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Sammendrag 

 

Bakgrunn, formål og problemstilling: Oppgaven er tilknyttet forskningsprosjektet 

”Språkutvikling hos barn med Down syndrom” og omhandler inkludering av barn med Down 

syndrom i barneskolen og deres ekspressive språkferdigheter. Tanken er at kunnskap om 

sammenheng mellom grad av inkludering i skolen og barnas språkferdigheter kan bidra i den 

pedagogiske diskusjonen rundt tilpasset opplæring i skolen. Et inkluderende 

utdanningssystem er et verdensomspennende mål, hvor tilpasset, likeverdig og inkluderende 

opplæring er sentrale skolepolitiske intensjoner. Når så utviklingshemmede som gruppe ser ut 

til å være den gruppen som hyppigst blir gitt et segregert opplæringstilbud, var dette en 

aktuell målgruppe i forhold til inkluderingsspørsmålet. Forskning har i tillegg indikert at 

tenåringer med Down syndrom som er fullt inkludert i ordinære skoler i England, viser 

signifikant bedring innen blant annet ekspressive språkferdigheter, som er et av 

vanskeområdene hos barn med Down syndrom. Talevansker hos barn med Down syndrom ser 

ut til å ha innvirkning på deltagelse i skolehverdagen (Dolva, 2009). Formålet med denne 

studien har derfor vært å undersøke i hvilken grad elever med Down syndrom er inkludert i 

den norske skolen i dag, og om de ekspressive språkferdighetene har en betydning i den 

sammenhengen. Masteoppgavens problemstilling er som følgende: I hvilken grad er det en 

sammenheng mellom skolens evne til å legge til rette for inkludering i barneskolen og 

språkferdigheter hos norske barn med Down syndrom? 

Metode: Problemstillingen er belyst gjennom en kvantitativ metodisk tilnærming, og det er 

benyttet et ikke-eksperimentelt tverrsnittsdesign av deskriptiv art. Undersøkelsen baserer seg 

på språkdata hentet fra språktestene Bildebenevning fra WPPSI-III (Wechsler, 2002) og 

Grammatic closure fra ITPA (S.A. Kirk, McCarthy & W.E.Kirk, 1968), gjort på 43 barn med 

Down syndrom født i 2002, og besvarelser fra en spørreundersøkelse om barnas 

opplæringstilbud gjort blant barnas lærere/spesialpedagoger. Spørreundersøkelsen har blant 

annet innhentet informasjon om inkludering i klassens faglige og sosiale fellesskap, skolens 

fokus på inkludering, og lærernes spesialpedagogiske kompetanse/kurs/erfaringer i forhold til 

å tilpasse opplæringen for barn med Down syndrom. Lærerkompetanse er brukt som en 

tredjevariabel, fordi den kunne ha en effekt på grad av inkludering i tillegg til elevenes 

språkferdigheter. 
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Analyse: Det er benyttet både deskriptiv og analytisk statistikk, og det er blitt benyttet 

korrelasjons- og regresjonsanalyser ved hjelp av programmet SPSS for å få svar på 

undersøkelsens problemstilling. Det er i tillegg benyttet konstruerte skalavariabler i analysen. 

Hovedresultater: Resultatet av undersøkelsen viser en signifikant sammenheng mellom grad 

av inkludering og elevenes ekspressive språkferdigheter slik de er målt i denne undersøkelsen. 

De ekspressive språkferdighetene bidro signifikant med en unik del (15.6 %) av variansen i 

grad av inkluderingen i undersøkelsens utvalg, og en stor del av variansen er dermed ikke 

forklart gjennom denne undersøkelsen. Undersøkelsen viser at skolene har en vei å gå i 

forhold til å nå målsetningen om full deltagelse for alle. Elevene med Down syndrom deltar 

mest i praktiske aktiviteter og fag som gym, turer, ekskursjoner, musikk, kunst og håndverk, 

men blir i stor grad tatt ut av klassens fellesskap i akademiske fag som matematikk, engelsk 

og norsk. Dette speiler lærernes oppfatning av nytteverdien elevene har av å være inkludert i 

klassens sosiale fellesskap versus det faglige fellesskapet. Hvor flertallet av elevene 

rapporteres å ha stor nytte av å være sosialt inkludert, mens synet på nytteverdien av å være 

faglig inkludert er mer delt. 
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL  

Denne masteroppgaven omhandler inkludering av barn med Down syndrom i barneskolen og 

deres ekspressive språkferdigheter. Kunnskap om en eventuell sammenheng mellom grad av 

inkludering i skolen og barnas språkferdigheter kan gi et viktig bidrag til den pedagogiske 

diskusjonen rundt tilpasset opplæring. Oppgaven er tilknyttet forskningsgruppen ”Child 

Language & Learning” ved Instituttet for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (CLL, 

2011) gjennom mitt engasjement som forskningsassistent for forskningsprosjektet 

”Språkutvikling hos barn med Down syndrom” ledet av stipendiat Kari-Anne B. Næss. Som 

forskningsassistent fikk jeg bidra i kartlegging av språkkompetanse hos barn med Down 

syndrom født i 2002, og muligheten til å benytte data til min egen undersøkelse.  

Økt deltagelse av barn med utviklingshemming i utdanningssystemet er et 

verdensomspennende mål. Et sentralt prinsipp er at alle barn, også barn med spesielle behov, 

skal ha rett til en utdanning. Opplæringstilbudet bør være inkluderende, og tilbudet må 

utformes slik at det kan romme alle (Dalen, 2006; UNESCO, 1994).  Tilpasset, likeverdig og 

inkluderende opplæring er de mest sentrale skolepolitiske intensjonene i den norske skolen i 

dag. Både L97 og Kunnskapsløftet trekker frem at inkluderende opplæring forutsetter at alle 

elever skal delta både i det faglige, det kulturelle og det sosiale fellesskapet (Holmberg & 

Ekeberg, 2009). Haug og Backmann (2006) har operasjonalisert inkludering i fire sentrale 

utviklingsoppgaver i skolen; å fremme fellesskapet; fremme elevenes deltagelse; styrke 

demokratisering og elevenes utbytte. Disse oppgavene rommer også de tre kriteriene for 

integrering som Blomutvalget oppsummerte i 1970; tilhørighet i fellesskapet, delaktighet i 

fellesskapets goder og medansvar for oppgaver og plikter (Holmberg & Ekeberg, 2009). 

Skolen er forpliktet til å legge til rette og tilpasse undervisningen for den enkelte elev. Det 

innbefatter blant annet vurdering av arbeidsmetoder, og hvilket fokus ledelsen har på 

inkluderingsarbeidet (Haug & Backmann, 2006). Inkludering innebærer naturlig deltagelse i 

fellesskapet, hvor omgivelsene endrer sin praksis og sine holdninger, slik at alle opplever å 

være inkludert (Arnesen, 2004).  

Det er ikke utført mye empirisk forskning på inkludering i skolen generelt her i landet 

(Gunnesdal, 2004), men forskningen som er gjort på temaet, viser at det i skolesystemet kan 

oppleves som vanskelig å få til en vellykket inkludering (Wendelborg & Ytterhus, 2009). 

Med økende alder vises det til et stadig økende gap i utviklingen mellom elever med 
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utviklingshemning og deres jevnaldrende, og at skolen ofte ikke makter å endre strukturer og 

tilpasse skolens innhold for å møte dette gapet som oppstår (Wendelborg, 2010; Tøssebro, 

1997). Håstein og Werner (2008) mener at det fremdeles er et skille mellom den ordinære 

undervisningen og spesialundervisningen. Det kan se ut til at deltagelse i klassen minsker i 

takt med hvor mye spesialundervisning elevene mottar (Wendelborg, 2010; Dolva, 2009). 

Samtidig peker Nilsen (2008) på at en tilpasning av den ordinære opplæringen, vil kunne 

redusere behovet for spesialundervisning.  I følge Tidemand-Andersen og Skauge (2007) 

viser forskning at spesialundervisningen for det meste skjer utenfor klasserommet, noe som 

kan peke mot segregering og ikke inkludering. Utviklingshemmede som gruppe er dessuten 

de som hyppigst får opplæring gjennom segregerte tilbud (Rognhaug og Gomnæs, 2008), og 

en fersk Melding til Stortinget nr. 18 understreker behovet for økt oppmerksomhet rundt det 

opplæringstilbudet elever med utviklingshemning og generelle lærevansker blir gitt 

(Kunnskapsdepartementet, 2011).  

Down syndrom er den hyppigst biologiske årsaken til utviklingshemning. Hyppigheten 

varierer noe, men hele 1 av 500-1000 nyfødte har tilstanden (Martin, Klusek, Estigarribia & 

Roberts, 2009; Rondal, 2008; Lofterød, 2004). Forsinket språkutvikling og ekspressive 

språkvansker er en del av det vanskebildet vi ofte finner hos barn med Down syndrom 

(Martin et al., 2009; Dolva, 2009). På tross av individuelle forskjeller hos barna, er det typisk 

at deres reseptive språk er sterkere enn det ekspressive språket (Martin et al., 2009). Dolva 

(2009) peker på at tale- og kommunikasjonsvanskene ser ut til å ha innvirkning på deltagelse i 

skolehverdagen for disse barna, og trekker frem elevenes avhengighet av voksenstøtte, som 

kompensasjon for kommunikasjonsvanskene i samspill med jevnaldrende. Opplæring og 

deltagelse i skolen har tradisjonelt vært basert på språklig formidling, og blant annet på 

elevenes språklige evner (Hinze, 2009). Elever med Down syndrom har nytte av blant annet 

visuell støtte i opplæring, og benytter gjerne tegn som støtte til talespråket. Dette krever 

tilpasning av den ordinære undervisningen, og tilstrekkelig kompetanse for å legge til rette og 

gjøre nødvendige justeringer, i tillegg til et tettere samarbeid mellom lærer og spesialpedagog. 

Skolens ledelse er ansvarlig for at personalet har nødvendig kompetanse for å realisere en 

skole for alle, hvor alle får delta i det faglige, kulturelle og sosiale fellesskapet.  

Dolva (2009) viser til at barn med Down syndrom som er inkludert i vanlig skole kan gjøre 

signifikante fremskritt blant annet i taleferdigheter. Hun refererer blant annet til Sue Buckley, 

som er professor i psykologi i England, og ledende forsker innen feltet. En sammenlignende 

studie av tenåringer med Down syndrom som var inkludert i vanlig skole og de som gikk i 
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spesialskole, viste at full inkludering i vanlig skole så ut til å bidra til bedre talespråk, atferd, 

sosial utvikling og akademisk utbytte (Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2006b). Forskning har 

dermed gitt indikasjoner på at full inkludering av elever med Down syndrom er mulig, både 

faglig og sosialt (Buckley et al., 2006b), men at dette krever spesialpedagogisk kompetanse. 

Siden barn med Down syndrom ofte har vansker i forhold til språkutvikling, er en stor del av 

det spesialpedagogiske arbeidet rettet mot språk- og kommunikasjonsferdigheter (Dolva & 

Aalandslid, 2006; Billington, Brynhildsen & Johansen, 2004).  

Jeg går inn i undersøkelsen med en forforståelse om at det finnes en sammenheng mellom 

barnets ekspressive språkferdigheter og graden av inkludering i barneskolen. Tanken er at det 

kan være lettere å inkludere et barn som man forstår godt, enn et barn hvor kommunikasjonen 

blir vanskelig og krever ekstra ressurser. Undersøkelsen vil ikke kunne bringe frem klare 

årsaksforklaringer, men er først og fremst ute etter å beskrive grad av sammenheng. Formålet 

med denne studien er å undersøke hvordan elever med Down syndrom faktisk er inkludert i 

den norske skole i dag, og om språkferdighetene kan ha noe å si i denne sammenhengen. 

Dette har gitt bakgrunn for følgende hovedproblemstilling for denne masteroppgaven: 

 

1.1 Problemstilling: 

I hvilken grad er det en sammenheng mellom skolens evne til å legge til rette for 

inkludering i barneskolen og språkferdigheter hos norske barn med Down syndrom?  

 

I denne problemstillingen er det noen nøkkelbegreper jeg ønsker å belyse. Disse 

nøkkelbegrepene er; Down syndrom, evnen til å legge til rette for inkludering og 

språkferdigheter. Problemstillingen forsøkes derfor belyst gjennom følgende underspørsmål: 

1) I hvilken grad er barn med Down syndrom inkludert i barneskolen?  

2) I hvilken grad opplever pedagogene/lærerne seg kompetente til å tilrettelegge for barn 

med Down syndrom? 

3) I hvilken grad opplever pedagogene/lærerne støtte fra skolens ledelse, i sitt arbeid med 

å inkludere elever med Down syndrom? 
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4) Har barnets ekspressive språkferdigheter, det vil si evne til å uttrykke seg gjennom 

talespråket, sammenheng med hvor inkludert barnet er i den ordinære undervisningen 

sammen med jevnaldrene barn?  

Studiet tar høyde for at det også kan være andre faktorer enn språk involvert i forhold til 

inkluderingsspørsmålet. For å få svar på problemstillingen blir det viktig å finne ut av hvor 

inkludert barna er, det vil si graden av inklusjon, noe som belyses gjennom underspørsmål 1. 

Spørsmål 2 og 3 vil sammen forsøke å belyse skolens evne til å legge til rette for inkludering. 

Her ses læreren/spesialpedagogens kompetanse som en viktig faktor som kan spille inn, i 

tillegg til skolens satsning på arbeidet med inkludering, gjennom støtte og føringer fra 

ledelsen på skolen. Spørsmål 4 setter søkelys på selve sammenhengen mellom barnets 

ekspressive språkferdigheter, og graden av deltagelse i den ordinære undervisningen med 

jevnaldrende. Spørsmål 1-3 blir forsøkt belyst gjennom en spørreundersøkelse blant 

lærere/spesialpedagoger til barn med Down syndrom, mens barnas språkferdigheter i 

spørsmål 4, blir hentet fra testresultater fra språkkartlegging gjort i tilknytning til 

forskningsprosjektet ”Språkutvikling hos barn med Down syndrom”. 

1.2 Avgrensning av oppgaven 

Inkludering er et omfattende begrep og kan inneholde mange ulike faktorer. Det samme 

gjelder språk og ferdigheter innen dette feltet. Det er derfor nødvendig å gjøre noen 

avgrensninger i forhold til disse områdene, og andre sentrale begreper brukt i oppgaven.  

Inkludering blir i denne oppgaven forstått ut i fra de fire områdene; Fellesskap, deltagelse, 

demokratisering og utbytte (Haug & Backmann, 2006).  Gjennom søk i ulik litteratur på 

emnet, har jeg dannet meg en forståelse av hva disse områdene kan innholde, og dette vil bli 

belyst i teorikapitelet, i tillegg til noe i metodekapitelet under punktet spørreskjema, og i 

forhold til begrepsvaliditet i kapitel 5.   

