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Sammendrag 

Bakgrunn og formål 

I løpet av de siste årene har det kommet frem at forekomsten av barn som blir eksponert for 

rusmidler i mors liv er et svært underkjent og økende problem. Beregninger fra Sverige og 

USA indikerer at det kan være 1 av 100 barn med skader av alkohol i motsetning til 

antagelser om 1 av 1000 barn. Formålet med oppgaven er først og fremst å undersøke hvordan 

og på hvilken måte man kan tilrettelegge opplæringen for elever med alkoholskader. Dette er 

relevant da det mest sannsynelig er flere barn i skolealder som har slike skader enn man 

tidligere trodde og som da muligens ikke får den tilrettelagte opplæringen de har krav på. 

   

Problemstilling 

Denne oppgaven undersøker hvordan og på hvilke måter skolen kan tilrettelegge opplæringen 

for elever med Fetal Spectrum Disorders (FASD). Det er en kvalitativ studie som er basert på 

foreldres opplevelser rundt barna med FASD og deres skolegang. Foreldre ble valgt som 

informanter fordi skoler og hjelpeapparat synes og ha begrenset kunnskap om syndromet. 

 

Metode og analyse 

Kvalitativ forskningsdesign ble lagt til grunn for undersøkelsen, med et semistrukturet 

intervju som metode for datainnsamling. Det var fire informanter i denne undersøkelsen, 2 

adoptivforeldre og 2 fosterforeldre til barn med FASD. I denne undersøkelsen er det videre 

brukt en grounded theory inspirert tilnærming for analyse av de innsamlede data. 

 

Resultater og konklusjoner 

Tilrettelagt opplæringen for barn med FASD krever at pedagoger og andre som jobber med 

barnet viser forståelse og er imøtekommende overfor foreldrene og barnet, har gode 

kunnskaper om barnet, diagnosen og egen undervisningskompetanse. Barna har store og 

sammensatte vansker som ikke kan kureres, men de er ikke konstante. På områder der barna 

fikk god tilrettelegging viste de stor fremgang. Barna har behov for et helhetlig, kontinuerlig 

og individuelt tilrettelagt hjelpetilbud som fokusere på barnas styrker og interesser, der 

spesialundervisning og funksjonelle IOP er inkludert. Foreldrene har med deres gode 

kunnskaper om FASD og opplevelse av barnas vansker hatt en sentral rolle i utformingen og 

gjennomføringen av barnas tilrettelagte opplæring i samarbeid med skolen og hjelpeinstanser.  



 
 

Forord 

En spennende og svært lærerik arbeidsprosess er over. På den ene siden er jeg lettet over å 

være ferdig, men på den andre siden er det litt vemodig at denne intense perioden er over. 

Arbeidet har gitt meg en anledning til å fordype meg i et fagfelt som jeg visste lite om på 

forhånd. Jeg ønsket å lære mer om barn som er født med skader forårsaket av morens 

alkoholkinntak under svangerskapet, samtidig som jeg ønsket å få en dypere innsikt i hvordan 

man kan tilrettelegge opplæringen for disse barna. Gjennom denne studien har jeg fått 

anledning til å fordype meg i begge områdene. 

 

For at undersøkelsen skulle kunne gjennomføres, har jeg vært helt avhengig av gode hjelpere. 

Jeg vil takke de fantastiske, engasjerte, kunnskapsrike foreldrene som sa seg villig til å være 

informanter i denne undersøkelsen. Deres dype beskrivelser, refleksjoner og tanker rundt 

barna, syndromet, skolen og deres foreldrerolle ha vært et privilegium å få tatt del i. 

 

En stor takk går også til min veileder Liv Margarete Lassen, som med veiledning, inspirasjon 

og gode faglige metodiske råd har vært uvurderlig gjennom hele arbeidsprosessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 8. November 2010 

 

Camilla Voss 

 

 



  

Innholdsfortegnelse 

Sammendrag 

Forord 

1 Introduksjon ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrunn .................................................................................................................... 1 

1.2 Samfunnsmessig- og spesialpedagogisk relevans ...................................................... 2 

1.3 Sentrale begreper - FASD .......................................................................................... 3 

1.4 Problemstilling ........................................................................................................... 3 

1.5 Formålet med oppgaven ............................................................................................. 4 

1.6 Oppgavens struktur .................................................................................................... 4 

2 Teoretisk rammer ............................................................................................................... 5 

2.1 FASD.......................................................................................................................... 5 

2.1.1 Symptomer på FAS ............................................................................................ 5 

2.1.2 Identifisering og diagnostisering........................................................................ 6 

2.2 Skole og Læring ......................................................................................................... 7 

2.2.1 Vygotskys læringsteori....................................................................................... 7 

2.2.2 Tilpasset opplæring & Spesialpedagogikk......................................................... 7 

2.2.3 Spesielle behov for barn med FASD.................................................................. 8 

2.2.4 FASD i og utenfor klasserommet....................................................................... 9 

2.2.5 Hvordan skape et positivt klasseroms miljø..................................................... 10 

2.2.6 Hvordan respondere på elevenes behov ........................................................... 11 

2.2.7 Ikke bare problemer… ..................................................................................... 13 

2.2.8 Streissguths “advokat” ..................................................................................... 14 

2.3 Foreldrerollen ........................................................................................................... 14 

2.3.1 Skole – hjemsamarbeid .................................................................................... 15 

3 Metode.............................................................................................................................. 17 

3.1 Vitenskapsteoretisk ramme og metodisk tilnærming for undersøkelsen ................. 17 

3.1.1 Casedesign........................................................................................................ 18 

3.1.2 Kvalitativ metode ............................................................................................. 18 

3.1.3 Intervjuguide .................................................................................................... 20 

3.1.4 Utvalg ............................................................................................................... 20 

3.2 Analyse..................................................................................................................... 22 



  

3.2.1 Valg av analysemetode – Grounded theory ..................................................... 22 

4 Presentasjon av funn......................................................................................................... 25 

4.1 Presentasjon av informantene................................................................................... 25 

4.2 Skolerelaterte vansker for elever med FASD........................................................... 27 

4.3 Pedagogiske/spesialpedagogiske tiltak for elever med FASD................................. 40 

4.4 Informantenes rolle i barnas opplæring.................................................................... 53 

4.5 Skole – hjemsamarbeid ............................................................................................ 59 

5 Diskusjon.......................................................................................................................... 62 

5.1.1 Skolerelaterte vansker for barn med FASD. .................................................... 62 

5.1.2 Hvilke pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak opplever foreldrene at deres 
barn hadde behov for? ...................................................................................................... 66 

5.1.3 Hva opplever foreldrene som sin rolle og sitt bidrag I barnas opplæring? ...... 74 

5.1.4 Skole – hjemsamarbeid .................................................................................... 78 

5.2 Begrensninger ved undersøkelsen............................................................................ 82 

5.3 Konklusjoner ............................................................................................................ 84 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 86 

Vedlegg .................................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1 Introduksjon  

Denne masteroppgaven handler om barn født med skader forårsaket av morens inntak av 

alkohol under svangerskapet betegnet som fetal alcohol spectrum disorders (FASD). Fokus er 

på å undersøke hvordan og på hvilken måte man i skolen kan tilrettelegge opplæringen for 

disse barna slik at de får en likeverdig og inkluderende skolesituasjon (Buli - Holmberg & 

Ekeberg, 2009). Hovedkilder for oppgavens analyse er nasjonal og internasjonal faglitteratur 

(Alvik & Dalen, 2002; Killèn & Olofsson, 2003; Streissguth, 2006; Thormann, 2006; 

Skotland, 2008) og forskning gjort på feltet (O´Connor & Paley 2009; Kondituwakku, 2009), 

samt lærerveiledning produsert i Sverige, USA og Canada (Bonsu, 2007; Clarren, 2004;  

Wittgard, 2005). Norsk faglitteratur og forskning gjort på feltet er hovedsakelig utarbeidet i 

regi av Borgestadklinikken – behandlings og kompetansesenter, ”Rus region Sør” og sosial og 

helsedepartementet (Hansen, Brekke & Nordlie, 2000; Brubakk, Lægreid, Melve, Nordlie, 

Skranes, Slinning & Tømmervik, 2005). Disse sentrene har sin spisskompetanse på gravide 

rusmissbrukere og deres familier. Min vitenskapelige undersøkelse består av tre intervjuer 

med fire foreldre til tre barn som har fått diagnosen FASD. To er fosterforeldre og to 

adoptivforeldre. Deres historier gir et fenomenologisk innblikk i vansker, behov og 

muligheter for å tilrettelegge opplæringen for barn med FASD. 

 

1.1 Bakgrunn 

I løpet av de siste årene har det kommet frem at forekomsten av barn som blir eksponert for 

rusmidler i mors liv er et underkjent og et økende problem (Øiern, 2004; Brubakk et al., 2005; 

Skotland, 2008; Aftenposten, 2009). Skotland (2008) hevder at barn som blir eksponert for 

rusmidler i mors liv er et såpass underkjent problem at det i Norge i 2008 verken fantes 

statistikk eller registreringer over dette problemet. Ekspertene mener at det ikke har vært nok 

oppmerksomhet på ruseksponerte spedbarn i Norge til at det finnes noe systematisk 

registrering av dette. Beregninger fra Sverige og USA (Mørland, 2008) viser derimot at 1 av 

100 barn nå får skader av alkohol i motsetning til antagelser om at 1 av 1000 barn får det. 
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1.2 Samfunnsmessig- og spesialpedagogisk 

relevans 

Det vide spekteret av skader som er forårsaket av alkoholbruk under svangerskapet er samlet 

under begrepet Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). Dette er et økende og alvorlig 

samfunnsproblem. Alvoret ved problemet er de store kognitive, sosiale, atferds og fysiske 

skader som barna blir påført. De første vitenskapelige publikasjonene om uønskede følger 

etter alkoholbruk i svangerskapet kom så tidlig som i 1892 og 1899 (Brubakk et al., 2005). De 

neste kom i 1957 og 1960. Føtalt alkoholsyndrom (FAS) ble først beskrevet så langt tilbake 

som i 1968 (Wittgard, 2005). Hvis vi ser nærmere på norske forhold ble det stor 

oppmerksomhet rundt FAS etter at syndromet ble kjent her på 80 – tallet (Brubakk et al., 

2005). Det resulterte i en stor opplysningskampanje i midten av 80 – årene der gravide ble 

oppfordret til å avstå fra alkohol, som resulterte i at alkoholbruken hos gravide ble halvert i 

perioden 1985 til 1990 (Alvik & Dalen, 2002). Det har i de siste 3 tiårene etter at FAS første 

gang ble beskrevet vært en enorm utvikling i forskning rundt diagnosen, og det har vært 

foretatt mange forskningsstudier både på mennesker og dyr på effekten av prenatalt alkohol 

”konsum”. Men på tross av denne utviklingen og de evidens forskningen har medført, er det 

enda i dag mange missforståelser på emnet både av profesjonelle og av samfunnet generelt. 

Det er holdinger og tro på at ”et glass vin eller to hver dag kan ikke skade”, og andre mener at 

visse typer alkohol er trygge å konsumere under graviditet (Skotland, 2008). Dette skjer på 

tross av at helsedirektoratet gikk ut i Norge i 2005 og anbefalte totalavhold under graviditet.  

 

Alkoholrelaterte fosterskader påvirker ulike individer på ulike måter og i varierende grad. 

Elever med FASD er derfor ingen homogen gruppe, men hvert individ representerer en unik 

og kompleks kombinasjon av ferdigheter og vansker (Streissguth, 2006). Vanskene er ofte 

såpass store at barn med FASD trenger tilrettelagt skoleprogrammer som inneholder både 

tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Fordi det i følge uttaleser fra ”Den norske 

foreningen for rusmiddelskadde barn” (RMSB) er lite kunnskap om syndromet innen skolen 

og dets hjelpeapparat (PP – tjenesten og BUP), kan syndromet lett forveksles med ADHD, 

ulike former for utviklingshemning eller omsorgssvikt. Det viser seg at det er foreldrene som 

syns å kjenne sine barn best.Barna er ofte plassert i fosterhjem eller adoptert fordi deres 

biologiske foreldre har for store problemer selv til å være ansvarlige for barns omsorg. 

Kunnskap om syndromet og dets følger er av stor relevans for det spesialpedagogiske fagfelt i 
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forhold til kartlegging, igangsetting av tiltak og veiledning av foreldre og lærere. Fokuset i 

undersøkelsen er på hvordan og på hvilke måter skolen kan tilrettelegge opplæringen for 

elever med FASD. 

 

1.3 Sentrale begreper - FASD 

Alle former for rusmiddelbruk av mor under svangerskapet kan medføre skader på barnet 

(Killèn & Olofsson, 2003). Det finnes ulike typer russkader, avhengig av hvilket rusmiddel 

mor har inntatt under graviditet. Man deler det gjerne inn i fire grupper; Føtalt 

alkoholsyndrom (FAS), Føtale alkoholeffekter (FAE), Fetal alcohol spectrum disorders 

(FASD) og Neonatalt Abistinenssyndrom (NAS) (Hansen et al., 2000). Føtalt alkoholsyndrom 

(FAS) er den alvorligste skaden et barn kan få dersom mor inntar alkohol, særlig i 

begynnelsen på svangerskapet som gir synlige skader. Føtal alkohol effekt (FAE) er ikke en 

diagnose, men en betegnelse som faller inn under FASD paraplyen. Betegnelsen blir brukt når 

det er alkoholrelaterte skader i nervesystemet, men hvor barna ikke har de utseendesmessige 

avvik som en ser ved et fullt utviklet syndrom (Hansen et al., 2000). Forskning har vist at barn 

med FAS og FAE møter mange av de samme utfordringene under sin skolegang og oppvekst 

(Streissguth, 2006). 

 

1.4 Problemstilling 

Denne oppgaven undersøker på hvilke måter og hvordan skolen kan tilrettelegge 

opplæringene for elever med Fetal Spectrum Disorders (FASD). Det er en kvalitativ studie 

som er basert på foreldres opplevelser rundt barnas skolegang. Foreldrene ble valgt som 

informanter fordi skoler og dets hjelpeapparat synes å ha begrenset kunnskap om syndromet. 

Av etiske og praktiske grunner er informantene i undersøkelsen enten fosterforeldre eller 

adoptivforeldre. Oppgaven inkluderer foreldrenes tanker rundt barnas skolegang og 

opplæring, deres erfaring og kunnskap i forhold til temaet. Det overordnede tema er: ” Barn 

med Fetal Spectrum Disorders og skolen”. Temaet undersøkes ut fra de fire 

forskningsspørsmål om: 1. barnas skolerelaterte vansker, 2. pedagogiske og 

spesialpedagogiske tiltak , 3. foreldrenes rolle og sitt bidrag i barnas opplæringen , 4.  skole -

hjem samarbeid. Dette undersøkes ut fra foreldrenes opplevelser. 
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1.5 Formålet med oppgaven 

Formålet med denne undersøkelsen er først å fremst å undersøke hvordan man kan 

tilrettelegge opplæringen på best mulig måte for elever med FASD. Jeg ser det som relevant 

da det mest sannsynlig er flere barn i skolealder som har slike skader enn man tidligere 

trodde, og som da muligens ikke får den tilrettelagte opplæringen de har krav på (Brubakk et 

al., 2005; Mørland, 2008). Inkludering, likeverd og tilpasset opplæring er tre begreper som er 

rettesnoren og målestokken for kvaliteten i den norske skolen. I begrepet tilpasset opplæring 

ligger det en føring om at all opplæring skal være tilpasset evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev. Med begrepet inkluderende opplæring menes det at alle har en tilhørighet i en 

inkluderende skole, ingen er definert som utenfor fra starten av. Eleven skal ta del i et 

fellesskap, samtidig som opplæringen må møte eleven ut i fra de evnene og forutsetningene 

vedkommende har (Buli - Holmberg & Ekeberg, 2009). Likverdighet betyr at hver elev får 

tilsvarende gode opplæringsforhold selv om de ikke er like (Buli- Holmberg & Ekeberg, 

2009). For denne undersøkelsen blir det interessante å se hva tilpasset opplæring, inkludering 

og likeverd betyr for denne elevgruppen samtidig som man undersøker hva det er skolen kan 

gjøre for tilrettelegge undervisningen etter disse prinsippene for elever med FASD. 

 

1.6 Oppgavens struktur   

Masteroppgaven struktureres etter følgende seks hovedkapitler:  

1. Introduksjon av temaet, problemstillingen og hovedbegreper 

2. Teoretiske rammer for undersøkelsen med vekst på  symptom- og diagnosebeskrive, 

skolen, læring, spesialpedagogikk, og foreldre-rollen samt skole - hjem samarbeid.  

3. Metodiske spørsmål om vitenskaps- og forskningsbegreper, casedesign, intervju, og 

Grounded theory. 

4. Resultater presentert etter de fire underproblemstillingene 

5. Diskusjon av resultatenes mening for det spesialpedagogiske fagfeltet og drøfting av 

hvorvidt undersøkelsen bekrefter tidligere teori og forskning. Kapittelet avsluttes med å 

drøfte undersøkelsens begrensinger.  

Undersøkelsen er en beskrivelse av tre barn med FASDs historier. Det er deres foster eller 

adoptive foreldre som forteller om vansker, muligheter og prosesser i barnas skolesituasjoner. 

Fortellingene er basert på foreldrenes opplevelser og refleksjoner gjennom de årene de har 

fulgt opp sine barn.  
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2 Teoretisk rammer 

2.1 FASD  

2.1.1  Symptomer på FAS 

Det er en rekke missdannelser, avvik og skader som følger med det å ha FAS. De er som 

følgende: 

• Fysiske missdannelser og medisinske plager. Avvikende ansiktstrekk, hjertefeil, 

ganespalte, klumpfot og misdannelser i urinveiene og kjønnsorganene er eksempler på 

fysiske missdannelser. Synsvansker, hørselsvansker, hjerteproblemer, unormal utvikling 

av skjelett og nevrologiske forstyrrelser som kramper er eksempler på medisinske plager 

(Streissguth, 2006).  

Funksjonelle avvik. Innenfor funksjonelle avvik finne vi kognitive vansker som  

hukommelsesvansker, innlæringsvansker, vansker med informasjonsprosessering, 

organisering, generalisering og vansker med eksekutive funksjoner (Brubakk et al., 2005; 

Wittgard, 2005). Begrepet eksekutive funksjoner innebærer evnen til å opprettholde 

relevant problemløsning for å oppnå fremtidige mål (Kondituwakku, 2009). Dette 

inkluderer evnen til å undertrykke stimuli, planlegging og mental representasjon (Brubakk 

et al., 2005).  

• Motoriske vansker. En del barn med FASD vil ha forsinkeleser i den motoriske 

utviklingen, noen både med den grovmotoriske - og finmotoriske utviklingen. 

Visuomotorisk koordinering er ansett som spesielt vanskelig for barn med FASD 

(Brubakk et al., 2005). Her kan det være snakk om vansker med å skulle knyte sko og 

holde en penn (Wittgard, 2005). 

• Oppmerksomhet og hyperaktivitet. Hyperaktivitet og vansker med å fokusere og 

opprettholde oppmerksomheten er kanskje de mest kjente utfordringene for barn med 

FASD (Brubakk et al., 2005). Barna kan ha vansker med å gjøre ferdig oppgaver og har 

vansker med å skifte aktivitet, er uoppmerksomme og mister lett konsentrasjonen 

(Brubakk et al., 2005). 

• Sosial ferdigheter. Studier har vist at sosiale vansker for mennesker med FASD er høyere 

enn hos befolkningen for øvrig og begynner tidlig i barneårene og fortsetter inn i 

voksenlivet (O`Connor & Paley, 2009). Det er videre evidens om at de sosiale vanskene 

faktisk øker og blir mer synlig jo større barna blir (O`Connor & Paley, 2009). Elevene 
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misforstår gester, toneleie, kroppsspråk og ansiktsutrykk og blir oppfattet som lett 

påvirkelig, stae eller overdrevet vennelig (Hansen et al., 2000). 

 

2.1.2 Identifisering og diagnostisering 

For å kunne identifisere FASD hos barn er det viktig med en tverrfaglig tilnærming da 

elevenes vansker kan oppfylle diagnosekriteriene til flere forksjellige lidelser, og da spesielt 

for en ADHD diagnose. Det må videre foreligge unormale funn i hver av de tre følgende 

kategorier for å kunne sette en FAS diagnose: 

 

1. Generell veksthemming, i fosterlivet så vel som etter fødselen. Veksthemmingen 

gjelder vekt, lengde og hodeomkrets og skal ligge under den såkalte 10 percentil 

2. Skader på sentralnervesystemet, det foreligger nevrologiske abnormaliteter, 

utviklingshemning eller intellektuelle forsinkelser. 

3. Karakteristiske ansiktstrekk, minst to av følgende symptomer skal være tilstede: 

a. Microcephaly, hodeomkrets under 3 percentil 

b. Micro – opthalmia, korte øyespalter 

c. Liten eller ingen Philtrum (nese – leppefure), tynn overleppe og/eller flat 

midtansikt. (Thormann, 2006). 

Internasjonalt foreligger det flere definisjoner på barn født med alkoholskader med felles 

grunntrekk (Alvik & Dalen, 2002). Mange krever minst to av de karakteristiske trekkene i 

ansikt og kranium. ICD– 10 inneholder ingen kriterier (Alvik & Dalen, 2002) I tillegg til disse 

kriteriene må det foreligge bevis på barnet har blitt utsatt for alkohol i mors liv.  

Man kan stille diagnosen allerede ved fødselen, men det er ofte lettest å sette en diagnose når 

barnet er mellom 2 og 11 år (Alvik & Dalen, 2002). Før 2 års alderen kan det være vanskelig 

å stadfeste at sentralnervesystemet er affisert, og de karakteristiske ansiktstrekkene er ofte 

ikke så fremtredene. Ansiktstrekkene kan også bli normalisert ved puberteten slik at det kan 

være vanskelig å diagnostisere etter at puberteten har inntruffet.  

 

Store individuelle forskjeller 

Barn og unge med medfødte alkoholskader er svært forskjellige. Det finnes ikke en 

karakteristisk funksjonsprofil som er felles for denne gruppen (Alvik & Dalen, 2002). I et 

tilfelle kan utfordrende adferd dominere vanskene, mens i et annet tilfelle er det en alvorlig 

utviklingshemming som er det dominerende. Her kan det nevnes at FAS nå blir sett på som 
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den største kjente årsaken til utviklingshemning i den vestlige verden (Alvik & Dalen, 2002). 

En tankevekker er at FAS er den eneste formen for utviklingshemning som med 100% 

sikkerhet kan forebygges. 

 

2.2 Skole og Læring 

2.2.1 Vygotskys læringsteori 

Den russiske psykologen Lev S. Vygotsky har hatt en sentral posisjon innenfor 

utvikingspsykologien og en stor innflytelse innen pedagogikkfaget. Han poengterer at 

kommunikasjon og språkbruk mellom barn og omgivelsene er det sentrale for at et barn skal 

oppta læring på en best mulig måte (Vygotsky, 2008). Et annet viktig poeng i Vygotskys 

teorier som har stor pedagogisk og spesialpedagogsk interesse er at utviklingen løper fra det 

sosiale til det individuelle. Det er slik at barnet er i stand til å utføre handlinger i samspill med 

andre før det er i stand til å gjøre det på egenhånd. Forskjellen mellom disse to nivåene kalles 

den nærmeste utviklingssone (Vygotsky, 2008). I en skole der alle elever har rett på å få et 

skoletilbud som er tilpasset elevenes utviklingsnivå og opplæringsbehov blir Vygotskys 

nærmeste utviklingssone svært relevant i forhold til kartlegging av elevens ståsted, støtte 

(scafollding) ved innlæringen og mediering mot neste sone gjennom tilpasset opplæringen.  

 

2.2.2 Tilpasset opplæring & Spesialpedagogikk 

Tilpasset opplæring gjelder for all undervisning, både ordinær undervisning og 

spesialundervisning. Dette innebærer at alle elever i den norske skolen, har krav på en 

opplæring som er tilpasset deres forutsetninger og behov (Buli - Holmberg & Ekeberg, 2009). 

Ordinær undervisning er en betegnelse på den undervisningen som gjennomføres med tanke 

på at det store flertallet av elever skal få et godt læringsutbytte. En del elever med FASD vil 

få et dårlig læringsutbytte ved kun å få et tilpasset opplæringstilbud gjennom den ordinære 

undervisningen, og de har da krav på spesialundervisning. Retten til spesialundervisning er 

regulert i opplæringslova  § 5.1 (2009) der det blir slått fast at elever som ikke har eller som 

ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til 

spesialundervisning. Spesialundervisning kan dreie seg om en bredt register av tiltak fra et par 

ene - timer i uka til et opplæringstilbud som skiller seg helt fra lærerplanen (Reindal, 2004). 

Undervisningen kjennetegnes ved at den blir gitt til eleven etter en sakkyndig vurdering og et 

enkeltvedtak. Når skolen eller foreldrene ønsker en vurdering om eleven trenger 
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spesialundervisning, henvises elevene til PPT som gjennomfører en totalvurdering av 

opplæringstilbudet og skriver en sakkyndig vurdering. Vurderingen skal inneholde hvilke 

pedagogiske tiltak som bør settes i gang, samt anbefales det eventuelt å vurdere tiltakene om 

spesialundervisning (Shultz, Hauge & Støre, 2008). Det er ofte et behov for ekstra ressurser 

for at eleven kan få spesialundervisning, enten i form av økonomiske ressurser til lønning av 

lærere eller assistenter eller innkjøp av utstyr. Denne ekstra spesialpedagogiske ressursen er 

av ulikt omfang etter som elevenes behov og organisering av undervisningen varierer. Videre 

er det i følge opplæringslova § 5-5 (2009) et krav om at skolene utarbeider en individuell 

opplæringsplan (IOP) for elever med spesialundervisning. Denne planen skal vise mål for og 

innholdet i opplæringen, og beskrive hvordan opplæringen skal drives.  

 

2.2.3 Spesielle behov for barn med FASD 

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i en canadisk, en amerikansk og en svensk veiledning for 

å belyse hvordan man kan tilrettelegge undervisningen for elever med FASD. Dette 

utgangspunktet ble valgt på grunn av at Canada og Amerika har noen de fremste forskerne på 

feltet samt at undersøkelsens kontakt i Borgestadsklinikken viste til veiledninger fra disse 

landene. Den amerikanske veiledningen heter ”reach to teatch – educating elementary and 

midle school children with fetal alcohol spectrum disorders” (Bonsu, 2007). Den canadiske 

veiledningen heter ”teaching students with fetal alcohol spectrum disoders : Building 

strenghts, creating hope ”(Clarren, 2004). Den svenske veiledningen ble utviklet i 2005 og 

heter ”att undervisa elever med fosterskador av alkohol, Fetal alcohol spectrum disorders, 

FASD”. Karin Wittgard (2005) oversatte og tilpasset en canadisk veiledning til svenske 

forhold. Undersøkelsen fant det interessant å kunne se nærmere på en veiledning som kanskje 

er mer tilpasset nordiske forhold. 

 

Den amerikanske veiledningen spesifiserer at veiledningen er for lærere som underviser 

elever med FASD i barne- og ungdomskolen, mens de andre veiledningene ikke har en 

aldersspesifikasjon, men bruker i sine eksempler elever i både barneskole- og 

ungdomsskolealder. Undersøkelsen vil nå sammenfatte hva veiledningene vektla som viktige 

tiltak for å tilrettelegge opplæringen for denne elevgruppen. Undersøkelsen trekke frem 

likheter, ulikheter og eventuelle motsigelser i de ulike veiledningene.  
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2.2.4 FASD i og utenfor klasserommet 

Strukturering av det fysiske læringsmiljø                                                                       

Samtlige av veiledningene la vekt på strukturering av klasserommet som viktig tiltak for 

elever med FASD. Mange elever med FASD kan på grunn av deres nevrologisk avvik reagere 

atypisk på deres fysiske miljø. Elevene kan bli distrahert av for sterke inntrykk, for sterkt lys 

og lyder. Barn kan reagere på dette ved å hjemme seg under en pult, løpe rundt i 

klasserommet, prate høyt eller utagerer på ulikt vis for å redusere stimuli. Her legger 

veiledningene vekt på at man må forsøke å redusere forstyrrende lys- og lydinntrykk, og 

andre forstyrrende stimuli til et minimum.  

