
Litt om hva
KOSIP kan
fortelle

– og hva vi 
vet så langt.   

Presentasjonsmal: Førsteamanuensis Marianne Sandvik Tveitnes, UiS



KOSIP er utviklet av

Koordinatorer ved 
4 ulike UH

• Marianne Sandvik Tveitnes, 
førsteamanuensis v/UiS

• Hilde Sofie Stokke, 
førstelektor v/USN 

• Mirjam Harkestad Olsen, 
professor v/UiT 

• Silje Ims Lied, 
førstelektor v/HiV

I tett samarbeid med lokale 
partnere i 

• Møre og Romsdal (6 kommuner)

• Rogaland (6 kommuner)

• Troms og Finnmark (9 kommuner) 

• Vestfold og Telemark (3 kommuner) 

• Viken (7 kommuner)



Lokale behov

Kompetanseløftet skal 

bygge på lokale 

vurderinger av behov for 

kompetanse, i samarbeid 

med universitet og 

høgskole. 



Hva forteller forskningen om inkludering ? 

Inkludering er et ideal og et grunnleggende 
prinsipp for det opplæringstilbudet som tilbys i 
svært mange land, men det er stor variasjon 
mht hvordan inkludering forstås og praktiseres.

Det synes å herske stor usikkerhet rundt det å 
skulle etablere inkluderende læringsmiljø og det 
å skulle praktisere inkluderende opplæring.    

Det synes å være et gap mellom det formulerte 
prinsippet og det som er realisert i praksis. 

(Haug, 2017)



Spørreundersøkelsen KOSIP

• Status pr nå

• Ønsker for framtiden

Kompetansekapital 

• Arbeidssted

• Stillingstype 

• Bakgrunnsdata 

Bakgrunnsopplysninger
• Inkludering

• Tverrfaglig 
samhandling og 
organisering

• Ledelse og 
organisasjonsutvikling

Kartlegging av 
praksis



Målgruppe: ansatte i 
barnehager, skoler, PPT, 
barnevernstjeneste og 
skolehelsetjeneste/helsestasjon. 



Fordeling arbeidssted

I hovedsak respondenter 
fra barnehager og skoler
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Barnehage
Antall 

årsverk* Gjennomført %

Alta 142 133 93

Hammerfest 145 30 21

Hasvik 11 8 73

Loppa 10 5 50

Måsøy 14 6 43

Nordkapp 34 5 15

PPT Antall ans. Gjennomført %

Hammerfest 11 6 54

Hasvik 1

Måsøy PPD MF 1

Nordkapp PPD MF 2

Skole
Antall 

årsverk** Gjennomført %

Alta 306 165 54

Hammerfest 160 65 41

Hasvik 20 13 65

Loppa 30 11 37

Måsøy 20 10 50

Nordkapp 30 16 53

*  SSB-tall

** GSI-tall

NB1: Færre årsverk 

enn ansatte…

NB2: Private 

barnehager/skoler 

ikke inkludert…



Respondenter fra helse og barnevern:  

Er utvalget representativt? 

Kommune Antall respondenter 

Helsestasjon/

Skolehelsetjeneste 

Antall respondenter 

Barnevern 

Alta 7 14

Hammerfest 4 2

Hasvik 1 2

Måsøy 1 1

Nordkapp 2

I alt 15 19



Undersøkelsens:

- Troverdighet

- Pålitelighet

- Overførbarhet

- Bekreftbarhet

Har mange nok svart? 

Er respondentene representative for den 
gruppen de representerer? 

Har de svart sannferdig? 

Har de forstått spørsmålene? 

Kan studiens resultater overføres til arbeid 
med kompetanseløftet?

Kan resultatet bekreftes?  

Kilde: Lincoln  & Guba, 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif: Sage
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Har dere på arbeidsplassen diskutert...

…om dere har en felles forståelse for hva det betyr 
å ha en inkluderende barnehage og skole?

Jo grønnere, 

jo bedre…



Har dere på arbeidsplassen diskutert...

… om dere har en felles forståelse for hva det betyr 
å ha en inkluderende barnehage og skole?