Språkferdigheter vil i denne oppgaven omhandle det ekspressive språket. Med ekspressivt 

språk mener jeg barnets talespråkproduksjon, som i denne undersøkelsen er avgrenset til det 

Buckley (2008) kaller talespråkkunnskap, som omhandler ekspressivt vokabular og 

grammatikk.  

Kompetanse ses på som praktisk og teoretisk kunnskap, som man bevisst eller ubevisst bruker 

i sitt arbeid. Dette vil innbefatte lærerens evne til å tilpasse den ordinære undervisningen og 
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sørge for elevens deltagelse i fellesskapet. Inkluderingsarbeidet ses på som et felles ansvar 

ledet av skolens ledelse, hvor samarbeid og kompetanseutvikling står sentralt.  

Jeg vil i denne oppgaven benytte begrepet ”typisk utviklede barn”, som en betegnelse for barn 

som følger en normal utviklingslinje. Begrepet jevnaldrene blir benyttet som betegnelse på de 

andre elevene i klassen til barn med Down syndrom, og sikter først og fremst til barn som 

ikke har generelle eller spesifikke lærevansker, de typisk utviklede barna.  

Jeg har valgt å benytte betegnelsen utviklingshemning, selv om psykisk utviklingshemning 

fremdeles er en mye brukt betegnelse, spesielt innen det medisinske feltet. I noen tilfeller vil 

også samlebegrepet funksjonshemning bli brukt, og det vises da både til de som kun har et 

fysisk handikap og til de med utviklingshemning, hvor det forekommer en kognitiv svikt.  

Begrepet ordinær undervisning blir brukt om undervisningen innenfor den ordinære klassens 

rammer, i tråd med opplæringslov og læreplaner, og som faller inn under krav om tilpasset 

opplæring. Det omfatter i utgangspunktet ikke rett til spesialundervisning gitt med bakgrunn i 

opplæringsloven § 5, selv om spesialundervisning og ordinær undervisning bør koordineres.  

 

1.3 Oppgavens struktur 

I kapitel 2 vil relevant teori og empiri for denne oppgaven belyses, ved å ta et historisk 

tilbakeblikk på inkluderingsbegrepet og å se det i lys av integrering og segregering. Videre vil 

inkludering i skolen gjøres rede for, både når det gjelder forpliktelser, spesialundervisningens 

plass, dilemmaer skolen står ovenfor og faktorer som kan spille inn i arbeidet med å få en 

inkluderende praksis. Deretter gis det en kort generell beskrivelse av hva det innebærer å bli 

født med Down syndrom, og noen styrker og vansker som ofte følger en slik diagnose. Siden 

språkvansker er en sentral del av dette vanskebildet, vil dette kapitelet også ta for seg 

språkferdigheter og læring hos barn med Down syndrom, og hvordan dette kan innvirke på 

barnas utvikling og samspill med omgivelsene. Avslutningsvis redegjøres det for forskning 

som kan være relevant i forhold til å belyse problemstillingen om det finnes en sammenheng 

mellom grad av inkludering og språkferdigheter hos barn med Down syndrom. 

I kapitel 3 vil metoden og forskningsdesignet brukt i denne undersøkelsen gjøres nøyere rede 

for gjennom informasjon om utvalg, utvalgskriterier og frafall fra det ideelle utvalget. 

Redegjørelse av hvordan innsamling av data er gjort og hvilke måleinstrumenter som er 
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benyttet for å innhente data om inkludering og språkferdigheter vil også presenteres. Det vil 

bli redegjort for hvordan dataene er blitt analysert og bearbeidet, og hvilke punkter validiteten 

og reliabilitet i undersøkelsen er vurdert etter. Kapitelet gir også svar på etiske hensyn som 

har vært aktuelle i arbeidet med oppgaven.  

Resultatene av undersøkelsen blir gjort rede for i kapitel 4 gjennom både deskriptiv analyse 

og bruk av analytisk statistikk, i form av korrelasjons og regresjonsanalyse, for å belyse 

undersøkelsens problemstilling og forskningsspørsmål. Resultatene fra spørreundersøkelsen 

og språktestingene vil bli belyst hver for seg. 

I kapitel 5 blir resultatene som foreligger drøftet i lys av presentert teori. Her vil også en 

validitetsvurdering av hele undersøkelsen bli gjort før hovedfunnene drøftes.  

Avslutningsvis i kapitel 6 vil en oppsummering av hovedfunnene i undersøkelsen blir gjort, i 

tillegg til at det pekes på pedagogiske konsekvenser og fremtidige visjoner.  
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2 TEORI OG EMPIRI 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for teori og forskning som denne undersøkelsen bygger på. 

Innledningsvis vil begrepet og ideologien inkludering bli belyst ved å gjøre et historisk 

tilbakeblikk. Før inkludering i skolen og skolens forpliktelser blir sett nærmere på, i tillegg til 

spesialundervisningens plass i inkluderingsarbeidet. Faktorer forskning har påvist at må til for 

å lykkes med inkludering blir belyst. Diagnosen Down syndrom og relevante styrker og 

vansker som ofte er knyttet til diagnosen og som påvirker språkutviklingen trekkes frem, før 

emnet språkferdigheter og læring hos barn med Down syndrom blir belyst. Avslutningsvis 

blir det redegjort for om det finnes en sammenheng mellom inkludering og språkferdigheter 

hos barn med Down syndrom ut fra eksisterende litteratur og tidligere studier. 

2.1 Inkludering 

Inkludering som begrep blir benyttet i en rekke politiske dokumenter og er et begrep som 

brukes i det offentlige rom i dagens samfunn. Inkludering og integrering ser ut til å bli brukt 

noe synonymt i den daglige talen. Hva inkludering som begrep skal favne kan dermed se ut til 

å være litt vanskelig å få tak på. For å forstå inkludering som begrep kan det være lurt å ta et 

historisk tilbakeblikk og se begrepet i forhold til integrering og dens motsats segregering. 

2.1.1 Ett historisk tilbakeblikk: Integrering – segregering – 

inkludering 

Begrepet inkludering vokste frem som en reaksjon på integreringsbegrepet fra 70-årene 

(Dalen, 2006). Integrering betyr deler som settes sammen til en helhet, og er det motsatte av 

segregering og ekskludering. Fokuset på integrering ga signaler om at man aksepterte at 

funksjonshemmede barn skulle gå på vanlige skoler (Befring, 2008; Arnesen, 2004), og 

begrepet ble brukt om elever som tidligere gikk på egne spesialskoler, klasser og fikk 

spesialundervisning (Brandt, 2010). Blomkomiteen hadde en grundig drøfting av begrepet 

integrering i 1970 som et forarbeid til endringer i lovverket for spesialskolene og grunnskolen 

som kom i 1975. Det ble her lagt vekt på at integrering skulle forstås som tilhørighet i 

fellesskapet, delaktighet i fellesskapets goder og medansvar for oppgaver og plikter 

(Holmberg & Ekeberg, 2009). I Norsk offentlig utredning nr. 18, om ”Rett til læring”, 

påpeker Kunnskapsdepartementet (2009) at målsetningen med integrering var sosial 
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utjevning, hvor de som hadde befunnet seg utenfor fellesskapet skulle få komme innenfor. 

Blomkomiteen ønsket at elevene skulle få erfaring med og bli fortrolig med at man er 

forskjellig og på den måten gjøre mennesker i stand til å leve side om side i samfunnet. 

Integrering har i tillegg til funksjonshemmede etter hvert også dreid seg om språklige, 

kulturelle og etniske minoriteter (Strømstad, Nes & Skogen, 2004). Blomkomiteen strakk seg 

allikevel ikke så langt som å anbefale full integrering, og inntok et behovsfokus der hensynet 

til den ordinære undervisningen satte grenser for hvem som kunne delta, ut fra hvilke behov 

det enkelte barnet hadde. Det ble dermed ikke gitt klare signaler om at undervisningen og 

skolen måtte endres for å imøtekomme elevenes behov. Denne oppfatningen kan nok ha 

preget arbeidet med integreringen her i Norge, og muligens også preget reform 97, selv om 

begrepet integrering her ble erstattet med inkludering (Strømstad et al., 2004).  

I dag benyttes begrepet inkludering som skal omfatte noe mer en integreringsbegrepet 

(Befring, 2008; Arnesen, 2004). Inkludering ble satt på dagsordenen gjennom Salamanca-

erklæringen, som ble utarbeidet av Verdenskonferansen i 1994 (Dalen, 2006; UNESCO, 

1994). I Norge ble begrepet inkludering for alvor tatt i bruk i forbindelse med Reform 97 

(Strømstad et al., 2004). ”Å inkludere”, kommer opprinnelig fra latin og betyr å innbefatte 

(Håstein & Werner, 2008), og bygger på prinsippet om at alle mennesker har en demokratisk 

rett til deltagelse i et fellesskap, og baserer seg på verdier som likhet og likeverd 

(Kunnskapsdepartementet, 2009). Sjøvik (2008, s. 36) skriver at inkludering handler om; ”(..) 

at barn med særskilte behov ikke skal føres inn i noe - men at de allerede har en tilhørighet 

som er like selvfølgelig for dem som for alle andre”. Her må det poengteres at inkludering 

skal gjelde alle, og ikke skal knyttes til enkelte grupper slik integreringsbegrepet ble brukt.  

Haug og Backmann (2006) har operasjonalisert begrepet inkludering, basert på omfattende 

analyser av sentrale styringsdokumenter og faglitteratur om emnet. Inkludering ble delt inn i 

fire sentrale oppgaver skolen må gripe fatt i for å nærme seg målet om en skole for alle. De 

fire oppgavene handlet om å fremme fellesskapet, fremme elevens deltagelse, styrke 

demokratiseringen og styrke utbytte for elevene. 

Å fremme fellesskapet. Å være en del av fellesskapet innebærer at alle elevene skal være 

medlemmer av/ha tilhørighet til en klasse eller gruppe. Målet med opplæringen blir å danne et 

inkluderende fellesskap der alle, også elever med spesielle opplæringsbehov, skal delta i det 

sosiale, faglige og kulturelle fellesskapet på en likeverdig måte (Nilsen, 2008; Haug & 

Backmann, 2006). Fellesskapet er noe som går på tvers av forskjeller, og forutsetter ulikhet 
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og mangfold. Fellesskap er grunnlag og forutsetning for læring og arbeidsfelleskap, og blir 

derav også grunnlag for livserfaring (Dalen, 2006). 

Å fremme elevenes deltagelse. Å være deltagende innebærer å kunne gi bidrag til 

fellesskapet. At det forventes at alle har plikter og oppgaver ut i fra evner og forutsetninger, 

og at alle skal kunne ta del i fellesskapets goder (Haug & Backmann, 2006). Det handler om å 

få utfordringer å strekke seg etter, få rom til å utfolde seg og lære sammen med andre (Nilsen, 

2008).  

Å styrke demokratiseringen. Demokrati er en viktig verdi i Norge og i den inkluderende 

skolen. Alle skal ha muligheten til å bli hørt, kunne uttale seg og påvirke sin egen hverdag. I 

forhold til skolen vil dette også innbefatte foreldrenes rett til å medvirke (Haug & Backmann, 

2006). 

Å styrke utbyttet. Retten til tilpasset opplæring for alle er et sentralt punkt for å sikre utbytte 

for den enkelte elev. Opplæringen som gis skal gagne hver elev både sosialt og faglig (Haug 

& Backmann, 2006).   

I likhet med internasjonal litteratur, blir begrepet inkludering også i norsk litteratur gitt ulikt 

meningsinnhold, og ikke alle skiller mellom integrering og inkludering. Nordahl og Overland 

(1997) referert i Strømstad et al. (2004), skiller klart mellom disse to begrepene, og hevder at 

inkludering handler om endringer i skolen og det å skape rom for spekteret av variasjoner. De 

var også av den oppfatning at integrering i stor grad ble et spørsmål om fysisk plassering i 

ordinær skole. Norsk offentlig utredning nr. 18 (Kunnskapsdepartementet, 2009), fremhever 

også viktigheten av å skille disse to begrepene for å klargjøre betydningen av dem.  

Integreringsbegrepet handlet i likehet med inkludering også om likhet og likeverd, men det 

ble gitt et innhold som ble knyttet til normaliseringstanken, hvor det handlet om at alle skulle 

få del i et likt tilbud. Inkluderingsbegrepet gir likhet og likeverd en utvidet betydning hvor det 

omhandler retten til å være forskjellig, i tillegg til retten til å være en del av et fellesskap 

(Kunnskapsdepartementet, 2009). Braadland (1997) sier at inkluderingstenkningen gir rom 

for at det er normalt med ulikheter og variasjon innenfor en helhet, noe som stemmer godt 

med det som kommer frem i NOU 2009:18 ”Rett til læring” og dagens tenkning om universal 

utforming (Kunnskapsdepartementet, 2009). Det innebærer at det er omgivelsene og vår 

tenkning rundt hva som er normalt som kan ses på som funksjonshemmende, og er basert på 

et relasjonelt syn på funksjonshemning (Tøssebro, 2009). Fokuset blir på denne måten rettet 
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bort fra mangler hos individet og rettes i større grad mot miljøet rundt. Det blir av enkelte 

gjort et skille mellom inkludering og full inkludering, hvor inkludering handler om at alle er 

inkludert i den ordinære undervisningen i den grad det er mulig, og full inkludering betyr at 

hjelp blir gitt innenfor den ordinære undervisningen i klasserommet (Prater, 2010).  

Begrepet inkludering slik det er forsøkt beskrevet ovenfor, vil romme to prosesser. Den ene er 

individets deltagelse i den rådende kulturen, i det sosiale fellesskapet og når det gjelder skolen 

også deltagelse i det vanlige pedagogiske opplegget, det faglige fellesskapet. Dette skal aktivt 

motvirke forhold som kan være ekskluderende eller segregerende. Den andre prosessen går ut 

på at institusjonen eller omgivelsene endrer sin praksis og holdninger slik at det blir en realitet 

at alle opplever å være inkludert (Arnesen, 2004). Det er med andre ord helheten som må 

gjøres noe med, også systemet, for at alle skal få en naturlig plass der (Sjøvik, 2008). Det 

handler om graden av romslighet og tilknytning mellom den enkelte og fellesskapet. Det er 

snakk om utvikling av relasjoner barna imellom, og inkluderingsbegrepet må derfor ses på 

som en dynamisk prosess. Det vil si at individets oppfatning av å være inkludert ikke vil være 

statisk, men vil variere over tid (Håstein & Werner, 2008). 

 

2.1.1 Inkludering i skolen 

Inkluderingsbegrepet ble som tidligere nevnt først benyttet i forbindelse med Reform 97, og i 

læreplanen sto det: ”Grunnskulen som fellesskap skal vere inkluderande. Elevar med 

særskilde opplæringsbehov skal ta del i det sosiale, faglege og kulturelle fellesskapet på ein 

likeverdig måte” (L97, ref. i Strømstad et al., 2004, s. 44).  

