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Sammendrag. 
 

Prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?», er et svar på NOU: Midtlyngutvalget, og 
påfølgende Stortingsmelding 18 bekymring for den sterke landsdekkende økningen i 
spesialundervisning fra 2005 og utover.  Prosjektet har vart fra 2011 – 2013.  
 
Målsettinger ved prosjektstart var å tilpasse opplæringen bedre til den enkelte elev. I tillegg var 
målet å bedre praksis i organisering av tilpasset opplæring, med særlig vekt på grensesnittet 
mellom styrking og spesialundervisning (gjennom dette redusere behovet for 
spesialundervisning). 
 
Prosjektet har bestått av to hoveddeler: Første del har vært å få en oversikt over hvordan 
tilstanden er i kommunene og på den enkelte skole. Andre del er rettet mot å finne måter å endre 
situasjonen på den enkelte skole for å få en bedre tilpasset opplæring.  
 
Rapporten viser hvordan prosjektet har bidratt til en økt bevissthet i alle ledd, - fra skoleeier, PPT, 
rektorer og lærere, på grenseoppgangen mellom kriteriene for spesialundervisning og tilpasset 
ordinær undervisning. Dialogseminarer, temamøter med rektorer og ressursgrupper, og interne 
seminarer/kurs på den enkelte skole har bidratt til dette. Likeledes har det vært gjennomført 2 
minivurderinger ved alle skolene. Alle ansatte ved skolene, - rektor, lærere og assistenter, har i 2 
omganger gjennom spørreundersøkelser gitt sin vurdering av sine skoles praksis på en rekke 
områder som angår kvaliteten på blant annet undervisning, internt samarbeid, foreldresamarbeid 
og læringsmiljø. 
 
Rapporten viser hvordan en har kartlagt den enkeltes skoles ressursdisponering, noe som har 
bidratt til økt internt fokus på den enkelte skole på måten de organiserer og disponerer sine 
ressurser på en mer effektiv måte.   
 
Rapporten viser hvordan en har gjennomført en revidering av alle dokumenter som skal 
kvalitetssikre saksgangen i saker som berører spørsmålet om elever har så store skolevansker at 
retten til spesialundervisning innfris. Det er utarbeidet veiledere og eksempler til hvert 
dokumentledd, som skal sikre høye kvalitet på det som utredes, rapporteres og vedtas. Denne 
delen av prosjektet går under navnet «Den røde tråd». 
 
Siste del av rapporten diskuterer hvilke forhold som en anser har hatt stor betydning for de 
endringer i antall enkeltvedtak som har skjedd i prosjektperioden. Prosjektets tallmateriale viser at 
reduksjon i spesialundervisning, har gjort det mulig for skolen å styrke den tilrettelagte 
undervisningen for elever med skolevansker.  
 
Ved prosjektstart lå antall enkeltvedtak i de 4 kommunene på 10.1 % i snitt.  Ved prosjektslutt på 
antall enkeltvedtak i snitt på 8,5 %. På ungdomskolen var en reduksjon fra 16,5 % til 11,6 % i 
samme periode, For den største kommunen, Kristiansund, var det en reduksjon fra 12,6 % til 9,4 
% i prosjektperioden for hele grunnskolen. Reduksjon av antall enkeltvedtak har imidlertid ikke 
vært et mål i seg selv. Hovedfokus har vært hvordan en best kan tilpasse undervisningen for 
elever med store behov, og sikre best mulig kvalitet i de ulike tiltak som iverksettes. Da prosjektet 
har gått både bredt og dypt inn PPT og skolesystemet, er det forventet at den økte bevisstheten 
som prosjektet har bidratt til, vil medføre en ytterligere reduksjon av antall enkeltvedtak i årene 
som kommer. 
 
Prosjektet følges nå opp av et nytt prosjekt som heter «Ta Grep». Dette har fokus på 
læringsmiljø. Mer om dette kan du lese på www.pptytrenordmore.no  

 
den 1. oktober 2013 

 
Magne Gjernes                                                    Tormod Sandvik 

Styreleder PPT for Ytre Nordmøre                       Leder PPT for Ytre Nordmøre 

http://www.pptytrenordmore.no/
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Forord 
 
Rapport til avslutning av prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?»». 
 
Etter over 20 år som rektor på Dale barneskole i Kristiansund, var tiden kommet til å nyte 
pensjonisttilværelsen. Men jeg var ikke helt klar for den. Da var jeg så heldig å få en NY jobb, 
nemlig som prosjektleder for prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?». Bakgrunnen 
min som både spesialpedagog og rektor har vært nyttig i dette arbeidet. 
 
Målet med rapporten er å vise hva som er gjennomført i prosjektperioden og hva som 
er blitt resultatet. I tillegg kommer forslag til hva som kan forbedres for å få en 
kvalitativt bedre tilpasset undervisning for alle elever ved skolene i PPT-distriktet på 
Ytre Nordmøre. 
 
I prosjektperioden har jeg hatt mange lærerike, inspirerende og hyggelige opplevelser. Det 
fins så mange engasjerte og dyktige lærere og assistenter i skolene. De skaper en 
skolehverdag som utgjør en forskjell for barna de er sammen med. Elevene blir sett og de 
blir tatt vare på både sosialt og faglig. På PPT har de ansatte vært opptatt av å få en god 
utvikling av prosjektet og dessuten bidratt med konstruktive tilbakemeldinger.  
 
Arbeidsplassen min har vært på PPT kontoret, der jeg har hatt flotte kollegaer og en god 
leder. 
 
Jeg vil takke styret i PPT for Ytre Nordmøre som gav meg oppdraget, selv etter at 
pensjonsgrensen var nådd. Det var godt fremdeles å føle seg nyttig og kunne bruke 
kunnskapen og erfaringene fra et langt skoleliv både som spesialpedagog og skoleleder.  
Interessen styret har vist for prosjektet på styremøter har vært til inspirasjon og glede. 
Takk til leder av PPT, Tormod Sandvik, som har vært min mentor og gode diskusjonspartner 
i løpet av disse 2,5 årene. 
Takk også til Fylkesmannen som har bevilget skjønnsmidler til prosjektet og gitt 
tilbakemeldinger underveis. 
 
Takk til Henry Johansen for praktisk hjelp med tabeller og skjema, og til Marit Aa. og Bente 
C. som har vært tellemannskap. 
Men ikke minst vil jeg takke alle lærere, assistenter, skoleledere, ansatte på PPT og 
skoleadministrasjonen i kommunene for bidrag til prosjektet. Takk for god mottakelse og 
imøtekommenhet ved spørreundersøkelser og intervjuopplegg som har vært gjennomført i 
prosjektperioden. 
 
 
Under arbeidet med prosjektet har det vært stor hjelp i forskjellig litteratur. Bl.a. har ”Onger er 
rare”, en forskningsrapport fra Østre Toten kommune om resultatet av evalueringen av 
spesialundervisningen i kommunen, gitt mange tips som har vært til nytte underveis.  
 
Kristiansund N 1. oktober 2013 
 
Margreth Karlsvik 
-prosjektleder- 
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1. Innledning  
 
I de siste 6-7 årene har det vært en tiltakende økning i antall enkeltvedtak når det 
gjelder spesialundervisning i de fleste kommunene i Norge. Det var slik også i 
kommunene på Ytre Nordmøre. I 2010 bestemte kommunene Averøy, Aure, 
Kristiansund og Smøla å få tydeliggjort mulige årsaker til denne økningen. De ønsket 
også å se på mulige virkemidler til å snu utviklingen. Det ble imidlertid ikke satt fokus 
på om barn i skolen hadde behov for hjelp/bistand – det visste vi at mange barn har. 
Spørsmålet som ble stilt var om den beste måten å hjelpe disse barna på, var 
gjennom tiltaket «spesialundervisning». Prosjektets tittel ble derfor «Rett diagnose, 
men feil «medisin»?». 
 
PPT for Ytre Nordmøre skulle drive prosjektet. At elever strever med mange 
utfordringer i skolen, det visste vi, men om vedtak om spesialundervisning var den 
«rette medisin» for alle, det var vi mer usikker på. Prosjektet skulle favne bredt, ha 
fokus på beslutningsrekkefølgen hva angår spesialundervisning («den røde tråd»), 
og det skulle undersøkes i hvilke retninger skolen internt styrte ressursene sine. 
Prosjektet skulle også undersøke og utfordre skolens egen forståelse av grensen 
mellom tilrettelagt undervisning og spesialundervisning («mini»-skolevurdering). 
 
I prosjektperioden på 3 år, har enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning på Ytre 
Nordmøre i snitt blitt redusert med 15 - 20 % hvert år! Hva er grunnen til denne 
endringen? 
Her er beskrivelsen av prosjektet. 
 
Prosjektets tittel -  «Rett diagnose, men feil «medisin»?».   
  
