denne undervisningen organiseres, argumenterer vi, vil være med på å 

påvirke de resultatene elevene oppnår. 
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2.4 Oppsummering 

Vi har i dette kapittelet gitt en historisk oversikt over spesialundervisningens utvikling. 

Deretter har vi gjennomgått ulike studier, hovedsakelig i Norge, men også noen utenlandske 

for å synligjøre hva forskning sier om organisering av spesialundervisning. Til slutt har vi 

redegjort for begrepet ansvarsstyring og dets historiske utvikling paralelt med utviklingen av 

spesialundervisning. Vi finner at flere studier er opptatt av elevens læringsutbytte av 

spesialundervisningen. Det er også flere som sier noe om at inkludering og integrering blir 

tolket ulikt og derfor ikke når inn med sin grunnleggende ide, at det er systemet som må i 

fokus, ikke individet. Noen studier har funn som viser at spesialundervisningen ikke fungerer 

som tiltenkt. Forskning viser også at PPT har en vei å gå for å få til en bedre praksis. Vi finner 

derimot ikke noen som har sett på spesialundervisningen og dens organisering fra en 

skoleleders ståsted. I dette kapittelet har vi etablert vårt forskningsrom innenfor 

spesialundervisning og profesjonelt skjønn i et ledelsesperspektiv.  
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3 Analytisk rammeverk 

Formålet med dette kapittelet er å gjøre rede for den teorien vi har valgt å bruke som ramme i 

vår analyse av datamaterialet. I kapittel tre presenterer vi vårt analytiske rammeverk. I første 

delen av oppgaven presenterer vi hva profesjonelt skjønn er og de ulike mekanismene som 

Molander (2013) har delt dette inn i. Disse mekanismene vil vi senere bruke i vår analyse.  

3.1 Profesjonelt skjønn 

Skjønn eller “discretion” stammer fra verbet “discern” som kommer fra det latinske ordet 

discernere som betyr å “atskille” eller “utskille”. På norsk kommer ordet “skjønn” fra det 

norrøne ordet skyn og betyr “forstand, dømmekraft, omdømme vurdering og vett” (Grimen  

&Molander, 2008). Når en snakker om profesjonelt skjønn er det i sammenheng med valg og 

handlinger en tar på bakgrunn av sin profesjon. En profesjon forutsetter en spesifikk og 

sertifiserende utdannelse med både en standardiserbar og overførbar kunnskap og en 

ubestemthet i kunnskapsanvendelsen (Grimen & Molander, 2008). Sagt på en annen måte, 

profesjonelt skjønn er den dømmekraften du tar i bruk i når du fatter beslutninger i kraft av 

din stilling på bakgrunn av din yrkeskunnskap. Evett (2009) skiller mellom to ulike 

perspektiver på profesjonelt skjønn. På den ene siden det organisasjonsprofesjonelle 

perspektivet og på den andre siden det yrkesprofesjonelle. Det organisasjonsprofesjonelle kan 

sies å være koblet opp imot den eksterne styringen og de lover og regler som reguleres av 

myndighetene. Den yrkesprofesjonelle er koblet opp imot den interne styringen i samarbeid 

med personalet, foresatte og elevene samt de etiske normer på hvordan en selv konstituerer og 

kontrollerer sitt arbeid. Disse to perspektivene eksisterer ifølge Hopmann (2008) i 

motsetninger til hverandre og kan på denne måten være to ulike styringslogikker. Den ene 

basert på styring ut i fra eksterne forventninger og den andre basert på tillit til profesjonen. 

Derfor vil ikke skolelederes avgjørelser bare være basert på profesjonsetisk skjønn, men også 

på utenforliggende forventninger.  

Profesjonelt skjønn innebærer at en skoleleder både gis mulighet og er i stand til å ta ansvar 

for å avgjøre hva som er den beste løsningen for en elev. Solbrekke (2012) skriver at denne 

avgjørelsen skal reflektere både elevens behov og samfunnets interesser. Profesjonsetiske 

retningslinjer kan gi en noe å navigere etter, men det finnes ikke noe entydig svar på hva som 
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er den beste løsningen i krysspresset mellom samfunnets interesser og den enkelte 

samfunnsborgers behov.  

I en annen mastergradsavhandling i Utdanningsledelse har forskerne gjennom en casestudie 

og intervjuer av seks skoleledere og skoleeiere i to kommuner undersøkt rektors opplevde 

handlingsrom i utøvelsen av Opplæringslovens §5-1, rett til spesialundervisning.  De finner at 

to av rektorene sier de fyller dette handlingsrommet, med andre ord det profesjonelle 

skjønnet, med «sunt norsk bondevett» (Andresen & Johnsen, 2017). Dette viser at det å sette 

ord på det profesjonelle skjønnet ikke alltid er like lett, for hva er det dette omhandler, 

egentlig. Vi har i denne avhandlingen valgt å bruke Molander (2013) som vårt analytiske 

rammeverk fordi vi mener han beskriver det profesjonelle skjønnet på en utfyllende og 

oppklarende måte ved hjelp av sine mekanismer for ansvarliggjøring.  

  

Figur 2 Vårt oppsett av Molanders mekanismer 

Grimen og Molander skiller i sin artikkel “Profesjon og skjønn” mellom to typer skjønn. På 

den ene siden kan skjønn dreie seg om en kognitiv aktivitet der en på bakgrunn av 

resonnering feller en dom på noe, fatter en konklusjon eller tar en beslutning på hva som bør 

gjøres. En kan felle dom over handlinger, utsagn, tilstander eller produkter. Den andre typen 

er det handlingsrommet en har når suverenen (lederen) ikke har foreskrevet noen regel for hva 

som skal gjøres. Sagt på en annen måte; en persons betrodde frihet til å velge mellom de 
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handlingsalternativene som er tillatt på bakgrunn av grunner som han selv anser som 

godkjente.  

Molander (2013) skriver at individet har behov for en viss fleksibilitet og tilpasninger etter 

behov, det er derfor skjønnet er nødvendig for å sikre dette. I tillegg hevdes det ofte at det 

nettopp er skjønn som er kjernen i profesjonelt arbeid. Skjønn kan ikke unngås fordi når det 

gjelder tjenester vil de som regel være betinget av tilstands- og behovsvurderinger og det ville 

ikke vært mulig for velferdsstaten å lage regler som passet for alle. 

I følge Grimen og Molander (2008) er utfordringen med skjønn at selv de mest omhyggelige 

og dyktige resonnerende yrkesutøverne kan komme til ulike konklusjoner fordi 

resonneringsformen inneholder kilder til variasjon.   

Grimen og Molander (2008) deler skjønn inn i to kategorier, strukturelle og epistemiske. De 

strukturelle kategoriene omhandler det handlingsrommet som skjønnet er underlagt, mens det 

epistemiske dreier seg om kvaliteten på resonneringen som ligger bak (Molander, 2013). 

Strukturelle mekanismer kan legge restriksjoner på atferden til den med skjønnsmyndighet og 

dermed innskrenke rommet for skjønn (Molander, 2013). I den epistemiske kategorien er det 

skjønnsutøvers resonnering en vektlegger. En person med skjønnsmyndighet vil en også ha 

tillit til at kan utvise dømmekraft og ta fornuftige beslutninger. Beslutninger som kan 

begrunnes med allment godtakbare grunner (Grimen & Molander, 2008). Molander (2013) 

påpeker at grensen mellom de to hovedkategoriene og de ti underkategoriene er ikke helt 

klare, men de kan illustrere en tilnærming til spørsmålet om ansvarliggjøring av skjønn.  

3.1.1 Strukturelle mekanismer 

De strukturelle mekanismene har til hensikt å redusere antall muligheter personen med 

skjønnsmyndighet har til å ta avgjørelser basert utelukkende på egne vurderinger. Molander 

(2013) deler disse inn i fem ulike underkategorier.  

Sanksjonsmekanismer 

Molander (2013) skriver at en sanksjon er en trussel som kan holde potensielle overtredere i 

sjakk. En slik sanksjon kan variere fra irettesettelser til bøter eller oppsigelser. Den mest 

drastiske er inndragelse av delegert myndighet eller suspensjon. Den som har bevilget 

skjønnsmyndigheten, myndigheter eller andre, kan med dette utøve en viss kontroll over at 
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skjønn blir utøvd i forhold til regler og retningslinjer. I et skoleperspektiv kan tilsyn fra 

Fylkesmannen eller skoleeier være en slik mekanisme.  

Restriktive mekanismer 

Regler som gir rettighetshaverne muligheten til å klage eller anke kaller Molander (2013) for 

restriktive mekanismer. Dette kan være rettigheter, spesifiseringer eller saksbehandlingsregler 

som kan tvinge personen med skjønnsmyndighet til å begrunne sine vurderinger, slutninger 

eller handlinger. Vi tenker at regler, spesifiseringer og saksbehandlingsregler knyttet til §5-1 

(loven om rett til spesialundervisning) kan være en restriktiv mekanisme.  

Oppdelende mekanismer 

Har som mål å redusere makten til den enkelte. Den oppdelende mekanismen gjør ofte at 

personene som skal vurdere, bestemme og handle i en sak ikke er en og samme person. 

Molander skriver at fordi noen saker kan ha drastiske konsekvenser for rettighetshaveren kan 

det være fornuftig å fordele disse formene for myndighet (Molander, 2013). I et 

spesialpedagogisk perspektiv tenker vi at det er mange involverte når organiseringen skal 

bestemmes, PPT skriver sakkyndig vurdering, rektor lager enkeltvedtaket, læreren skriver 

individuell opplæringsplan. I tillegg kan stemmen fra eleven selv og dens foresatte også være 

oppdelende.   

Forsinkede mekanismer 

Forsinkelsen har som mål å ikke utsette vurderingen for forhastede beslutninger, men derimot 

bidra til refleksjon og at alle parter skal bli hørt. Når en forlenger reaksjonstiden så kan 

handlingsmulighetene øke skriver Molander (2013). Vi tenker her at henvisningsprosessen til 

PPT er forsinkende med utredning, møtevirksomhet, utarbeidelse av sakkyndig vurdering og 

enkeltvedtak.  

Blokkerende mekanismer 

Den siste av de strukturelle mekanismene er den som blokkerer for at en person skal kunne 

inneha flere stillinger eller sitte i en posisjon der de utøver alle vurderingene selv, dette kan 

også sees i sammenheng med blandede motiver og blandede interesser (Molander, 2013). En 

blokkerende mekanisme i skolen er at det er PPT som er vurderingsinstans, noe som 

forhindrer at skolen kan gjøre slik de selv vil.  
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3.1.2 Epistemiske mekanismer 

Siden skjønnsbaserte vurderinger baserer seg på en persons resonnering har de epistemiske 

mekanismene til hensikt å forbedre denne prosessen eller betingelsene for den. Disse har til 

hensikt å få beslutningstaker til å tenke nøye gjennom sine resonneringer og argumenter og 

eventuelt også forbedre dem (Molander, 2013).  

Formende mekanismer 

Bakgrunnen for den formende mekanismen er tanken om at mennesker som har samme 

formelle utdannelse og kompetanse vil gjøre de samme skjønnsmessige vurderingene, derfor 

er utdanningen til beslutningstaker en viktig del av denne mekanismen (Molander, 2013). 

Hvorvidt dette stemmer overens med empirien er en annen sak. En annen viktig del av den 

formende mekanismen er bygget på skjønnsinnehavers erfaringsbaserte kunnskap (Møller & 

Karseth, 2011). Videre har denne mekanismen som formål at beslutningstakeren tar i bruk 

spesifikke verdier, normer og tenkemåter når han gjør en skjønnsmessig vurdering (Molander, 

2013). Vi tenker derfor at i tillegg til den formelle utdannelsen som intervjuobjektene våre har 

så vil også skolekulturen kunne være noe som vil kunne forme vurderingene. 

Støttende mekanismer 

I undervisningssammenheng henvises det ofte til “best practice», dette gjelder også for 

skjønnsbaserte vurderinger. Når beslutningstaker skal vurdere hvilken avgjørelse han skal ta 

vil det ofte være naturlig å støtte seg til evidensbasert profesjonell praksis for å støtte under og 

opp om valg en tar for veien videre (Molander, 2013). Dersom en skal støtte seg til evidenser 

så følger det ofte en beslutningsprosedyre fra en legger frem et problem til en foreslår en 

løsning, men siden evidensene innenfor undervisning er mer usikre så blir også den støttende 

mekanismen det (Molander, 2013). Av våre intervjuobjekter så har flere henvist til 

forskningsbaserte praksis rundt organisering av spesialundervisning når de har redegjort for 

sine handlinger.  

Motiverende mekanismer 

I motsetning til sanksjonsmekanismer er ikke de motiverende mekanismene restriksjoner for 

atferd, men de er med på å styre atferden til beslutningstaker i en viss retning basert på 

økonomiske insentiver, økt tillit eller status. Videre skriver Molander (2013) at belønning i 

form av økonomiske insentiver har vist seg og ikke fungere så godt innenfor skole og 
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utdanning, men at alle former for insentiver vil ha en blanding av indre og ytre motivasjon og 

at en må ta dette i betraktning.  

Deliberative mekanismer 

I følge Molander (2013) vil en beslutningstaker underveis i en skjønnsbasert vurdering 

argumentere for og imot sine valg både individuelt og ofte også i diskusjon med andre. Denne 

mekanismen tangerer på en måte opp imot de strukturelle mekanismene fordi en tenker at en 

person med skjønnsmyndighet vil argumentere som om han måtte stå til ansvar for sin 

avgjørelse og dermed støtte seg til argumenter som er holdbare i en 

ansvarliggjøringssituasjon. I en skolesammenheng kan vissheten om at en kan få tilsyn eller 

på andre måter måtte redegjøre for sine valg være utløsende for den deliberative mekanismen.  

Deltakelsesmekanismer 

En deltaker i en beslutningsprosedyre kan være en kollega, men det kan også være en som er 

berørt i saken eller en interessert part (Molander, 2013). I flere av de ulike mekanismene så er 

det en faktor at beslutninger hviler på flere, dette for å forhindre at en beslutning tatt etter 

profesjonelt skjønn skal tas av en beslutningstaker alene. I et spesialpedagogisk perspektiv 

tenker vi at det vil være naturlig å ta med eleven og foreldrene som deltakere.  

Molanders mekanismer er knyttet til ansvarliggjøring av profesjonelt skjønn. Vi vil i det 

følgende underkapittelet gjøre rede for en annen teori knyttet til utviklingen av styring, ledelse 

og ansvarliggjøring.  

3.2 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi presentert Molander (2013) og hans mekanismer for ansvarliggjøring 

av profesjonelt skjønn som hoveddelen av vårt analytiske rammeverk. Vi har gjort rede for 

begrepet profesjonelt skjønn og skrevet en kort forklaring av de ulike mekanismene innenfor 

dette. Denne teorien vil vi bruke når vi skal analysere datamaterialet i kapittel fem, men i det 

forestående kapittelet skal vi redegjøre for metoden. 
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4 Metode 

Formålet med dette kapitellet er å redegjøre for de metoder vi har brukt og valg vi har tatt i 

gjennomføringen av studien vår. Vi vil først beskrive vårt forskningsdesign. Deretter forklare 

og begrunne hvordan vi valgte ut informanter og gjennomføringen av datainnsamlingen. 

Analyseringen av materialet har vi beskrevet og gjennomført stegvis i henhold til Kvale og 

Brinkmann (2015) sine syv faser for å sikre kvalitet i alle ledd. Kapitellet avrundes med et 

underkapittel om datakvalitet og en refleksjon rundt vår egen rolle som forskere. 

4.1 Forskningsdesign 

Valg av metode avhenger av forskningsspørsmålene og hvilke kunnskaper en er ute etter. Ved 

å velge kvalitativ metode har man laget noen antakelser om hvordan man ser verden, med 

forskerens øyne. Cohen, Manion og Morrison (2011) beskriver samfunnsvitenskapen som 

subjektiv, og hvor deltakerne selv definerer den sosiale virkeligheten, mens samfunnsviteren 

forklarer denne virkeligheten gjennom ulike deltakeres øyne.  

Ettersom vi ønsket å få økt kunnskap om skolelederes opplevelser og argumenter rundt 

organiseringen av spesialundervisningen så vi det som mest hensiktsmessig å bruke intervju 

som metode. Våre forskningsspørsmål er derfor tilpasset et kvalitativt design. I følge Maxwell 

(2013) er kvalitative tilnærminger ofte en velegnet metode for å få tak noens erfaringer rundt 

et emne. Våre fire skoleledere valgte vi ut gjennom det Maxwell (2013) kaller en 

formålstjenlig utvelgelse fordi vi antok at disse fire kunne gi oss et interessant og relevant 

materiale som kunne gi svar på våre forskningsspørsmål. I vår masteroppgave har vi 

intervjuet skoleledere og bedt dem beskrive hvordan de opplever noe, derfor kan det 

argumenteres for at denne studien har en fenomenologisk design (Kvale og Brinkman, 2015). 

Oppgaven er basert på selvrapporterte erfaringer, og siden analysert etter Molanders 

mekanismer for ansvarliggjøring av profesjonelt skjønn. Dette forstår vi som en deduktiv 

tilnærming til en deskriptiv teori.  
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4.2 Valg av caser og informanter 

I starten ble det gjennomført en utvelgelse ved at vi så på muligheten for å få med skoleledere 

som hadde spesialundervisning som satsningsområde som vårt utvalg. Etterhvert som vi 

diskuterte innså vi at mulighetene for å få noe variasjon i intervjumaterialet ville mest 

sannsynlig være mindre hvis vi kun valgte skoleledere som satset på en inkluderende 

spesialundervisning, altså at de organiserte spesialundervisningen på innsiden av 

klasserommet.  Vi valgte derfor å rekruttere fra to caser; noen som hadde fokus på 

spesialundervisning, og noen som ikke hadde en slik uttalt satsning.  

 

For å sikre en geografisk variasjon valgte vi, å ta kontakt med skoleledere i tre ulike 

kommuner. To av kommunene ligger på Vestlandet, mens den andre ligger på Østlandet. For 

å sikre anonymitet har vi valgt å ikke redegjøre for hvor i landet skolene som har 

inkluderende spesialundervisning som satsingsområde ligger. Både ulik geografi og ulike 

satsingsområder ble sikret for å forhåpentligvis sikre noe variasjon i konteksten disse 

skolelederne opererte i, selv om dette aldri er en garanti for variasjon.  Denne 

utvelgelsesmetoden kalles for et formålstjenlig utvalg (Maxvell, 2013).  

 

Rekruttering av intervjupersoner skjedde i to omganger hvor vi i begge omgangene brukte 

kjente som kunne tipse oss om aktuelle intervjupersoner.  

Først kom vi i kontakt med to skoleledere som sa de hadde organisering av 

spesialundervisning som satsingsområde, og deretter var vi i kontakt med tre andre 

intervjupersoner hvor skolens hjemmesider ikke ga informasjon om at organisering av 

spesialundervisning var et satsingsområde for skolen. Disse tre kom vi også i kontakt med via 

våre profesjonelle nettverk. En av intervjupersonene trakk seg dagen før avtalt intervjutid på 

grunn av presset arbeidssituasjon. Vi vurderte om vi skulle gjennom en ny rekrutteringsrunde, 

men i etterkant av transkriberingen av de fire gjennomførte intervjuene vurderte vi det slik at 

vi hadde nok materiale til å gjennomføre studien med fire intervjupersoner.  

