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Kjære modige, kloke og viktige dere som har vært med 
på denne undersøkelsen. Tusen takk, fra hjertet, for at 
dere har delt deres erfaringer og gitt viktige råd, til voksne 
i skolen og PPT.

Dere vet hvordan det kjennes å gå på skolen og hvordan 
det kan kjennes i kroppen, når dere får ekstrahjelp. Dere 
vet hva som skal til for å trives og lære godt på skolen. 
Dere vet hva barn må få vite om ekstrahjelp og hva som 
skal til for å fortelle ærlig om hva man trenger på skolen. 
Dere vet også hvor viktig det er at barn får muligheten til 
å være med å bestemme hva slags ekstrahjelp de skal få.

Kunnskapen fra barn om ekstrahjelp kan Norge bruke. Vil 
Norge bruke dette, kan det i de neste tiårene bli sånn at 
ekstrahjelp bestemmes på en tryggere måte for barn. Da 
vil mange flere barn få ekstrahjelp som funker. TAKK til 
hver og en av dere.

Hilsen Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
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Kjære voksne i PPT
Dere møter oss kanskje bare noen ganger, men det dere gjør 
kan ha stor betydning for livene våre. Dere kan være med å 
avgjøre om vi får ekstrahjelp eller ikke. Dere kan være med å 
bestemme hvordan ekstrahjelpen blir for oss.

Vi ber dere være grundige, før dere dere tar avgjørelser i 
livene våre. Vi ber dere alltid snakke med oss først, når dere 
mottar en henvisning. Vi trenger masse informasjon om hva 
PPT er og hvilke muligheter som finnes. Så kan dere spørre 
oss, hva vi slags ekstrahjelp vi tror vil være nyttig for oss.

Selv om vi ikke møter dere så ofte, kan dere være de voksne 
som gjør det trygt nok til at vi kan fortelle. Vi trenger å 
fortelle om hvordan vi har det inni oss, hvordan vi har det på 
skolen eller hvordan vi har det hjemme. Alt dette kan være 
viktig å vite, for å kunne gi oss riktig ekstrahjelp.

Kjære voksne i skolen
Mange av dere møter oss hver eneste dag. Dere er kanskje 
de første som tenker at vi trenger ekstrahjelp. Det er også 
dere som skal gi oss ekstrahjelp, og bidra til at skoledagen 
blir bedre for oss og at vi lærer godt på skolen.

Noen av dere skal være med å bestemme hvordan 
ekstrahjelpen skal være. Noen av dere skal være med i 
møter, eller sitte sammen med oss på grupperom. Vi ber 
dere høre godt etter hva vi prøver å fortelle dere.

Vi ber om at dere samarbeider tett med oss, og at dere lar 
oss være med å bestemme hvordan ekstrahjelpen skal være. 
Spør oss alltid, før dere kobler på PPT. Ikke tolk oss, dere 
må snakke direkte med oss, om hva som er viktig for oss og 
hvordan hjelpen kjennes.

Spør oss, så får dere vite
Vi som har vært med i denne undersøkelsen vet mye om 
hvordan det er å være oss, hva vi trenger for å lære på 
skolen og hva vi trenger for å kjenne oss trygge og trives. 
Denne kunnskapen fra oss trenger dere som jobber i skoler 
og i PPT, når dere skal gi oss ekstrahjelp. For å få denne 
kunnskapen, må dere spørre oss.

Vi har viktige planer og drømmer. For å nå disse, må vi lære 
godt på skolen. Trenger vi ekstrahjelp, må vi få hjelp som 
funker for oss. Vi vet best hvordan det er å være av oss, og 
hva hver og en av oss trenger for å trives og lære godt på 
skolen.

En viktig oppgave dere har er å gjøre det trygt nok til at vi kan 
fortelle ærlig til dere. Dere trenger å vite fra oss om vi vil ha 
ekstrahjelp eller ikke og hvordan den skal være. Vi kan ikke 
svare på det, uten at dere først gjør det trygt nok til at vi kan 
fortelle ærlig.

Hvert barn og hver ungdom må være med å bestemme når 
dere skal gi oss ekstrahjelp. Da er det mye større sjanse for 
at vi får hjelp som hjelper. Da får vi også lyst til å være på 
skolen og til å lære bedre.



76

vi vet 
mye om 
hva vi 
trenger



98

Om undersøkelsen 
Undersøkelsen SPØR OSS SÅ FÅR DERE VITE ble 
gjennomført september 2020 til februar 2021. Den har 
oppsummert kunnskap direkte fra 201 barn i alderen 
7-16 år. 90 av barna går på barneskolen og 111 barn på 
ungdomsskolen. Barna kommer fra 26 skoler i Tromsø, 
Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, 
Oslo, Bærum og fra noen mindre kommuner i områdene 
rundt disse storbyene. Alle barna bestemte selv om de ville 
delta.

Ordet ekstrahjelp ble valgt for å beskrive all form av 
tilrettelegging på skolen, med eller uten sakkyndig 
vurdering eller vedtak fra PPT. Ordet ekstrahjelp ble brukt 
i informasjonen som ble sendt til skolene i forkant, og i 
gjennomføringen av selve samlingene. I de tilfellene hvor 
barna ikke var klar over at de hadde ekstrahjelp på skolen, 
ble spørsmålene stilt mer generelt, med fokus på læring og 
trivsel på skolen.

De fleste skolene ble invitert i samarbeid med skoleledelsen 
i kommunene. Noen skoler ble kontaktet direkte av 
Forandringsfabrikken. Skolene ble bedt om å invitere med 
et bredt utvalg av barn, med erfaring fra å få ulik type 
ekstrahjelp. 122 gutter, 77 jenter og to kjønnsnøytrale har 
deltatt. 170 av de 201 har vedtak fra PPT, og 31 har fått 
og får ekstrahjelp på skolen, uten vedtak fra PPT. Det ble 
gjennomført samlinger med 2-6 barn, og én-til-én samtaler 
for de som ønsket det. En del av barna ble snakket med to 
ganger. 

Hovedspørsmålene var 

• Fikk du være med å bestemme hva slags ekstrahjelp du 
skulle få på skolen?

• Fikk du sagt ærlig til en voksen på skolen hva som gjør at 
du trives og lærer godt?

• Hva gjorde at du fortalte? Hva gjorde at du ikke fortalte?
• Ble du spurt underveis om ekstrahjelpen funker for deg? 
• Har ekstrahjelpen hjulpet deg til å lære bedre på skolen?
• Hva må skolen eller PPT gjøre for at du skal kunne 

fortelle?
• Hva må du få vite for å kunne si din mening om 

ekstrahjelpen på skolen?
• Når voksne skal bestemme hva som er riktig hjelp for 

akkurat deg, hva må de huske på?
• Hva er dine viktigste råd til de som bestemmer om 

ekstrahjelp på skolen?

Barna som deltok fikk i starten og underveis i samlingen 
vite at de bestemte om de vil svare på hvert av spørsmålene 
eller ikke, og det var helt opp til dem hva de svarte. 
Spørsmålsstillingene ble tilpasset barnas alder og hva slags 
ekstrahjelp de hadde fått. Det ble stilt fordypningsspørsmål.

Deltakerne fikk informasjon om at alt som ble skrevet ned 
ville bli anonymisert. I etterkant av samlingene og samtalene 
var tilretteleggerne tilgjengelige for deltakerne, for å kunne 
støtte og svare på spørsmål.

Om funnene 
De fleste, minst  80% 
Mange, minst     60% 
En del, minst      40% 
Noen, minst        20% 
Noen få, minst      5%



Forandringsfabrikken 
Kunnskapssenter 
Henter kunnskap direkte fra barn 
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter jobber for å gjøre 
barnehager, skoler, hjelpetjenester og politi trygge og 
mer nyttige for de barna og ungdommene systemene er 
laget for. Idéen er at barn og unge har viktig kunnskap 
om disse systemene, og at politikere, fagfolk og studenter 
ofte mangler denne kunnskapen. Det siste tiåret har 
Forandringsfabrikken systematisk hentet inn erfaringer 
og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene 
med skole, psykisk helsetjenester, barnevern, politi, NAV 
og rettssystem. Dette oppsummeres til kunnskap direkte 
fra barn, uten analyser eller kommentarer fra voksne. I 
2017 ble Forandringsfabrikken Kunnskapssenter åpnet av 
statsministeren og her samles kunnskap fra barn. Så langt 
Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste 
kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer 
og råd, direkte fra barn og unge.

Forandringsmetodikk 
For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte 
erfaringer og råd fra barn og unge, brukes en deltakende og 
praksisrettet metodikk. Forandringsmetodikk er utviklet i tett 
samarbeid med barn og unge. Den tar på dypt alvor at barn 
har rett til å si sin mening, på måter som oppleves trygge for 
dem. Metodikken består av prosessbeskrivelser og verktøy 
som bidrar til at mange ulike barn og unge kan delta. Den 
bygger tett på aksjonsforskningsmetodikken Participatory 
Learning and Action (PLA).

Erfaringene og rådene hentes oftest inn på samlinger. 
Samlingene organiseres med vekt på å sikre at de oppleves 
tryggest mulig for de barna som deltar. De voksne som 
tilrettelegger er trente til å møte barn og unge med åpenhet 
og menneskevarme. Dette bygger på hovedfunn fra barn om 
hvordan voksne må være, for at barn skal kunne fortelle ærlig.

Erfaringer og råd oppsummeres 
Erfaringer og råd fra samlingene dokumenteres i referater 
og annen skriftlig og visuell dokumentasjon. Dataene 
oppsummeres og systematiseres. Erfaringer og råd som 
går igjen fra mange barn og unge på mange steder i 
landet, blir undersøkelsens hovedfunn. Hovedfunnene blir 
byggesteinene i det vi kaller kunnskap direkte fra barn. 
Funnene analyseres ikke og det gjøres ikke koblinger til teori 
eller generaliseringer.

Proffer presenterer 
Kunnskapen fra barn presenteres i rapporter, filmer, bøker 
og på nett. Deltakere i undersøkelsene inviteres med videre, 
som proffer, i formidlings- og fagutviklingsarbeid. Proffene 
presenterer kunnskap direkte fra barn for politikere, 
nasjonale myndigheter, fagfolk og studenter. 

Morgendagens skole

Når skolen ikke passer

Trygt i klassen 

Timen livet

Plage 13-19 år

Plage 6-12 år

Råd til skolen fra barn, om 
hva som gjør at barn får 
lyst til å lære

Råd til skolen fra barn, om 
hvordan møte barn som 
strever over tid

Råd til helsesykepleiere fra 
barn, om hvordan møte barn 
trygt

Råd til skolen fra unge med 
erfaringer fra å være sinte og 
bruke vold

Snakke snilt

Sint utenpå vondt inni

Råd til skolen fra barn, om 
hvordan møte barn som 
plager andre

Verktøy til skolen fra 
barn, om hvordan sikre 
en tryggere skole

Verktøy til skolen fra barn, 
om hvordan sikre trygghet 
for læring

Råd til skolen fra ungdom, om 
hvordan møte dem som plager 
andre

Utvalgte publikasjoner 
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BARN 
HAR EGNE 
MENNESKE- 
RETTIGHETER
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Barnekonvensjonen har fire 
rettigheter for hvordan møte barn
Bakgrunn
Handlinger og avgjørelser som berører barn, må bli 
riktige for barnet selv. Dette er avgjørende for barns 
rettssikkerhet. Derfor er det helt nødvendig at prosessen 
frem til en avgjørelse fattes, gjøres på riktig måte. Etter 
FNs barnekonvensjon, EMK og Grunnloven har barn fire 
grunnleggende rettigheter til hvordan de skal bli møtt.