Inkludering i skolen fordrer altså at barna deltar i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap, og 

innebærer dermed noe mer enn bare fysisk plassering og tilstedeværelse. Full inkludering vil 

kunne gi muligheter til læring og utvikling gjennom sosial samhandling med andre. 

Inkludering sett ut fra en slik forståelse vil sette krav til skolen om å utvikle sitt pedagogiske 

innhold og læringsmiljø slik at det kan føre til reel inkludering (Nilsen, 2008). Reel 

inkludering forutsetter dermed et kritisk blikk på seg selv, læringsmiljøet og det pedagogiske 

opplegg, i tillegg til å vurdere barnas styrker og vansker, i arbeidet for å skape en praksis som 

gir muligheter for utfordringer og mestringsopplevelser for alle barn uansett forutsetninger 

(Nilsen, 2008).  ”Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for 
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alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende 

ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.” (Kunnskapsdepartementet, 2011a).  

Når alle skal få tilpasset opplæring i forhold til egne forutsetninger, inkludert barn med 

utviklingshemning, blir det klart at vi både må tenke inkludering og differensiering (Nilsen, 

2008). Differensiering kan til en viss grad erstattes av begrepet tilpasning (Strømstad et al., 

2004). Den inkluderende skolen og en tilpasset opplæring henger nøye sammen. Tilpasset 

opplæring er et sentralt prinsipp i den norske skolen, og det finnes mye ny litteratur på dette 

temaet. Her fremheves skolens dilemma med å ta hensyn til fellesskapet og samtidig ha fokus 

på en individuelt tilpasset opplæring (Bjørnsrud, 2009; Strømstad et al., 2004). Det fins ingen 

fasit på hvordan dette best kan gjøres, og både elever, lærere og klassedynamikken vil variere, 

og dermed må også inkludering og tilpassning skapes der og da. Faren er hvis fokuset blir for 

ensidig og man enten bare har et individfokus eller kun fokuserer på fellesskapet uten å 

tilpasse. Det er et spørsmål om fokuset bør dreies vekk fra elevenes begrensninger og over på 

det som kan gjøres noe med, nemlig selve undervisningen (Strømstad et al., 2004). 

Norsk offentlig utredning nr.18, ”Rett til læring”, (Kunnskapsdepartementet, 2009) trekker 

frem at prinsippet om likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring ikke i tilstrekkelig grad 

er realisert i skolen, og tar det frem som en av hovedutfordringene fremover. Enkelte hevder 

at skolen i for liten grad klarer å sette pris på det enkelte barnet og gi barnet mulighet til å 

utvikle seg slik det er. I stedet forventes det av skolen at barnet tilpasser seg skolen. Passer 

barnet ikke inn i disse rammene, er sjansen større for at de blir gitt segregerte tilbud og blir 

ekskludert fra klassefellesskapet (Wendelborg, 2010, Strømstad et al., 2004). Begrepet 

integrering var i stor grad knyttet opp mot rettigheter til å få sin opplæring innen den ordinære 

skolen. Det viste seg at de ønskede holdningsendringene blant lærere og elever uteble, og at 

integrering ikke automatisk førte til de virkningene som var ønsket. Spørsmålet er om 

inkluderingsbegrepet har gitt den ønskede effekten. Selv om holdningene kan se ut til å være i 

bevegelse, ser praksisen ut til å variere (Strømstad et al., 2004). Selv om ”Rett til læring” 

(Kunnskapsdepartementet, 2009) påpeker at det også er mange som lykkes i arbeidet, mener 

de at det ennå eksisterer for stort bruk av ensrettet opplæring, og at praksisen varierer stort fra 

skole til skole. Utvalget ser ikke inkludering som et urealistisk mål, og henviser til forskning 

både i Norge og internasjonalt som viser at det er mulig å få til utjevning av sosiale forskjeller 

i skolen gjennom likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring. 
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Selv om inkluderingsbegrepet ble tatt i bruk ved innføringen av reform 97, er selve begrepet 

lite drøftet og det vil være naturlig å tenke seg at det vil forekomme ulike forståelser av 

begrepet og dermed ulik praksis. I arbeidet med Kunnskapsløftet, som er den siste reformen 

skolen skal forholde seg til, var begrepet inkludering en stund ute av teksten. Begrepet ble 

gjeninnført da den nye del 2 til læreplanverket for Kunnskapsløftet forelå i slutten av juni 

2006 (Bjørnsrud, 2009). Det stilles i tillegg spørsmål om det finnes åpninger og muligheter 

gjennom formuleringer i styredokumenter, til å praktisere en ikke-inkluderende skole, selv om 

idealet er ment å være ”den inkluderende skolen” (Strømstad et al., 2004).  

Grunnskolen som fellesskap skal være inkluderende… Dette krever at alle elever, også 

de med særskilte opplæringsbehov, i utgangspunktet skal gå i skole på hjemstedet og 

få opplæring innenfor vanlig klasse. Det krever også at det innenfor den sammensatte 

klassen må gjennomføres en variert organisering av undervisningen (St.meld.nr.29 

(1994-95), ref. i Bjørnsrud, 2009, s.89).  

Det kan se ut som den rådende forståelsen av inkludering i den norske skolen, er at alle skal få 

gå på skolen, og delta i fellesskapet i størst mulig grad, men at det er åpninger for å benytte 

andre løsninger. En skole for alle kan se ut til å ha en innsnevret betydning, hvor vi egentlig 

mener en skole for de fleste, men at noen allikevel vil ha det bedre utenfor (Bjørnsrud, 2009; 

Strømstad et al., 2004). Håstein og Werner (2008) deler forståelsen av alle inn i tre 

betydninger, den første er alle definert til de elevene som passer til de eksisterende tilbudene 

ved skolen, den andre er alle definert som de elevene man ved skolen mener at man kan lage 

et tilpasset tilbud til hvis nødvendige ressurser og kompetanse tilføres. Den siste betydningen 

er der alle elever som sogner til skolen og har tilhørighet til nærmiljøet også har en 

selvfølgelig rett til et tilpasset tilbud i nærskolen. Strømstad et al. (2004) stiller seg kritisk til 

om vi i Norge er på vei mot en inkluderende skole. Selv om elevene som oftest 
1
 går på sin 

nærskole, gis det segregerte tilbud innenfor denne rammen, og man kan finne elever med lite 

sosial tilhørighet til klassefellesskapet, selv om de på papiret tilhører en klasse. Det pekes på 

at spesialundervisning ofte blir gitt som enetimer, uten at det nødvendigvis sikrer eleven et 

bedre opplæringstilbud. Skolen står ovenfor en utfordring, når inkludering for enkelte 

fremstår som synonymt med integrering og det ikke foreligger noen enighet i hvordan det skal 

forstås. Strømstad et al., (2004) mener det kan være nyttig å se inkludering i sammenheng 

med spesialundervisning. 

                                                 
1
I Oslo kommune fins det byomfattende spesialskoler (8 stk) og spesialgrupper (54 stk) for elever med ulike 

vansker (Udanningsetaten.oslo.kommune.no).  
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2.1.2 Inkludering versus spesialundervisning? 

Rapporten ”Full deltakelse for alle?” utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt 

dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne (2006) viser at det fremdeles 

finnes mange ekskluderende barrierer, og at det på flere områder er et stort sprik mellom de 

politiske intensjonene og hva som faktisk skjer i skolen. Det pekes på at skolens praksis fører 

spesialundervisning ut av klasserommet og det miljøet som er felles. Utviklingshemmede som 

gruppe er de som hyppigst får opplæring gjennom segregerte tilbud, selv om dette strider mot 

hovedmålsetningen om inkludering (Rognhaug & Gomnæs, 2008). Disse påstandene støttes 

av nyere forskningsfunn (Wendelborg, 2010), og det er dermed behov for å holde i gang en 

diskusjon om hva spesialpedagogisk kompetanse skal omfatte og dens plass i den 

inkluderende skolen. Intensjonen har vært at spesialundervisningen skulle være en støtte i 

inkluderingsarbeidet, men ut fra undersøkelser på området ser det ut som segregerte tiltak 

fremdeles råder (Wendelborg, 2010; Håstein & Werner, 2008).  

Det er en tankevekker når Håstein og Werner (2008) peker på at det strider mot lovverket når 

inkludering i så stor grad knyttes opp mot det spesialpedagogiske feltet, og mot bestemte 

grupper. Inkludering skal, som nevnt tidligere, gjelde alle. Alle har rett til å tilhøre det 

inkluderende fellesskapet. De problematiserer at inkluderingsbegrepet i så høy grad knyttes til 

bestemte grupper med ulike vansker, og mener det i seg selv kan legitimere og føre til 

ekskludering og segregering. Dette viser noen av dilemmaene skolen står ovenfor når de skal 

arbeide for den inkluderende skolen. Strømstad et al. (2004) argumenterer for at man må bryte 

med tradisjonelle måter å utføre spesialpedagogikk på, og ikke knytte det til spesielle grupper, 

men se på hvilke muligheter alle elever blir gitt gjennom den ordinære undervisningen. Et 

forslag er at spesialpedagogen kan innta en ny rolle, og i større grad gå inn i klasserommet og 

hjelpe sine kollegaer å tilrettelegge for at alle skal få en tilpasset opplæring. På den måten vil 

man kunne se helheten og fjerne barrierer – noe som vil komme alle til gode. Det er på tide 

med en perspektivutvidelse på både spesial- og allmennpedagogikken og samarbeidet mellom 

disse to i arbeidet med å realisere et inkluderende læringsmiljø (Håstein & Werner, 2008). 

Som det blir påpekt i Stortingsmelding nr. 30, ”Kultur for læring”; ”Det ligger et viktig 

forbedringspotensial i en sterkere koordinering mellom ordinær tilpasset opplæring og 

spesialundervisning, og i et bedre samarbeid mellom lærere med allmenne og 

spesialpedagogiske oppgaver” (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, s. 88).  
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Enkelte har kritisert inkluderings- og integreringstanken, og hevder at det er en trussel mot å 

yte hensiktsmessig opplæring for de som har særskilte opplæringsbehov. Det pekes på at det 

er snakk om en ideologi som ikke gjør forholdene bedre for de det gjelder, og det oppfattes 

som et angrep på spesialpedagogene og viktigheten av arbeidet de utfører. Dette kom som en 

motreaksjon på amerikanske inkluderingsforkjempere som ønsket at spesialundervisningen 

skulle opphøre, og at alle elevene skulle ha sin rettmessige plass i klassen og få et tilpasset 

tilbud der (Strømstad et al., 2004).  I Norge har man ikke hatt et så radikalt syn tidligere, men 

Midtlyngutvalgets uttalelser har igjen aktualisert debatten om spesialundervisningens plass i 

den norske skolen. Utvalget sier blant annet; ”Et sentralt dilemma er i hvilken grad egne 

grupper og tilbud for grupper av barn og unge skal kunne aksepteres. Den strengeste 

forståelsen av inkludering vil ikke tillate det”. (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 17). 

Midtlyngutvalget har skrevet en del om inkludering, men heller ikke de tar et endelig 

standpunkt for hvordan inkludering skal fungere i praksis. Videre står det: 

Samtidig er det et press i barnehage og skole om å skille ut barn og unge som avviker 

mye fra det ”normale”, og gi dem egne opplegg. Det kan ikke gis et konkret svar på 

hvordan en slik utfordring kan løses. Idealet om fellesskapet som ramme står sterkt, 

men kan praktiseres på ulik måte avhengig av den enkeltes behov og barnehagens og 

skolens forutsetninger. Det som ikke kan aksepteres, er at det etableres varige 

spesialgrupper av barn og unge med de samme diagnosene eller egenskapene. Det er 

enklere å ha forståelse for å opprette egne tidsbegrensede tiltak med klare mål for en 

gruppe elever som har noenlunde like læringsbehov og kan ha nytte av å lære sammen. 

I enkelte tilfeller kan aleneundervisning være den eneste måten å gi opplæring på, 

fordi det handlingsrommet som er tilgjengelig, ikke tillater noe annet 

(Kunnskapsdepartementet, 2009, s.17). 

 

Også Midtlyngsutvalgets tolkning gir rom for segregerte tiltak, hvor det til syvende og sist 

blir opp til den enkelte skole hvordan man praktiserer og tolker inkluderingsbegrepet. Men er 

elevene mye ute av klassen eller i etablerte varige spesialgrupper kan man ikke si at 

inkluderingskriteriene fylles. Samtidig skal familiens ønske også veie tungt ved valg av 

tilbudet til barnet i tillegg til en grundig vurdering av barnets behov. Det bør allikevel stilles 

spørsmål om hvilke signaler som sendes ut til de andre barna og hvilke holdninger de får til 

andre som er annerledes enn dem selv, hvis medelever i stor grad må forlate fellesskapet og 

ikke får være til stedet sammen med de andre (Strømstad et al., 2004). Taylor, Bennie & 

Buckley (1996) påpeker at intensjonen med inkludering hadde flere aspekter ved seg. Skolen 

skulle avspeile samfunnet, hvor typisk utviklede barn skulle få erfaring med og mulighet til å 

utvikle toleranse og respekt for mangfoldet. Klasserommet skulle utgjøre et rikt språkmiljø 
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for utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter, i tillegg til å gi muligheten for å 

etablere vennskap med jevnaldrene barn på hjemstedet. Det lå i tillegg en forventning om at 

sosial atferd ville bedres gjennom å ha gode rollemodeller blant de typisk utviklede barna. 

2.1.3 Hva skal til for å få en inkluderende skole? 

Mange vil kanskje oppfatte full inkludering som en utopi, og skolen og skolens ansatte står 

ovenfor mange og krevendes dilemmaer i arbeidet med den inkluderende skolen, men 

samtidig gir forskning indikasjoner på at det lar seg gjøre og at enkelte skoler lykkes med 

inkluderingsarbeidet. ”Forskningen tyder samtidig på at det er mulig å legge til rette for 

opplæring innenfor fellesskapet for alle om det er vilje, evne og kompetanse til å sette inn de 

tiltakene som er nødvendige” (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 23). 

Vilje og evne. Det pekes på viljen og evnen for å nå målet om den inkluderende skolen. 

Perner og Porter (2008) refererer til forskning gjort på feltet når de trekker frem faktorer som 

fremmer inkludering og forbedrer opplæringsmiljøet for elever generelt. En sentral faktor er 

lederskap med visjoner og klare mål, i tillegg til godt samhandlings- og samarbeidsklima. 

Rektor har dermed en sentral rolle når den inkluderende skolen skal realiseres (Perner, 2008).  

Ledelse. Å skape en inkluderende skole krever en sterk leder som ser verdien i inkludering og 

som har en klart definert visjon å jobbe etter (Perner & Porter, 2008). Det er blant annet 

vesentlig at ledelsen ser verdien av opplæring av elever med funksjonshemninger, og innehar 

et optimistisk syn på lærernes og skolens kapasitet til å endres og imøtekomme behovene hos 

den enkelte elev. Lederen må ha tro på en utviklende praksis og at alle har utbytte av å jobbe 

mot en inkluderende skole (Perner, 2008). I tillegg til rektor spiller både spesialpedagoger og 

allmennlærere en viktig rolle, gjennom deres holdninger, engasjement og lederskap. Når 

rektor går sammen med sitt personale i arbeidet for en inkluderende skole ser det ut til at 

sjansene for å lykkes økes (Perner, 2008). 