Noe måtte gjøres! Elever strever, det vet vi - men har økningen i 
spesialundervisning vært den rette «medisin»? Trengs det stadig en sterkere 
dose (flere timer med spesialundervisning)?  Er bruk av enkeltvedtak et 
virkemiddel for å gi eleven den gode opplæringen? 
 
Kommunene som blir betjent av PPT for Ytre Nordmøre, Averøy, Aure, Kristiansund 
og Smøla, søkte 3. april 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal om skjønnsmidler til 
å gjennomføre et prosjekt om hvordan midlene til spesialundervisning brukes. 
Grunnen var den store økningen i spesialundervisning og at det var lite dokumenterte 
sammenhenger mellom ressursinnsats og resultatoppnåelse.  
 
Følgende tall ble hentet fra KOSTRA og kan illustrere utviklingen de siste årene: 

 
 Averøy Aure Smøla Kristiansund 

År 2006- 2007-2008-2009 2006-2007-2008-2009 2006-2007-2008-2009 2006-2007-2008-2009 

Andel 
barn m 
spesu. % 

 
8.5 - 9.0 – 9.7 – 9.9 

 

 

7.4 -7.4 - 7.7 – 11.0 
 
6.4 – 6.5 – 7.2 – 8.0  

 
7.6 - 9.3 - 9.2 -11.0 

 

I Kristiansund har det vært en total økning av elever som får spesialundervisning fra  
7,6 % til 12,6 % på 6 år, 2006-2011. I de andre kommunene er ikke tallene så høye, 
men samme tendens vises også her. 
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Den største økningen av elever som får spesialundervisning hadde skjedd på 
ungdomstrinnet. Dette var en tendens som var lik i hele landet, men den var like 
bekymringsfull for det. På enkelte ungdomsskoler hadde over 20 % av elevene fått 
enkeltvedtak. 
 
 
1.1 Prosjektets forankring 

 
Prosjektet er et fellesprosjekt for kommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. 
Prosjektet omfatter alle trinn i grunnskolen. Prosjektstyret består av de skolefaglig 
ansvarlige i kommunene og leder av PPT for Ytre Nordmøre. 
 
Etter at prosjektet ble tildelt skjønnsmidler på kr. 250.000, ble prosjektleder i 50 % 
stilling ansatt. Prosjektet startet 1. januar 2011 og avsluttes høst 2013. Prosjektleder 
fikk kontor på PPT med leder for PPT som sin nærmeste overordnede. 
 
Prosjektets styrke har vært at det styres av styret for PPT som har møter annen hver 
måned. Det er altså kort vei til diskusjon med skoleeier. For prosjektet har det vært 
viktig at det var forankret på høyeste kommunal nivå. Prosjektet ville vanskelig latt 
seg gjennomføre dersom det hadde vært stor avstand mellom prosjekt og 
beslutningstaker. 
 
Det er ingen økonomiske mål i prosjektet. Skolene er ikke tilført ekstra penger, men 
det ble sagt av skoleeierne at de ressurser skolene allerede har, skal brukes for å gi 
størst mulig kvalitet og effekt i tilpasset undervisning for alle elevene. 
 
 
1.2 Milepælsplan 

 
En milepælsplan med faste milepæler til hvert styremøte ble laget. Planen har blitt 
fulgt hele tida og er evaluert på styremøter med jevne mellomrom. (Vedlegg 1) 
I løpet av de tre siste årene har det vært holdt en årlig Dialogkonferanse, der 
skoleledere og ressursgruppene fra de 4 kommunene har deltatt. 
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1.3 Målsettingene for prosjektet 
 

Melding til Stortinget nr.18, «Læring og fellesskap» (2011), uttrykker bekymring for 
den store økningen i spesialundervisning. Der understrekes det hvor viktig god 
tilpasset opplæring er for alle elever. God tilpasset opplæring gjennom varierte 
arbeidsmåter, fleksible organiseringsformer og fokus på klasseledelse, fører oftest til 
mindre behov for spesialundervisning. 
 
Tilpasset opplæring til alle elever innebærer en god tilrettelegging. Tidlig innsats 
betyr at det skal settes inn hjelp/støtte med en gang det oppdages vansker hos 
eleven, uansett når det skjer i skoleløpet. 
 

Målsettinger ved prosjektstart 
 

• Tilpasse opplæringen bedre til den enkelte elev. 

• Bedre praksis i organisering av tilpasset opplæring, med særlig vekt på 
grensesnittet mellom styrking og spesialundervisning (gjennom dette  
redusere behovet for spesialundervisning). 

 
 
1.4 Prosjektet har bestått av to hoveddeler 

 
 

 Første del - klargjøring av NÅ-situasjonen. Få en oversikt over hvordan 
tilstanden er i kommunene og på den enkelte skole. 

 

 Andre del - mer rettet mot å finne måter å endre situasjonen på den enkelte 
skole for å få en bedre tilpasset opplæring.  
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2. Hvem omfattet prosjektet 
 
 

2.1 Grunnskolene 
 
I området som PPT for Ytre Nordmøre har ansvaret for, er det 26 skoler. 
 

 AVERØY: 5 barneskoler – 1 ungdomsskole. En av barneskolene (privatskole) 
deltok ikke i undersøkelsene 

 AURE: 5 skoler 

 KRISTIANSUND: 9 barneskoler – 3 ungdomsskoler 

 SMØLA: 3 barneskoler – 1 ungdomsskole 
 
Disse er nærmere redegjort for i vedlegg 2. 
 
 
2.2 Ansatte ved PPT 
 
Ved PPT for Ytre Nordmøre er det totalt 17 fagstillinger. 
De ansatte arbeider i team for førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående 
skole. Grunnskoleteamet består av fagfolk med forskjellig bakgrunn. Mange har 
lærerbakgrunn og har bygd på denne videre med spesialpedagogiske kompetanse.  
 
 
2.3 Skoleeierne 
 
Skoleeierne representert ved kommunalsjefer/skoleansvarlige i de 4 kommunene 
som prosjektet omfatter. 
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3.  Etablere en felles forståelse av sentrale begrep 
 
 

Erfaring har vist at dersom vi ikke bruker og forstår de samme begrepene, snakker vi 
ofte forbi hverandre. 
 
De tre grunnleggende prinsipper i utdanningspolitikken i Norge, er prinsippene om 
likeverd, inkludering og tilpasset opplæring. Disse er forankret i ulike lovverk, 
Stortingsmeldinger, forskrift, rundskriv og veiledere (Vedlegg 3). 
 
I starten på prosjektet ble det laget en kortfattet liste over slike sentrale begrep, og 
det ble etablert en felles forståelse av hva som definerer tilpasset opplæring - 
(spesialundervisning og vanlig undervisning). Sentrale begrep ble tydeliggjort på 
rektormøter og videre på personalmøter på den enkelte skole.1. (Vedlegg 4).  I tillegg 
var det viktig å skape en felles forståelse hos alle på kommunenivå og skolenivå i 
hva som legges i begreper som styrkingsressurser, delingstimer, timer til spesial-
undervisning ol  
 
 
 

4. Metode 
 

 
I prosjektperioden er det både innledningsvis og underveis innhentet kvalitative og 
kvantitative data fra ulike kilder. 
Av kvalitative data er det både dokumentanalyser, «Mini»-skolevurdering og 
intervjuer. 
 
  

                                              
1
 På Udir.no ligger det også en brosjyre om tilsvarende begrepsoversikt. («Likeverdig opplæring – et bidrag 

til å forstå sentrale begreper» Utdanningsdirektoratet 2011.) Skolene ble gjort oppmerksom på denne i 
tillegg.  
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5. I hvilken retning styrer skolen sine ressurser? 
 

Gjennom bruk av kvantitativ metode ble det sett på dette datamaterialet: 
 

• elevundersøkelsen 
• nasjonale prøver 
• elever under kritisk grense på kartleggingsprøver 
• antall elever 
• årstimer vanlig undervisning 
• årstimer styrking 
• årstimer spesialundervisning 
• antall elever med spesialundervisning 
• antall spesielt ressurskrevende elever 
• årstimer assistenter 
• antall assistenter 

 
For å kartlegge situasjonen på skolene, har alle skoler svart på flere skjema om 
bruken av rammetimene (vedlegg 5). På denne måten har vi fått et bredere bilde av 
ressursbruken i skolene, enn kun gjennom bruk av GSI statistikk. Skjemaene viser en 
oversikt over hvordan ressursene disponeres. Spesielt ble det vektlagt timer til 
spesialundervisning og til styrking og deling. Det har også vært undersøkt hvordan 
timene til assistenter benyttes. 
 
Siden skolene fikk samme skjema til utfylling i alt tre ganger, ble det mulig å se om 
det var en endring i bruken av rammetimene gjennom de tre årene. Tallmaterialet er 
bearbeidet og analysert, kommuner og skoler har blitt sammenliknet. Resultatene er 
presentert for PPT-ansatte og på rektormøter i de 4 kommunene.  
 