I alle handlinger og avgjørelser som berører barn skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barnet har 
også rett til å uttale seg fritt, til å få informasjon og respekt 
for at barnets privatliv skal ivaretas. Disse rettighetene 
gjelder alle barn, både som enkeltindivider og som gruppe, 
og de forteller hvordan offentlige myndigheter skal gå frem i 
saksbehandling, beslutninger og avgjørelser.

I Norge er Grunnloven øverste lov. Barnekonvensjonen ble 
gjort til norsk lov i 2003. Rettigheter fra barnekonvensjonen 
har blitt tatt inn i Grunnloven. Men bare deler av 
barnekonvensjonen ble innarbeidet i hver av særlovene. 
Siden 2003 er noe mer innarbeidet, men fortsatt mangler 
lovene for barn deler av disse fire grunnleggende 
rettighetene barn har for hvordan de skal bli møtt. De er 
heller ikke tydelig formidlet i utdanningene. Fagfolk har 
derfor ikke lært hvordan de kan brukes.

Når barns grunnleggende rettigheter frem til nå ikke er godt 
nok beskrevet i det nasjonale rammeverket for ekstrahjelp 
og ikke sterkt vektlagt i utdanningene, har det vært vanskelig 
for fagfolkene å bestemme hva som er til barnets beste, slik 
FNs barnekonvensjon mener det skal gjøres. Sakene blir 
ikke godt nok opplyst, og avgjørelser kan lett fattes på et 
utilstrekkelig grunnlag. Dette er utfordrende både for barns 
og foreldres rettssikkerhet, også når ekstrahjelp til barn skal 
bestemmes.

Fire rettigheter, som henger sammen
De fire grunnleggende rettighetene gir ikke barn krav på en 
bestemt handling eller avgjørelse, men hvordan fagfolk må 
gå frem for å bestemme i alle handlinger eller avgjørelser 
som berører barn. Barn har disse rettighetene uavhengig 
av alder, partsrettigheter og samtykkekompetanse. Disse 
rettighetene har barn derfor både før ekstrahjelp bestemmes 
og underveis når de får ekstrahjelp.

Disse fire rettighetene er

1. at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved 
handlinger og avgjørelser som berører barn (BK artikkel 
3, Grunnloven § 104)

2. at barnet har rett til å uttale seg fritt om forhold som 
berører barnet (BK artikkel 12, Grunnloven § 104)

3. at barnet har rett til informasjon i forbindelse med at det 
har rett til å uttale seg (BK artikkel 12)

4. at barnet har rett til at privatlivet sikres (BK artikkel 
16, Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) 
artikkel 8, Grunnloven § 102)

De fire grunnleggende rettighetene må forstås og brukes i 
sammenheng. For å finne ut av hva som er til barnets beste, 
må barnet få uttale seg fritt. For at barnet skal få uttale seg 
fritt, må barnet få nok, god og forståelig informasjon, og 
respekt for barnets privatliv må sikres.

Hvordan vurdere hva som er til barnets beste 
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle 
handlinger og avgjørelser som berører et barn. Hensynet til 
barnets beste skal være avgjørende når det skal bestemmes 
ekstrahjelp. For å finne ut hva som er til barnets beste, 
må PPT og skolen sikre at barnet har fått tilstrekkelig og 
forståelig informasjon, at barnet fritt får gi uttrykk for sine 
meninger og respekt for barnets privatliv må sikres.
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Hva som er til barnets beste, må avgjøres etter en konkret 
vurdering av det enkelte barns behov. Barnet må få uttale 
seg om hva det mener er sitt behov, og barnets uttalelser 
må, så langt det er mulig, få avgjørende betydning. Barnet 
må få uttale seg om alle hensyn som skal med i den konkrete 
fastsettelsen av barnets beste.

Hvis barnets uttalelser ikke skal tillegges vekt, må det 
vurderes, dokumenteres og begrunnes hvilken betydning 
det vil ha for barnets utvikling å handle i strid med barnets 
uttalelser. Det må også vurderes, dokumenteres og 
begrunnes hvorvidt handlingen og avgjørelsen gir en så 
gunstig virkning for barnet at det klart oppveier for ulempene 
med å handle i strid med barnets synspunkter.

Barnet har rett til informasjon
Barnet må få den informasjonen som er nødvendig for å få 
uttale seg fritt. Informasjonen skal gis på en hensynsfull og 
forståelig måte. Dette innebærer at barnet blant annet skal 
få informasjon om situasjonen og saken, hvilken informasjon 
PPT eller skolen har, hva som skal bestemmes og hvilke 
løsninger som finnes. Informasjon skal gjentas når barnet 
trenger det. Barnet skal underveis få ny informasjon i saken.

Barnet har rett til å uttale seg fritt
Fagfolk kan ikke vurdere hva som er til et barns beste 
uten at barnet har fått uttale seg fritt. Denne rettigheten 
er ikke avhengig av samtykke fra foreldre eller andre 
med foreldreansvar. I generell kommentar til FNs 
barnekonvensjon beskrives en plikt til «å legge forholdene 
slik til rette at de tar hensyn til barnets individuelle og 
sosiale situasjon, slik at alle barn kan gi uttrykk for sine 
synspunkter, og de skal sørge for et miljø der han/hun føler 
seg respektert og trygg når han/hun fritt gir uttrykk for disse 
synspunktene».

Alle barn har rett til fritt å uttale seg i alle situasjoner som 
vedrører dem. Barnet må alltid få uttale seg om hva barnet 
mener er til deres beste i situasjonen. Dersom det velges 
andre løsninger enn det barnet ønsker, må barnet få uttale 
seg om hvordan barnet tror dette vil bli.

Barnet må ha fått forståelig og nok informasjon for å kunne 
uttale seg fritt. Barnet må også ha fått vite hva som skjer 
med det barnet forteller, før det kan uttale seg fritt. Barnet 
skal ikke utsettes for påvirkning eller press, og det må så 
langt det er mulig sikres at barnet får snakke med noen 
barnet er trygg på, og på et sted barnet synes er trygt. Når 
noe skal bestemmes, må barnet få uttale seg direkte til den 
som skal bestemme, hvis barnet ønsker det. Alternativt må 
det sikres at barnets uttalelser kommer frem på en måte 
som oppleves trygg for barnet.

Barnet har rett til at informasjon deles trygt
Rettslig sett er ikke barn og foreldre én og samme person. 
Lovgivning som beskriver taushetsplikt, gjelder som 
utgangspunkt også i forholdet mellom barn og foreldre. Barn 
med partsrettigheter kan samtykke til deling av informasjon. 
Barn uten partsrettigheter må alltid få vite det og kunne få 
uttale seg før noe barnet har sagt eller gjort deles til foreldre 
eller fagfolk.

Barnet må alltid før en samtale, få vite hva som kan skje 
med det barnet forteller. Dersom voksne etter samtalen 
ønsker å dele noe av det et barn har fortalt eller gjort, med 
foreldre eller fagfolk, må barnet få vite dette og få uttale 
seg om det.  Hvis barnet ikke vil at informasjon om barnet 
skal deles, må det finnes en lovhjemmel for å dele. Hvis en 
hjemmel finnes, og en voksen vil dele informasjonen fra eller 
om barnet, må barnet da få vite dette. Uavhengig av alder må 
barnet få mulighet til å uttale seg fritt før det bestemmes at 
informasjon skal deles. Dette gjelder også i nødrettslignende 
tilfeller dersom det er mulig å innhente barnets syn.
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Vi trenger forskjellig ekstrahjelp

Oppsummerte erfaringer

Barn har ikke et konkret svar på hva som er god ekstrahjelp i 
skolen. Alle barn er forskjellige. Forskjellige ting gjør at barn 
trives, lærer og opplever at ekstrahjelpen på skolen funker 
for dem. Hvis ekstrahjelp blir bestemt likt for alle barn, kan 
noen barn få ekstrahjelp som blir feil for dem.

For noen barn har det vært best å få ekstrahjelpen inne i 
klasserommet. Noen ville ha en voksen ved siden av seg hele 
tiden, andre ville si ifra når de trengte hjelp. Noen syntes 
det var vanskelig å si ifra, og ville heller at læreren skulle 
komme bort til dem. Noen trengte at læreren spurte ofte om 
de trengte hjelp, andre ville at læreren skulle spørre av og til.

Noen barn har kjent at ekstrahjelp i grupper var hjelpsomt. 
For andre har ikke grupper funket i det hele tatt. For noen 
var det viktig hvem som var på gruppa, og for noen hadde 
det ingenting å si. Den beste måten å få ekstrahjelp på 
var for noen å være alene, sammen med en voksen, på et 
grupperom.

Noen barn har trengt mer tid til å gjøre oppgavene. Noen 
trengte at det var stille for å konsentrere seg, andre trengte 
at det ikke var helt stille. Noen syntes det var hjelpsomt med 
verktøy som apper, iPad eller PC, mens andre syntes de var 
lite hjelpsomme eller irriterende. For noen var det hjelpsomt 
å få tilrettelagte prøver, få pauser fra timen når de følte de 
trengte det, eller få høre på musikk mens de jobbet.

For noen barn har det vært viktig at oppgavene, og måten de 
ble gjort på, var morsomme. For andre var det viktigste hvilke 
barn de jobbet sammen med. Noen har lært best når de fikk 
jobbe med venner, andre har ikke klart å konsentrere seg da. 
De ville heller jobbe med andre i klassen eller alene.

De fleste av barna har blitt tatt ut av klassen. Noen for å få 
ekstrahjelp, andre fordi de har gjort noe som voksne har 
tenkt at forstyrret resten av klassen. Noen kjente det var 
vondt eller ubehagelig å måtte gå ut av klassen, og noen følte 
de ble tatt vekk fra fellesskapet. For andre var det fint å få 
mulighet til å ta seg litt luft eller gå ut på gangen. For noen 
har det kjentes bra å ikke måtte være i klasserommet.

Når noe har blitt dumt eller vanskelig med ekstrahjelpen, 
har det blitt vanskeligere å lære. Det har laget forskjellige 
følelser inni i barna, som har kommet ut på forskjellige 
måter. Noen ble bråkete, stille, sure, sinte, stresset eller 
ukonsentrerte. Noen mistet motivasjonen til å ekstrahjelp og 
til skolen.

SITATER
Det går ikke an å si noe om hva slags hjelp de skal gi mest. Alle 
barn og voksne er forskjellige, så vi trenger forskjellige ting.