RSK-

Vest

Nasjonalt

Barnehage Skole PPT

Jo rødere, 

jo bedre…



Barne

-hage Skole
PPT

Jo rødere, 

jo bedre

Hva tenker 

du?

Har dere på arbeidsplassen diskutert...

… om dere har en felles forståelse for hva det betyr 
å ha en inkluderende barnehage og skole?



Viktig å ikke konkludere for raskt!

Det er forskjell mellom ulike 
stillingstyper. 



Barne-

hage

Henholdsvis ledere 
m/personalansvar, ped.ledere og 
spesialpedagoger  i barnehagene:

Har dere på arbeidsplassen diskutert...

… om dere har en felles forståelse for hva det 
betyr å ha en inkluderende barnehage og skole?



Skole

Henholdsvis ledere 
m/personalansvar,  
kontaktlærere og 

miljøarbeidere eller 
liknende med 3 årig

utdanning utover vgs

Har dere på arbeidsplassen diskutert...

…om dere har en felles forståelse for hva det 
betyr å ha en inkluderende barnehage og skole?



Jo tettere på…? Grunnskole



Definere inkludering 

• Ingen vedtatt definisjon 

• Manchesterdefinisjonen
• Inkludering er en kontinuerlig prosess av å øke 

tilstedeværelsen, deltakelsen og utbyttet for alle 
barn og unge i deres lokale skole.

Det er først når elevene selv føler seg som en 
del av fellesskapet, at arbeidet for å fremme 
inkludering kan sies å være vellykket 
(Qvortrup & Qvortrup, 2015:76) 

Qvortrup, A., & Qvortrup, 
Lars. (2015). Inklusion : 

den inklusionskompetente
lærer, pædagog og elev 
(p. 203). Hans Reitzel
forlag 



Deltakelse i 
læringsfellesskapet



Har dere på arbeidsplassen diskutert...

…hvordan arbeide for å fremme alle barn og elevers 
deltakelse i det ordinære læringsfellesskapet ?



Hvordan 

fremme 

deltakelse?

Hvilke 

faktorer 

hindrer 

deltakelse?

Har dere på arbeidsplassen diskutert...

…hvordan fremme barn og elevers deltakelse vs 
... hva hindrer barn og elevers deltakelse i det 
ordinære læringsfellesskapet ?



Har dere på arbeidsplassen diskutert: 

… hvordan fremme alle barn og elevers deltakelse vs.  
… hvordan fremme deltakelse for de som har et særskilt behov for 

tilrettelegging (enkeltvedtak)?

Hvordan 
fremme 

deltakelse for 
alle?

Hvordan fremme 
deltakelse for 

barn/elever med  
særskilt behov for 

tilrettelegging? 



Har dere på arbeidsplassen diskutert...

…hvordan tilbudet bør tilpasses barn/elever med 
stort læringspotensial?



Har dere på arbeidsplassen diskutert...

…hvordan ivareta samiske barn og elevers språk og kultur?



Store ulikheter i regionen
Har dere på arbeidsplassen 

diskutert...

…hvordan ivareta samiske 
barn og elevers språk og 
kultur?



Opplever du at du har kompetanse til … versus Vet du hvor du skal henvende deg dersom du 
ikke har kompetanse til å ivareta behovene til samiskspråklige barn og unge

Kompetanse 
til å ivareta 
behovene

Vet hvor jeg skal 
henvende meg 

dersom jeg 
mangler 

kompetanse



Sammenheng mellom behov og 
tilrettelegging

Barnehageansatte

Skoleansatte

Ansatte i PPT

Ansatte i helse/barnevern
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Barnehageansattes 

mening om seg selv

Grunnskoleansattes 

mening om seg selv 

PPT-ansattes mening 

om seg selv 

Vi lytter til hva barnet/eleven selv ønsker,  og tar hensyn 
til dette…..



De andre lytter til hva barnet/eleven selv ønsker,  
og tar hensyn til dette…..