Ved gjennomgangen viste det seg at elever som er spesielt ressurskrevende (trenger 
hjelp/støtte gjennom hele dagen), bruker en forholdsvis stor del av andelen av timene 
som skolene disponerer til spesialundervisning (Vedlegg 6). De fleste skolene hadde 
elever som var ressurskrevende. 
 
I 2011 viste det seg at i både Aure, Averøy og Kristiansund ble 34 -37 % av 
ressursene til spesialundervisning brukt til ressurskrevende elever. På Smøla var 
andelen hele 63 %. 
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Mellom skolene er det stor variasjon i antall timer som blir brukt til styrking/tidlig 
innsats/deling av klasser. Det har også vist seg å være store ulikheter i praksis om 
hvordan timene nyttes. Noen skoler har lese/mattegrupper, noen styrker klassene 
med to-lærer i klassene, noen deler klasser i enkelte fag og lignende. 
Oversikt over utviklingen av bruken av ressursene i de enkelte kommunene ligger 
som vedlegg (vedlegg 7). 
 
 
Her vises en oversikt over bruk av ressursene i de forskjellige kommunene skoleåret 
2011/2012 

 
Figur: Fordeling av antall timer 

 

 

 

 

 
Figur: Fordeling av type timer i prosent 
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6. Kvalitet i beslutningsrekkefølgen - Dokumentanalyse 
 

For å vurdere kvaliteten på spesialundervisningen, ble det gjennomført en 
analyse av dokumentene som gjelder barn som får spesialundervisning i 
grunnskolen - fra oppmelding til PPT og til halvårsrapport vedr. samme barn. 
 
 
6.1 Analyse av dokumenter angående 33 elever fra 4 kommuner, hvor det har 
vært gjort vedtak om spesialundervisning 
 
I løpet av våren 2011 ble det gjennomført dokumentanalyse. 33 saker ble analysert 
gjennom et tilfeldig utvalg av elever fra alle kommuner. 
 
En del kriterier ble lagt til grunn ved utvelgelsen 
 

 Oppmeldingene skulle komme i løpet av grunnskolen. Resultatet viste at da 
ble ingen elever som har svært store vansker deltakere i undersøkelsen. 

 Oppmeldingene skulle ikke være eldre enn 3 år. Dette for å få en 
sammenheng fra oppmelding til halvårsrapport.  

 Elever fra alle de 4 kommunene skulle være med i vurderingen (vedlegg 8). 
 
 

6.2 Fra oppmelding til PPT og til halvårsrapport vedr. samme barn 
 
Det ble laget 7 skjema for å sammenlikne funnene - fra henvisning/oppmelding til 
PPT, sakkyndig vurdering (utredning, vurdering, tilråding), enkeltvedtak, IOP og 
halvårsrapporter (vedlegg 9). 
 
 
6.3 Hva skal PPT vurdere? 
 
Retten til spesialundervisning innebærer en uavhengig vurdering av elevens 
læringsutbytte av den ordinære opplæringen, som skal skje gjennom sakkyndig 
vurdering. 
 
I Opplæringsloven § 5-3 står det punktvis hva PPT må vurdere for å avgjøre om en 
elev har rett til spesialundervisning. 
 

 Elevens utbytte av ordinær undervisning. 

 Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for 
opplæringen. 

 Realistiske opplæringsmål for eleven. 

 Om en kan hjelpe på de vanskene elevene har innenfor det ordinære 
opplæringstilbudet. 

 Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. 
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OPPSUMMERING AV DE FORSKJELLIGE SKJEMA 
(Analysen av den sakkyndige vurderingen er delt i 3, og 
angår skjema 2,3 og 4) 
 
6.2.1 SKJEMA 1 vedr. oppmelding til PPT 
 
Beskrivelse av elevens vansker og utbytte av den 
ordinære opplæringen 
 
Oppmeldingen til PPT viste 
 
Det var kvalitetsforskjell på oppmeldingene fra skolene.  
Hvor utfyllende skolene hadde beskrevet vanskene til  
eleven og hva de trengte hjelp til, varierte stort.  
Fra nesten halvparten av skolene manglet pedagogisk  
rapport ved oppmelding, og PPT stilte i liten grad krav  
om å få denne ettersendt. 
Forskjellige oppmeldingsskjema var tatt i bruk av 
skolene, og noen av dem var gamle og utdaterte. Men 
de siste skjemaene som PPT hadde utarbeidet og som hadde vært i bruk de to siste 
årene, så ut til å fungere bra.  
 
Oppmeldingsskjemaene viser at skolene har en kort konkretisering av vanskene til 
eleven. Elevens problem/vansker er i fokus. Utbyttet av ordinær undervisning er 
dårlig beskrevet, funksjonsnivå i fagene beskrives upresist, tilfeldig og mangelfullt. Få 
oppmeldinger har opplysninger om hva skolen har tilrettelagt for eleven tidligere eller 
hva skolen har tenkt og kan gjøre videre. Foreldre har skrevet under alle 
oppmeldingene. 
 
PPT mottok i liten grad utfyllende og gode pedagogiske rapporter fra skolen.  
Når pedagogiske rapporter mangler eller er mangelfulle, må PPT bruke unødvendig 
tid på å innhente informasjon fra skolen. Uformelle vurderinger fra læreren er ikke 
nok til å sikre kvalitet i oppmeldingen. Formelle vurderinger må inngå i lærerens 
kartlegging. 
 
 
6.2.2 SKJEMA 2 vedr. sakkyndige vurderinger 
 
Beskrivelse av elevens vansker og utbytte av den ordinære opplæringen 
 
Utredningen viste 
 
De sakkyndige vurderingene er godt gjennomarbeidet, og gir gode og informative 
Beskrivelser av elevens vansker. En stor del av rapporten brukes til å beskrive disse. 
PPT bygger i stor grad sin beskrivelse på kartlegging/testing. Elevens respons på 
lærerens undervisning har liten fokus. Observasjon i klassen virker mindre utbredt. 
Når det er lite observasjoner i opplæringssituasjoner, kan det være vanskelig å trekke 
slutninger om hvordan elevens vanske påvirkes av læringsmiljøet. 
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Individuelle behov er vektlagt, mens sosialt samspill og kommunikasjonsformer er lite 
belyst, selv om det både er eleven og opplæringssituasjonen som skal vurderes.  
Elevens utbytte av den ordinære undervisningen blir oftest kort beskrevet som  
redusert utbytte, noe utbytte eller ikke tilfredsstillende utbytte. 
Når det gjelder om eleven kan få hjelp innenfor den ordinære opplæringen, blir 
formuleringene vage - eleven sliter, trenger ekstra hjelp og lignende. Det blir lite 
skrevet om hva som eventuelt  kan gjøres innenfor ordinær opplæring. 
 
 
6.2.3 SKJEMA 3 vedr. sakkyndige vurderinger 
 
Realistiske opplæringsmål og beskrivelse av opplæring som gir et forsvarlig 
utbytte av opplæringen 
 
Vurderingen viste 
 
Det kan være vanskelig å lage realistiske opplæringsmål. Kunnskapsløftet blir i liten 
grad vektlagt, og resultatet blir derfor gjerne standard setninger som går igjen: ” Mål 
drøftes på skolen og med foreldre og settes opp i IOP.” Når det gjelder opplæring 
som gir forsvarlig læringsutbytte, beskrives mange gode pedagogiske tiltak. 
 
Det må framgå på hvilke områder elevene ikke har utbytte av opplæringen, hvor 
omfattende elevens vanske er og når det er behov for avvik fra kompetansemålene i 
L-06.  
 
Vilkåret for retten til spesialundervisning ligger i skjæringspunktet mellom hva som er 
tilfredsstillende utbytte eller ikke. Hva som er tilfredsstillende utbytte må vurderes ut 
fra skjønn og elevens læreforutsetninger. 
 
 
6.2.4 SKJEMA 4 vedr. sakkyndige vurderinger 
 
Tilråding av spesialundervisning 
 
Tilrådningen viste 
 
Innhold og organisering var enkelt og greit beskrevet i alle sakkyndige vurderinger 
som ble vurdert. Alle hadde med antall timer til spesialundervisning. Noen brukte 
årstimer, men de fleste brukte uketimer, eksakte timer eller et anslag (4-7). Assistent 
ble også anbefalt til støtte og hjelp. Aktiv bruk av L-06 ville gjort de sakkyndige 
vurderingene mer brukervennlige. 
 
Tilrådingen skal komme på bakgrunn av utredningens to momenter og skal vise til et 
samlet opplæringstilbud som skal gi eleven et likeverdig læringsutbytte, og innholdet i 
tilrådingen skal presenteres slik at skolen forstår denne. 
 
Når en skal fastsette mål for eleven bør tilrådingen ta utgangspunkt i Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet. Det er viktig at fagene der eleven skal ha spesialundervisning 
kommer tydelig fram. 
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PPT skal også tilrå hvordan en kan hjelpe eleven innenfor det ordinære 
opplæringstilbudet.  
 