 

Alle intervjupersonene ble intervjuet på egne arbeidsplasser, da vi anså det som viktig at 

intervjupersonene følte seg komfortable og trygge, i tillegg til at det muliggjorde at vi som 

forskere fikk sett intervjupersonene i sine naturlige settinger. Disse fysiske rammene vil også 

være en del av intervjupersonenes kontekst som vi som forskere skal prøve å forstå (Creswell, 

2014).  
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Intervju- 

person 
Anne Daniel Guro Marit 

Utdanning Utdannet 

allmennlærer 

med master i 

spesial- 

pedagogikk 

Adjunkt med 

opprykk. 

Rektorskolen 

fra BI 

Utdannet 

allmennlærer, 

med master i 

spesial- 

Pedagogikk 

Utdannet 

førskolelærer i 

bunn, med 

videreutdanning 

innenfor 

spesialpedagogikk 

og veiledning 

Arbeidserfaring Lærer og 

spesialpedagog, 

skoleleder de 

siste 6 årene 

Lærer og har 

de siste 6 

årene vært 

skoleleder 

Rådgiver i 

PPT og de 

siste 5 årene 

som skoleleder 

 

 

Lærer og de siste 3 

årene som 

skoleleder 

Alder 50 år 39 år 46 år 57 år 
Figur 3 Skjematisk oversikt over intervjupersonene 

En av intervjupersonene jobber på ungdomstrinnet, de andre på barnetrinnet, men vi har 

vurdert det slik at de representerer alle grunnskolen og forholder seg til samme lovverk, 

uavhengig av om det er barne- eller ungdomsskolen de jobber ved. Intervjupersonene er 

undervisningsinspektører/avdelingsledere/assisterende rektor og har en noe ulik 

utdanningsbakgrunn, i tillegg til ulikheter innenfor arbeidserfaring selv om de alle er 

skoleledere.  

4.3 Datainnsamling  

Målet med å bruke en kvalitativ metode generelt og semi-strukturert intervju spesielt har vært 

å få rike beskrivelser av skolelederes skjønn i møte med organisering av spesialundervisning 

og kunne analysere dette opp imot relevant teori. I motsetning til å finne kvantitativt materiale 

for å kunne gjøre generaliseringer. Kvalitative intervjuer anses å være en egnet metode for å 

samle inn empiriske data på (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2016).  Ved å bruke et 

semi-strukturert intervju åpner vi for at vi ikke har oversikt over alle temaene og 

fortolkningene av vårt empiriske emne, slik at våre intervjupersoner kan være med på å 

påvirke undersøkelsens retning og forståelsen for ulike temaer og/eller begreper, samtidig 

som vi med vår semi-strukturerte intervjuguide retter oss i en bestemt retning. Kvale og 

Brinkmann (2015) argumenterer for at målet med et forskningsintervju er å produsere 

kunnskap, og gjennom våre semi-strukturerte intervjuer argumenterer vi for at kunnskap blir 

til i samspillet mellom våre intervjupersoner og intervjueren. 
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Intervjupersonene ble intervjuet med en intervjuguide som var bygget rundt våre 

forskningsspørsmål. Intervjuguiden inneholdt ni spørsmål under temaene: Hvordan forstår 

skoleledere skolens mandat når det gjelder organisering av spesialundervisning, Hvordan 

organiseres spesialundervisningen og hvilke begrunnelser ligger til grunn og til slutt Hva er 

arbeidsfordelingen rundt organiseringen av spesialundervisningen til eleven? Vi hadde på 

forhånd avtalt å be intervjupersonene utdype eller be dem komme med eksempler hvis det var 

naturlig, eller vi opplevde at de ikke svarte utfyllende nok. Alle intervjuene ble gjennomført 

iløpet av april 2018. De ble tatt opp ved hjelp av en diktafon-app på telefonen. Dette hadde vi 

prøvd ut i vårt pilotprosjekt høsten før oppstart av masteroppgaven. Alle intervjuene pågikk i 

rundt en time. Vi hadde telefonkontakt og mailkontakt med alle intervjupersonene i forkant av 

gjennomføringen av intervjuene. Her ble temaet for intervjuet informert om, slik at 

intervjupersonene hadde mulighet til å innstille seg på temaet, uten at vi gikk i dybden, for å 

forsøke å ikke påvirke intervjupersonene for mye i forkant av intervjuet. Tre av intervjuene 

ble gjennomført på intervjupersonens kontor, mens en av intervjupersonene delte kontor med 

sin lederkollega, og intervjuet ble derfor gjennomført i et tilstøtende rom. 

I og med at vi er to som skriver sammen ble det viktig for oss å holde telefonkontakt og 

utveksle erfaringer underveis, både i for- og etterkant av hvert intervju. Vi var enige om å 

følge intervjuguiden nøye for å prøve å være mest mulig like i spørsmålstillingen vår.  

4.3.1 Intervjusituasjonen 

En del av den konteksten disse intervjuene ble gjort i, var at regjeringens ekspertgruppe ledet 

av Thomas Nordahl, la fram sin rapport: Inkluderende fellesskap for barn og unge (Nordahl, 

2018), uken i forveien. Dette var tilfeldigheter og ikke tilsiktet fra vår side. På grunn av det 

korte tidsspennet fra fremleggelsen av denne rapporten, og gjennomføringen av intervjuene 

var det på intervjutidspunktene ikke kommet fram noen kritiske røster til denne rapporten. 

Om dette kan ha påvirket intervjupersonene våre er vanskelig å vurdere, men vi kan ikke se 

bort ifra at det kan ha vært med på å påvirke svarene.  
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4.4 Analyse 

4.4.1 Transkribering 

Transkriberingen gjorde vi hver for oss, men for å gjøre transkripsjonsmaterialet så likt som 

mulig hadde vi kommet til enighet rundt prosessen. For eksempel valgte vi og ikke 

transkribere uttalelser som “eh” og gjentagelser av ord og hele setninger. Erfaringen fra 

piloteringen var at dette kunne være forstyrrende når vi skulle kode materialet. I 

transkriberingsprosessen valgte vi å transkribere hverandres intervjuer for å få mer nærhet til 

den andres innsamlede materiale. I transkriberingen spilte vi av intervjuene i redusert 

hastighet, på denne måten ble det lettere å skrive samtidig som en lyttet. Vi hadde også 

telefonkontakt under transkriberingen slik at vi kunne avklare ord og setninger som var 

vanskelig å lytte ut meningen av bare ved hjelp av lyden. Noen ord gav heller ikke mening 

fordi vi ikke kjente til konteksten. Et eksempel er når en av skolelederne omtaler et, for 

transkribereren, ukjent kartleggingsverktøy ved bruk av forkortelser. Dette gav mening når 

intervjueren kjente til verktøyet fra egen kommune og kunne forklare hva intervjupersonen 

snakket om. Til slutt leste vi igjennom hverandres transkriberinger samtidig som vi lyttet til 

intervjuene.  

For å skape oversikt over datamaterialet vårt og ikke miste informasjon, men få ut essensen av 

de fire intervjuene, bestemte vi oss for å gjøre dette i flere etapper. Disse analyseetappene ble 

utført manuelt ved hjelp av tekstbehandlingsprogram, slik at begge fikk et nært forhold til 

innholdet i disse prosessene. De første analyseesetappene ble gjennomført sammen, mens de 

siste ble gjort gjennom Googledocs, mens vi Skypet. 

I første etappe utelukket vi tekst fra transkriberingen som vi mente ikke hadde noe med 

temaet vårt å gjøre. Dette var på områder der intervjuobjektene snakket seg bort i helt andre 

ting mens de svarte på et spørsmål.  

I andre etappe ble de avsnitt som var meningsbærende trukket ut. Dette er hva Kvale og 

Brinkmann (2015) kaller naturlige enheter, disse naturlige enhetene ble satt inn i en 

tokolonnetabell. I første omgang avgrenset vi ikke så strengt, da vi var redd for å miste 

relevant data, men fulgte intervjupersonenes temaskifter i større grad. Avgrensningene ble 

mer tydelige etter femte etappe i analysen. 
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Den tredje etappen ble å meningsfortette de naturlige enhetene ved at man lagde en 

forkortelse av de naturlige enhetene, kalt sentrale tema (Kvale & Brinkmann, 2015). Her var 

vi varsomme med at det ikke skulle foregå noen fortolkning på dette tidspunktet, men kun en 

forkortelse av intervjupersonens uttalelser. 

Fjerde etappe i analysen var å samle forkortelsene fra alle fire intervjupersonene i samme 

regneark for å få en samlet oversikt. Det femte stadiet ble så å fargekode forkortelsene ved 

hjelp av vårt analyseverktøy, som er kategoriene til Molander (2013): Strukturell kategori, 

med dens undergrupper sanksjonsmekanismer, restriktive mekanismer, oppdelende 

mekanismer og blokkerende mekanismer. Og epistemisk kategori med dens undergrupper 

formende mekanismer, støttende mekanismer og motiverende mekanismer (Molander, 2013, s. 

45-52). I forkant av dette femte stadiet ble alle ti mekanismene gjennomgått og vi diskuterte 

hvordan vi forstår disse, i lys av vårt tema og forskningsområde.   

Etter dette femte stadiet sto det igjen flere forkortelser som ikke ble fargelagt. Disse ble ikke 

forkastet, men ble sett under ett for å se om det var noen gjennomgående temaer i dette 

materialet som våre forskningsspørsmål ikke hadde tatt høyde for. Vi så at noe av dette 

ufargede materialet tok for seg områder rundt vår problemstilling, men at ved å skulle ta dette 

med i en analyse hadde forskningstemaet vårt måttet utvides, og således blitt et for bredt tema 

for et masterprosjekt.  

I det sjette og siste stadiet i denne analysen tok vi for oss våre tre forskningsspørsmål og 

analyserte svarene intervjupersonene gav opp mot disse forskningsspørsmålene. 

I tillegg, og mest for vårt eget behov for å forstå materialet på best mulig måte, lagde vi 

oppsummeringer av hver mekanisme slik at vi fikk en helhetsforståelse av intervjupersonenes 

utsagn innenfor hver mekanisme, og en tabell hvor vi tallfestet hver intervjuperson sine 

argumenter og utsagn innenfor hver kategori. 

4.5 Datakvalitet  

For at man skal kunne stole på forskningsfunn er det helt essensielt at andre kan få innblikk i 

metoden, analysen og hvordan vi har kommet fram til de konklusjoner vi har kommet fram til. 

Dette fordrer at vi som forskere er transparente i vår framstilling av vår forskning.   
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Kvantitative og kvalitative forskere bruker begrepene reliabilitet og validitet med noen 

nyanseforskjeller. Noen kvalitative forskere bruker istedenfor begrepene pålitelighet, 

troverdighet, overførbarhet og overensstemmelse når de snakker om kvaliteten på kvalitative 

data (Johannessen et.al. 2016, Kvale & Brinkman, 2015). Vi har valgt å bruke begrepene 

pålitelighet og overførbarhet i vår studie.  

Grønmo (2004) skriver at i samfunnsvitenskapelige metoder må kvaliteten på datamaterialet 

sees i forhold til hva datamaterialet skal brukes til. Et datamateriale skal først og fremst 

brukes til å belyse bestemte problemstillinger, og i hvilken grad materialet er velegnet til dette 

er avgjørende for kvaliteten. Vi har i vår studie hatt jevnlig dialog med veileder og 

medstudenter for og hele tiden drøfte kvaliteten på materialet vårt.  

Selv om vi bare har intervjuet fire enkeltstående skoleledere i Norge så vil vi argumentere for 

at funnene våre kan generaliseres til andre skoler. Med generalisering menes “the extent to 

which one can extend the account of a particular situation or population to other persons, 

times, or settings than those directly studied” (Maxwell, 2002, p. 52).  

4.5.1 Pålitelighet 

I følge Cohen, Manion og Morrison (2011) tar forskere del i den verden de undersøker. De 

kan derfor aldri være helt objektive i dette arbeidet, da andre mennesker sine perspektiver kan 

være like pålitelige som deres egne. Objektivitet er heller ikke et mål for kvalitative forskere. 

Oppgaven for undersøkelsen er å oppdage dette. På denne måten blir pålitelighet koblet til 

uttalelsene, og ikke til dataene eller metodene for undersøkelsen. Det har vært viktig for oss å 

diskutere hverandres objektivitet når vi har analysert dataene. Dette er også noe vi har snakket 

med veilederen om.  

Mange kvalitative forskere snakker om gyldighet når de snakker om en studies validitet eller 

pålitelighet (Kvale & Brinkmann, 2015). Det er viktig i kvalitative undersøkelser å gi en 

tydelig og detaljert dybdebeskrivelse så andre kan vurdere i hvilken grad funn fra 

undersøkelsen kan være generaliserbare til andre situasjoner (Schofield, 1996 i Cohen et.al, 

2011). Dette kalles ekstern validitet (Johannessen et.al, 2016). Nå har ikke vi i dette 

masterstudiet hatt intensjon om at vi skal kunne generalisere til andre skoleledere eller skoler. 

Vårt mål er snarere å få gode beskrivelser av det profesjonelle skjønnet i avgjørelser rundt 
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organisering av spesialundervisning. Vi har likevel bestrebet å beskrive prosessen og metoden 

på en tydelig og utfyllende måte for å sikre studiens pålitelighet.  

Validitet i samfunnsvitenskapene dreier seg om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke 

det den skal undersøke (Kvale & Brinkmann, 2015 s.276). I forhold til at vi har benyttet 

intervju som metode for å få svar på våre forskningsspørsmål vil vi argumentere for at dette 

har vært en riktig metode for å finne svar på det vi har søkt økt kunnskap om.  

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver valideringens syv stadier, med kvalitet i alle faser: 

tematisering, planlegging, intervjuing, transkribering, analysering, validering, rapportering. I 

følge disse stadiene er ikke pålitelighet noe som bare tilhører sluttfasen, altså analysen og 

rapporteringen av resultatene, men noe som må være en del av hele undersøkelsen.  Å skulle 

skape en pålitelig undersøkelse handler ikke om å ta vekk alle feilkilder, men heller være åpen 

og reflektere rundt disse, og på den måten skape troverdig kunnskap. Det ligger ikke i det 

kvalitative intervjuet sin natur å være ren for feilkilder (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi har 

underveis forsøkt å se dataene fra ulike vinklinger og diskutert dem opp imot de ulike 

intervjupersonenes svar.  

En vanlig kritikk mot det kvalitative intervjuet er at intervjupersonene kan framstille en 

“glansbildeversjon” av sin virkelighet, utelate sider ved hverdagen som er ubehagelig eller 

feil de selv har gjort. Creswell (2014) beskriver at å beskrive forskernes “bias” er en av 

måtene å øke en undersøkelses pålitelighet, da dette gir leseren innblikk i hvilket ståsted 

forskerne har, og på denne måten vurdere om dette kan være med på å påvirke deres tolkning 

av for eksempel intervjuene.  

Vi opplever at vi i vår masterstudie har vært åpne på hvem vi er som forskere i forhold til 

hvordan dette påvirker våre fortolkninger. Det har vært mange spennende faglige diskusjoner 

med ulike subjektive scenarioer, men vi har bestrebet oss til å yte intervjupersonene og 

dataene rettferdighet og objektivitet i analysen og oppgaven for øvrig. Vi har underveis hatt 

flere lange debatter i forhold til egne fordommer og veiledet hverandre under analyse ved å 

være “djevelens advokat” og ta et motsatt standpunkt for å se om et argument vi har trukket 

fram er valid i vår sammenheng. Vi har også lagt fra oss analysematerialet i en periode, for så 

å gå tilbake og se om vi fortsatt er enige med oss selv. 
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4.5.2 Overførbarhet 

Om en studie og dens resultater kan reproduseres av andre forskere er ikke like interessant for 

kvalitative forskere som for kvantitative, det handler i større grad om forskningsresultatenes 

konsistens og troverdighet å gjøre (Kvale & Brinkmann, 2015). Det er dette som kalles 

reliabilitet eller overførbarhet (Kvale & Brinkmann, 2015). Så selv om man ikke i 

utgangspunktet snakker om reproduksjonsbarhet innen kvalitativ forskning snakker man 

istedenfor om nøyaktighet i prosedyrene, eller stegene man har gjort, og at disse er nøyaktig 

beskrevet (Creswell, 2014), slik at det kan være mulig for andre forskere å gjennomføre 

samme type undersøkelse. Det at andre kan gjennomføre samme type undersøkelse betyr ikke 

i kvalitativ forskning at man får samme resultater, fordi man undersøker andre mennesker i 

andre sosiale settinger (Maxwell, 2013). Å gjøre prosessene i undersøkelsen så transparente 

som mulig, ved å beskrive hvert steg man har gjennomført er med på å øke en undersøkelses 

reliabilitet (Creswell, 2014, Cohen et.al, 2011). Dette har vi forsøkt gjennom beskrivelsene 

våre i dette metodekapittelet å gjøre, slik at det vil være mulig for andre forskere å 

gjennomføre lignende studier. Kvale og Brinkmann (2015) advarer på sin side at for stort 

fokus på overførbarhet kan begrense kreativitet og nye tanker og ideer, innenfor kvalitativ 

forskning. 

Innenfor intervju som metode handler intervjuerens reliabilitet om ledende spørsmål, som 

styrer intervjupersonen inn i en bestemt retning (Kvale & Brinkmann, 2015), og på denne 

måten får svar som er konsistente med det hun eller han ser etter. Ut i fra at vi opplevde at 

våre intervjupersoner så ut til å argumentere ulikt i forhold til hva organisering av 

spesialundervisning er, vil vi argumentere for at spørsmålene ikke var ledende, men åpne for 

ulike tolkninger. 

4.5.3 Etiske refleksjoner  

Før oppstart av masteroppgaven søkte vi Norsk senter for forskningsdata (NSD), og vi 

mottok en godkjennelse av vårt prosjekt. Vi kontaktet alle intervjupersonene pr mail eller 

telefon i forkant av intervjuene der vi informerte om temaet for oppgaven. Alle 

intervjupersonene ble framlagt et skriv som inneholdt informasjon om formålet med studien, 

hvordan vi ville behandle intervjumaterialet, lydfiler og notater, og informasjon 

om frivillighet ved deltakelse. Vi hadde også skrevet ned opplysninger om oss selv, og navn 

og kontaktinformasjon på veileder. Alle intervjupersonene signerte dette skrivet i forkant av 
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intervjuene. I oppgaven har vi anonymisert intervjupersonene, både navn og kommunen de 

jobber i. I tillegg har vi valgt å gjøre alle sitater på bokmål, slik at man ikke kan gjenkjennes 

ut fra skolens satsingsområde og for eksempel dialekt.  

 

I forkant av intervjuene hadde vi reflektert over noen etiske problemstillinger, slik som at vi 

har valgt ut to skoleledere med en inkluderende spesialundervisningspraksis og to som ikke 

hadde dette som satsingsområde på sine skoler. Vi var i forkant vare på at vi ikke skulle sette 

disse opp mot hverandre, eller at det ene er noe bedre enn det andre. Dette var viktig for oss, 

for å kunne ivareta de intervjupersonene som vi hadde. Mens noe metodelitteratur fokuserer 

på etiske problemstillinger i selve intervjuet, argumenterer Kvale og Brinkmann (2015) for at 

det ikke bare er i selve intervjuet man skal reflektere over etiske problemstillinger, men alle 

fasene i en intervjuundersøkelse. Vi har hatt jevnlig kontakt og reflektert over hvordan vår 

bakgrunn farger oss, hvordan vi leser og tolker intervjupersonene og intervjudataene og 

hvordan vi tolker svarene i analysen.   