Kompetanse. St.meld. nr. 31 (Kunnskapsdepartementet, 2008), trekker frem lærerens 

kompetanse og samspillet læreren har med elevene som avgjørende faktor for barnas 

opplæring, og fremhever på denne måten lærerne som skolens viktigste ressurs. Videre 

vektlegges behovet for kompetanseutvikling for å møte nye krav og utfordringer i arbeidet. 

Det pekes på at det bør være rutiner for jevnlig kompetanseheving og oppdatering for 

personalet, for å gjøre dem skikket til å samarbeidet og forstå hvordan de kan møte 
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utfordringene rundt en inkluderende skole (Perner & Porter, 2008). Dette støttes av en ny 

melding til Stortinget nr.18, ”Læring og fellesskap” (Kunnskapsdepartementet, 2011b). 

Lærerens, spesialpedagogens eller assistentens formelle kompetanse kan gi indikasjoner på 

hvilken kvalitet undervisning og spesialundervisning vil ha. Kvaliteten på undervisningen bør 

ses på som svært relevant for å få til en god inkludering (Haug & Backmann, 2006). For 

mange lærere vil møte med mangfoldet i klassen fort oppleves som overveldende. Elever som 

ikke befinner seg på samme faglige nivå eller innfinner seg i felles regler og kultur for 

hvordan man oppfører seg kan skape hodebry. Læreren kan da definere elevens vansker til å 

ligge utenfor sitt kompetanseområde og skyver dermed ansvaret og opplæringen av eleven 

over til en spesialpedagog eller assistent (Wendelborg, 2010). Ser man derimot på mangfoldet 

som en ressurs, for eksempel ved å la elevene i større grad hjelpe hverandre, kan mangfoldet 

være en berikelse. Her må arbeidsform og organisering av klassens aktiviteter under lupen. 

Den tradisjonelle kateterundervisningen alene holder dermed ikke mål når kravet om 

inkluderende og tilpasset opplæring skal møtes (Strømstad et al. 2004).  

Spesialpedagogisk kompetanse. Rollen til spesialpedagogen i den inkluderende skole vil 

også måtte endre seg, fra den tradisjonelle en-til-en treningen (individperspektiv) som har 

vært vanlig i opplæring av barn med utviklingshemming og store lærevansker, til nye måter å 

arbeide på (inkluderingsperspektiv). Tid til samarbeid og erfaringsdeling blir viktig for å sette 

alle i stand til å ta felles ansvar for alle elever, og motvirke følelsen av å stå alene med 

ansvaret (Perner & Porter, 2008; Håstein & Werner, 2008). 

Samarbeid. Det må utarbeides en organisasjonskultur som fremmer samarbeid (Lillejord, 

Manger & Nordahl, 2010). Det pekes på at tid til samarbeid og muligheter til å dele visjoner 

og erfaringer er viktige (Perner, 2008). Spesialpedagogen og læreren må jobbe sammen for å 

skape et godt læringsmiljø, gjennom blant annet bruk av veiledning og felles planlegging. 

Lærere som ikke har erfaring med å arbeide med barn med utviklingshemming, trenger støtte 

og veiledning av noen med mer erfaring og som har en positiv og optimistisk holdning til 

utfordringene som kan oppstå (Perner & Porter, 2008). Det er behov for systematisk 

planlegging og prosedyrer for evaluering av arbeidet som gjøres. Samarbeid og involvering av 

foreldrene trekkes også frem som viktig i arbeidet for en skole for alle (Perner, 2008).  

Relasjonsbygging. Det å utvikle vennskap med jevnaldrende pekes på som betydningsfullt 

for at man skal lykkes med inkludering. Det er nettopp i relasjon til andre at vi utvikler 

mellommenneskelige ferdigheter og følelsen av et selv (Kaland, 2009). Buckley, Bired og 
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Sacks (2006a) mener det er viktig å jobbe for inkludering, med bakgrunn i hvor viktig det er 

for alle barn å lære sammen med typisk utviklede barn. Typisk utviklede barn kan utgjøre en 

viktig ressurs for utviklingen til barn som har ulike vansker, ved å fungere som gode 

språkmodeller, kommunikasjonspartnere og rollemodeller for god sosial atferd både i og 

utenfor klasserommet. At alle barn, uansett vansker eller ikke, skal medvirke og delta sammen 

ut fra egne forutsetninger og få utfordringer å strekke seg etter i samspill med andre, kan igjen 

gi positive ringvirkninger i forhold til hvordan barna oppfatter seg selv og evnen til å fungere 

sammen med andre. Det er snakk om sosial tilhørighet, og den gjensidige læringen av 

hverandre bør ikke undervurderes (Nilsen, 2008).  

2.2 Down syndrom 

I likhet med typisk utviklede barn, er vanligvis barn med Down syndrom fra spedbarnsalderen 

ivrige i sitt forsøk på å kommunisere med andre, og benytter ofte sin styrke i nonverbale 

ferdigheter til å kommunisere med omverden gjennom bruk av ferdigheter som peking, bruk 

av tegn og gester (Buckley, 2008). Språk, og da særlig talespråket, er likevel et sentralt 

vanskeområde for barn og voksne med Down syndrom – i likhet med mange andre typer 

utviklingshemning.  

Down syndrom forekommer hos 1 av 500 og opp til 1 av 1000 årlige fødte barn (Dolva, 2009; 

Martin et al., 2009; Lofterød, 2004). Dette utgjør omtrent en tredjedel av gruppen mennesker 

med moderat til alvorlig utviklingshemming, og det er flere gutter enn jenter som fødes med 

syndromet. Forholdet er omtrent 60/40 (Rondal, 2008). I Norge utgjør dette et sted mellom 50 

og 70 barn som fødes med diagnosen Down syndrom årlig (Medisinsk fødselsregister, 2011; 

Lofterød, 2004). I 1959 ble det oppdaget at Down syndrom skyldes et ekstra 

kromosommateriell knyttet til kromosompar 21 (Lofterød, 2004). Det finnes tre ulike typer 

kromosomfeil knyttet til kromosompar 21 som fører til Down syndrom; Trisomi 21, 

Translokasjon og Mosaikk. Syndromet blir i dag ofte kalt Trisomi 21, fordi den er den 

hyppigste årsaken (ca. 95 %) til syndromet (Rondal, 2008; Lofterød, 2004; Wolland & 

Nystad, 1992). Typen kromosomfeil kan ha betydning for språkutviklingen, og mosaikk og 

translaksjon kan se ut til å gi noe mildere kommunikasjonsvansker (Kumin, 2008; Lofterød, 

2004). På grunn av oppgavens omfang og problemstilling vil jeg ikke gå nærmere inn på de 

ulike typene. 
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Owens (2009) peker på et dilemma; nemlig at mennesker med utviklingshemning ofte 

behandles som et medlem av en gruppe, for eksempel Down syndrom, og ikke som det 

individet det er. Dette kan føre til urealistiske forventninger eller at man undervurderer hver 

enkelt. I denne oppgaven blir Down syndrom på mange måter omtalt som en gruppe for å få 

frem styrker og vansker mennesker med diagnosen kan ha. Det er derfor viktig å understreke 

for leseren, at i møte med mennesker må man alltid ta utgangspunkt i det enkelte individ med 

sine genuine styrker og vansker.  

2.2.1 Styrker og vansker hos mennesker med Down syndrom 

Hos mennesker med Down syndrom forekommer det relativt ofte tilleggshandikap som kan 

påvirke utvikling og mulighet for sosial deltakelse, blant annet er det ganske vanlig med 

medfødt hjertefeil. Om lag 50 % av barn med Down syndrom har denne misdannelsen 

(Lofterød, 2004). I dag lar de fleste av disse misdannelsene seg korrigere med gode resultater, 

gjennom medisinske inngrep. Det er også vanlig med muskulær hypotoni hos barn med Down 

syndrom, noe som innebærer nedsatt muskelspenning (Rondal, 2008; Lofterød, 2004). Alle 

tilleggshandikap eller vansker hos mennesker med Down syndrom vil ikke bli berørt i denne 

oppgaven, men styrker og enkelte vansker som kan ha en påvirkning på språkferdigheter og 

mulighetene til å delta i skolen sammen med andre vil bli belyse nærmere.  

Språk og talevansker er et kardinalsymptom knyttet til Down syndrom, også hos dem som ser 

ut til å fungere relativt godt på andre områder (Jenkins, 1993). Det som ser ut til å gå igjen i 

forskning på området er at barn med Down syndrom har vansker med kommunikasjon selv 

om de er sosialt interessert, spesielt innen ekspressive språkferdigheter (talespråket). Det 

reseptive språket (språkoppfattelsen) ses som en styrke sammenlignet med det ekspressive. 

Det kan dermed se ut til at barn med Down syndrom forstår mer enn det de kan gi uttrykk for 

gjennom talespråket (Dolva, 2009; Feeley & Jones; 2008, Lofterød, 2004). En grunnleggende 

forutsetning for en god språkutvikling er blant annet at syn og hørsel fungerer optimalt 

(Buckley, 2008; Wolland & Nystad, 1992). Når så lidelser i sanseorganene forekommer ofte 

hos personer med Down syndrom, vil det være sannsynlig at dette påvirker språkutviklingen. 

Videre følger en gjennomgang av faktorer blant annet knyttet til sansing og persepsjon som er 

av betydning for språk. 

Hørsel. Hørselstap er vanlig hos barn med Down syndrom (Rondal, 2008). Årsaken er ofte 

infeksjon i mellomøret og stor voksproduksjon i de ytre øregangene. Så mange som 70-80 % 
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av de med diagnosen vil ha nedsatt hørsel på et eller annet tidspunkt. Noen av disse vil ha 

medfødt varig hørselstap og vil ha behov for høreapparat (Lofterød, 2004; Hinze, 2008). Barn 

med Down syndrom ser ut til å ha trangere øretrompet enn typisk utviklede barn, og det 

oppstår derfor lett veskeansamling i mellomøret. Oppdages dette ikke i tide, kan barnet gå 

med nedsatt hørsel i lange perioder. Hvis vesken ikke er betent eller inneholder bakterier kan 

det være vanskelig å oppdage. Innsetning av dren kan hjelpe på problemet (Hinze, 2008).  

Kortidsminnet. Rondal (2008) og Hinze (2008) trekker frem vansker med det auditive 

kortidsminnet, som gjør det vanskelig å huske det som nettopp ble sagt, mens langtidsminnet 

fungerer bedre. Lange muntlige beskjeder som består av flere ledd, kan derfor være vanskelig 

å oppfatte og forstå. Vansker med auditiv persepsjon gjør at bearbeidelsen av hørselsinntrykk 

ikke fungerer slik den skal, og gjør det vanskelig å omforme lydinntrykk til talespråk (Hinze, 

2008). Det visuelle kortidsminne er vanligvis bedre enn det auditive (Buckely et al., 2006a). 

Syn. Synsvansker som øyekatarr, skjeling, nystagmus (små ufrivillige øyebevegelser) og 

linsefordunkling forekommer. Brytningsfeil ser ut til å være normalt, og omkring 80 % av 

befolkningen med Down syndrom vil ha behov for briller i løpet av livet (Lofterød, 2004). 

Visuell persepsjon. Evnen til å bearbeide og huske synsinntrykk, ser ut til å være en av 

styrkene hos barn med Down syndrom (Dolva, 2009; Hinze, 2008; Lofterød, 2004). Dermed 

blir det svært viktig og fange opp eventuelle synsvansker, slik at muligheter for visuell 

persepsjon ikke blir svekket. Barn med Down syndrom er vanligvis gode til å plukke opp 

ledetråder på hva som foregår i sine omgivelser gjennom bruk av synet. Disse visuelle 

holdepunktene hjelper dem også å forstå hva som blir sagt. Gjennom synet lærer man også å 

knytte begreper til objekter i våre omgivelser (Kumin, 2008). Synsvansker vil på den måten 

påvirke språkutviklingen i den forstand at barnet kan få problemer med å fokusere, og dermed 

også vansker med å knytte ord til objekter.  

Anatomiske og motoriske forhold. Barn med Down syndrom kan ha vansker med 

underdimensjonert munnhule hvor strupehode ofte er for høyt plassert i halsen (Rondal, 

2008).  I tillegg til fortykninger i slimhinnene, utstående tunge og svak muskulatur, er dette 

anatomiske og motoriske forhold som kan skape vansker med artikulasjon. Det pekes på 

behov for at barna får logopedisk oppfølging for å møte disse utfordringene (Hinze, 2008; 

Buckly, 2008; Kumin, 2008; Rondal, 2008). 
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Sosialt. Små barn med Down syndrom kommuniserer tydelig med omverden gjennom 

ferdigheter som peking, bruk av tegn og gester (Buckley, 2008). Barnas emosjonelle og 

sosiale evner trekkes frem som den klart sterkeste siden (Buckley et al., 2006a; Lofterød, 

2004), selv om det også er viktig å være oppmerksom på at sinnsstemninger kan variere. Man 

kan også oppleve at barn med Down syndrom kan sette seg på bakbeina og fremstå som sta 

og uvillig når situasjoner er ukjente, når de muntlige beskjedene ikke har nådd frem eller når 

situasjonen ikke faller sammen med deres forventinger (Tidemand-Andersen & Skauge, 

2007). Forskning har pekt på at mestringsopplevelser hos barn med utviklingshemning ofte er 

så få at mange benytter seg av unngåelsesatferd for å slippe situasjoner hvor det blir forventet 

at de må yte noe, eller som oppleves som vanskelig. Dette kan føre til at noen barn blir 

underytere i forhold til hva de faktisk har potesial til, og at også situasjoner barna ville ha 

mestret blir forsøkt unngått. Det blir derfor argumentert for at ”feilfri læring” bør sikres i 

stedet for ”prøve og feilemetoden”, særlig ved innføring av nye oppgaver eller aktiviteter 

(Tidemand-Andersen & Skauge, 2007, Øyen, 1999). Det kan se ut som unnvikelsesatferden 

for enkelte barn kan bli forsterket av treningssituasjoner som legges utenfor den ordinære 

undervisningen og bort fra de andre barna (Billington et al., 2004). 

Kognitivt. Andre vansker som man også ser hos andre grupper med utviklingshemning, er 

blant annet kort oppmerksomhetsspenn, forsinket reaksjonstid, vansker med diskriminering 

og generalisering (Rondal, 2008). 

Utvikling. Det har lenge vært en vanlig oppfatning at mennesker med Down syndrom utvikler 

seg slik typisk utviklede barn gjør, bare i et saktere tempo, og med behov for mer tid og flere 

repetisjoner for å lære. Det har vært snakk om en generelt forsinket utvikling (Rondal, 2008; 

Hinze, 2008). I den senere tid har det imidlertid oppstått en debatt blant forskere om 

utviklingen hos barn med Down syndrom, med fokus på språkutvikling, er fundamentalt 

annerledes (atypisk) både i natur og fremdrift (Dolva, 2009; Rondal, 2008; Hinze, 2008). 