Dokumentanalysen viste at alle barn som var oppmeldt til PPT, fikk en 
tilrådning om spesialundervisning. 
 
Mange av tiltakene som ble foreslått gjennomført som spesialundervisning, 
kunne uten vansker latt seg gjennomføre som ekstra tilpasset opplæring  - 
dersom skolen hadde tilsvarende styrkingsressurser som de timene som var 
foreslått. 
 
 
6.2.5 SKJEMA 5 vedr. ENKELTVEDTAK 
 
Opplæringstilbudet til eleven 
 
Skolene gir ikke spesialundervisning før det er fattet enkeltvedtak om spesial-
undervisning av skolens forvaltningsorgan.  
 
Gjennomgang av enkeltvedtakene viste 
 
Gjennomgang av enkeltvedtakene viser store forskjeller mellom kommunene og 
skolene i enkelte kommuner. De aller fleste enkeltvedtak er i samsvar med PPTs 
tilrådninger når det gjelder timeantall. Svært få enkeltvedtak har beskrevet hvordan 
organiseringen og det faglige innholdet av tilbudet skal være. Innhold og målsettinger 
er i stor grad utelatt. Dersom det var avvik fra PPTs tilrådning, var det ingen 
begrunnelse for dette. 
 
Utformingen av enkeltvedtaket viser store ulikheter. Mange ulike maler for 
enkeltvedtak er tatt i bruk i en og samme kommune. Flere enkeltvedtak viser store 
mangler, noen er til og med direkte lovstridige. Dessuten ble en del av 
enkeltvedtakene skrevet svært lenge etter at den sakkyndige tilrådningen var 
kommet til skolen (3 -8 mnd.).  
 
 
6.2.6 SKJEMA 6 vedr. IOP 
 
Individuell Opplæringsplan for eleven 
 
Retten til individuell opplæring trer i kraft når skolen har fattet et enkeltvedtak om 
spesialundervisning, etter at PPTs sakkyndige vurdering har slått fast at eleven har 
behov for spesialundervisning. Tiltak som ikke er utledet i enkeltvedtaket, kan ikke 
skisseres i IOP. 
 
Når det skal settes mål for opplæringen, må dette gjøres ut fra innholdet i 
enkeltvedtaket, og Læreplanen for Kunnskapsløftet vil spille en sentral rolle. 
Målene i IOP bør være minst like konkrete som opplæringsmålene i fagplanene. 
Det bør komme tydelig fram i IOP i hvilke fag eleven følger den ordinære fagplanen 
for fagene. 
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Dersom målene er for generelle, kan de bli uklare og det vil gjøre det vanskelig å 
arbeide etter planen. 
Planen skal være et arbeidsredskap for alle som underviser/arbeider med eleven 
som har spesialundervisning. 
 

Gjennomgang av IOP’ene viste 
 
Malen var utdatert og trengte fornyelse. Det viste seg å være store kvalitetsforskjeller 
mellom skolene, selv om samme mal ble benyttet.  
 
Det er ikke alltid samsvar mellom enkeltvedtak og IOP når det gjelder timeantall og 
organisering. Organiseringen følger i all hovedsak PPTs tilrådning.  
PPT omtaler i liten grad realistiske opplæringsmål for elevene, og Kunnskapsløftet 
blir i liten grad vektlagt. Derfor er det ofte vanskelig for skolene å utarbeide mål i IOP 
på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen og et mangelfullt enkeltvedtak. 
Målsettingene er ofte vage og generelle, likner mer tiltak. Tydeligvis vil det bli 
vanskelig å evaluere dem. Innholdet i IOP er bra forklart. De fleste IOP-er viser ikke 

avvik fra klassens planer, bare en bedre tilrettelegging. De aller fleste IOP er også 

underskrevet av foreldre. Men «Mini»-skolevurderingen viste at foreldrene er svært 
lite involvert i utarbeidelsen/arbeidet med IOP. 
 
 
6.2.7 SKJEMA 7 vedr. halvårsrapporter 
 
 
Oversikt over vurdering av opplæringen i halvårsrapporten 
 
I tillegg til underveisvurdering, har eleven krav på en skriftlig oversikt over 
opplæringen og en vurdering av sin egen utvikling i en halvårsrapport. Nå er dette 
endret til en årsrapport som samtidig vil bli en revidering av den individuelle 
opplæringsplanen (IOP). 
 
 
Gjennomgang av halvårsrapportene viste 
 
Noen halvårsrapporter har forskjellige målsettinger på IOP og halvårsrapport og 
målsettingene er ofte de samme som tidligere år. Heldigvis har de aller fleste 
halvårsrapporter gode oversikter over opplæringen og beskriver hva som er gjort det 
siste halvåret. Rapportene viser stor forskjell i vurderingene av hva som er oppnådd. 
De fleste uttrykker at eleven har god framgang, men at målsettingen ikke er nådd. 
Selv om det hos noen elever er god måloppnåelse, konkluderes det med at eleven 
fortsatt trenger spesialundervisning og har behov for samme rammebetingelser. 
 
 
Ingen av rapportene uttrykker ønske om endring av spesialundervisningen, 
eller at denne innsatsen har medført et mindre behov neste skoleår. 
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7. Revisjon av dokument i beslutningsrekkefølgen –  
   «Den røde tråd». 
 

Dokumentanalysen viste at det var behov for nye skjema og enhetlig 
behandling av disse 
 
 
7.1. «Den røde tråd»  
 
Gjennom dokumentanalysen kom det tydelig fram at det er store forskjeller mellom 
kommunene og ikke minst mellom skolene når det gjelder hvordan 
spesialundervisningen blir gjennomført. Også internt på skolene kunne det være 
forskjell. Dokumentanalysen var grundig, mye fakta ble samlet inn og deretter satt i 
system. Derfor er resultatet ingen synsing, men fakta som alle må forholde seg til. 
 
Analysen viste at det var mangler og feil på enkeltvedtak, IOP og halvårsrapporter. 
En del av skjemaene som skolene brukte, var ikke gode nok og ikke oppdaterte etter 
dagens lovverk. Kvalitetssikring av dokumentene var bare gjennomført på noen få 
skoler. Dette var områder som kommunene måtte ta tak i for å forbedre. Utvikling av 
div. felles skjema var nødvendig. 
 
Dessuten hadde både rektorer og lærere behov for en bedre opplæring i hvordan 
skjema/maler skal fylles ut, hvordan de skal brukes og ikke minst hva som er 
lovpålagt på det spesialpedagogiske området. 
 
Som en del av prosjektet ble det utarbeidet nye, oppdaterte skjema/maler. For å få 
en sammenheng i hele prosessen ble dokumentrekken kalt for «Den røde tråd» 
(vedlegg 10) 
 
 
De nye skjemaene/malene gjelder: 
 

 oppmelding til PPT 

 oppmelding av minoritetsspråklige elever 

 pedagogisk rapport 

 sakkyndig vurdering 

 enkeltvedtak, rett til spesialundervisning 

 enkeltvedtak, ikke rett til spesialundervisning 

 individuell opplæringsplan 

 halvårsrapport/årsrapport 

 rapport for ekstra tilpasset opplæring 
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Figur: « Den røde tråd»  

Det er laget veiledning til pedagogisk rapport, til enkeltvedtak og til IOP. 
Veiledningene har en grundig forklaring om hvordan skjemaene skal fylles ut. Det er 
også utarbeidet et eksempel til utfylling av de forskjellige skjema. Utgangspunktet er 
en fiktiv elev på 3. trinn som blir fulgt fra oppmelding til halvårsrapport. Da kan en 
tydelig å se «Den røde tråden» gjennom alle skjemaene i en «konkret sak».  
Malene med veiledninger og eksempler er lagt ut på PPTs hjemmeside. 
 
PPTs eierkommuner har gått inn for å ha like skjema. Derfor gjelder dokumentene nå 
for alle skolene i alle kommunene. 
 
I løpet av våren 2013 var det gjennomgang/kursing av rektorer og ressursgruppene 
på skolene i utfylling av dokumentrekka «Den røde tråd», spesielt med vekt på 
enkeltvedtak. Nå må alle skoleledere og lærere bruke malene i «Den røde tråd» - 
dermed blir det større helhetlig tenkning. 
 
Etter denne felles gjennomgangen av malene, vil det være naturlig at den enkelte 
skole lager sine egne gjennomganger og på den måten kvalitetssikrer at pedagogisk 
rapport, enkeltvedtak og IOP blir riktig utfylt og blir gode arbeidsredskap. Mange 
skoler har dyktige spesiallærere som kan dette svært godt. 
PPT vil påta seg videre kursing om «Den røde tråd». 
 