Det hjelper veldig mye at en lærer kan komme bort til meg. Jeg 
tør ikke å rekke opp hånda når jeg trenger hjelp.

Tilrettelagte prøver er greit. Jeg klarer ikke prøver i klasserom. Jeg 
klikker og blir veldig stressa og klarer ikke å konsentrere meg.

Jeg liker gruppearbeid. Jeg jobber bedre når vi snakker sammen 
og temaet er noe jeg er glad i. Lettere å lære når jeg prater om ting 
enn når jeg må skrive masse i bøkene.

Bråk er ok. For meg er det vanskelig å rekke opp hånden.

Når jeg blir utrygg blir jeg stressa. Hvis jeg blir stressa blir jeg sint.

Helt greit å bli tatt ut av klasserommet alene. Da er ikke ting som 
forstyrrer og sånn, og da er det ingen andre læreren må hjelpe.

Jeg vil ikke bli tatt ut av klasserommet helt alene, men sammen 
med andre som også trenger hjelp. Føler meg bedre når vi er flere, 
og får jobbe bedre da.

Mister motivasjonen når de tar meg ut av timen, det blir som at 
du ikke er som de andre. Hvorfor må jeg gå ut?
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å få hjelp 
kan lage  
forskjellige 
følelser  
inni oss
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Hvordan det kjennes å få ekstrahjelp 
Oppsummerte erfaringer
For en del av barna kjentes det bra å få ekstrahjelp. Noen 
har kjent at de fikk til mer selv, og at de voksne hadde tro på 
at de skulle klare det. Noen har blitt glade for ekstrahjelp. 
Skolen har for noen blitt tryggere og gøyere. For noen har 
ekstrahjelpen gjort at de trivdes bedre på skolen. De fleste av 
dem som syntes det kjentes bra å få ekstrahjelp, opplevde at 
de fikk den hjelpen de trengte. De greide å konsentrere seg 
bedre eller fikk til å gjøre oppgavene bedre.

Noen kjente at å få ekstrahjelp var bra, fordi de ikke lengre 
trengte å være redde for å si noe eller rekke opp hånda i 
klasserommet. Noen få opplevde at de brukte tiden til de 
andre i klassen eller irriterte dem. Når de fikk ekstrahjelp 
som funket for dem, ble den følelsen borte. Da var de ikke 
lenger redde for hva andre i klassen tenkte om dem.

En del av barna har kjent seg annerledes enn resten av 
klassen. Noen følte seg ikke bra nok, eller følte at det var 
noe feil eller galt med dem. For mange av dem handlet det 
om at de var usikre på eller redde for hva andre i klassen 
tenkte og mente om dem, fordi de fikk ekstrahjelp. Noen har 
hengt etter i fagene, fått andre oppgaver enn de andre eller 
opplevd at resten av klassen ble ferdig før dem. Noen få har 
blitt plaget eller fått spredd rykter om seg fordi de har fått 
ekstrahjelp.

Mange av dem som kjente seg annerledes eller ikke gode 
nok, ble umotiverte og fikk vanskelige eller vonde følelser 
inni seg. Noen ble sinte eller lei seg, og noen få fikk ikke 
sove eller grudde seg til timene. Noen få skjulte for vennene 
i klassen at de jobbet med andre oppgaver. Noen få ville ikke 
ta med venner hjem for å gjøre lekser, fordi de var redde 
for at de skulle tenke dumt om dem fordi de hadde andre 
oppgaver enn dem.

For mange av barna har det kjentes både bra og dårlig å få 
ekstrahjelp. For dem har det vært bra, fordi de fikk hjelp med 
det de strevde med. Samtidig har det kjentes flaut, dumt eller 
kjipt. Noen syntes det var flaut eller dumt å få ekstrahjelp i 
begynnelsen, men ble vant til det over tid.

SITATER
Følte meg annerledes. Sånn, hvorfor er jeg ikke bra nok til å gjøre 
de samme oppgavene?

Ekstrahjelpen ødelegger livet mitt. Alle i klassen sprer rykter om 
meg.

De kaller deg ikke dum, men det er den følelsen, når de nærmest 
roper på deg når du skal gå ut av klassen.

På barneskolen tenkte jeg, nå ser de andre barna at jeg får hjelp. 
Jeg likte ikke å bli tatt ut av klassen, men nå driter jeg i det.

Fikk høre at jeg var for mye, fordi jeg har ADHD. Voksne fortalte at 
jeg var et problem. 

Av og til føler jeg meg slem, når jeg får ekstrahjelp og andre ikke får.

Hvis jeg får akkurat den ekstrahjelpen jeg trenger, er det fint, men 
hvis jeg får mer hjelp enn jeg trenger, får jeg behov for å si: “hallo, 
jeg skal jo bli selvstendig.”

De sier det egentlig ikke, men jeg føler alle tenker at jeg får så mye 
hjelp. Det blir kleint. Men samtidig bra med hjelp, for da kan jeg 
lære bedre.

Jeg synes det er veldig fint. Når jeg var i klassen ble jeg veldig 
nervøs, fikk ikke til å si akkurat det jeg ville si. Når jeg blir tatt ut 
føler jeg at får gjort mye mer.

Det kjennes kjempebra. Hvis jeg trenger litt masse hjelp, så er det 
veldig fint å få, jeg liker det.

Det kjennes bra fordi jeg liker læreren. Hun hjelper meg sånn at 
andre kan forstå meg.

Hvis vi synes det er vanskelig med skriving og lesing, kan vi få 
hjelp. Det er veldig lurt så vi ikke skal føle oss så dumme.
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Fikk være med å bestemme 
Oppsummerte erfaringer
Noen av barna har fått være med å bestemme om de skulle 
ha ekstrahjelp og hva slags ekstrahjelp de skulle ha. Noen 
barn har også fått mene noe om hvilke andre barn de skulle 
være sammen med når de fikk ekstrahjelpen. De fleste av 
dem som fikk være med å bestemme fikk bedre hjelp.

For mange av dem ble det bedre å være på skolen. Det ble 
lettere å konsentrere seg, forstå fagene og være i timene. 
Det ble også mer interessant, motiverende og gøy å være 
på skolen. Det gjorde at mange lærte bedre enn før. Noen 
har hatt ekstrahjelp siden barneskolen, men kjente ikke at 
hjelpen ble nyttig før på ungdomsskolen. Hjelpen ble nyttig 
fordi det var først da de fikk være med å bestemme.

De kjente at de fikk være med å bestemme når voksne 
samarbeidet med dem, når de ble spurt om hva de trengte 
for å lære og når ekstrahjelpen ble bestemt ut fra det barna 
hadde sagt. De kjente også at de fikk være med å bestemme 
når de ble spurt underveis, om de syntes ekstrahjelpen 
funket for dem eller ikke. Da kunne de si ifra om hva som var 
bra og hva som ikke var bra, og hva som måtte endres. En 
del av dem hadde opplevd at når de sa ifra om at det var noe 
som ikke funket, ble ekstrahjelpen endret og de fikk prøve 
noe nytt.

SITATER

Det hjelper med motivasjonen. Jeg føler de virkelig vil at jeg skal 
få det til når de spør om jeg liker å være alene, med lærere eller i 
grupper.

Hun spurte hva jeg trenger for å lære bedre, så jeg sa jeg ville være 
mer ute. Vi har samarbeidet om å finne ut en måte å gjøre ting på.

Da jeg var litt mindre, ble det ikke akkurat sånn at jeg bestemte 
selv. Nå på ungdomsskolen får jeg velge om jeg skal ha 
ekstrahjelp eller ikke.

Jeg har kommet med et forslag, og når de har tanker som de 
tenker er lure, så snakker de med meg og spør om jeg tenker det 
er en smart ide.

Vi hadde en avtale om at jeg kunne komme på rommet selv, at 
hun ikke trengte å hente meg. At du husker at du skal dit er jo et 
tegn på at jeg liker det, og at det er hyggelig der.

Jeg har sagt hva som hjelper, så har de sagt det videre til skolen. 
Det har vært ganske bra, for jeg har blitt bedre i det jeg har lyst til å 
bli bedre i.

De spør ofte hvordan det går med ekstrahjelpen. Jeg svarer ærlig, 
sier det går bedre, eller jeg tror jeg trenger mer hjelp. Ting som 
ikke funket for meg har vi sluttet med.
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Fikk være med å bestemme for lite
Oppsummerte erfaringer
Mange av barna har ikke fått være med å bestemme om de 
skulle ha ekstrahjelp, i hvilke fag, hvor mye hjelp det skulle 
være og hvem de skulle ha det sammen med. 

Mange opplevde at de bare måtte gjøre det voksne fortalte 
dem. De fikk beskjed om at de skulle gå ut av klasserommet, 
bli testet, eller at de skulle få ekstrahjelp, uten at de fikk 
være med å bestemme. For mange ble dette bestemt av 
foreldre, og for noen av lærere eller andre voksne på skolen.

Når de ikke fikk være med å bestemme det som var viktig 
for dem, kjentes ekstrahjelpen feil, dum eller kjedelig. For 
noen kjentes det også urettferdig. For de fleste ble ikke 
ekstrahjelpen nyttig. Hjelpen ble bestemt uten at de fikk 
sagt det som var viktig for dem. En del kjente at hjelpen ikke 
passet for dem. Det ble vanskelig å konsentrere seg og de 
mistet lysten til å lære. En del ble irriterte, sure, sinte eller 
triste av å bruke tid på noe som ikke kjentes nyttig. Noen få 
kjente at de ikke ville komme på skolen i det hele tatt, fordi 
de fikk hjelp som ikke passet for dem.

En del av de som ikke fikk være med å bestemme, har hatt 
ekstrahjelp i flere år uten at noen har spurt om hjelpen 
funker. De har da ikke fått sagt ifra, og hjelpen har ikke blitt 
nyttig for dem. Noen ble spurt, men kjente at de ikke hadde 
noe valg.

Noen måtte vente lenge før de i det hele tatt fikk ekstrahjelp, 
selv om de prøvde å si ifra flere ganger. Noen fikk først hjelp 
når de fikk en diagnose. Det føltes som at voksne allerede 
hadde bestemt hva slags hjelp de skulle få, og at de ikke tok 
det barna sa ordentlig på alvor.

SITATER

Jeg vil lære det som er veldig vanskelig, men det får jeg ikke lære 
om. Det virker som de ikke vil lære meg de tingene jeg har lyst til 
å lære. Jeg tør ikke å si ifra om det, og lærerne spør ikke.

De har aldri spurt om hjelpen har funka, og jeg føler helt ærlig jeg 
ikke har lært så mye ute i den gruppa. Det er jo egentlig penger 
rett ut av vinduet da.

Voksne vet ikke alltid hva som er best for oss. Noen ganger kan de 
tro vi er gode på det også er vi ikke det. Og selv om jeg er dårlig i 
matte, er jeg ikke dårlig i alle fag. 

Jeg mistet et helt år, lærte ingenting, ikke alfabetet engang. De 
kunne latt meg være i klasserommet, ikke tatt meg ut av timen.