Dette kan bety at barn med Down syndrom har et annet sett biologiske bestemte ”verktøy” for 

innlæring enn typisk utviklede barn (Dolva, 2009). Det blir også pekt på at språkutviklingen 

hos mennesker med Down syndrom har visse likheter med språkvansker man finner hos barn 

med spesifikke språkvansker, med bakgrunn i at språkferdighetene er dårligere enn det man 

kan forvente ut fra mental alder beregnet ut fra nonverbale ferdigheter (Næss, Lyster, Hulme 

& Melby-Lervåg, 2011; Laws & Bishop; 2004; Øyen, 1999). Rondal (2008) peker på at 

hypotesen om at disse barna kun er forsinket i sin utvikling, kan ha resultert i at programmer 
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for språkutvikling har hatt begrenset suksess. Når Rondal (2008) videre poengterer at barn 

med Down syndrom kan ha en rekke vansker som påvirker læring, spesielt på området språk 

og kommunikasjon, vil en detaljert kjennskap til vansker og styrker hos det enkelte barnet 

kunne bidra til en bedre tilrettelegging for utvikling basert på barnets forutsetninger.  

Variasjon. Det er viktig å understreke at barn med Down syndrom er like forskjellig som du 

og jeg, og må betraktes som individer med sine særegne styrker og vansker, egne interesser 

og lærestiler (Dolva, 2009; Dolva & Aalandslid; 2006, Beswick, 2009). Barn med diagnosen 

Down syndrom vil derfor ikke utgjøre en homogen gruppe, selv om noen trekk kan gå igjen 

(Rondal, 2008; Wolland & Nystad, 1992). Loftrød (2004) påpeker at det er få av de andre 

kjente funksjonshemningene som varierer i like stor grad fra individ til individ både når det 

gjelder ferdigheter, evnenivå og atferd, som det gjør hos mennesker med Down syndrom.  

2.2.2 Språkferdigheter og læring hos barn med Down syndrom 

Law og Bishop (2004) peker på behovet av å se forbi diagnosen for å finne biologiske og 

miljømessige forklaringer på språkvanskene. Dolva (2009) fremhever at gener nok kan spille 

inn i forhold til barnas kapasitet til å lære, men at det ikke er genene som styrer mulighetene 

til å lære. Utvikling og læring skjer gjennom et sosialt og kulturelt fellesskap (Tetzchner, 

2005, ref. i Dolva, 2009), og det er disse omgivelsene som bestemmer om og hvordan barnet 

lærer (Vygotsky, 2004, ref. i Dolva, 2009). Hundeide (2008) poengterer at barnet må 

defineres positivt for å utvikle seg optimalt. Det vil si at barnet både av andre og av seg selv 

oppfattes som at det har utviklingspotensial. Rondal (2008) påpeker at alt for mange vurderer 

mennesker med Down syndrom ut fra stereotype beskrivelser av syndromet.  

Tidlig interaksjon. De fleste spedbarn med Down syndrom viser gode nonverbale 

ferdigheter, selv om øyekontakt, bruk av synet og smil kan ses noe senere enn hos typisk 

utviklede spedbarn. Når de først er i gang med å samhandle, viser de fleste stor glede i å 

kommunisere ved bruk av smil og pludring. Denne tidlige interaksjonen mellom barnet og 

omverden, er grunnleggende for å utvikle seg som et sosialt og kommunikativt vesen. Mens 

typisk utviklede barn går videre med å undersøke den fysiske verden rundt seg gjennom bruk 

av synet, men også ved interaksjon med objekter og leker, kan denne utforskningen starte noe 

senere for barn med Down syndrom. Delt oppmerksomhet er viktig å etablere for en god 

språkinnlæring, og barn med Down syndrom kan ha noe mer vansker med å ta initiativ og 

opprettholde denne type oppmerksomhet rundt felles tema (Buckley, 2008).  
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Nonverbal kommunikasjon. Fra rundt 18 måneders alder ser man imitasjon av gester, som 

vinking, peking osv. hos de fleste barn med Down syndrom, i likhet med typisk utviklede 

barn. Forskning har trukket frem at aktiv bruk av gester hos barn med Down syndrom ser ut 

til å være en spesiell styrke, og de kan mange ganger være dyktigere til å bruke gester bevisst, 

enn typisk utviklede barn med kognitive evner på samme nivå (Buckley, 2008).  

De første ordene. Rondal (2008) peker på at barn med Down syndrom vanligvis starter å 

snakke når de er mellom 2 ½ år og 4 år. Gjennomsnittlig vil det første talte ordet komme 

rundt 18 måneder, og man finner et gjennomsnitt på ti talte ord rundt 27 måneders alder. I 

likehet med typisk utviklede barn, vil også barn med Down syndrom begynne å snakke med 

to-ords ytringer når de har et vokabular på rundt 50 ord. Gjennomsnittlig skjer det rundt en 

alder av 37 måneder (Buckley, 2008). Produsering av tre- og fire-ords ytringer oppleves for 

mange som vanskelig. Uttalen ser ut til å bli vanskeligere og uttydelig når flere ord settes 

sammen til en setning, selv om ordene hver for seg kan uttales forståelig (Buckley, 2008).   

Videre språkutvikling. For å bruke språket må vi kunne dekode det språklige budskapet, 

altså det reseptive språket (forståelsen) og deretter, forme et budskap andre kan forstå, det vil 

si det ekspressive språket (Rygvold, 2008). Dolva (2009) fant i sin studie ut at barna med 

Down syndrom skåret høyere på språkforståelse sammenlignet med den ekspressive 

funksjonen. Det er en rekke ferdigheter og kunnskaper som må til for å gjøre oss i stand til å 

kommunisere gjennom tale. Buckley (2008) har delt disse inn i tre hovedområder; interaktive 

kommunikasjonsferdigheter (nonverbale ferdighetene), talespråk kunnskap (vokabular og 

grammatikk) og tale (kunne lage lydene og produsere klare ord, med riktig tempo og 

intonasjon). Disse ferdighetene som må til for å lykkes med det talte språket gjelder for oss 

alle. Dessverre vil mange med Down syndrom ha vansker innen en rekke av disse 

ferdighetene som kreves (Buckley, 2008). Feeley og Jones (2008) peker på at disse barna har 

et signifikant kommunikasjonshandikap som strekker seg over et spekter av ferdigheter og 

berører artikulasjon (uttale), morfologi (grammatiske ordbøyninger), syntaks (grammatikk - 

kunne si og bruke alle ordene i en setning) og semantikk (innhold - vokabular). Selv om 

vokabularinnlæringen ofte er forsinket hos barn med Down syndrom, kan det allikevel sies å 

være en styrke i forhold til grammatikk. Barna har ofte vansker med å kombinere ordene 

grammatisk riktig slik at det blir gode og forståelige setninger. Men det ser ut til at 

grammatikkutviklingen forbedres etter hvert som barnets vokabular vokser (Kumin, 2008, 

Buckley, 2008). Disse vanskene berører samspillet med familie, jevnaldrende og andre 
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mennesker de møter i samfunnet (Feeley & Jones, 2008). Mange kan gjøre seg greit forstått i 

sosiale situasjoner, spesielt etter hvert som de blir eldre og har begynt på skolen. Men mange 

vil ha omfattende språkvansker i skolen, hvor utfordringen ligger i å følge instruksjoner og 

besvare spørsmål knyttet til akademiske emner (Kumin, 2008).  

Utydelig tale. Forskning indikerer at taleproduksjonen, helt fra det første ordet produseres 

hos de fleste barn med Down syndrom, henger etter ordforståelse og bidrar til å skape 

frustrerende situasjoner for disse barna (Buckley, 2008). Som tidligere nevnt er hypotoni 

vanlig, og lav muskelspenning rundt munnpartiet kan resultere i talevansker. Vanskene kan 

innbefatte artikulasjonsvansker, taleflyt, riktig uttale av lydene på riktig plass i ordet, og 

resonans (for eksempel en nasal tone).  Barna kan ha gode språkferdigheter, men talen vil 

allikevel ofte være uttydelig. Hvis personer rundt barnet ikke forstår hva det sier, vil de etter 

hvert muligens slutte å lytte til det barnet forsøker å formidle (Kumin, 2008). Lofterød (2004) 

hevder at det er sammenheng mellom barnets evne til å kommunisere og atferdsproblematikk. 

Det er dessverre slik at flere barn med Down syndrom blir oppfattet av sine omgivelser til å 

ha et atferdsproblem, når det faktisk er kommunikasjonsproblemer og sensorisk prosessering 

som er årsaken (Kumin, 2008).  

Utviklingsstopp? Det fins forskning som har konkludert med at utvikling hos mennesker med 

Down syndrom stagnerer ved en mental alder på 4-5 år, og at dette ser ut til å inntreffe i 12 -

15-årsalderen (Rondal, 2008). Buckley et al. (2006b) er uenig i dette og mener at det kan 

forvente signifikant utvikling gjennom tenårene på alle områder, og at det ikke finnes bevis 

for at elevene når et ”platå”, eller at det forekommer en dalende utviklingskurve. Selv om 

vanskene innen kommunikasjonsfeltet kan virke overveldende, er det mye som kan gjøres for 

å bedre eller overkomme disse vanskene. Man må bare vite hvordan, noe som fordrer 

kompetanse på området. Språkutviklingen stopper altså ikke opp på et spesielt tidspunkt hos 

mennesker med Down syndrom, og som alle oss andre lærer de gjennom hele livet gjennom 

erfaringer, spesielt ser det ut til å gjelde innen feltet vokabular og pragmatikk (bruk av 

språket). Men enkelte vil av ulike årsaker utvikle et begrenset talespråk, og forskning peker i 

retning av at omtrentlig 5 % av barn med Down syndrom har vansker som er så omfattende at 

de ikke vil kunne bruke tale til å kommunisere med (Kumin, 2008). 

Pedagogisk tilnærming. I følge Buckley (2008) er det helt essensielt at det blir arbeidet med 

å forbedre tale- og språkferdighetene hos mennesker med Down syndrom, fordi disse 

ferdighetene understøtter sosial, emosjonell og kognitiv utvikling. En forbedring i tale- og 



24 

 

språkferdighetene vil ha en positiv effekt innen alle områder i utviklingen og bidra til en 

bedre livskvalitet for mennesker med Down syndrom. Gjennom tale- og språkferdigheter blir 

det enklere å be om det man ønsker seg, dele erfaringer, forstå hva som skjer i omgivelsene 

og gi uttrykk for følelser. Tale- og språkferdigheter er i tillegg viktig etter hvert som barna 

blir eldre og det talte språket tar mer og mer over for det nonverbale språket i samhandling 

med andre, i lek og som et verktøy til å opprettholde og styrke vennskap (Buckley, 2008). 

Utviklingssone. Sosial interaksjon har stor betydning for læring og utvikling, og barnet er fra 

fødselen av et sosialt vesen som lærer i samhandling med andre. Vygotsky’s tanker rundt den 

nærmeste utviklingssone fremhever at barns kompetanse ikke utelukkende må ses i forhold til 

det utviklingsnivået barnet befinner seg på i øyeblikket, men at det alltid vil være et potensielt 

utviklingsnivå, den nærmeste sonen for utvikling. Gjennom å samhandle og samarbeide med 

mer kompetente voksne og jevnaldrende barn, vil barnet kunne mestre mer enn det ville klart 

på egen hånd. Når barna mottar hjelp eller imiterer andre, blir sonen for utvikling tatt i bruk. 

Dette bør ikke oppfattes som en svakhet hos eleven, men heller betraktes som igangsettelse av 

en utviklingsprosess (Bråten og Thurmann-Moe, 2011). Evnen til å imitere trekkes frem som 

en styrke hos barn med Down syndrom (Sterling & Warren, 2008), og i skolen lærer de ofte 

ved å se hva andre gjør, og kopiere eller etterape andres aktiviteter og handlinger. Dette har i 

skolesystemet en tradisjon på å oppfattes som fusk, og er ikke fullgodt med å gjennomføre 

aktiviteten på egenhånd (Kumin, 2008). Samtidig vet vi at konteksten er ekstremt viktig for 

deres forståelse (Owens, 2009).  

Tegn-til-tale. Noen barn vil ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

når de begynner i skolen. En målsetning i barnas individuelle opplæringsplan (IOP) er ofte å 

få til en overgang til det talte språk, noe mange lykkes med, men det er av ulike årsaker også 

situasjoner hvor man ikke lykkes i å nå dette målet (Kumin, 2008). Bruk av tegn til tale er 

aktuelt for å styrke språkutviklingen (Hinze, 2008; Lofterød, 2004), med utgangspunkt i deres 

styrke til å oppfatte visuell informasjon. Dette gjøres ved å understøtte nøkkelord ved bruk av 

visuelle tegn. Dette taler for å introdusere tegn på et så tidlig stadium som mulig. Styrken 

barna har i å være sosial, og deres evne til å forstå, å delta i samhandling bør aktivt benyttes 

for å gjøre dem i stand til å kommunisere på alle områder de ferdes, også i skolen. Lysten til å 

kommunisere må bevares, siden det er gjennom praktisering språket læres.  For enkelte vil 

bruk av tegn fortsette å være en støtte for talespråket når de blir eldre (Buckley, 2008).  
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Skrive og lese. Tidlig innsats og målrettet opplæring kan gi muligheter for barn med Down 

syndrom til å lære å lese og skrive (Buckley, 2008). I likhet med andre ferdigheter, finner vi 

også et vidt spekter av leseferdigheter hos barn med Down syndrom. Det er i studier av barn 

med Down syndrom mellom 7og 14 år funnet leseferdigheter som strekker seg fra 5 år og 5 

måneder og opp til 10 år. Man har også funnet at noen ungdommer med Down syndrom ser ut 

til å kunne lese på ett nivå for 14-16-års alder (Kumin, 2008). Forskning indikerer at lesing, 

blant annet ved bruk av ordbildemetoden, kan bidra til bedring av språket, både tale og 

minnefunksjon. Tidlig introduksjon, allerede i 2-3-årsalder, ser ut til å gi best resultater 

(Tidemand-Andersen & Skauge, 2007, Buckley, 2001). Det ser ut til at mange barn med 

Down syndrom lærer lettere gjennom bruk av den visuelle kanalen fremfor å høre. Skrevne 

ord med bilder i bøker og på pc’en vil bli værende der så lenge barnet har behov for å se det, i 

motsetning til tale som kommer og forsvinner fort. Det viser seg at mange kan lære å lese ord 

(ordbilder), lenge før de har evnen til å uttale ordene riktig (Kumin, 2008). Det kan også være 

en god støtte for å lære grammatiske bøyninger, som lett forsvinner når man skal lære det 

gjennom bruk av hørselskanalen (Buckley, 2001).  