4.6 Forskerens rolle  

Vi mennesker tolker ofte verden ut fra egne opplevelser og den konteksten vi opplever dem i, 

i tillegg til erfaringer som vi hører og leser om (Johannessen et.al, 2016). Samtidig vil 

forskernes egen kontekst og bakgrunn være med på å forme de fortolkningene som gjøres 

(Creswell, 2014 ss. 8-9). Gjennom forarbeidet til masteroppgaven har vi selv reflektert over 

hvilket verdensbilde vi forfekter, og opplever at vi gjenkjenner oss i et sosialkonstruktivistisk 

syn. Med dette mener vi at vi tar utgangspunkt i at alle mennesker fortolker verden ut fra de 

erfaringer de tidligere har gjort, og at mennesker derfor kan tolke samme opplevelse ulikt, 

basert på sine tidligere erfaringer (Creswell, 2014). 

I all forskning vil forskerens bakgrunn spille en rolle i både intervjusituasjon, tolkning av 

denne og ved koding og analyse av de data som foreligger. Kvale og Brinkmann bruker 

begrepet refleksiv objektivitet (2015, s. 273) når de argumenterer for at forskerne må 

reflektere over sitt bidrag til produksjonen av kunnskap som skapes i intervjuet. Temaet 

spesialundervisning kan være et følsomt tema, da er det viktig å være tydelige på hvilke 

bakgrunner vi har, og hvordan dette kan påvirke vår undersøkelse (Dalen, 2011). 
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En av oss jobbet i undersøkelsestiden som spesialpedagog i en skole som har inkluderende 

spesialundervisning som satsingsområde, det vil si at mye av spesialundervisningen skjer på 

innsiden av klasserommet.  I tillegg har denne forskeren en slektning i nær familie med 

vansker som gjør at en er spesielt interessert i temaet som undersøkes. Dalen (2011) skriver at 

det innenfor forskningsområder der en selv er berørt er spesielt viktig å ivareta en objektivitet 

i tolkningen av intervjumaterialet. Den andre har bakgrunn fra PPT, før hun startet i skolen, i 

tillegg til å ha jobbet i mastergradperioden som skoleleder med ansvar for 

spesialundervisningen på sin skole, noe som kan påvirke både datainnsamling og analyse. 

Begge har spesialpedagogisk utdannelse fra Universitetsnivå. 

 Å være seg bevisste dette bakteppet har i hele undersøkelsen vært viktig, og vært noe som 

med jevne mellomrom har blitt reflektert over, både i forkant og etterkant av for eksempel 

datainnsamlingen, og spesielt reflektert over under analysen av intervjumaterialet. Vi har, ved 

å være to, hatt en bevisst holdning til å kontrollere egen subjektivitet i forskningens ulike 

faser (Dalen, 2011). Dette er også noe som har vært gjenstand for diskusjon med veileder. Vi 

har også deltatt i workshops med våre masterkolleger for å få feedback på prosjektet 

underveis. I etterkant ser vi at denne refleksjonen har vært spesielt viktig under analysen av 

intervjumaterialet. Fordi vi begge i utgangspunktet har meninger om saken så har vi i denne 

prosessen hjulpet hverandre til å være objektive i vår analysering av svarene vi fikk.  

I forkant av selve intervjuene diskuterte vi hvordan forskeren kan påvirke informanten. 

Hvordan forskerens kroppsspråk og bekreftende og avkreftende muntlige språk kan være med 

på å forme informantenes svar, eller at intervjupersonene svarer det de tror at forskeren vil 

høre. Alle informantene tilhører andre skoler enn det forskerne kommer fra, og tre stykker 

også fra andre kommuner, noe som er med på å balansere maktforholdet i intervjusituasjonen. 

Man skal likevel ta hensyn til at selve situasjonen hvor det er en som intervjuer, og en annen 

som blir intervjuet kan skape en maktubalanse. Man kan ikke se bort ifra at informantene tror 

de kjenner til noe av intervjuerens ståsted ut i fra valg av tema og at de derfor kan svare i en 

retning de tror intervjueren ønsker. Det var ikke vår opplevelse at dette ble gjort, da 

informantene var relativt konsistente i sine svar i den perioden intervjuet varte. 
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4.7 Oppsummering 

I oppgavens metodekapittel har vi redegjort for hvordan vi valgte ut skoler og informanter. Vi 

har forklart hvordan vi gikk frem i innsamling av data og hvordan vi gjennomførte 

analysearbeidet og transkriberingen. I avsnittet om datakvalitet har målet vært å si noe om 

oppgavens pålitelighet og overførbarhet, og hva vi har gjort for å sikre denne. Til slutt har vi 

presentert våre etiske refleksjoner rundt masteroppgaven og arbeidene med intervjuene og 

kommentert vår rolle som forskere. I det neste kapittelet vil vi presentere våre funn og 

analysere dem opp imot kapittel tre.  
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5 Presentasjon av funn og analyser 

Formålet med dette kapittelet er å systematisk analysere hva intervjupersonene har svart opp 

imot vår valgte teori.  

 

I dette kapittelet vil vi ta for oss våre tre forskningsspørsmål, som er: 

1.Hvordan forstår skoleledere skolens mandat når det gjelder organisering av 

spesialundervisning?  

2.Hvordan organiseres spesialundervisningen og hvilke begrunnelser ligger til grunn?  

3. Hva er arbeidsfordelingen rundt organiseringen av spesialundervisningen til eleven?  

og analysere intervjupersonenes svar opp mot disse i tre delkapitler. Dette kapitelet er delt inn 

på samme måte som intervjuguiden vår. Det består av tre hovedkapitler, som er våre tre 

forskningsspørsmål med tilhørende intervjuspørsmål til hvert emne. 5.1. omfatter hvordan 

skoleledere ser på sitt mandat og sin egen rolle i organiseringen av spesialundervisningen og 

hvem som er aktuelle samarbeidspartnere for dem. I 5.2. forklarer skolelederne hvordan de 

organiserer spesialundervisningen på sin skole, og hvordan sakkyndig vurdering og evnt 

andre er med på å influere den. I 5.3. analyseres spørsmålet om arbeidsfordelingen rundt 

eleven med skoleleders rolle, men også eleven selv og foresatte. Alle spørsmålene analyseres 

og forklares ved hjelp av Molander (2013) og hans mekanismer for ansvarliggjøring av det 

profesjonelle skjønnet.  

5.1 Hvordan forstår skoleledere skolens mandat når 

det gjelder organisering av spesialundervisning? 

5.1.1 Skolelederes forståelse av skolens mandat når det gjelder 

organisering av spesialundervisning  

For å få et innblikk i, og bredere forståelse for skolelederes profesjonelle skjønn når det 

gjelder organisering av spesialundervisning, vil det være viktig å få skolelederes syn på det de 

forstår som skolens mandat når det kommer til denne organiseringen.  

Vi mener det ser ut til at Marit forfekter et mer tradisjonelt syn på skolens mandat når hun 

begrunner sitt syn på skolens mandat: «Da tenker jeg det handler om tilrettelegging for 

enkelte barn som er utover det som er tilpasning innenfor det ordinære tilbudet. En må være 
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mer (…) noen ganger utenfor klasserommet». Anne argumenterer et lignende syn: 

«Spesialundervisning er jo for elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte innenfor ordinær 

opplæring. De som har spesialundervisning, de har jo et enkeltvedtak. Og det trenger ikke 

være at de skal avvike fra kompetansemål, det kan jo være fordi det er måter å organisere 

på»? Anne sitt utsagn kan knyttes, i likhet med Marit sitt, til den strukturelle mekanismen 

restriktive mekanismer hvor man begrenser det profesjonelle skjønnet til hva noen er 

berettiget til og hvilke forpliktelser, i dette tilfellet, skolen har (Molander, 2013) fordi de 

begge viser til deler av lovteksten. Begge intervjupersonenes argumenter kobles gjennom 

restriktive mekanismer opp mot Opplæringslovens §5-1, og hvem som har tilgang til de 

rettigheter denne lovparagrafen gir. Både Anne og Marit kobler likevel sine argumenter opp 

mot organiseringen av spesialundervisningen, som ligger under Opplæringslovens §8.2.  

Daniel viser også til rettigheter elevene har «Nei, jeg tenker at det er viktig å ivareta elevens 

behov samtidig som vi ikke stigmatiserer elevene. Jeg vil at de skal være en størst mulig del 

av fellesskapet, samtidig som de har en god IOP som sørger for at behovet deres blir 

ivaretatt». Daniel viser til kravet elevene har for en individuell opplæringsplan. Det kan også 

se ut til at Daniel kjenner til §8-2 i Opplæringsloven som sier noe om elevenes krav til 

felleskap. Så selv om Daniel sitt syn på skolens mandat skiller seg fra Anne og Marit sin 

argumentasjon, referer alle til rettigheter eleven har gjennom lovverket og argumentene ligger 

derfor innenfor restriktive mekanismer.  

Guro på sine side gir uttrykk for sitt syn på skolens mandat: «Hovedmandatet som vi har, jeg 

er veldig enig med ekspertuttalelsen som kom i går. En bør nesten fjerne spesialundervisning. 

Det kan være en sånn opprettholdende faktor når man blir sittende i grupperom». Guro tar 

med dette ikke med seg lovverket inn i sin argumentasjon, hun argumenterer at lovverket bør 

endres og skiller seg ved dette fra de andre intervjupersonene. Dette kalles en deliberativ 

mekanisme. Molander (2013) argumenterer for at den deliberative mekanismen tangerer opp 

mot de strukturelle mekanismene, slik som den restriktive mekanismen de andre 

intervjupersonene argumenterer innenfor, fordi denne mekanismen åpner for at personer som 

tar skjønnsbaserte avgjørelser vil bruke argumenter som er holdbare i en 

ansvarliggjøringssituasjon, noe Guro gjør i denne intervjusituasjonen.   
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5.1.2 Skoleleders rolle i organisering av spesialundervisning 

Hvordan skolelederne ser på sin egen rolle vil kunne være med på å forstå deres syn på 

skolens mandat. Vi ser at intervjupersonenes syn på egen rolle har ulike lag, fra 

organisatoriske og driftsoppgaver, til mer oppfølgende og veiledende. Både Marit og Anne ser 

sin egen rolle knyttet opp til timeplanlegging, og denne delen av organiseringen. «Min rolle? 

For det første så er det i forhold til timeplanene sammen med lærerne. Finne gode løsninger» 

(Marit). Anne knytter også sin rolle opp mot utnyttelse av ressursene i denne 

timeplanleggingsfasen. «Sfo-leder og jeg legger assistenttimene først. Også legger jeg det 

meste av spesialundervisningen for å se at de skal få utnyttet ressursene best mulig». Denne 

type beslutninger kan knyttes til det Molander (2013) kaller støttende mekanismer.  Daniel på 

sin side formidler sitt syn på egen rolle: «Det med inkluderende spesialundervisning krever jo 

en enorm organisering. Så de siste årene har vi kastet alt vi har av ressurser opp i lufta (…) 

Så de siste årene har vi brukt mye tid på å identifisere hver eneste lille ressurs så det kan 

komme elevene til gode. Det har vi brukt masse tid på». Daniel og Anne skiller seg ut ved at 

Daniel har som mål å få til en inkluderende spesialundervisning på skolen, mens Anne sitt 

mål er å utnytte ressursene best mulig ved at assistenttimer og spesialundervisning med 

pedagog ikke ligger i samme time. De støtter seg i sin argumentasjon på en underforstått 

forståelse om at en skoleleders rolle blir å bruke ressursene skolen er gitt på en best mulig 

måte for elevene. At organisering av spesialundervisning gjennom dette får en dobbelt 

forståelse, hvor vårt utgangspunkt har vært at «organisering av spesialundervisning» handler 

om hvor eleven mottar sine vedtakstimer og utføringen av denne undervisningen: på innsiden 

av klasserommet, ute på grupperom eller alene med lærer. Opplever vi at skolelederne flere 

ganger snakker om organisering som selve logistikken rundt spesialundervisningen. Både 

Marit, Anne og Daniel gir uttrykk for at deres rolle også handler om den organiseringen som 

skjer i forkant av undervisning. De ser ut til å støtte seg på en erfaring om at dette er den beste 

løsningen, og det er også dette Molander (2013) legger i støttende mekanismer, hvor 

beslutningstakere kan støtte seg på en «best practice» argumentasjon når de skal begrunne 

sine valg. Forskjellen mellom intervjupersonene handler om at Daniel jobber med å få 

gjennomført skolens satsingsområde inkluderende spesialundervisning, og knytter derfor sin 

planlegging og organisering opp mot dette. Skolelederrollen handler også om det å ha en 

oversikt slik at disse ressursene blir utnyttet. «Det tenker jeg.., og jeg tenker det er trygt også 

for læreren at jeg har totaloversikten i forhold til at vi prøver så langt det er å gjøre det. 

«Hva er best for eleven»? Jeg sier ikke at vi får det til optimalt, men jeg sier at vi strekker oss 
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langt synes jeg», argumenterer Anne, og således fortsetter å støtte sin argumentasjon på en 

type «best practice». 

 Guro ser også ut til å legge organiseringen i forkant av undervisning som en av hennes roller 

som skoleleder. «Når eleven skal begynne i åttende er jeg ute og observerer på barneskolen. 

Det er noe med det å ha et ansikt også kan jeg si til foreldrene at jeg har sett dem. Så har jeg 

samtale med foreldrene og den informasjonen blir tatt med tilbake til ledergruppa. Så sitter vi 

sammen og snakker om hva som er utfordringene og hva elevene trenger. Vi snakker om 

klassesammensetning, for vi ønsker mest mulig homogene klasser. Denne formen for 

organisering påvirker ikke vedtakstimer direkte, men kan ivareta Guro sitt mål for at eleven 

skal være mest mulig inn i klassen. Når Guro bruker foreldrene som informasjonskilde til 

denne type organisering, kaller Molander (2013) dette for en deltakende mekanisme. 

Molander åpner for at også andre, slik som kollegaer kan brukes som en deltakende 

mekanisme, altså at personer som gjør skjønnsbaserte avgjørelser bruker deltakere rundt seg 

slik at avgjørelser ikke tas av en enkeltperson. Guro har flere argumenter i forhold til egen 

rolle i organiseringen av spesialundervisning som støtter seg på deltakende mekanismer. Hun 

trekker også frem at det er hennes oppgave som skoleleder å få fram elevens stemme når det 

gjelder organisering av spesialundervisningen, og her er hun inne på den andre måten å forstå 

organisering av spesialundervisning på. «Min rolle er å snakke med elevene og få deres 

stemme. Jeg må også være i en dialog med foreldrene, og jeg er i tett dialog med PPT». Mens 

Guro sitt tidligere utsagn ga informasjon om hvordan hun brukte foreldrene som deltakere når 

elevene skulle begynne i åttende klasse, så gjør hun det annerledes et år senere, og tar også 

inn her eleven som en deltaker som hun bruker når hun skal organisere spesialundervisningen. 

«I niende har vi trekantsamtale med lærere, eleven og foreldre. Da lytter vi også har jeg tenkt 

ut i fra PPT sine papirer og det jeg og eleven har snakket om. Jeg har da med et forslag til 

hvordan vi bør organisere det. Som regel er foreldrene og elevene enige i det. Er de ikke 

enige så ber jeg dem ta det med hjem også avtaler vi et nytt møte. Når de er enige så signerer 

vi det. Det er dette som danner grunnlaget for hvordan jeg fatter vedtaket». Guro er den 

eneste av skolelederne som opplyser at de får signatur fra foreldrene og/eller eleven på hva de 

er blitt enige om i forhold til organisering av spesialundervisning.  

Selv om Guro er den eneste skolelederen som kan vise til at de har skriftlige avtaler om 

organisering av spesialundervisning, bruker også de andre skolelederne deltakende 

mekanismer når de er med på å belyse sin rolle som skoleleder når det kommer til 
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organisering av spesialundervisning. Marit trekker i likhet med Guro fram at hennes rolle blir 

å få fram deltakernes stemmer «En skoleleders rolle er å få fram foreldrestemmen, 

kontaktlærerens stemme og læreren som skal ha spesialundervisning sin stemme». Anne 

trekker også fram foreldrene som deltakere i argumentasjonen sin, men her på en mer 

informerende måte: «..og så informerer vi foresatte om hvordan vi har tenkt det før vi 

begynner». Det kommer ikke fram fra utsagnet om de har en reell påvirkningsmulighet i dette. 

Marit bruker i tillegg til foreldrenes stemme også lærernes, men argumentet hun bruker kan 

relateres til Molander (2013) sin oppdelende mekanisme: «Sammen med lærerne diskuterer 

jeg hvilke elever som kan ha nytte av å jobbe sammen i en gruppe. Det er også min jobb å 

følge opp underveis, ved å etterspørre hvordan det går og være med på å justere underveis». 

Altså ser Marit på sin rolle som skoleleder når det gjelder organisering av 

spesialundervisning, ikke bare noe som skjer i forkant av undervisningen, men at det også er 

hennes rolle å følge opp og justere ved behov. Dette kan ses på både som en deltakende 

mekanisme, men også som en oppdelende, da denne mekanismen har som mål å redusere 

makten til den enkelte, slik at det ikke er samme personer som skal vurdere, bestemme og 

handle i samme sak. Denne mekanismen brukes stort sett i denne sammenheng hvor makten 

fordeles mellom PPT og skole, og foreldrene som har mulighet til å klage til 

rektor/Fylkesmannen, men vi ser gjennom disse intervjuene at alle skolene også har denne 

måten å fordele på innenfor hver organisasjon. Dette vil vi komme tilbake til. 

Argumentene vi har hørt til nå handler om skoleledernes beskrivelse av sin rolle i forhold til 

organisering som skjer i forkant av undervisning, hvordan deltakere tas inn i 

beslutningstaking, og hvordan man kan fordele ansvaret med å vurdere organisasjonsformen. 

Det kan se ut til at satsingsområdet til Daniel sin skole også påvirker hvordan han ser på egen 

rolle når det kommer til organisering av spesialundervisning. «Så i starten av (…) (navnet på 

inkluderingsprosjektet), så var det sikkert 20 ulike varianter. Nå har kanskje lærerne holdt på 

i 3-4 år, og nå begynner det å nærme seg noe. Så vi har observert, snakket om det og gitt 

veiledning på nytt….Så jeg har brukt mye tid på å lese meg litt opp på forskning, så jeg har 

noen Hattie-bøker stående og andre ting og på en måte det vi har lagt fram for lærerne. Det 

er forskningsbasert» Her argumenterer Daniel ved hjelp av forskning for sine skjønnsmessige 

valg, og hvordan han praktisk får lærerne til å tilegne seg et lignende syn på organisering av 

spesialundervisning. Molander (2013) kaller dette for formende mekanismer. Argumenter 

innenfor denne kategorien har som bakgrunn at personer med samme formelle utdannelse og 

kompetanse vil gjøre de samme skjønnsmessige vurderingene (Molander, 2013), men den har 



   

 

37 

 

også som formål at beslutningstakeren skal ta i bruk spesifikke verdier, normer og 

tenkemåter. Her er det Daniel som ser på sin rolle som skoleleder å gjøre lærerne kompetente 

og gi kunnskap om denne måten å organisere spesialundervisning på. Det kan se ut til at 

Daniel ser sin egen rolle som veileder, pådriver, motivator og at dette må gjennomsyre det 

som kommuniseres til lærerne. «Det er verre med de som har vært her i 40 år, og jobbet 

under 10 ulike modeller. Men hver eneste gang vi har medarbeidersamtaler så spør vi om 

organisering av spesialundervisning og hvordan det går».  Også i forhold til dette ser Daniel 

at hans rolle er å legge til rette for at lærerne har mulighet til å gjennomføre denne type 

spesialundervisning: «Så det har vært en viktig ledelsesoppgave da. Gi nok tid til samarbeid, 

fordi de er mye mer sammen i klasserommet nå enn de var før». Altså kan hans argumenter 

for egen rolle i organisering av spesialundervisning knyttes til både i forkant av undervisning 

og underveis.  