Barnehageansattes
mening om ansatte i PPT,  
barnevern og helse

Grunnskoleansattes
mening om ansatte i PPT,  
barnevern og helse

PPT-ansattes mening om 
ansatte i skole og 
barnehage





Samarbeid



Samarbeidsrutiner
– barn/elever med særskilt behov



Hvem samarbeider med hvem?



Vi samarbeider regelmessig…

Samarbeid med 

pedagoger… Samarbeid med ufaglærte 

/ annet personell

Barnehagelærer og 

spesialpedagog

Andres vurdering

Kontaktlærer og spesialpedagog

Andres vurdering

Skoleansatte og spesialpedagog 

vs assistent

Barnehagelærer og 

spesialpedagog vs assistent



Vet du hvor du kan henvende deg dersom du 
mangler kompetanse til å møte behovene til 
barna / elevene?



Er det viktig at ansatte som arbeider med 
barn/elever som har behov for særskilt tilrettelegging

vet hvorfor barnet/eleven får ekstra hjelp? 



Hvem er de 

gule?

Arbeider du med barn/elever som trenger 
spesialpedagogisk hjelp



Et løft for, og et løfte om, 
at alle barn og elever...

...skal oppleve å få et godt tilpasset 
og inkluderende tilbud i 

barnehage og skole.

...skal få mulighet for utvikling, 

mestring, læring og trivsel, 

uavhengig av sine forutsetninger.

Førsteamanuensis 

Marianne Sandvik 
Tveitnes

04.02.22.
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Spesialpedagogisk kompetanse 
- barnehage/skole



Kompetanse
– oppdage behov og reagere adekvat



Kompetansebehov i barnehagesektoren 
- tematikkene hvor flest opplever behov i stor eller svært stor grad:

Atferdsv.  (52%)

Omsorgssvikt  
(51%)

Språk-, tale og 
kommunikasjon 

(43%) 

Tilpasset 
opplæring 

(42%)

Psykisk 
sykdom (39%)

Digitale støtte-
og læringsress. 

(39%) 

ADHD (39%)

Flerspråklighet 
(39%)



Psykisk sykdom 
(51%)

Atferdsv. (50 %)

Matematikkvansker 
(48%)

Generelle 
lærevansker (45%) 

Digitale støtte- og 
læringsressurser 

(43%)

Omsorgssvikt 
(43%)

Lese- og skrivevansker 
(42%)

Skolefravær (40%) 

ADHD (40 %)  

Tilpasset opplæring 
(39%) 

Kompetansebehov i skolesektoren 
- tematikkene hvor flest opplever behov i stor eller svært stor grad:



Matematikk-
vansker (80%)

Skolefravær (80%) 

(70%)

Digitale støtte- og 
læringsressurser

Stort 
læringspotensial

Flerspråklighet

(70%)

Generelle 
lærevansker

Inkluderende 
læringsmijø

Psykisk sykdom

Atferdsvansker

Kompetansebehov i PPT
- tematikkene hvor flest opplever behov i stor eller svært stor grad:



FEM PÅ TOPP 

BARNEHAGE SKOLE PPT

Normbrytende atferd  

(52%) 

Psykisk sykdom  

(51%) Matematikkvansker /

Skolefravær

(80%) Omsorgssvikt 

(51%) 

Normbrytende atferd 

(50%) 

Språk-, tale- og 

kommunikasjon (43%) 
Matematikkvansker (48%)

Digitale støtte- og 

læringsressurser

Stort læringspotensial

Flerspråklighet 

Generelle lærevansker

Inkluderende læringsmiljø

Psykisk sykdom

Normbrytende atferd

(70%) 

Tilpasset opplæring (42%) Generelle lærevansker (45%)

Psykisk sykdom / Digitale / 

ADHD / Flerspråklighet 

(39%)

Omsorgssvikt / Digitale 

(43%)



Alta

Loppa

Hasvik
Måsøy

Nordkapp

Hammerf.



Data skal 
diskuteres i 
kommunene og 
danne grunnlag 
for valg av 
innsatsområder

Mrk! det tas forbehold om at det kan være 
noe smårusk i maskineriet som gjør at 

enkelte tall kan bli justert