Effektive rutiner                                                                                                                          

For elever med FASD er det viktig å ha dagen mest mulig planlagt med mest mulig struktur 

og rutiner. Tiltak i forhold til dette er å benytte et skjema eller en dagtavle over dagens eller 

ukens aktiviteter slik at eleven kan ha oversikt over de ulike aktivitetene. Ved dagens eller 

ukens slutt kan man sammen med eleven snakke om dagens aktiviteter, om hvordan 

overgangene mellom aktivitetene gikk og forberede eleven på eventuelle forandringer som vil 

skje. Informer også foreldrene slik at de kan snakke med barna om dette. Ved overganger til 

andre aktiviteter er det viktig å forberede elevene på dette ved å tydelig vise hvor lang tid det 

er til bytte av aktivitet. Dette kan man gjøre ved å benytte timeglass, stoppeklokke eggklokke 

eller lignende. 

Tilrettelegging for aktiviteter utenfor klasserommet                                                                 

Den var kun den canadisk veiledningen som hadde et eget punkt for hvordan man skulle 

tilrettelegge for aktiviteter utenfor klasserommet. I korrespondanse med foreningen for 

rusmiddelskadde barn (RMSB) kom det frem at de etterspurte tiltak for dette da de opplevde  

et stort behov på området. En gjennomgang og visualisering av regler, bruk av sosiale 

historier og samtaler om hva som forventes av eleven i ulike aktiviteter kan være gode 

strategier for å lykkes. Små grupper, assistenter og ”hemmelig venn” er andre gode metoder 

og tiltak som nevnes i denne forbindelsen. 
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2.2.5  Hvordan skape et positivt klasseroms miljø 

Skolen har et ansvar med å veilede og tilrettelegge i forhold til sosial fungering og 

kompetanse. Veiledningene kommer med en del råd i forhold til sosiale vansker og 

adferdsvansker. De er som følgende: 

• Gi eleven direkte og umiddelbar respons på uakseptabel adferd. Ros god oppførsel og 

veiled på uakseptabel adferd. 

• Vær oppmerksom på at negativ adferd kan være et utrykk for at eleven har behov som 

ikke blir oppfylt eller at eleven ikke forstår hva som skal gjøres.  

• En metode for å lære elven selvkontroll er å lære elevene korte spesifikke fraser som 

de skal handle etter. For eksempel kan frasen ”tell til 10 først” være til hjelp 

• Tillat eleven å gjøre feil. Hjelp eleven til å tenke positivt. 

• Benytt spill der turtaking er en del av spillet. Dette for å lære eleven å ta tur 

• Sett grenser og hold dem. Visualiser reglene slik at de kan leses og repeteres jevnlig 

• Hjelp eleven til å bli klar over sine styrker og sine behov. 

• Lag sammen med eleven en alternativ plan han/hun kan følge hvis han/hun blir 

overstimulert. 

Når det kommer til spesifikk trening av sosial kompetanse beskriver den svenske 

veiledningen rollespill, videotape og sosial historier som gode metoder i et slikt arbeid. 

 

Da hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og impulsivitet er vanlig, vil det være aktuelt med 

en vurdering av medikamentell behandling for dette. Dette gjelder kanskje spesielt der eleven 

også sliter med en ADHD - problematikk (Alvik & Dalen, 2002).  

 

Årsak og virkning                                                                                                                 

Lærere og foreldre opplever ofte at eleven gjør de samme feil om og om igjen, uansett hvor 

mange ganger de blir korrigert eller får ta konsekvenser for sine handlinger. Barn som har det 

slik har ofte vansker med å forstå sammenhengen mellom årsak – virkning og kan derfor ikke 

se hvilke konsekvenser som følger handlingen. For å hjelpe eleven til å forstå sammenhengen 

mellom årsak og virkning må konsekvensene av uønskede handlinger være tydelige og 

umiddelbare og man må forklare hvorfor man iverksetter konsekvensene. 
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2.2.6  Hvordan respondere på elevenes behov 

Motoriske ferdigheter                                                                                                              

Det er viktig å motivere for lek og bruk av kroppen for spesielt å kunne øve opp de 

grovmotoriske ferdighetene. Bruk av rokkering, klatrevegg/stativ og hoppetau er ikke bare 

fine aktiviteter for å øve opp de motoriske ferdighetene, men de er også lite 

konkurransepreget noe som reduserer redselen for å bli rangert og vurdert i forhold til andre. 

Konsultasjon med en fysioterapeut om trening av ulike motoriske ferdigheter kan være 

nødvendig. 

Oppmerksomhet og konsentrasjon                                                                                     

Vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet viser seg ofte ved at elevene har vansker med 

å gjøre to ting samtidig, går glipp av instruksjoner, svarer på et spørsmål med et svar som ikke 

er relatert til spørsmålet, blir lett distrahert, er impulsiv og hyperaktive. Her hevder 

veiledningene at det og veksle mellom fysisk aktivitet og stillesittende arbeid kan være en god 

metode. Andre tilpasningsstrategier lærere kan benytte er: 

• Skap struktur i undervisningssituasjonen for å fokusere oppmerksomheten; ved 

blant annet å benytte høretelefoner, plassere eleven i en rolig del av klasserommet, 

reduserer unødvendig stimuli og bruk kun nødvendig undervisningsmateriale   

• Gi kun en oppgave av gangen; dette kan gjøres ved å lage en liste med oppgaver der 

elevene krysser av oppgavene ettersom de er gjort 

•  Ros eleven når han/hun lykkes og oppmuntre eleven til å tenke positivt og ha troen 

på seg selv. ”jeg kan klare det”! 

 

Hukommelse                                                                                                                        

Mange barn med FASD har som nevnt problemer med hukommelsen. Følgende områder av 

hukommelsen kan være affisert: 

•  Det sensoriske minnet – vansker med å behandle informasjon eller informasjonen 

oppfattes ikke riktig. 

• Lagringsminnet– lang- og kortidsminnet brukes ikke på en effektiv måte. 

• Gjenkalling – informasjonen lagers, men barnet har vansker med å hente det opp 

igjen når det er behov for det. 
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Veiledningene hevder at begrep læres og huskes lettere om de blir presentert konkret og 

gjennom tydelige eksempler, enn ved abstrakte representasjoner. Videre læres og huskes 

begreper om de blir presentert i en sammenheng og i et miljø som er kjent for elevene. Andre 

råd er: 

• Lær eleven ulike strategier for å huske ved å benytte huskelister, assosiasjonsøvelser 

og hjelpe eldre elever til å lære seg strategier for å ta notater som en hjelp til å huske 

• Lag rutiner i skolehverdagen, skriv dem ned og la elevene ha oversikten over rutinene 

lett tilgjengelig 

• Komplementer muntlige beskjeder med støtteord på tavlen, på overhead og lignende 

• Bruk ulike fargekoder i tekstbøker og annet materiell 

 

Språkutvikling                                                                                                                         

Barn med FASD har ofte en form for forsinket språkutvikling eller annen type språkvanske. 

De har ofte også betydelige vansker med kommunikasjon uansett om deres språkutvikling er 

forsinket eller ikke. Typisk eksempel på forsinket språkutvikling er ikke- aldersadekvat 

ordforråd og meningsoppbygning. Motorikken i taleorganene kan også være påvirket ved 

FASD, noe som kan føre til vansker med artikulasjon og vansker med å forme lyd. Språkets 

hovedfunksjon er å være bærer av sosial kommunikasjon. Det å skulle delta i såkalt 

cocktailparty kommunikasjon; lettflytende prat uten egentlig innhold, kan være en stor 

utfordring for disse elevene. En del elever er svært pratsomme. En slik tilsynelatende god 

språklig evne kan skjule vansker med oppfattelse og forståelse. Veiledningene anbefaler 

følgende for lærere som har barn med FASD og språkvansker: 

• bruk historier lest inn på bånd, slik at eleven kan høre på båndet samtidig som han/hun 

følger med i teksten 

• bruk et konkret språk, unngå metaforer og symbolikk 

• gi instruksjoner i flere steg og repeter ofte 

• be eleven å repetere for å sikre deg at eleven har forstått. 

• bruk video, data, lydbånd 

 

Lesing og skriving 

Vansker med lesing forbinnes ofte med forsinket språkutvikling eller en bakenforliggende 

språkvanske. Elever med FASD kan ha vansker med å lære seg å assosiere symboler og lyd 
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uten systematisk trening og repetisjon. Det som ofte skjer er at når elevene kommer oppover i 

skolealderen og innlæringen når et visst nivå går utviklingen fremover saktere. Veiledningene 

kommer med følgende råd for å kunne hjelpe eleven til å kompensere for sine språkvansker: 

• Gi instruksjoner på flere måter. Både verbalt og visuelt og bruk bilder som støtte til 

muntlig informasjon 

• Snakk ansikt mot ansikt med elevene, gi korte instruksjoner og bruk elevens navn 

• Dra ned tempoet. La elevene få den tiden han/hun trenger for å tenke ut og formulere 

sitt svar og la eleven få vite at det ikke finnes noen dumme spørsmål. Det er bare å 

spørre hvis det er noe man ikke forstår 

 

Matematikk 

Mange elever med FASD får store utfordringer med matematikk da de ofte har store vansker 

med å utvikle den logiske og matematisk evnen. De har ofte vansker med bearbeide data og 

løse problemer. Vansker med håndtering av tid og rom er typiske eksempler på matematiske 

vansker for disse elevene. Matematikken har også et eget vokabular som må lærers, forstås og 

benyttes. Dette er begreper og definisjoner som andre barn ofte lærer automatisk, men som for 

barn med FASD ofte må lærers eksplisitt og øves på jevnlig. Her kan det være lurt for eleven 

å ha ledetråder og huskeregler for regning i matematikk. Vansker med abstraksjon og 

hukommelse bidrar også til at barn med FASD ofte har vansker med tidsbegrepet og 

håndtering av penger. Skolen må øve eksplisitt på dette og tilby utstyr som stoppeklokke, 

kalkulator, huskeregler og lignende. Ettersom man kommer opp i høyere klassetrinn vil 

matematikken bli for abstrakt for en del elever med FASD. En individuell opplæringsplan 

som legger vekt på en mer grunnleggende matematikk vil da være nødvendig. 

 

2.2.7  Ikke bare problemer… 

Med så mange utfordringer kan det være lett og glemme at elever med FASD også har mange 

talenter og ferdigheter som alle andre elever. Den amerikanske lærerveieledningen ”Reach to 

teach” (Bonsu, 2007) fremhever dette, og vektlegger betydningen av å ha et fokus på det 

elevene er gode til. Veiledningen hevder at elever med FASD som sliter akademisk ofte 

lykkes på områder som er mer fysisk krevende. Den trekker frem yrker som kunstnere, kokker 

og yrker innenfor militære som eksempler på yrker der mennesker med FASD har lykkes godt 

i. 
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2.2.8  Streissguths “advokat” 

Forskeren Ann Streissguth har lenge anbefalt at man i arbeidet med å hjelpe mennesker med 

FASD benytter en såkalt advokat. Dette er en person som kjenner barnet godt, har kunnskap 

om FASD, og hjelper barnet på de ulike arenaene han/hun deltar i. Denne advokaten kan være 

en venn, en lærer, en person fra ansvarsgruppen eller en forelder (Streissguth, 2006). Innenfor 

skolen vil en advokat i følge Streissguth (2006) ha som oppgave å utvikle og følge opp en 

IOP og fungere som støtte og hjelp for eleven både i det faglige, sosiale og med spørsmål 

rundt FASD. Hjelp med koordinering av skole – hjem og elev - lærer samarbeidet er også 

noen av ”advokatens” oppgave. Brubakk et al., (2005) hevdet i sin rapport om alkohol og 

graviditet at bruken av en slik ”advokat” har vist seg å være en samfunnsøkonomisk 

investering som minsker problemene for barnet, foreldrene og for samfunnet generelt. 

 

2.3 Foreldrerollen 

Å være foreldre til et barn med funksjonshemninger er ikke en definert situasjon. De 

følelsesmessige og praktiske behovene varierer mellom enkeltindivider og familier og kan 

være forskjellige i ulike miljøer og kontekster. Det som kan være riktig behandling i en fase, 

kan være feilaktig i en annen. Dette stiller store krav til innlevelse, innsikt og samarbeidsvilje 

(Sætersdal, Dalen & Tangen, 2008). Foreldrene som omsorgspersoner går igjennom livsfaser 

som bærer preg av sjokk, sorg og skuffelse over å få et annerledes barn, til akseptering av det 

funksjonshemmede barnet, skaden, deres nye rolle, ulike hjelpeinstanser, søsken, den nye 

hverdagen og etter hvert en akseptering av det funksjonshemmede barnet som et selvstendig 

og voksent individ. (Davis, 1995; Lassen, 1998; Sætersdal et al., 2008).  

 

Foreldrerollen består i mange tilfeller ikke bare av å være oppdragere og omsorgspersoner for 

deres barn. Foreldrenes roller blir ofte også å være tiltaksapparatets forlengende arm som 

iverksettere og trenere. De får ofte ansvaret med ikke bare å iverksette, men også og trene og 

fullføre ulike treningsopplegg gitt av forskjellige yrkesgrupper som for eksempel 

spesialpedagoger, leger og fysioterapeuter (Sætersdal et al., 2008).  

 

Foreldrene og hjemmet er en del av systemene rundt det funksjonshemmede barnet i likhet 

med skolen, ulike hjelpeinstanser (PPT, BUP) og fritidsarenaer. Disse systemene skal ivareta 
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barnets mulighet for trivsel og utvikling. Skal man oppnå dette, må også de personene som er 

ansvarlige for systemene rundt barnet styrkes i sine roller. Foreldrene og de andre i systemene 

trenger å styrke hverandre med kunnskap, veiledning, bekreftelse og aksept i forhold til 

barnets oppdragelse og opplæring (Lassen, 2008). 

 

Foreldrene i denne undersøkelsen er ikke biologiske foreldre, men fosterforeldre eller adoptiv 

foreldre til deres barn. Det å være fosterforeldre kan by på ekstra utfordringer. Det kan være 

vanskelig for fosterforeldre å være forberedt på hvordan barnet er og hva det vil trenge og 

kreve av dem, og på hvem barnets foreldre er og hva de vil forvente og kreve av 

fosterforeldrene (Havik, 1996). Fosterhjemsbarn kan videre ha negative erfaringer knyttet til 

brudd i nære relasjoner. En slik plassering kan også være mer eller mindre ønsket av barnet 

selv (Havik, 1996). Derfor må fosterforeldrene ta høyde for at barnet kanskje ikke har ønsket 

dette og vil reagere ut i fra det (Havik, 1996). Fosterforeldre kan videre møte utfordringer i 

det å skulle engasjere seg emosjonelt i barnet og oppleve barnet som sitt eget. En grunn til 

dette er man ikke kan gi noen garantier mot at barnet ikke blir tilbakeført til sine biologiske 

foreldre. Utfordringene blir ikke mindre dersom, som i denne undersøkelsen, barnet har en 

funksjonshemning. Fosterforeldre bærer naturligvis ikke skyldfølelse for barnets tilstand, men 

de føler ofte skyld for at de ikke strekker til. Mange opplever at de har påtatt seg en oppgave 

de ikke har forstått rekkevidden av. En del fosterforeldre forteller at de har fått mangelfulle 

opplysninger fra de offentlige instansene, og opplever å måtte være eller bli eksperter på 

barnets tilstand og kjempe hardt for rettigheter og tilbud de har krav på (Johansson & Sundt, 

2005).  

Adoptivforeldre må i motsetning til fosterforeldre forholde seg til et helt ukjent barn. De 

kjenner i mindre grad til barnets genetiske utrustning og har ofte begrenset informasjon om 

barnets første leveår. Noen av barna har levd hos sin biologiske mor, andre i fosterhjem eller 

på  barnehjem/ institusjon før de kom til adoptivhjemmet. De har ofte i likhet med fosterbarna 

negative erfaringene med ulike former for omsorgssvikt, separasjoner og brudd i nære 

relasjoner, som adoptivforeldre vil måtte forholde seg til (Grøndal, 2009).  

 

 

2.3.1 Skole – hjemsamarbeid 

Hjem og skole må samarbeide om å legge til rette for at barn og unge får et læringsmiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Dette krever blant annet at hjemmet får informasjon om 
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målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling og hvordan hjemmet kan bidra til 

å fremme elevenes måloppnåelse. Skolen må også kunne legge til rette for at foreldrene får de 

nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen. Et 

slik samarbeid er regulert i opplæringsloven kapitel 1, §1-1 (2009): som slår fast at 

opplæringen i skole skal, i samarbeid  og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og 

framtiden og gi elevene historisk og kulturell forankring. 

Et godt samarbeid krever i tilegg at skolen møter foreldrene med bestyrkende og 

anerkjennende holdninger, med respekt, evne og vilje til å ta deres perspektiv, og å utvikle et 

reflektert forhold til egen rolle, egne holdninger og egen praksis (Sætersdal et al., 2008).  

 

Foreldrene til barn med spesielle behov har ofte mer omfattende kontakt med skolen på alle 

trinn i opplæringen enn foreldre til funksjonsfriske barn (Sætersdal et al., 2008). Et slikt 

samarbeid er regulert i opplæringsloven § 5-4 (2009) som slår fast at tilbudet om 

spesialundervisning skal så langt som råd utformes i samarbeid med elevene og foreldrene, og 

det skal legges stor vekt på deres syn. Foreldrene bør videre forstå hvorfor barnet har behov 

for spesialundervisning, delta i utformingen av opplæringstilbudet og følge opp elevens 

opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2009).  

Undersøkelser har vist at foreldrene, med deres livsløpsperspektiv på barnas opplæring, må 

stå på for at deres barn skal få et godt skoletilbud. Opposisjonerer mot pedagogenes mer 

kortsiktige målsettinger blir ofte ikke sett på som konstruktive innspill og korrektiver til den 

spesialpedagogiske virksomheten, men som pedagogiske utfordringer der en skal overbevise 

foreldrene om skolens pedagogiske virksomhet er til det beste for barnet (Sætersdal et al., 

2008). Mange spesialpedagoger ser på foreldrene som problemer, enten de er krevende og 

resurssterke eller tause og tilbakeholdende. Alle foreldrene blir potensielle problemer enten de 

bryr seg for mye eller for lite. De blir ofte behandlet som klienter som må følges opp, hjelpes 

og beskyttes på samme måte som deres funksjonshemmede barn (Sætersdal et al., 2008). 

I forhold til kommunikasjonen mellom foreldre og skole er det er i følge Tveit (2010) fire 

utfordringer. Den første utfordringen er å få gjennomført selve dialogene med foreldrene. Den 

andre er at det kan være forskjeller i utøvelse av myndighet mellom foreldre og lærer. Den 

tredje utfordringen dreier seg om å være klar på at kommunikasjonen kan gjenspeile sosiale 

ulikheter mellom elevene. Den fjerde utfordringen er at foreldrene og lærerne har ulike 

målsettinger med kommunikasjonen dem i mellom.  
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3 Metode 

3.1 Vitenskapsteoretisk ramme og metodisk 

tilnærming for undersøkelsen 

Vitenskap som fagområdet er gjenstad for systematisk forskning (Ringdal, 2001). Forskning 

kan sees på som en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten eller øke ens 

kunnskap. Søkingen etter ny innsikt vil i praksis bety å etterprøve, fornye og videreutvikle det 

som til en hver tid fremstår som etablert eller anerkjent kunnskap på det aktuelle området 

(Gall, Gall & Borg, 2007). En slik forskning skal karakteriseres som et kvalitetsarbeid, både 

når det gjelder innhold, metode og troverdighet (Befring, 2007). Hvilke vitenskapelige 

rammer og metodiske tilnærminger som velges for å få svar på undersøkelsens 

forskningsspørsmål trengs å redegjøres slik at man kan etterprøve, eventuelt fornye og 

videreutvikle undersøkelsen – skape en troverdig og god undersøkelse. Dette kapitelet skal 

derfor videre dreie seg om valg av vitenskapsteoretisk rammer og metodiske tilnærminger for 

denne undersøkelsen.  

 

Undersøkelsens fokus var å se nærmere på hvordan man kan tilpasse opplæringen for elever 

født med alkoholrelaterte skader, såkalt ”fetal alcohol spesctrum disorders”. Det finnes en del 

forskning på spedbarn født med skader forårsaket av morens bruk av alkohol under 

svangerskapet. Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) som har etablert et 

nasjonalt kompetansenettverk for sped – og småbarns psykiske helse har gjennomført 

undersøkelser på temaet (http://www.rbup.no). Ut fra min kjenneskap til feltet finnes det 

derimot til dels lite litteratur, forskning og fokus på feltet skolebarn med FASD og deres 

skolesituasjonen, og av den grunn valgte jeg å ha en empirisk - eller erfaringsvitenskapelig 

tilnærming til undersøkelsen. Empirisk eller erfaringsbasert forskning handler om å sette 

søkelyset på aktuelle problemstillinger ved å arbeide med primærdata innsamlet ved 

observasjoner, intervjuer eller spørreskjemaer (Befring, 2007). Man bygger kunnskap og 

innsikt på grunnlag av observasjoner og testing av påstander om virkeligheten (Ringdal, 

2001). Empiri betyr erfaring. I vitenskapelige termer kan empiri forstås slik at noe kan 

observeres, beskrives og bekreftes og at en slik fremvisning er grunnlaget for evidens 

(Ringdal, 2001). Jeg ville finne frem til informantenes egne meninger, kunnskaper og tanker 

rundt problemstillingen for en tilegnelse av dypere kunnskap og kjennskap til feltet. Analyser 
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og forklaringer på problemområde ved variabler og kvantitative størrelser var ikke 

undersøkelsens formål. Derfor ble et kvalitativ forskningsdesign lagt til grunn for denne 

undersøkelsen. I kvalitativ forskning er det nettopp informantenes egne intensjoner, 

selvforståelse og holdninger som er det sentrale (Befring, 2007).                                                                                              

Kvalitativ forskning kan ikke fremskaffe generaliserbare fakta om absolutte påstander om 

hvordan virkeligheten er. Sammenfallende med oppgavens formål har slik forskning fokus på 

å fremskaffe fyldige og detaljerte beskrivelser, slik at vi kan utvikle vår forståelse av 

fenomener knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Dalen, 2008).  

 

3.1.1 Casedesign 

Et casedesign kan være en undersøkelse av en enkelt enhet eller en kollektiv enhet, og den 

kan være avgrenset både i tid og rom. Målet med et casedesign er å gi en intensiv beskrivelse 

av et sosialt system, helhetsforståelse. Et sosialt system kan for eksempel være en bedrift, en 

spesifikk bransje, en verdikjede eller en hendelse. Slike undersøkelser blir ofte brukt i 

kvalitativ forskning, enten ved bruk av intervjuer eller observasjoner (Jacobsen, 2000). 

Johannessen, Kristoffersen og Tufte (2004) hevder at slike casestudier egner seg best til 

”hvorfor” og ”hvordan” spørsmål. Ved å gjennomføre et casestudie for å prøve å forklare 

problemformuleringene vil man kunne få innblikk i et bestemt tilfelle og kunne relatere dette 

til teori for å forbedre sine kunnskaper innenfor et området. 

I denne undersøkelsen er caset hvordan man kan tilpasse opplæringen for elever med FASD.  

undersøkelsen benytter seg av informanter som alle er enten fosterforeldre eller 

adoptivforeldre til barn med ulik grad av føtale alkoholskader.  

 

3.1.2 Kvalitativ metode 

Kvalitative studier innbefatter en rekke ulike datainnsamlingsmetoder. Det kan blant annet 

være snakk om deltakende og ikke - deltakende observasjon, intervju, dokumentanalyse og 

video (Befring, 2007). I denne undersøkelsen er det brukt intervju som metode for 

datainnsamling. I et intervju blir kunnskap til mellom den som intervjuer og synspunktene til 

intervjupersonene. Kvalitative intervju er spesielt godt egnet for å få innsikt i informantenes 

egne erfaringer, tanker og følelser (Dalen, 2008). Det sentrale med slike intervju er nettopp at 

man innhenter informantens perspektiv, informantens stemme (the actors voice) (Launsø & 
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Rieper, 1995). Her fokuserer man på informantens aktive forhold til seg selv og omverdenen, 

og sikter på å beskrive og utvide informantens og forskerens forståelse av et fenomen (Launsø 

& Rieper, 1995). Kvale (1997) definerer det kvalitative forskningsintervjuet som et intervju 

som har som mål å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med henblikk på 

fortolkning av de beskrevne fenomener. Det er forskeren som styrer dialogen mellom 

intervjuobjektet og intervjuer ved at han definerer og kontrollerer situasjonen. 

Intervjuobjektets svar følges opp av intervjueren. Det er flere styrker og fordeler ved et slikt 

intervju. En styrke er at man kommer i dybden av emnet. Emnet blir forankret i en kontekst 

som er virkelighetsnær. Et slikt intervju gir mulighet for å fange opp nyanser og variasjon i 

intervjuedes oppfatning, og slik kan gi informasjon om en mangfoldig menneskelig verden og 

bidra til en beskrivelse også av ulikheter og uenigheter (Kvale, 1997).  I tillegg til styrker er 

det en del krav og utfordringer man må ta stilling til og jobbe ut i fra. Forskeren må blant 

annet være i stand til å skape en trygg atmosfære, tillit og åpenhet. En skal kunne lytte og 

respondere. Utbytte av en slik metode er avhengig av forskerens empati, teoretisk kunnskap 

og praktisk viten om feltet som undersøkes. Forskerens personlighet, intuisjon, respekt og 

konsentrasjon i forhold til informanten og fenomenet er helt avgjørende for utbyttet av 

undersøkelsen (Launsø & Reiper, 1995). Det kvalitative intervjuet krever en imøtekommende, 

omsorgsgivende og personlig forsker (Launsø & Reiper, 1995). Utfordringen i et kvalitativt 

intervju er flere, blant annet at man er avhengig av informantens uttrykksevne og forskerens 

dyktighet. Forskeren må ha en kritisk holdning til sine slutninger og lese kritisk gjennom sine 

egne tolkninger. Han må være klar på og skille mellom hva som er forskerens tolkninger og 

hva som er informantens egne tolkninger (Kvale, 1997). Det finnes videre ulike typer 

intervjuer. Undersøkelsen vil benytte seg av et semistrukturert, der en har utarbeidet en 

intervjuguide med noen hovedtemaer og en rekke spørsmål til hvert tema. Jeg har valgt denne 

typen intervju da jeg føler meg mer sikker på å få svar på problemstillingen ved å benytte et 

semistrukturert intervju enn ved å benytte meg av et mer åpent intervju uten 

forhåndsformulerte spørsmål. Dalen (2008) hevder at det er semistrukturert intervjuer som er 

den mest benyttede formen da de fleste studenter føler seg mest trygge på en slik form enn 

ved åpne intervjuer uten forhåndsformulerte spørsmål.  
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3.1.3 Intervjuguide 

Kvale (1997) skiller mellom intervjuguide og forskningsspørsmål. Det sistnevnte beskrev jeg 

tidligere i kapitelet vedrørende problemstillingen. Dette er spørsmål som skal definere 

problemområde for studien. Hva er det studien ønsker å finne svar på? Undersøkelsens 

forskningsspørsmål dreide seg om hvilke skolerelaterte vansker foreldrene opplevde at barna 

hadde, hvilke pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak opplevde foreldrene at barna fikk og 

hadde behov for, hvilke roller og bidrag opplevde foreldrene at de hadde i forhold til 

opplæringen, samt hvordan skole – hjem samarbeide fungerte. Disse forskningsspørsmålene 

skal til sammen kunne gi grunnlag for å svare på problemstillingen – hvordan tilpasse 

opplæringen for elever med FASD. I alle studier som anvender intervju som metode er det 

nødvendig å utarbeide en intervjuguide. Særlig er dette viktig i semistrukturerte intervju 

(Dalen, 2008). Dalen påpeker videre at en slik guide skal omfatte sentrale temaer og spørsmål 

som til sammen skal dekke de viktigste områdene studien skal belyse. Å utforme en slik guide 

er krevende prosess, der en må omsette studiens overordnede problemstillinger til konkrete 

temaer med underliggende spørsmål (Dalen, 2008). Undersøkelsens intervjuguide tok 

utgangspunkt i de fire forskningsspørsmålene, og man utarbeidet sentrale temaer ut i fra dem 

og en rekke spørsmål til hvert tema (Se vedlegg). I tillegg til disse temaene og spørsmålene 

ble det utarbeidet en innledning der jeg fortalte litt om spesialpedagogikk studiet, 

masteroppgavens formål og innhold, samt hva det vil si å delta som informant i denne 

undersøkelsen. Et skriv som informerte om deres rettigheter som informant ble utarbeidet og 

gitt til foreldrene for underskrift. Det ble gjennomførte et prøveintervju og relevante endringer 

ble gjort i intervjuguiden for å kunne svare på problemstillingen.  

 

3.1.4 Utvalg 

Valg av informanter er spesielt viktig innenfor kvalitativ intervjuforskning. Hvem skal 

intervjues, hvor mange og etter hvilke kriterier (Dalen, 2008)? Det kanskje mest vesentlig i et 

slikt forskningsintervju er dog at de som blir intervjuet har viten om det som er studiens 

problemområdet (Malterud, 2003) Hvis informantene har en gode kunnskaper på det feltet vi 

ønsker å undersøke får undersøkelsen en godt validitet. Vi får med andre ord valide svar på 

det som faktisk er hensikten å måle eller undersøke. 