I motsetning til Guro, Anne og Marit som bruker argumenter innenfor deltakende mekanisme, 

bruker Daniel forskning og formende mekanismer for å gjøre lærerne i stand til å utføre den 

jobben som er en stor del av hans fokus.  

Molander (2013) hevder at underveis i skjønnsbaserte vurderinger vil beslutningstakere, slik 

som skoleledere, argumentere for og imot sine valg. Han kaller dette for deliberativ 

mekanisme. Daniel gjør dette når han argumenterer for sin rolle opp mot lærerne i innføring 

av en inkluderende spesialundervisning.  «Ledelsens rolle i denne prosessen er å utfordre og 

speile lærerne, fordi jeg tror mye spesialundervisning kunne vært unngått dersom en 

underviste på en annen måte. Det er viktig at en i ledelsen har høy kompetanse på 

spesialpedagogikk for å kunne veilede de andre lærerne». En slik deliberativ mekanisme 

tangerer opp mot de strukturelle mekanismene fordi en tenker at en person med 

skjønnsmyndighet vil måtte stå til ansvar i sine avgjørelser og dermed støtte seg til 

argumenter som er holdbare i ansvarliggjøringssituasjonen (Molander, 2013).  

Mens Daniel støtter seg til flere epistemiske mekanismer bruker Guro flere strukturelle 

mekanismer når hun beskriver sin egen skolelederrolle i møte med organisering av 

spesialundervisning. «Vi har en sak der foreldrene ønsker at datteren skal være på gruppe, 

men vi har ikke noen å lage gruppe av, så da er hun i klassen men går på grupperom ved 

behov. Så der er foreldre og lærer enige, men dersom de sender den til Fylkesmannen vil vi få 

den tilbake med beskjed om at den er for diffus i forhold til organisering. Enten er du i klasse 

eller så er du i gruppe» Guro forholder seg her til det Molander (2013) kaller en 
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sanksjonsmekanisme. For opplæringsloven §5-1 er det Fylkesmannen som kontrollerer og 

gransker de som er satt til å gjøre skjønnsbaserte beslutninger, men det kan også være 

skoleeier. Hun ser at hun bryter noen av prinsippene hun er satt til å forvalte, men vi ser at 

hun argumenterer likevel for sine beslutninger basert på andre mekanismer, slik som 

deltakende. 

I beskrivelsene av egen rolle i organiseringen av spesialundervisning legges mange av 

argumentene seg inn under epistemiske mekanismer, noe i motsetning til intervjupersonenes 

syn på skolens mandat hvor hovedtyngden lå på strukturelle mekanismer. 

5.1.3 Hvem er engasjert i organiseringen av spesialundervisningen? 

Hvem som engasjerer seg i, eller engasjeres i organiseringen av spesialundervisning vil være 

viktig å belyse for å kunne få beskrevet hvem som kan være med på å påvirke 

intervjupersonenes avgjørelser og profesjonelle skjønn. 

Som premiss for spesialundervisning og organiseringen av denne er at det skal foreligge en 

sakkyndig vurdering. Forståelsen av de strukturelle mekanismene ser ut til å være tydelige for 

våre intervjupersoner. «Det som er med på å påvirke organiseringen av 

spesialundervisningen er først og fremst den sakkyndige vurderingen fra PPT som sier noe 

om mål og organisering av spesialundervisning», argumenterer Marit. Videre begrunner hun 

dette ved å koble på skolen sine dokumenter: «Enkeltvedtaket sier noe om organiseringen av 

spesialundervisningen og innholdet, i tillegg til at IOPen sier noe om innholdet. Dette legger 

føringer i det daglige arbeidet på skolen». Daniel kobler også på PPT som en som påvirker og 

engasjerer seg i organiseringen av spesialundervisningen. «Så i sakkyndig vurdering så er det 

eneste vi har vært veldig bevisst på er et godt samarbeid med PPT, sånn at de ikke skal skrive 

sakkyndig som på en måte gjør det helt umulig for oss å jobbe etter «navn på modellen» 

(Modell anonymisert). Disse argumentene legger seg alle under restriktive mekanismer og 

viser til de rettigheter og forpliktelser, men også til hvilken instans som er portåpner til disse 

rettighetene. I forhold til de strukturelle mekanismene legger Guro også til andre instanser, 

som ikke direkte, men indirekte er med på å påvirke organiseringen av spesialundervisning. 

«Vi har snudd opp ned på alle vedtakene våre. Før var de diffuse. Vi skriver nå vedtak ut fra 

Udir sin mal også bruker jeg flittig Fylkesmannen sine sider». Guro bruker altså 

myndighetene som instanser som er med på å påvirke hvordan hennes skole organiserer 

spesialundervisningen. Guro sin beskrivelse av hvem som er med på å påvirke organiseringen 
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kan knyttes til det Molander (2013) kaller sanksjonsmekanismer, hvor personer som utøver 

skjønn vet at deres beslutninger kan bli kontrollert og gransket av andre med myndighet. 

Anne beskriver også hvordan hun opplever at «De sakkyndige vurderingene har 

kvalitetsforskjeller og det er ikke alltid like lett å lese ut fra dem hva man skal gjøre i 

praksis». Her er det altså PPT som avgjør om en elev har rettigheter til spesialundervisning, 

og som også skal si noe om organisering, som kan gjøre det vanskelig for Anne å vite akkurat 

hvordan dette skal gjøres i praksis. Dette argumentet skiller seg fra de strukturelle, og er 

plassert inn under en deliberative mekanisme.  Det betyr at Anne, hvis hun i diskusjon med en 

eller flere, kan bruker dette som argument for hvorfor hun har utøvet skjønnet slik hun har 

gjort. 

Foreldrene ser ut til å ha en viktig rolle, og engasjerer seg i organiseringen av 

spesialundervisning. Dette vises gjennom både formelle og uformelle arenaer. «Foreldrene 

involveres gjennom samarbeidsmøter for eksempel, og noen har vi jo oftere samarbeidsmøter 

med, noen snakker vi ofte med på telefonen, så vi justerer underveis». At foreldre også er 

forskjellige og har ulike behov for å påvirke sier Marit også noe om: «Jeg opplever at 

foreldrene noen ganger er veldig lydhøre, og sier at det er dere som er her og ser hva som er 

best for mitt barn, men noen foreldre vil gjerne være med på det og har meninger om det».  

Ut fra intervjupersonenes utsagn gjennomføres det samarbeidsmøter hvor foreldrene kan være 

med på å påvirke, men det er kun Guro som beskriver at hun går igjennom den sakkyndige 

vurderingen sammen med foreldrene: «Etter sakkyndig vurdering så tilbyr jeg foreldrene å gå 

igjennom den. Dersom de ønsker at jeg skal skrive vedtak etter det møtet så gjør vi det». Alle 

disse utsagnene kan kobles til det Molander (2013) kaller deltakende mekanismer. Deltakere i 

denne sammenhengen er også elevene. Guro beskriver hvordan hun ikke følger en 

inkluderende spesialundervisningspraksis bestandig: «Det er hele veien et dilemma om eleven 

skal ut eller være inne i klasserommet. Jeg tenker idealistisk så er det kjempebra med å være 

inne i klassene, men man skal også høre på eleven. For jeg er ikke villig til å ofre noen elever 

for å få igjennom «min» kamp». Dette beskriver en reell påvirkningsmulighet for elevene på 

Guro sin skole. Anne drar også fram elevene som viktige deltakere i organiseringen av 

spesialundervisning: «Elevstemme er viktig. For vi vet jo at det er elever som hater å bli tatt 

ut, det lytter vi til, men da er vi jo så ærlig at det er ikke alltid så lett å få til når den skal drive 

undervisning i klasserommet, parallelt med at en annen driver undervisning med noe annet». 

Så her får elevene på Anne sin skole en mulighet til å påvirke organiseringen av 
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spesialundervisningen, men som Anne viser til i dette utsagnet vil dette kunne gå ut over 

kvaliteten på undervisningen. Utsagnet tyder på at man da ikke tilpasser innholdet eller 

samarbeidet med læreren som har klasseromsundervisning. Selv om elevens stemme og 

mulighet til å påvirke blir dratt fram av alle intervjupersonene så ligger hovedtyngden på 

foreldrene.  

Hvis man ser på følgende utsagn fra Marit kan man sette spørsmålstegn ved hvor store de 

reelle påvirkningsmulighetene er her for foreldrene: «Og da kan det jo være foreldre som 

synes det er vanskelig, at mitt barn ikke skal være ute sammen med de andre og leke, det er jo 

grunnleggende naturlig og godt for de, så jeg skjønner at foreldre syns det er veldig 

vanskelig, men vi ser at noen ganger blir det mer konflikter og mer vanskelig for barnet fordi 

det blir komplisert når man er ute alle på en gang, og finner da gode løsninger sammen med 

foreldrene på det da? Det kan være en vei å gå noen ganger». Også dette utsagnet har vi lagt 

inn under deltakende mekanismer. Det vi ser ut fra alle disse utsagnene og argumentasjonene 

som er samlet inn under deltakende mekanismer kan skille seg mellom reell deltakelse, og at 

de er deltakere sett i intervjupersonenes øyne, uten reelle påvirkningsmuligheter? Så selv om 

Marit sier at de bruker tid på å overtale foreldrene til å godta en organisering som er utenfor 

ordinære friminutt, så sier hun også: «Og så er vi jo også lydhøre for foreldrene også dersom 

det er ting vi føler, ja som de er utrygge på, eller føler ikke fungerer».  

Både Anne og Daniel har et team rundt seg som de diskuterer med, og Daniel viser at han og 

resten av ledelsen bruker dette teamet som støtte i organiseringen av spesialundervisningen, 

selv om det er ledelsen som bestemmer til slutt. «Vi har en ledergruppe på 4 personer, og har 

vi et ressursteam som består av en lærer, miljøterapeut, PPT er med oss en gang i måneden, 

vi har helsesøster, så vi har alle områder representert, men i selve organiseringen da. Da er 

det ledelsen». Å bruke et slikt team som støtte kan være med på at Daniel, og Anne kan gjøre 

færre feil i sitt profesjonelle skjønn ved å bruke andre som støtte i sine beslutninger. 

5.1.4 Oppsummering og funn:  

Alle fire intervjupersonene viser til lovverk når de argumenterer for skolens mandat når det 

kommer til organisering av spesialundervisning. Når det kommer til egen rolle i 

organiseringen av spesialundervisningen, ser det ut til at skolelederne på skolene som har 

organisering av spesialundervisning som satsingsområde ser seg selv mer som endringsledere 

enn de skolelederne som ikke har dette som satsingsområde.  
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Funn 

 Alle intervjupersonene har en tilnærmet felles forståelse av at det er lovverket og 

opplæringsloven som regulerer skolens mandat.  

 Skoleledere fra skoler med organisering av spesialundervisning som satsingsområde 

beskriver egen rolle som en endringsagent i personalet, mens skoleledere hvor man 

ikke har organisering av spesialundervisning som satsingsområde beskriver egen rolle 

som en støtte for lærere, foreldre og andre. 

5.2 Hvordan organiseres spesialundervisningen og 

hvilke begrunnelser ligger til grunn? 

5.2.1 Hvordan organiserer de ulike skolene spesialundervisningen 

og hvilke begrunnelser ligger til grunn? 

To av intervjupersonene har organisering av spesialundervisning som skolens satsingsområde, 

mens to av intervjupersonene ikke har et slikt uttalt satsingsområde. 

Daniel forteller at skolen hvor han er konstituert rektor arbeider etter «navn på modellen» 

(modell anonymisert), i tillegg til en modell som har fått navn etter skolen. Begge modellene 

innebærer at elevene i størst mulig grad skal være integrert i klassen. «All undervisning skal 

startes og avsluttes i klasserommet, dersom eleven skal ut så skal det helst skje i gruppe. Dette 

er foreldrene positive til» . Daniel beskriver videre at «…og det er derfor vi har et absolutt 

krav, det er helt ufravikelig hvis det er noen som ikke får starte i klasserommet? Da blir vi 

sure, og det samme at ingen unger skal oppleve å komme ut fra grupperommet og så har 

klassen allerede tatt friminutt. Det er ikke greit». Ut i fra Daniel sine beskrivelser jobbes det 

både i grupper, men hvor elevene starter og avslutter i klasserommet, i tillegg til at elever får 

spesialundervisningen sin på innsiden av klasserommet: «Men hos oss nå, etter omleggingen, 

så er egentlig alle blitt spesialundervisningslærer på en måte. Fordi vi har enten hovedlærer 

eller tolærer, og alle er i den rollen enten som hovedlærer eller tolærer». Daniel sine utsagn 

og argumenter for å organisere spesialundervisningen på denne måten knytter vi opp mot den 

epistemiske mekanismen: formende. Daniel knytter sine argumenter for denne måten å 

organisere på opp mot forskning. «Så i starten av «navn på modellen», så var det sikkert 20 

ulike varianter. Nå har kanskje lærerne holdt på i 3-4 år, og nå begynner det å nærme seg 
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noe. Så vi har observert, snakket om det og gitt veiledning på nytt….Så jeg har brukt mye tid 

på å lese meg litt opp på forskning, så jeg har noen Hattie-bøker stående og andre ting og på 

en måte det vi har lagt fram for lærerne. Det er forskningsbasert». Å støtte seg til forskning 

vil være med på å legitimere skjønnsavgjørelser for beslutningshavere (Molander, 2013). 

Guro er avdelingsleder på en ungdomsskole som jobber tett med organisering av 

spesialundervisning og hun bruker elevens stemme som noe av begrunnelsen for hvorfor de 

organiserer slik de gjør: «…fra åttende er de ikke så involvert, men fra niende og tiende så er 

de med og jeg lytter til hva de sier, hva de ønsker av tilrettelegging. Så dersom noen ønsker 

enetimer i noen fag, så prøver vi å legge til rette, men det er unntaksvis. Helst vil vi ha dem i 

gruppe eller spesialundervisning i klasse». På Guro sin skole har de valgt å organisere 

spesialundervisning i norsk, engelsk og matte som stasjonsundervisning. «Vi har organisert 

noe vi kaller stasjonsundervisning for spesialelevene, men også som tilpasset opplæring». 

Norsk, engelsk og matematikk er parallellagt og Guro forteller at de tar ut elever fra hele 

trinnet samtidig. Det er tre lærere på niende og tiende trinn i tillegg til en miljøarbeider. På 

åttende trinn er det fire lærere. «Ideen til stasjonsundervisning kom fra tidligere 

observasjoner fra andre skoler der en jobber i mindre grupper istedenfor å tenke hel klasse. Å 

tenke bare en klasse kan være fryktelig dyrt og det er stigmatiserende for elevene når 

spesialpedagogen kommer i døra og plukker ut. Det er ubehagelig for elevene å stemple dem 

som dumme. Det ville vi vekk fra». Stasjonsundervisningen er organisert slik at elevene jobber 

i 20 minutter med matematikk, 20 minutter med engelsk og i norsk er det organisert i en 

skrivestasjon og en lesestasjon. «Det har vært en positiv dreining. Da vi startet på år to så 

bestemte vi at spesialundervisningen skulle ned. Da tenkte de fleste at det handlet om 

økonomi. Det var da den rapporten fra om hvordan man driver spesialundervisning kom, så 

da brukte jeg forskning og trakk inn Nordahl og sa det handlet om elevperspektivet og ikke 

økonomi». I disse argumentene legger Guro seg på epistemiske mekanismer. Deler av 

argumentasjonen hennes viser til formende mekanismer, både ved forskning og ved en type 

«best practice» argumentasjon. Det at skolen i seg selv jobber med stasjonsundervisning, og 

ønske om spesialundervisning i gruppe og i klassen vil være formende for de ansatte og andre 

deltakere. 

Guro er den eneste intervjupersonen som trekker fram elevenes individuelle resultater når hun 

snakker om skolens organisering av spesialundervisning: «Du skal heve deg fra åttende til 

niende». Guro argumenterer videre med: «Jeg er veldig bevisst på hva det er eleven skal 
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jobbe med, er det tempo eller er det forståelse? Jeg henger tett på lærerne. Vi kan ikke bare 

samle elevene i en gruppe». Guro viser her til mer strukturelle mekanismer, hvor hun 

forventer resultater fra de tiltakene man setter i gang. Dette handler om de forpliktelsene man 

har, i tillegg til at man kan bli kontrollert og gransket av instanser med myndighet til dette. 

Samtidig setter Guro seg i en kontrollerende rolle selv, hvor hun etterspør resultater fra de 

som er ansvarlige for undervisningen.  

Marit er avdelingsleder på en barneskole hvor man ikke har hatt organisering av 

spesialundervisning som noe spesielt tema. Gjennom Marit sine beskrivelser av skolens 

organisering av spesialundervisning har vi tolket det slik at dette er en mer tradisjonell måte å 

organisere undervisningen på. «Vi har grupper med 4-5 elever. Vi har grupper på to elever. 

Grupper med tre elever. Og innholdet i disse gruppene er alt fra at de jobber med norsk, 

matte på sitt nivå. Vi har noen barn som trenger på en måte litt mer fritimer i uka, at de har 

litt spilltimer, eller sånne pauser i løpet av dagen når dagen er tung eller det er mange faglige 

ting». Marit sine argumenter for skolens organisering passer inn i Molander (2013) sine 

deliberative mekanismer. Marit argumenterer også for denne type organisering ved at «Det 

kan jo være barn som trenger å jobbe med noe annet enn klassen gjør. At de må jobbe på et 

lavere nivå? Det er jo…kan jo være innenfor den ordinære tilpasningen også, men at det 

kanskje må jobbes på andre måter». Vi anser at slike argumenter brukes fordi de regnes som 

holdbare når man skal forsvare eller argumentere for hvorfor man utøver skjønn på den måten 

man har gjort. Den samme argumentasjonsformen brukes der hvor skolen organiserer 

undervisningen som en-til-en. «Ja, og noen enkelttimer med pedagog også. Og da er det 

gjerne elever som trenger noe helt spesielt. Trenger å trene på noe helt spesielt faglig, men 

det er ikke ofte». 

Anne er avdelingsleder på en skole hvor man ikke har organisering av spesialundervisning 

som et spesielt tema, men hvor man har jobbet med spesialpedagogisk kompetanse i form av 

formelt utdannede spesialpedagoger og ressursteam knyttet til dette.  