Resultat vil antakeligvis og forhåpentligvis komme ganske fort. Den 
dokumentasjonen som skal følge den enkelte sak, har nå helt klart fått en annen 
kvalitet enn tidligere. Men det er viktig at videre kvalitetssikring må foregå kontinuerlig 
på den enkelte skole, på PPT og i de forskjellige kommunene. I den nye 
lovendringen i opplæringsloven står det at skolene har plikt til å vurdere og eventuelt 
prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven et tilfredsstillende utbytte av opplæringen før 
vedtak om spesialundervisning. 
 
Rektor er ansvarlig for at skolene gjennomfører spesialundervisningen på en god 
måte og at dokumentene som gjelder den enkelte elev, er kvalitetssikret.  
Skoleeier må i tillegg lage evalueringsprosedyrer for å komme tettere inn på skolens 
kvalitet både for læringsmiljø og tilrettelagt opplæring. Da vil det også være mulig å 
vurdere effekten og kvaliteten av spesialundervisningen. 
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8. «Mini»-skolevurdering 
 
 

«Mini»-skolevurdering er en ekstern vurdering av skolene gjennomført av 
prosjektleder uten bruk av observasjoner og uten at elever og foreldre er 
involverte.  
Denne metoden ble benyttet for å få informasjon om hvordan skolen tenker 
tilpasset opplæring og få en kartlegging av praksisen som foregår. Det var 
også viktig å få vite mer om og få en begrunnelse for hvordan 
spesialundervisningen ble gjennomført på skolen.  
Med dette som utgangspunkt ville det være mulig å finne ut hvordan 
situasjonen kan endres på den enkelte skole. 
  
For at det skal skje endringer i skolen er det nødvendig med forankring og 
medvirkning til utviklingsarbeid. Skulle noe skje i prosjektperioden, måtte den enkelte 
skole undersøkes for å finne ut hvor god skolen var til å tilpasse opplæringen til den 
enkelte elev. Derfor ble denne «Mini»-skolevurderingen satt i gang som et 
utgangspunkt for et forbedringsarbeid som skolen selv skal arbeide med. For 
prosjektleder var det viktig at vurderingen skulle motivere og gi retning til 
endringsarbeidet. Funn av god praksis ble derfor sterkt vektlagt. 
 
Til denne vurderingen ble egen erfaring fra ekstern skolevurdering benyttet. 
Beskrivelse av metodikken finnes i arbeidsheftet «Tegn på god praksis» som er utgitt 
av Utdanningsdirektoratet. 
 
 
8.1 Kriterieskjema 
 
Det ble laget et utkast til et glansbilde av hvordan skolen skal være når den har 
utviklet en god praksis og driver god tilpasset opplæring (ordinær undervisning og 
spesialundervisning). Kriterielisten er utarbeidet på bakgrunn av lover, regelverk og 
læreplanverk. Kriteriene for god praksis ble diskutert med personalet i PPT og også 
tatt opp i en forundersøkelse ved to skoler før selve vurderingen. Resultatet ble sendt 
til skolen i god tid før skolebesøk i forbindelse med vurderingen (vedlegg 11). 
 
 
Kriterier som skolene ble målt opp mot: 
 

• Elevene får likeverdig og tilpasset opplæring. 
• Skolen har oversikt over elevenes utvikling – og elevene får tilbakemelding på 

denne. 
• Det er godt samarbeid mellom hjem og skole. 
• Skolen er organisert slik at den ivaretar elever som får spesialundervisning. 
• Skolen har god skriftlig dokumentasjon for elever som får spesialundervisning. 
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8.2 Gjennomføringen 
 
 
I ekstern skolevurdering er det vanlig at det er to som gjennomfører vurderingen og 
besøker skolene over flere dager. Med såpass mange skoler, ble en slik tidsbruk ikke 
prioritert. Derfor måtte dette bli en «Mini» -skolevurdering.  
 
Alle skolene på Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla, til sammen 25 skoler, ble 
besøkt i løpet av de to første månedene i 2012 som en del av prosjektet. En dag på 
hver skole ble brukt til halvstrukturerte samtaler/intervju med både ledelse, 
ressursgruppa, to kontaktlærere, en spesiallærer og to assistenter, i 1 -1,5 time på 
hver gruppe.  
 
Samtale/intervjuguiden ble utformet med grunnlag i kriteriene som var laget (vedlegg 
12). Intervjuene ble gjennomført nesten som samtaler, og det ble lagt vekt på at de 
som ble intervjuet, fikk utdype temaer. Samtalene ble tatt opp på bånd, siden 
prosjektleder var alene og det var vanskelig å skrive ned gode notater underveis. På 
denne måten kunne de enkelte deltakerne føle seg ivaretatt under samtalen. Alle var 
enige om at dette var en grei måte siden det kun var prosjektleder som skulle høre 
på opptaket etterpå. Samtidig hadde det også den virkningen at det i etterkant ble 
lettere å få med seg nyanser i det som ble sagt. Det ble laget et sammendrag av 
samtalene og opptakene ble slettet i etterkant med en gang de var gjennomgått. 
 

 
 

 

8.3 Spørre/påstandsskjema (vedlegg 13) 
 
 
På forhånd var det sendt ut et spørreskjema til alle ansatte ved skolen. Dette var et 
påstandsskjema som var utviklet etter kriterieskjemaet. I og med at alle skulle svare, 
fikk en god oversikt over de forskjellige kriterieområder. Oppsummering av 
spørreskjemaene synliggjorde hvilke områder som var skolens sterke sider og også 
hvor praksis kan bli bedre. 
 
Det ble sett på ulike dokumenter som har betydning for temaet, som kommunens 
egne planer på det spesialpedagogiske området, ukeplaner og resultat av Nasjonale 
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prøver og kartleggingsprøver. For å få et supplement til analysen ble skolens 
fordeling av ressursene og timefordeling til spesialundervisning også lagt til grunn for 
vurderingen. 
 
Savnet av observasjoner i skolen for å få et bredere bilde av skolens praksis, meldte 
seg, men tidsbruken tilsa at det måtte utgå. Dessverre er foreldre og elever heller 
ikke hørt i dette vurderingsarbeidet, «mini»-skolevurderingen. 
 
Vurderingen ble gjennomført ved å sammenlikne uttalelser fra ansatte og resultatet 
av spørreskjemaene, mot på forhånd utarbeidde kriterium og tegn på god praksis. 
Resultat fra dokumentanalysen ble også benyttet.  
 
Ut fra en helhetsvurdering ble det trukket en konklusjon og laget en skriftlig rapport.   
I løpet av våren 2012 mottok hver skole en vurderingsrapport, som oppsummerte hva 
som er skolens sterke sider og utviklingsområder innenfor vurderingsområdet 
(Tilpasset opplæring). Tilbakemelding og gjennomgang av rapporten ble gitt til skolen 
på møte med rektor og ressursgruppa. Møtet varte ca. 1 -1,5 time. Sammen med 
prosjektleder var skolefaglig ansvarlig i kommunen. Det var kommunen som innkalte 
til møtet. 
 
I gjennomgangen ble punktene som stod i rapporten diskutert og forklart, og funn av 
god praksis ble vektlagt. Sammendrag av funnene ved skolene: 
 
Dette er bra på skolene: 
 

 Tilbakemeldingene viser at elevene er trygge og trives på skolen. 

 Elevene er sosialt inkludert i en klasse. 

 De voksne ser/snakker daglig med den enkelte elev. 

 De fleste skolene har lesekurs for elevene. Leseveiledere er utdannet og 
har god kompetanse på området. 

 De fleste skolene har noen få undervisningstimer som brukes fleksibelt 
etter elevenes behov.  

 Skolene har plan for kartlegging av elevene. 

 Mål for fag står på ukeplanen, og elevene vet hva de skal lære. 

 Elevene får tilbakemeldinger på arbeidet de utfører. 

 Elevene har jevnlige samtaler med kontaktlærer (2 g. i året). 

 Skolen har faste vurderingssamtaler med foreldrene. 

 De fleste foreldre kjenner læringsmål og vurderingskriterier. 

 Innføring av «Fronter», som er godt i gang, vil være et godt hjelpemiddel i 
samarbeidet med foreldre. 

 Skolene har ressursteam. 

 Skolene har lærere som kun underviser elever med spesielle behov. De 
kan være fleksible i bruken av undervisningstimene. 

 Det er mye godt uformelt samarbeid mellom assistenter og lærere, og 
mellom lærere. 

 Det er regelmessig samarbeidstid mellom skolene og PPT.  

 IOP blir brukt som et arbeidsredskap. 

 De fleste IOP er har tydelige og konkrete læringsmål. 

 Halvårsrapporten beskriver måloppnåelse og arbeidsmetode. 
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Her er utviklingsområder for skolene: 
 

 Skolene må bli enda bedre til å bruke tidsressursene fleksibelt.  

 Større del av timene må brukes til styrking for å gi hjelp til flere elever. 

 Skolene må ha fokus på best mulig tilpasset opplæring for alle. 

 Skolene må følge opp resultatene av kartleggingsprøver på en bedre måte. 

 Skolene må bli bedre på vurdering og følge opp vurderingsforskriftene. 