Anskaffelsen av informanter har til dels vært en vanskelig, krevende, men ikke minst en 

lærerik prosess for meg. Da dette er et underdiagnostisert og underkjent området ble det  
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svært vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å søke etter relevante informanter. Det 

var slik at desto mer kunnskap jeg tilegnet meg på feltet angående FASD og valg av relevante 

informanter, desto mer gikk det opp for meg at skulle dette prosjektet la seg gjennomføre 

måtte man tenke utradisjonelt i forhold til utvalg, og jeg så meg nødt til å avvike fra de 

tradisjonelle krav til sammensetning av utvalg. Dette nevner Dalen (2008) kan skje når 

prosjekter og undersøkelser dreier seg om spesielle og sårbare grupper. Jeg så for meg at det 

ble nødt til å ta i bruk  en såkalt ”snøball - metode” for å skaffe informanter. I snøballmetoden 

rekrutteres personer, som allerede har sagt at de vil stille som informanter, nye informanter fra 

sin bekjentskapskrets. En slik måte å skaffe informanter til undersøkelsen kan gi et lite og  

noe skjevt utvalg. Men alternativet ville kanskje ha vært at man ikke klarte å gjennomføre 

undersøkelsen. Med skjevhet menes det at utvalget forskeren henter sine informanter fra har 

en skjevhet i forhold til problemstillingene som ønskes belyst, slik at de resultatene som 

fremkommer kan bli missvisende (Dalen, 2008).  

Det som kommer frem i denne undersøkelsen kan ikke fremskaffe generaliserbare fakta om 

absolutte påstander om hvordan virkeligheten er. Men det er heller ikke tanken bak 

gjennomføringen av denne undersøkelsen. Undersøkelsen har som fokus å fremskaffe fyldige 

og detaljerte beskrivelser, tanker og opplevelser av hvordan noen fosterforeldre kan oppleve å 

ha et barn med FASD, med fokus på barnets behov for tilrettelagt opplæring i skolen.  

 

Utgangspunktet var som nevnt å benytte PP – rådgivere som informanter. Men dette falt bort 

da foreningen for rusmiddelskadde barn etterspurte kunnskap fra PP – rådgivere, 

spesialpedagoger og andre fagområder som jobber med denne elevgruppen.  

En annen tanke var å benytte unge – voksne med FASD som informanter. De vil besitte svært 

viktig kunnskap om deres situasjon, som kan gi viktig informasjon i forhold til 

problemstillingen. Jeg kontaktet derfor den nevnte foreningen som hadde kunnskaper på 

feltet. De anbefalte ikke dette. De hadde ingen unge – voksne med FASD som medlemmer i 

sin forening. I tillegg kunne det bli etisk problematisk å benytte seg av denne typen 

informanter. Variasjonen i fungering er svært stor for denne gruppen. Det er sannsynlig at ved 

en slik undersøkelse vil det være de godt fungerende som har mye ”på hjertet” som vil delta. 

Dette kan resultere i at man går glipp av viktig kunnskap om variasjonen i denne elevgruppen.  

På bakgrunn av nevnte vurderinger vil undersøkelsen ha fokus på de kunnskapene og 

erfaringene fosterforeldre/adoptivforeldre til barn med FASD besitter. Undersøkelsen legger 

spesielt vekt på foreldrenes kunnskaper, tanker og erfaringer angående barnets skolerelaterte 
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vansker, samt tilretteleggings- og tilpasningsbehov på skolen. Her er tanken å fange opp både 

elevenes faglige og sosiale tilpasningsbehov. Disse foreldrene sitter med mye kunnskaper som 

det er viktig å ta med seg i planleggingen og utformingen av den tilrettelagt opplæringen av 

barn med FASD. Undersøkelsen valgte å benytte seg av fosterforeldre/adoptivforeldre og ikke 

biologiske foreldre som informanter, da belastningen for de sistnevnte ble vurdert til å kunne 

bli for stor. Skyld ved det å kanskje skulle bli sett på som ansvarlig for at et barn blir født med 

permanente alkoholskader vil kunne føre til at de vil vegre seg for å stille som informanter.  

Jeg kontaktet foreningen for rusmiddelskadde barn for å høre om de kunne hjelpe meg med å 

komme i kontakt med relevante foreldre som kunne tenke seg å stille som informanter. Det sa 

de seg villig til å gjøre og la videre ut informasjon om prosjektet på deres hjemmeside og 

etterspurte om det var noen foster/adoptivforeldre som ville stille som informanter. Det ble 

ikke satt noen videre kriterier for valg av informanter enn at de måtte være 

foster/adoptivforeldre til barn i skolealder med FASD. Det var derimot ønskelig, men ikke et 

krav å få informanter med fosterbarn med ulik grad av vansker innenfor FASD.  

 

 

3.2 Analyse 

3.2.1 Valg av analysemetode – Grounded theory 

Kvalitativ forskning anvender ulike metoder for analyse av det empiriske materialet. I denne 

undersøkelsen er det brukt en Grounded theory inspirert tilnærming for å finne svar på 

undersøkelsens forskningsspørsmål. Hovedmålet for forskning innen en slik teori er 

teorigenerering, og verifiseringen skal stå i teorigenereringens tjeneste. Grunntanken for en 

slik teori er at alle kan skape sin egen teori, så lenge den tar utgangspunkt i virkeligheten 

(Corbin & Strauss, 2008). Grounded theory har til hensikt å utvikle nye teorier eller modeller 

på bakgrunn av de innsamlede data, ”grounded” i data (Corbin & Strauss, 2008). Tanken er at 

ny kunnskap kan tjene til å forstå andre lignende tilfeller, og med det å kunne bidra til å 

overføre kunnskap (Corbin & Strauss, 2008). Grounded theory er en tilnærming som legger 

vekt på betydningen av å forankre teoriutviklingen i konkret, empirisk forskningsvirksomhet. 

Man starter med ”Blanke ark” i et forsøk på å utvikle teori ut i fra et datamateriale. Man 

forsøker å utvikle en teori som kan forklare et fenomen eller en situasjon i motsetning til mer 

tradisjonell hypotesetesting, som tar utgangspunkt i en bestemt teoretisk eller empirisk basert 

antagelse om forklaring som testes ut (Gall, Gall & Borg, 2007).  
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I forskning foregår datainnsamling og analyse parallelt. Derfor anbefale det man at man 

transkriberer hvert intervju før det neste (Corbin & Strauss, 2008).  

Alle intervjuene ble tatt opp på bånd og transkribert raskt etter at hvert intervju var 

gjennomført. Dette ble gjort for at jeg hadde det som ble sagt, stemning og mine egne tanker 

og refleksjoner rundt det som kom frem i intervjuene friskt i hukommelsen. 

Utvikling av teoretiske begreper starter alt fra de første observasjoner. Man anvender en åpen 

kodingsprosedyre der man gir navn til utsagn og hendelseselementer ut fra deres substans, 

også kalt substansiell koding. Ved fortløpende å sammenligne nye observasjoner med 

tidligere innhentede data, utvikles kategorier og relasjoner mellom dem oppdages. Forskeren 

tar utgangspunkt i de empiriske datamaterialet og fanger opp informantenes egne 

oppfatninger og perspektiv. Disse danner utgangspunktet for utvikling av analytiske begreper 

og kategorier som igjen genererer teoretiske perspektiver (Gall, Gall & Borg, 2007). 

Et sentralt kjennetegn ved Grounded theory er at den oppfordrer forskeren til å studere feltet 

uten forutinntatthet (Dalen, 2008). Forskeren må ikke forsøke å tvinge frem dataene, men 

være åpen for de begreper og hypoteser som kan oppstå. Da jeg ikke hadde mye erfaringer 

med- eller kunnskaper om FASD før undersøkelsen, og på mange måter har lært mens jeg har 

”tråkket opp stiene”, har jeg hatt en fordel når det kommer til å møte temaet med et åpen sinn 

uten forutinntatthet. Et annet sentralt kjennetegn er termen teoretisk sensitivitet (Corbin & 

Strauss, 2008). Dalen (2008) hevder at en del mennesker har den evnen at de kan se teoretiske 

lovende perspektiver i forskningsmaterialet allerede tidlig i analyseprosessen. De på mange 

måter ”værer” eller føler på seg at noe er viktig og fanger opp noe eksistensielt i det 

informanten kommer med  sine uttalelser. Det å uttøve teoretisk sensitivitet er en viktig 

kvalifikasjon hos kvalitative forskere. Innsikt, gi mening til data, skille det vesentlige fra det 

uvesentlige og refleksjon er viktige egenskaper for å kunne utøve teoretisk sensitivitet (Gall, 

Gall & Borg, 2007).  For å skaffe oss en slik teoretisk sensitivitet i forhold til undersøkelsen 

kan man som forsker blant annet lese teori, utforske det aktuelle fagfeltet eller på andre måter 

bli kjent med fenomenet vi studerer (Dalen, 2008). 

Et tredje viktig kjennetegn ved Grounded Theory er bruken av memos (Corbin & Strauss, 

2008). Memos er små nedskrivninger av hendelser og refleksjoner forskeren gjør seg gjennom 

hele intervjuprosessen (Corbin & Strauss, 2008). Undringer over informantenes uttalelser, 

følelser man sitter igjen med etter intervjuene eller andre følelsesmessige reaksjoner kan ha 

svært viktig analytisk verdi og bør skrives ned og inkluderes i den kvalitative analysen 

(Dalen, 2008). 
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Et viktig ledd i analyseprosessen er kodingen av det innsamlede datamaterialet (Dalen, 2008). 

Anselm Strauss har i samarbeid med Juliet Corbin utviklet en modifisert Grounded theory, 

som handler mer om sosiale prosesser. Undersøkelsen benytter seg av denne modifiserte 

versjonen i analyseprosessen da den også inneholder et kodingsparadigme for å lette 

systematiseringen i analyseprosessen (Mills, Bonner & Francis, 2006). Her skal forskeren gå 

systematisk gjennom dataene for å sette merkelapp på hva det egentlig handler om. Deretter 

må forskeren lete etter mer abstrakte kategorier som kan samle dataene på nye måter. 

Meningen med dette er å finne mer egnede kategorier som gir mulighet for å forstå innholdet 

på en mer fortolkende og teoretisk nivå (Dalen, 2008). Målet med denne kodingsprosessen er 

å komme frem til en forståelse av det innsamlede datamaterialet slik at man kan kategori - 

generere rundt det fenomenet man studerer (Dalen, 2008). Strauss og Corbin (2008) benytter 

seg av betegnelsene åpen, aksial og selektiv koding for å beskrive kodingsprosessen (Dalen, 

2008). Ved en åpen koding er hovedformålet å identifisere begreper som igjen kan inngå som 

kategorier. Ved aksial koding, som er det neste steget i analyseprosessen, skal en belyse en 

hendelse eller en handlingssekvens. Slik Corbin og Strauss benytter begrepet kan en koding 

av situasjoner og handlinger sammenlignes med en form for adferdsbeskrivelse (Dalen, 

2008). Etter at man har funnet frem til ulike kjernekategorier og analysert forbindelsene 

mellom de ulike kategoriene, skal man samle trådene i en overordnet forståelse av det som 

kommer frem som det mest sentrale i forhold til fenomenet som undersøkes. Dette kaller 

Corbin og Strauss for selektiv koding. Målet med en slik koding er å utarbeide teoretiske 

begreper og modeller for forståelse av det aktuelle fenomene (Dalen, 2008).  

 

Styrken i metoden er at den stiller sterke krav som en empirienær teoriutvikling, og tar frem 

sider av virkeligheten som ofte ignoreres og undertrykkes. Derimot kan man stille spørsmål 

om grounded theory faktisk er så empiristyrt som den fremstilles av Glaser og Strauss. 

Undringer og refleksjoner om det faktisk er mulig å bevege seg fra empiri til teori, slik at 

empirien er det styrende elementet for forskningsprosessen, kan blir relevant i denne 

sammenhengen. Den amerikanske filosofen Hanson har blant annet en idé om at empiri og 

teori ikke kan atskilles, og dermed gjør en slik empiristyring til en umulighet (Christensen, 

1994). Videre hevder Hanson at det blant annet ikke er mulig å være forutsetningsløs da både 

synet og språket er gjennomsyret av teori (Christensen, 1994).  
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4 Presentasjon av funn 

Presentasjon av funn begynner med en introduksjon av informantene og deretter vil  

undersøkelsens funn bli fremstilt ved å benytte en tematiseringsform med utgangspunkt i 

intervjuguiden (Dalen, 2008). I dette tilfellet tok intervjuguiden utgangspunktet i 

undersøkelsens fire forskningsspørsmål, slik at funnene vil bli presentert i forhold til disse. De 

lød som følgende: 

1. Skolerelaterte vansker for elever med FASD 

2. Pedagogiske/spesialpedagogiske tiltak for elever med FASD 

3. Fosterforeldrene rolle og bidrag i forhold til tilpasset opplæring for elever med FASD. 

4. Skole – hjemsamarbeid 

 

 

4.1 Presentasjon av informantene 

Undersøkelsens informanter består av to fosterforeldre og to adoptivforeldre. Da 

forespørselen om informanter på hjemmesiden til foreningen for rusmiddelskadde barn kun 

resulterte i to informanter anbefalte lederne i foreningen for rusmiddelskadde barn (RMSB) 

meg å ta kontakt med en adoptivmor med en adoptivsønn med FASD. Adoptivmoren ville 

gjerne at mannen hennes skulle bli med på intervjuet fordi hun mente det kunne utvide 

undersøkelsen da de hadde ulikt syn på en del områder som angikk FASD og tilpasset 

opplæring. Dermed fikk jeg fire informanter. Da intervjuet av ekteparet foregikk i deres hjem, 

ble det en anledning til også å møte deres sønn. 

 

Informant 1: Informanten er en svært engasjert og resurssterk mamma til en jente med en 

alvorlig grad av FASD. Jenta er nå 10 år og har bodd hos fosterfamilien i tre år. På grunn av 

kravet om anonymisering har jeg valgt å kalle henne Tirill. Tirill fikk diagnosen FASD i 

2007, et halvt år etter at hun hadde flyttet til fosterhjemmet. Fosterforeldrene hadde fått lite 

informasjon om Tirills omfattende vansker før hun kom til dem. Alkoholskadene har medført 

lite fysiske plager eller adferdsvansker som er vanlig for barn med FASD. Vanskene dreier 

seg her om sosiale vansker, vansker med stimuli og abstraksjon samt vansker med 

konsentrasjon og utviklingshemning. I tillegg til fosterbarnet har informanten to eldre barn. 

Hun jobber til daglig som lærer. Ved siden av jobben som lærer er hun aktiv innenfor fagfeltet 

FASD. 
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Intervjuet ble gjennomført i forbindelse med en konferanse om FASD i Bergen i regi av 

Borgestadklinikken. 

Informant 2: Informanten ville svært gjerne gi meg en del av papirene informanten hadde på 

sitt fosterbarn det være seg informasjon fra ulike utredninger gjort av fosterbarnet, samt 

informasjon fra og om skolen. En svært engasjert, positiv og ressurssterk informant som til 

daglig jobber som helsesøster. Ved siden av sin jobb som helsesøster er hun aktiv innenfor 

fagfeltet FASD. Informanten var svært opptatt av å være åpen og informativ angående 

fosterbarnet og dets diagnose med påfølgende vansker. Den åpenheten var både rettet mot 

omgivelsene og fosterbarnet selv. Informanten påpekte flere ganger at informanten hadde bare 

positive erfaringer med at fosterbarnet selv fikk en forståelse hvorfor han hadde disse 

vanskene, det vil si at den biologiske moren hadde drukket under svangerskapet. Informanten 

påpekte her ovenfor fosterbarnet at den biologiske moren ikke hadde ment å påføre disse 

skadene og var svært glad i fosterbarnet. Familien og fosterbarnet hadde hatt et tett og godt 

forhold til den biologiske moren til barnet.  

Fosterbarnet er nå 13 år. På grunn av kravet om anonymisering har jeg valgt å kalle han Hans.  

Hans har en alkoholskade som har resultert i mange fysiske og medisinske plager, men er 

ellers en resurssterk gutt som fungerer godt på skolen og på fritiden. Han har vært hos denne 

familien siden han var 5 måneder. Familien består av mor, far og fire barn. Familien visste 

allerede før Hans kom til dem at han hadde FASD, men utrykker under intervjuene at de ikke 

visste omfanget av vanskene til Hans. Intervjuet ble i likhet med det første intervjuet 

gjennomført i forbindelse med konferansen i Bergen. 

Informant 3 & 4: I utgangspunktet skulle jeg bare intervjue en adoptivmor til en gutt med 

FASD. Men da jeg kom hjem til henne for å gjøre intervjuet ville hun gjerne at jeg skulle 

intervjue henne sammen med mannen sin. Dette var to engasjerte og ressurssterke foreldre 

som hadde masse ”på hjertet”. Intervjuet utviklet seg til å bli en mer lang samtale enn et 

intervju, der vi i løpet av samtalen var innom de ulike spørsmålene fra intervjuguiden. De var 

adoptivforeldre til en gutt på 13 år med FASD. På grunn av kravet om anonymisering har jeg 

valgt å kalle han Birk. Birk kom opprinnelig fra et land i mellom-Europa. Han ble adoptert da 

han var 5 og et halvt år. Da hadde han allerede vært  i 4 andre adoptivhjem. Birk fikk 

diagnosen FASD i 2006, da han var 9 år gammel. Han hadde i tillegg til sine FASD 

relasjonsskader også andre vansker knyttet til lite gunstige oppvekstvilkår. Birk hadde lite 

medisinske vansker knyttet til sin FASD. Alkoholen hadde derimot ført til en rekke vansker 
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med blant annet stimuli, konsentrasjon, oppmerksomhet og abstraksjon som igjen førte til en 

del skolefaglige vansker. Birk har både gått i normalskolen og på en alternativ skole. Han 

gikk siste del av barneskolen på en alternativ barneskole, men er nå 13 år og skal over på en 

”vanlig” ungdomskole. Jeg var så heldig å få møte Birk etter intervjuet var gjennomført. Da 

foreldrene, i likhet med de andre informantene, er veldig opptatt av å være åpne om FASD 

både overfor Birk og andre rundt han, fortalte de hva jeg drev med og stilte han noen 

spørsmål om hvordan han med hans vansker syns det var å gå på skolen. Han fortalte kort og 

åpenhjertig om vanskene sine og reflekterte litt rundt hans tanker rundt - og opplevelser av 

skolen. I motsetning til de andre informantene ble dette intervjuet gjennomført i 

informantenes hjem. Settingen og at begge foreldrene deltok i intervjuet, synes å føre til en 

trygg, åpen undring og åpenhjertige refleksjoner rundt intervjuspørsmålene. 

 

Oppsummering 

Alle informantene var engasjerte og ressurssterke foreldre som var svært aktive innenfor 

fagfeltet med mye kunnskap om FASD. Utvalget må sees som et ekspertutvalg med mye 

kunnskap på feltet. Informantenes barn var alle mellom 10 og 13 år. Alle hadde ulik grad av 

FASD. Det ene barnet var en jente på 10 år med lite motoriske og medisinske plager, men 

med en utviklingshemning og til dels store skolefaglige vansker. Det andre barnet var en gutt 

på 13 år med store motoriske og medisinske plager, men ellers en godt fungerende gutt. Det 

siste barnet var en gutt på 13 år med lite medisinske plager, men med en del relasjonsskader 

og skolefaglige vansker. Alle barna hadde flere års erfaring med skolen, slik at foreldrene 

hadde mange erfaringer, kunnskaper og refleksjoner om barnets forutsetninger og behov når 

det kom til skolegang samt at de har gjort seg mange erfaringer og refleksjoner hva det gjaldt 

tilpasset opplæring for deres barn. 

 

 

4.2 Skolerelaterte vansker for elever med FASD 

Flere undertema og nyanser ble trukket frem i forhold til barnas skolerelaterte vansker. Noe 

direkte relatert til faglig fungering, andre til innlæringsvansker og 2 til sosial tilpasning i 

klassesituasjon. Følgende 9 områder skilte seg ut som spesielt viktig for alle informantene: 

• Faglige vansker 
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• Stimulering 

• Abstrakt tekning 

• Hukommelse 

•  Konsentrasjon 

• Vansker med overganger fra en aktivitet til en annen. 

• Sosial fungering 

• Utfordrende adferd 

• Innlæringen tar lengre tid 

 

Informantens fokus under intervjuene viste seg å ikke være på hva vanskene konkret bestod 

av i de forskjellige fagene. Derimot fortalte de inngående om ulike ”primære” vansker som 

også gikk utover barnas muligheter til å tilegne seg kunnskap i de forskjellige fagene. Disse 

såkalte primære vanskene bestod i blant annet av hukommelsesvansker, abstraksjonsvansker 

og stimuleringsvansker. Vanskene gikk også utover barnas generelle og sosiale fungering i 

skolehverdagen. I den videre presentasjonen av undersøkelsens funn vil det komme en dypere 

redegjørelse av hva informantene fortalte om barnas skolerelaterte vansker.  

 

Faglige vansker: 

Fordi barnas FASD hadde ført til ulike skader og vanske fungerte barna svært ulikt faglig. 

Alle foreldrene forteller derimot at barna har vansker innenfor fagene matematikk og engelsk. 

I tillegg fungerte alle barna en del bedre i norsk enn i de andre fagene. Birk og Hans fulgte 

klassens opplegg mens Tirill fikk noe tilpasninger. 

 

Fostermoren til Hans forteller blant annet: 

”Han klarer seg greit i matematikken, han kan de fire regningsartene og har noe tilpasninger 

i forhold til klassen. Det er nok at han kan de fire regningsartene. han skal jo ikke bli en 

kløpper i matematikk, det kan han aldri bli”. 

 

Moren forteller videre at hun foretrekker at skolen skal fokusere mer på faget engelsk enn 

matematikk og norsk. Engelsken har han i følge moren mer bruk for enn avansert matematikk, 

da de er mye i utlandet og av den grunn vil informanten at han skal kunne beherske det 

engelske språket. I tillegg forklarer mor at sønnen klarer seg bedre i norsk, men påpeker her at 

barn med FASD ofte er språklig sterke slik at språket kan kamuflere eventuelle vansker 
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innenfor faget. Hun tror derimot ikke at dette gjelder for deres barn da tester viser at han er 

over gjennomsnittet når det gjelder innhold og forståelse i forhold til språk. Det er spesielt 

områdende konsentrasjon, stimulering og hukommelse som er vanskelig for deres fosterbarn 

og som resulterer i de skolefaglige vanskene.Fostermoren til Tirill forteller følgende om 

barnets faglige vansker: 

 

”Matematikk sier hun selv er veldig vanskelig. Og vi ser at engelsk er veldig vanskelig for 

henne. Vi har snakket om at vi ønsker mye mer konkretisering i engelsken. For nå har hun 

hatt engelsk en stund og hun forstår ikke et eneste ”klokk”. Mannen min er engelsk så vi 

bruker en del engelsk hjemme. Men hun forstår ikke et eneste ord av det vi sier, med mindre vi 

sier cat eller dog, Hun kan også si ”my name is ”Tirill””, men hvis vi spør ”what is your 

name”, aner hun ikke hva hun skal svare. Så her trengs det nok å tilpasses mye mer.” 

 

I faget norsk forteller moren at hun følger klassens opplegg og i gymnastikktimene klarer hun 

seg veldig godt hvis timene ikke inneholder aktiviteter med mange regler å forholde seg til. 

Hun er fysisk flink og liker fysiske utfordringer, og hevder seg godt i fysisk utfordrende 

aktiviteter. Men aktiviteter som ballspill blir for vanskelig for henne da det er for mange 

regler og forholde seg til. Tirill har selv fortalt fostermoren at hun ikke klarer å forholde seg 

til alle disse reglene. Dette gjelder ikke bare når det kommer til ballspill, men også når det 

kommer til alle reglene man har på en skolen. Moren som har tatt 2. avdelig  

spesialpedagogikk, har en del kunnskap om skoler og regler. Hun forteller at hun har lest at 

skolen har 150 uskrevne og skrevne regler barna skal følge. Dette mener hun er altfor mange, 

selv for barn som ikke har noen funksjonshemninger eller andre spesielle behov. 

 

Mor til Birk forteller at han har så store vansker med matematikkfaget at enkel addisjon som 1 

+ 1 blir for vanskelig for han. Dette bekymrer fostermoren fordi hun er redd for at hennes 

sønn i fremtiden skal bli lurt av andre når han blant annet skal handle med penger. Hun 

forteller blant annet følgende: 

”Valuta og penger, hvor mye veksel får man igjen når man handler er veldig, veldig 

vanskelig. Og jeg er redd for at han veldig lett kan bli lurt. Jeg tror ikke han har evnen til å 

lære det heller. De har øvd veldig mye på dette på skolen. Men han glemmer så fort.” 
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Videre undrer denne moren seg veldig over at på tross av store matematikkvansker vil sønnen 

veldig gjerne bli god i faget. Han mener selv at matte er hans favorittfag. Dette paradokset er 

interessant i forhold til guttens metakognitive evner. 

 

Abstrakt tenkning: 

Vansker med abstraksjon er nevnt av alle informantene. Dette viste seg enten direkte som 

informant 2 gjorde ved å nevne abstraksjon som et vanskeområde, eller indirekte ved å snakke 

om behovet for konkretiseringsmateriell og svært konkret kommunikasjon. Foreldrene mente 

at manglende abstrakt tenkning gikk utover barnas evne til å tilegne seg kunnskap i de ulike 

fagene. En av informantene forteller blant annet at vansker på dette området gjør det veldig 

vanskelig for fosterbarnet å blant annet skulle skrive ned en gjenfortelling av en historie. To 

fostermødre forteller følgende om vansker med abstraksjon: 

 

”Abstrakt tekning, gjenfortelling av historie. Når man leser opp en historie som han skal 

skrive ned en gjenfortelling av er veldig, veldig vanskelig. Matematikk er kjempe vanskelig. 

Alt som krever konsentrasjon og abstrakt tenkning er vanskelig” 

                                                                   og 

”…Men det går ikke an å si liksom hva handler Islam om, det går ikke. Du må stille helt 

konkrete spørsmål. Og det samme med ”har det gått bra på skolen i dag”. Hvis du spør sånn 

får du bare et ”ja”. du må være kjempe konkret i spørsmålene” 

 

En av fostermødrene forteller at barnets konkrete måte tenke på har gått utover barnets evnen 

til å kommunisere følelser og meninger. Fostermoren forteller følgende om barnets vansker 

med å kommunisere følelser: 

” Jeg syns vi har en  god kommunikasjon hjemme. Men det er veldig vanskelig å få henne til å 

kommunisere hva hun syns, mener eller føler. Hun er så veldig konkret i sin måte å tenke på; 

”Jeg flytter glasset eller jeg tar på sko”. Det tror jeg har med utviklingen hennes og gjøre. 

Den skaden hun har.” 

 

Det er ingen av informantene som konkret beskriver hva de legger i begrepet 

abstraksjonsvansker og konkret tankegang. Når det kommer til hva slags tilrettelegginger 

barna har på skolen i forhold til disse vanskene forteller informantene kun om 
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tilrettelegginger og konkretiseringsmateriell i matematikkfaget. En av fostermødrene etterspør 

tilpasninger i forhold til dette i andre fag. Hun forteller følgende: 

 

”Vi ønsker mye mer konkretisering av innlæringen for i matematikk har de masse 

konkretisering, men ikke noe i de andre fagene. I matematikk bruker de en del kopiark og 

konkretiseringsmateriell. De tilpasser alt som er sånn abstrakt. Og vi snakket om det, når vi 

reiste hit, at konkretiseringsmateriell i engelsk ville ha vært til mye mer hjelp for henne. RLE 

er også kjempe vanskelig. Hun lurer jo på; ”skal vi ikke besøke jesusbarnet snart og hvor bor 

jesusbarnet?” Selv om de prøver å si at jesusbarnet levde for veldig, veldig lenge siden så 

forstår hun ikke det.” 

 

Uten tilstrekkelig evne til abstrakt tenkning mener foreldrene at deres barns muligheter til 

innlæring blir begrenset og krevende. Dette kan muligens påvirke tempo for innlæringen. 

 

Innlæringen tar lengre tid  

Alle informantene forteller at all innlæring tar lengre tid for deres barn enn det gjør for andre. 