Jeg synes av og til at de tar meg ut i de fagene jeg synes er greie, 
og så er jeg i klasserommet når det er kjedelig. Får liksom ikke 
velge det selv. Da blir jeg oppgitt.

Jeg liker ikke alltid å få hjelp fra lærere, det er som at de tenker jeg 
trenger en lærer som henger over meg hele tiden, men jeg gjør jo 
ikke det.

De spør meg ikke først, de bare gjør det. Hører ikke på meg. Da 
stoler jeg mindre på dem. Jo mindre jeg stoler på dem jo mindre 
vil jeg være på skolen.

Kontaktlæreren min sa jeg trenger hjelp i egentlig alle fagene. 
Hun sa bare hva jeg trengte hjelp til. Jeg var ikke enig.

Mamma og pappa har vært med å bestemme hvilken ekstrahjelp 
jeg har. Det er frekt, fordi de kan ikke bestemme for meg hva som 
er best for meg.

Det er ikke sånn at noen vil lære eller ikke. Det er bare det at jeg 
ikke forstår.
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Råd til PPT 
Spør hva som er viktig for oss
Når vi treffes, kan dere ikke vite om voksne på skolen har 
spurt oss om vi vil ha ekstrahjelp eller hvordan vi vil den skal 
være. Dere kan heller ikke vite om vi har fått fortalt ærlig til 
noen eller om det vi mener har kommet tydelig frem i det 
som er skrevet om oss.

Spør oss derfor helt fra starten. Det er den eneste måten 
dere kan finne ut hva vi tenker er riktig ekstrahjelp. Spør 
oss alene. Spør oss før dere leser om oss eller snakker med 
andre voksne. Da kjenner vi at dere ønsker å få vite fra oss. 
Gjør det så trygt dere kan når dere spør, så vi kan snakke 
mest mulig ærlig. Spør oss uten forventninger til hva vi skal 
svare. Vi kan ofte merke om dere har det.

Spør oss om

• Hva vi synes er vanskelig og trenger hjelp med
• Hva vi tenker om å ha ekstrahjelp 
• Hvordan ekstrahjelpen må være, for at det skal bli bra
• Hvor ofte, hvor lenge og med hvem vi vil ha ekstrahjelp
• Om vi kan tenke oss å ta tester 
• Hva som er viktig for oss at skolen får vite om oss

• Om vi vil være med å si eller skrive det skolen skal få vite 
om oss

La oss være med å bestemme 
Kom gjerne med forslag til hvordan ekstrahjelpen kan være, 
så vi forstår hvilke muligheter som finnes. Men husk å si at 
det er deres forslag og at vi kan ha andre forslag og andre 
ønsker. Uansett hva vi sier, prøv å forstå hvorfor vi sier det. Vi 
har som oftest gode grunner. Vis at dere tar våre ønsker på 
alvor.

Gjør ønskene og forklaringene våre tydelig når noe skal 
bestemmes. Skriv snilt om oss. Hvordan dere skriver, har 
mye å si for hva andre voksne tenker om oss, hvordan de 
møter oss og for hvordan ekstrahjelpen blir bestemt. Noen 
av oss vil være med å bestemme litt, noen en del, og andre vil 
være med å bestemme mest mulig. Finn ut med hver av oss 
hvor mye vi vil være med å bestemme.

Forklar oss alt som blir bestemt 
Uansett hva dere bestemmer, forklar hva oss som er 
bestemt, og hva det betyr for hvordan ekstrahjelpen blir. 
Forklar oss, så godt dere kan, hvorfor det blir bestemt 
akkurat sånn. Det må også gjøres når det bestemmes noe 
annet enn det vi ønsker. Vi vet at det kan finnes grunner til 
det, og vi vil forstå de grunnene.

Spør oss om hjelpen funker
Spør oss hva som er bra og ikke så bra, med hjelpen vi får. 
Spør oss grundig om hvorfor vi svarer det vi gjør. Husk å ha 
snille stemmer når dere spør. Det kan være skummelt å 
svare ærlig når noe er feil og hvorfor det er feil.

Spør også hvis dere tenker noe må endres med hjelpen. Spør 
om vi vil fortsette å ha den eller ikke. Uansett hva vi sier, prøv 
å forstå hvorfor vi sier det, som oftest har vi gode grunner. 
Dere trenger å forstå for å kunne bestemme om hjelpen skal 
fortsette eller om noe skal gjøres annerledes. Hvis noe skal 
forandres, må vi gjøre det sammen.
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Råd til skolen
Finn ut sammen med oss om vi trenger ekstrahjelp 
Dere kan ikke vite hvem av oss som trenger ekstrahjelp. 
Derfor må dere spørre hver av oss om hva vi trenger for å 
trives og lære på skolen - og om vi trenger noe ekstra hjelp. 
Spør oss alene. Spør oss før dere snakker med andre voksne 
eller PPT.

Den voksne som skal spørre oss, må være en voksen vi er 
trygg på. Spør åpent, dere kan ikke ha noen forventning 
til hva vi skal svare. Det er først da vi kan svare ærlig. Da 
merker vi at det er viktig for dere å høre hva vi mener.

Spør oss om
• Hva vi synes er vanskelig og trenger hjelp med
• Hva vi tenker om å få ekstrahjelp 
• Hvordan ekstrahjelpen må være, for at det skal bli bra
• Hvor ofte, hvor lenge og med hvem vi vil ha ekstrahjelp
• Om vi kan tenke oss å ta tester 
• Om vi vil at PPT skal hjelpe oss
• Hva som er viktig at PPT vet og om vi vil være med å si  

 
eller skrive det

La oss være med å bestemme 
Kom gjerne med forslag til hvordan ekstrahjelpen kan være, 
så vi forstår hvilke muligheter som finnes. Men husk å si at 
det er deres forslag og at vi kan ha andre forslag og andre 
ønsker. Uansett hva vi sier, prøv å forstå hvorfor vi sier det. Vi 
har gode grunner. Vis at dere tar det vi ønsker på alvor.

Finn ut sammen med oss hva som skal stå i vår plan for 
ekstrahjelp. Spør hver og en av oss om hva vi vil være med 
å bestemme. Da blir vi tryggere, både på dere og hjelpen. Vi 
får mer lyst til å jobbe på skolen, når vi har vært med å lage 
planen.

Gjør ønskene og forklaringene våre tydelig når dere skal 
skrive om oss til PPT. Skriv snilt om oss. Hvordan dere 
skriver, har mye å si for hva andre voksne tenker om oss, 
hvordan de møter oss og for hvordan ekstrahjelpen blir 
bestemt.

Når dere får tilbake det PPT har skrevet om oss, må 
dere alltid spørre oss om vi har fått til å fortelle ærlig om 
ekstrahjelpen til dem. Dere kan heller ikke være sikre på 
at det vi har sagt til PPT, har kommet tydelig frem i det de 
har skrevet oss. Spør om vi sammen skal lese det som er 
skrevet.

Forklar oss alt som blir bestemt 
Fortell oss hvis dere bestemmer noe annet enn det vi vil, 
og forklar hvorfor det blir bestemt sånn. Det kan være gode 
grunner til at vi ikke får det som vi vil, men dere må forklare 
det til oss, for at vi skal forstå.

Uansett hva dere bestemmer om vår ekstrahjelp må dere 
forklare hva som blir bestemt, og hva det betyr for oss og 
ekstrahjelpen vi skal ha. Forklar oss hvordan og hvorfor det 
blir bestemt akkurat sånn, også hvis dere bestemmer noe 
annet enn det vi ønsker. 

Spør oss om hjelpen funker
Spør oss hva som funker og ikke funker med hjelpen vi får 
nå og om noe må endres. La oss komme med forslag til 
hva som kan endres med ekstrahjelpen. Ta det vi foreslår 
på alvor. Uansett hva vi sier, prøv å forstå hvorfor vi sier det. 
Vi har som oftest gode grunner. Dere trenger alltid å forstå 
for å kunne bestemme. Vi ber dere om å ikke endre på 
ekstrahjelpen, uten vi har fått fortalt hva som funker og ikke 
funker.
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Fikk nok informasjon
Oppsummerte erfaringer
Noen få av barna fikk vite at de skulle få hjelp og hvorfor. 
Noen av dem har fått informasjon om hvem PPT er, hva de 
kan hjelpe med og hvorfor PPT snakket med akkurat dem. 
Noen fikk informasjon om at det er mange barn som får 
ekstrahjelp.

Når barna fikk nok informasjon ble det lettere å forstå 
hvorfor de skulle få ekstrahjelp. Det ble mindre skummelt, 
og de kjente at de ikke var alene om det. Det ble tryggere når 
de visste hva som skulle skje og hvorfor.

SITATER

Det blir lettere når man får det forklart, mer detaljert og 

forståelsesfullt. Man kan stille spørsmål.

Det ble mye lettere å ta imot hjelp, når jeg fikk god informasjon.

De sa ifra hvorfor, hva de jobber med, hvorfor de er der. Da ble det 

tryggere, jeg visste at det var en person som skal hjelpe.

Jeg får vite det jeg trenger, og jeg vet jeg alltid kan spørre.

Det kjentes bra at de forklarte “vi er her for å hjelpe deg. Vi skal 

finne noe som hjelper”.

Fikk ikke nok informasjon 
Oppsummerte erfaringer
Mange av barna fikk ikke vite at de kunne få ekstrahjelp 
eller hva slags ekstrahjelp de kunne få. Hvis ekstrahjelp 
var bestemt, hadde de ikke fått vite hvorfor de skulle få 
ekstrahjelp eller hva ekstrahjelpen gikk ut på. Noen har 
opplevd at ekstrahjelpen plutselig ble endret eller ble 
avsluttet, uten at de fikk vite hvorfor.

Mange har blitt tatt ut av klassen for å snakke med PPT eller 
en lærer. Noen av dem visste ikke hvorfor de ble tatt ut, men 
ble etterhvert vant til det. Noen har opplevd at fremmede 
voksne kom på besøk på skolen eller fulgte med på dem, i 
klassen eller andre steder på skolen. De fleste fikk ikke vite 
hvorfor dette ble gjort.

Mange av de som fikk hjelp fra PPT, visste ikke hvem PPT var 
eller at de fikk hjelp fra dem. Noen visste at de fikk hjelp fra 
PPT, men visste ikke hva PPT kunne hjelpe med eller hvorfor 
hjelpen skulle komme fra dem.

Når barna ikke fikk vite hvilken hjelp som fantes, ble det 
vanskelig å fortelle ærlig til voksne hva slags ekstrahjelp de 
kunne trengt. Når hjelp var bestemt og de ikke visste hvorfor, 
kunne de bli usikre. De visste ikke hva som ville skje.

Når barna ikke fikk vite hvorfor de måtte gå ut av 
klasserommet, dra på et møte eller ta tester, begynte noen 
av dem å tenke mye på hvorfor dette skjedde. Mange ble 
usikre, stresset eller bekymret. En del tenkte at de hadde 
gjort noe galt.
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SITATER

Når jeg ikke vet, tenker jeg at det er noe galt med meg.