Språkferdighetene innvirker på den enkeltes muligheter til å fungere selvstendig i samfunnet 

(Owen, 2009). Språk er selvfølgelig mer enn bare det å kunne snakke, men det er allikevel 

tale som hyppigst blir brukt av språklige uttrykk, for å formidle blant annet våre tanker, 

ønsker og behov slik at andre forstår (Rygvold, 2008), og språket har en sentral plass i skolen. 

 

2.3 Sammenheng mellom inkludering og 

språkferdigheter 

Mange faktorer kan påvirke sosial inkludering når det gjelder barn med Down syndrom. De 

Graaf (2002) peker på at personlige faktorer som sosiale ferdigheter og tale kan være slike 

faktorer. Videre blir miljøfaktorer, som det sosiale klima i klasserommet, innstillingen læreren 

har og takling av atferd trukket frem. For å lykkes, må flere faktorer gripes tak i samtidig. 

Hvis man lister opp ferdigheter som det er behov for når elever skal lykkes i skolen, vil 

kommunikasjons- og språkferdigheter være involvert i de fleste områdene. Ekspressive 

språkferdigheter er her sentrale og kan gjøre en kompetent til blant annet å svare på spørsmål, 

spørre om hjelp, stille egne spørsmål og dele informasjon verbalt. Ekspressive 
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språkferdigheter støtter også opp om mellommenneskelige relasjoner, som å delta med 

jevnaldrene i klassen og friminutt, og kunne samhandle med andre både verbalt og sosialt. I 

tillegg må barna kunne forstå og bruke undervisningsspråket både i klasserommet, i lekser og 

på prøver gitt på skolen (Kumin, 2008). Ut fra dette kan man tenke seg at ekspressive 

språkferdigheter, som er en del av de sosiale ferdighetene, har en sammenheng med i hvilken 

grad barn med Down syndrom er inkludert i skolen. Det er få studier som går direkte inn på 

sammenhengen mellom ekspressive språkferdigheter og inkludering, men noen studier kan 

allikevel ses på som relevante. 

Dolva (2009) fant i sin studie at ekspressive kommunikasjonsferdigheter var en av faktorene 

som hadde en sammenheng med utsatt skolestart for barn med Down syndrom, i tillegg til 

blærekontroll, forståelse og problemløsningsevner. Hun fant samtidig en liten forbedring i 

sosiale evner hos de som startet skolen i samme alder som typisk utviklede barn. Det ble også 

funnet tendenser til at samspill med jevnaldrene fungerte bedre der aktivitetene var basert på 

nonverbal kommunikasjon i stedet for det talte språket (Dolva, 2009).  Deltagelse er en del av 

det å være inkludert (Haug & Backmann, 2006). Dolva (2009) avdekket at for å skape 

muligheter for sosial deltagelse, spilte miljøet en viktig rolle. Hun peker på viktigheten av å gi 

elevene mulighet til å etablere en ”samspillshistorie”, ved at barna kjenner hverandre fra tidlig 

av, gjennom barnehage og oppover i skolen. Da kan det være enklere å etablere trygghet, og 

gode strategier for samspill med jevnaldrene. Dolva (2009) viser blant annet til en studie gjort 

av Kemp og Carter (2002) som viste en relativ høy skåre av akseptering hos jevnaldrene 

ovenfor elever med lett til moderat utviklingshemning. Dette var elever som tidlig hadde 

kommet inn i inkluderende omgivelser. Hun peker videre på at dette blir vanskelig hvis barn 

med Down syndrom ofte tas ut av klassen for å motta spesialpedagogisk undervisning. Dolva 

(2009) anbefaler derfor å begrense tid brukt utenfor klasserommet.  

Jevnaldrenes rolle i forhold til inkludering av barn med Down syndrom bør i følge Dolva 

(2009) forskes mer på. I undersøkelsen gjort av Taylor et al. (1996) som inkluderte 16 barn 

med Down syndrom mellom 8-11 år, ble det ikke påvist noen sammenheng mellom barnets 

språkferdigheter og barnas popularitet hos sine jevnaldrende klassekamerater, mens aggresjon 

og tilbaketrukkethet korrelerte negativt med positiv vurdering fra jevnaldrende. Her ser det ut 

som språkferdighetene hadde mindre betydning i forholdet til jevnaldrene i den inkluderende 

skole, enn det atferd hadde. Men som tidligere nevnt, kan atferd og språk henge sammen, der 

språkvansker fører til frustrasjon hos barnet når omgivelsene misforstår barnets intensjoner. 
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Det ser ut til å være flere sosiale fordeler ved at barn med Down syndrom er fullt inkludert i 

skolen sammen med sine jevnaldrende elever. Gode rollemodeller gjennom samspill med 

både voksne og jevnaldrende barn, flere læringsmuligheter og muligheter til å praktisere 

sosial interaksjon med andre gjennom kommunikasjon er noen av fordelene. Forskning har 

bekreftet at barn med utviklingshemning tjener på å ha sosial samhandling med deres 

jevnaldrende og på den måten utvikler sine ferdigheter innen både kommunikasjon, sosiale 

ferdigheter og ferdigheter i å klare daglige gjøremål (Kumin, 2008). I tillegg er det påvist at 

utviklingshemmede som har fått opplæring i ordinær klasse og undervisning, viste større 

trivsel og hadde større sosialt nettverk enn de som fikk opplæring i segregerte tiltak 

(Rognhaug & Gomnæs, 2008). Wendelborg (2010) fant i sin studie sterk sammenheng 

mellom klasseromsdeltagelse og sosial deltagelse i fritiden med jevnaldrende hos barn med 

funksjonshemninger. Han fant også sammenheng mellom grad av funksjonsvanske og 

deltagelse i klasserommet, hvor elever med utviklingshemning oftest var i segregerte 

opplæringstilbud, og hvor antall timer spesialundervisning hadde stor forklaringsverdi på 

klasseromsdeltagelsen.  

Det er funnet en positiv sammenheng mellom full inkludering i klasserommet, ekspressive 

språkferdigheter og lese- og skriveferdigheter hos tenåringer med Down syndrom (Buckley et 

al, 2006b). Buckley og hennes kollegaer fant i sin undersøkelse ut at tenåringene i England 

som var inkludert i vanlige skoleklasser, hadde mer avanserte lese- og språkferdigheter enn 

tenåringene som gikk ved spesialskoler. Dette gjaldt både språk-, vokabular- og 

grammatikkforståelse samt setningsminne, i tillegg til færre atferdsproblemer (Kumin, 2008; 

Buckley et al., 2006b). Kumin (2008) påpeker at barn som har erfaring med å være inkludert i 

skolen og i lokalsamfunnet for øvrig, så ut til å ha bedre språkferdigheter.  

Buckley (2008) mener forskning har vist at inkludering i ordinær skole fra barna er små, har 

ført til en forbedring i forståelig tale og evnen til å gjøre seg forstått ute i samfunnet, hos 

tenåringer og voksne med Down syndrom. En innvending kan være at de barna som fungerer 

best språkmessig er de som fungerer best i den ordinære skolen, og derfor er inkludert. Studiet 

til Buckley et al. (2006b) har forsøkt å ta høyde for dette, ved ikke å involvere de 5 % dårligst 

fungerende elevene i spesialskolene, i tillegg til at elevene i spesialskolene var noe eldre enn 

elevene i ordinær skole. Undersøkelsen ble gjennomført på et tidspunkt da inkludering av 

elever med Down syndrom i ordinær skole i England ennå var i startfasen, og fordelingen i 

forhold til hvem som fikk opplæringstilbudet sitt i ordinær skole og hvem som gikk på 
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spesialskole var derfor tilfeldig ut fra hvilke skoler som hadde begynt å fokusere på 

inkludering. Resultatene fra forskningen til Buckley et al. (2006b) kan gi indikasjoner på at 

det er en sammenheng mellom inkludering og språkferdigheter hos barn med Down syndrom. 

Buckley (2008) peker også på at det er sannsynelig at vansker med å produsere forståelig tale, 

vil påvirke hva barnet lærer og de læringsmulighetene barnet blir gitt. Som tidligere nevnt må 

man ha en partner for å kunne kommunisere, og vansker med å gjøre seg forstått gjennom 

tale, vil kunne føre til at barn med Down syndrom blir mindre inkludert i samtaler med andre, 

enn typisk utviklede barn blir (Buckley, 2008). Når vi går ut fra at det er gjennom 

samhandling med andre at man utvikler ferdigheter innen språk og kommunikasjon, ser man 

at læringsmulighetene blir færre. Buckley (2008) fremhever behovet for å gi barna med Down 

syndrom et stimulerende miljø i en inkluderende skole, hvor språkstimulerende tiltak settes 

inn og hvor man har høyere forventninger til hva barn med Down syndrom kan oppnå. 

Etter hvert som barna blir eldre, blir innhold og språkbruken i skolen mer og mer kompleks 

og abstrakt. Den visuelle støtten lærerne gir, i tillegg til visuell støtte i lærebøkene, avtar og 

grammatiske strukturer og nyanser i språket blir mer og mer viktig å forstå når instrukser blir 

gitt fra læreren (Kumin, 2008). Dolva (2009) mener det er relevant å stille spørsmål rundt 

hvilket fokus problemene rundt kommunikasjon hos barn med Down syndrom blir gitt i 

skolen, og om intervensjonsprogram blir gitt for å forebygge slike vansker. Hun mener også at 

det kan være viktig å ta et nærmere blikk på hvordan deltagelse i skolen påvirker språk- og 

kommunikasjonsferdighetene hos barn med Down syndrom. Informasjon gitt fra lærerne er et 

verdifullt bidrag for å kunne få øye på muligheter, og for å bedre forstå utfordringene i 

forhold til full deltagelse i skolen (Dolva, 2009).  
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3 METODE 

I dette kapittelet vil det bli gjort rede for undersøkelsens metodiske tilnærming. Først vil det 

bli gitt en beskrivelse av metode og forskningsdesign, før utvalg, innsamling av data og 

måleinstrument brukt til å samle inn dataene, vil bli redegjort for. Deretter vil jeg beskrive 

hvordan analysen er tenkt gjennomført for å belyse undersøkelsens problemstilling og 

forskningsspørsmål. Validitet og reliabilitet har en sentral plass i all forskning, og vil kort blir 

redegjort for, mens drøftingen av undersøkelsens validitet og reliabilitet kommer i kap. 5. 

Avslutningsvis i dette kapitelet blir etiske betraktninger i forhold til undersøkelsen presentert. 

3.1 Metode og forskningsdesign 

Denne studien benytter en kvantitativ empirisk forskningsmetode for å belyse om det kan 

finnes en sammenheng mellom grad av inkludering og ekspressive språkferdigheter hos barn 

med Down syndrom. Undersøkelsen er ikke-eksperimentell og av deskriptiv art, og dataene 

som benyttes måles kun ved et punkt og kan dermed beskrives som et tverrsnittsdesign (Gall, 

Gall & Borg, 2007). Denne undersøkelsen har med andre ord ikke til hensikt å endre noe, ved 

å tilføre noen form for påvirkning (Kleven, 2002b), men heller beskrive dagens situasjon for 

barn med Down syndrom som et bidrag til diskusjon rundt tilpasset opplæring og inkludering.  

Dataene som benyttes i denne oppgaven er spørreskjemadata og språkdata. Spørsmålene som 

skal gi svar på om skolene tilrettelegger for inkludering, er en del av en større survey som for 

øvrig også omfatter andre spørsmål om språk og kommunikasjon, og som administreres av 

andre forskere ved Instituttet for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.  

Bruk av survey gir muligheten til en systematisk innsamling av data fra et større utvalg av 

informanter, spredt over et stort geografisk område slik det er i denne undersøkelsen (De 

Vaus, 2002). Spørreundersøkelsen vil i hovedsak gi kvantitative data på ordinal- og 

nominalnivå fra en større gruppe informanter og vil ikke gi muligheter til å følge opp eller 

utdype svar som blir gitt. Språkdataene er kvantitative testdata på intervallnivå, som hentes 

fra forskningsprosjektet ”Språkutvikling hos barn med Down syndrom” (CLL, 2011).  
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3.2 Utvalg og utvalgskriterier 

Det er Kari-Anne B. Næss, ansvarlig for forskningsprosjektet ”Språkutvikling hos barn med 

Down syndrom”, som har sørget for nødvendige tillatelser for å kunne innhente opplysninger 

som har resultert i det endelige utvalget. Deltagelse i forskningsprosjektet har gitt meg tilgang 

til et utvalg som det ellers hadde vært vanskelig å få tilgang til innenfor rammen av en 

masteroppgave. Det ideelle utvalget for denne undersøkelsen ville ha vært alle barn med 

Down syndrom i Norge født i 2002 og deres lærere/spesialpedagoger. I følge Medisinsk 

fødselsregister (2011) ble det i 2002 født 70 levende fødte barn med Down syndrom i Norge. 

Lov om taushetsplikt gjør at det kan være vanskelig å komme i kontakt med barn med en 

spesiell diagnose. Barnehabiliteringstjenesten ble benyttet som mellomledd, og formidlet 

informasjonsskriv til foreldrene til de aktuelle barna med Down syndrom.  

Utvalget er basert på barn med Down syndrom hvor foreldrene selv har valgt å melde på 

barna sine etter å ha mottatt informasjonsskriv. Forskningsprosjektet har i tillegg lagt til 

grunne noen utvalgskriterier for å få et ensartet utvalg. I tillegg til at barna må ha diagnosen 

Down syndrom og være født i 2002, ble det bestemt to andre kriterier. Det ene var at minst en 

av foreldrene må ha norsk som morsmål. Det andre var at barn med dobbeldiagnosen Down 

syndrom og autisme eller andre dobbeltdiagnoser man vet kan påvirke barnets språkutvikling 

ytterligere, ikke skulle forekomme i utvalget. Autismediagnosens kjernevansker omfatter 

språkproblemer, interaksjonsproblemer og avvikende reaksjoner på sine omgivelser 

(Martinsen & Tellevik, 2008). Siden det er språkutviklingen som skal forskes på og gjøres 

slutninger om, er det viktig å luke ut grupper som kan føre til store skjevheter i utvalget. En 

dobbeldiagnose kan føre til at språket er betraktelig mer forsinket en det kan forventes hos 

barn med Down syndrom.  

3.2.1 Endelig utvalg  

Det endelige utvalget for språkundersøkelsene var 43 barn født med Down syndrom i 2002, 

hvorav 22 er jenter og 21 er gutter. Det endelige utvalget for spørreundersøkelsen, innbefatter 

samtlige 43 personer som har det daglige opplæringsansvaret for eleven. I utgangspunktet var 

det tenkt at utvalget ville bestå av barnas ”spesialpedagoger”, men det vil også forekomme 

personer med annen bakgrunn der skolene har gitt tilbakemelding om at kontaktlærer eller 

andre har det daglige ansvaret for barnets opplæring. Dette gjør at utvalget også innbefatter 
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kontaktlærere og enkeltpersoner med stilling eller bakgrunn som barne- og ungdomsarbeider, 

assistent og fysioterapeut. Jeg refererer likevel til denne gruppen som ”lærere” videre i 

oppgaven. Informantene er geografisk spredd over hele Norge. 