Når Anne snakker om organisering av spesialundervisning så snakker hun mye om det som 

skjer før undervisningen starter, altså hvordan man legger timer og tankene og vurderingen 

bak disse avgjørelsene: «Vi prøver så langt det lar seg gjøre at det er samme lærer som følger 

over år”. Selv om Anne får det samme spørsmålet som de tre andre intervjupersonene så ser 

vi at hun har en annen innfallsvinkel til det med organisering. Det kan se ut til at hennes fokus 

blir hvordan hun og de andre i ledelsen og skolen kan organisere timeplanen slik at denne best 
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fungerer for elevene, lærerne og det synet de har på hva som skal ivaretas. Barn-voksen-

relasjonen kan se ut til å være en av de tingene som bør ivaretas. Hennes argumenter blir 

deliberative.  Likevel får vi innblikk i skolens organisering gjennom andre spørsmål: «..så har 

vi liksom prøvd å få tilpasset innenfor det ordinære, det har nok jeg tro på, for jeg kan nok 

med hånden på hjertet si at det å få til en vellykka spesialundervisning…hvis det blir så 

spesifikt, inne i klasserommet. Det er ikke så lett». Anne argumenterer for at fordi 

spesialundervisningen er så spesifikk så er det vanskelig å få den til på innsiden av 

klasserommet. Altså blir det innholdet i undervisningen som vanskeliggjør 

organiseringsformen. Dette minner noe om den deliberative argumentasjonen som Marit 

bruker. Anne tar med seg deltakerperspektivet der hvor hun går spesifikt inn på hvordan 

skolen organiserer spesialundervisningen sin. «Jeg tenker at det er bedre å være i grupper 

enn å være alene. Noen må ha noen timer alene».  

5.2.2 Føringer for skolens organisering av spesialundervisning 

Opplæringsloven har klare føringer for hvem som skal si noe om tilganger til rettighetene for 

spesialundervisning etter §5-1, likevel åpner loven også opp for at personer med 

skjønnsmyndighet skal lytte til deltakerne når de skal gjøre sine avgjørelser, slik som foreldre 

og eleven.  

Daniel er den eneste som trekker inn prinsippet om inkludering som et førende prinsipp for 

hvordan de organiserer spesialundervisningen: «Hos oss er det inkludering. At all 

spesialundervisning skal være inkluderende og ikke eksluderende». Dette vil være det 

Molander (2013) kaller et deliberativt argument. Det kan virke selvsagt at et barn skal være 

inkludert i klassen sin, og således vil et slikt argument virke holdbart for Daniel når han 

argumenterer for sitt syn.  Daniel ser også at PPT er med på å legge føringer for hvordan 

skolen organiserer spesialundervisningen, men her kobler han også dette til skolens 

satsingsområde om inkluderende spesialundervisning: «Så i sakkyndig vurdering så er det 

eneste vi har vært veldig bevisst på er et godt samarbeid med PPT, sånn at de ikke skriver 

sakkyndig vurdering som på en måte gjør det helt umulig for oss å jobbe etter “navn på 

modell” (modell anonymisert) . Argumentet Daniel bruker her har vi valgt å legge inn under 

restriktive mekanismer, fordi PPT er portåpneren til de rettighetene man får etter §5-1 i 

Opplæringsloven og Daniel forholder seg til den sakkyndige vurderingen de skriver, men 

allikevel åpner han her også for at det er skolen, her ved Daniel, som påvirker hvordan den 
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sakkyndige vurderingen skrives. Derfor vil føringene fra den sakkyndige vurderingen ha en 

påvirkning som er vekselsvirkende. Den sakkyndige vurderingen påvirker hvordan skolen 

organiserer spesialundervisningen, samtidig som skolen har jobbet med å ha et godt 

samarbeid med PPT slik at de skriver sakkyndige vurderinger som er i tråd med skolens 

satsingsområde. Marit opplever også at det er de sakkyndige vurderingene fra PPT som legger 

føringer for skolens organisering av spesialundervisning: «Selvfølgelig så er det jo vedtak om 

spesialundervisning, sakkyndige vurderinger som legger føringer for oss. Så er det 

selvfølgelig økonomi».  Marit bruker argumenter innenfor både den oppdelende mekanismen 

og deliberative mekanismen i dette utsagnet. Marit viser til en oppdelende mekanisme når hun 

beskriver at både den sakkyndige vurderingen fra PPT og enkeltvedtak om 

spesialundervisning som signeres av rektor legger føringer for organiseringen av 

spesialundervisningen, men hun tar med seg her også et argument om økonomi, som er et mer 

deliberativt argument. Et argument om økonomi er ikke holdbart i møte med de som driver 

kontroll slik som Fylkesmannen, men kan regnes som holdbart i de fleste diskusjoner hvor 

man argumenterer sin skjønnsavgjørelse. Guro bruker også argumenter innenfor ulike 

mekanismer når hun begrunner hvem hun mener legger føringer: «Ja, vi bruker sakkyndig 

vurdering. De gir på en måte der, de gir jo oss føringer, og er vi uenig i det som står eller de 

har skrevet for to år, eller eleven ikke ønsker så mange timer, eller foreldrene ikke ønsker det, 

så begrunner man det i vedtaket hvorfor vi gjør de endringene. Men vi gjør ikke de 

endringene hvis ikke foreldrene er orienterte og de har signert, for å si det sånn». Guro, i 

likhet med Marit viser til den oppdelende mekanismen ved at både den sakkyndige 

vurderingen fra PPT og enkeltvedtaket fra rektor legger føringer, men Guro trekker inn den 

deltakende mekanismen, hvor hun argumenterer for å fravike den sakkyndige vurderingen 

hvis foreldre og/eller elev ønsker dette. Anne på sin side trekker fram at det har skjedd en 

utvikling på hennes skole i forhold til hvordan man har forholdt seg til den sakkyndige 

vurderingen fra PPT: «Vi er blitt flinkere til å se hva som står i den sakkyndige vurderingen». 

Det er vanskelig å si hva som har skjedd før på skolen, og hvordan man da forholdt seg til 

PPT sin sakkyndige vurdering, men at man har hatt en utvikling hvor man har forsøkt å forstå 

og gjøre vedtak og handle deretter på en annen måte enn tidligere, kan være et argument som 

tilhører en formende mekanisme. Anne viser i likhet med Marit til økonomi: «Det er klart at 

vi har en totalramme». Altså en deliberativ mekanisme.  

Guro trekker inn foreldre og elever som deltakere som legger føringer for skolen, og også 

Marit gjør det. «Foreldresamarbeid er viktig. Og jeg tenker at det også er en rolle jeg har da. 
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Selvfølgelig også kontaktlæreren og den som har spesialundervisningen, men det å hente fram 

det perspektivet også, for vi har lett for å tenke skole, og hva får vi til her»? Marit trekker her 

fram også kontaktlærer og lærer som har spesialundervisning som deltakere som er med på å 

legge føringer, samtidig som hun ser at foreldrene har et annet syn som kan være nyttig å lytte 

til. Også Anne argumenterer innenfor deltakende mekanismer, men hvor hun opplever at 

foreldrene søker skolens kompetanse «Foreldre de er litt ydmyke på at «dere vet vel hva som 

fungerer best», så om dette ikke kan regnes som at foreldrene legger føringer, så bruker Anne 

foreldrene som et argument når hun skal begrunne det profesjonelle skjønnet.  

5.2.3 Hvordan forholder skoleledere seg til den sakkyndige 

vurderingen, og hvorfor? 

Gjennom de tidligere analyseområdene vi har gjennomgått har intervjupersonene henvist til 

den sakkyndige vurderingen fra PPT. Blant annet Anne som viser til at det er 

kvalitetsforskjeller mellom ulike sakkyndige vurderinger: «De sakkyndige vurderingene har 

kvalitetsforskjeller og det er ikke alltid like lett å lese ut fra dem hva man skal gjøre i 

praksis». Dette deliberative argumentet vil kunne være en måte å forsvare egne 

skjønnsavgjørelser på, ved å vise til at andre ikke gjør jobben sin godt nok. Det er allikevel et 

gyldig argument, for hvis dette stemmer vil det være vanskelig å bygge videre på en 

sakkyndig vurdering som ikke holder mål, og de skjønnsmessige avgjørelser som skal tas på 

dette grunnlaget vil kunne være vanskelige å fatte, eller man må da basere sitt skjønn på 

annet. Der Anne har argumentert for ulik kvalitet i de sakkyndige vurderingene, begrunner 

Guro valg hun har tatt i personalet, med at hun ikke har oppfattet at lærerne har forstått 

hvordan en sakkyndig vurdering skal brukes. «…Vi hadde skolering i personalet i forhold til 

linja fra sakkyndig vurdering til vedtak til IOP. Veldig mange IOPer her handlet om andre 

fag enn det som sto i vedtaket, så der måtte vi snu». Dette kan ses på som en formende 

mekanisme. Guro har skolert personalet, slik at de skal ha lik kunnskap om hvordan man skal 

bruke en sakkyndig vurdering og et enkeltvedtak når lærerne skal utforme en IOP.  

Alle intervjupersonene gir uttrykk for at de legger til grunn den sakkyndige vurderingen fra 

PPT i sitt arbeid med organisering av spesialundervisningen. Vi har tidligere i analysen vist til 

at Daniel har lagt et godt samarbeid med PPT til grunn for at den sakkyndige vurderingen skal 

være i tråd med deres inkluderende spesialundervisning, og han argumenterer for at skolen 

forholder seg til disse når de er skrevet: «Vi skriver enkeltvedtaket i tråd med den sakkyndige 



   

 

47 

 

og prøver deretter å finne de nødvendige ressursene». Daniel viser her til den restriktive 

mekanismen, hvor han viser til at når den sakkyndige vurderingen er skrevet, så er det den 

som gjelder som grunnlag. Når Marit begrunner følgende: «Den sakkyndige vurderingen blir 

brukt i utarbeidelsen av enkeltvedtaket og IOPen i forhold til mål og hva som er mulig å 

oppnå for eleven», så viser hun ikke til organiseringen av undervisningen direkte, eller 

innholdet av den sakkyndige vurderingen, men hvordan den sakkyndige brukes i etterkant på 

skolen. Dette kan ses på som en støttende mekanisme.  

5.2.4 Oppsummering og funn 

Skolelederne argumenterer ulikt for hvorfor skolen har valgt å organisere 

spesialundervisningen slik de gjør. Guro har hatt et konkret oppdrag fra arbeidsgiver om at 

spesialundervisningen skal ned, men for å gjøre dette argumenterer Guro at hun blant annet 

satser på de beste faglærerne som underviser elevene med rett til spesialundervisning. Dette 

skiller seg fra Anne som argumenterer for at man må ha de beste spesialpedagogene til å drive 

denne undervisningen. Mens Daniel styrer med et mål om at alle elevene på hans skole skal 

ha spesialundervisningen sin på innsiden av klasserommet, argumenterer Guro for at 

elevsynet teller mest og skal ikke gå på bekostning av skolens mål om mest mulig 

inkluderende spesialundervisning. Alle skolelederne bruker de sakkyndige vurderingene fra 

PPT som grunnlag for organiseringen, og ingen beskriver disse som avvikende fra hvordan 

skolen organiserer spesialundervisningen i utgangspunktet. 

Funn: 

 Alle skolelederne legger elevens beste til grunn for hvordan spesialundervisningen 

organiseres, selv om organiseringen gjøres ulikt. 

5.3 Hva er arbeidsfordelingen rundt organiseringen 

av spesialundervisningen til eleven?  

5.3.1 Prosessen fra bekymring for en elev til vedtak og 

organisering. Hvem er involvert? 

Prosess fra bekymring for om en elev har fullt utbytte av den ordinære opplæringen til en 

sakkyndig vurdering foreligger, og vedtak og spesialundervisning starter er i seg selv en 
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forsinkende mekanisme slik Molander (2013) beskriver det. Denne mekanismen har til 

hensikt å forsinke en prosess, slik at alle opplysninger kommer fram og deltakerne skal bli 

hørt. Ved å forlenge reaksjonstiden kan handlingsmulighetene øke (Molander, 2013). Det som 

er interessant er at denne forsinkende mekanismen ser ut til og også ligge i skolens egne 

systemer i forkant av en henvisning til PPT. «Vi har et ressursteam, så hvis en lærer kommer 

og beskriver en problemstilling så har vi et sånt henvisningsskjema som vi gir de, som er til 

skolens ressursteam. Da forteller de litt om eleven, og legger ved resultater og så diskuterer 

vi det i skolens ressursteam. Vi har det annenhver uke. Der bestemmer vi om for eksempel vi 

skal ta en Logos, samtidig som læreren selv må prøve ut noen ting. Så gir vi det litt tid, og 

hvis det ikke hjelper så melder vi til PPT at vi ønsker veiledning». Daniel sin beskrivelse er 

ganske lik som både Anne og Guro beskriver systemene på sine skoler. «Vi har nå et krav til 

lærerne om at de må ha prøvd ut tiltak før det går videre til ledelsen og spes.ped.teamet».  

Anne sin beskrivelse av prosessen tyder på at man også innenfor skolen som organisasjon har 

oppdelende mekanismer. Oppdelende mekanismer har som mål å fordele makt på flere 

personer (Molander, 2013) og det kan se ut til at man innenfor skolen også fordeler både 

arbeidsoppgaver og dermed også noe makt. Flere av intervjupersonene sier noe om at en slik 

måte å jobbe på er en endring fra tidligere. Hvorfor denne endringen er kommet har vi ikke 

informasjon om ut fra intervjuene. «…Det nytter ikke å be dem om sakkyndig vurdering med 

en gang lenger. De må komme med veiledning først. De siste to årene nå, så tar det mye 

lenger tid fra du blir bekymret til en elev faktisk får sakkyndig fordi vi skal prøve ut ting i 

klasserommet». Denne tilsynelatende endringen har dratt ut tiden fra henvisning til PPT har 

avgjort om eleven har rettigheter etter §5-1, og vil kunne være med på å påvirke skjønnet til 

flere som er involvert i prosessen. Altså beskrives det en i utgangspunktet forsinkende 

mekanisme, som har blitt enda mer forsinket, uten at vi vet årsakene til dette.  

Det er tilsynelatende ulike systemer i de ulike kommunene for hvordan det skal henvises, men 

det kommer implisitt fram at alle kommunene har sine rutiner. «Og så når vi har tverrfaglig 

team synes jeg det går ganske kjapt, hvis vi bestemmer oss for å sende en henvisning. I 

perioder tar det lang tid, men jeg synes det tar kortere tid nå, for noen foreldre tenker…og jeg 

sier at det går fort et halvt år, men spesielt på lese- og skrivevansker synes jeg det har gått 

kjapt altså. Nå går det bare noen måneder så har de vært her og testet og de er kjappe med å 

konkludere. Men der det har vært mere, hvor de kanskje har kommet noe og sett litt mer på 

atferd eller det er komplekse saker, da går det fort et halvt år.». Anne argumenterer for at ulik 

saksbehandlingstid etter at en henvisning er sendt kan være på grunn av ulike vanskeområder 
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hos elevene. Men i likhet med at man må ha prøvd ut tiltak i forkant av en henvisning, viser 

Anne til at det også må settes inn tiltak mens man venter på en sakkyndig vurdering.  «Men vi 

setter jo inn tiltak i prosessen, så det er ikke sånn at vi venter og ser, eller venter på den 

sakkyndige, vi setter jo inn tiltak rundt eleven for det. Om det er kursing, eller…kan ikke vente 

på sakkyndig vurdering. Så selv om vi ikke kan systematisk, ifølge loven da, kan ta ut, så gjør 

vi det. Vi venter ikke og ser». Dette argumentet passer bedre inn under en 

sanksjonsmekanisme, da argumentasjonen ser ut til og både vise til §8.2 i Opplæringsloven 

som omhandler organisering av undervisning, og som viser til at elever ikke systematisk kan 

tas ut av sin faste gruppe/klasse. At man likevel gjør dette kan for så vidt dras mot en mer 

deliberativ mekanisme. Mens Anne nevner tverrfaglig team, uten at det blir beskrevet hvem 

som deltar her, ser det ut til at Guro har planlagte møter med PPT: «Jeg har jevnlige møter 

med PPT. Noen ganger så er lærer med for å presentere det hvis den ønsker det, og noen 

ganger er det jeg som presenterer det. Noen ganger får vi tips med tilbake om å gjøre sånn 

eller sånn, og noen ganger så er det «da sender vi en henvisning». Da er det dialogverktøy. 

Det er det teamet som fyller ut. Det er jo kontaktlærer som fører pennen på mesteparten, men 

det som er knyttet til fag, og der er vi igjen på at det ikke er kontaktlæreren sin elev, det er 

trinnet sin elev….og så fyller jeg ut selve henvisningsskjemaet , og så har vi møter hvor vi går 

igjennom med foreldrene, så det dialogverktøyet skal være kjent. Det som blir skrevet, og så 

ber vi foreldrene enten skrive i kolonnen som er i henvisningsskjemaet eller legger ved et 

vedlegg, så da har jeg snakket med dem på forhånd om hva de ønsker» . Guro er også inne, 

med sine beskrivelser, på forsinkende mekanismer. I tillegg til de tidligere beskrevet, ligger 

det enda et ledd på skolen til Guro hvor teamet må bruke et digitalt dialogverktøy som er en 

del av kommunens rutiner for henvisning til PPT. Guro viser også til at foreldrene er med i 

denne prosessen i forkant av henvisningen.  

Når henvisningen først er sendt til PPT beskriver Marit hvilken dialog hun, som skoleleder, 

har underveis og i forkant av en sakkyndig vurdering: «Underveis når PPT jobber med saken 

så har vi jo en sånn ganske tett dialog, det synes jeg. Vi snakkes underveis i forhold til når 

man jobber med testing eller observasjon eller hva og at vi snakkes sammen på telefon i 

forkant. Det skjer også. Også har vi jo noen saker hvor statped er inne, og da sammen med 

PPT selvfølgelig. Da har de en rolle oppi dette også. Et mandat hvor de skal hjelpe oss med 

tilrettelegging for eksempel. Og det er jo på bestilling fra oss egentlig- hva ønsker vi hjelp 

til»? Marit beskriver en oppdelende mekanisme, hvor ulike personer i skjønnsprosessen har 
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ulike roller (Molander, 2013), men at det likevel er kommunikasjon mellom disse personene 

gjennom store deler av prosessen.  

I etterkant av en utredning ved PPT ser det ut til å være noen ulikheter i systemene på de ulike 

skolene/kommunene. Marit beskriver at før hun som skoleleder har møte med foreldrene og 

PPT, har hun og PPT i forkant diskutert om det skal være spesialundervisning eller ikke, og 

det ser også ut til at man har diskutert organisering og/eller tiltak hvis det blir 

spesialundervisning. «Før møtet har skolen diskutert med PPT om det skal være 

spesialundervisning eller ikke, og hvor vi blir enige om hva som er riktig for eleven». Her er 

altså Marit, som skoleleder med på å diskutere hvem som har tilgang på rettighetene etter §5-

1. Dette blir å tolke som en restriktiv mekanisme (Molander, 2013) som blant annet 

omhandler hvem som får tilganger til de rettigheter som foreligger hvis det blir en 

skjønnsbeslutning om dette. Men Marit beskriver videre at foreldrene også har et lignende 

møte med PPT «Foreldrene har også et møte med PPT alene før et oppsummeringsmøte med 

skolen». Dette kan tolkes som en deltakende mekanisme, uten at vi vet innholdet i et slikt 

møte, og vil kunne være med på å balansere det PPT og skolen har diskutert. 