 Skolene kan få til et bedre foreldresamarbeid som vil komme elevene til 
gode. 

 Skolene må få flere lærere og assistenter som har nødvendig og god 
kompetanse. 

 Skolene må finne tid til veiledning av assistenter. 

 Skolene må lage rutiner for tid til samarbeid mellom kontaktlærere, 
spesiallærere, assistenter, foreldre. 

 Skolene må sikre at alle lærere har den nødvendige kunnskap for bruk av 
IOP. 

 Skolene må sørge for at IOP blir samordnet med klassens plan.  
 
Ved at skoleeier var til stede på møtet, ble det mer forpliktende for alle parter. Møtet 
ble avsluttet ved at skolene fikk en utfordring. De skulle diskutere hvilke målsettinger 
de skulle sette opp for å få til et bedre resultat i løpet av neste skoleår.  
 
Skolene fikk deretter en frist til å beskrive en handlingsplan med tanke på endring av 
praksis. Deretter måtte skolene gi kommunen tilbakemelding og en evaluering av de 
tiltak som ble gjort og beskrive hva skolen hadde oppnådd etter 4. mnd. (vedlegg 14). 
 
Tilbakemeldinger 
 
Etter at skolene hadde diskutert vurderingsrapporten, viste det seg at for de fleste 
skolene var det innen disse områdene de ville arbeide: 
 

 Bruke tidsressursen mer fleksibelt.     
 Igangsetting av lesekurs.       
 Lage gode system for kartlegging av elever og for oppfølging av 

resultatene. 
 Vurderingskriteriene skal tydeliggjøres bedre.  
 Fast samarbeidstid mellom lærere - assistent, lærere-lærere.   
 Dokumentasjon av tilpasset opplæring.  
 Foreldresamarbeid vedr. IOP bedres. 
 Veiledning og opplæring i hvordan IOP skrives.  

 
 

8.4 Ny spørreundersøkelse 
 
Våren 2013 ble en ny spørreundersøkelse sendt ut til alle ansatte ved alle skoler 
(vedlegg 15). Denne gangen var det samme antall spørsmål som forrige gang. Men 
noen av påstandene ble byttet ut med spørsmål vedr. læringsmiljøet  i skolen. Dette 
ble gjort for å få til en sammenheng med PPTs nye prosjekt «Ta grep». Det er et 
prosjekt som ble igangsatt i kjølvannet av dette prosjektet, men som arbeider mest 
med å bedre læringsmiljøet i skolene.  
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Skolene hadde tidligere sendt inn en evaluering av tiltakene som de hadde satt i 
gang. Derfor ble det denne gang laget en rapport med utgangspunkt i svarene på 
påstandsskjemaet sammenliknet med resultatet fra forrige skoleår, og så ble det sett 
på om dette samsvarte med evalueringen som skolene hadde sendt inn. 
 
Tilbakemelding til skolen ble gitt på samme måte som forrige skoleår, i samarbeid 
med skolefaglig ansvarlig i kommunen.  

 

 
 
8.5 Drøfting 

 
Skolene var hele tiden meget positive til opplegget med «mini»-skolevurderingen. 
Å bli sett og å få tilbakemelding er viktig for utvikling og læring. Alle har vi behov for å 
bli sett, få bekreftelse og tilbakemelding på arbeidet vårt. Alle har i tillegg et 
forbedringspotensial. 
 
Skal skolen endre praksis, må det gis konstruktive tilbakemeldinger. Man må vite 
hvor man er og få tilbakemelding på hva som er bra og hva som kan bli bedre. Da 
kan det gi motivasjon og energi i utviklingsarbeidet. 
 
Ekstern skolevurdering brukes som vurdering for læring, ikke som kontroll. Metoden 
er virkningsfull og et viktig verktøy for å få i gang utviklingsprosesser på skolene. 
Resultatet etter siste vurderingsrunde vises i (vedlegg 16).  
 
Det blir også viktig å få skolene til å ha fokus på forbedringer av tilpasset 
undervisning og hva som kan gjøres for å få det til. Endring av praksis er i gang. Men 
det er en lang og tidkrevende prosess. Det er tydelig at skolene nå har fokus på 
forbedringer av organisering av undervisningen. 
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9.Kompetansebehov 
 

 
9.1. Behov for lærere med spesialpedagogisk kompetanse 
 
 
I forbindelse med prosjektet er det også satt søkelys på kompetansen til lærerne som 
underviser elever som er tildelt spesialundervisning. Gjennom undersøkelsen har det 
kommet fram at det kun er en skole som ikke har elever med behov for 
spesialundervisning. Skolen er liten, men kompetansen til lærerne er svært god, ca. 
2/3 del av lærerstaben har spesialpedagogisk kompetanse. Det bør stilles spørsmål 
om det er denne bakgrunnen som gjør at skolen i så stor grad har en inkluderende 
måte å tenke på.  
 
«Høy kompetanse hos de ansatte er avgjørende for å få en positiv effekt av 
spesialundervisningen» (Egelund og Tetler 2009). I denne forbindelse er det 
skremmende at ca. 50 % av spesialundervisningen i kommunene blir gitt av lærere 
uten formell kompetanse. Timene kan bli fordelt til flere lærere og til lærere som har 
liten interesse for faget. 
 
Ungdomsskolene har de største utfordringene. De har flest elever som trenger 
spesialundervisning og de har færrest lærere med spesialpedagogisk kompetanse til 
å dekke timene. Dersom en tar utgangspunkt i at lærere som har spesialpedagogisk 
utdanning underviser elever med behov for spesialundervisning i gjennomsnitt 15 
timer pr. uke, vil kommunene ha dette behovet for spesiallærere: Det totale antall 
spesiallærere som må til for at spesialundervisningstimene skal dekkes er: 105 
lærere. 
 
Kommunene mangler 58 spesiallærere dersom alle elever som har 
spesialundervisning skulle få lærere med riktig og god kompetanse i 
spesialundervisningstimene. Antall lærere kan endre seg. Men tallene viser det store 
behovet for høyere kompetanse i spesialpedagogikk hos lærere i alle kommunene. 
Se oversikten over den enkelte kommune (Vedlegg 17). 
 
 

9.2 Assistenter/personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som 
skal hjelpe til i opplæringen 

 
Vilkår for bruk av assistenter/ personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling slik 
det står i Meld. St.18 «Læring og felleskap»: 
Assistenter kan ikke erstatte læreren.  
 
Ved bruk av assistent må det legges til rette for at forsvarlig planlegging, veiledning 
og tilsyn kan utøves. 
 
Læreren står ansvarlig og har hovedansvaret for opplæringen. 
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Oppgaver for assistenten: gi bistand i form av omsorg, støtte og trening, oppgaver 
som ligger utenfor lærerens oppgaver. Bistanden må skje på en slik måte og i et slikt 
omfang at eleven får forsvarlig utbytte av opplæringen. 
 
 
Bruk av assistenter 
 

Når færre elever får spesialundervisning, hvorfor øker timetallet til assistenter i 
de fleste kommunene? 
 
I prosjektperioden har det vært bekymringsfullt å se hvor mange assistenttimer som 
brukes i skolene. Selv om antall enkeltvedtak har gått ned, fortsetter assistenttimer i 
skolene på Ytre Nordmøre å øke.  I 2013 brukte skolene på Smøla 1,3 assistenttime 
pr. elev. Til sammenlikning brukes 0,58 assistenttimer pr. elev på Aure, mens på 
Averøy brukes 0,72 assistenttimer pr. elev, tilsvarende i Kristiansund er 0,67 
assistenttimer pr. elev. 
 
For å finne en årsak, eller en forklaring, ble det ble igangsatt en ny undersøkelse for 
å finne ut mer om hvor mange timer som brukes i skolen til assistenter/personale 
som ikke er ansatt i undervisningsstilling.  
 
Det ble undersøkt hva assistenttimene brukes til 
 

 Som en del av et enkeltvedtak, til spesialundervisning. 

 Støtte til elever som trenger hjelp, men ikke har spesialundervisning. 

 Bruk av assistanse ved sykdom. 

 Til generell hjelp i klassen. 

 Veiledningstid til assistentene. 
 

Resultatet viste at de aller fleste assistenttimene blir brukt i spesialundervisning, opp 
til 85 % av timene, selv om det var forskjeller mellom kommunene. 
 
Veiledningstid 
 
Heldigvis viste det seg at de aller fleste assistentene får veiledning/samarbeider med 
lærere, gjelder på 21 av 25 skoler. Samarbeidstid – eller mangel på denne, ble tatt 
opp av assistentene på de aller fleste skolene under «Mini»-skolevurderingen. Etter 
tilbakemeldingen har skolene tatt denne utfordringen og assistentene får veiledning 
og samarbeider med lærerne, på enkelte skoler i stor og/eller i mindre grad.  
 