En mor beskriver dette slik: ”Det tok mange, mange år før han mestret brytingen. Han 

trenger lengre tid og det er jo det som er typisk for denne gruppen. Innlæring tar lengre tid” 

Foreldrene forteller at barna bruker lengre tid enn andre barn, trenger mer og tettere 

veiledning enn andre og har behov for mange repetisjoner før de lærer seg å lese, lærer seg 

gangetabellen, lærer å stupe kråke, sykle og andre egenskaper, aktivtiter og fag som læres på 

skolen. En av informantene understreker at det er svært viktig å gi barnet den tiden det trenger  

med tett oppfølging og veiledning for at barnet skal nå sitt potensial. Et godt bilde på dette er 

når informanten forteller om fosterbarnets deltakelse i bryting som han begynte på som 

seksåring. Nå er han 13 år og går på elitepartiet. Hun forteller som følgende: 

 

”Han hadde jo veldig problemer med å gå, motorikken hans var veldig dårlig i forhold til de 

andre barna på hans alder. Han kunne ikke løpe. Gikk han ned en bakke, gikk han på skrå. 

Han kunne ikke sykle, hoppe tau, han kunne ingen ting. Han kunne gå på flatmark. Så han var 

jo den desiderte dårligste på brytingen og der begynte han når han var seks. Og der er han 

enda! Nå er han på elite partiet. Og nå er det ikke han som skiller seg ut lengre. Nå klarer 

han alle øvelsene. Men det tok mange, mange år før han mestret. Han trenger jo så lang tid. 
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Det er mannen min som har vært helt fantastisk og fulgt han opp og vært med han på 

treningene i alle disse årene.”  

 

Hun forteller videre at barnet kan bli svært fortvilet og lei seg for at han må bruke lengre tid 

enn andre på å lære seg ting. Hun beskriver denne fortvilelsen, men samtidig en tapperhet fra 

barnets side som følgende: 

”Han kan bli sint, virkelig sint, aggressiv. Og han sier det, plutselig en gang vi snakket om 

det, så ser han på meg med de store brune øynene og sier mamma da må jeg bare øve mer da. 

Da måtte jeg ”svelge” og si ja! Han er veldig tapper syns jeg. Jeg passer på å si at det ikke er 

hans skyld. Det er ikke hans skyld at han har blitt sånn.” 

Den ene av informantene ser barnets behov for lengre tid ved innlæring i sammenheng med 

barnets forsinkete reaksjonstid. Hun forteller at det er svært viktig for fosterbarnets 

mestringsfølelse at han får den tiden han har behov for når det kommer til egen deltakelse i 

innlæringen. Hun forteller følgende: 

”Hans har også forsinket reaksjonstid. Det er veldig viktig for hans opplevelse av mestring at 

han får den tiden han trenger til å selv svare og gjøre ulike aktiviteter. Han må ikke få mer 

hjelp enn det som er nødvendig.”   

Det siste eksemplene påpeker hvordan det å ikke få den tiden man trenger påvirker barnas 

selvfølelse og emosjonelle balanse 

 

Hukommelse 

To av informantene nevner at barnas hukommelsesvansker skaper store utfrodringer for deres 

læring. Konsekvensene er at disse barna er meget avhengig av gjentatte repetisjoner av det de 

skal lære seg, selv om de i utgangspunktet har lært og forstått innholdet. Et godt bilde på dette 

kommer frem i intervjuet av informant 2: 

”…men det er jo sånn at han kan en ting på mandag og tirsdag, men det er ikke sikkert han 

kan det på onsdag. Repetisjon, repetisjon, repetisjon. Selv om han kan det må det repeteres 

mange ganger!”  

 

En annen av informantene sier under intervjuet at alt som blant annet krever hukommelse er 

veldig vanskelig for fosterbarnet. Hun trekker frem gjenfortelling som et eksempel på noe 

som krever hukommelse og som er svært utfordrende for fosterbarnet.  
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Informanten forteller videre at det er lettere for fosterbarnet å huske og lære ting som han er 

interessert i. Hun forteller blant annet følgende om dette: 

 

”Han kan alt om fotball. Det sitter! Det kunne likeså godt ha vært hockeyspillere som 

fotballspillere. Frank Lampard spiller på Chelsea. Det sitter, fordi han er interessert! Få han 

interessert i noe. Så sitter det. Det tar selvfølgelig lang tid. Men det er viktig å ta med seg i 

undervisningen. Hva man er god på liksom!” 

 

Betydningen av interesse er nærmere diskutert i avsnittet ”styrker og talenter” 

 

Konsentrasjon 

Konsentrasjon var noe alle informantene nevnte enten direkte eller indirekte som en stor 

hindring for barnas innlæring. Spesielt var dette problem hvis det var mye uro eller stimuli 

rundt dem.  

Den ene av informantene fortalte at barnets store vansker med å skulle konsentrere seg om 

ulike oppgaver var, sammen med dårlig grov – og finmotorikk, de første symptomene på at 

noe var annerledes med deres barn i forhold til andre. Denne informanten forteller videre at 

konsentrasjonsvanskene har vedvart og alt som krever konsentrasjon og abstrakt tenkning er 

veldig vanskelig for deres barn. 

Derimot opplever hun at barnet konsentrerer seg bedre hvis fagene, oppgavene eller 

aktivitetene bygger på barnets interesse. Hun beskriver at det er ”interessene som styrer  han”.  

Det er data, spill, fotball og sport generelt som er av interesse for informantens barn. 

Avslutningsvis trekker hun en konklusjon om at det å ha et jevnt blodsukker er svært viktig i 

forhold til hennes barns evne til konsentrasjon. Hun opplever at skolen er meget flink i 

forhold til dette og er påpasselig med å gi barnet noe å spise (nøtter eller lignende). 

Nabolaget der familien bor vet også om barnets behov for stabilt blodsukker. Informanten 

forteller følgende om dette: 

”Vi har også en stående avtale med foreldrene i gata at hvis de merker på han at ”turboen” 

begynner å gå så må de stikke en brødskive i hånden på han. Alle vet det” 

 

En annen av fostermødrene fortalte også at de så at det var spesielt vanskelig for deres barn å 

skulle konsentrere seg for å prøve å forstå samtidig med at han skal utføre en handling. Hun 

forteller følgende: 
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”Vi ser veldig det her med det å skulle konsentrere seg om det å forstå og utføre. Det er 

umulig, det er kjempe vanskelig selv om han er normal intelligent og selv om han kan så mye. 

Han har så mye faktakunnskaper og sånn, og veldig aktiv med i både RLE, samfunnsfag og 

geografi” 

 

En av informantene nevner at deres barn trenger ene-undervisning i fag som er spesielt 

vanskelig og som krever mye konsentrasjon. Hun sier følgende om dette: 

”Det som har fungert veldig bra for henne er 1-1 undervisning i fag som er spesielt vanskelig 

for henne. Og til og begynne med var norsk en stor utfordring for henne; å lære henne og 

lese. Hun var så ukonsentrert! Så i klasserommet under korlesing så klarte hun ikke å 

konsentrere seg om hva som stod i boka. Der har det funger best med 1-1.” 

 

Vansker med konsentrasjon var spesielt fremtredende for Birk hvis det var mye uro og stimuli 

rundt ham. Faren beskriver og forklarer dette som følgende: 

”Birk har skader som gjør at han har problemer med å konsentrerer seg om en aktivitet. 

Spesielt blir dette vanskelig hvis det er mye uro rundt han. Han må alltid hjelpes til å holde 

fokus.” For denne gutten synes konsentrasjonsvanskene å ha en sammenheng med hans 

ømfintlighet for stimuli 

 

Stimuleringsømfintlighet: 

Vansker med stimuli er noe som gikk igjen i alle de tre intervjuene. Informantene 

understreket gjentatte ganger at sensitivitet til stimulus ble et stort problem for disse barna og 

som hadde en stor innvirkning på deres fungering i skolen. En av informantene definerer 

konkret hva hun legger i begrepet stimuleringsvansker:  

”Barnets vansker med for mye stimuli er at han ikke har det filteret andre såkalte ”vanlige” 

mennesker har med at de kan skille mellom vesentlige og uvesentlige inntrykk. Han tar inn 

alle sanseinntrykkene samtidig og klarer for eksempel ikke å skille mellom uvesentlige og 

vesentlige lyder som er rundt barnet. Barnet kan i tillegg reagere unormalt sterkt på enkelte 

lyder og sterkt lys.” 

 

Etter det de andre informantene forteller om stimulering, er min forståelse at alle 

informantene har en sammenfallende definisjon av begrepet. De påpeker at overstimulering er 

svært slitsomt for barna. Foreldrene prøver å redusere sanseinntrykkene så mye som mulig. 
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En fostermor nevner, for eksempel, at hun ikke bruker støvsuger eller mikser når han er i 

nærheten.  

En annen av informantene forteller at vansker med stimuli er så stort problem for fosterbarnet 

at det har gått utover trivselen på skolen. Hun sier som følgende: 

”Trives hun på skolen? Nei, og når jeg spør henne hvorfor. Hun har ikke så lett for å forklare 

hvorfor ting er som de er. Men det hun sier selv og det jeg klarer å tolke ut i fra det er at det 

er for mye stimuli. Og det er nummer 1!” 

 

Hvis barna blir overstimulert forteller informantene at det kan merkes ved at tap av kontroll, 

uro og konsentrasjonssvikt. En informant forteller blant annet at fosterbarnet ved 

overstimulering ikke klarer å forholde seg til regler og instruksjoner. Fosterbarnet vil gjerne 

gjøre det som er forventet av det, men han klarer ikke å gjøre det i praksis. Informanten 

forteller også at hvis barnet blir overstimulert kan man merke det på barnet i flere dager 

etterpå. Hun forteller følgende: 

 

”Har han hatt en veldig urolig en dag, kan vi merke det på uroen hans i flere dager etterpå. 

Selvfølgelig må vi la han få lov til å få opplevelser der det ikke er ideelle forhold for han, 

bursdager, besøk og sånn. Men da redusere vi aktiviteter i forkant og etterkant til et 

minimum” 

 

Informantene opplever det er svært viktig at skolen har en forståelse av denne vansken. To av 

informantene understreker dette under de avsluttende spørsmålene som dreide seg om hva 

fosterforeldrene vektlegger som spesielt vesentlig i forhold til tilpasset opplæring for denne 

elevgruppen. De opplever at barna fungerer best ved små og rolige enheter. En mor 

understreker dette med å fortelle at mange av symptomene på FASD er sammenfallende med 

ADHD symptomer og er videre svært frustrert over at man i Norge i dag enda bygger skoler 

med åpne klasser og landskapsklasserom som er svært lite gunstig for disse elevene. 

 

Informantene nevner flere ulike metoder for å redusere stimuli. Dette går i all hovedsak ut på 

skjerming av barnet og det vil jeg komme nærmere inn på i et eget avsnitt om skjerming. I 

tillegg til ulike skjermingsmetoder forteller den ene informanten at dersom det er mulig pleier 

de å forberede barnet på ulike sanseinntrykk, for eksempel sterke lyder. Videre bruker de også 

alltid øreklokker i områder med mye støy. 
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Vansker med overganger fra en aktivitet til en annen: 

I likhet med stimuleringsvansker blir vansker med overganger nevnt i alle tre intervjuene, og 

blir understreket flere ganger ved å snakke om vansker med overganger. Vanskene blir blant 

annet beskrevet på følgende måte: 

 

”Overganger mellom aktiviteter, fra friminutt og sånn er veldig vanskelig for henne. Det er 

helt sant. Overganger  fra en aktivitet til en annen er veldig stressende for henne. Hun lurer 

på hva som skal skje, hvor de skal, hun blir veldig opptatt av hva de andre gjør. ”Nå spisser 

hun blyanten, det skal hun ikke gjøre nå”. Dette er veldig stressende for henne. Hun trenger 

god forberedelse når de skal skifte aktivitet: ”Om 10 minutter skal vi skifte aktivitet og da skal 

vi gjøre sånn og sånn.” og hvis de gjør det og passer på det så går det greit. De bruker også 

en bjelle de ringer med når de skifter aktivitet.  Hun går nå på en skole som er flink til å passe 

på at disse overgangene går greit. Men det er klart at det har tatt tid for dem å fange opp og 

finne ut hvordan de skal gjøre ting” 

 

Hun forteller videre at en tidligere rapport fra et senter påpekte betydningen av struktur for 

sønnen. Rapporten advarte at hvis: 

”Hans” blir presentert for nye handlinger, aktiviteter eller stimuli uten veiledelse fra en 

voksen vil dette føre til sterk uro, uoppmerksomhet og konsentrasjonsvansker.” 

 

Videre siterer moren hvordan rapporten forklarer at alvoret ved disse vanskene var på 

følgende måte: ”Rutiner betyr at de samme tingene skjer hver eneste dag, i samme rekkefølge, 

på samme måte. Dette er helt nødvendig for ”Hans”. Struktur er like viktig for Hans sin 

fungering i hverdagen som høreapparat er for hørselshemmede og briller er for svaksynte” 

 

I forhold til vanskene med å skifte aktivitet, beskriver foreldrene metoder de anvender for å  

redusere vanskene. Disse presenteres under avsnittet om pedagogiske tiltak. 

 

Vansker med sosial fungering. 

Alle tre informantene nevner at det var store problemer for deres barn å fungere sosialt på og 

utenfor skolen. Vanskene har tatt form som utfordrende adferd, vansker med å få venner 

og/eller lett la seg bli ledet i negative retninger av andre. 
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To av informantene forteller at deres barn fra tid til annen agerer med en form for utagerende 

adferd og aggresjon som er utfordrende for de voksne rundt dem å kontrollere. Slik adferd 

kommer oftest som en reaksjon på at det har vært for mye uro rundt barna, for mye stimuli og 

som en reaksjon på at barna er slitne. En av fostermødrene beskriver dette slik: 

 

”Hans gir få signaler på at han er sliten, når disse kommer til syne har han ofte vært sliten 

lenge. Hvis han har vært for lite skjermet, ser vi dette ved at han ikke klarer å roe seg ned og 

han klarer ikke å forholde seg til regler og grenser. Dette er kjempe vanskelig for han og han 

kan bli veldig fortvilet og frustrert i disse situasjonene” 

 

Videre forteller hun at overstimulering også kan føre til tap av kontroll og økende 

konsentrasjonsvansker. Dette synes hun videre fører til at barnet ikke klarer å forholde seg til 

regler og instruksjoner selv om han gjerne vil gjøre det som er riktig i de ulike situasjonene. 

For et annet barn kan slik utfordrende adferd, komme som en reaksjon på en frustrasjon 

barnet sitter inne med. Et eksempel som trekkes frem er når barnet blir fortvilet over at han 

bruker lengre tid enn andre elever, og ikke får til alt det andre barn på samme alder får til. 

Reaksjonene i form av utfordrende adferd varer kun i kort tid for dette barnet hvis den er fulgt 

opp. Mor beskriver oppfølgingen av en sånn reaksjon på følgende måte: 

 

”Vi snakker jo om det at han har en skade her (peker på hodet) som gjør at han ikke får til alt 

og trener mye lengre tid. Og han kan bli virkelig sint! Aggressiv! Men en gang så sa han, 

plutselig en gang vi satt og snakket om dette, han så på meg med de store brune øynene og 

sier ”mamma da må jeg bare øve mer da.” da måtte jeg svelge og si ja! han er veldig tapper 

synes jeg og jeg passer på å si at dette er ikke din skyld! Det er ikke hans skyld at han er blitt 

sånn.”  

 

En tredje informant fortalte at fosterbarnet deres ikke hadde vist noen form for aggresjon, 

snarere tvert i mot, noe hun syns var litt rart da hun hevdet at utfordrende adferd var vanlig 

for barn med FASD: Hun forteller følgende:  

”Hun har ikke aggresjon som veldig mange av disse ungene har. Snarere tvert i mot. Hun har 

vist aggresjon en gang, men det var så lite at jeg nesten ikke kan kalle det aggresjon” 
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Hun sa videre at fosterbarnet viste flere atypiske trekk i forhold til FASD syndromet. Hun er 

blant annet ikke kortvokst som informanten hevder er et av kriteriene for FASD, hun er tvert i 

mot over gjennomsnittet høy. 

Dette barnets sosiale problemer er at hun overhode ikke trives på skolen, fungerer sosialt 

dårlig og har få venner. Barnet utrykker overfor de som prøver å ta kontakt med henne og 

andre at hun ikke vil ha noen venner. Fostermoren opplever dette som underlig. Morens 

refleksjoner under intervjuet konkluderte med at hun trodde datterens adferd var preget av 

forsvarsmekanismer for å unngå avvisning og å unngå kravene om sosial fungering. 

Hun beskriver dette slik:  

”Det ser ut som hun trives alene. Men samtidig så lurer jeg på om det er fordi da slipper hun 

å forholde seg til de kravene som sosial samhandling stiller. En form for beskyttelse.” 

 

Dette barnet fungerer bedre med yngre barn enn med jevnaldrende. Mor tror grunnen til dette 

er at fosterbarnet kan styre de yngre barna i større grad enn de jevnaldrende. Hun beskriver at 

fosterbarnet fungerer sosialt som en 3 til 4 åring, og verken skjønner sosiale koder, klarer å 

tolke det de andre barna sier riktig eller utrykke egne følelser. Videre beskrev fostermoren sin 

store fortvilelse over at skolen ikke hadde satt i gang tiltak. Foreldrene ønsket å trekke inn 

både PP- tjenesten og BUP. Selv hadde de igangsatt en systematisk treningsprogram hjemme 

for å lære sin datter å identifisere og benevne følelser (se Tiltak, s. 10) 

 

Til slutt forteller fosterforeldrene også om til dels store utfordringer med sosial fungering på 

grunn av misstrivsel. Ekteparet fortalte blant annet følgende historie: 

” Han trivdes ikke i begynnelsen. For da sa han at: ”jeg er i et fengsel. Jeg hater skolen. jeg 

kunne ønske jeg var dø!” Dette var fordi han måtte skjermes så mye fra de andre i klassen. 

Han forstod ikke kodene, sånn som hvis de skulle ut å skli på vinteren, så bare sklei han og 

stilte seg først i køen igjen. Så det gikk ikke mange ukene før han kom hjem med kløvd leppe. 

Det var noen om slo.”  

 

I dette tilfellet har situasjonen forandret seg og foreldrene forteller: 

”Han er veldig sosial og fungerer veldig godt. De samme kameratene han har på skolen har 

han også hjemme. Han er veldig foretrukket som venn. Empatisk og flott og omsorgsfull og 

holder alltid avtaler” 
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Til tross for at barnet nå fungerer bra sosialt og er veldig populær blant elevene på 

spesialskolen, så er det vanskeligheter fordi han er så veldig lett å lede. Dette er en stor 

utfordring som skolen har jobbet mye med, men det har ført til såpass mange uheldige 

situasjoner at barnet nå skal skifte skole. Han har til nå gått på en alternativ skole, men fra 

høsten 2010 skal han gå på en kristen skole. Foreldrene beskriver valget med å skifte skole 

slik: 

”…nå er vi inne på den direkte årsaken til at han slutter på spesialskolen og nå må vi ikke 

være med på å forsterke de inntrykkene han har fra før av når det gjelder relasjonsskader og 

de relasjonsbruddene. Så nå prøver vi å få noen rundt han som han kjenner. Den ene læreren 

som han har hatt på spesialskolen søker nå spesiallærerstilling på den nye skolen for å følge 

han. Og det er veldig bra for vi er opptatt av at han skal ha noen der han er trygg på” 

 

En annen vanske dette barnet har er hans redsel for ikke å bli likt og ikke ha noen venner. På 

grunn av dette er å skifte skole en ekstra belastning for ham. Også foreldrene opplever dette 

tiltaket som bekymringsfullt. De forteller at de ikke vil være ”skyld” i at han kanskje får det 

vanskelig sosialt på skolen eller at hans relasjonsskader (fra de tidligere levekår) forsterkes. 

 

Med hensyn til sosial fungering opplevde foreldrene til de to eldste barna, en forbedring. 

Begge fungerer i dag ganske godt sosialt, både på skolen og på fritiden. Sitatet fra 

fostermoren til gutt 1 bekrefter dette. Hun sier: 

 

”Han er en sjarmør! Så det er veldig lett å bli glad i han. Så ja jeg tror alle liker han. Han 

har et veldig godt smil og hvis det er noen som skader seg enten det er voksne eller barn så 

trøster han de. Og komplimenter er han flink med, så jeg opplever at han er lett å bli glad i. 

Så vi har vært heldige der.” 

 

Som oppsummering kommer det frem at foreldrene er både nøkterne og positive i sine 

beskrivelser av barnas vansker relatert til skole, innlæring og fag. De ser vanskene, men alle 

foreldrene nevner at barnas deres er motiverte til å forbedre sin sosial fungering og innlæring. 

De etterlyser helhetlige tiltak hvor skolen og hjem står sammen om dette viktige arbeidet. Her 

var det blant annet behovet for oversikt og struktur i hverdagen som spilte inn samtidig som 

stimuleringsvansker, konsentrasjonsvansker, uro og store vansker med overganger fra en 

aktivitet til en annen som bød på til dels store utfrodringer for disse barna. Dette var 
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vanskeområder som alle hadde store konsekvenser for den tilpassede opplæringen og som 

måtte tas med i utviklingen av individuelle opplæringsplaner og andre veiledninger til lærer 

og annet pedagogisk personell. 

 

 

4.3  Pedagogiske/spesialpedagogiske tiltak for 

elever med FASD. 

 

Dette avsnittet presenterer de pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak foreldrene opplever at 

deres barn med FASD har behov for. Som det fremgikk fra forrige avsnitt, hadde alle tre 

barna i utvalget store og sammensatte innlæringsvansker. Alle hadde derfor behov for 

tilrettelagte skolesituasjoner som inkluderte både tilpasset opplæring av skolens pedagogiske 

tiltak og spesifikke spesialpedagogiske tiltak. Felles for elevene er at de: 

• klarte å følge klassens undervisning i Norsk 

• hadde behov for tilpasset undervisning i de fleste andre fag 

• hadde IOP 

• fikk en god del undervisning som ene - timer 

• hadde assistent 

Tiltakene for elevene var derimot formet etter elevenes egne behov og kompetanse. 

 

A. Tirill (10år) klarte å følge klassens gymnastikkundervisning med noen 

tilrettelegginger. Skolen hadde iverksatt generelle tiltak for å sikre at overgangene fra 

en aktivitet til en annen var forutsigbar for eleven. IOPens innhold og målsettinger 

fungerte meget dårlig. Moren lagde derfor en spesifikk ”veilednings pakke” for skolen 

i forhold til Tirils behov for skjerming og tilrettelegging. Tirills assistent skulle følge 

Tirills virksomhet og veilede og hjelpe i forhold til veilednings pakken. 

B. Hans fulgte klassens undervisning i Norsk, men hadde behov for tilrettelegginger av 

oppgaver og materiell i alle andre timene. Dette var spesielt påkrevet i matematikk og 

engelsk. Noe av tilretteleggingen bestod av ene eller små gruppeundervisning som 

foregikk i skjermete lokaler. Visuelle hjelpemidler var anvendt for å gi Hans den 

nødvendige oversikten over timene, dagene og oppgavene. Dagene var videre 

strukturert med pauser og ”time – outs” perioder. Dette fordret støtte fra assistent som 
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fulgte Hans virksomhet. For å kunne fungere på skolen var Hans avhengig av daglig 

medisinering. Fordi IOPen til Hans ikke fungerte tilfredsstillende, lagde hans mor en 

”veilednings pakke” for skolen  

C. Birk var det barnet som fikk størst spesialpedagogisk oppfølging. Han gikk på en 

alternativ skole med små enheter, tett oppfølging av assistent og spesialpedagog. De 

pedagogiske tiltakene Birk fikk bygget på en grundig spesialpsykologisk utredning. 

Tiltakene inkluderte: 1. Skjerming fra støy, ”. Strukturering av dagen og timene, 3. 

Medisinering, 4. Faglig tilrettelegging i alle fag bortsett fra Norsk. Som Hans hadde 

Birk sterkest behov for individualiserte tiltak innen engelsk og matematikk. 

 

Ved analysen av intervjuene framkom det 8 aspekter som alle foreldrene synes var spesielt 

viktig i forhold til å sikre de pedagogiske og spesialpedagogiske tiltakene for deres barn 

skulle fungere. Disse aspektene er: 

• kunnskap 

• Funksjonelle individuelle opplæringsplaner.  

• Dagplaner, ukeplaner og visuelle hjelpemidler 

• Skjerming og grensesetting 

• Assistenter 

• Medisinering 

• Fokusering på styrker  

• Fokusere på inkludering, akseptering og mestring 

 

De fire første aspekter fokuserer på å kunne lage planer og organisere tilværelsen til barna ut 

fra tilstrekkelig kunnskap om barnas behov, ressurser og mulige spesialpedagogiske tiltak.  

Assistenter og medisinering er praktiske hjelpemidler for å gjennomføre planene. Begge er 

tiltak som kan gjøre det mulig for elevene å nyttiggjøre seg pedagogiske og spesialpedagogisk 

støtte. Fokusering på styrker og positive holdninger styrer arbeidet mot motiverende og 

vekstfremmende aktiviteter. Informantene fremhevet at alle aspektene har en funksjon i å 

sikre at de pedagogiske og spesialpedagogiske tiltakene fungerer. 

 

Kunnskap: 

Alle informantene mente at noe av det viktigste for denne gruppen elever når det kom til 

tilrettelagt opplæring var at de som jobbet sammen med barna hadde gode kunnskaper om 
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FASD. Dette mente de var nødvendig for å tilrettelegge undervisningen på kort og lang sikt. 

Derimot fortalte foreldrene at det var svært lite kunnskap på feltet både blant lærer og annet 

pedagogisk personell, i PPT og i BUP om FASD. Det var ofte informantene selv som måtte 

komme med kunnskapen og veilede lærere og assistenter i forhold FASD, noe de syns kunne 

være svært vanskelig. En av informantene beskriver mangelen på kunnskap slik: 

 

”Problemet er hvem skal gi skolen veiledning? Er det jeg?! Eller er det? Hvem er det som 

skal gjøre det? Det virker ikke som skolen ikke ønsker å få det fra meg eller oss som foster 

foreldre. Vi ønsker at PPT skal gjøre det, men PPT har ikke kunnskaper til å gjøre det. Og så 

sa vi da ”ok” kanskje BUP kan gjøre det da. Men så sier BUP det samme; vi har ikke 

kunnskaper om det, så det kan vi ikke.” 

 

Mangelen på kunnskap var spesielt vanskelig i tiden rett etter at barnet hadde flyttet inn til 

dem eller rett etter at barnet hadde fått diagnosen FASD. I den perioden visste de selv ikke 

mye, hvis noe i det hele tatt om FASD, og hele deres fokus var rettet mot å selv skulle finne ut 

hvordan man skulle gripe dette an i forhold til fungering med familien og i hverdagen 

generelt. En av fosterforeldrene beskriver denne fortvilelsen over mangel på kunnskap slik: 

 

”..skolen ventet på at jeg skulle gi dem den informasjonen, det var ingen som søkte 

informasjon selv. Og som nybakt fostermor har man veldig lite kunnskap om det og til tross 

for at jeg er pedagog visste jeg ikke at det var en diagnose som het det en gang. Det er litt 

flaut å innrømme det nå, men man må jo bare bite i det sure eplet nå.” 

 

Det var ofte foreldrene selv som måtte komme med kunnskapen og veilede lærer og 

assistenter i forhold til FASD. Dette syntes de var svært vanskelig. De som foreldre var ikke 

anerkjent av skolen som faglige kompetente. Selv var de usikker om egen kunnskap var 

tilstrekkelig nok til å forstå sine barn. 

Det at foreldrene ikke hadde kunnskap ved overtagelsen av ansvaret for barna viste seg å han 

en positiv virkning da samtlige foreldre forteller at hvis de hadde hatt kunnskaper om hva 

FASD er og visst hvilket ansvar det er å være foreldre til et barn med FASD ville de aldri ha 

tatt på seg oppgaven. Videre forklarer de at de selvfølgelig er veldig glad for at de ikke visste 

hva dette innebar, da de er svært takknemmelig for å ha blitt fosterforeldre/adoptivforeldre og 

ville ikke vært foruten deres foster- eller adoptivbarn. Dette blir blant annet uttrykt slik: 
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” Vi hadde aldri turt å si ja til denne oppgaven hvis  vi hadde visst, for da hadde vi tenkt at 

dette klarer vi aldri, den er altfor stor. Men vi er glad for at vi ikke visste! Og det har jeg sagt 

til yngstedattera mi som nå er 18 år, for hun er den som har lidd mest. Hun fikk veldig eksem 

hver gang vi dro på sykehuset og vi var veldig masse på sykehuset og jeg sa til henne at vi 

aldri hadde gjort dette hvis vi hadde visst det. Men samtidig er jeg veldig glad for at vi ikke 

visste det for vi ville ikke ha vært foruten han!” 