Mens det i Marit sitt eksempel er PPT som drar foreldrene inn, så drar Guro inn foreldrene 

etter utredning ved PPT: «Da skal foreldrene samtykke til, de har samtykket til en utredning. 

De skal vite, det varierer jo litt hvor spesifikke de sakkyndige vurderingene er. De fleste har 

runde formuleringer. Jeg gir dem da alltid tilbud om at vi kan ha et møte og da går vi 

gjennom det, og hvis de ønsker at jeg skal skrive vedtak ut fra samtalen, så gjør jeg det» .  Å 

bruke foreldrenes stemme finner vi igjen i Molanders (2013) deltakende mekanismer. Selv 

om vi har valgt å se Guro sitt utsagn som en deltakende mekanisme ligger dette også inn 

under strukturelle mekanismer fordi myndighetene er tydelige på at foreldrene skal høres og 

skal godkjenne i forkant av oppstart av spesialundervisning. 

5.3.2 En skoleleders rolle i prosessen fra bekymring til vedtak 

Alle intervjupersonene svarte tidlig i intervjuet på spørsmålet om hva de tenkte var en 

skoleleders rolle i organiseringen av spesialundervisningen, og det ble overraskende hvor 

forskjellig de, under temaet om en skoleleders rolle fra bekymring til vedtak, svarte. To av 

motsetningene ble her Daniel og Marit. Mens Marit opplevde at det å være en del av 

prosessen var viktig slik at man kunne være en støtte for lærerne, «Jeg tenker det er viktig å 

være med underveis, hele tiden. Det pleier jeg…. At jeg er en trygghet og en støtte å ha med 
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meg underveis hele tiden, også synes jeg det er viktig for å få en oversikt over de barna som 

har spesialundervisning i forhold til at man skal lede samarbeidsmøter, holde i trådene, 

kanskje i forhold til flere samarbeidspartnere. Også kan det være en lærerne kan gå til for å 

få råd eller for at vi kan diskutere eller reflektere over ting sammen, slik at de ikke skal føle at 

de står alene oppi dette da», ville Daniel på sin side utfordre lærerne, fordi han argumenterer 

for at noen ganger vurderes det slik at hvis lærerne hadde undervist annerledes så hadde ikke 

eleven hatt behov for spesialundervisning: «Vi må være flinke til å speile, utfordre, begynne å 

søke hva læreren har prøvd. Fordi min oppfatning er at noen ganger kunne 

spesialundervisning vært unngått hvis man hadde undervist på en annen måte». Mens Marit 

sitt argument er rettet mot en oppdelende mekanisme, hvor det oppdelende systemet ligger på 

innsiden av skolen, retter Daniel sitt argument mot en deliberativ mekanisme. I tillegg til at 

deres utsagn innholdsmessig legger seg i hver sin ende av en skala i forhold til en skoleleders 

støtte til lærerne, så legger Marit seg innenfor en strukturell mekanisme, mens Daniel sin er 

epistemisk.  

Anne, i likhet med Marit drar fram at det å ha oversikt over elever med spesialundervisning er 

viktig i denne prosessen: «Det tenker jeg..og jeg tenker det er trygt også for læreren og jeg at 

vi har totaloversikten i forhold til at vi prøver så langt det er å gjøre det…». Anne gir uttrykk 

for at hun benytter en oversikt over elevene som har spesialundervisning som støtte i 

prosessen fra bekymring til vedtak om spesialundervisning, i det Molander (2013) kaller 

støttende mekanismer. 

Guro på sin side, ser annerledes på egen rolle i denne prosessen, noe som hun speiler i skolens 

egen kultur da hun startet: «Jeg kjente veldig på det når jeg kom fra PPT til skolen at på PPT 

der hadde vi samme språk for der jobber jo alle med spesialundervisning, og til å komme inn i 

skolen der den ikke hadde samme status. Det var liksom bare noen i skolen som drev med det. 

Det å få spesialundervisning på dagsordenen var en litt tung jobb». Der hvor Marit og Anne 

har en mer praktisk tilnærming, kan det se ut til at Guro har en mer overordnet tilnærming, og 

hennes argument blir å regne som en formende mekanisme (Molander, 2013) der hvor hun 

går inn for å innprente en viss type kunnskap hos lærerne, for slik å kunne endre på 

tenkemåtene, verdiene og normene hos disse lærerne (Molander, 2013). Guros utsagn 

understøttes av tidligere nevnte utsagn hvor hun har skolert personalet i gangen fra sakkyndig 

vurdering – enkeltvedtak – IOP. Guro viser også likheter med Daniel sitt ønske om å utfordre 

lærerne ved at hun sender tilbake IOPer hun ikke er fornøyd med. «Dersom det ikke er 
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samsvar med sakkyndig og IOP så går de tilbake til lærer, og det var de nok ikke vant til. Det 

skal være skikkelig arbeid som blir sendt ut». Dette argumentet er ikke formende, på lik linje 

som det første, men derimot inn mot en sanksjonsmekanisme (Molander, 2013), hvor man 

sikrer at det skriftlige arbeidet som sendes ut fra skolen er i tråd med verdikjeden sakkyndig 

vurdering-enkeltvedtak-IOP. Så her hvor Guro utfordrer en lærer på kvalitet, så gjøres det 

etter man har gitt tilbud om økt kunnskap gjennom skolering i personalet.  

5.3.3 Hvordan eleven og foreldrene involveres i utformingen av 

organisering av spesialundervisning 

Intervjupersonene bruker alle argumenter innenfor den deltakende mekanismen (Molander, 

2013) når de skal beskrive hvordan elever og foreldre involveres i utformingen av 

organisering av spesialundervisning. Det er likevel bare en av intervjupersonene som kan vise 

til skriftlighet i denne involveringen.  

Som tidligere beskrevet under punktet om hvem som er engasjert i organiseringen av 

spesialundervisning, så er det kun Guro som skoleleder som kan vise til en skriftlig 

systematikk i samtaler med elever og foreldre. Systemet til Guro skiller mellom hvor i 

prosessen eleven er mellom henvisning til PPT, til sakkyndig vurdering foreligger og gås 

igjennom sammen med foreldrene. For elever som har hatt spesialundervisning en stund 

ligger det egne samtaler med Guro eller kontaktlærer inne i systemet sammen med egne møter 

med foreldre og elev. Guro er skoleleder på en ungdomsskole, og man må spørre seg om det 

kan være alderen til elevene som skiller systematikken i spesielt å hente inn elevens stemme, 

men vi finner ingen holdepunkter for at det skal være forskjell for elever i barneskolen. 

Lovmessig kommer først skillet etter 15 år, noe som er siste halvdel av niende trinn eller 

første halvdel av tiende trinn. Når Guro omtaler systemene rundt å få fram elevens og 

foreldrenes stemme bruker hun argumenter som hører til under den deltakende mekanismen 

(Molander, 2013). «Jeg involverer elevene ved å kalle dem inn på et møte, og da spør jeg om 

vi skal sitte på grupperom eller på mitt kontor. Det kan fort oppleves litt alvorlig å gå inn i 

denne gangen. Når vi sitter og snakker så er det veldig lett at de er enige i alt», og Guro 

tilpasser da disse samtalene til elevens trygghetsbehov: «Dersom eleven er introvert har det 

vært kontaktlærer som har tatt de samtalene». 

Marit og Anne kan vise til en viss systematikk når det gjelder å involvere foreldrene i 

utformingen av organiseringen av spesialundervisning. Begge disse nevner samarbeidsmøtene 
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som et sted hvor foreldrene involveres. «Foreldrene involveres gjennom samarbeidsmøter for 

eksempel, og noen har vi jo oftere samarbeidsmøter med, noen snakker vi ofte med på telefon, 

at vi justerer underveis». Marit viser også her til en deltakende mekanisme, som har noen 

strukturer uten at vi får innsikt i hvor ofte disse samarbeidsmøtene er.  

Daniel viser ikke til samarbeidsmøter eller andre møter når han beskriver hvordan foreldre og 

elever involveres. Han viser til at de som skole bruker tid hver høst på å informere om deres 

modell og at de har hatt mediedekning som også kan ha vært med på å informere foreldre om 

hvordan skolen organiserer sin spesialundervisning. Daniel bruker navnet på lokalavisen i sitt 

utsagn, og vi har derfor valgt å forkorte sitatet noe: «Så jeg tror de fleste foreldre kjenner til 

det? Og hvis et barn får sakkyndig vurdering så bruker vi litt tid på å fortelle om hvordan vi 

organiserer oss, og så har vi som sagt ennå ikke hatt motstand i forhold til tankene våre». 

Selv om argumentet til Daniel har et deltakerperspektiv, så er det vanskelig å få tak på hvilke 

reelle påvirkningsmuligheter foreldrene og elevene har i dette? I forhold til elevenes 

involvering uttrykker Daniel at de lytter til dem: «Ja, elevene har så å si bare vært positive. 

Vi har hatt noen elever som av og til spør «akkurat det er litt flaut», «kan vi gjøre det ute», og 

da lytter vi til eleven. Det gjør vi». Alle slike argumenter omfavnes av Molander (2013) sin 

deltakende mekanisme. Det er likevel vanskelig å se at dette sikrer elevens involvering, 

utover de som har stemme og trygghet til å si ifra. Også Anne og Marit bruker lignende 

beskrivelser av elevens stemme, slik som Daniel gjør. «Eleven kan være med og si noe om at 

jeg ikke vil være med ut, men den er ikke med på å bestemme egentlig det som skal stå i IOP. 

Hvis vi kommer en dag og eleven ikke vil være med på gruppa, nei da er vi inne halve økta 

også tar jeg med meg gruppa etterpå. Da må vi flekse litt. Så det er vel den 

medbestemmelsesbiten eleven har».  Hvordan Anne får denne informasjonen om elevens 

protest kommer ikke fram. Hverken Daniel, Anne eller Marit har elevsamtaler hvor temaet 

organisering av spesialundervisning samtales om.  

5.3.4 Oppsummering og funn:  

Alle skolelederne argumenterer for at PPT og deres sakkyndige vurderinger er viktige 

deltakere i arbeidsfordelingen rundt eleven. At det er den sakkyndige vurderingen som er 

avgjørende for organiseringen av spesialundervisningen er det bred enighet om. Gjennom 

skoleledernes argumentasjon ser det ikke ut til at det er noen store uenigheter mellom 
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skoleleder og PPT når det kommer til organiseringen av spesialundervisningen, noe som er 

interessant da skolene organiserer denne undervisningen forskjellig.  

Alle skolelederne argumenterer for at de bruker elevens og foreldrenes stemme inn i sitt 

arbeid med organiseringen av spesialundervisningen, men det er kun Guro som kan vise til at 

dette er formalisert gjennom underskrevne dokumenter. Guro argumenterer for at hun bruker 

elevenes stemme gjennom systematiske elevsamtaler som er fastsatte, mens Anne og Marit 

synes det kan være vanskelig å imøtekomme elevens ønsker, selv om de forsøker å gjøre 

dette. Daniel sier at han lytter til foreldre og elever, men viser ikke i sine utsagn hvordan dette 

konkret gjøres eller brukes inn i arbeidet. 

Funn 

 Alle skolelederne viser til sakkyndig vurdering og PPT som viktige deltakere i 

arbeidsfordelingen rundt eleven. 

 Alle skolelederne viser til at foreldrenes stemme blir tatt med i arbeidsfordelingen 

rundt eleven. 

 Alle skolelederne viser til at elevens stemme blir tatt med i arbeidsfordelingen. 

 To av skolelederne sier at det oppleves vanskelig å imøtekomme elevens ønsker. En 

skoleleder gjennomfører elevmedvirkningen systematisk gjennom hele skoleåret og 

den siste skolelederen sier lite om elevens medvirkning. 

I dette kapittelet har vi analysert intervjudataene opp mot. Molander (2013) sine strukturelle 

og epistemiske mekanismer, slik de er beskrevet i kapittel 3.  

Etter hvert forskningsspørsmål har vi oppsummert de funn vi har kommet fram til. Disse 

funnene vil nå bli drøftet opp mot teori og forskning.  
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6 Diskusjon   

Formålet med dette kapitlet er å løfte noen av funnene fra analysen frem i lys av ulike typer 

forskning og på denne måten gi funnene mer substans og refleksjon.  

I dette kapittelet vil vi diskutere de ulike funnene våre fra analysekapitelet opp imot det vi har 

skrevet om historie og forskning i vårt reviewkapittel. Vi har valgt å dele diskusjonen inn i 

fem underpunkter med hovedoverskrifter som sier noe om essensen i funnmaterialet vårt. Vi 

diskuterer og reflekterer her hvordan skoleledere bruker lovverket som veiviser, ulike måter å 

se på seg selv som leder på, hva som er elevens beste, PPTs rolle i organiseringen, hvem som 

blir tatt med i vurderingene og hvilke implikasjoner skoleleders syn på spesialundervisning 

også kan ha for styringsdiskursen.   

6.1 Med opplæringsloven som veiviser 

Alle fire intervjupersonene henviser til lovverket når de snakker om hva som er skolens 

mandat innenfor organisering av spesialundervisning. To av dem bruker også ordlyden i 

Opplæringsloven §5-1. En lov vil ofte være begrensende for det profesjonelle skjønnet og 

dermed tvinge avgjørelsen i en bestemt retning, noe som også er den direkte hensikten med de 

strukturelle mekanismene (Molander, 2013). 

 Å forholde seg til lovverket kan for en leder i skoleverket oppleves noe frustrerende fordi det 

i en skoleverden sjelden er svart/hvitt. Pedagoger og skoleledere opererer ofte i gråsoner med 

sin erfarte og lærte profesjonskunnskap som veiviser. Det at det alltid vil være mange hensyn 

å ta kommer også til uttrykk i svarene fra intervjupersonene.  

Lovverket skal være en tydelig rettesnor, men det vil ofte gi rom for tolkninger. 

Utdanningsdirektoratet (2014) har derfor utgitt en veileder for spesialundervisning. Denne 

sier mest om hva som skal gjøres i forkant av, og på veien mot en rettighet etter §5-1, men 

den sier også noe om planleggingen og gjennomføringen av spesialundervisningen. Siden har 

direktoratet også utgitt en egen veileder for Opplæringsloven §8-2 som spesifikt omhandler 

organisering av undervisning. I organisering av undervisning skriver Utdanningsdirektoratet 

(2017):  

Ved organisering av opplæringen skal eleven være i klassen så mye av skoletiden at 

deres behov for sosial tilhørighet og stabilitet blir ivaretatt. I Veilederen til 



   

 

56 

 

organisering av spesialundervisning føyer direktoratet til: Samtidig må organiseringen 

ta hensyn til elevens forutsetninger og behov (Utdanningsdirektoratet, 2014, s.83).   

Det legges her til rette for stor grad av tolkning og skjønn. En kan forsvare en nesten hvilken 

som helst form for organisering, dersom en argumenterer for at det er til elevens beste og 

imøtekommer veiledernes krav. Det er derimot ingen av våre intervjupersoner som nevner 

hverken Veilederen til spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2004), §8-2 i 

Opplæringsloven (1998) eller Veilederen til organisering av elevene (Utdanningsdirektoratet, 

2017) i intervjuene. Et par av skolelederne henviser til innholdet av §8.2 og vi kan ikke se 

bort ifra at alle fire intervjupersonene kjenner til innholdet i disse veilederne og bruker dem i 

sitt arbeid selv om de ikke nevnes, men det er Opplæringsloven §5-1 som er i fokus når de 

snakker om sitt mandat innenfor organisering av spesialundervisning. 

Opplæringsloven gir rom for tolkning når den retter seg mot elever som ikke har et 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. For når er det eleven ikke har et 

tilfredsstillende utbytte? Haug (2015) peker på at dersom kvaliteten på den ordinære 

opplæringen er god, så minskes behovet for spesialundervisning. Men når er kvaliteten på 

ordinær opplæring god? I og med at det kun er PPT som er sakkyndig instans i skolen vil det 

være nærliggende å tenke at det er PPT som avgjør disse spørsmålene. På den ene siden kan 

en si det, men før PPT får komme til ordet vil det være opp til lærerne, ledelse og foreldrene å 

bestemme om det er behov for en vurdering fra PPT. Faktorer som kompetanse, 

undervisningskvalitet, elevgruppen som helhet eller resultater er bare noen faktorer som kan 

tenkes å spille inn på om læreren eller skoleledelsen vurderer om en elev bør tilmeldes PPT, 

før foresatte også må godkjenne en eventuell henvisning. Hvem av elevene som sorterer under 

§5-1 er derfor også i stor grad et resultat av en profesjonell skjønnsvurdering.  

I spørsmålet om organiseringen av spesialundervisning, gis skolene stort handlingsrom. 

Veilederne gir stort rom for tolkning ved at de på den ene siden ønsker at undervisningen skal 

foregå i et klassefellesskap for å sikre sosial tilhørighet, men på den andre siden legger til 

rette for at det i et enkeltvedtak kan legges til rette for eneundervisning. Så selv om alle 

skolelederne sier at det er lovverket som er retningsgivende for deres mandat så vil lovverket 

og veilederne i seg selv være åpen for stor grad av skjønn.  
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6.2 Pedagogisk eller administrativ ledelse? 

Når skolelederne skal prøve å forklare sin rolle i organiseringen av spesialundervisningen 

finner vi at alle intervjupersonene forteller at de bruker mye tid på å utnytte ressursene på en 

best mulig måte. Dette fordi de ønsker å få til den beste løsningen både for eleven, lærerne og 

skolen som organisasjon. Intervjupersonene har likevel ulik forståelse av hva som er den beste 

måten å utnytte ressursene på. Er det å bruke mye tid på å finne ressursene, plassere 

ressursene eller finne løsninger for bruken av dem? Det finnes ikke noen fasit i hva som er en 

skoleleders rolle i organiseringen av spesialundervisningen. Skolelederne må forholde seg til 

et lovverk, en saksgang og til PPT sine føringer, men også til politiske signaler, en økonomisk 

ramme, sin elevmasse og sitt personale. Selv om loven sier at alle skal ha en opplæring som er 

tilpasset den enkelte vil dette også være en skjønnsvurdering fordi spørsmålet ofte blir hva 

som er best for flest.  

Kunsten å være rektor er ifølge Lillejord (2011) en sammenblanding mellom fag, 

administrasjon og politikk. Selv om det i skoleverket har vært vanlig å skille mellom 

administrativ og pedagogisk ledelse argumenterer hun for at dette skillet ikke er like relevant 

lenger. Begge er derimot med på å styrke hverandre og på den måten bidra til en profesjonell 

praksis. Det ser en også i intervjupersonenes refleksjoner, at argumenter som omhandler 

pedagogikk og administrering gjensidig påvirker hverandre.  

Intervjupersonene er delt i synet på sin egen oppgave som skoleleder. Daniel og Guro 

uttrykker at deres rolle som skoleledere er å være endringsagenter på egen arbeidsplass. De 

sier begge to at de utfordrer lærerne på å endre egen undervisning slik at den er best mulig 

tilpasset alle elevene. Dette kan sees i samsvar med Haug (2015) som skriver at både erfaring 

og forskning er nokså klare på at lærerne ikke har maktet å differensiere undervisningen i den 

grad det er behov for det. Felles for disse to skolelederne er at de har spesialundervisning som 

et satsningsområde. De to andre intervjupersonene uttrykker at deres rolle som skoleleder er å 

ha en oversikt over hva de ulike elevene trenger og være en støtte for lærerne og for 

foreldrene.   