Bruk av assistenter som vikarer 
 
Ofte blir det hevdet at assistentene i skolen blir brukt mye som vikarer.  
I intervjuundersøkelsen som ble foretatt, kom det fram at dette nå var et sjeldent 
fenomen. Skolene har vært nøye med å skjerme elever som får spesialundervisning 
etter enkeltvedtak. 
 
Spørsmålet som kan stilles - hvorfor nyttes ikke lærere i stedet for assistenter i 
større grad på skolene? 
Oversikt over assistentundersøkelsen (Vedlegg 18) 
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10. OPPSUMMERING 
 

 
Er målsettingene oppnådd? 
 

• Tilpasse opplæringen bedre til den enkelte elev. 

• Bedre praksis i organisering av tilpasset opplæring, med særlig vekt på 
grensesnittet mellom styrking og spesialundervisning (gjennom dette redusere 
behovet for spesialundervisning). 

 
De siste tilbakemeldingene fra skolene etter «Mini» -skolevurderingen, viser at 
undervisningen nå blir bedre tilpasset den enkelte elev. Ressursene er de samme, 
men de disponeres mer fleksibelt og utnyttes på en bedre måte. Dessuten viser 
tallene at ressurser som tidligere ble brukt til spesialundervisning, nyttes nå til 
styrking i stedet.  
 
Flere elever får dermed bedre tilpasset opplæring slik målsettingen for 
prosjektet har vært. Skolene har hatt en kvalitetsmessig og positiv utvikling. 
 
Det er ikke alltid enkelt å finne de riktige vurderingskriterier. Men det er enkelt når en 
har med tall å gjøre, tall lyver ikke. Derfor «Tallenes tale»: 
 

 
 

Resultatet etter at prosjektperioden er over, viser heldigvis en nedgang i antall elever 
som får spesialundervisning.  
Det er en nedgang i antall enkeltvedtak fra 2010/11 til 2011/12, fra 2011/2012 til 
2012/2013 og fra 2012/2013 til 2013/2014. 

  

 
10.1 Spesialundervisningen har gått ned. Hvorfor? 
 
Den største økningen i spesialundervisning viste seg ved prosjektstart å være på 
ungdomstrinnet. Der fins den største andelen av elever som mottar 
spesialundervisning. Lærerne på ungdomsskolene mente at grunnen var at i denne 
aldersgruppen blir forskjellene mellom elevene mer tydelige, de faglige kravene økes 
og det blir lett å ha et sterkt fokus på elever som presterer dårlig. 
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I løpet av prosjektperioden har andel av elever som får spesialundervisning gått mer 
ned på ungdomsskoletrinnet enn på barnetrinnet. 
 
Ungdomsskolene har blitt mer bevisste på utviklingen og sett at en del elever kvier 
seg for spesialundervisningen. Flere elever har bare fått noen få timer med 
spesialundervisning og den har ofte vært lite hensiktsmessig. Stor mangel på lærere 
med spesialpedagogisk kompetanse gjør det ekstra vanskelig. Derfor har 
ungdomsskolene arbeidet spesielt med å bedre praksisen i organiseringen av den 
tilpassede opplæringen. Gjennom at denne blir bedre, er det færre elever som får 
enkeltvedtak, men de får støtte og hjelp på andre måter gjennom styrkingstimer. 

 
Oversikt viser nedgangen i andel elever som får spesialundervisning på 
ungdomsskolene. (Tallene er slått sammen fra alle kommunene).  
 

 
 

 

Hva har innvirkning på nedgangen av enkeltvedtak? 
 

• Ressursene er beholdt i skolen, og det er også en økning av timer i 
enkelte kommuner 

 
Ingen nedskjæringer i budsjettet er foretatt, og det er en større og bedre politisk 
forståelse for hvor viktig det er å beholde midlene på den enkelte skole. Politikerne 
har blitt mer bevisstgjort i prosjektperioden, og de har fått større faglig forståelse for 
den totale situasjonen i skolene.  
 
Å få en skolepolitisk forståelse for at skolens ressurser ikke må reduseres om antall 
vedtak om spesialundervisning går ned, har vært og er fortsatt svært nødvendig. Alle 
ledd i skolen har hatt en frykt for at kommunene skulle komme med nedskjæringer 
når antall enkeltvedtak ble redusert. 
 
Fokus må fortsatt være å sikre en bedre kvalitet i skolen med de ressursrammene 
som skolen har. 
  

 Skolene er blitt mer bevisst på å bruke ressursene fleksibelt. 

 Fokus er satt på grensesnittet mellom styrking og spesialundervisning. 
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Skolene viser en større felles forståelse for å utnytte ressursene bedre. 
Det er tydelig et økt fokus på at timer som ble brukt til spesialundervisning – nå skal 
brukes til styrking i stedet. Timene kan da bli brukt til generell styrking i gruppen/ 
klassen og skolene kan dermed gi tidlig hjelp til flere elever. Dessuten har skolene 
større fokus på forbedringer av organiseringen av undervisningen. 
 
PPT er blitt mer bevisst på å ikke tilrå timer dersom det ikke er helt nødvendig. 
Skolene merker en praksisendring i PPT i forhold til det å anbefale timer til 
spesialundervisning, til nå å anbefale bedre tilrettelegging innenfor den ordinære 
undervisningen.  Da er det viktig at PPT bruker mer tid til veiledning i hvordan 
opplæringen kan tilpasses bedre til den enkelte elev. 
 
Forandringen vises både i skole og PPT gjennom et større fokus på hva den enkelte 
skole kan gjøre selv før oppmelding til PPT og ved at PPT legger større vekt på 
veilederfunksjonen.  
 
Likevel kan skolene bli enda bedre til å bruke tidsressursene fleksibelt både for å 
fremme elevenes opplæring og for å redusere atferdsvansker. 
 
 
10.2 Variasjon mellom skoler 
 
Som det går fram av rapporten er det stor forskjell mellom de 26 skolene i de 4 
kommunene. Det er klare variasjoner både i størrelse/elevtall og i 
undervisningsmåter. Noen skoler har godt tak både på spesialundervisningen og den 
vanlige undervisningen. Ved disse skolene tilpasses undervisningen godt til elevene. 
Flere skoler gjør et svært godt arbeid. Andre skoler har mange områder de trenger å 
utvikle videre. En del av skolene har lite fokus på den vanlige undervisningen og 
læringsmiljøet ved skolen. 
 
For å få til en endring bør lærere i fellesskap drøfte og reflektere over de utfordringer 
de har i hverdagen. Men drøftinger er ikke nok om ikke tiltak omsettes i praksis 
gjennom handling. Det er gjennom å gjøre nye ting i undervisningen i det enkelte 
klasserom, at elevene kan erfare noe nytt og dermed ha større mulighet til å øke sitt 
læringsutbytte. 
 
De skolene som har gode tilbakemeldinger i prosjektet, har en tydelig og felles 
skolekultur som er preget av et inkluderende elevsyn. Dette gjelder både skoler med 
et lite elevtall eller skoler som har mange elever. Ved disse skolene blir timene til 
spesialundervisning prioritert rent timeplanteknisk og skolene har gode 
samarbeidsrutiner i forhold til spesialundervisningen. Gode rutiner for evaluering av 

spesialundervisningen er også etablert. 
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11. Veien videre 
 
 

Hvordan få større likhet mellom skolene? 
 
Det trengs en utjevning av forskjellene på skolene. Skolene må i større grad ha 
samme standard. Rektor må gi tydelige føringer for spesialundervisningen. 
Holdningsskapende arbeid i skolen kan ikke vektlegges nok. Skolene trenger lærere 
med god relasjonskompetanse som kan skape trygge og gode rammer for alle 
elever. Læreren skal inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev og ha kompetanse 
til å lede klassen. God fagkompetansen hos lærerne er også vesentlig. 
 
 
Fokus på læringsmiljøet 
 
Skolene må ha fokus på klasseledelse og på læringsmiljøet. Ved de få spørsmålene 
skolene fikk om læringsmiljøet på den siste vurderingsrunden, kom det fram at på de 
fleste skolene hadde de gode resultat. En del skoler må arbeide videre med bl.a. å få 
en bedre felles forståelse av skolens regler/rutiner og konsekvenser. 
 
Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den 
enkelte elev. Med læringsmiljøet forstås de miljømessige faktorene i skolen som har 
innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring samt elevenes generelle situasjon i 
skolehverdagen. 
 
Videre vil det bli satt fokus på læringsmiljøet gjennom prosjektet «Ta grep» som er en 
fortsettelse av dette prosjektet.(les mer om dette på http://www.pptytrenordmore.no/ ) 
  
 

 
  

http://www.pptytrenordmore.no/
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Skolevurderingen må fortsette 
 
For å gjennomføre de endringer som er kommet fram på de forskjellige områdene 
gjennom «Mini»-skolevurderingen, trenger skolene tid framover. Det tar tid å få til 
endringer i skolen. Implementering av nye holdninger, kunnskap og prosedyrer 
krever et høyt trykk og fortløpende evaluering.  
 