 

Kunnskap synes dermed å kunne både være en berikelse og en byrde. Mangel på kunnskap i 

de kritiske tidspunktene økte vanskene for alle involverte, foreldrene, lærerne og barnet. 

 

Funksjonelle individuelle opplæringsplaner 

To av informantene stilte seg svært kritisk til den individuelle opplæringsplanene (IOP), mens 

en tredje informant var noen lunde fornøyd med planen; den er veldig grundig som hun 

utrykker det, men mener at teorien i planen en del ganger ikke lar seg gjennomføre i den 

praktiske hverdagen på skolen.  

De to informantene som var spesielt missfornøyde mente at kravene og målene er alt for høye 

i forhold til barnets evner og forutsetninger. De samme målene står derfor i planene år etter år 

uten at elevene når dem. Hos det ene barnet hadde de samme målene stått i tre år uten at hun 

hadde klart å nå noen av dem. Planene var i følge fostermoren av den grunn ikke nok tilpasset 

barnet. En av informantene var i tillegg til å være kritisk til de høye kravene og målene svært 

kritisk til metodikken som var benyttet i den individuelle planen. Dette blir utrykket slik av 

informanten: 

 

”Den har jo kommet ferdig og vi var jo egentlig ikke noe særlig kritisk til den i begynnelsen 

for vi regnet jo med at den kom fra faglig hold og holdt det nivået den skulle. Men jeg stiller 

meg mer kritisk til den nå. Jeg er uenig i målene og metodikken.” 

 

Hun forteller videre at hun ikke er utdannet innenfor lærevesenet, men hun har skaffet seg 

mye informasjon ved å følge med på de forskjellige norske tv – programmene som har 

handlet om opplæring og undervisning av barn med ulike vansker. Skolen og lærerne der 

barnet har gått har i følge informanten et svært fastlåst syn på læring. De hadde ikke fulgt med 

på disse programmene. Dette var programmer informanten mener skolen kunne ha lært veldig 
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mye av da programmene handler om gode metoder for tilrettelegging av undervisning etter  

den enkelte elevs forutsetninger og behov.  

 

To av informantene understreket i denne sammenhengen betydningen av å ha en funksjonell 

plan som bygget på en individuell utredning og kartlegging av barnas behov og ressurser. En 

veiledning som skal være til bruk for lærere og annet pedagogisk personell i undervisningen 

og opplæringen av elevene.  

Alle informantene hadde som nevnt selv utarbeidet en slik veiledning. De fortalte videre at 

den tilpassede opplæringen hadde blitt veldig mye bedre og den generelle skolehverdagen 

hadde blitt mye lettere for barnet etter at skolen hadde tatt i bruk disse veiledningene.  

En annen av informantene fortalte at deres barn hadde blitt utredet av en spesialpsykolog. 

Dette var en person som hadde lang erfaring med å jobbe med barn født med skader 

forårsaket av mødrenes bruk av ulike rusmidler under svangerskapet. Informanten fortalte at 

rapporten som ble utarbeidet i etterkant av utredningen hadde betydd enormt mye for barnets 

tilpassede opplæring og generell fungering i skolen. Den beskrev fosterbarnets vansker, behov 

og ressurser samtidig som den inneholdt mange relevante forslag til tiltak i skolen. 

 

En del av en IOP skal også dekke sosial fungering. En mor har nå måttet kreve at skolen setter 

i gang tiltak fra høsten av i forhold til datterens sosiale fungering. Hun er fortvilet over at 

skolen ikke har kunnskaper på feltet og spør seg selv om hvem som skal gi skolen veiledning. 

PP – tjenesten og BUP utrykker at de ikke kan gjøre noe det da de ikke har kunnskaper om  

trening av sosiale ferdigheter for barn med alkoholskader. Skolen ønsker videre ikke råd om 

dette fra foreldrene. Fostermoren forteller at hun har sett seg nødt til selv å iverksette tiltak i 

forhold til sosiale ferdigheter. Fostermoren bruker en metode som hun kalte ”kattkassen” som 

gikk ut på å lære barnet å sette ord på egne følelser. Hun klarer nå, etter et halvt år, å sette 

noen ord på følelsene sine og si noen positive ord til familie og venner. Dette har hun ikke 

klart på de tre årene hun har vært hos familien. 

For å være funksjonelle måtte planene være grundige, gjennomførbare og spesielt tilrettelagt 

for det enkelte barnet. Ingen av foreldrene var virkelig fornøyd med alle disse punktene, noe 

som er meget betenkelig i forhold til de tre barnas kompliserte og sammensatte 

innlæringsvansker. 
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Skjerming: 

Alle informantene forteller at barna deres har et stort behov for å bli skjermet fra unødvendig 

stimuli. Dette blir beskrevet som svært viktig av foreldrene og blir understreket flere ganger i 

løpet av intervjuene. Informantene nevnte spesielt skjerming i forhold til all stimuli i 

klasserommet. Tiltak som nevnes inkluderer fjerning av unødvendig pynt og andre 

gjenstander på veggene, å sette opp skillevegger på hver side av pulten, og å flytte 

undervisningen til mindre rom/enheter. På disse måtene minimaliserte man forstyrrelser fra 

klasseromsinnredningen eller hendelser som skjer rundt om i klasserommet. Barnets 

oppmerksomhet blir i så stor grad som mulig dermed fokusert på undervisningen og læreren 

foran i klasserommet. 

Videre nevner alle informantene at barn med FASD blir fortere sliten enn andre barn og 

trenger ro i form av et sted der de kan trekke seg unna for å hente seg inn igjen. Alle 

informantene nevner at slike pauser (”time outs”) bør benyttes daglig. To av informantene har 

gode erfaringer med timeouts, mens en fostermor forteller at de har ønsket det men at skolen  

ikke har sagt seg villig til å benyttet seg av det. Hun sier som følgende: 

 

”Vi ønsket at hun skulle få sånne” snille” timeouts. Det trenger hun. Men det stod i 

evalueringen av IOPen at fordi hun ikke gir uttrykk for at hun trenger det så får hun det ikke. 

Men det blir veldig feil, fordi hun trenger det selv om hun ikke kan si det med ord eller gi 

tegn for det! Det kommer vi til å ta opp!” 

 

En tredje metode for skjerming som alle informantene nevner er et godt tiltak for deres barn 

er bruken av små grupper i undervisning av elevene. Små enheter representerer ofte som 

informantene hevder mer ro og mindre stimuli enn store klasser, noe disse barna profiterer 

veldig på. Den ene informanten trekker også frem at en gruppe er å foretrekke fremfor 1-1 

undervisning da disse barna ofte trenger den sosiale treningen det er å skulle telta i en gruppe. 

 

Alle informantene nevner at selv om behovet for skjerming er stort for deres barn, må man 

passe på å bruke skjerming kun der det er nødvendig da målet for deres barn er å bli mest 

mulig inkludert med resten av klassen og fungere godt sosialt med de andre elevene. En 

fostermor forklarer dette som at man må legge til rette for at deres fosterbarn ikke blir isolert 

mer enn det som er nødvendig. Hun sier: 
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”Vi ønsker enda mer, jeg tror jo som sagt at hun vil ha kontakt med andre unger. Men hun 

blir veldig skjermet for dette for hun må ut av klasserommet, hun kan ikke være i 

klasseromsundervisninger. Så vi ønsker at hun skal ut i en liten gruppe i stedet for å være helt 

alene. Men vi vet jo ikke hvordan hun fungerer for det har vi ikke prøvd enda.” 

 

For mye isolering opplever foreldrene vil kunne føre til at fosterbarnets sosiale problemer blir 

forsterket. De ønsker at assistentene legger til rette for at barnet kan utvikle gode relasjoner 

samtidig som man sørger for ro og skjerming. Hvis barnet blir urolig eller sliten foreslo de at 

assistentene for eksempel kunne ta med en klassekamerat eller to for en rolig lesestund. En 

annen informant forteller at behovet for skjerming er stor, men mener at hennes barn er for 

mye alene og vil at hun skal ha mer kontakt med de andre barna på skolen. Dette er det 

samme barnet som ikke fungerer sosialt godt på skolen og har få hvis noen gode venner i det 

hele tatt på skolen. En annen form for skjerming er å ha tydelige grenser. I følge alle 

informantene, skaper slike grenser trygghet for barna som igjen er svært viktig da barna ofte 

opplever hverdagen som svært uforutsigbar. En av fostermødrene ser klare grenser i forhold 

til det å være veldig tydelig i forhold til sosiale situasjoner, slik da jeg spurte hva som var 

viktig at barn med FASD for støtte til å gjøre selv: 

 

”Hjelp dem i forhold til venner og vær veldig tydelig i sosiale situasjoner. Ikke akkurat der og 

da. Jeg har faktisk flere ganger sagt  til Hans at hvis han har oppført seg sånn derre: ”Vet du 

Hans når du oppfører deg sånn er det faktisk veldig vanskelig å være mammaen din for sånn 

oppførsel skal vi egentlig ikke ha”. I en annen sammenheng kan jeg også si at jeg vet du er så 

sliten at du ikke klarte å gjøre det som var riktig. Jeg ser at dette blir bedre og tenker at noe 

må vi ha gjort rett for han strutter av selvtillit. Han er jo verdensmester! Men det viktigste er 

at de føler seg akseptert selv om du setter knallstrenge grenser og at du sier at ”Hans dette 

gjør jeg fordi jeg bryr meg om det og for at sånn kan man ikke oppføre seg. Sånn er det ikke 

greit å gjøre” 

 

Skjerming av barna fra visuelle, sosiale og auditive inntrykk, synes å være helt nødvendig i 

forhold til å støtte dem i deres fokusering på læring. Det er mange former for skjerming som 

avpasses barnet, assistentene, læreren og aktiviteten. Det tyder på et behov for fleksibilitet og 

kontinuerlig vurderinger av tiltakene. Det å kunne sikre barnets inkludering i klassen og sosial 
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interaksjon med jevnaldrene versus tilstrekkelig skjerming for å legge til rette for faglig 

læring, er en pedagogisk utfordring i disse barnas skolehverdag. 

 

Dagplaner, ukeplaner og andre visuelle og auditive hjelpemidler 

Informantene beskriver at deres barn har et tydelig behov for struktur, rutiner og faste rammer 

i sine skolehverdager. Dette fremkommer spesielt i forbindelse med skifte av aktiviteter. Den 

ene moren beskriver behovet for struktur og rutiner for hennes barn som like viktig som et 

høreapparat for hørselshemmede. En annen informant forteller at hvis ikke dette blir vektlagt i 

undervisningen og i skolehverdagen generelt vil barnets funksjonssvikt bli enda større enn det 

den er i dag. Hun forteller følgende: 

 

” …Man gjør ”Birk” en stor bjørnetjeneste hvis man ikke setter disse rammene. Han må ha 

klare grenser og forutsigbarhet. Han kan ikke bestemme selv hva som skal skje. Det kan ikke 

være sånn at han skal kunne velge selv hva han skal gjøre på skolen. Men det er veldig viktig 

at han får avslutte aktiviteter han har begynt på. Dette må han ha hjelp til… Hvis  Birk ikke 

får denne forutsigbarheten, denne oversikten som gir trygghet vil hans funksjonssvikt bare bli 

enda større” 

 

Informantene nevner dagplaner og ukeplaner som gode metoder for å gi barna en slik 

oversikt. En av fostermødrene lagde selv en slik ukeplan over timene sønnen er på SFO som 

skolen tok i bruk. 

Informantene forteller om en rekke ulike metoder for å redusere vanskene med skifte av 

aktiviteter som bruk av ulike typer dagtavler, timeplaner, ukeplaner og andre visuelle 

hjelpemidler. En av informantene nevner også et auditivt hjelpemiddel i form av en bjelle de 

ringer med for å varsle at det er tid for skifte av aktivitet. En av fostermødrene forklarer at 

dags - og ukeplaner skaper trygghet og oversikt for hennes fosterbarn i en stressende 

skolehverdag. Det er da svært frustrerende for informanten at hennes barn ikke lengre får slike 

visuelle hjelpemidler da læreren hennes mener at fosterbarnet til en hver tid vet hva hun skal 

gjøre og derfor ikke trenger slike hjelpemidler. Fostermoren argumenterer med at 

skolehverdagens stress og uforutsette hendelser kan gjøre fosterbarnet usikker på hva som 

skal skje, selv om hun i utgangspunktet kan timeplanen. Hun forteller videre at hun tror det er 

ekstra-arbeidet det medfører å lage disse visuelle hjelpemidlene som gjør at læreren vegrer 

seg mot å lage den. Hun forteller blant annet følgende om dette: 
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”…han læreren mente at hun vet hva hun skal gjøre så hun trenger ikke ha den skriftelige 

oversikten; ”hun vet jo hva hun skal gjøre neste time”. Da pleier jeg å si at det kanskje blir 

litt ekstra-arbeid, men hun trenger den for å være helt sikker. Så slipper hun å bli sutrete og 

stressa.” 

 

Barnas behov for klare grenser, forutsigbarhet og oversikt over hva som skal gjøres hver dag 

er noe som går igjen som svært viktig i de tre intervjuene. Dette blir beskrevet som den 

grunnleggende metoden for å skape ro og trygghet for disse barna. At barna følte sikkerhet i 

sin skolehverdag, var det foreldrene så som selv grunnmuren for en god tilrettelagt opplæring. 

 

Medisinering: 

I tillegg til de andre metodene trekker to av informantene trekker frem medisinering i form av 

Ritalin og annen medisin som er rettet mot ADHD problematikk som et svært godt 

hjelpemiddel. Resultatet for barna er økt konsentrasjonsevne og roligere adferd. En av 

informantene utrykker dette som følgende: 

 

”Etter han begynte på Ritalin for vel et år siden så har han fungert veldig, veldig mye bedre. 

Vi har holdt veldig lenge igjen for at han skulle begynne på Ritalin. Nå spiller han fotball og 

takler det veldig bra, vel må han ha, i fotballturneringer må han ha et eget opplegg for han 

kan ikke ligge på gymsalen sammen de andre. Han bruker bleie for han får mye væske på 

natta på grunn av sonde-ernæringen. Han står enda på sondeernæring og må ha et eget 

hotellrom ellers så blir han så oppspilt og styrrette, men nå har han jo en kamerat i sammen 

med seg og så er pappaen hans, eller mannen min fotballtrener så det går veldig bra.” 

 

En annen av informantene forteller blant annet at barnet har fått en mye bedre fungering i 

skolen og hverdagen generelt. Han er mye roligere slik at han blant annet havner sjeldnere i 

konflikter med de andre elevene, og har mindre behov for skjerming som igjen fører til at han  

kan delta mer i aktiviteter sammen med de andre elevene.  

 

 Assistenter: 

Alle barna hadde behov for assistenter på skolen. To av informantene var nokså missfornøyde 

med bruken av assistenter, mens en tredje informant hadde opplevd tilfeller som hadde vært 

vanskelige. Misnøyen ble blant annet beskrevet som følgende: 
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”…jeg tenker spesielt på når de har mange assistenter rundt seg som er ufaglærte. De kan 

kanskje fort tro at de er slemme. De gjør ting med vilje. Det har vi opplevd masse!” 

”De trodde ikke det feilet han noe, det var bare noe feil med oppdragelsen hans.” 

 

Misnøyen gikk i hovedsak ut på at to av informantene nevnte at problemet lå i at assistentene 

var ufaglærte og kunne svært lite om hva det innebar og ha FASD og derfor ikke kunne gjøre 

en god nok jobb. En av informantene forteller også om en vegring mot å tilegne seg den 

nødvendige kunnskapen fra assistentenes side. Hun ble fortalt av rektoren på skolen at hun 

måtte huske på at assistentene kun var interessert i å gå på jobb, gjøre jobben sin og gå hjem 

igjen. De var ikke interessert i å tilegne seg kunnskaper om FASD. Dette kommer jeg 

nærmere inn på i avsnittet om ”skolens holdninger” 

En tredje informant nevnte at assistenten kun fungerte som en ”butler” for elven, som bar 

sekken, kjørte han til og hentet han fra aktiviteter, ikke som en hjelp i forhold til den konkrete 

opplæringen. Selv om alle informantene fortalte om missnøy og uheldige opplevelser hva 

angikk bruken av assistenter forteller de også at assistenter er en veldig viktig ressurs når det 

kommer til den tilpassede opplæringen for deres barn. En mor fortalte at det var spesielt viktig 

med assistenter for deres fosterbarn før han begynte på Ritalin, da han ofte kom opp i 

konflikter og hadde det spesielt vanskelig. Hun forteller følgende: 

 

”Det var veldig vanskelig for han. Bare det å gå fra a til å var kjempe vanskelig tidligere. 

Men etter at han begynte på Ritalin fungere dette veldig godt. Men før syns jeg det var nok at 

assistentene slapp øynene av han så var han og skrev noe sånn forferdelig på tavla eller noe 

sånt, så kom han alltid opp i konflikter. Så det ble slik at i den skoleplanen vi lagde så skulle 

assistentene være til stede, usynlig til stede, men de skulle være til stede. Men de benyttet 

sjansen til å ta puser. Og han har jo sånn assistent tid , sånn 80 % assistent. Fredag har han 

ikke assistent for da har han sånn kort dag så da syns vi han skal få fri, og han har jo full 

virkning av Ritalinen hele tiden.” 

 

Moren beskriver de ulike arbeidsoppgaver assistentene har. Hun nevner blant annet at 

assistentene har ansvaret for å hjelpe fosterbarnet i sosiale sammenhenger og i fagene norsk 

og matematikk, til selvinstruksjon og lære han huskeregler for automatisering av ferdigheter. 

Oppgavene til denne assistenten bygger på ”veiledningspakken” moren lagde for skolen. 
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Verken PP – tjenesten eller skolens pedagogiske team hadde tilstrekkelig kunnskap til å lage 

en slik instruksjon for assistenten. Når assistentene ikke fungerte kan det ha sammenheng med 

mangel på kunnskap og veiledning. 

 

Styrker og talenter  

Til spørsmålet om hvilken grad skolen hadde lagt vekt på elevenes styrker og talenter i de 

individuelle opplæringsplanene sier to av tre at dette hadde til en viss grad vært tilfelle. To av 

informantene fortalte at skolen hadde vært gode på det tidlig i barneskolen og det hadde vært 

svært positivt, men at skolen dessverre hadde gått mer bort i fra dette i de høyere 

klassetrinnene. Den ene informanten fortalte blant annet at skolen hadde kartlagt styrkene til 

alle elevene i klassen og presentert hva barna er gode på til hver enkelt elev. Dette hadde 

virket veldig positivt inn på barnet som hadde kommet stolt hjem og fortalt moren om alle de 

tingene han var flink til: 

 

 ”…der hadde dem sånn test for å finne ut hva man var god på. Sånn kroppsklok, musikklok. 

Alle var gode på noe. Da kom Birk stolt hjem og sa” mamma jeg er musikklok, kroppsklok og 

trimklok”. Det var veldig positivt!” 

og 

”..det er viktig å realitetsorientere, og lære han å fokusere på det som faktisk er bra. Jeg syns 

vanlige mennesker og veldig mange friske mennesker har en lav frustrasjonstoleranse, lavere 

enn den burde ha vært. Og det ønsker jeg å øve opp hos han for at han skal få en større 

frustrasjonstoleranse. Ok, dette er trasig, og han vet jo at vi kunne gjort alt for han, for at vi 

kunne tatt bort noen av plagene hans. Men når det er sånn så må vi bare gjøre det beste ut av 

det.” 

 

Den andre informanten som fortalte at skolen hadde vært god på å fokusere på styrker og 

talenter i de yngre klassetrinnene fortalte at hun hadde bedt skolen om å i større grad å 

fokusere på barnets mestring, da hun mener det viktigste er å bygge selvtillit og 

mestringsfølelser hos barnet. Skolen har i følge moren blitt bedre på dette etter at hun har tatt 

dette opp med dem. Fostermoren forteller følgende om viktigheten av å fokusere på barnets 

mestring: 
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”Jeg føler at skolen har blitt ganske flink til nå å fokusere på hans mestring. Jeg syns det er 

kjempe viktig at de fokuserer på det han kan, det han er godt på og ikke bruker ekstra tid, 

ekstra time i matte på det han sliter med. Det syns jeg ikke de skal gjøre. Det viktigste som jeg 

har sagt til skolen, og som vi har som mål hjemme. Det viktigste er å bygge selvtillit hos han, 

fokusere på det han mestrer, og fokusere på å bli enda bedre på det han mestrer, og heller ta 

litt lettere på ting vi ser han sliter med. Men mange ganger opplever han at han syns det er 

vanskelig, han er veldig stressa hvis han ikke er foreberedt til en prøve for eksempel…jeg syns 

vi har vært veldig heldig med læreren, vi har hatt den samme læreren i alle år. Hun er en 

sånn som fokuserer på det. Men jeg føler hele tiden at vi må stresse henne litt: ”Det er det vi 

skal fokusere på, vi skal ikke bruke masse tid på den matten som er så vanskelig allikevel.” 

Men jeg tror vi har fått det til for han strutter av selvtillit. Han er bare så trygg! Men når han 

kom til oss kunne vi ikke bære han inn til oss en gang, vi måtte ha rygge hans inn til oss, vi 

kunne ikke ha ansiktet hans mot oss. Det har vært en lang prosess.” 

 

En tredje informanten fortalte at de ikke hadde noe fokus på styrker og talenter i det hele tatt. 

Et bilde på dette er da hun gjenforteller fra en møte med en i BUP der hun fikk presentert 

resultatene fra en WISC- test og en Vinelands test: 

 

Ok, jeg skjønner at det her ikke er så bra, men kan du fortelle meg hva det er vi kan ta tak i, 

hva er det vi kan jobbe med, for noe må jo være sterkt? Da fikk jeg til svar at nei, her er alt så 

dårlig at det er ikke noe å gjøre. Nå kan jeg flire av det, men da var det virkelig tungt. Og den 

Vinelandstesten viste også svak over det hele og vi klarte egentlig ikke finne noen områder 

som vi kunne ta tak i. Eneste var at hun var flink på kjøkkenet og rydding. Men hva skal du 

med rydding i norsk og matte? 

 

Betydningen av skolens fokus på elevers talenter og styrker har et nært sammenheng med å 

fremme barnets mestring og selvverd. 

 

Inkludering, aksept og mestring  

Begrepene inkludering, aksept, mestring og klare grenser var fire begreper som gikk igjen når 

to av informantene snakket om hva som var spesielt viktig når det kom til den tilpassede 

opplæringen for elever med FASD. To av informantene presiserte hvor viktig de synes det var 
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for denne gruppen å bli inkludert inn i skolen på en mest mulig normal måte. For foreldrene 

betydde dette at barna: 

• Skal lære de samme tingene som andre barn 

• Delta i de samme aktivitetene som andre barn 

• Ha de samme pliktene som andre barn 

• Følge de samme reglene som de andre elvene. 

Det måtte dog være en aksept for at dette gjøres ut i fra barnas egne forutsetninger og ikke i 

en standardisert form. Foreldrene forteller videre om hvor viktig det er for barna å oppleve 

mestring som igjen vil skape en god selvtillit og en ballast til å kunne møte fremtidige 

utfordringer. En mor sier følgende: 

 

”Jeg tror barn må bli integrert på en mest mulig normal måte, som andre barn. Du skal ha 

ditt ansvar og dine plikter. Det skal ikke gjøres noe forskjell fordi da blir de alltid den 

spesielle. Altså må du flytte han ut av den settingen og inn i en normal setting. ”gå i butikken 

og kjøp melk.” og gi mest mulig støtte til å gjøre ting på egenhånd. Sånn som å gjøre ting 

hjemme: klippe plen, gå ut med søppla, til det at han også fikk minibankkort da han var 13. 

Fikk kontoen sin og han kan kodet i hodet. Han tar ut penger og betaler selv. Alt dette må vi 

lære. Han skal ikke komme når han blir 18,  og ”hvor er pengene mine liksom” det skal han 

vite hvordan funker. Og på skolen må han få støtte til å gjøre vanlige ting. Integrer dem over 

alt. Få barnet til å bli akseptert, bli jevnbyrdig uten at han skal være den spesielle bestandig, 

som får maten servert og som blir henta ved porten”  

og 

” Hjelp dem i å mestre ting og ikke legg lista for høyt, men legg ikke lista for lavt heller. 

Hjelp dem til å mestre alt, personlig hygiene, at de lærer seg å fylle vannflaska når de skal på 

trening og at de lærer å tenke hensiktsmessig på hva de skal ha på seg. Og særlig de derre 

dagliglivs aktivitetene tenker jeg er veldig viktig å styrke dem på…jeg vil bare understreke om 

dette her med å bygge selvtillit og vær glad i dem uansett og sørg for de har en 

mestringsfølelse og legg lista, sett realistiske mål. Ikke for lav og ikke for høy. Det er jeg litt 

opptatt av, og det har vi tenkt mye på spesielt i forhold til lekser.” 

 

En tredje informant snakke mye om hvor viktig det var å vise at du er glad i barna til tross for 

deres skader og vansker. Hun trakk frem dette som spesielt viktig for denne gruppen elever 

når det kom til skolegang og livet generelt: 
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”Hvis at du er glad i dem! Både med ord og handlinger. Det er det viktigste. Vet ikke hva 

annet jeg skal si.  Jo en annen ting er at disse barna må få støtte til hvis de har 

relasjonsskader, og det har de jo ofte, få støtte til å sette ord på sine egne følelser. De må bli 

kjent med seg selv.” 

 

Foreldrene opplever at det var vanskelig for barna å forstå og benevne følelser. Dermed 

krevde det et strukturert opplegg rundt dette temaet. Ordene i seg selv er meningsløse for 

disse barna som hadde så store vansker med abstrakte begreper. Igjen synes det at barn med 

FASD trenger spesifikk oppfølging i forhold til både å forstå sine omgivelser og seg selv. 

 

 

4.4    Informantenes rolle i barnas opplæring. 

Det var viktig for foreldrene å kunne dele erfaringene de fikk hjemme om barnas fungering 

med skolen. Dette gjaldt både barnas faglige og sosiale fungering, og medisinske behov. Å 

kunne komme i posisjon for å bidra positivt i barnas opplæring ble en prosess som foreldrene 

opplevde krevde tid og tålmodighet. Resultatene viser at alle informantene har bidratt mye i 

utformingen og gjennomføringen av opplæringen for deres foster/adoptiv barn. Analysen 

viser at foreldrenes rolle i opplæringen kan samles inn under følgende punkter: 

• fosterforeldrenes/adoptivforeldrenes møte med skolens holdninger 

• fosterforeldrenes/adoptivforeldrenes aktive deltakelse i forhold til oppfølgingen av den 

tilrettelagte opplæringen. 

• foster/adoptivforeldrenes vektlegging av åpenhet rundt funksjonshemningen 

 

Fosterforeldrene mente at deres aktive deltagelse var helt nødvendig for å bidra med 

kunnskap om FASD, spesifikk informasjon rundt barna samt oppklare misforståelser 

underveis. Deres historier forteller om arbeidet med å komme fram til god tilrettelegging for 

barnet sitt med å overkomme kommunikasjonsbarrierer og uvitenhet. 

 

Skolens holdninger overfor adoptivforeldrene/fosterforeldrene 

Alle informantene fortalte at de til tider har møtt svært dårlige holdninger fra skolen sin side. 

De beskriver disse som ”oven fra og ned” og respektløse holdninger uten empati 
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En av informantene forteller at slike holdninger preget noen av lærerne og rektor på en 

skolen. Foreldrene følte seg ”herset med”. En annen påpeker holdningen til ufaglærte 

personell på skolen slik: 

 

”Kunnskapen om den derre skaden er heller ikke veldig høy og interessen for å tilegne seg 

kunnskap om dette er heller ikke veldig høy. Særlig blant SFO – personale og blant 

assistentene fordi de ikke har en pedagogisk utdannelse, og rektor sa til meg at du må huske 

på de her er interessert i å komme på jobb, gjøre jobben sin og gå hjem igjen. De er ikke 

interessert å tilegne seg mer kunnskap om FASD” 

 

Informanten opplevde at uvitenhet om hva det vil si å ha FASD kan føre til dårlige holdninger 

overfor barnet og foreldrene. Utsagn som eksemplifiserer dette er blant annet: ”barnet er 

slemt”,  ”barnet er vanskelig med vilje”, ”han må jo bare ta seg sammen” og ”oppførselens 

hans skyldes en dårlig oppdragelse hjemme”. Slike uttalelser var opplevd som svært tunge i 

perioder da foreldrene fikk mange krise -telefoner fra skolen. Disse dreide seg som oftest om 

at foreldrene måtte ta en alvorsprat med barnet fordi ”dette går ikke lengre”. Moren sier: 

 Hver gang telefonen ringte kjente jeg angsten tok meg. Det var særlig en assistent som 

hauset opp ting og problemfokuserte: ”Han er så vanskelig, nå må han ta seg sammen, dere 

må jo snakke med han hjemme” 

 

En av informantene understreker viktigheten av økt kunnskap på feltet og fortvilelsen over 

uvitenheten på området. På slutten av intervjuet kom hun med følgende ønske: 

 

”Ja! Det er en siste ting! Kommunene bør faktisk legge til rette for at lærere og de i BUP og 

PPT får en mulighet til å få denne kunnskapen. Det er faktisk et ønske at kommunene legger 

til rette sånn at lærerne får kunnskap om FASD. Det er jo ofte kommunene som sier nei dere 

får ikke dra på kurs, eller nei vi har ikke penger, nei, dere får ikke tid. Så gi lærerne tid!” 