Jeg hadde PPT fra 4. til 7.klasse, men jeg visste ikke hvem de var 
før i 8.klasse.

Jeg så dem bak i klassen, de satt og skrev hvordan vi oppførte oss. 
Litt som spøkelser. Jeg tenker bare på hvorfor de er der, hva de 
egentlig gjør der. Blir utrygt da.

De sier ikke hva de skriver eller hvorfor de skriver det. Følte at når 
jeg snakket til dem så skrev de ikke alt som var sant, skrev bare det 
vonde og ikke det gode.

Jeg skjønte ikke at det var ekstrahjelp før han begynte å følge etter 
meg. I starten følte jeg at han fulgte etter meg hele tiden, det var 
ekkelt. Jeg prøvde å komme meg unna han.

Jeg tror jeg bare fikk beskjed om at jeg skulle få ekstrahjelp. Fikk 
ikke forklaring på hva det var. Jeg tror ikke det ble laget en plan.

Det er litt irriterende for vi får ikke vite hva de har skrevet ned, om 
det er bra eller dårlig. Det beste er å vite det, for da går du ikke og 
tenker på det så lenge.

De har liksom all informasjon om meg, men jeg har ikke noen 
fakta om dem.

De spør meg aldri, plutselig bare kommer de. Jeg blir litt sånn 
skeptisk. Trodde først jeg var alt for dårlig på skolen, visste ikke at 
de skulle hjelpe meg.

Råd til PPT 
Dette trenger vi å vite når vi skal ha ekstrahjelp
Fortell oss hvem dere er og hva dere kan hjelpe med. Vi 
trenger mye informasjon i starten, for å kunne svare ærlig 
på spørsmålene. Det er avgjørende at vi får vite, for at vi skal 
kunne si ærlig om vi vil ha ekstrahjelp og hvordan den skal 
være.

Dette trenger vi å vite
• Hva skolen har sagt til dere om oss og hva dere ellers vet
• At vi kan få ekstrahjelp og hvilke alternativer som finnes
• At dere skal skrive om oss til skolen
• Hvorfor og hva dere kommer til å skrive
• Hva dere tenker at vi bør ha ekstrahjelp i og hvorfor
• Hvordan dere tenker at ekstrahjelpen bør være
• Hvem dere tenker vi bør få ekstrahjelp fra

Forklar hva dere tenker og hvorfor dere tenker det. Bruk 
ord som vi forstår, men ikke forandre innholdet i det dere 
forteller, selv om vi er unge. Ikke hold tilbake informasjon, vi 
trenger å vite. Vi må vite, men prøv å fortell det kort og på en 
måte som gjør at vi skjønner det er viktig. Da er det lettere å 
henge med og forstå.

Fortell oss når ekstrahjelp har blitt bestemt, hvorfor og 
hvordan den har blitt bestemt. Fortell oss også hvis dere 
tenker at ekstrahjelpen skal slutte eller hvis den skal 
forandres. Da må vi alltid få si hva vi tenker om det. 
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Dette trenger vi å vite når dere er på besøk på skolen
Når dere kommer på besøk i klassen eller andre steder 
på skolen, må vi få vite hvorfor dere er der. Da kjennes det 
tryggere. Si hva dere heter og litt om hvem dere er som 
person. Fortell gjerne om noe dere er glad i eller noe dere 
liker å gjøre, sånn at vi blir litt kjent med dere. Fortell hva 
dere kan hjelpe med og hvorfor dere er på besøk i klassen.

Hvis dere kommer til en klasse for å følge med på en av 
oss, snakk med det barnet på forhånd. Avtal hva dere skal 
si og ikke si til resten av klassen. Hvis dere kommer for å 
gi ekstrahjelp til hele klassen eller for å hjelpe læreren, 
må dere spørre alle i klassen: hva vi trenger for å lære og 
trives i klassen, hva vi tenker funker og ikke funker i klassen, 
og hvordan vi tenker at læreren kan bli en bedre lærer for 
klassen.

Råd til skolen 
Dette trenger vi å vite når vi skal ha ekstrahjelp
Alle i klassen må vite at de kan få ekstrahjelp og hvilke 
alternativer som finnes. Dere må fortelle det, helt fra 
dere tenker at vi kanskje skal ha ekstrahjelp. Hvis vi skal 
kunne si hva vi tenker og hvilke ønsker vi har, må vi få nok 
informasjon.

Dette trenger vi å vite:
• At vi kan få ekstrahjelp og hvilke alternativer som finnes
• Om dere tenker det er lurt at vi får ekstrahjelp
• Hva dere tenker at vi bør ha ekstrahjelp i
• Hvor ofte dere tenker at vi bør ha ekstrahjelp 
• Hvordan dere tenker at ekstrahjelpen bør foregå
• Hvilke elever dere vil vi skal få ekstrahjelp sammen med
• Hvem dere tenker bør gi ekstrahjelpen

Forklar hva dere tenker og hvorfor dere tenker det. Bruk 
ord som vi forstår, men ikke forandre innholdet i det dere 
forteller, selv om vi er mindre. Ikke hold tilbake informasjon, 
vi trenger å vite. Vi må vite, men prøv å fortell det kort og på 
en måte som gjør at vi skjønner det er viktig. Da er det lettere 
å henge med og forstå.

Hvis dere tenker at vi må få hjelp fra PPT, forklar hva PPT 
er, hva de kan hjelpe med og hvorfor dere tenker at vi skal 
få hjelp fra dem. Fortell at dere skal skrive om oss til PPT, 
hvorfor og hva dere kommer til å skrive.

Hvis ekstrahjelp er bestemt, fortell oss hvorfor og hvordan 
den er bestemt. Det må dere også gjøre når ekstrahjelpen 
skal endres eller når vi skal slutte å få ekstrahjelp.
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Fikk fortalt ærlig
Oppsummerte erfaringer
En del av barna fikk fortalt ærlig om de ville ha ekstrahjelp, 
hvordan den skulle være eller om andre ting som var 
viktige for dem. De fikk fortalt til en voksen på skolen eller 
i PPT. Når voksne spurte barna hva som var viktig for dem, 
kjentes det ut som at de voksne virkelig ville vite hva slags 
ekstrahjelp barna ville ha. Kroppsspråk og øyne var viktig for 
om de voksne kjentes engasjerte ut. 

For de fleste av barna, var det viktig å snakke med en voksen 
de kjente seg trygg på. Noen få ble spurt hvilken voksen på 
skolen de ville snakke med. For mange av barna hjalp det å 
bli litt kjent med den voksne og at den voksne kjentes snill. 
Voksne kjentes snille når de smilte, var glade og viste at 
de brydde seg. Da var det lettere for barna å fortelle ærlig 
hvordan det kjentes. Mange av barna kjente at det ble bedre 
inni dem, etter de fikk fortalt. Det ble lettere å fortelle enda 
mer ærlig, når de merket at de voksne gjorde noe med det de 
sa, uten at det tok for lang tid.

SITATER

De hører på det jeg sier, og spør om det er noe jeg trenger. Da er 
det lettere å fortelle.

Jeg merker at hun hører på meg når jeg snakker fordi hun 
snakker ikke så mye, lytter mer. Det kjennes som hun ikke tenker 
på meg som en elev, mer som en venn.

Hvis det er noe som plager meg på skolen, så kan jeg snakke med 
han voksne som jeg er trygg på. Hvis noe er vanskelig, er det godt 
å vite at jeg har han.

Forteller bare til læreren. Han klarer jeg å stole på. Han hører på 
det jeg sier. Jeg føler han bryr seg. Kan se det i øynene, når han 
hører så lytter han, han fokuserer på meg.

Vi snakket om noe som var vanskelig. Jeg fikk mental breakdown 
fordi det minnet meg om pappa. Da spurte de om det var noen 
andre voksne jeg heller ville snakke med.

Hun var snill, morsom og hadde bra vitser. Jeg kunne fortelle 
mye om ting jeg ikke likte. Jeg var veldig glad for at jeg kunne si 
hva jeg har inni meg  til en person.

Før vi startet å snakke, snakket vi om hunder og storesøstre. Det 
var fint å snakke om noe annet før vi begynte på det vanskelige. 
Tryggere å bli litt kjent først.

Fikk ikke fortalt ærlig
Oppsummerte erfaringer
Mange av barna fikk ikke fortalt ærlig om de ville ha 
ekstrahjelp, hvordan den skulle være eller om andre ting 
som var viktige for dem. Mange av dem ble ikke ble spurt. 
En del kjente seg ikke trygge nok til at de kunne fortelle. De 
kjente ikke den voksne og hadde ikke nok tillit. Noen kjente 
ikke at den voksne brydde seg nok om dem. Når de ikke fikk 
fortalt ærlig, fikk mange hjelp som ikke ble riktig for dem.

Mange barn har blitt møtt av voksne som kjeftet på dem 
eller kjentes sure. En del barn var derfor redde for å si noe 
dumt. Noen fortalte ikke fordi de var redde for at andre skulle 
plage dem. En del av barna tenkte at det de fortalte ikke kom 
til å bli tatt seriøst, eller at de voksne ikke kom til å gjøre 
noe med det. Noen hadde tidligere fortalt hva de trengte 
av ekstrahjelp. De opplevde da at voksne ikke gjorde noe 
med det de ønsket, eller at de gjorde noe annet. Da ble det 
vanskelig å fortelle etterpå.
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Noen kjente at de voksne ikke lyttet. De avbrøt, snakket i 
munnen på barna eller så på telefonen mens de snakket. 
For noen barn kjentes det som at voksne ikke trodde på 
eller brydde seg om det de fortalte. Noen få måtte fylle ut et 
skjema, i stedet for at voksne snakket med dem. Da kunne 
det oppleves som at voksne ikke ønsket å forstå.

Noen hadde opplevd at voksne hadde spurt eller snakket 
med andre voksne om dem. Da kjentes det som at de hadde 
en løsning, før de snakket med barna. Det kjentes som 
voksne tenkte de hadde rett, uansett hva barna sa. Da ble det 
ikke vits i å snakke.

SITATER

Noen ganger sier jeg hva jeg vil, noen ganger det de vil høre. Da 
trenger jeg ikke snakke med dem så lenge. De tror det blir bedre, 
men det blir jo ikke det.

Når barn ikke får fortalt, kan det bli mange vonde følelser. Da blir 
det bare dårlig på skolen.

Har sittet alene med PPT og de har spurt hva jeg vil, men da 
kommer det så brått og jeg greier ikke si det.

Lærere har fikset sånn at du skal få en person, og så lager den 
personen en timeplan med ting jeg ikke har lyst til å gjøre. Får ikke 
til å fortelle når de har fikset og bestemt alt.

Hvis jeg hadde blitt pressa til å si noe, så hadde jeg måtte lyve. Det 
kommer ikke til å finnes en person som man stoler nok på til å 
fortelle. Så mye tillit kan ingen ha assa.

Jeg tror ikke jeg kan snakke med noen. De begynner hele tiden å 
avbryte, og så er det de som har rett i alt sammen.