Fortsatt må utviklingen følges tett opp gjennom undersøkelser på skolene og krav til 
endringer både hos skoleeier, PPT og skoleledere. 
 
Skolene viste stor velvilje til «mini»-skolevurderingen som ble foretatt. Det har vært 
en prosess som skapte bevissthet hos skoleleder og lærere. Skolene er blitt sett, 
tilbakemeldingene ble ufarliggjort og de fikk vite hva som må gjøres videre på 
skolene for å få en enda bedre skole. 
 
Spørreskjemaet som ble brukt, bør også utvikles videre.  
 
 
Skolene gav bl.a. disse tilbakemeldinger etter prosjektperioden: 
 

 Prosjektet har gitt større felles forståelse, og mer refleksjon over hva tilpasset 
opplæring er. 

 Styrkingsressurser kommer flere elever til gode. 
 Godt å bli sett med et blikk utenfra. Tilbakemeldinger er bevisstgjørende. 
 Setter i gang diskusjoner i personalet. 
 Får et større fokus på det som skjer i klasserommet. 
 Godt at alle skoler får en tilbakemelding på praksis. 
 En strukturert gjennomgang av skolens praksis er nyttig. 
 Blitt en bedre forståelse for hva spesialundervisning er. 
 PPT har kommet med bedre og mer veiledning om tilpassing av. 

undervisningen, uten at det nødvendigvis blir spesialundervisning. 
 De nye skjemaene - «Den røde tråd» vil bli til god hjelp. 

 
 
Styrking av kvaliteten på den ordinære undervisningen og forbedringer av 
organisering av denne, gir mindre spesialundervisning 
 
Tidlig innsats er viktig og riktig. Ved en del skoler brukes mange timer til styrking av 
elevene. Men ofte virker det som om ressursene kunne vært utnyttet bedre og vært 
enda mer fleksible i bruk. De fleste av timene blir brukt til lesegruppe, og det er vel 
anvendte timer. Slike kurs er nødvendige på alle trinn og nivå. Kurs i matematikk eller 
engelsk kan være neste skritt å gå. Skolen bør også ha noen timer til en flytressurs. 
Slike timer er viktige å ha til fleksibel bruk når det oppstår behov for å sette inn hjelp 
på et tidlig tidspunkt, for eksempel etter at resultatene på kartleggingsprøver er 
gjennomgått. 
Styrking av kvaliteten på den ordinære undervisningen er et godt spesialpedagogisk 
tiltak.  
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Skolene kan bli bedre på vurdering og oppfølging av vurderingsforskriftene 
 
Prosjektet «Vurdering for læring» er kommet godt i gang. Dessverre er ikke alle 
skolene deltakere. Ungdomsskolene er gode på vurdering.  
 
 
Overgangsrutiner mellom barnetrinn og ungdomstrinn 
 
Nå blir det gitt mer informasjon mellom skolene (barnetrinn og ungdomstrinn), og 
dette har gjort overgangen mellom skolene lettere. Likevel må det etableres enda 
bedre faste rutiner. Elever som får hjelp i barneskolen ved god tilpasset undervisning 
og ekstra hjelp, har nødvendigvis ikke behov spesialundervisning på ungdomsskolen. 
Skriftlig dokumentasjon om hva som er gjennomført i barneskolen, bør foreligge til 
overgangsmøtene på våren. 
 
 
Gode samarbeidsrutiner i forhold til spesialundervisningen – formalisert 
samarbeid mellom alle voksne 
 
Ved de aller fleste skolene er det blitt bedre samarbeidsrutiner i det voksne miljøet. 
Spesielt gjelder dette for samarbeidet mellom pedagoger og assistentene/personalet 
som ikke er ansatt i undervisningsstilling.  
Skolene må fortsatt sikre at alle voksne har fast samarbeidstid og at assistentene får 
veiledning av pedagog. Samarbeid mellom de voksne som arbeider med elevene 
som får spesialundervisning, er viktig for å oppnå et godt læringsresultat.  
 
 
Foreldre involveres mer i spesialundervisningen gjennom fastsatte 
møtepunkter 
 
Først må skolene sikre at alle lærere har den nødvendige kunnskap om bruken av 
IOP. Så må foreldresamarbeidet vedr. IOP bli bedre. Involveringen av foreldre i 
spesialundervisningen bør bedres gjennom fastsatte møtepunkter. 
Gjennom et godt samarbeid skole-hjem vil elevens motivasjon for skole og 
opplevelse av trygghet og tilhørighet styrkes. Når skole og hjem jobber på samme lag 
og drar i samme retning, øker det helheten og sammenhengen i barns hverdag. 
Involverte og engasjerte foreldre er et stort pluss for barn som har ekstra behov for 
støtte/hjelp i skolen. Mange lærere ville hatt stor nytte av skolering i hvordan gode 
foreldresamtaler kan gjennomføres på en positiv måte. 
 
 
Lærere og assistenter har den rette faglige bakgrunnen 
 
«Høy kompetanse hos de ansatte er avgjørende for å få en positiv effekt av 
spesialundervisningen» (Egelund og Tetler 2009). 
De fleste skoler trenger lærere og assistenter med bedre faglig bakgrunn til 
spesialundervisning. 
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Undersøkelsene har vist at kompetansen på det spesialpedagogiske området er 
dårlig på mange skoler, spesielt på ungdomsskoletrinnet. Kompetanseheving trengs 
både for lærere og assistenter/personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling. 
 
God skriftlig vurdering av spesialundervisningen 
 
Arbeidet med «Den røde tråd» fortsetter. På skolene har rektor ansvar for 
gjennomføringen. Skoleeier må ha rutiner som kvalitetsikrer dokumentene som 
gjelder elever som får spesialundervisning. 
 
 
PPT  
 
Fagpersonalet på PPT har i stor grad endret praksis i prosjektperioden. Mange 
oppmeldinger ender i en utførlig og godt begrunnet sakkyndig vurdering uten at det 
blir tilrådd spesialundervisning. Skolene gir også tilbakemelding på at de får mer og 
bedre veiledning fra PPT på å tilpasse undervisningen bedre til elevene. 
 
 
Oppfølging av skoleeier 
 
Å utvikle organisasjonene er et ledelsesansvar. Utvikling av en lærende skole betyr 
at skolen må utvikle en praksis for læring og endring på alle nivå i 
skoleorganisasjonen. Dette innebærer en vurdering og tilbakemelding, og at skolen 
og skoleeier har systemer for dette. Bruk av skolevurdering er en god metodikk for å 
få et blikk på skolen utenfra. 
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Konklusjon: 
 
For et resultat i et spennende prosjekt – noen små skritt i riktig retning – 
trenden er snudd! 
 
Etter 2,5 år er de fleste sentrale mål i prosjektet på vei til å bli innfridd.  Det har vært 
en markert reduksjon i enkeltvedtak om spesialundervisning. Fra prosjektet startet, 
har det i snitt for alle eierkommunene, vært en reduksjon i enkeltvedtak på ca. 15 
prosent hvert år. 
 
Det er viktig å understreke at kommunenes vilje til ikke trekke ressurser ut av skolen, 
selv om omfanget av spesialundervisning har gått ned, trolig har vært en avgjørende 
faktor for resultatet. 
 
Tallmaterialet i prosjektet viser at reduksjon i spesialundervisning, har gjort det mulig 
for skolen å styrke den tilrettelagte undervisningen for elever med vansker. 
 
Det er skapt en økt bevissthet i alle ledd, - fra skoleeier, PPT, rektorer og lærere, på 
grenseoppgangen mellom kriteriene for spesialundervisning og tilpasset ordinær 
undervisning. 
 
Det har vært en revidering av alle dokumenter som skal kvalitetssikre saksgangen i 
saker som berører spørsmålet om elever har så store skolevansker at retten til 
spesialundervisning innfris. Det er utarbeidet veiledere og eksempler til hvert 
dokumentledd, som skal sikre høy kvalitet på det som utredes, rapporteres og 
vedtas. 
 
«Mini» skoleevaluering» er gjennomført, en vurdering der skolene i etterkant har fått 
tydeliggjort både sine sterke sider, og hvilke forhold ved skolens praksis som de må 
ta tak i og forberede. Skolene har gitt tilbakemeldinger på at det er godt å «bli sett» 
og få tilbakemeldinger på det arbeidet de utfører. Mottakelsen på skolene har vist at 
alle har hatt et eierforhold til prosjektet.  
Det foregår så mye positivt og gjøres mye godt arbeid i skolene. De som arbeider der 
utfører daglig en meget viktig jobb. De trenger å bli fortalt hva de er gode på, og få 
tilbakemeldinger på at det de har arbeidet med, har gitt resultater og gjort skolen 
bedre. 
 
En systematisk oppfølgingsprosess fra skoleeierne er viktig for å få til fortsatt 
forbedring/endring. Da vil den gode utviklingen i skolene fortsette!   
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