Alle lærerne har mottatt en elektronisk lærerinvitasjon med nødvendig informasjon. Alle har 

dermed hatt lik mulighet til å delta i undersøkelsen, eller takke nei til å delta. Ved å takke ja 

på lærerinvitasjonen, fikk lærerne automatisk tilsendt den elektroniske spørreundersøkelsen. 

Undersøkelsens resultater vil ikke kunne spores tilbake til enkeltpersoner, og svarene knyttes 

mot barnas id.nr. Av de 43 lærerne benyttet 1 seg av muligheten til å takke nei, 42 takket ja til 

å delta, mens 5 av de som takket ja, ikke har svart innen fristen til at besvarelsene kunne 

benyttes i denne undersøkelsen. Det endelige utvalget for denne undersøkelsen er derfor 37 

lærere og deres elever.  

3.2.2 Frafall 

Som tidligere vist skal det være 70 barn med Down syndrom født i 2002 (Medisinsk 

fødselsregister, 2011). Det betyr at det er et frafall på 27 barn, og dermed også deres lærere. 

Årsak til frafall kan blant annet komme av de kriterier lagt til grunn for utvalget som skulle 

utelukke barn som ikke har en eller to foreldre med norsk som førstespråk, og barn med 

dobbeldiagnose. Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange det her dreier seg om, og heller 

ikke noen oversikt på eventuelle døde i dette årskullet av barn med Down syndrom. I tillegg 

har det vært frivillig å delta, og man kan dermed tenke seg at enkelte foreldre av ulike årsaker 

har valgt å ikke delta i forskningsprosjektet.  

Frafall blant 6 av barnas lærere kan komme av ulike årsaker. Undersøkelsen skulle egentlig ut 

samtidig som siste runde med språktestingen ble gjennomført, men på grunn av ny 

saksbehandler og forsinkelser ved Regionale komiteer for medisinske og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) kom den ikke ut før noen måneder etter planlagt utsendelse. Dette kan 

ha bidratt til mindre engasjement rundt undersøkelsen, og distanse til forskningsprosjektet. 

Det medførte også endringer i personal på grunn av sykdom, permisjoner osv. som kan ha 

påvirket deltagelse. Besvarelse av undersøkelsen kan ha bli bortprioritert av enkelte på grunn 

av stort arbeidspress. At undersøkelsen ble sendt ut elektronisk, kan ha ført til at de som ikke 

er fortrolig med bruk av pc, har latt være å svare. Selv om de fleste sa seg villig til å delta, kan 

uforutsette omstendigheter ha bidratt til at de ble forhindret fra å delta når undersøkelsen 

faktisk forelå. Det er informantens rett å kunne endre oppfatning om deltagelse i 
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undersøkelsen og dermed unnlatt å svare. Det er også sendt ut 4 spørreundersøkelser i 

papirform via post, der det ved en purrerunde ble gitt tilbakemelding om at undersøkelsen 

ikke var blitt mottatt pr. e-post. Hva dette kommer av er vanskelig å si, men en mulighet er at 

skolens sikkerhetsfilter ikke har sluppet den igjennom.  

3.3 Innsamling av data 

Det er utarbeidet et elektronisk spørreskjema i programmet Questback, med forutgående 

lærerinvitasjon, som ble sendt ut via e-post til de 43 lærerne som har det daglige 

opplæringsansvaret for elevene med Down syndrom som deltok i forskningsprosjektet 

”Språkutvikling hos barn med Down syndrom”. Bruk av elektronisk spørreskjema gjorde det 

enklere å administrere utsendingene til informantene rundt i Norge, og mindre tidkrevende 

med hensyn til at besvarelsene ikke var avhengig av postgang. Svakheten er at man ikke kan 

kontrollere om informanten har forstått spørsmålene, stille nødvendige oppfølgings- og 

oppklaringsspørsmål, eller får utdypende kjennskap til emnet. Når man er ute etter hva som er 

tendensen i en større populasjon kan et spørreskjema være bedre å bruke, enn når man er ute 

etter hvordan dette forløper seg hos den enkelte (Gall et al., 2007). Besvarelsene gitt i 

Questback legger seg automatisk inn som data i statistikkprogrammet Statistical Packages for 

the Social Sciences (SPSS). Det er Kari-Anne B. Næss som har administrert utsendelsene 

elektronisk, i tillegg til elektroniske påminnelser/purringer. Jeg har hatt telefonkontakt med 

flere av skolene/lærerne der det har vært tvil om undersøkelsene er blitt sent til riktig adresse, 

eller på annen måte ikke kommet frem til riktig person.  

Språkdataene som benyttes i denne undersøkelsen er hentet fra forskningsprosjektet 

”Språkutvikling hos barn med Down syndrom”, som er en longitudinell studie over tre år, 

hvor det er gjennomført årlig språktesting av de 43 barna med Down syndrom født i 2002. 

Språktestingen ble gjennomført ved hjelp av forskningsassistenter som fikk ansvar for å teste 

flere barn. Det ble gitt felles opplæring i testbatteriet for å sikre så lik gjennomføring av 

testingene som mulig, og forskningsassistentene tok kontakt med skolene og gjorde avtale om 

testing, etter godkjenning fra barnas foreldre. Testbatteriet ble delt i 3 deler og hvert barn ble 

testet over tre dager for å begrense belastningen. Testingen ble gjennomført i tidsrommet 

september-november 2010, og ble gjennomført ved barnas skoler. Som forskningsassistent 

foretok jeg testing av 11 barn, men har i tillegg fått tilgang til testresultatene fra alle de 43 

barna. Testbatteriet er satt sammen av ulike deltester som har til hensikt å måle ulike språklige 
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ferdigheter. Blant annet ekspressiv grammatikk og ekspressivt vokabular, som er valgt til å 

utgjøre de ekspressive språkferdighetene brukt i denne undersøkelsen. Bakgrunnen for dette 

valget er at vokabular og grammatikk er talespråkkunnskap som er sentrale ferdigheter i 

forhold til det ekspressive språket (Buckley, 2008), hvor vokabular kan ses på som en relativ 

styrke i forhold til grammatikk (jf. kapitel 2.2.2). Det ble benyttet båndopptak ved begge disse 

testene, i tillegg til protokollnotater. Språkdata som benyttes i denne undersøkelsen vil kun bli 

hentet fra ett måletidspunkt; det året barnet fyller 8 år.  

3.4 Måleinstrumenter 

All forskning er menneskeskapt og påvirket av intellekt, interesser, ressurser, relasjoner og 

intensjoner, sier Kvernbekk (2002). Det vil også si at data ikke samles av seg selv, og at heller 

ikke indikatorer velger seg selv, alt gjøres av forskeren. Forskningsmetoden man velger 

påvirker hvor sentral forskeren er. Forskningens ulike stadier vil alle være påvirket av 

forskerens vurderinger (Kvernbekk, 2002). Utarbeidelse av indikatorer og spørsmål brukt i 

surveyen som tapper informasjon om inkludering av barn med Down syndrom legger et viktig 

grunnlag for denne undersøkelsen.  

3.4.1 Spørreskjema 

Lærerne er en viktig informasjonskilde når det gjelder inkludering av barn i skolen (Nes, 

Strømstad, & Skogen, 2004). I forhold til elevene med Down syndrom, ville både barnas 

spesialpedagog, kontaktlærer eller klassestyrer, kunne bidra med viktig informasjon siden de i 

samarbeid har som oppgave å tilrettelegge undervisningsopplegget, slik at eleven skal kunne 

følge med og få utbytte av opplæringen. I sitt daglige møte med elevene vil informantene i 

denne studien kunne si noe om i hvilken grad de mener elevene er inkludert faglig og sosialt. 

For å få inn svar knyttet til så mange barn som mulig, ble det valgt og la personer med annen 

bakgrunn også få besvare spørreundersøkelsen, der skolene ga tilbakemelding om at 

kontaktlærer eller spesialpedagog ikke hadde det daglige ansvaret eller kjente barnet like godt, 

eller ikke hadde mulighet til å delta på grunn av sykdom eller permisjon. Spørreskjemaet er 

utviklet i samarbeid med Kari-Anne B. Næss, og spørsmålene om inkludering kommer i 

tillegg til andre spørsmål om barnas opplæringstilbud.  
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Inkludering er et konstruert ord, som er komplekst og dermed vil ha ulik mening for hver 

enkelt som benytter eller hører det. Det er viktig å være bevisst på at begrepet inkludering og 

operasjonalisering av begrepet, har sin rot i teori og forskning, og uansett hvordan man velger 

å definere det, vil inneholde flere aspekter enn det er mulig å gripe i en operasjonalisering. En 

operasjonalisering er dermed en type forenkling og klargjøring av hvordan forskeren har valgt 

å forstå begrepet i undersøkelsen (Gall et al., 2007). Det er ikke mulig å velge alt, og valgene 

som er gjort vil derfor utgjøre en forenklet, abstrakt modell av fenomenet. Ved å velge noe, 

har jeg også måtte velge bort noe. Dette er viktig å være oppmerksom på.  Indikatorene man 

velger bør ideelt være de som er felles for mange enkelttilfeller (Kvernbekk, 2002). Spørsmål 

om inkludering i spørreskjemaet baserer seg på de fire indikatorene jeg har valgt å se 

inkludering ut fra: felleskap, deltagelse, demokratisering og utbytte. Hovedvekten er allikevel 

på deltagelse i fellesskapet sammen med jevnaldrende elever, både faglig og sosialt. Hvert 

spørsmål eller item som er utarbeidet for å tappe informasjon i forhold til disse indikatorene, 

er utformet i forhold til skolens felles ansvar og ledelsens ansvar. Spørsmålene tapper derfor 

også informasjon om lærerens opplevelse av egen kompetanse, samarbeid med kollegaer, 

foreldre og ledelse, og om det finnes en felles plan for inkludering på skolen.  

Spørsmålene som benyttes i denne undersøkelsen har primært fire graderte svaralternativer på 

ordinalnivå, hvor svaralternativene er: i svært liten grad, i liten grad, i middels grad og i stor 

grad. Det ble gjort et valg om ikke å benytte alternativet ”Vet ikke” ved de fire graderte 

svaralternativene, og heller ikke en 5 delt likertskala hvor man kan legge seg i midten. På 

denne måten er besvarelsene tvunget til den ene eller andre siden av skalaen. Under noen 

spørsmål er det gitt mulighet til også å gi mer utfyllende opplysninger av kvalitativ art. Det vil 

også være opplysninger og svaralternativer om organisering av elevens tilbud og kompetanse 

hos lærerne som vil være på nominalnivå, som vil danne bakgrunns og utfyllende data. Et 

eksempel på dette er spørsmål som gir svar på i hvilke fag eleven deltar sammen med resten 

av klassen, og spørsmål om hvilken utdanning lærerne har.  

Det ble utformet et informasjonsskriv som også fungerte som en lærerinvitasjon hvor lærerne 

måtte takke ja, før selve spørreskjemaet ble sendt ut. Det ble her gitt informasjon om 

bakgrunn og hensikt med spørreundersøkelsen i tråd med forskningsetiske retningslinjer (Den 

nasjonale forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), 2006).  
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Spørreskjema ble på forhånd utprøvd på 4 frivillige lærere som ikke skulle delta i selve 

undersøkelsen.  På bakgrunn av kommentarer og svar gitt av prøvegruppen, ble hvert enkelt 

spørsmål vurdert og tidsbruk estimert.  

3.4.2 Språkdata for ekspressive språkferdigheter 

Undersøkelsen fokuserer på elevenes ekspressive språkferdigheter. Før man benytter tester 

som skal måle ferdigheter og hvor barnet må prestere, bør man sjekke at testen er nøye testet 

ut og at den har god validitet og reliabilitet (Gall et al., 2007). Bruk av standardiserte tester 

med god reliabilitet kan bidra til å styrke validiteten, testenes validitet og reliabilitet vil bli 

ytterligere diskutert i kap. 5. De testene som er valgt ut for å utgjøre mitt mål på barnas 

ekspressive språkferdigheter er: 

Test: Måler: 

Bildebenevnelse fra WPPSI-III (Wechsler, 2002) Ekspressivt vokabular 

Grammatic closure fra ITPA (S.A. Kirk, McCarthy & W.D.Kirk, 1968). Ekspressiv grammatikk 

                     

Bildebenevning er en deltest hentet fra testbatteriet WPPSI-III (the Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence) utviklet av Wechsler (2002). Testen er standardisert til norske 

forhold og er normert for barn mellom 2.6 og 7.4 år (Wechsler, 2002), og er en av de 

vanligste generelle intelligenstestene som brukes i Norge (Lindbäck, 2003). I den norske 

standardiseringen gjort på 270 barn fra hele Norge, ligger alpha verdien på .92 og gir 

deltesten en god reliabilitet. Bildebenevnelse er en deltest som er ment å måle barnets 

språkproduksjon (ekspressive vokabular), det vil si evnen til å koble sammen ord og bilder, 

samt langtidsminne. Oppgaven går ut på at barnet skal benevne bilder som presenteres. Barnet 

blir presentert for ett og ett bilde, med stigende vanskelighetsgrad (Wechsler, 2002). 

Bildebenevning i WPPSI-III består av 30 bilder, men for å kunne bruke testen i en 

longitudinell studie og unngå takeffekt, er testen supplert med 8 items (kalender, astronaut, 

fallskjerm, rektangel, mikroskop, tamburin, teleskop og selleri) fra EVT-2 (Expressive 

Vocabulary Test, Second edition). Testen som er benyttet består altså av 38 bilder, hvor det 

blir gitt 1 poeng for hvert riktig svar og testen avsluttes når barnet har gjort 5 påfølgende feil.  

Max sumskåre er altså 38. Denne testen er ikke følsom for språklige problemer av mer 
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kompleks art, som problem med for eksempel grammatikk eller pragmatikk, og barnet får 

poeng selv om uttalen er litt utydelig (Wechsler, 2002).   

Grammatic closure er hentet fra testbatteriet ITPA (Illinois Test of Psycholinguistic Ability) 

som er oversatt til norsk, normert i Norge og skal dekke språkfunksjonene hos barn i alderen 

4 til 10 år. Råskårer under 10 og over 27 ligger utenfor normeringen. Dette er en deltest som 

skal måle barnets ferdighet i å bruke talespråket automatisk ved setningsbygging og ved 

bøyninger, det vil si ekspressiv grammatikk. Barnet blir presentert for 33 bilder og tekst leses 

av testleder. For eksempel ”Her er en seng” mens man peker på bilde med en seng, og så 

peker man på bildet av to senger og sier ”Her er to ……”, hvor det forventes at barnet skal 

svare med riktig bøyning. Hvis barnet ikke svarer rett på første oppgaven, gis det korrekte 

svaret før man prøver igjen. Det blir skåret ett poeng for hvert riktig svar, og testen stoppes 

etter 6 påfølgende feil. Totalt antall poeng som kan oppnås er dermed 33 (S.A.Kirk, 

McCarthy & W.D. Kirk, 1968). Testen er mye brukt av logopeder og psykologer ved 

utredning av språkvansker (Lindbäck, 2003). 