 

To av informantene forteller også at de hadde opplevd at interessen og ønsket om å tilegne 

seg kunnskap om FASD ikke var særlig høyt. Samtidig med dette opplevde de at de ikke fikk 

anerkjennelse for deres kunnskap på feltet eller ønsker for barnet skolesituasjon. Selv den 

alternativ skolen hadde et svært fastlåst syn på læring hvor det ikke var rom for ønsker og 
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forslag fra informantene. Som tidligere nevnt ble en mor ikke hørt i forhold til sine ønsker om 

at barnet fikk ”timeout” eller en visuell ”dag - tavle”. Hun forklarer dette slik: 

 

”Vi har ønsket en bedre oversikt for henne over hva hun skal gjøre hver dag. Men de (lærere) 

mente at hun vet hva hun skal gjøre hver dag så hun trenger ikke det lenger nedtegnet på et 

papir så den tok læreren bort i fjor. Og jeg har argumenter både i fjor og i år med at hun 

trenger den selv om hun vet det, slik at hun har et ark og ta opp hvis hun blir usikker....men de 

mener fortsatt at hun vet jo hva hun skal gjøre til neste time så det trenger hun ikke. Da pleier 

jeg å si at det kanskje blir litt ekstra-arbeid for dere, men hun trenger den for å være helt 

sikker, slik at hun slipper å bli stressa eller fortvila.” 

 

En av informantene forteller også om dårlige holdninger fra PPT og BUP. Sistenevnte gav 

dem blant annet beskjed om, etter at de hadde gjennomført en WISC – test og en 

Vinelandstest, at resultatene var så dårlige at det var lite man kunne ta tak i og jobbe videre 

med. Til de samme foreldrene sa BUP at de ikke hadde nok kunnskaper om trening i sosiale 

ferdigheter for barn med FASD, at de ikke kunne trene dem i forhold til dette. Moren ble 

svært  fortvilet fordi hun ikke visste hvor eller til hvem skulle henvende seg for å få hjelp. 

I forhold til skolens holdninger overfor barnet forteller en informant hvor viktig det er at 

skolen og dets ansatte jobber med å opparbeide empati overfor barna. Hun forteller følgende: 

 

”Ungene merker alltid om du liker de eller ikke og de må bli akseptert som dem de er. Man 

må appellere og jobbe med sine egne empatifølelse for disse derre ungene og tenke at dette er 

unger som har det vanskelig og har en stor utfordring. Uansett hvor ufordragelig de er så er 

det viktig å finne ett eller annet som du liker hos de. De merke det hvis du missliker de. De må 

føle seg akseptert og at du er glad i dem uansett.” 

 

Ut i fra informantenes beskrivelser synes skolens og fagfeltets holdninger til disse barna å 

være lite profesjonelle - dermed opplever foreldrene at de står mye alene i å fremme barnas 

behov. Det som gjør dette så tungt et at de ikke føler seg hørt eller anerkjent. 
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Fosterforeldrenes/adoptiv foreldrenes engasjement i forhold til barn og unge med FASD og 

aktive deltagelse i forhold til barnets tilrettelagt opplæring  

Alle informantene er svært engasjerte i forhold til støtteorganisasjon for FASD. To av 

informantene er tilknyttet en forening som blant annet jobber med å spre informasjon og øke 

kunnskap om føtale alkoholskader i Norge. Alle de tre informantene holder i tilegg foredrag 

om hvordan det kan være å være fostermor/adoptivmor til et barn født med alkoholskader. 

To av informantene har i stor grad måttet engasjere seg for at deres barn skulle få et 

tilrettelagt opplæringstilbud. En mor beskriver det slik: ”Vi har måttet stå på barrikadene og 

kjempet for han” De har som nevnt sett seg nødt til å blant annet levere en veiledning til 

skolen, og de har måttet kommet med krav og ønsker til skolen spesielt i forhold til innholdet 

i den individuelle opplæringsplanen. 

Den tredje informanten fortalte at de er en ressurssterk familie som har stått på for at barnet 

skulle får riktig diagnose, riktig hjelp og et godt tilbud. Et god bilde på dette er da mor 

forteller fra den gang de fikk mistanke om at sønnen kanskje kunne ha føtale alkoholskader: 

 

”...jeg fikk tak i noen brosjyrer om FAS som jeg leste. Og så ringte jeg overlegen, vi jobber 

sammen i dag. Vi er ikke sånn, vi er veldig ressurssterke. Så vi er jo heldige der i forhold til 

mange som kanskje ikke er så resurssterke, sånn som kanskje en del biologiske foreldre. Så 

ringte jeg overlegen. Og uka før hadde han lest seg opp på barn og alkoholsskader og han sa 

at jeg måtte reise til Bergen der de hadde mer kunnskap om FAS. Og det var da jeg reiste til 

Bergen, jeg gikk til primærlegen min og fikk ordnet en søknad til Bergen for Birk og så reiste 

vi til Bergen.” 

 

I Bergen ble ”Birk” utredet og fikk diagnosen FAS. Der ble det også utarbeidet den tidligere 

nevnte rapporten som inneholdt mange tiltak i forhold til skolen, noe som informanten 

beskriver som en rapport som ”åpnet himmelen for dem” 

Familien har videre tilegnet seg gode kunnskaper om FASD, tatt reflekterte beslutninger om 

blant annet hvorvidt barnet skal gå i normalskolen eller i en alternativ skole. De har videre 

kontaktet fagmiljøer som Borgestadklinikken og Haukeland sykehus som kan mye om FASD, 

og FAS foreningen i Sverige for hjelp og veiledning. Alt dette har de gjort for at barnet skal få 

god hjelp og et bra opplæringstilbud. De har i tillegg engasjert seg i FAU. Faren i familien 

forteller følgende om hvorfor han valgte å engasjere seg i FAU ved spesialskolen: 
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”Det er litt spesielle lærer ved spesialskoler også og det har vært en del ressurssvake foreldre 

så lærerne har fått gjort litt sånn som dem har villet. Så når det kommer noen som stiller en 

del spørsmål så er dem ikke vant med det. De tar ikke foreldrene alvorlig jeg har engasjert 

med i FAU der borte, jeg klarte ikke å la være. Jeg så hvordan de ”herset med foreldrene... 

de hadde en litt ovenfra og ned holdning. Lite respekt. Og FAU – ledere har ikke en gang en 

egen nøkkel til skolen så de kunne komme seg inn å holde møter. Så, ja det er mange ting.” 

 

Moren forteller videre at det kan være svært vanskelig for foreldrene, som har en misstanke 

om at barnet har en alkoholskade, å vite hva man skal gjøre og hvor man skal henvende seg. 

Dette mener hun fordi da det er svært lite fokus på - og kunnskaper om FASD i Norge. 

Foreldrene ønsker å gjøre noe med dette. Derfor holder moren blant annet foredrag om 

hvordan det kan være å være mor til et barn med FASD. For henne er det vanskelig å skulle 

holde disse foredragene, fordi hun er nødt til å berøre mange sårbare temaer. Hun gjør dette 

for å dele sine erfaringer med andre slik at FASD kan bli et mindre tabubelagt syndrom. I 

tillegg kommer de pengene hun tjener godt med for å dekke feriereiser med mannen sin. Hun 

nevner dette for å fremheve hvor viktig det er for foreldre med barn med FASD å bruke tid på 

å pleie kjærligheten mellom dem. På den måten får de som foreldre overskudd og tid til å 

styrke båndene i familien 

 

Vektlegging av åpenhet rundt funksjonshemningen 

Alle informantene vektlegger åpenhet rundt barnets funksjonshemning som svært relevant for 

å hjelpe barnet å akseptere sin situasjon. Alle forteller at de har fortalt barna at de har en 

funksjonshemning som gjør det vanskeligere og mer utfordrende for dem i mange situasjoner 

enn for andre barn. Det fremkommer ikke nøyaktig i hvilken grad de har fortalt barna om 

årsaken til at de har disse vanskene. Den ene informanten forteller dog at barnet vet at han har 

disse vanskene fordi moren hadde drukket da hun var gravid med han.  

Som et ledd i deres fokus på åpenhet rundt diagnosen fortalte Birk hvorfor han var litt 

annerledes til klassen sin. Mor gjenforteller hendelsen:  

 

Alle elevene skulle fortelle litt om seg selv….så spurte læreren Birk om han ville si noe: Ja, 

jeg heter Birk. Jeg kommer fra Kina. Jeg har en skade (peker på hodet) fordi mammaen min 

var syk når jeg ble født. Så begynte han å gråte, han gråt og gråt og gråt. Og klassen ble helt 

stille”  



 58 

 

Informantene forteller at alle barna tok det veldig greit da de ble fortalt om sitt syndrom, selv 

om de til tider er veldig fortvilet over å ha disse vanskene. En mor forteller at fosterbarnet tok 

det veldig fint da de fortalte henne at hun hadde FASD, men synes det av og til er veldig 

slitsomt fordi det hele tiden er så mange voksne rundt henne på skolen. Datteren utrykker sin 

frustrasjon ofte motorisk og emosjonelt, og hun blir veldig sliten av all stimuli. 

 

Informantene vektlegger betydningen av at man i tillegg til å være åpen rundt 

funksjonshemningene alltid har et fokus på mestring og det som er positivt hos barnet. Den 

ene informanten sier blant annet om dette at:  

 

”Man må alltid realitetsorientere. Ok Hans så har du dette, sånn er det, og det er dumt og det 

er trasig...Men Hans du har det så bra! Du har så mange som er glad i deg. Det er masse som 

er positivt…det er viktig å ikke overbeskytte, men realitetsorientere, og lære han å fokusere å 

på det som faktisk er bra!” 

 

I tillegg til en åpenhet rettet mot barnet forteller informantene at det er svært viktig å være 

åpen om barnets FASD, og dele deres tanker, behov og ønsker rundt dette med skolen, andre 

samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Til spørsmålet om hva de ville anbefale nye 

fosterforeldre til barn med FASD å gjøre var svaret å være åpen og ha et åpent sinn i forhold 

til skolen og andre. En informant beskriver dette slikt: 

”Søk kunnskap for å forstå. Det er nummer 1, vær åpen er nummer 2. Nummer 3 er ha en 

positiv holdning til både barnet, skolen, biologiske foreldrene og barnevernet. Vær åpen! Ha 

et åpent sinn!” 

 

To av informantene forteller også at det er viktig at skolen også får være åpen om sine tanker, 

problemstillinger og opplevelser rundt elevens vansker knyttet til FASD. En slik gjensidig 

vektlegging av åpenhet er fundamentet for å kunne samarbeide og løse eventuelle problemer. 

Den ene informanten sier følgende:  

”Likedan som vi har behov for å få lagt frem våres opplevelser og ting så har skolen eller 

andre samarbeidspartnere behov for å få lagt frem sine opplevelser. Ikke før det er gjort kan 

man begynne å snakke om hvordan man kan løse ting. Man må ha en forståelse om 

hverandre.” 
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Som en oppsummering kan det sies at alle foreldrene opplevde at deres aktive deltagelse i 

barnas opplæringssituasjon og vektlegging av åpenhet rundt barnas funksjonshemning var 

meget viktig for å få til en godt tilrettelagt opplæringstilbud for deres barn. Deres bidrag ble 

til tider møtt med negative holdninger og motstand fra både skolene og hjelpeinstansene 

(BUP og PPT). Dette ble vanskelig for foreldrene. De følte at de måtte bli eksperter på FASD 

da det var lite kunnskap om dette i skolen og i nevnte instanser. Foreldrene så det som svært 

meningsfullt å engasjere seg for hele populasjonen 

 

4.5  Skole – hjemsamarbeid 

Det siste store tema som foreldrene var opptatt av handlet om hvordan skole - hjem samarbeid 

kunne og burde fungere for at barna fikk best mulig oppfølging. For tiden opplevde alle 

informantene at samarbeidet fungerte godt. 

 

Innholdet i skole – hjemsamarbeid 

Samarbeidet mellom skolen og foreldrene hadde følgende komponenter: 

1. Informasjonsutveksling 

2. Ansvarsfordelig 

3. Enighet om tiltak og mål – en prosess 

 

I forhold til informasjonsutvekslingen forteller en mor at dette var meget viktig for dem og 

skolen. Hun forklarer at hun har måttet bruke mye tid på å få skolen til å forstå at det bare er å 

ringe henne hvis det er noe spesielt. Hun forteller følgende: 

 

”...det har jeg brukt masse tid på å si: ”Dere må bare ringe, jeg blir ikke sint, jeg blir ikke lei 

meg. Jeg trenger informasjon for å vite hva vi skal gjøre når hun kommer hjem. Hvis hun er 

sutrete på skolen, betyr det at hun er sliten og da trenger hun skjerming når hun kommer hjem 

og det må vi vite.” 

 

En annen informant forteller at deres skole - hjem samarbeid består av daglig rapporter fra 

skolen om barnets fungering, om det skolefaglige arbeidet og eventuelt rapport om spesielle 

hendelser som har oppstått i løpet av skoledagen. De har også ansvarsgruppemøter og 

benytter seg av telefonsamtaler hvis det skulle være nødvendig. Den tredje informanten 
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fremhever ressursgruppens betydning i forhold til informasjonsutvekslingen. Disse jevnlige 

møtene samt hyppige telefonsamtaler har fungert svært godt.  

 

Ansvarsfordeling 

To av informantene er veldig fornøyd med ansvarsgruppene rundt deres barn. En av 

informantene mener at ansvarsgruppen er den samarbeidsformen som fungerer best for 

familien og barnet. I  dette tilfelle er det barnevernet som styrer gruppen. Skolen er alltid 

representert med 2 ansatte og de biologiske foreldrene deltar på møtene. Denne 

organiseringen er ifølge mor ikke vanlig, men naturlig i forhold til sitt fosterbarn da det er 

barnevernet som har omsorgen for barnet og de biologiske foreldrene som har foreldreretten. 

Hun forteller videre at det skapes rom på møtene til å ta opp ”alt som trengs”. Dermed blir 

disse møtene et viktig ledd i tilpassningen og tilretteleggingen for barnet. En tredje informant 

er derimot svært missfornøyd med hvordan ansvarsgruppen fungerer. Hun forklarer at 

problemene oppstår fordi hun og personen som leder møtene kommer i en del diskusjoner 

fordi de har det samme yrke. Videre mener hun at møtene blir altfor ”skolsk”. Det er for mye 

fokus på skolebiten med for mange representanter fra skolen. Videre mener hun at møtene er 

altfor sjeldent. Det forrige møtene foreldrene deltok på var for ett år siden. Møtene var 

spesielt vanskelig å delta på i de periodene da forholdet mellom dem og skolen var veldig 

konfliktfylt. Hun beskrev dette på følgende måte: 

”...og vi følte en stund at det var helt grusomt at det satt fem stykker fra skolen der og så satt 

vi der helt sånn alene. Og jeg har hatt noen år der jeg har vært veldig sliten på grunn av 

dette.” 

 

Enighet om tiltak og mål – en prosess 

To av informantene forteller at selv om samarbeidet nå fungerer godt har det tidligere vært til 

dels store samarbeidsvansker mellom dem og skolen. En av informantene beskriver 

samarbeidsvanskene som følgende: 

”Nå er jeg fornøyd, men det har jeg ikke alltid vært. Det har vært perioder der det har vært 

en vegg mellom oss, veldig vanskelig i forhold til samarbeid”.  

 

De tidligere samarbeidsvanskene gikk ut på at den ene informanten følte at skolen ikke 

forstod at deres barn måtte passes bedre på enn andre barn da hun kunne skade seg selv eller 

andre. I tillegg følte hun at verken barnets behov eller hennes ønsker ble tatt alvorlige av 
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skolen. En annen informant opplevde noe av det samme, men mente at dette var på grunn av 

kommunikasjonsvansker mellom dem og de andre deltakerne i ansvarsgruppen. Dette førte 

ofte til missforståelser og uenigheter om hva de ble enige om i møtene til ansvarsgruppen. 

Informanten forteller følgende om deres samarbeidsvansker med skolen:  

 

”jeg følte at de ikke forstod hva jeg ville og de forstod ikke hennes (fosterbarnets) behov når 

det kom til tilpassning og ikke minst når det kom til å passe på. Jeg var redd, jeg er jo redd 

for henne... sånn at jeg tolket det sånn at skolen ikke forstod at de måtte passe bedre på henne 

enn på de andre ungene.” 

 

”Veiledningspakkene” som foreldrene lagde for skolen, var med på å forandre samarbeidet til 

det bedre. En mor forteller følgende: 

 

”Det fungerer veldig bra etter at jeg skrev at jeg ønsket meg rapport om hvordan det har gått 

hver dag. En av lærerne laget faktisk et skjema som fungerer bra. Der står det hvordan 

formen har vært, andre opplysninger, om det har vært noe spesielt. Lærerne skriver også hva 

de har gjort og hvordan han har samarbeidet og om det har vært noen spesielle utfordringer.  

Assistentene skriver det samme”. 

 

I oppsummering er det viktig å påpeke at alle foreldrene er nå fornøyd med skole – 

hjemsamarbeidet, prosessen for å oppnå et godt samarbeid inkluderte det å komme frem til en 

felles forståelse, enighet om tiltak og mål, og ansvarsfordeling. Det var en kontinuerlig 

prosess som krevde åpenhet og empati, kontakt og kommunikasjon, villighet og oppfølging. 

Når kontakten mellom skole og hjem var konfliktfylt, var samarbeidet vanskelig. 

Informantene mente at de selv måtte påta seg mye ansvar for å tilrettelegge for samarbeidet. 

Denne prosessen opplevdes som krevende, men nødvendig. De fire aspektene som kom frem i 

resultatene (forståelse: av skolerelaterte vansker, tiltak, foreldrenes rolle, skole - hjem 

samarbeid) påvirker hverandre og må sees som biter av en helhet.                                                                                    
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5 Diskusjon 

Denne oppgavens overordnede tema er barn med ”FASD og skolen”. Diskusjonskapitelet vil 

inneholde drøftinger og refleksjoner rundt funnene i undersøkelsens fire forskningsspørsmål. 

Drøftingene inkluderer: 

• analyse av undersøkelsens resultater i forhold til teori og forskning 

• analyse av hva resultatene betyr 

• belysning av eventuelle dilemmaer ved forståelse av og tilrettelegging av opplæring 

for denne elevgruppen 

Både teoretiske søk og informantenes fortelling fremhever flere faktorer som synes 

grunnleggende eller svært viktige når det kommer til tilrettelegging av opplæring for denne 

elevgruppen. En del faktorer er sammenfallende. Andre faktorer igjen synes ikke å være 

berørt i noe særlig grad av ekspertisen på feltet. Det faglige perspektivet og 

foreldreperspektivene synes i tillegg å gi forskjellige forståelsesrammer for barn med FASDs 

skolelivssituasjon. 

 

 

5.1.1 Skolerelaterte vansker for barn med FASD. 

Likheter og forskjeller mellom undersøkelsens resultater og tidligere forskning og teori på 
feltet. 

Informantenes beskrivelser av barnas skolerelaterte vansker sammenfaller i stor grad med  

med tidligere teori og forskning (Brubakk et al., 2005; Hansen et al., 2000; Kondituwakku, 

2009; O`Connor & Paley, 2009; Wittgard, 2005). De vektlegger kognitive, sosiale, 

medisinske og følelsesmessige vansker, og understreker at det er svært store individuelle 

forskjeller i barns fungering i situasjoner og aldersmessig. Foreldrene beskriver hvordan 

vanskene synes å henge sammen og påvirker hverandre i barnas hverdagsliv. Dette 

sammenfaller med tidligere teori (Brubakk et al., 2005; Hansen et al., 2000; Kondituwakku, 

2009; O`Connor & Paley, 2009; Wittgard, 2005) som hevder at barn med FASD har 

”primære” vanskeområder med tilhørende ”sekundære” vansker. Det synes derimot at det er 

flere nivåer i en slik vanskekjede. Det primære er ikke alltid like synelig. Figur 1 viser en 

systematisering av foreldrenes beskrivelser. 
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Figur 1. Forskjellige nivåer i skolerelaterte vansker for barn med FASD 
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Dalen, 2002). Før 2 års alder  kan det være vanskelig å stadfeste at sentralnervesystemet er 

affisert, og de karakteristiske ansiktstrekkene er ofte ikke så fremtredende. Barn og unge med 

FAE/FASD kan få det spesielt vanskelig fordi deres funksjonshemning ikke er like tydelige 

som hos barn med FAS (Thormann, 2006). Det som er synlig er ofte enkle symptomer på et 

lavere nivå. Omgivelsene står derfor i fare for å ikke forstå eller imøtekomme disse barnas 

forutsetninger og behov. Informantene i undersøkelsen strevde med å få en diagnostisering. I 

tillegg var det en fare for at diagnosen forble en vag betegnelse for skolen når det ikke var 

tilstrekkelig kunnskap om hva vanskene betydde for fungering. 

Et eksempel på dette er at kognitiv svikt kan føre til vansker med eksekutiv kontroll og 

vansker med organisering, planlegging, vansker med å se sammenhenger og foreta valg 

(Gossage, Kaldeberg, Robinson, Buckley, Manning & Hoyme, 2009). Noe som kan påvirke 

både innlæring, adferdsregulering og sosial fungering. Et annet eksempel er barnas store 

vanskeligheter med å undertrykke stimuli. Slike vanskeligheter med å skille mellom vesentlig 

og uvesentlig inntrykk gikk utover konsentrasjonsevnen og mer generelt ut over 

innlæringsevnen. I tillegg synes overstimulering å føre til emosjonelle vansker og frustrasjon 

som utløste utagerende adferd. Andre vanskeområder som synes å henge sammen og på virke 

hverandre var: 

• utilstrekkelig evne til abstrakt tenkning påvirker innlæringstempoet og begrenser selve 

innlæringsmulighetene 

• barnas behov for lengre tid ved innlæring henger sammen med barnas forsinkede 

reaksjonstid 

• vansker med undertrykkelse av stimuli påvirker barnas sosiale fungering og trivsel 

• vansker med overganger fra en aktivitet til en annen synes å henge sammen med 

barnas vansker med oppmerksomhet 

• vansker med utagerende adferd synes i stor grad å henge sammen med vansker med 

undertrykking av stimuli, innlæringsvansker og vansker innen sosial fungering 

 

Det som ikke var sammenfallende med teorien om barn med FASD var at informantenes barn 

klarte seg tilfredsstillende i norskfaget. Den svenske, amerikanske og canadiske 

lærerveiledningene (Bonsu, 2007; Clarren, 2004; Wittgard, 2005) hevdet at vansker med 

lesing og skriving er vanlige utfordringer for denne elevgruppen som krever assosiasjoner av 

symboler og lyd samt organisering av handlingsrekkefølger. Disse kognitive operasjoner er 

ofte svært vanskelig for barn med FASD. Detaljert informasjon om informantenes barn rundt 
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slike operasjoner var ikke tilgjengelig, men det er tydelig at de barna hadde sin styrke i sin 

fungering innen norskfaget som sannsynlig kunne anvendes i forhold til andre fag. Mor til 

Tirill beskriver hvordan hun bevisst anvender språket som en metakognitiv støtte innen 

emosjonell innsikt og sosial fungering. Ved å bygge på barnas eksisterende styrker kunne hun 

bidra til at datteren nærmet seg sin neste utviklingssone (Vygotsky, 2008). 

 

Hva betyr resultatene? 

Fra diagnosebetegnelse til syndromforståelse 

Gjennom foreldrenes fenomenologiske beskrivelse av barnas situasjoner kan den kompliserte 

sirkulære virkningen forstås som mer enn en diagnosebetegnelse (Wittgard, 2005). Hvor 

viktig dette er gjenspeiles i fortellingene om barnas opplevelser, for eksempel når Birk brister 

ut i gråt etter at han har fortalt om hans syndrom på skolen, eller Hans som heller ville dø enn 

å fortsatt oppleve skjerming og sosial isolasjon i klassen. Vi ser også en realitetsbrist ved 

Birks entusiasme ved matte som sitt favorittfag hvor han ikke mestrer enkel regning under 10. 

Historiene til foreldrene forteller om barn bak diagnosen, og skjebnen deres med å leve med 

FASD. Dette er viktig for fagfolk å forstå for at de skal ha kompetanse til å tilrettelegge for 

undervisningen. 

 

Vanskene er ikke konstante                                                                                                     

Det er videre viktig å påpeke at resultatene viste, selv om barna hadde store og sammensatte 

vansker som ikke kan kureres, så var de ikke konstante. Dette poengterer også 

lærerveiledningene ved å understreke at selv om FASD er en livslang funksjonshemning med 

vansker som vil variere fra alder til alder gjennom hele livet, så kan elever med FASD nå sitt 

potensial ved god tilrettelegging og hjelp (Bonsu, 2007; Clarren, 2004; Wittgard, 2005). På de 

områdene barna hadde fått god tilrettelegging viste de stor fremgang:  

• Tirill med sine store sosiale - og kommunikative vansker 

• Birk som med sin tette oppfølging og støtte tilegnet seg svært gode motoriske 

ferdigheter 

• Hans med sine vansker med uro, konsentrasjon og oppmerksomhet 

 

Forskning viser at mange barn med FASD har problemer med hukommelsen, og spesielt i 

forhold til det sensoriske minnet, lagringsminnet og gjenkalling. Dette kan gi vansker 
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innenfor flere forskjellige områder. Derimot viste undersøkelsen at også slike vansker kunne 

minimaliseres med individualiserte tiltak. 

 

Dilemma i forhold til skolerelaterte vansker med FASD 

Det første dilemma i forhold til vansker med FASD er tidlig diagnostisering av syndromet. 

Det er viktig å fange opp både den primære nevrologiske vansken samt de underliggende 

sekundære vanskene. Dette kan kreve tid da en del symptomer ikke vises i den tidlige 

utviklingsprosessen. Generell kunnskap om tidlig utvikling og spesiell kunnskap om tegn på 

feilutvikling er påkrevd kunnskap for helse- og pedagogisk personal. Som foreldrene påpekte 

så sterkt er det viktig at FASD blir en bedre kjent diagnose. 

Det andre dilemma er at diagnosen i seg selv ikke er tilstrekkelig. Barnet bak diagnosen må 

forstås og sees. Sensitivitet til det individuelle barnet krever at de voksne rundt barn må 

utveksle informasjon basert på gjensidighet og respekt. 

Et tredje dilemma er at diagnosen kan stemple et barn i forhold til utvikling. Det å forstå at 

vanskene ikke er konstante og at det er mulig å minimalisere disse er spesielt vesentlig. 

Et fjerde dilemma er at barnas omsorgspersoner, bomiljø og pedagogiske oppfølging 

forandres. Dette kan være helt nødvendig og bli til det bedre for barnet, men slike skift vil 

alltid påvirke utviklingsprosessen. Barna i undersøkelsen kom til resurssterke hjem, men det 

er ikke uvanlig at spesielt fosterbarn som er særdeles krevende opplever flere omsorgsskift. 

 

 

5.1.2 Hvilke pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak opplever 

foreldrene at deres barn hadde behov for? 

Dette avsnittet vil primært vektlegge pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak. Tiltak som 

ivaretar medisinske aspekt blir diskutert som støtte og/eller forløper for de øvrige tiltakene. 

Som resultatene viste er det klare sammenheng mellom vanskene til barna med FASD. Hvis 

man setter inn tiltak i forhold til et vanskeområdet vil det kunne ha positiv innvirkning på 

andre områder. Denne sirkulære påvirkningen diskuteres i forhold til dilemma ved 

pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak. 

Foreldrenes opplevelser av hvilke pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak barna har behov 

for sammenfaller med tidligere teori og forskning i forhold til overordnede temaer (Bonsu, 

2007; Brubakk et al., 2005; Clarren, 2004; Hansen et al., 2000; Wittgard, 2005; Vygotsky, 

2008). De følgende tema er sentrale: 
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• Tiltak i forhold til barnas faglige vansker og  individuelle behov: IOP, individuelle 

kartlegginger, skjerming, små enheter, ene-undervisning, bruk av assistenter. 