Denne tilsynelatende forskjellen i selvrapportert ledelse kan knyttes til forskjellene mellom 

tilitt til profesjons-ledelse og ansvarliggjøringen ut fra resultater som er presentert i Uljens et 

al. (2013, s.137) sin figur (Figur 1). En forklaring på de selvrapporterte ulikhetene kan være at 

disse to gruppene av skoleledere også har et ulikt syn på hva spesialundervisning er. Anne og 
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Marit som ser på seg selv som støttende ledere, er mer preget av en ledelse med tillit til 

profesjonen og viser også gjennom sin argumentasjon at de har et tradisjonelt syn på 

spesialundervisning hvor man driver forskningsbasert lærevanskespesifikk undervisning med 

kompetente spesialpedagoger. Det er i sterkest grad Guro som representerer det relasjonelle 

synet på spesialundervisning, i tillegg til at hun styrer etter resultater av denne 

spesialundervisningen og ansvarliggjør lærerne for deres undervisning.  

At synet på ledelse har en sammenheng med hvilket syn man har på spesialundervisning, i 

denne sammenhengen, er muligens ikke noe nytt, men kan sette debatten om profesjonelt 

skjønn i organiseringen av spesialundervisning i et nytt lys. 

Daniel argumenterer for at det er viktig at en i ledelsen sitter med god spesialpedagogisk 

kompetanse. Dette kan være en forklaring på hvorfor organisering av spesialundervisning på 

en skole kan være så ulik en annen skole, selv når begge skolene har en lik forståelse av 

lovverket. Samtidig ser det ut til at Anne og Guro representerer to ulike diskurser i forhold til 

hvem de anser som de beste til å utføre spesialundervisning, noe vi vil argumentere for vil 

kunne påvirke hvordan man organiserer denne undervisningen. Anne, som setter sin lit til 

kompetente spesialpedagoger som jobber med forskningsbaserte lærevanskespesifikke 

undervisningsstrategier, ser ut til å ha en tanke om at denne undervisningen må skje utenfor 

klasserommet. Guro, som anser faglærere som de mest kompetente til å drive denne 

undervisningen har også en tanke om at dette kan gjøres ute av klasserommet, men med et 

klart mål om at denne opplæringen skal gi resultater som fører eleven tilbake inn i 

klasserommets ordinære undervisning. Dette gir to ulike måter å drive ledelse på, hvor Anne 

setter lit til profesjonen, mens Guro etterspør resultatene av undervisningen med målsetting 

om at spesialundervisningen kan avsluttes.  

6.3 Hva er elevens beste? 

Intervjupersonene legger elevens beste til grunn når de argumenterer for hvordan de har valgt 

å organisere spesialundervisningen. De velger likevel å organisere spesialundervisningen sin 

veldig ulikt. Dette kan komme av at de fire intervjupersonene ser ut til å tilhøre begge de ulike 

tradisjonene innenfor spesialundervisningen. Den individorienterte og tradisjonelle på den ene 

siden og den relasjonsorienterte på den andre siden.  
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To av informantene legger fokuset på individet og tilpasser opplæringen deretter, men på helt 

ulike måter. Anne organiserer undervisningen som lærevanskespesifikke tiltak, utført av 

spesialpedagoger med formell spesialpedagogisk kompetanse. Denne undervisningen blir i 

hovedsak organisert i smågruppetiltak fordi den ofte har et annet innhold enn den øvrige 

undervisningen. Dette samsvarer med den tradisjonsorienterte spesialundervisningen (Haug, 

2015). Samtidig er Anne ærlig på at hun mener det er viktig at elevene er en del av 

felleskapet. Hun har selv bakgrunn som spesialpedagog noe som kan tenkes å forme hennes 

verdier og normer. Samtidig har hun stor tro på spesialpedagogen og støtter seg derfor til at 

den individorienterte orienteringen er den beste måten å gjøre det på. Det at hvem som utfører 

spesialundervisningen er en viktig faktor i hvilken effekt den har er også noe som støttes av 

forskning (Egelund & Tettler, 2009). På den andre siden argumenterer Anne at hun velger det 

som er til det beste for eleven når hun organiserer i smågrupper, fordi alternativet ville være at 

eleven var alene med lærer.  

Guro har valgt å organisere spesialundervisningen på tvers av trinnet som en 

stasjonsundervisning der en har fokus på grunnleggende ferdigheter. Her utføres 

undervisningen av faglærere og i grupper med elever som «trenger å tette hull». Dette er 

elever både med og uten spesialpedagogiske rettigheter. Hun tar her utgangspunkt i individets 

behov, men med et stort fokus på det relasjonelle perspektivet. Begge disse skolelederne har 

fokus på at den spesialpedagogiske hjelpen skal hjelpe eleven videre i sin faglige utvikling. I 

begge organiseringsformene får elevene en tett relasjon til lærer og en tettere oppfølging enn 

de andre elevene. Det som derimot utpeker seg i intervjuene er der Anne er opptatt av den 

spesialpedagogiske kompetansen og hvor viktig det er å ha fagfolk som hjelper elevene, heller 

Guro mer mot å avvikle spesialundervisningen og heller satse på å bruke godt kvalifiserte 

lærere og forbedre den ordinære opplæringen.  

“Barnets beste” kan være et utydelig begrep for mange, og i disse intervjuene ser vi hvor ulikt 

konklusjonene til skolelederne kan være når det gjelder organisering av spesialundervisning 

og “barns beste”. Artikkel 3, nr 1 i FN sin barnekonvensjon (1991) sier at “..barnets beste 

skal være et grunnleggende hensyn”. Sandberg (2016) argumenterer for at ordene “skal være” 

utelukker at man kan bruke skjønn i det hele tatt i saker hvor barns beste skal vurderes, men 

sier samtidig at dette ikke betyr at “barns beste” skal være avgjørende.  

Et mål med spesialundervisningen er at den skal gi eleven resultater som den ordinære 

opplæringen ikke makter alene. Forskning gir derimot et varierende bilde på i hvilken grad 
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den gjør nettopp det (Haug, 2015). Det kan se ut som Guro også mener dette både ved måten 

hun velger å organisere spesialundervisningen på, og det faktum at hun ytrer et ønske om å 

avvikle den som en individuell rettighet. Guro er derfor den intervjupersonen som 

argumenterer seg inn under begge diskursene innenfor spesialundervisning.  

Daniel tilhører den relasjonelle tradisjonen, hans fokus er på at elevene skal være inkludert i 

fellesskapet og være en del av klassen mest mulig (Haug, 2015). For Daniel er prinsippet om 

inkludering nesten helt ufravikelig. Daniel viser til forskning når han argumenterer at 

inkluderingstanken er til det beste for eleven.   

Selv om intervjupersonene tilhører ulike diskurser innenfor spesialpedagogikkens orientering 

er det en plass de skiller seg fra forskerne. Hausttätter (2011) argumenterer for at forskerne er 

mer opptatt av å posisjonere seg enn av å forbedre resultatene. Det er det motsatte som 

kommer til syne når vi snakker, spesielt med en, av våre skoleledere. Intervjupersonene er, 

om enn i varierende grad, opptatt av at elevenes spesialundervisning skal føre til at de får 

bedre resultater. Vi har i denne studien ikke sett på skolens resultater. Vi kan derfor ikke si 

noe om hva som er den beste måten å organisere spesialundervisningen på i forhold til hva de 

har oppnådd på de ulike skolene. Resultater er likevel noe som ser ut til å påvirke det 

profesjonelle skjønnet for noen av dem.  

Alle skolelederne snakker med stort engasjement og varme om elevene med 

spesialundervisning. Samtidig er de ærlige på at dette er et vanskelig landskap å styre i fordi 

det er mange hensyn å ta. Skolelederne viser også forståelse for at det er utfordrende både for 

lærerne og dem selv og ta de avgjørelsene som er best. Nordahl har i debatten trukket frem 

vanskeligheten av å kritisere spesialundervisningen nettopp fordi de som arbeider med dette 

ofte har et ønske om å hjelpe de svake og vanskeligstilte (Nordahl,2017, 01:03:00).  

6.4 PPT som grunnmur for organiseringen 

I en artikkel i spesialpedagogisk tidsskrift med fokus på PP-tjenestens systemrettede arbeid så 

argumenterer Mjøs og Flaten (2018) for at når det kommer til individrettet versus systemrettet 

arbeid så er det kanskje ikke snakk om enten eller, det bør heller være snakk om to sider av 

samme sak. PPT bør ha et like sterkt fokus på den ordinære som på den spesielle opplæringen, 

fordi det handler om en helhetlig undervisning som eleven skal ha et utbytte av (Gillespie 

2016, Mjøs & Flaten, 2018).  
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Mjøs og Flaten (2018) stiller seg også kritiske til at en ikke utnytter potensialet som ligger i 

PP-tjenesten når likeverd, inkludering og tilpasning for alle barn og unge skal ivaretas. De 

skriver videre at pedagogene forventer sakkyndige tilrådninger der en øremerker ressurser, 

mens skolelederne har et mer ambivalent forhold til dette fordi de vet at enkeltvedtakene må 

realiseres innenfor skolens egne rammer. Da vil det ikke være ønskelig fra skolelederne side å 

binde opp for mye ressurser i spesialundervisningen. Dette kan på den andre siden sees på 

som dårlig økonomisk styring når forskning viser at spesialundervisningen er stabil når det 

gjelder hvem som får den og at disse elevene fortsetter å motta spesialundervisning gjennom 

hele grunnskolen (Solli, 2008, Knudsmoen et al 2015).  

I følge Mjøs og Flaten (2018) er foreldrene i dag svært godt orientert om sine rettigheter og at 

de som ikke er fornøyd med det pedagogiske tilbudet til sine barn vil be om, og har rett til en 

sakkyndig vurdering. Dette er også noe Guro bekrefter hun mener er et økende problem og en 

sløsing med felleskapets ressurser. Det er mange aktører som er involvert i 

spesialundervisningen. Å utvikle en opplæringskvalitet tilpasset samfunnets forventinger om 

konkurransedyktige resultater i et internasjonalt perspektiv samtidig med at de er tilpasset 

enkeltelevene er ofte et dilemma. Det vil derfor være nærliggende å anta at det også er mange 

som vil påvirke en skoleleders skjønn og at dette er noe som gjør styringen ennda mer 

kompleks ved at det er mange instanser, personer og aktører en som skoleleder skal stå til 

ansvar for. Mjøs og Flatnes (2018) argumenterer for at en felles forståelse av både inkludering 

og tilpasset opplæring vil være nødvendig for å få til gode pedagogiske valg og tiltak, 

samtidig sees dette på som krevende å få til.  

Alle skolelederne trekker frem at det er det som står i sakkyndig vurdering som er 

retningsgivende for hvilken spesialundervisning skolen gir. De to skolene som har 

spesialundervisning som satsningsområde sier at de har en tett dialog med PPT og at det er 

viktig å ha dem på lag slik at de tenker de samme tankene og har de samme målene. En av de 

andre intervjuobjektene uttrykker at det til tider er vanskelig å forstå hva PPT mener i 

sakkyndig vurdering, noe som kan tyde på et løsere samarbeid mellom instansene.  

Tveitnes (2018) skriver at PPT skriver sakkyndige vurderinger som i for stor grad vektlegger 

elevens diagnose og vansker og at de ikke har klart å utvikle en sakkyndig praksis som er i 

tråd med tenkningen rundt en inkluderende skole. I og med at PPT også skal drive 

systemrettet arbeid sier Tveitnes at tjenestens synspunkt og holdninger også vil kunne få 

konsekvenser for skolen (2018). For å få til en endret og forbedret praksis foreslår hun at hver 
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enkelt PP-tjeneste undersøker hvordan de kan inkludere elev, foreldre og lærere i sakkyndige 

vurderinger. Siden PPT har vært en del av norsk skole helt siden lanseringen av tanken om 

bedre tilpasset opplæring (i 1975), gjennom nedleggelsene av spesialskolene (i 1990) og ved 

forsterket innsats på mer inkludering (i 1997) og også så kan en jo stille spørsmål ved hva 

som var denne instansen ansvarsområde innenfor systemarbeid rundt disse omveltningene.  

6.5 Hvem blir tatt med på lag? 

På spørsmål om hvordan arbeidsfordelingen rundt barnet er så er det hele tre ting skolelederne 

er samstemte om. Det første de sier er at de forholder seg til sakkyndig vurdering. Det andre 

er at det er viktig å lytte til foreldrene. Det siste er at det er viktig å lytte til elevene. Dette er 

helt i tråd med hva Utdanningsdirektoratet (2014) sier i sin veiledning.  

I sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger har Tveitnes (2018) gjennomgått 153 

sakkyndige vurderinger fra PPT. Hun skriver i sin avhandling at involvering av elevene 

begrenser seg til å omhandle elevens trivsel eller hva de gjør på fritiden. Dette er 

intervjupersonene også delvis enige i. To av dem sier at de synes det er vanskelig å involvere 

elevene, en sier lite om det og en av dem involverer systematisk. Grunnen til at dette oppleves 

som vanskelig kan være at elevens ønsker ikke samsvarer med skolens planer for eleven. I 

noen tilfeller forteller intervjupersonene at elever har blitt overtalt til å delta i en 

spesialpedagogisk organisering som eleven selv uttrykker misnøye mot. På den andre siden så 

forteller alle skolelederne at de også har gått med på elevens ønsker selv om det går imot 

skolens organisering, det seg være et ønske om å være i klassen eller ute på grupperom.  

Amundsen (2016) skriver i sin mastergradsavhandling i spesialpedagogikk, der hun har 

gjennomført en studie av elevmedvirkning i spesialundervisningen, at både elevene og 

foreldrene gir uttrykk for at elevene ikke deltar i planlegging av egen spesialundervisning. 

Hun skriver videre at elevene heller ikke er informert om hva som er planlagt for 

spesialundervisningen og at de ikke har kjennskap til egen IOP. Denne informasjonen er i tråd 

med Barneombudets rapport (2017), som viser at elevstemmen brukes lite inn i 

spesialundervisningens organisering og innhold. 

Det å involvere eleven står derimot i sterk kontrast til det å involvere foresatte. Her er 

skolelederne mye tydeligere på at det er viktig å ha et godt skole-hjem samarbeid. Det 
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kommer likevel frem i intervjuene at intervjupersonene ikke alltid er enige med foreldrene, 

men de omtaler dem likevel som en mer betydningsfull part, enn eleven.  

Både Marit og Anne gir uttrykk for at mange foreldre setter sin lit til lærernes kompetanse når 

spesialundervisningen skal organiseres. Dette er i tråd med både Marit og Anne sitt syn på 

ledelse og spesialundervisning, som er basert på tillit og tradisjon i sin diskurs. Daniel sier lite 

om bruk av foreldre- og elevstemmen, mens Guro har denne formalisert både i forhold til 

foreldre og elever. Denne formaliseringen fører til at Guro setter seg selv inn i en situasjon 

hvor hun blir ansvarliggjort av foreldre og elever for den spesialundervisningen elevene har 

rettighet til, og dette blir i tråd med den ansvarsstyringen Guro har overfor de lærerne som 

gjennomfører denne undervisningen.  At elevene får sin stemme formalisert på denne måten 

er i tråd med Barnekonvensjonens artikkel 12 (1991), som poengterer at barnet skal høres 

direkte. I følge Sandberg (2016) er det i denne sammenheng naturlig at det er en lærer eller 

skoleleder som snakker med barnet selv, slik Guro har lagt opp til. At Guro jobber med 

ungdommer er ikke relevant for denne formalisering, da alle skolebarn vil kunne uttale seg 

om det som påvirker skoledagen deres. 

I denne masterstudien har det vært den tilsynelatende samkjøringen i syn på 

spesialundervisning og for så vidt også ledelsessyn mellom skoleleder, PPT og foreldre som 

har vært noe overraskende. Ut fra den informasjonen som er gitt fra skolelederne er skolene 

og PPT synkronisert i forhold til organiseringen av spesialundervisningen, og at foreldrene 

stoler på denne kompetansen. Så selv om flere av skolelederne sier at PPT har et økt trykk på 

at skolene må ha prøvd ut tiltak i forkant av henvisning, så finner vi ingen informasjon på at 

PPT utfordrer skolene på organisering eller for så vidt innholdet av spesialundervisningen. 

Det blir da et spørsmål om PPT tilpasser sin sakkyndighet til hver enkelt skoles måte å 

organisere sin undervisning på. Dette sier ikke datamaterialet vårt noe om, men vi undrer oss 

over om PPT sin praksis til dette feltet påvirker skoleledernes profesjonelle skjønn. 

6.6 Skjønn og styringsdiskurser 

Vi ser at det er interessant for studien vår å se noe på hvordan skoleledere ser på organisering 

av spesialundervisning i sammenheng med deres argumenter rundt egen rolle som leder. Vi 

argumenterer i analysen at Anne og Marit viser til et mer tradisjonelt syn på skolens mandat 

ved organisering av spesialundervisning. Beskrivelsene og argumentene de bruker viser i liten 
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grad til en mål- eller resultatstyring av spesialundervisningen. Uljens et al. (2013) figur 1 i 

kapittel 2 viser en visuell beskrivelse av hvordan ledelse og ansvarsstyring har utviklet seg, og 

vi vil argumentere for at Anne og Marit sine argumenter knyttet til skolens mandat i forhold 

til organisering av spesialundervisning knyttes mer opp mot “Velferdsstaten”. Denne 

beskriver ledelse som en diskurs hvor skolen er et profesjonsfellesskap og man har tillit til at 

profesjonen gjør det som de mener er best. Dette forsterkes ved at både Anne og Marit 

beskriver egen rolle som en støttende funksjon opp mot lærerne i egen organisasjon. Marit 

viser til at PPT har stor påvirkning når det kommer til skolens organisering av 

spesialundervisning, men også til denne undervisningens innhold og mål. Vi finner ikke i 

intervjumaterialet at hun viser til hvordan hun som skoleleder følger opp disse målene, noe 

som er med på å bidra til at vi argumenterer for at hun har et mer tradisjonelt syn som 

reflekteres i “velferdstats”-diskursen.    

Diskursen som beskriver en sterkere mål- og resultatstyring blir kalt “Konkurransestaten” 

(Uljens et al. 2013). Som skoleleder er det Guro som gir tydeligst uttrykk for at hun styrer 

etter resultater. Dette kommer fram ved at Guro argumenterer for at hun etterspør resultater 

fra de som er ansvarlige for undervisningen. Guro er den eneste skolelederen som trekker 

fram elevenes individuelle resultater i sin argumentasjon og som en ledelsesoppgave å 

etterspørre dette. En slik ansvarliggjøring er i tråd med “Konkurransestaten” i figur 2.1. 

Daniel nevner at skolen har fått bedre resultater på nasjonale prøver etter at de har startet med 

en inkluderende spesialundervisning, men ikke hvordan resultater etterspørres på et 

individnivå. Han beskriver her sin egen rolle som skoleleder som en som skal observere, 

speile lærerne, men også tilrettelegge for at de kan nå målet om inkluderende 

spesialundervisning. I denne sammenheng vil vi derfor argumentere for at Daniel er en som 

leder etter mål. Selv om de fleste av hans argumenter ikke er inne på læringsresultater av 

spesialundervisningen, så styrer han mot målet om at spesialundervisningen skal skje i stor 

grad innenfor klasserommet.  