Det er stress. Bare papirtester. Jeg lurer på hvordan jeg kan skrive 
sånne ting på ark. Hvis de ikke spør meg direkte, får de feil svar. 
Med et ark så føler jeg de ikke trenger å vite.

Råd til PPT
Bli litt kjent
Vi vil gjerne vite litt om hvem dere er som person, for å kunne 
fortelle ærlig til dere. Fortell gjerne litt om hva dere liker å 
gjøre når dere ikke er på jobb, hvilke dyr dere liker, hva som 
gjør dere glad eller hva slags filmer dere ser på. Ikke tenk at 
du ikke er kul eller morsom nok for oss. Vi vil bli kjent med 
deg, sånn som du virkelig er. Da blir det mindre skummelt å 
snakke med dere og lettere å fortelle hva slags ekstrahjelp 
vi faktisk vil ha. Når vi forteller ærlig, får dere vite hva som 
faktisk funker for oss.

Spør sånn at vi kan fortelle
Selv om vi ikke møter dere så ofte, kan dere være voksne vi 
klarer å fortelle ærlig til. Still spørsmål sånn at vi kjenner at 
dere vil forstå hva vi trenger for å trives og lære på skolen. 
Kanskje har vi ikke fått fortalt dette før. Vis at dere vil høre 
det rett fra oss.

Vær åpne, sånn at vi kjenner at dere ikke har forventninger til 
hva vi skal si eller hvordan vi skal være. Hvis dere ikke forstår 
eller blir usikre på noe av det vi sier, spør mer. Det er lettere 
å svare ærlig på konkrete spørsmål. Noen ganger er det 
litt vanskelig å fortelle alt i starten, da trenger vi litt tid. Lytt 
godt. Hvis dere avbryter, kan det kjennes som om det vi sier 
ikke er så viktig, og da kan vi ikke svare ærlig.

Vis at dere bryr dere
Vis at dere bryr dere om det vi har å si, og at det er viktig 
for dere. Vi må kjenne at dere er snille. Vi merker at dere er 
snille når dere har snille øyne, smiler og snakker snilt til og 
om oss. Ikke stress, selv om dere har dårlig tid. Vi merker det 
godt når dere stresser. Da kan også vi bli usikre. Vær rolig 
når dere snakker med oss. Da blir det tryggere for oss.



5554

når du 
vil vite 
vil vi 
fortelle



5756

Vis at dere vil forstå 
Vis at dere vil forstå hva vi sier og hvorfor vi sier det. Vis at 
dere tar det vi sier på alvor, også når det er noe dumt, eller 
når dere tenker at vi ikke gjør vårt beste. Prøv å forstå hva det 
handler om, og vis at dere vil vite det. Det kan handle om noe 
vondt som skjer på skolen, med venner eller hjemme. Dere 
vet at det som regel har en grunn. Fortell oss at dere forstår 
at det kan handle om noe, og at dere gjerne vil forstå hva.

Gjør noe med det vi forteller
Vi må kjenne at det kommer noe ut av å fortelle til dere. Vi 
må vite at dere hører på oss og tar det vi sier på alvor. Fortell 
oss at det vi har å si er viktig, og betyr noe for dere og for 
det som skal bli bestemt. For å ville fortelle ærlig må vi vite 
at dere gjør noe med det vi forteller. Finn løsninger og hjelp 
sammen med oss ut fra det vi forteller. Da lærer vi at dere er 
til å stole på. 

Si unnskyld
Hvis dere gjør noe som blir dumt for oss eller gjør oss 
utrygge, si unnskyld. Prøv å få tilbake tilliten hvis den blir 
brutt. Si at dere ikke mener å gjøre eller si noe som blir 
utrygt eller dumt, og at dere vil ordne opp i det. Vi må kjenne 
at dere mener det på ordentlig, når dere sier unnskyld. Da 
forstår vi at dere ikke mente noe dumt eller vondt. Da blir det 
lettere å stole på dere igjen.

Råd til skolen
Bli litt kjent
Fortell om dere selv, så vi blir litt bedre kjent med dere. 
Selv om vi møter dere nesten hver dag, er det ikke sikkert vi 
er helt trygge på dere. Vi må være trygge for å snakke helt 
ærlig. Dette gjelder også hvis dere skal være med oss ut 
på grupperom eller ha annen type ekstrahjelp med oss. Da 
blir ekstrahjelpen bedre, og det blir lettere å være ærlig når 
oppgavene ikke passer oss. Si litt om hva du liker å gjøre når 
du ikke er på skolen, hvilke dyr du liker, ting som gjør deg 
glad, eller hva slags filmer du ser på. Vær ærlig, ikke tenk 
at dere ikke er kule eller morsomme nok for oss. Vi vil vite 
hvem dere virkelig er.

La oss snakke med en voksen vi stoler på
Vi må få snakke med en voksen vi stoler på. Da blir det 
lettere å fortelle. Spør oss hvilke voksne det er, og hvilke 
voksne dere kan hente hvis noe dumt skjer eller vi trenger å 
snakke. Dere kan ikke vite, derfor må dere spørre. Alle barn 
på skolen må få vite at vi har lov til å velge hvilke voksne 
vi kan snakke med, og at det kan være hvem som helst på 
skolen.

Spør sånn at vi kan fortelle 
Still oss konkrete spørsmål, da blir det lettere for oss å 
fortelle ærlig til dere. Still spørsmålene sånn at vi kjenner at 
dere vil forstå hva vi trenger for å trives og lære på skolen, 
og hva som gjør det morsomt å lære. Spør oss hvordan 
ekstrahjelpen kan gjøres tryggest mulig for oss. Spør oss hva 
slags oppgaver vi vil ha og hvordan vi vil jobbe. Vis at dere vil 
høre svarene rett fra oss. 
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Åpne spørsmål
Vær helt åpen når dere spør, sånn at vi kjenner at dere ikke 
har tenkt ut svaret på forhånd, eller har forventninger til hva 
vi skal si, gjøre eller hvordan vi skal være. Hvis dere ikke 
forstår eller blir usikre på noe av det vi sier, må dere spørre 
oss mer. Vi vil ofte fortelle til dere, hvis dere spør.  

Gjør noe med det vi forteller
Hør godt etter når vi forteller om hvordan ekstrahjelp vi vil 
ha og hvordan den skal være, og gjør noe med det. Det blir 
lettere å fortelle ærlig til dere, når vi kjenner at dere tar 
det vi sier på alvor. Vi må kjenne at det kommer noe ut av 
å fortelle til dere. Fortell oss at det vi har å si er viktig, og 
betyr noe for dere og hvordan ekstrahjelpen skal være. Finn 
løsninger og lag plan for ekstrahjelp sammen med oss, ut fra 
det vi forteller. Da lærer vi at dere er til å stole på, og det blir 
tryggere å være på skolen.

Vis at dere bryr dere
Vis at dere bryr dere om det vi har å si, og at det er viktig 
for dere. Vi må kjenne at dere er snille. Vi merker at dere er 
snille når dere har snille øyne, smiler og snakker snilt til og 
om oss. Ikke stress, selv om dere har dårlig tid. Vi merker det 
godt når dere stresser. Da kan også vi bli usikre. Vær rolig 
når dere snakker med oss. Da blir det tryggere for oss. Når 
dere avbryter oss, kan det kjennes som at det vi sier ikke er 
så viktig.

Vis at dere vil forstå
Vis at dere vil forstå hva vi sier og hvorfor vi sier det. Vis at 
dere tar det vi sier på alvor, også når det er noe dumt, eller 
når dere tenker at vi ikke gjør vårt beste. Prøv å forstå hva det 
handler om, og vis at dere vil vite det. Det kan handle om noe 
vondt som skjer på skolen, med venner eller hjemme. Dere 
vet at det som regel har en grunn. Fortell oss at dere forstår 
at det kan handle om noe, og at dere gjerne vil forstå hva.

Kjeft kan gjøre oss redde
Når dere kjefter, kan vi bli redde, sure eller lei oss og det kan 
gjøre vondt. Kjeft kan gjøre at det blir vanskelig å stole på 
dere og fortelle ærlig. Kjeft kan gjøre at vi ikke gidder å høre 
på hva dere sier, eller at det blir for utrygt. Hvis vi ikke gidder 
å høre etter, får vi heller ikke fortalt ærlig til dere. Snakk 
rolig og med en snill stemme til oss.

Si unnskyld
Si unnskyld, hvis dere gjør noe som blir dumt for oss eller 
gjør oss utrygge. Prøv å få tilbake tilliten hvis den blir brutt. 
Si at dere ikke mener å gjøre eller si noe som blir utrygt eller 
dumt, og at dere vil ordne opp i det. Vi må kjenne at dere 
mener det på ordentlig, når dere sier unnskyld. Da forstår vi 
at dere ikke mente noe dumt eller vondt. Da blir det lettere å 
stole på dere igjen.
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Voksne avtalte før de sa videre 
Oppsummerte erfaringer
Noen av barna opplevde at voksne på skolen eller i PPT 
spurte dem før de sa noe videre. De spurte før de sa det 
videre til andre fagfolk eller til voksne hjemme. En del barn 
fikk høre at voksne ikke kan si det barna snakker med dem 
om, til noen andre voksne, uten å spørre barna først. Bare 
hvis barna fortalte noe, som voksne mente var veldig alvorlig, 
måtte de voksne fortelle det videre.

For de fleste var det viktig å kjenne at voksne faktisk mente 
at de ikke kom til å fortelle noe videre, og at de beviste det. 
Da kjente de at de kunne stole på voksne. Det ble mindre 
skummelt å fortelle.

SITATER

Hvis jeg har krangla med noen i friminuttet, spør læreren om jeg 
vil at vi skal ta det opp i klassen.

Vi har fortalt ting til han før, og ingen har snakket om det, så vi vet 
at han ikke har fortalt det videre. Det er den viben som gjør at vi 
vet det, og vi snakker med han mye.

Når jeg vet at hun ikke sier det videre blir jeg letta, slipper å skjule. 
Hvis det er noe drama kan man si akkurat det som har skjedd, 
fordi man vet at hun ikke sier det videre.

Tillit må bygges, det er litt som et legosett. Går fra lite til stort. Men 
det kan fort bli ødelagt. Hvis en jeg har tillit til gjør noe dumt, så 
bare “pang” faller legotårnet. Men hvis han gjør noe bra kan tårnet 
bli enda høyere enn før.

Jeg vet det, fordi hvis det er noe som har skjedd og folk spør, sier 
hun “nei jeg kan ikke si noe”. Hun har vist at hun ikke sier videre.

Voksne avtalte ikke før de sa videre
Oppsummerte erfaringer
Mange av barna opplevde at det de fortalte til voksne, på 
skolen eller i PPT, ble fortalt videre til andre. Det ble fortalt 
til andre fagfolk, voksne hjemme eller andre barn på skolen. 
Barna ble ikke spurt på forhånd om det var greit for dem. 
En del barn opplevde at voksne på skolen ringte eller sendte 
melding hjem, uten å snakke med dem først. De ringte hjem 
når barna hadde gjort noe dumt, eller for å fortelle noe som 
barna hadde sagt.

