
Spesialundervisning: Hva er den til 

nytte for, og hvem skal den hjelpe? 

 

v/  Tormod Sandvik, leder PPT 



Hva ønsker vi at skolen skal tilby barn 
og ungdom? 

• At barn og ungdom, ut fra sine forutsetninger, 
opplever en skole og et læringsmiljø som legger 
til rette for at elvene opplever mestring, - faglig 
og sosialt. 

• At når de forlater skolen etter 10 år, har en 
egenforståelse av seg selv at de mestrer mange 
ting, at jeg har evner, at jeg kan være til nytte for 
andre, at jeg har en egenforståelse av meg selv at 
jeg er en like verdifull person som alle andre. 

• Eller som det het i den gamle skoleloven: at jeg er 
et gangs menneske. 



Hva er spesialundervisning 

• Ekstra god undervisning?? 

• Spesielt tilrettelagt undervisning 
(organisatorisk og metodisk)? 



Andel elever med enkeltvedtak i Kristiansund 
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Andel elever med spesialundervisning i Kristiansund født i 1997 (Skoleåret 2011/12 går disse elevene i 

9.trinn) 
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Hvorfor denne endringen? 

.  
• Når skoler har fra 12% til 22 % av alle elevene opptil hver 

femte elev ved hver skole har spesialundervisning, hva er 
det et uttrykk for? 
– Kvaliteten på den ordinære undervisningen? 
– Kvaliteten og effekten av den spesialundervisningen som 

allerede gis? 
– Endring i de krav som samfunnet (politikere, foreldre, akdemiske 

fagmiljøer) stiller til skolene? 
– Endring i måten vi betrakter og forstår barns behov? 
– Endring i de forventninger som foreldre stiller til skolene. 
– Forkjeller og endring i levekårsforhold? 
– Ulik bruk og organisering av styrkningsressursen? 

 
 

 



Hva vet vi styrker læringseffekten 

• Elevenes opplevelse av relasjonen til læreren 
synes å være den enkeltfaktoren i skolen som 
har sterkest sammenheng med omfanget av 
lærings- og undervisningshemmende atferd.  

Thomas Nordahl (oppsummering av Hattie 
undersøkelsen): 

 



Felles videre tiltak? 

• En tydeligere felles forståelse av hvordan sentrale 
begreper må forstås 

• En felles forståelse av hvor grensesnittet mellom 
tilpasset undervisning og spesialundervisning ligger 

• En ny revisjon av IOP (mulige lage noe ulike varianter 
av IOP), som legger mer til rette for 
evalueringsmuligheter og påfølgende justeringer. 

• Økt kompetanse og trygghet i møte med foreldre.  
• Større fokus på forutsetninger for mestring enn fokus 

på vanske. 
• Øke kvaliteten på sakkyndig tilrådninger som gjør disse 

letter å omsette i praksis i skolens hverdag.  
 



Felles videre tiltak? 

• Øke kompetanse og bedre maler for hvordan 
enkeltvedtak skrives og utformes. 

• Der hvor en ser behov, men hvor retten til 
spesialundervising ikke er innfridd, likevel utforme 
skriftlige tilbakemeldinger til foreldre hvor en beskriver 
hvordan et tilpasset tilbud er tenkt gitt innenfor 
klassens ordinære læringsmål. (IOP light?)   

• Oppheve det budsjettmessige skille mellom 
styrkningsmidler og midler til spesialundervisning.  

• Etablere en forutsigbarhet hva angår skolens ramme 
hva angår styrkningsressurser. 

• Økt fokus på læringsmiljø  
 