• Strukturering av det fysiske læringsmiljøet: Redusere forstyrrende stimuli og ta i 

bruk visuelle - og auditive hjelpemidler for å skape oversikt, struktur og rutiner, bruk 

av assistenter. 

• Tilrettelegginger for aktivitet inne i og utenfor klasserommet: Assistenter, visuelle 

hjelpemidler, klare og tydelige regler. 

• Tiltak i forhold til sosial kompetanse: undervisning i sosial kompetanse, klare og 

tydelige regler, fokusering på barnas styrker og behov samt hjelp elevene til å tenke 

positivt med en aksept om at det er lov til å feile, bruk av assistenter. 

 

Den tidligere teorien er ikke sammenfallende med foreldrenes opplevelser i forhold til at den 

ikke er tilstrekkelig til å identifisere og forklare de enkelte barnas behov for tiltak. 

Hovedtemaene er uten mening hvis de ikke innebærer de individuelle aspektene som hvert 

barn trenger. Individuelle aspekter innebærer vektlegging og fokusering av barnas styrker, 

interesser og talenter like mye som vanskene. Det spesifikke læringsmiljøet og pedagogiske 

metoder som fremkommer i foreldrenes beskrivelser utfyller de overordnede kategoriene. For 

eksempel, kan de generelle beskrivelsene av tiltak som finnes i teori om tilpasset opplæring 

(Buli - Holmberg & Ekeberg, 2009; Bonsu, 2007;Clarren, 2004; Vygotsky, 2008; Wittgard, 

2005) bli meningsløs hvis prinsippene ikke kan anvendes i barnas hverdag. Foreldrenes 

beskrivelser av hvordan skolens IOPer ikke fungerte og etterfølgende behov for å lage 

”veiledningspakker” synliggjør manglene i overordnet teori. 

 

Hva betyr resultatene? 

Funnene i undersøkelsen viser at behovene til barna er større enn det systemene i første 

omgang oppfattet. Resultatene viser dermed muligheter for forbedring av praksis. Disse 

mulighetene blir berørt i tema som tar for seg barnas opplæringsbehov. Temaene er som 

følgende: 

• Barna har behov for et helhetlig, kontinuerlig hjelpetilbud  

• Barna har opplæringsbehov som ikke dekkes gjennom den ordinære opplæringen. 

• Viktig med fokus på styrker og egenskaper i tilretteleggingen av opplæringen 
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• Tilrettelegging av opplæringen krever detaljerte kunnskaper om barnet og egen 
undervisningskompetanse. 

• Medisinering fungerer som en ”innenifra hjelp” til selvregulering 

• Assistenter fungerer som en ”utenifra hjelp” til selv regulering  

• Barna har behov for funksjonelle individuelle opplæringsplaner 

 

Barna har behov for et helhetlig, kontinuerlig hjelpetilbud som preges av høy grad av 
struktur 

Barnas FASD er en livslang funksjonshemning med individuelle, til dels store og 

sammensatte vansker som ikke vil kunne kureres. Det er helt avgjørende at man tar hensyn til 

disse fakta i tilretteleggingen av opplæringen for disse barna.  

Barn og unge med FASD er svært forskjellige, det finnes ikke en karakteristisk 

funksjonsprofil som er felles for denne gruppen (Alvik & Dalen, 2002). Sosiale vansker kan 

være det dominerende i et tilfelle, mens i et annet tilfelle kan alvorlig utviklingshemning være 

det som dominerer vanskebildet. Derfor blir det i likhet med Vygotskys nærmeste 

utviklingssone viktig med en grundig kartlegging av enkeltelevens ressurser og 

læringsforutsetninger, slik at læreren skal kunne tilrettelegge opplæringen med funksjonelle 

og gode tiltak (Buli - Holmberg & Ekeberg, 2009; Alvik & Dalen, 2002; Vygotsky, 2008).  

Barna har store behov for trygghet, rutiner og struktur i hverdagen, slik at den 

tilretteleggingen barna får må ha et helhetsperspektiv. Det vil si at fokuset og holdningene 

barna møter i ulike miljøer må være identiske og hjelpen og tilretteleggingsmetodene må 

foregå på samme måte i alle arenane barna deltar i. En felles forståelse og enighet mellom 

skole og hjem, som er nærliggende å tro at er de viktigste arenaene for barnet, synes derfor å 

være svært viktig. 

Barnas funksjonshemninger er livslange, med vansker som høyst sannsynelig vil varierer fra 

alder til alder gjennom hele livet, slik at disse barna vil trenge et sammensatt og koordinert 

hjelpetilbud gjennom hele livet (Thormann, 2006). Skolen og lærer må derfor legge til grunn 

et livsløpsperspektiv i deres utvikling og gjennomføring av de individuelle 

opplæringsplanene. Et relevant spørsmål i forhold til dette er: hva er det viktig at disse barna 

lærer seg i løpet av skoleårene som de kan dra nytte av i voksenlivet? Er det fag, sosial 

kompetanse, er det ADL ferdigheter eller det trivsel og et godt selvbilde som er det viktigste 
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disse barna skal lærer seg? Dette er problemstillinger lærere og spesialpedagoger må ta 

stilling til i forhold til tilretteleggingen av opplæringen for disse barna. 

Barna har opplæringsbehov som ikke dekkes gjennom den ordinære opplæringen.           

Barnas store og sammensatte vansker er av en slik grad at deres opplæringsbehov ikke kan 

dekkes gjennom den ordinære opplæringen, og de har derfor behov for og krav på 

spesialundervisning (Shultz et al., 2008). Det kommer ikke frem av intervjuene hvor mange 

spesialundervisningstimer disse barna har blitt tildelt. Individuell trening i fagområder som er 

vanskelig for barna og alternative undervisningsopplegg, er spesialundervisning som er 

aktuelt for disse barna. Ekstra kompetanse og ressurser i form av assistenter, fysioterapeut og 

spesialpedagoger er andre behov som faller inn under Opplæringsloven kapittel 5 som 

regulerer retten til spesialundervisning (Opplæringsloven, 2009). Dette sammenfaller med 

tidligere teori og forskning på feltet som hevder at en stor del av denne gruppen elever vil ha 

et sterkt behov for spesialundervisning. Spesialundervisningen kan dreie seg om et bredt 

spekter av tiltak da det er stor variasjon i skadespekteret hos barn med FASD (Hansen et al., 

2000) 

Det er da etter min vurdering svært bekymringsverdig at det regjeringsoppnevnte 

Midtlyngsutvalget anbefaler en sterk reduksjon i bruken av spesialundervisningen i Norge. 

Utvalget begrunner dette med at det blant annet er angivelig liten effekt av grunnskolens 

spesialpedagogiske innsatser (NOU: 2009: 18: Rett til læring). Her kan en stille seg det 

spørsmålet om ikke indikasjoner på lav effekt av spesialundervisningen er et argument for å 

bedre den pedagogiske innsatsen, ikke et argument for å svekke barns rettsvern?  For er det 

ikke slik som Jens Petter Gitlesen som er forbundsleder i ”Norsk forbund for 

utviklingshemmede” hevder, at spesialundervisning er en rettighet (Opseth, 2009)? Det er en 

rett som elever med  spesielle behov har til å få noe mer en det som er gjengs. 

Spesialundervisningen er en rett til positiv diskriminering. Den skal regulere skolens 

myndighetsutøvelse overfor barn med spesielle behov. Undervisningen er i tillegg elevenes 

rett og skolens plikt, og å regulere avvik fra det ordinære skoletilbudet. Og den retten skal 

reduseres? 

Viktig med fokus på styrker og egenskaper i tilretteleggingen av opplæringen                      

Alle foreldrene vektla betydningen av å ha et mestringsfokus, i stedet for et fokus på barnas 

vansker i forhold til tilretteleggingen av opplæringen for disse elevene. Dette betydde at 

lærere og andre i større grad skal fokusere på styrkene og egenskapene til hvert enkelt barn i 
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stedet for å fokusere på vanskene og det barna ikke klarer. Dette vil være med på å fremme 

barnets egen mestringsfølelse og selvverd. Lærerveiledningene vektlegger betydningen av et 

mestringsfokus i forhold til sosial kompetanse, men i mindre grad i forhold til faglige - og 

generelle vansker. Faglig mestring har betydning for barnas selvoppfattelse og dermed deres 

sosiale fungering (Skaalvik & Skaalvik, 2007). Både faglig og sosial fungering må fokuseres 

på ved valg av tiltak.  

Et annet aspekt ved det å vektlegge mestringsfokus i tilretteleggingen av opplæringen er at 

man kan benytte barnas styrker og egenskaper for å fremme mestring på andre områder.  

Tirill, var for eksempel, motorisk veldig dyktig og likte fysiske utfordringer. Dette hadde 

læreren i de første årene på barneskolen tatt hensyn til og benyttet bevegelse og fysiske 

utfordringer i ulike fag og da spesielt i matematikk-faget. Dette var veldig positivt for Tirill 

som viste en stor fremgang i matematikkfaget. 

For at man skal kunne ha et slikt mestringsfokus i opplæringen, der man vektlegger og bygger 

videre på barnas egenskaper, interesser og mestring er det viktig at det gjennomføres en 

grundig kartlegging. Kartlegging av interesseområder, og faglige -, sosiale - og mer generelle 

kompetanser kan belyse sterke sider hos barna. I tillegg til dette kan også foreldrene bidra 

med mye viktig informasjon i forhold til barnas styrker og talenter. Foreldrene i denne 

undersøkelsen med deres erfaringer, som tross alt er observasjoner over tid, fungerte på 

mange måter som spesialpedagoger for barna og hadde blant annet dype kunnskaper om 

barnets interesser og egenskaper.  

Alle barna klarte seg som nevnt tilfredsstillende i norsk-faget. Dette er svært positivt da dette 

er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Faget 

er et viktig redskap for å finne sin egen stemme, ytre seg, bli hørt og få svar. Faget er i tillegg 

med på å ruste barna til deltakelse i et arbeidsliv og i et samfunn som mer enn noen gang 

krever at menneskene mestrer språk og tekst. Barnas norskkunnskaper er i tillegg viktige 

redskaper å benytte i tilretteleggingen av opplæringen, både i forhold til andre fag, sosial 

fungering og på et mer generelt plan. Dette siden språk og kommunikasjon, i følge Vygotsky 

(2008) og det sosiokulturelle læringssystemet, er de viktigste redskapene for å tilegne oss 

kultur og felles kunnskaper. Utvikling av språket for å få en ”indre tale” gir et grunnlag for 

refleksjon over egne reaksjoner og tanker (metakognisjon), kontroll og bevissthet. Disse 

evnene er meget vesentlige for barn med FASD fordi språket synes å være en vesentlig 

nøkkelferdighet som kan anvendes ved deres utvikling. 



 71 

 

Tilrettelegging av opplæringen krever detaljerte kunnskaper om barnet og kunnskaper om- 

og refleksjoner rundt egen undervisningskompetanse. 

Tilrettelegging av opplæringen for barn med FASD synes å kreve detaljerte kunnskaper, ikke 

bare om diagnose, men også om barnets individuelle behov, innlæringsmuligheter og hvilke 

læringsstiler barnet bruker i tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter (Alvik & Dalen, 2002). 

Dette er essensielt for at den tilrettelagte opplæringen på en likeverdig måte imøtekommer 

barnets behov. Dette er avgjørende for at barnet kan nå sitt iboende potensiale. I tillegg må 

lærere og andre som jobber med disse barna ha en inngående kunnskap om – og en reflektert 

holdning til - egen veiledning - og undervisningskompetanse. Dette vil bidra til at man 

utvikler en dypere forståelse av seg selv og sin undervisning, som igjen kan danne et grunnlag 

for å ta et metakognitivt perspektiv på sin egen undervisning (Boström & Lassen, 2005). 

Dette vil igjen være viktig for å få til en aktiv og innovativ opplæring av barna. En annen 

viktig kvalifikasjon som foreldrene i undersøkelsen legger stor vekt på, er lærernes evne til å 

vise omsorg for elevene. Å ha omsorg for elevene vil si å respektere hver enkelt person, med 

verdighet, å tenke og føle med dem. Det å kunne sette seg inn i elevens situasjon utgjør 

kanskje de viktigste forutsetningene for å kunne skape en tilrettelagt og meningsfull 

opplæring for elevene (Imsen, 2003). 

 

Medisinering fungerer som en ”innenifra” hjelp til selvregulering 

Hyperaktivitet og vansker med å opprettholde oppmerksomhet er kanskje de mest kjente 

utfordringene for barn med FASD. Vansker som kan tyde på utfordringer med 

oppmerksomhet relatert til FASD er at barna kan være svært vanskelig å roe, de kan ha 

utfordringer med å avslutte oppgaver og med å skifte aktiviteter. Dette er også vanlige 

symptomer ved ADHD, og mange av barna med FASD er hyperaktive i den grad at det 

tilfredsstiller en ADHD – diagnose (Alvik & Dalen, 2002). I lys av dette blir det reelt med en 

vurdering av medikamentell behandling for barn med FASD. Dette sammenfaller med det 

som kom frem i undersøkelsen der to av foreldrene forteller at det mildt sentralstimulerende 

medikamentet Ritalin har hatt en svært positiv virkning på deres barn. Ritalin er medikament 

som brukes av barn og unge mellom 6 og 16 år med ADHD diagnoser. Medikamentet synes å 

fungere som en innenfra hjelp som hjelper barna i større grad å regulere seg selv. Barna klarte 

å konsentrere seg mer og lengre på oppgaver, og de ble roligere etter at de hadde begynt med 

Ritalin. Dette førte igjen til at de sjeldnere havnet i konflikter og hadde mindre behov for 
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skjerming. Dette hadde igjen en positiv innvirkning på barnas sosiale fungering og trivsel. 

Derimot bør medisinering aldri være det eneste tiltak, men inngå som et av flere funksjonelle 

tiltak som er iverksatt etter grundige utredninger (Alvik & Dalen, 2002). 

 

Assistenter fungerer som en veileder og en form for ”uten i fra hjelp” til selv regulering  

Mens medisinering kan fungere som en ”innenifra” hjelp, kan barnas assistenter fungere som 

en ”utenifra” hjelp til selvregulering da de samarbeider tett med barna og kan veilede og 

hjelpe der ting blir vanskelig. Assistentene har i tillegg en viktig rolle som veileder og 

tilrettelegger i forhold til barnas tilegnelse av kunnskap innefor fag og sosial fungering. Hvis 

vi ser dette i lys av Vygostky og hans teori om læring blir dette veldig klart. Vygotsky var 

som kjent opptatt av at læring og utvikling går fra det sosiale til det individuelle. Barn er i 

stand til å utføre handlinger i samspill med andre før det er i stand til å gjøre det på egenhånd. 

Barn gjør først ting med hjelp fra noen som kan mer, deretter alene (Vygotsky, 2008). Her er 

det assistentene får en sentral rolle, da deres arbeidsoppgaver blant annet er å være i et 

samspill med barna der de hjelper barna til å tilegne seg internaliserte kunnskaper. 

 

Barna har behov for funksjonelle Individuelle opplæringsplaner 

Barn som har krav på spesialundervisning har også i følge opplæringsloven § 5-5 (2009) rett 

på en individuell opplæringsplan (IOP). Dette er en plan som skal vise mål for, og innholdet i, 

barnets opplæring og beskrive hvordan opplæringen skal drives (Buli - Holmberg & Ekeberg, 

2009). Det fremkommer av resultatene i undersøkelsen at det er svært viktig med 

funksjonelle, individuelle opplæringsplaner for å sikre faglig- og sosial utvikling. Foreldrene 

var misfornøyde med IOPene i en slik grad at de hadde sett seg nødt til å utarbeide egne 

veiledningspakker, eller tidlige utredninger, til skolen. Misnøyen gikk i korte trekk ut på at 

kravene og målene i IOPene var alt for høye i forhold til barnets evner og forutsetninger samt 

at planen inneholdt teorier som ikke var mulig å gjennomføre i den praktiske hverdagen. Ut i 

fra resultatene kan det synes som at en funksjonell individuell opplæringsplan må bygge på en 

kvalifisert analyse av, og kunnskaper om mål og metoder, for tilrettelegging av opplæring. 

Den må bygge på en grundig utredning av barnets forutsetninger og muligheter for læring, 

samt etablerte kunnskaper og ferdigheter. Dette gir et viktig grunnlag for valg av utviklings- 

og læringsområder. En funksjonell plan bør også inneholde en oversikt over hvordan 

undervisning bør organiseres, med ene-undervisning, gruppe-undervisning og en oversikt 

over bruken av assistenter og spesialpedagoger og ekstra ressurser. 
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Dilemma i forhold til pedagogiske - og spesialpedagogiske tiltak rettet mot 

barn med FASD. 

De pedagogiske og spesialpedagogiske tiltakene som skolen iverksetter må bygge på 

inkludering, likeverd og tilpasset opplæring. Dette er som nevnt de styrende prinsipper for 

den tilpassede opplæringen (Buli - Holmberg & Ekeberg, 2009). Analysen viste at skolen 

måtte forholde seg til ulike dilemma innenfor de styrende prinsippene når det kom til 

pedagogiske - og spesialpedagogiske tiltak for barn med FASD. De var som følgende: 

• Inkludering: Disse barna har et stort behov for skjerming fra støy og inntrykk. I 

tillegg må mye av undervisning foregå som ene – undervisning. Dette er viktige 

metoder å ta i bruk overfor barna. men dette kan derimot føre til skjerming fra viktige 

sosiale arenaer og sosial kontakt med andre barn. Her blir det en stor distanse fra det 

ideelle mål om inkludering og den reelle skolehverdagen. Dilemmaet kan kanskje 

løses ved at skolen legger til rette for større grad av undervisning i små enheter eller 

grupper fremfor ene – undervisning. ”Time – outs” og rolige aktiviteter og annen 

skjerming kan i tillegg benyttes med en eller flere andre elever. 

• Likeverd: Det er stor distanse fra det ideelle målet om likeverd og de virkelige 

tiltakene. Denne distansen illustreres i figur 2: 

 

Figur 2: Den sirkulære tiltaksprosess 
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Tiltak uten kvalitet er i beste fall bortkastet (ressurser og tid) og i verste fall destruktiv 

(nederlag og frustrasjon). For å sikre kvalitet må alle aspektene i den sirkulære 

tiltaksprosessen ivaretas. Behovene må oppfattes. Kartleggingen bør ha et helhetsperspektiv i 

forhold til det enkelte barnets livssituasjon. Tiltakenes fokusering  (f. eks vansken VS 

muligheter) og vektlegging (F. eks faglig VS sosialt) må vurderes nøye med henblikk på at 

barna får en likeverdig opplæring. Kvaliteten av tiltakene krever en kontinuerlig evaluering i 

forhold til om de dekker elevenes mange behov. 

 

Tilpasset opplæring: 

Tilpasset opplæring er ikke tilstrekkelig for å dekke barna med FASDs behov. Resultatene 

viser at det kreves en utvidet tilrettelegging for barn med FASD. Dette inkluderer medisinske 

tiltak. I tillegg må alle de overordnede temaene (se side 66 - 67) inkluderes. Som det fremgår 

blir assistentene som strukturerte tiltakene essensielle for å sørge for både gjennomføring - og 

kontinuerlig justering av de ulike tiltakene. Tiltakene må baseres på en overordnet plan og 

veiledes av profesjonelt pedagogisk personell. 

 

5.1.3 Hva opplever foreldrene som sin rolle og sitt bidrag I barnas 

opplæring? 

Foreldrene fikk mye erfaring med å oppdra og ta vare på sine barn i hjemmesitasjonen. Denne 

kunnskapen ønsket de å overføre til skolen, noe som viste seg å være en utfordring i forhold 

til skolens holdninger til barnet og fosterforeldrene. Foreldrenes engasjement i arbeidet rundt  

tilretteleggingen av undervisningen ble en nødvendighet når skolesituasjonen ikke fungerte. 

Rollene som foreldrene påtok seg var både å forsvare barnas rettigheter og å veilede lærere og 

assistenter i hvordan møte disse. Dette krevde full åpenhet rundt barnets vansker og syndrom. 

Videre i dette avsnittet vil foreldrenes rolle og bidrag  i forhold til FASD bli diskutert i 

temaene: 

• Foreldrene fungerte som eksperter på FASD og som spesialpedagog og ”advokat” for 

sine barn  

•  Foreldrenes utvidete rolle – fra foreldrerollen til et engasjement for hele populasjonen 

av mennesker med FASD og deres nærmeste. 

Til hvert tema vil det bli belyst eventuelle dilemma ved de ulike rollene informantene har. 
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Sammenfaller foreldrenes opplevelser med tidligere teori og forskning på feltet? 

Det viser seg å være lite faglitteratur eller forskning om foreldres rolle og bidrag i den 

tilpassede opplæringen for barn med FASD. Streissguths (2006) forskning om behov for at  

barna trenger en ”advokat” for å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt, kan sees som den 

forskningen som nærmest berører dette temaet. Hun mener at denne rollen kan tas av flere 

mennesker som har direkte kontakt med barnet og innflytelse ved systemene. 

Uundersøkelsens resultater viser at det er foster/adoptiv foreldrene som fyller denne rollen og 

gjennomfører denne oppgaven for de tre aktuelle barna. Foreldrenes beskrivelse av behovet 

for denne rollen sammenfaller med Streissguths forskning. 

Fra generell teori om å være foreldre til barn med alvorlige funksjonshemninger finnes det 

derimot mye forskning på viktigheten av foreldrenes rolle i forhold til barnas opplæring 

(Davis, 1995; Lassen, 1998; Sætersdal et al., 2008). Dette er både å kunne samkjøre 

opplæringen på skolen og hjemme, utvide hverandre forståelsesrammer rundt barnet og 

evaluere det som fungerer (Lassen, 2008). På denne måten kan foreldrenes innsikt styrke 

skolens opplegg, og skolen kan da påta seg sitt ansvar for opplæringen og dermed støtte 

foreldrene i denne oppgaven (Opplæringslova, 2009). Alle foreldrene som deltok i 

undersøkelsen har bidratt mye i utformingen og gjennomføringen av den tilrettelagte 

opplæringen for deres adoptiv/foster barn. Dette ved samarbeid med –og veiledning av 

skolen, og ved utforming av ”veiledningspakker” til bruk i skolen. Deres bidrag har, derimot, 

ikke alltid blitt godt mottatt av skolen, og foreldrene har i visse tilfeller blitt møtt med til dels 

svært dårlige holdninger fra skolens side. Rolleavklaring synes å være svært viktig for at 

samarbeidsprosessen kan fungere. At foreldrene i tillegg er foster/adoptivforeldre kan ha 

påvirket denne prosessens gang både positivt og negativt. Informantene var såpass 

ressurssterke at de hadde påtatt seg den krevende oppgave som foster/adoptiv foreldre for 

barn med meget store funksjonshemninger. Å bli foster/adoptiv foreldre er et bevisst valg som 

informantene tok meget alvorlig. Resultatene viste at de ikke visste noe om hva 

funksjonshemningen innebar på forhånd, og det ble en lykke for barna. Foreldrene forteller at 

de ikke tror de ville ha tatt valget om å bli foster/adoptiv foreldre dersom de hadde forstått 

oppgavens omfang. Å forstå sine barn ble en stor oppgave for dem fordi lite kunnskap finnes 

på området (Brubakk et al., 2005; Skotland, 2008; Øiern, 2004). Foreldrenes egen prosess 

(Davis, 1995; Lassen, 1998) gir dem en innsikt som skolen ikke har hatt mulighet til å erverve 

seg når barn begynner sin skolegang. Oppdragelsen og opplæringen av barn og unge er innen 

Norsk lov hovedsakelig foreldrenes ansvar. Skolen skal bistå foreldrene. Resultatene viser at i 
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flere år opplevde informantene at skolen ikke tok deres bekymringer og informasjon alvorlig. 

De måtte selv arbeide med å komme i en posisjon for å bli ”hørt”. Lignende beskrivelser 

finnes innen forskning om å være foreldre til barn med funksjonshemninger (Davis, 1995; 

Johansson & Sundt, 2005; Lassen, 1998; Sætersdal et al., 2008). De forskjellige perspektivene 

i forhold til opplæringsoppgavene kan muligens forklare noe av dette. Foreldrene har et 

livsløpsperspektiv, skolen visse år. Sætersdal et al., (2008) forklarer at foreldrene har 

begrenset innflytelse på opplæringssituasjonen til sine barn fordi ”lærerne har motvilje mot og 

grunnleggende vanskeligheter med å forene ideen om foreldreinnflytelse med sin egen 

tradisjonelle profesjonsoppfatning” (Sætersdal et al., 2008, s. 732). Det er ikke uvanlig at 

foreldrene dermed behandles som klienter. Dette er det motsatte av å gi foreldrene myndighet 

som de sentrale aktørene de er i barnas liv (Lassen, 2008). Resultatene i undersøkelsen 

derimot viser at resurssterke foreldre som ikke gir opp, kan nå frem med sine bidrag til å sikre 

tilrettelagt opplæring for sine barn. At foreldrene i utvalget er foster/adoptivforeldre kan 

muligens være en styrke ved at de har tatt et bevisst valg for å følge opp deres foster/adoptiv 

barn. Det ligger derimot en eksplisitt fare i deres foreldreroller at de kan gjøre om dette 

valget. Noe som er velkjent innen forskning rundt emnet (Havik, 1996; Borchgrevink, 2009) 

 

Hva betyr resultatene? 

Foreldrene fungerte som eksperter på FASD og som veileder, ”spesialpedagoger” og 

”advokater” for sine barn 

Analysen av undersøkelsens funn tydeliggjør at foreldrene hadde tilegnet seg svært gode 

kunnskaper på feltet slik at de fungerte som eksperter på barnets FASD. Dette bidro også til at 

foreldrene på mange måter fungerte som spesialpedagoger for barnet da de veiledet skolen i 

hvordan de burde tilrettelegge opplæringen for barnet. Her gjør også Streissguths (2006) 

advokatbegrep seg gjeldene. Streissguth anbefaler at man i arbeidet med å hjelpe barn med 

FASD benytter en såkalt ”advokat”. Dette er en person som kjenner barnet godt og som har 

mye kunnskaper om FASD og som hjelper barnet på de ulike arenaene han/hun deltar i. I 

skolen skal ”advokaten” være med å utvikle og følge opp IOPen og fungere som støtte og 

hjelp både i det faglige og i det sosial. Dette er det foreldrene gjør med sine gode kunnskaper 

om FASD og med sin aktive deltagelse i barnas liv og utvikling. Streissguth nevner i tillegg at 

foreldrenes rolle er viktig i forhold til venner, og etablering av ansvarsgrupper rundt barna. 

Etter min vurdering er det flere potensielle dilemmaer ved foreldrenes rolles om advokat og 
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veileder i skolen. Dilemmaene synes å sammenfalle med de dilemmaene som kan oppstå i et 

skole – hjem samarbeid og vil bli berørt i avsnittet vedrørende den typen samarbeid. 

 

Foreldrene hadde en utvidet rolle – fra foreldrerollen til et engasjement for hele 

populsasjonen av mennesker med FASD. 

 I tillegg til å være foreldre har informantene i denne undersøkelsen på mange måter blitt 

eksperter på FASD. Dette er oppgaver som til tider har vært belastende for foreldrene, men 

som de har sett seg nødt til å ta på seg da de ikke er tilfredse med skolens opplæringstilbud.  I 

tillegg til dette har foreldrene funnet det svært meningsfullt og givende å utvide sin rolle og på 

mange måte, bli talspersoner for foreldre til barn med FASD, og engasjere seg sterkt for hele 

gruppen med mennesker med FASD i Norge. De foreleser om hvordan det er å være foreldre 

til barn med denne typen funksjonshemninger og de driver opplysningsvirksomhet og 

kunnskapsspredning i forhold til syndromet. Ved å engasjere seg sterkt for hele gruppen 

mennesker med FASD i Norge har de snudd den opprinnelige belastningen til et meningsfullt 

bidrag innen fagfeltet (Lassen, 1998). Engasjementet synes å være positivt da de har en 

nærhet til feltet og en dyp forståelse av barnas potensielle vansker, samt viten om foreldrenes 

sårbarhet, bekymringer og utfordringer. Det er i tillegg etter min vurdering også et dilemma 

når blant annet talspersoner for en sak har en slik nær og sårbar tilknytning til feltet de jobber 

med. Informantenes erfaringer som foreldre til barn med FASD er preget av svært positive 

hendelser og historier, men vil mest sannsynelig også være preget av vanskelige hendelser. 

De har i tillegg et stort ønske om at deres barn skal lykkes i hverdagen og nå sine potensialer. 

I tillegg til dette er de svært kritiske til skolen og ulike hjelpeinstanser som PPT og BUP. 