Mange barn sluttet å stole på voksne. Da ble det også 
vanskelig å snakke med voksne og vanskelig å fortelle hva de 
trengte og hvordan ting kjentes på skolen. For mange ble det 
dumt hvis andre barn på skolen fikk vite ting om dem, som 
de ikke ville de skulle få vite. For noen barn ble det utrygt å 
dra hjem, de visste ikke hva de hjemme hadde fått vite. 

SITATER

Det er dumt at alle får vite det og at det blir spredt. Da vil jeg ikke 
lenger gå på skolen.

Jo mer de sier videre, jo mindre stoler jeg på dem. Jo mindre jeg 
stoler på dem, jo mindre vil jeg være på skolen, jo mindre er jeg i 
timen.

Hvis noen forteller noe jeg ikke vil skal sies, så blir jeg så sint. Jeg 
blir så sint at jeg ikke klarer å kontrollere meg, begynner å slå ting 
og sånt. Da ødelegges tilliten til den personen.

Når de forteller videre, mister man jo respekt og slutter å bry seg. 
Etterpå vil man ikke ha hjelp lengre, vil ikke ha noe med læreren å 
gjøre og får ikke den hjelpen lengre.

Synes det er irriterende når de ringer eller sender melding til 
foreldrene uten å ha spurt meg om hva som egentlig skjedde.



6564

Råd til PPT
Spør oss alene
Vi må snakke på et sted som kjennes trygt for oss. Snakk 
med oss utenfor klasserommet, på et eget rom, på gangen 
eller et annet sted vi synes er trygt. Snakk litt med oss alene, 
uten vennene våre, hvis vi ikke ber om å få ha med en venn. 
Spør oss, for å finne ut om det er trygt å ha med foreldre 
eller andre voksne når vi skal snakke med dere. La hver og 
en av oss få muligheten til å snakke alene.

Spør før dere tar noe om oss videre
Fortell oss alltid før dere deler noe vi sier eller gjør, med 
andre voksne. Spør hva vi tenker om det. Avtal med oss, så 
langt det er mulig. Spør hva dere kan si, hvem dere kan si 
det til og hvordan dere kan si det, før dere gjør noe. Dere 
kan ikke vite om de dere forteller til, forstår riktig. Derfor er 
det viktig at dere spør oss hvordan ting kan sies. Vi kan ha 
mange viktige, grunner til hvorfor dere kan eller ikke kan 
si ting videre, hvem som kan vite og hvordan dere kan si 
det. For at dere skal vite om det er trygt at dere forteller det 
videre, spør oss. Når dere skal skrive om oss, spør oss om 
hva vi tenker at dere kan skrive. 

Når dere spør oss før dere forteller eller skriver om oss, 
kjenner vi oss trygge på at dere ikke forteller bak ryggen vår. 
Da stoler vi på dere og det blir lettere å fortelle ærlig om hva 
slags hjelp vi trenger.

Hold avtalen
Vis at dere er til å stole på, når vi har fortalt noe til dere. Når 
vi har blitt enige om hva dere kan si og ikke si, må dere holde 
avtalen. Forklar helt ærlig, hvis dere tenker at dere er nødt til 
å gjøre noe annet enn det vi har sagt at er greit for oss. Når 
vi merker at noen har fått vite noe, og skjønner at dere har 
fortalt videre uten å snakke med oss, kjennes det skummelt, 
vi blir sure og vi kan slutte å stole på dere.

Råd til skolen
Spør oss alene
Når dere skal spørre oss om ekstrahjelpen, spør på et sted 
hvor det ikke er noen andre, eller der ingen hører det vi sier. 
Dere møter oss nesten hver dag, og kan finne muligheter til 
at hver og en av oss får snakke alene. Snakk med oss utenfor 
klasserommet, på gangen eller andre steder som kjennes 
trygge for oss. Snakk med oss når vi ikke er med venner, det 
er ikke alltid vi vil at vennene våre skal vite alt om oss. Spør 
oss, for å finne ut om det er trygt å ha med foreldre eller 
andre voksne, når vi skal snakke med dere.

Spør før dere tar noe om oss videre
Fortell oss alltid før dere deler noe vi sier eller gjør, med 
andre voksne. Spør hva vi tenker om det. Spør hva dere kan 
si, hvem dere kan si det til og hvordan dere kan si det, før 
dere gjør noe. Dere kan ikke vite om de dere forteller til, 
forstår riktig. Vi kan ha mange viktige, grunner til hvorfor 
dere kan eller ikke kan si ting videre, hvem som kan vite og 
hvordan dere kan si det. For at dere skal vite om det er trygt 
at dere forteller det videre, spør oss. Når dere skal skrive om 
oss, spør oss om hva vi tenker at dere kan skrive. Det gjelder 
når dere skriver til PPT, lager plan for ekstrahjelp eller 
skriver andre ting om oss. Vi kjenner oss trygge på at dere 
ikke forteller videre bak ryggen vår, hvis dere spør oss før 
dere forteller videre eller skriver om oss. Da stoler vi på dere 
og det blir lettere å fortelle ærlig om hvordan ekstrahjelpen 
kjennes og hva vi trenger for å trives og lære på skolen.
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Hold avtalen
Bevis at dere er til å stole på, når vi har fortalt noe til dere. 
Når vi har blitt enige om hva dere kan si og ikke si videre, må 
dere holde avtalen, så langt det går. Forklar helt ærlig, hvis 
dere tenker at dere er nødt til å gjøre noe annet enn det vi 
har sagt at er greit for oss. Når vi merker at noen har fått vite 
noe, og skjønner at dere har fortalt videre uten å snakke med 
oss, blir det skummelt, vi blir sure og vi kan slutte å stole på 
dere.

Når vi merker at noen har fått vite noe, skjønner vi at 
dere har fortalt videre uten å snakke med oss. Det kan bli 
skummelt å sitte i klasserommet eller på grupperom med 
dere, og da blir det vanskelig å lære. Vi kan bli redde for hva 
som skjer med det vi forteller dere, vi kan bli sure eller slutte 
å stole på dere.

Ta oss ut av klassen trygt
Spør oss hvordan dere kan ta oss ut av klassen, på måter 
som kjennes trygge for oss. Spør om vi vil gå ut før eller 
under timen, eller om vi skal bli enige om et tegn som vi kan 
bruke når vi skal ut av klasserommet. Spør oss hva andre i 
klassen kan få vite og hvordan de kan få vite det. Avtal med 
oss hvordan det skal gjøres.

Møter om oss
Oppsummerte erfaringer
Noen av barna har vært på møter som handlet om deres 
ekstrahjelp. Mange har ikke visst at det har vært møter om 
dem på skolen. De få som visste at det var møter om dem, 
fikk ikke nok informasjon om hvorfor det var møter om dem 
eller hva møtene handlet om. De fikk heller ikke vite hvem 
som skulle være med på møtene.

For noen kjentes det skummelt å være med på møtet, fordi 
voksne ikke hadde forklart hva det handlet om. Noen lurte på 
om de hadde gjort noe galt, og om det var det møtet skulle 
handle om. Noen få har vært på møter med voksne de ikke 
kjente nok. Det føltes ubehagelig at de skulle høre på og 
snakke om det som handlet om dem. En del likte ikke å være 
på møtene, fordi de opplevdes kjedelige og altfor lange for 
dem. Det er vanskelig å konsentrere seg og fortelle ærlig om 
det som var viktig for dem. Da ville de ikke være der.

Noen få visste at det hadde vært møter om dem, men ikke 
vært med selv. Noen av dem ønsket at de hadde vært med, 
for å vite hva som ble sagt om dem, og si det som var viktig 
for dem at voksne visste om ekstrahjelpen.

SITATER
Hadde et foreldremøte en gang. Jeg gruet meg først, men det gikk 
greit. Ble enig om et tegn jeg skulle gjøre hvis jeg trengte å gå ut.

Det gir ikke mening at det skal være så mange der. Man klarer 
ikke snakke for seg selv. Hvis jeg sier noe, kommer det hundre ord 
tilbake.

Blir stressa. Man tenker hva skal de si, hva kommer til å skje med 
meg? Skal jeg bli utvist, skal jeg få melding hjem?

Det føles litt rart. Føles som de har tatt feil person, fordi jeg passer 
ikke inn så liten som jeg er, også er de masse store voksne liksom. 
Da føler jeg meg som en dverg.
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Har lyst til å være med på møte for å vite hva de voksne snakker 
om. Viktig å vite hva de syns om meg. Om jeg ikke er med så vet 
jeg ingenting. Da kjennes det dårlig. 

Jeg vil de skal si noe snilt om meg. Når de tar opp at jeg gjorde 
ditten og datten, blir jeg irritert, jeg vil ikke være der lenger. 

Litt ekkelt at det var så mange der. Alle satt der, så jeg måtte jo si 
noe, måtte bare være ærlig sånn at jeg får hjelp så det blir bedre.

Jeg synes møter er viktig, vil ha en bra fremtid, vil ikke være ute 
på gata. 

Jeg ville ikke bli med på møtet.. De snakket om hvordan jeg gjør 
det på skolen og jeg fikk ganske mye skryt. Angret på at jeg ikke 
ble med.

Råd
Gi oss en grunn til å være med  
Vi må få nok informasjon om møter som handler om oss. 
Da kjennes det trygt og vi kjenner at vi har en grunn til å 
være med, da vet vi også hva vi går til. Snakk med oss før 
det skal være møter som handler om oss. Fortell oss at dere 
har møter fordi dere vil hjelpe oss. Fortell at det skal være 
møter om oss, hva møtet skal handle om, hva som skal skje 
på møtet og hva vi skal prate om. Si hvem som kommer til 
å være med på møtet, og hvorfor akkurat de skal være der. 
Forklar at det er viktig at vi er med på møtet. Vi må få vite 
dette, uansett om vi vil være med på møtet eller ikke. Når vi 
vet dette, blir det lettere for oss å fortelle ærlig om det som 
er viktig for oss.

Etter møtet, må dere fortelle oss hva som som ble bestemt 
på møtet. Det må dere gjøre uansett om vi var med på møtet 
eller ikke. Forklar hvorfor og hvordan det ble bestemt, og hva 
det har å si for oss og vår ekstrahjelp.

Spør oss trygt
Spør oss om hva som skal til for at vi vil være med på møtet, 
og hvordan det kan bli trygt for oss. Spør oss om det er en 
voksen vi er trygg på, som vi vil ha med på møtet. Spør oss 
om hvem vi vil skal være der, og hvem vi ikke vil skal være 
der. Spør hver og en av oss om vi vil at foreldrene våre skal 
være med. Spør oss hva som er viktig for oss at vi snakker 
om på møtet, og om det er noe vi ikke vil snakke om der. 
Spør åpent, uten forventninger, sånn at vi kjenner at vi kan 
svare ærlig. Hvis vi ikke vil være med på møtet må dere sørge 
for at det vi sier er viktig for oss, blir tatt med inn i møtet.