Anne, på sin side, viser i sin argumentasjon en tillit til spesialpedagogenes profesjon, og 

argumenterer for at man ikke kan forvente de samme ferdighetene hos en “vanlig lærer”.  

Man kan argumentere at det ligger implisitt at Anne forventer bedre kvalitet på opplæringen 

gjennomført av en spesialpedagog, og dermed også resultater, men vi har ikke belegg i 

intervjudataene til å si noe om dette.  
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Gjennom prosessene i forkant av henvisning til PPT viser både Anne, Guro og Daniel til at 

lærerne må gjennomføre tiltak for eleven det gjelder. Dette viser at disse tre skolelederne i 

denne delen av sitt lederarbeid ansvarliggjør lærerne på sin skole for gjennomføring av 

tilrettelagte tiltak. De beskriver ikke hvilke resultater de forventer av disse tiltakene, og dette 

fører til at det er vanskelig å si noe om de styrer etter mål eller resultater, men det kan snarere 

se ut til at de gjennomfører en type ansvarsstyring hvor de etterspør en aktivitet (tiltak). Flere 

av skolelederne nevner at denne prosessen som skolen har i forkant av en henvisning til PPT 

er en endring fra tidligere praksis, uten at noen av dem sier noe om hva som er årsaken til 

denne endringen. Man kan se for seg at endringer av ansvarliggjøringsmekanismene innenfor 

utdanningsfeltet har vært med på å endre prosessen det er med henvisning til PPT, hvor 

skolen i større grad må vise til at de har tilpasset og tilrettelagt godt nok innenfor den 

ordinære opplæringen før de får henvise til PPT. Skolen holdes da ansvarlig for elevers 

tilpassede opplæring.  

I forhold til skoleleders rolle i henvisningprosessen er det som nevnt Daniel og Marit som står 

som ytterpunkter, hvor Marit beskriver egen rolle som skoleleder som støttende og en 

refleksjonspartner for lærerne. Dette viser igjen en tillit til lærerprofesjonen, og ledelse som 

en støttefunksjon for at profesjonen skal få gjort jobben sin. Daniel derimot ser på egen rolle 

som en som utfordrer lærere som ønsker å henvise elever til PPT. Han ansvarliggjør lærerne 

for sin undervisning, og argumenterer for at spesialundervisning i mange tilfeller kunne vært 

unngått hvis undervisningen ble gjennomført på en annen måte.   

Guro ansvarliggjør også lærerne i prosessene rundt henvisning, og ønsker tydelig å styre mot 

en økt profesjonalisering og høyere kvalitet. Dette viser hun gjennom at hun sender tilbake 

individuelle opplæringsplaner (IOP) som ikke samsvarer med sakkyndig vurdering eller som 

ikke holder mål. Dette gjør hun etter at det har vært skolering i personalet rundt dette, slik at 

hun har i utgangspunktet gitt kunnskap som er viktig for å kunne løse oppgaven ut fra de 

målene hun mener skal oppnås (kvalitet i IOP-arbeidet).  

Gjennom beskrivelsene av hvordan elever og foreldre involveres i organiseringen av 

spesialundervisningen får man innblikk i hvordan spesielt foreldre ser på skolen, her sett 

gjennom skolelederne. Både Anne og Marit beskriver hvordan foreldre uttaler at de har tillit 

til at skolen gjør det de mener er best for deres barn. Gjennom dette viser foreldrene tillit til at 

lærerprofesjonen vet hva som er best i forhold til organiseringen av spesialundervisningen. 

Dette passer godt inn i bildet som tidligere er beskrevet av hvordan disse skolelederne 
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representerer et mer tradisjonelt syn på ledelse, hvor tillit til profesjonen skårer høyt. Guro 

beskriver en formell deltakelse av foreldre og elever ved at de gjennomfører samtaler og 

underskriver når de er enige om innhold og hvordan spesialundervisningen skal organiseres. 

Denne formelle formen ansvarliggjør også Guro og hennes lærere, og viser hvordan 

ansvarliggjøring kan gjøres mellom ulike deltakere og ikke bare fra ledelse og nedover i 

systemet. At foreldre og elever som deltakere får en slik rolle kan, slik vi ser det, være et 

uttrykk for hvordan spesielt foreldre i dagens skole har mer kunnskap om rettighetene til sitt 

barn, uten at vi har gått nærmere inn på dette som sådan.   

Guro sine argumenter fokuserer i stor grad på elevens- og foreldrenes stemme inn mot 

organiseringen av denne undervisningen, og hun viser lite i sine argumenter til tillit til 

lærernes profesjon som ledelsesstrategi. Guro viser også til en mer resultatstyringsdiskurs ved 

at hun mener at spesialundervisningen i seg selv er en opprettholdende faktor, noe som vi 

argumenterer viser implisitt til resultatene av en slik undervisning.   

Ut fra vårt datamateriale vil vi argumentere at det er en viss sammenheng mellom syn på 

spesialundervisning og hvilke ledelsesdiskurs man argumenterer for. For vår studie vil vi 

argumentere med at Guro og Daniel som beskriver egne roller i sine organisasjoner som 

endringsledere når det kommer til organisering av spesialundervisning, også argumenterer for 

mål- og resultatstyring som en ledelsesdiskurs. Dette blir en motsetning til Anne og Marit 

som argumenterer for et mer tradisjonelt syn på spesialundervisning hvor elever mottar i 

større grad lærevanskespesifikk undervisning i liten gruppe, og hvor de i sin argumentasjon 

viser stor tillit til lærerne og spesialpedagogene som utfører denne undervisningen uten at vi 

får innblikk i om resultater etterspørres.  

6.7 Oppsummering 

I diskusjonskapittelet vårt har vi drøftet funn fra analysekapittelet opp imot forskning på feltet 

og i lys av spesialpedagogikkens historiske utvikling. Målet med dette har vært å løfte frem 

temaet fra ulike vinklinger for å belyse flere sider av feltet og dermed bidra til økt kunnskap 

om skoleledernes profesjonelle skjønn i organiseringen av spesialundervisningen. Vi har sett 

på hvordan skolelderne bruker opplæringsloven som veiviser, men ikke konkret viser til flere 

sider av lovverket. Skoleledere er både pedagosisk ledere og administrative ledere, noe som 

fører til at deres profesjonelle skjønn må ta begge disse sidene i betraktning før en avgjør. Det 
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er et gjennomgående argument at skolelederne tar avgjørelser til det beste for barnet, men 

dette resulterer i veldig ulik praksis. Foreldrene er en viktig støttespiller for skolelederne, men 

når det gjelder elevens stemme, kommer ikke den like tydelig frem. I vårt siste punkt trekker 

vi en linje mellom spesialpedagogikkens historiske utvikling og styringsdiskursenes utvikling 

i samme tidsepoke, her finner vi at dette muligens kan sees i en sammenheng. Vi har også 

forsøkt å stille kritiske spørsmål og reflektere rundt temaet for å finne mulige konklusjoner og 

implikasjoner som vi skal argumentere for i neste kapittel.  
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7 Konklusjon og implikasjoner 

Formålet med dette kapittelet er å sammenfatte hva vi har funnet ut og mulige konsekvenser 

av det. Vi skal først, på bakgrunn av vårt analysekapittel og diskusjonen vår, komme med 

noen konklusjoner med utgangspunkt i våre forskningsspørsmål. Videre vil vi reflektere rundt 

studiens begrensning på grunn av de valg vi har tatt. Avslutningsvis vil vi si noe om denne 

studiens implikasjoner for ledelse, praksis og videre forskning.  

7.1 Konklusjon 

Denne studien har hatt som formål å øke kunnskapen om skolelederes profesjonelle skjønn i 

organiseringen av spesialundervisning. Studiens forskningsspørsmål har vært som følger:  

1.  Hvordan forstår skoleledere skolens mandat når det gjelder organisering av 

spesialundervisning? 

2.   Hvordan organiseres spesialundervisningen og hvilke begrunnelser ligger til grunn? 

3.   Hva er arbeidsfordelingen rundt organiseringen av spesialundervisningen til eleven?  

 

Når det gjelder forskningsspørsmål en, så svarer alle skolelederne at det er lovverket og 

sakkyndig vurdering fra PPT som hovedsakelig definerer hvordan de organiserer 

spesialundervisningen. Disse argumentene faller inn under Molanders strukturelle 

mekanismer. Når de skal forklare sin egen rolle som skoleleder i organiseringen av 

spesialundervisning bruker de i større grad Molanders epistemiske mekanismer for å forklare 

sine skjønnsavgjørelser. Lederne ved skolene med spesialpedagogikk som satsningsområde 

fremholder sitt arbeid inn mot personalet som det viktigste. De har ofte spesialundervisning 

på agendaen, er tett på i gjennomføringen og tydelige i sine forventninger til personalet. Dette 

kan sees i sammenheng med den styringsdiskursen Uljens et al. (2013) i sin modell kaller for 

«Konkurransestaten». De to andre skolelederne forklarer sin rolle hovedsakelig som en 

støttespiller inn mot personalet ved at de bruker mye tid på å ha oversikten, legge gode 

timeplaner, arrangere samarbeidsmøter og være en sparringspartner i diskusjoner og 

frustrasjoner. Denne måten å forklare sin rolle på kan sees i sammenheng med modellen 

Uljens et al. kaller «Velferdsstaten».  
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Spesialundervisningen organiseres ulikt på de fire skolene. En leder har inkluderingstanken 

som grunnpilar og organiserer undervisningen hovedsakelig på innsiden av klasserommet. 

Han synes derfor å ha det Haug (2015) kaller for et relasjonelt perspektiv på 

spesialundervisning. To skoleledere organiserer sin spesialundervisning hovedsakelig som 

smågruppetiltak. Disse to synes derfor i større grad å ha det Haug kaller et tradisjonelt syn på 

spesialundervisning.  Ungdomsskolelederen i studien benytter begge disse perspektivene når 

hun organiserer spesialundervisningen. Alle fire begrunner sine valg med at det er denne 

måten som er til det beste for eleven, men de har ulik oppfatning av hva det beste er.  

Svaret på det tredje forskningsspørsmålet er etter vår oppfatning at det er PPT, skolen og 

hjemmet som er involvert i spørsmål knyttet til organisering av spesialundervisningen. PPT 

og skolen ser ut til ha et relativt samstemt syn på organiseringen av spesialundervisningen. 

Alle skolelederne er opptatt av å ha en god dialog med foreldrene. Når det gjelder elevene er 

intervjupersonene enige i at en skal lytte til eleven, men vi finner at denne ikke blir benyttet 

som en ressurs særlig ofte. Det er kun en av skolelederne som sier hun har systematisert og 

formalisert arbeidet med å få elevens stemme inn i innholdet og organiseringen av 

spesialundervisningen. 

Selv om vi i denne studien har valgt å ikke ha en problemstilling innleder vi likevel fremsiden 

med å spørre «hvem skal ut?» Om en skal forsøke å finne de fire intervjupersonenes svar på 

dette indirekte spørsmålet med en setning kan de fire svarene bli: En leder vil ikke at noen 

elever skal ut, fordi alle skal være innenfor fellesskapet. En leder tar noen elever ut litt fordi 

en ønsker å heve elevenes resultater, forhåpentligvis så mye at det ikke lenger er behov for 

spesialundervisning. Den tredje lederen organiserer spesialundervisningen i smågrupper på 

andre arenaer enn klasserommet, fordi disse elevene trenger å øve på noe helt annet og den 

fjerde gir elevene spesialpedagogisk hjelp på grupperom fordi hun sier det er vanskelig å gi 

slik spesifikk hjelp inne i klasserommet. Denne oppgaven gir derfor ingen entydige svar på 

spørsmålet «hvem som skal ut».  

7.2 Begrensninger 

Masterstudiets begrensninger finnes ved både metodevalg, antall intervjupersoner og hvilke 

teoretiske briller vi har valgt å bruke. Ved bruk av intervju som metode får vi 

intervjupersonenes subjektive virkelighet gjennom selvrapportering. Selvrapportering i seg 
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selv har sine klare begrensninger ved at intervjupersonene selv velger hva de ønsker at 

forskerne skal få innblikk i. Vi kan ikke se bort ifra at vi kunne ha fått andre data ved å bruke, 

for eksempel, observasjon som metode. Det er alltid vanskelig å vite om det kunne vært 

hensiktsmessig å intervjue flere enn fire skoleledere, om vi ved å utvide utvalget med en til to 

skoleledere til hadde fått mer bredde i intervjudataene våre. Om man har fått nok intervjudata 

er en kjent problemstilling, og det er vanskelig å vite hva som kan være et riktig antall 

intervjuobjekter for å få nok utfyllende datagrunnlag. Vi har avgrenset oppgaven til å gjelde 

elever som følger kompetansemålene for trinnet sitt i grunnskolen. Dette er også en 

avgrensning som vil få følger for de dataene vi har hentet inn, og det er sannsynlig at vi ville 

fått et annet datagrunnlag hvis vi omfattet elever som ikke følger trinnets kompetansemål eller 

som går i videregående opplæring. I forkant av vår masterstudie var vi innom flere ulike 

teoretiske innfallsvinkler, og hadde vi brukt disse, ville vi tolket våre data i et annet lys og 

innenfor en annen teoriramme. Dette ville, mest sannsynlig, også påvirket de konklusjoner og 

implikasjoner vi har kommet fram til.   

7.3 Implikasjoner for praksis og videre forskning 

En masteroppgave har, på grunn av størrelsen på oppgaven, noen begrensninger, slik vi har 

beskrevet ovenfor. Vi mener likevel noen av våre funn kan ha implikasjoner for praksis, men 

også for videre forskning. Spesialundervisning har de siste et og et halvt årene blitt satt 

ordentlig på dagsorden ved både Barneombudets rapport “Uten mål og mening” (2017), 

Nordahl-utvalgets “Inkluderende fellesskap for barn og unge” (Nordahl, 2018) og den 

debatten om spesialundervisningens effekt og pp-tjenesten sin rolle som har fulgt i kjølvannet 

av disse.  

Studien kan ha flere implikajoner. For det første mener vi å ha avdekket et behov for en mer 

felles forståelse av hva spesialundervisning er og hvordan den best kan organiseres. I følge 

Haug (2015) bør denne sees i sammenheng med den ordinære opplæringen. Denne debatten 

bør en kommunisere ut på nasjonalt, kommunalt og lokalt nivå.  

Skoleeiere rundt i skole-Norge bør være seg bevisst hvordan profesjonelt skjønn kan føre til 

ulik praksis på skolene. En kan sette dette på dagsorden ved å invitere skoleledere til 

refleksjon rundt profesjonelt skjønn i organiseringen av spesialundervisning sammen med 

PPT for å øke kunnskap og bevissthet rundt feltet. 
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At skoler med organisering av spesialundervisning som satsingsfelt har en annen måte å lede 

på, og en annen innfallsvinkel til en mer inkluderende spesialundervisning tyder på at 

kunnskap om feltet vil endre praksis, noe som gir implikasjoner for alle skoler. 

Vi har i denne oppgaven satt fokus på skolelederes profesjonelle skjønn i organiseringen av 

spesialundervisningen. En av våre hovedkonklusjoner er at det er tydelig at alle de fire 

intervjupersonene legger barnets beste til grunn når de argumenterer for og begrunner sine 

valg, et argument vi som har skrevet denne oppgaven også kjenner oss igjen i. En siste og 

kanskje den viktigste implikasjonen både for oss selv og andre som arbeider med og for barn 

med spesialundervisning er at vi må jobbe sammen og på tvers av både elev, foreldre, 

hjelpeinstanser og skole for å finne den beste løsningen for eleven og den opplæringen 

vedkommende skal ha. Det betyr at man også må utfordre hverandre på å løfte blikket fra 

individnivå til systemnivå for å sikre en inkluderende opplæring for alle.  

Videre forskning på dette feltet kan være en studie med fokus på PPT eller skolen som system 

og hvordan en kan få et bedre tverrfaglig samarbeid på systemnivå. Det ville også vært 

interessant med en større studie der en involverte nivåene over og under skoleleder for å få et 

bredere datamatriale og der en også evnt så på antall vedtak og skolens resultater.  

Uavhengig av om myndighetene følger rådet fra ekspertutvalget om å fjerne 

spesialundervisningen som en individuell rettighet vil alle elever uansett ha krav på en 

opplæring som er tilpasset deres nivå og behov. Vårt materiale tyder på at ledelsens 

profesjonelle skjønn spiller en avgjørende rolle i hvordan de ulike skolene velger å løse 

oppgaven.  
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Vedlegg 1, Intervjuguide 

 

Intervjuguide Anholt og Nesheim, våren 2018 
 

Problemstilling: 

Skolelederes profesjonelle skjønn når det gjelder organisering av spesialundervisning 

  

1.  Hvordan forstår skoleledere skolens mandat når det gjelder organisering av 

spesialundervisning? 

2.   Hvordan organiseres spesialundervisningen og hvilke begrunnelser ligger til grunn? 

3.   Hva karakteriserer arbeidsfordelingen?  

  

Introduksjon: 

Beskrive hensikten med prosjektet: Hensikten med studien er økt kunnskap om skolelederes 

beskrivelser og begrunnelser for hvordan skolen har valgt å organisere spesialundervisningen 

  

Tilnærming:  

Intervju som blir tatt opp på bånd, og notater underveis. Det er frivillig å delta og 

informantene kan når som helst trekke seg fra prosjektet uten nærmere forklaring. Alle 

personer og steder blir anonymisert i oppgaven. Datamaterialet oppbevares forsvarlig og blir 

slettet senest desember 2019.  

  

Tidsramme: ca 60 minutter 

  

Problemstilling: Skolelederes profesjonelle skjønn når det gjelder organisering av 

spesialundervisning 

  

Informanter: fire skoleledere i grunnskolen. 

  

Bakgrunnsopplysninger: 

*kjønn 

*antall år som leder 

*antall år ved institusjonen 

*utdanning 

*kort om arbeidsplass, antall ansatte, antall elever. Satsningsområder dere jobber med nå? 

  

Vi er ute etter dine meninger, opplevelser og refleksjoner. Vi er altså ute etter lange og 

detaljerte svar, gjerne med eksempler. 

 

Forskningsspørsmål og intervjuspørsmål: 

 

Hvordan forstår skoleledere skolens mandat når det gjelder organisering av 

spesialundervisning? 

 Hva tenker du er skolens mandat når det gjelder å organisere spesialundervisning? 
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 Som skoleleder, hva er din rolle i organiseringen av spesialundervisningen? 

 Hvem er engasjert i å organisere og med på å påvirke spesialundervisningen? 

 

Hvordan organiseres spesialundervisningen og hvilke begrunnelser ligger til grunn? 

 Hvordan organisereres spesialundervisningen på din skole og hvilke begrunnelser 

ligger til grunn? 

 Hvilke føringer har du som rektor for hvordan skolens organisering av 

spesialundervisningen og fra hvem? 

 Hvordan forholder du deg som skoleleder deg til sakkyndig vurdering og hvorfor? 

 

Hva karakteriserer arbeidsfordelingen rundt organiseringen av spesialundervisningen?  

 Kan du beskrive prosessen fra en lærer eller andre opplever bekymring for en elev til 

han/hun får rettigheter etter §5-1 til vedtak og organisering? Hvem er involvert? 

 Hva tenker du bør være en skoleleders rolle i denne prosessen? 

 Hvordan involveres eleven og foreldrene i utformingen av organiseringen av 

spesialundervisningen? 
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Vedlegg 2, svar fra NSD 
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