Disse fakta og informantenes rolle som foreldre og ikke fagpersoner vil påvirke 

informantenes ”utvidete rolle”, og standpunkter på aktuelle problemstillinger i forhold til 

diagnosen. Dette kan føre til utfordringer for foreldrene i deres rolle som talspersoner, 

veiledere og kunnskapsspreder da deres virke vil være preget av høy grad av subjektivitet, der 

”blinde flekker” (Egan, 2007) kan gjøre seg gjeldene og viktig informasjon kan gå tapt (Egan, 

2007).  

 

Dilemma i forhold til foreldrenes rolle og bidrag                                                                  

Som nevnt vil dilemma om å både være foreldre og faglig ekspert på sitt barn diskuteres 

videre i dette avsnittet. Et annet dilemma som synes nærliggende å påpeke er muligheten for 

at foreldrene vil bli utbrent ved å ha dobbeltroller. Med den begrensede støtten fra 
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hjelpeapparatet kan engasjementet bli snudd til en belastning. Derimot synes det at foreldrene 

anvender sin kunnskap og engasjement til et større publikum, og at det gir dem nødvendige 

forsterkninger fordi de opplever det som meningsfullt å satse videre (Lassen, 1998). Ved å 

gjøre noe mer, for flere mennesker med FASD synes de å få mer kraft og pågangsmot. 

Et tredje dilemma er rollen som foster/adoptiv foreldre. Dette synes både å ha et positivt 

aspekt i forhold til å ta bevisste valg og ikke være årsaken til barnets funksjonshemning. 

Derimot er det en stor utfordring også å forholde seg til de biologiske foreldrene, deres 

rettigheter og plikter. Å finne balansen synes å fungere bra for Hans og Tirill. For Birk er det 

ikke et tema siden han ikke har kontakt med sine biologiske foreldre. Barna i utvalget har 

kommet til stabile hjem og vært i familiene fra 3 til 12 år. Med forandringer i familiens 

struktur eller i barnas fungering kan derimot foreldrerollen påvirkes. Dette er en utfordring for 

alle foreldre, men en ekstra utfordring for fosterforeldre som med utsatt stress kan velge om 

sin rolle. Spørsmålet blir om det at foreldrene må bidra så intenst fører til at foreldrene velger 

bort oppgavene og ansvaret som følger med rollene.                                                                  

Et fjerde dilemma for foreldrene er de forskjellige rollene de har. Innad i familien er de 

omsorgspersoner og oppdragere. I forhold til skolen og hjelpeapparatet er de veiledere og 

medansvarlige for skolesituasjonen. Utad mot samfunnet er de kunnskapsspredere og 

inspiratorer  Å ha flere roller er krevende, men meningsfullt for foreldrene. Dilemma blir å 

klare å forholde seg til alle disse samtidig. For foreldrene i utvalget var deres ressursstyrke 

helt uvurderlig. Det er ikke gitt at alle foreldrene til barn med FASD har slik kapasitet. 

 

5.1.4 Skole – hjemsamarbeid 

Litteratursøk om skole – hjemsamarbeid for barn med FASD viste at de var lite forskning om 

FASD og skolebarn (se kapitel, 2 s. 15-16). Det er dog liten tvil om at barnas komplekse 

behov og til dels store og sammensatte vansker krever et skole – hjemsamarbeid som bygger 

på en enighet og en informasjonsflyt vedrørende relevante problemstillinger om barnets 

opplæringssituasjon/behov og utvikling. Derfor er skole- hjemsamarbeid et sentralt tema 

innen norsk skolelov og forskrifter (opplæringslova, 2009) og spesielt omtalt i Veileder til 

opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (UFD 2009). Mens 

lovverk og retningslinjer påpeker at det er skolens plikt å informere og initiere kontakt med 

foreldrene (Oppl. l. § 1-2; UFD, 2009) viser resultatene i denne undersøkelsen at det var 
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primært foreldrene som informerte skolen om FASD og barnas behov. Skole – hjem 

samarbeidet var under intervjuperioden evaluert som god, men å bli enig om tiltak og mål har 

vært en skrevende prosess. Diskusjonen rundt skole – hjem samarbeid tar opp temaene: 

• behov for åpenhet, informasjonsutveksling og forståelse, 

• rolle/maktkonflikt, verdikonflikter, 

• foreldrenes forventninger til skolen og et utvidet samarbeid. 

 

Et skole - hjemsamarbeid må bygge på åpenhet, informasjonsutveksling og felles 

forståelsesramme 

Et skole – hjemsamarbeid som er bygget på åpenhet, god informasjonsutveksling og 

forståelse ble av foreldrene opplevd som et godt samarbeid. Åpenhet betyr at både foreldrene 

og skolen har like muligheter til å dele sine erfaringer, opplevelser og tanker rundt relevante 

problemstillinger (Tveit, 2010). Dette fordrer at kommunikasjonen er preget av gjensidig 

respekt og resiprositet (Davis, 1995; Lassen, 1998). Informasjonsutvekslingen burde i følge 

informantene bygge på en trygghet om at skolen tar kontakt med dem hvis det skulle være noe 

spesielt vedrørende barnet. Dette kan blant annet dreie seg om hendelser, erfaringer og 

situasjoner som kan påvirke hvordan man skal legge opp dagen i hjemmet, med for eksempel 

ekstra skjerming og ro hvis barnet kommer hjem svært utmattet eller oppspilt. 

Konferansetimer og ansvarsgruppemøter var ikke nok for å sikre samarbeid. Det måtte være 

en kontinuerlig informasjonsutveksling for å hindre misforståelser og rette opp vansker så 

snart som mulig. Skole og hjem måtte se på hverandre som partnere i barnets utvikling 

(Davis, 1995; Tveit, 2010). Dette krevde vilje fra begge parter for å forstå at skolens 

opplevelser av barnets opplæringssituasjon er som oftest annerledes enn foreldrenes 

opplevelser og motsatt. Bare på den måten kan man nærme seg en ansvarsfordeling, om 

opplæringsmål og hvilke tiltak som iverksettes for å nå disse målene.   

 

Rolle/maktkonflikter i et skole - hjemsamarbeid 

Når tilliten mellom partene ikke eksisterer kan rolle og maktkonflikter oppstå. Konflikter i 

forhold til hvem som har makten og hvilke roller de forskjellige innehar synes å være svært 

relevant ved skole – hjemsamarbeid (Buli- Holmberg & Ekeberg, 2009; Sætersdal et al., 

2008). Foreldrene i utvalgets opplevelser av at skolen ikke hadde den nødvendige kunnskapen 

som trengs for å tilrettelegge opplæringen for deres barn svekker tilliten til skolen. Dermed 

fant foreldrene det nødvendig å ta på seg rollen som veileder for lærere. Fra lærernes side kan 
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dette lett oppleves som umyndiggjøring av hans/hennes profesjonelle rolle spesielt i de 

tilfeller de ikke ønsker veiledning fra foreldrene. Dermed blir tilliten brutt og konflikter i 

forhold til rolle- og maktfordeling i samarbeidet styrket. Spørsmål som: ”Hvem sitter inne 

med relevant kunnskap?”; ”Hvem er det som er den styrende instans i forhold til 

opplæringstilbud?” kan prege kommunikasjonen direkte og indirekte. Ressursene foreldrene 

tilbyr, kan bli oppfattet som destruktiv innblanding i lærernes skolehverdag (Sætersdal et al., 

2008). Misnøyen og konfliktene som oppstår kan føre til en forringning av tilbudet til elevene. 

Det er derfor meget viktig at samarbeidet er utvidet til å inkludere andre hjelpeinstanser. 

 

Verdikonflikter i et skole – hjemsamarbeid 

En mulig verdikonflikt i et slikt samarbeid er etter min vurdering uenighet om det 

grunnleggende fokuset i opplæringen. Foreldrene i denne undersøkelsen har et stort og 

inderlig ønske om at opplæringen skal være preget av et fokus på barnas styrker, kunnskaper 

og interesser – et mestringsfokus. De opplever at lærerne til barna og deres 

spesialundervisning fokuserer på tiltak og metoder i forhold til barnas vansker. Reindals 

forskning (2004) bekrefter denne tendensen. Hun hevder blant annet at spesialundervisningen 

i det praktiske liv ofte dreier seg om undervisning der en trener barna i områder som er 

spesielt vanskelig for han/henne. Her blir fokuset på vanskene og utfordringene til barna, og 

ikke på styrker og talenter. Her oppstår det en verdikonflikt mellom foreldrenes og skolens 

tanker og holdninger til opplæringen som undergraver skole – hjemsamarbeidet. 

En annen verdikonflikt knyttes til mål for undervisningen. Hva slags forventninger har 

foreldrene og skolen til barnets skolefaglige prestasjoner? Hvor sammenfallende er disse? 

Foreldrene under intervjuet la større vekt på at barna skulle føle seg inkludert i et fellesskap, 

og trives med en opplevelse av mestring og selvverd enn faglig fremgang. To av foreldrene 

opplevde at barna var lykkelige med en god selvtillit og selvverdsfølelse, noe som kan tyde på 

foreldrenes forventning matcher barnas forutsetninger og behov. Mens foreldrene ser på 

barnets livslange læring og fungering kan enkelte lærere prioritere det faglige området de har 

ansvaret for. Foreldrene i utvalget var meget ressurssterke. Selv for dem oppleves det som 

vanskelig å presentere sine synspunkter i møter med flere pedagoger. Å finne en balanse i 

samarbeidet krever at partene aksepterer hverandres verdier. Dette krever tillit, åpenhet og 

gjensidig respekt. 
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Refleksjoner rundt foreldrenes forventninger til skolen. 

Et annet aspekt som kan hindre skole – hjemsamarbeid er foreldrenes forventninger til  

skolen. Som tidligere nevnt er det lite kunnskaper om skolebarn med FASD (Se, kap1. s. 1-2). 

Dette stemmer med foreldrenes opplevelser av egne barns skolesituasjon og hjelpeapparat . 

Det er dermed nærliggende å reflektere over om foreldrene har for høye forventninger til 

skolen og deres opplæringstilbud. Kan manglende kunnskap om FASD vanskeliggjøre det for 

skolen å utvikle funksjonelle IOPer og gode tilrettelagte opplæringstilbud for denne 

elevgruppen? Gode IOPer og tilrettelagte tiltak krever kunnskap. Det som informantene 

opplevde var ikke bare mangel på kunnskap, men også en mangel på interesse og til dels 

motstand mot å tilegne seg denne kunnskapen. Hadde disse holdningene vedvart, ville det 

vært en reell fare for ansvarsfraskrivelse fra skolens side. Slike tendenser forekommer ved 

tilfeller når utfordringene er så store og belastende at systemene ikke finner adekvate 

strategier for å mestre utfordringene (Lassen, 1998).  

Denne undersøkelsen derimot viser at ved å ikke gi opp kommunikasjonen til tross for 

konflikter og manglende kunnskap, kan et godt skole – hjem samarbeid bygges. Alle 

foreldrene vurderte at de ved intervjutidspunktet hadde et godt skole – hjem samarbeid. 

 

Dilemma innen skole – hjem samarbeid. 

Barnas grunnleggende behov for stabilitet, og struktur og rutiner gjør det svært relevant med 

et skole – hjem samarbeid som bygger på en felles forståelse av hvilke mål og metoder som 

skal benyttes  i opplæringen for barnet. Det er svært viktig at mål og metoder som benyttes i 

skolen videreføres til hjemmet og andre arenaer og motsatt. Den store utfordringen er at de to 

oppvekstarenaene til elevene klarer å leve med spenninger og forskjellige perspektiver 

mellom dem uten å fraskrive seg ansvaret. Barn med FASD er en såpass sårbar og krevende 

gruppe av elever at samarbeidet burde fokusere sterkt på å sikre barnets beste skolesituasjon. 

Til dette trengs en utvidet skole – hjem samarbeid som også inkluderer ansvarsteam og 

hjelpeapparatet. 
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5.2 Begrensninger ved undersøkelsen 

Etter min vurdering er det tre hovedbegrensninger ved denne undersøkelsen. De kan deles inn 

i følgende punkter: 

• Antall informanter og barn og begrenset generaliserbarhet 

• Foreldrenes subjektivitet og undersøkelsens validitet 

• Egen forutinntatthet og reliabilitet 

 

Antall informanter og barn og begrenset generaliserbarhet.  

Undersøkelsen bygger sine funn og diskusjoner på intervjuer av kun 4 informanter som 

forteller om sine tre barns skolesituasjon. Det faktum at det er kun 4 informanter i denne 

undersøkelsen sees som en begrensing i den forstand at det er ikke mulig å kunne generalisere 

undersøkelsens funn til hele gruppen skolebarn med FASD i Norge. Med å fembringe dype 

beskrivelser av opplevelser, tanker og refleksjoner fra foreldrene rundt oppgavens tema som 

var ”barn med FASD og skolen”, med et fokus på ”hvordan og på hvilken måte kan skolen 

tilrettelegge opplæringen for elever med FASD”,  kan forskning gi deskriptive bilder av 

kompleksiteten innen temaet (Befring, 2007; Dalen, 2008; Kvale, 1997). Dette kan utfylle de 

overordnede og brede kategoriene av den tidligere forskningen (se. Kap. 2. s. 5-6). 

Eksemplene kan ikke generaliseres, men kan belyse de forskjellige aspektene og deres 

sammenheng i opplæringen til barn med FASD. På samme måte vil antall barn og deres 

særegenskaper begrense generaliserbarheten. Alderen til barna kan, for eksempel, fungere 

som en begrensning ved undersøkelsen. ”Tirill” var 10 år og ”Hans” og ”Birk” var 13 år. 

Ingen av barna hadde kommet i puberteten. Denne tiden med stor utvikling, mange 

utfordringer og mange nye tanker kan ha en innvirkning på elevers fungering i skolen som 

denne undersøkelsen ikke berører. Dette kan igjen føre til at undersøkelsens funn vil få 

begrenset verdi for beskrivelse av tilrettelegging av opplæring for unge mennesker i og etter 

puberteten, da vanskebildet og opplæringsbehovene kan være endret. Videre forskning rundt 

puberteten og FASD vil være meget relevant med hensyn til å kunne identifisere mulighetene 

i denne utviklingen som kan anvendes og risikoer som bør minimaliseres (Sætersdal et al., 

2008).Videre vil de tre barnas særegenskaper være en begrensning av undersøkelsens 

generaliserbarhet, men også levende eksempler på unike menneskeskjebner som er vesentlige 

å forstå for å lage spesifikke IOPer og tilrettelagte opplæringsprogram (Alvik & Dalen, 2002) 
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Foreldrenes subjektivitet og undersøkelsens validitet 

Innen hver kvalitativ undersøkelse vil det være validitetsspørsmål (se. Kap 3. s. 18 - 22). Det 

at informantene er bevisste, reflekterte og ressurssterke er en stor fordel for å få frem 

nøyaktige og detaljerte beskrivelser. Deres engasjement ved støtteforeningen for FASD kan 

bety at de også har samlet informasjon fra andre foreldre. Deres sterke engasjement kan 

påvirke objektiviteten (Egan, 2007). Alt fenomenologisk må betegnes som subjektive 

beskrivelser. Mine informanter er subjektive fordi de er foreldre, men det er deres nære 

oppfølging av barna over mange år som har gitt dem kunnskapen om FASD. Undersøkelsens 

funn og forhold som blir diskutert i oppgaven bygger kun på det foreldrene har fortalt under 

intervjuene. Det er deres perspektiv på temaet, det er deres sannhet vi får ta del i, og det er 

deres ”svar” til de ulike forskningsspørsmålene som danner grunnlaget for eventuelle 

konklusjoner. Lærernes og barnas tanker, opplevelser og meninger har vi ingen informasjon 

om. Dette er informasjon en må regne med vil kunne stemme overens med foreldrenes 

uttalelser på noen områder, og naturlig nok vil svært annerledes på andre områder (Befring, 

2007). Lærerne og barna har høyst sannsynlig gode kunnskaper og opplevelser som hadde 

vært svært relevant for oppgaven å undersøke, for å frembringe gode beskrivelser og 

opplevelser av hvordan og på hvilken måte skolen kan tilrettelegge opplæringen for barn med 

FASD. Å benytte foreldre som informanter har som nevnt i avsnittet om utvalg mange 

fordeler (se. Kap.3 s. 20-22).Vi må også være bevisst på eventuelle begrensninger. Foreldrene 

er svært emosjonelt tilknyttet til temaet i deres rolle som omsorgspersoner, og i deres utvidete 

rolle som veiledere, foredragsholdere og kunnskapsspredere. Dette medfører at det de forteller 

under intervjuene kan være preget av deres subjektive ståsted med emosjoner, sårbarhet og 

engasjement der de er på intervjutidspunktet. Siden objektive beskrivelser er umulig å oppnå 

ved bruk av den valgte forskningsmetoden, må denne begrensningen legges til grunn for 

tolkning av undersøkelsens resultater (Befring, 2007; Dalen, 2008). 

 

Egen forutinntatthet og reliabilitet. 

I kvalitativ forskning  og spesielt ved benyttelse av ”Grounded theory” som metode for 

analysen er det svært viktig at man studerer feltet med så lite forutinntatthet som mulig 

(Dalen, 2008; Gall, Gall & Borg, 2007). Man prøver å frembringe data ved å være åpen for 

informasjon, begreper og hypoteser som oppstår underveis i studiet. Hvor ”grounded” 

resultatene er i informantenes fenomenologiske verdener vil alltid være et forskningskritisk 
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spørsmål nært knyttet til forskerens forutinntatthet. Etter min vurdering var det en fordel for 

meg som forsker at jeg hadde begrenset med kunnskap om FASD før jeg begynte å studere 

feltet. i tillegg har min bevissthet til vanskene med egen forutinntatthet gjort at jeg hele tiden 

har strebet etter å møte feltet med et ”åpent sinn”. Dette har dog vært en utfordring etter hvert 

som jeg tilegnet meg kunnskaper på feltet og fikk et innblikk i alkoholskadde barns svært 

vanskelige skjebne. Kunnskapen påvirket mitt ønske om å sette fokus på, videreformidle 

temaet innen spesialpedagogisk praksis. Mitt engasjement kan være en begrensning i forhold 

til undersøkelsens reliabilitet. Hvor ledet jeg har vært, hvilke aspekter jeg har fremhevet og 

tolkningene mine kan være farget av min interesse for feltet. De gode rutinene ved 

informasjonsinnhenting, et brukbart intervjuskjema samt detaljert transkribering og 

kategorisering av resultatene, har forhåpentlig motvirket min egen forutinntatthet. 

Undersøkelsens troverdighet var videre underbygget av at møtene med informantene var 

trygge, at dialogen mellom oss fløt godt og at informantene var reflekterte og innsiktsfulle 

(Kvale, 1997). Min rolle ble å motta den veld av informasjon og de mange gode eksemplene 

de hadde på feltet. 

 

5.3 Konklusjoner 

Det jeg med sikkerhet kan konkludere med er at mange av barna med FASD, med deres store 

og sammensatte vansker trenger mye mer enn tilpasset opplæring. FASD spenner over et stort 

spekter av vansker og vanskegrader, slik at barn med FASD kan ha svært ulike forutsetninger 

og behov. De har et stort behov for spesialundervisning som bygger på grundige, individuelle 

utredninger og kartlegginger av forutsetninger og behov. De trenger mennesker rundt seg som 

er engasjerte og empatiske og som har inngående kunnskaper om diagnosen FASD og gode 

kunnskaper om barnas muligheter for læring, innlæringsstiler og strategier. Lærene og 

spesialpedagogene må også ha et reflektert forhold til sin egen undervisningskompetanse og 

være villig til utvikle og bedre sine evner til å tilrettelegge og undervise.   

 Undersøkelsen er av samfunnsmessig relevans da barn født med alkoholskader i Norge er et 

underkjent og økende problem. Dette er et stort samfunnsmessig problem. Barna kan bli 

påført betydelige skader som multifunksjonshemning og en alvorlig grad av 

utviklingshemning. Men dette er også vansker det faktisk er en mulighet for å totalt 

forebygge, da det er kun morens alkoholbruk under svangerskapet som er årsaken til skadene. 

Bare det faktum at det  trolig er flere mødre som drikker under svangerskapet enn det man 

tidligere trodde er et stort samfunnsmessig problem. Jeg håper med denne oppgaven å kunne 
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bidra til at man får en bedre forståelse av hva FASD er, hvilke skader gravides alkoholinntak 

kan påføre barna og mer konkret om hvilke forutsetninger og opplæringsbehov barn med 

FASD har. Det sistnevnte går også litt på den spesialpedagogiske relevansen. Ifølge 

undersøkelsens funn synes det å være lite kunnskap om skolebarn med FASD. Foreldrene 

fortalte blant annet at skolen, PPT og BUP hadde svært lite kunnskaper på feltet. Og da det i 

tillegg trolig er mange flere barn i den norske skolen som har denne typen skader enn det man 

tidligere har antatt, blir undersøkelsen etter min vurdering svært spesialpedagogisk relevant. 

Foreldrenes opplevelser av barnas vansker med diskriminering av stimuli og behovet for 

struktur og oversikt, kan for eksempel også sammenlignes med vansker og behov innen 

autismespekteret - og andre nevrologiske forstyrrelser. Undersøkelsen inneholder dype 

beskrivelser av foreldrenes opplevelser av barnas sosiale og faglige vansker, av 

opplæringsbehov og forslag fra foreldrene om tiltak og metoder skolen kan ta i bruk. Det 

spesialpedagogiske feltet, PPT og BUP kan nytte seg av foreldrenes kunnskaper på feltet i 

deres arbeid med alkoholskadde barn. Barnas store og sammensatte vansker, og foreldrenes 

nevnte kunnskaper i forhold til tilretteleggingen av opplæringen for disse elevene, synes også 

å kunne benyttes i forhold til tilrettelegging av opplæring for andre elever med andre 

diagnoser og lidelser som også medfører lignende store og sammensatte vansker. 
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Vedlegg 

 

Intervjuguide 

Innledning – min intensjon med undersøkelsen 

Jeg er en student som tar en mastergrad i spesialpedagogikk ved universitetet i Oslo. Jeg er nå 

i gang med masteroppgaven. Undersøkelsen dreier seg om fetal alcohol spectrum disorders 

eller FASD som det ofte forkortes. Jeg vil med denne oppgaven undersøke nærmere hvordan 

man kan tilpasse opplæringen for elever som har FASD.  

Det er flere grunner til at jeg har valgt å skrive denne oppgaven. Den ene grunnen er at barn 

som blir født med skader som skyldes morens alkoholbruk under svangerskapet er et 

underkjent og økende problem her til lands. Man har i Norge i dag ingen sikre tall på hvor 

mange barn som blir eksponert for dette. Dette til tross for at det lenge har vært kjent at 

alkohol kan være svært skadelig for fosteret. Jeg håper med denne undersøkelsen å kunne 

sette FASD på dagsorden med et fokus på hvordan man bør tilpasse opplæring for denne 

elevgruppen.  

Jeg ønsket å intervjue dere som er fosterforeldre/adoptivforeldre til barn med føtale 

alkoholskader da jeg mener dere besitter viktig kunnskap om barn med FASD og deres behov, 

noe som det er svært viktig at man tar med seg i vurderingen av tilpasset opplæring for denne 

elevgruppen.  

Jeg kommer til å stille dere en del spørsmål om deres tanker og opplevelse rundt FASD, deres 

fosterbarn og skolen. Hvis det er ting dere føler blir glemt, noe dere vil legge til, eller områder 

dere syns blir for vanskelig å svare på må dere bare si i fra. 

Jeg takker dere for deres svært viktige bidrag i min iver til å sette barn med føtale 

alkoholskader på dagsorden!   

 

 

 

 



 

 

Innledende spørsmål  

 

1. Kan du fortelle meg om fosterbarnet/adoptivbarnet ditt? 

2. Kan du fortelle meg om hvordan det oppleves å være fostermor/adoptivmor til et barn 

født med alkoholskader?  

3. Visste dere at deres fosterbarn/adoptivbarn hadde FASD fra begynnelsen av deres tid 

som fosterforeldre?  

• Hvis deres ikke visste det fra begynnelsen når ble det oppdaget?  

• Hvordan ble det oppdaget at det deres fosterbarn/adoptivbarn hadde FASD?   

• Hva ble gjort da det ble oppdaget at deres fosterbarn/adoptivbarn hadde FASD?  

 

4. Hvordan opplever dere at det er for deres fosterbarn/adoptivbarn ha å FASD?  

 

Skolerelaterte vansker ved FASD 

 

1. Ble  FASD oppdaget før barnehagealderen, eller i løpet av barnehagen eller 

skoletiden? 

• Hvis det ble oppdaget i løpet av barnehagen eller skolen hvordan grep barnehagen/skolen dette 

fatt? 

2. Hvordan opplever du at det er for deres barn å gå på skolen? 

• trives han/hun på skolen? 

3. Har deres fosterbarn/adoptivbarn noen skolefaglige vansker? 

•   I hvilke grad har barnet ditt noen vansker innenfor faget norsk? Kan du beskrive hvordan du 

opplever at disse vanskene arter seg? 



 

•  I hvilken grad har barnet ditt noen vansker innenfor for faget matematikk? Kan du beskrive 

hvordan du opplever at disse vanskene arter seg? 

• I hvilken grad har barnet ditt noen vansker innenfor faget kroppsøving? Kan du beskrive 

hvordan du opplever disse vanskene arter seg? 

4. Hvordan opplevde dere at deres barn har det sosialt på skolen?  

• Har barnet ditt et godt forhold til medelevene i klassen? Kan du beskrive hvordan du opplever 

forholdet mellom barnet ditt og medelevene? 

•  Har fosterbarnet ditt noen venner på skolen? Kan du beskrive hvordan du opplever disse 

venneforholdene? 

• Kan du beskrive hvordan du opplever lærer – elev forholdet mellom barnet ditt og lærerne på 

skolen? 

5. Kan du huske om det er andre situasjoner i skoletiden som er vanskelig for barnet ditt? 

• Er det spesielle situasjoner som frembringer disse vanskene? 

 

6. Er det aktiviteter utenfor klasserommet som er vanskelig for barnet ditt? 

• (turer, fellessamlinger, ved overganger fra en aktivitet til en annen etc.) 

7. Nå har jeg spurt litt om skolerelaterte vansker og disse vanskene du nå har nevnt for 

meg, i hvilken grad opplever du at de skyldes FASD? 

 

Pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak 

 

• Når du tenker på skolegangen hva slags tilpasninger og tilrettelegginger har 

barnet ditt? 

 

• Hva slag tilpassninger og tilrettelegginger opplever du at barnet ditt har spesielt 

behov for? 

 



 

• I hvilken grad opplever du at barnet ditt får de tilretteleggingene han/hun har 

behov for i skolen? 

 

• I hvilken grad opplever du at det er noe som fungerte/fungerer spesielt dårlig i 

forhold til den tilrettelagte opplæringen? 

• Hvilke konsekvenser opplever du at dette får/ fikk for barnet ditt? 

 

• I hvilken grad opplever du at det er/var noe som fungerte/fungerer spesielt bra i 

forhold til den tilrettelagte opplæringen på skolen?  

• Hvilke konsekvenser opplever du at dette får/fikk for barnet ditt? 

• Er/var det noen spesielle mennesker på skolen som var av stor betydning for 

barnet ditt og hans/hennes fungering på skolen?  

• I hvilken grad har skolen fokus på barnets styrker og talenter? 

 

Skole - hjemsamarbeidet? 

1. Hva består skole – hjemsamarbeidet  av?  

2. Hvordan opplever du at samarbeidet mellom dere og skolen fungerer?  

• Er det noe som fungerte spesielt godt? 

• Er det noe som fungerte spesielt dårlig? 

3. I hvilken grad opplever du at du blir tatt med i utviklingen, gjennomføringen og 

evalueringen av IOP, ansvarsgrupper, sakkyndige møter etc?) 

4. På hvilken måte erfarer du at barnet ditt profiterer på skole – hjemsamarbeidet?  

5. Hva syns du ville vært den beste måten å samarbeide med skolen på? 

  



 

Avsluttende spørsmål – hva vektlegger fosterforeldrene som spesielt viktig 

når det kommer til tilpasset opplæring for denne elevgruppen 

 

1. Hva ville du anbefalt nye fosterforeldre/adoptivforeldre til barn med FASD å gjøre? 

2. Hva ville du anbefalt fagpersoner i PPT å gjør når de skal jobbe med barn med FASD? 

3. Hva ville du anbefalt lærere som får elever i klassen med FASD å gjøre? 

4. Hva er det viktig at barn med FASD får støtte til, via blant annet tilrettelegginger, 

trening, veiledning og lek til å gjøre selv? 

5. Sånn helt avslutningsvis lurer jeg på om det er noe spesielt du vil vektlegge som 

spesielt betydningsfullt for denne gruppen når det kommer til skolegang og generelt? 

6. Er det noe du vil tilføye til det vi nå har samtalet om? 

 

 