Gjør møtene viktige og morsomme   
Gjør møtene viktige og morsomme for oss. Ha korte møter 
og bruk tiden lurt, sånn at det ikke blir kjedelig for oss. Bruk 
tiden på starten til at vi som er med på møtet blir litt kjent. 
Når vi vet litt mer om hvem dere er, blir det tryggere for oss. 
Snakk om styrkene våre, ikke bare hva vi er dårlig i eller hva 
vi gjør galt. Da kjenner vi at dere tenker snilt om oss og at 
dere vil hjelpe oss. Ha gjerne noe å drikke og spise inne på 
møtet. Da blir møtet koseligere.
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Testing av oss
Oppsummerte erfaringer 
Mange av barna har gjort tester eller blitt testet, enten av 
skolen eller PPT. De har gjort evnetester, blitt testet i ulike 
fag og for diagnoser. Mange av dem fikk ikke vite på forhånd 
at de skulle ta testen. De fikk ikke vite hvorfor de skulle ta 
testen og hva den skulle brukes til. Noen kjente at de ikke 
fikk til å gjøre sitt beste. De var redde for å gjøre noe feil, bli 
dømt eller følte at testen bare skulle sjekke hvor dårlig de 
gjorde det. Noen fikk ikke til å svare ærlig når de måtte svare 
på spørsmålene på skjema. For noen kjentes det vanskelig 
eller dumt å gjøre tester, fordi de var for lange eller de fikk 
for lite pauser. Noen få fikk ikke vite resultatene av testen. 
Det ble stressende, fordi de tenkte mye på hva resultatene 
kunne være.

Noen kjente at det var greit å ta tester. De fikk god 
informasjon om testene, hvorfor de måtte gjøre de og hva de 
skulle brukes til. Det kjentes mindre skummelt når voksne 
forklarte at testene ikke var farlige, at testene skulle brukes 
til å hjelpe dem og at andre barn også gjør sånne tester.

SITATER

Trodde dysleksi var en sykdom jeg fikk fordi jeg ikke hadde lest 
nok bøker før jeg begynte på skolen. De fortalte meg aldri hva det 
faktisk betydde å ha dysleksi.

Når jeg ble testa for ADHD, så følte jeg jo at jeg ikke var et vanlig 
menneske på grunn av måten voksne behandlet meg. Det var 
ugreit på tusen forskjellige måter. 

Hvis de ikke spør meg fysisk får de helt feil svar. Hvis de gir meg 
et ark så får jeg ikke til å svare det de trenger å vite. 

Jeg er fortsatt meg, selv om jeg har ADHD. Jeg har fått mer hjelp 
etter at jeg fikk diagnosen. Det føles nesten som jeg får mer hjelp 
enn jeg fortjener.

Med en gang jeg fikk diagnosen ADHD begynte jeg på medisin. 
Da ga skolen meg ekstrahjelp og begynte å tilrettelegge skikkelig.

Jeg har testet meg for Aspergers, det var okei. Men jeg visste ikke 
at de testet meg for akkurat det. De sa det ikke før testen var over. 
Da måtte jeg google Aspergers. Skulle ønske de hadde fortalt meg 
på forhånd, da hadde jeg kanskje svart annerledes.

De må fikse løsningen. De finner problemet, men de bommer 
på løsningen. De har ikke gjort en dritt etter at jeg tok testen. 
Ingenting har blitt bedre.

Det er ekkelt når de bare skal teste hva jeg ikke er god på. Læreren 
sier sånn “nei, det der var du dårlig på”. Da blir jeg lei meg.

Råd
Dette trenger vi å vite når vi skal ta tester 
Gi oss nok informasjon om testene vi skal ta, på forhånd. Da 
vet vi hva vi går til. Da blir det lettere å konsentrere seg og 
gjøre så godt vi kan. Når vi gjør så godt vi kan, viser vi også 
hva vi faktisk får til. Da blir resultatene mer riktig. Vi må 
vite at vi skal ta tester, hvorfor og hvordan det skal gjøres. 
Fortell oss det før vi skal ta testene. Vær ærlig, og forklar på 
en måte vi forstår. Forklar hva testene skal sjekke og hva de 
skal brukes til. Vi må vite at det ikke er farlig å ta tester, og 
at dere gjør det fordi dere vil hjelpe oss til å lære bedre. Si at 
det er mange barn som tar disse testene. Da blir det mindre 
skummelt, og vi forstår at det ikke er noe galt med oss. Avtal 
sammen med oss hvordan testene kan gjøres på en måte 
som kjennes trygg for oss. Spør oss hvor lenge testene skal 
vare og hvor ofte vi vil ha pauser.

Etter testen, må vi få vite resultatet. Snakk med oss om 
resultatet. Vi må vite hva det betyr, og hva det har å si for 
ekstrahjelpen vi skal få. Fortell oss at vi kan ta testen på nytt, 
hvis vi følte at vi ikke fikk vist det vi kan. 
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Utfordringer
Barn får ikke uttale seg fritt
Kunnskapen fra barn i undersøkelsen viser at i dag får 
mange barn ikke si hva som er nyttig ekstrahjelp for dem. De 
får ikke nok informasjon og tas fra muligheten for å uttale 
seg fritt. Ofte vet de heller ikke hvilke muligheter som finnes 
og hva de kan mene noe om:

• Barn vet ikke hvorfor de får ekstrahjelp og hva som er 
målet med hjelpen

• Barn vet ikke hvordan hjelpen har blitt bestemt 
• Barn vet ikke hvilken ekstrahjelp de kan få
• Barn mangler informasjon for å kunne si sin mening

Kunnskap fra barn i undersøkelsen viser at når voksne i 
dag ikke gir barn informasjon og ikke spør barn, får barn 
ikke muligheten til å fortelle om hva de trenger for å lære 
på skolen, og hva de tenker er god ekstrahjelp. Barns rett til 
informasjon og til å uttale seg fritt sikres derfor ikke. Da kan 
fagfolkene heller ikke vurdere på en riktig måte, hva som er 
god ekstrahjelp.

Barn får ikke være med å bestemme
I dag får mange barn ekstrahjelp som ikke oppleves nyttig for 
dem. Kunnskapen fra barn viser at de ikke inviteres med til 
å være med å bestemme hvordan ekstrahjelpen skal være. 
Mange av barna i undersøkelsen vet ikke hva voksne gjør 
med det barna forteller til dem. De vet ikke om det blir fortalt 
til andre voksne i PPT, skolen eller foreldre. Da forteller ikke 
barn. 

Dette kan få alvorlige konsekvenser:

• Barn kan få ekstrahjelp som ikke oppleves nyttig for dem
• Barn kan få ekstrahjelp som gjør skoledagene verre

Viktigst for at ekstrahjelp skal bestemmes riktig, er at barn 
trygt får si hva de ønsker, at det de sier får en avgjørende 
betydning når ekstrahjelp skal gis til barnets beste.

Barn får standardløsninger
Fagfolk kan ha en standard løsning for hva slags ekstrahjelp 
et barn trenger, bygd på type lærevansker dette barnet har. 
Kunnskapen fra barn i denne undersøkelsen viser tydelig 
at det ikke finnes noen standard for hva som er nyttig 
ekstrahjelp for barn:

• Alle barn er ulike og trenger ulik hjelp for å lære
• For å sikre barn et godt opplæringstilbud, kan ekstrahjelp 

ikke bestemmes fra en standard 
• Ekstrahjelp må bli bestemt ut fra det hvert barn sier de 

trenger og ønsker

Studiene sikrer ikke riktig kompetanse
I kontakt med studentorganisasjoner rundt i landet, har flere 
etterspurt mer kunnskap direkte fra barn. De har svært 
lite av denne kunnskapen på pensum. De lærer heller ikke 
om hvordan de konkret kan bruke barns grunnleggende 
rettigheter for hvordan møte barn, i tråd med FNs 
barnekonvensjon når det vurderes eller skal gis ekstrahjelp. 
Mange studenter uttrykker svært tydelig at de ikke føler seg 
forberedt når de skal møte barn for første gang i praksis. 
For mye av det de lærer om hvordan møte barn, er skrevet 
av voksne. Studenter vil lære om hva barn uttrykker at de 
trenger for at ekstrahjelp skal bli treffsikker og kjennes nyttig, 
og hvordan de kan ivareta barns grunnleggende rettigheter.
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Nasjonale endringer 
som må komme

Opplæringsloven og barnehageloven 
må sikre barns grunnleggende 
rettigheter for fremgangsmåte, 
etter FNs barnekonvensjon 
Stortinget må sikre at opplæringsloven og barnehageloven 
tydelig beskriver at barns fire grunnleggende rettigheter 
må ivaretas i praksis, i skolen og i barnehagen. Disse 
rettighetene gjelder for alle barn 0-18 år, uavhengig av 
foreldrenes samtykke,- og er:

1. barns rett til tilstrekkelig og forståelig informasjon
2. barns rett til å uttale seg fritt og trygt
3. barns rett til å få vite det før noe barnet har fortalt til 

skolen eller PPT deles videre med foreldre eller fagfolk 
4. barns rett til at vurderingene til barnets beste gjøres 

bygd på det barnet har uttalt og at det dokumenteres 
hvordan barnets uttalelse er vurdert. Hvis beslutningen 
ikke skal gjøres ut fra det barnet ønsker, må det i 
dokumentasjonen beskrives hvordan konsekvensene med 
å ikke gjøre det, er vurdert.

Det må lages forskrifter eller rundskriv som sikrer at disse 
rettighetene er beskrevet godt nok til at fagfolkene i skole og 
barnehage trygt kan brukes dem i praksis.

Veileder for spesialundervisning og 
spesialpedagogisk hjelp må være i 
tråd med barns rettigheter 
Veileder for spesialundervisning og spesialpedagogisk 
hjelp brukes som utgangspunkt for PPT og skoler i mange 
kommuner, når de skal gi ekstrahjelp til barn. Slik veilederne 
er i dag, er ikke barns fire grunnleggende rettigheter for 
fremgangsmåte, etter FNs barnekonvensjon godt nok 
beskrevet. Dette vil være avgjørende for at fagfolkene vil 
gi barn nok og forståelig informasjon, at barn får uttale 
seg fritt, at barn får vite det før noe de har sagt eller gjort 
fortelles videre til foreldre eller fagfolk og at vurderingene og 
beslutningene som bestemmer ekstrahjelp, tas til barnets 
beste.

Studentene må sikres kunnskap 
fra barn om hvordan bestemme og 
følge opp god ekstrahjelp og om 
barns grunnleggende rettigheter
Kunnskap fra barn er avgjørende for studenter. Det er barn 
de skal møte, og det er barn som vet hva de trenger for å 
lære og trives godt. Da må studenter lære hva barn sier 
om hvordan ekstrahjelp blir treffsikker og hvordan de kan 
ivareta barns grunnleggende rettigheter for fremgangsmåte 
etter FNs barnekonvensjon. Hvis studentene sikres denne 
kunnskapen, vil fremtidens pedagoger være i stand til å møte 
barn sånn at det blir trygt nok til å fortelle om det viktigste 
for å få ekstrahjelp som kjennes nyttig.
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