Det er viktig å teste alle barna innen en viss tidsramme slik at testtidspunktet for hele utvalget 

blir så identisk som mulig, og at testsituasjonen gjøres så identiske som mulig. Testen 

administreres på lik måte. Å legge til rette for en trygg og komfortabel testsituasjon, og sørge 

for at barnet er så motivert som mulig, er også viktig. Er barnet ikke motivert vil dette gi 

utslag på testresultatet. En liten oppmuntring underveis mellom noen av testdelene, og en 

premie til slutt kan være med å gi motivasjon (Gall et al., 2007).  

Andre tester kunne også gitt gode mål på barnas ekspressive språkferdigheter, men det er 

disse målene jeg har hatt tilgang til og derfor benytter i denne undersøkelsen. Tester som 

måler barnets artikulasjon kunne også vært aktuelt, men oppgavens omfang medfører 

begrensinger både rent metodisk og i forhold til antall tester som kan benyttes som et mål på 

barnets ekspressive språkferdigheter. 

3.5 Analyse 

Kvantitative data samles inn ved hjelp av surveystudien og sammenlignes med kvantitative 

språkdata hentet fra forskningsprosjektet ”Språkutvikling hos barn med Down syndrom”. 

Innsamlede data er blitt systematisert og analysert ved hjelp av programmet Statistical 

Packages for the Social Sciences (SPSS). Besvarelsene gitt i det elektroniske spørreskjemaet 
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ble overført direkte som egen SPSS fil og kodet gjennom programmet. Språkdataene er 

fortløpende lagt inn i SPSS av forskningsassistentene og kontrollert av forskningsgruppa. 

Disse dataene vil være på intervallnivå, mens data fra spørreskjema er på nominal- og 

ordinalnivå. Ordinalvariabler bør presenteres deskriptivt i sin korrekte orden i en 

frekvenstabell for å skape et så riktig bilde som mulig, som for eksempel; i svært liten grad, i 

liten grad, i middels grad, i stor grad (Da Vaus, 2002). Språkdataene som er metriske vil bli 

presenteres gjennom deskriptiv statistikk, hvor blant annet gjennomsnitt (M), variasjon i 

skårer (Min./Max.), standardavvik (SD), skjevhet (Skw) og kurtosit (Krt) vil bli belyst. 

 

Når man er interessert i å beskrive om det finnes en sammenheng mellom to eller flere 

variabler, blir korrelasjonsstatistikk ofte benyttet. For å få svar på problemstillingen om det er 

en sammenheng mellom skolens evne til å legge til rette for inkludering og språkferdigheter 

hos norske barn med Down syndrom i barneskolen, kan bivariat korrelasjonkoffisiens si noe 

om sammenhengen (Midtbø, 2007). Korrelasjonskoeffisienten gir en indikasjon på styrken i 

en relasjon mellom de to variablene. Er det stor samvariasjon mellom variablene, kan 

sammenhengen benyttes til å predikere en verdi på bakgrunn av den andre (Gall et al., 2007). 

En korrelasjonsanalyse kan dermed bidra med å legge empirisk kjøtt på et til nå teoretisk 

skjellett (Midtbø, 2007).  

Analytisk statistikk vil derfor benyttes for å belyse problemstillingen, gjennom bruk av 

korrelasjonstabeller for å se om det finnes sammenhenger mellom inkludering og 

språkferdigheter i denne studien. Hensikten med å se på relasjonen mellom ulike variabler er å 

kunne hjelpe til med å forklare fenomen. Dette er kun et første steg, og et fundament for 

videre jakt på en forklaring, eller årsak til tingenes tilstand (De Vaus, 2002). Ved å benytte 

spredningsdiagram, kan man gå inn og vurdere om det er en lineær relasjon mellom den 

avhengig og hver enkelt uavhengig variabel og hvordan spredningen ligger omkring 

regresjonslinjen (Christophersen, 2009).  

Ønsker man å se sammenhengen mellom flere variabler bruker man en multivariat 

korrelasjonsmetode (Clausen, 2007; Midtbø, 2007; Da Vaus, 2002). Fenomener man ønsker å 

forske på innen samfunnsvitenskap, som for eksempel inkludering i utdanning, kan sjelden 

forklares ut fra en enkel årsak, men er ofte et samspill mellom flere faktorer. Det kan derfor 

være nødvendig å gjøre analyser der flere variabler er involvert (Gall et al., 2007).  
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Regresjonsanalyse kan benyttes for å belyse inkludering ved hjelp av en eller flere 

uavhengige variabler (Gall et al., 2007), som språkferdigheter og lærernes opplysninger om 

kompetanse i denne studien. Dette gjøres for å se hvor mye språkferdigheter kan forklare av 

variansen i inkluderingen, og om det er andre variabler som kan forklare en større del, som for 

eksempel lærernes kompetanse. Regresjonsanalyse er enestående når det kommer til å 

behandle ulike sett med data og for å teste ulike typer sammenhenger (Midtbø, 2007). 

Metoden kan også omfatte variabler med forskjellig målenivå, ulike typer relasjoner og data 

på flere nivåer, selv om det i utgangspunktet er en metode som benyttes på kontinuerlige 

variabler (Christophersen, 2009).  

Det er noe uenighet om hvilke metoder man kan anvende på ordinaldata, som havner mellom 

de ikke-metriske og de metriske variablene på grunn av sitt målenivå. Data på ordinalnivå kan 

i utgangspunktet ikke behandles som metriske, siden avstand mellom hvert svaralternativ ikke 

kan sies å være like stor. Men det er i dagens forskning allikevel ikke uvanlig å benytte flere 

av de multivariate metodene på ordinaldata (Clausen, 2009). Variabler på intervallnivå vil gi 

flere muligheter i forhold til utregninger og andre statistiske korrelasjonsmål. Kategoriske 

variabler på enten ordinal- eller nominalnivå kan slås sammen for å danne en kontinuerlig 

variabel hvis variablene har like mange verdier i svaralternativene og måler noe av det samme 

fenomenet (Eikemo & Clausen, 2007). Det er derfor benyttet muligheten til å konstruert 

skalavariabel i denne undersøkelsen, for den avhengige variabelen inkludering og for 

kontrollvariabelen lærerkompetanse. Dikotomisering av ordinal- og nominaldataene er også 

blitt vurdert og prøvd ut gjennom logistisk regresjonsanalyse (Midtbø, 2007), men valget falt 

til slutt på muligheten til å benytte konstruerte skalavariabler, som muliggjør bruk av vanlig 

lineær regresjonsanalyse og som ivaretar variasjonen (jf. Kap. 4.2.1. og 5.1.1 for mer inf.). 

3.6 Validitet 

Vurdering av validitet i tillegg til reliabilitet er en sentral del av all forskning, og er viktig for 

å kunne vurdere resultatene og trekke slutninger av dem. Validitet handler om hvor gyldig 

resultatet av målingene er (Befring, 2007). Cook og Campbell (1997) har utarbeidet et 

validitetssystem for kausal forskning, men systemet er også relevant og mye brukt i annen 

forskning (Lund, 2002). Validitetssystemet er delt inn i fire områder; statistisk validitet, indre 

validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Det vil kort bli redegjort for hva de fire ulike 
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validitetstypene knyttes til, mens undersøkelsens validitet og mulige trusler mot validiteten vil 

bli drøftet opp mot de fire validitetstypene sammen med reliabilitet i kapitel 5.  

Statistisk validitet er knyttet til statistiske slutninger, og er god når det kan trekkes holdbare 

slutninger om at sammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel er statistisk 

signifikant og rimelig sterk (Lund, 2002). Statistisk validitet er en forutsetning for de andre 

tre, men man kan også ha god statistisk validitet uten at de tre andre er valide (Lund, 2002, 

Cook & Campbell, 1997).  

Indre validitet er knyttet til kausale slutninger i en undersøkelse, og er aktuelt der det kan 

trekkes en holdbar slutning om at det er en sammenheng eller at tendensen er kausal. 

Spørsmålet er om den uavhengige variabelen har påvirkning på den avhengige, slik som 

variablene er blitt operasjonalisert (Lund, 2002). Ikke-eksperimentell forskningsdesign må 

forvente lavere indre validitet enn annet design (Kleven, 2002b).  

Begrepsvaliditet er knyttet til begrepsslutninger, og er god når uavhengig og avhengig 

variabel måler de relevante begrepene i forskningsproblemet. Begrepsvaliditet avgjøres for 

uavhengige og avhengige variabler hver for seg (Lund, 2002).  

Ytre validitet er knyttet til generalisering, og handler om hvor sikkert og hvor vidt det kan 

generaliseres til relevante personer, situasjoner og tider, og henger derfor nøyde sammen med 

hvilket utvalg og design som er valgt i den enkelte undersøkelsen (Lund, 2002).  

Disse fire validitetstypene vil påvirke hverandre, og gruppene er kun teoretisk inndelt. God 

validitet på alle disse fire områdene gjør at man kan være tilsvarende sikker på sine 

konklusjoner basert på funnene sine. De ulike validitetstypene er beheftet med ulike målefeil 

og trusler, som bidrar til vansker med å oppnå valide slutninger (Lund, 2002). 

Måling av et teoretisk konstruert fenomen som inkludering er ikke enkelt. Fenomenet er ikke 

direkte observerbart og målingen vil derfor være en indirekte prosess som reiser et 

validitetsproblem (Befring, 2007). Alle studier vil ha ulike begrensinger som vil føre til at 

validiteten aldri vil kunne bli perfekt, men man bør allikevel strebe for så høy validitet som 

mulig (Lund, 2002).  
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3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om hvor pålitelig resultatene fra undersøkelsen er, og hvor fri de er for 

ulike målefeil (Midtbø, 2007; Kleven, 2002a). Ville resultatet blitt det samme hvis samme 

metoden og de samme indikatorene ble benyttet ved en annen anledning? Det handler blant 

annet om spørsmålene i spørreskjemaet er så presise at de gir pålitelige svar (Wenstøp, 2006), 

og om hvor nøyaktig eller konsistent språktestene måler det de skal måle (Kleven, 2002a).  

Reliabilitet vil bli drøftes sammen med validitet i kapitel 5, i forbindelse med statistisk 

validitet og begrepsvaliditet.  

3.8 Etikk 

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH, 

2006), gir klare retningslinjer for undersøkelsen. Menneskeverdet skal være i fokus i all 

forskning, og man skal behandle all informasjon og opplysninger om informantene man får 

tilgang til, samt resultater av undersøkelsen, konfidensielt (NESH, 2006). Det vil si at 

resultater og personlig informasjon ikke skal kunne spores tilbake til noen av informantene. 

Det er viktig å være oppmerksom på at metodene som brukes kan oppleves negativt for de 

som deltar. For eksempel kan bruk av elektronisk spørreskjema og elektronisk lagring av data 

skape usikkerhet hvis enkelte ikke er komfortabel med bruk av pc, og kan for noen oppleves 

som truende i forhold til å være sikker på om anonymitet ivaretas (Gall et al., 2007). Lærernes 

e-post adresser har blitt koblet mot barnets id.nr, og lærernes anonymitet skal på den måten 

være ivaretatt. Det er lagt vekt på å gi tilstrekkelig informasjon om prosjektet og om 

kartleggingen, til både barnas foreldre og til de ansatte ved skolen som er involvert. På 

bakgrunn av dette har informantene gitt sitt frie samtykke til deltagelse, og foreldrene har gitt 

samtykke på vegne av barna sine, siden barna er mindreårige (NESH, 2006).  

Det er spesielt viktig å ivareta barn som deltar i forskning (NESH, 2006). Bruk av tester i en 

undersøkelse bringer på banen flere etiske spørsmål. For barna med Down syndrom vil 

språktestene blant annet utgjøre en endring i rutiner, i tillegg til å forholde seg til et ukjent 

menneske og ukjente arbeidsoppgaver. Barnet som blir testet kan oppleve usikkerhet rundt 

situasjonen som igjen kan påvirke resultatet og i tillegg sette personen i en uønsket situasjon. 

Det blir viktig å forsøke å gjøre situasjonen så god som mulig og minske angst og andre 

vanskelige opplevelser hos de som blir utsatt for testingen innenfor de rammene som er gitt 
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(Gall et al., 2007). Enkelte barn viste seg å trenge mange pauser og mye oppmuntring for å 

gjennomføre testene. Det var situasjoner hvor barna ikke hadde forutsetningene til å kunne 

svare på enkelte deltester, og i noen tilfeller ble testen avsluttet og forsøkt gjennomført på et 

senere tidspunkt. Testlederne forsøkte å ivareta barnas mestringsopplevelser, samtidig som 

det måtte balanseres med kravet om at testene skal administreres så likt som overhode mulig. 

Vissheten om at barna mest sannsynlig ville kunne yte mer og fått et bedre resultat med støtte 

og tilpassning var alltid fremme i bevisstheten. Det er viktig å ta med seg at slike resultater 

ikke gir et helt korrekt bilde av barnets evner når testresultater tolkes, og at slike betraktninger 

og observasjoner noteres i protokollen. Noen få barn har ikke latt seg teste, og de er blitt 

oppført som ”missing” i dataene. 

Prosjektet ”Språkutvikling hos barn med Down syndrom” forutsatte behandling av 

personopplysninger, her innbefattet helseopplysninger, og har derfor vært søkepliktig til 

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Skriftlig samtykke 

er blitt gitt av foreldrene, i forhold til prosjektet. Forskningsprosjektet var allerede godkjent 

da jeg ble involvert og masteroppgaven er en del av dette prosjektet. Spørreskjemaet skulle 

dermed kun sendes REK for registrering og en supplerende godkjenning. Som 

forskningsassistent er jeg underlagt taushetsplikt ovenfor alle opplysninger jeg får tilgang til, 

og informasjonen må behandles med forsiktighet. Informantene har bidratt med viktig 

informasjon til studiet, og det er viktig at deres rettigheter til å forbli anonyme ivaretas, slik at 

opplysninger brukt i oppgaven ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner (NESH, 2006).  
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4 RESULTATER 

Dette kapitelet vil belyse aktuelle resultater fra spørreundersøkelsen, i tillegg til resultater fra 

språktestene som er valgt for å belyse barnets ekspressive språkferdigheter gjennom 

deskriptiv statistikk. Korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse er benyttet for å belyse 

problemstillingen om det er en sammenheng mellom inkludering og språkferdigheter, samt 

utforske hvor mye de uavhengige variablene kan forklare av variansen i den avhengige 

variabelen inkludering. Det er i tillegg redegjort for hvordan samlevariablene som er benyttet 

i den analytiske analysen er konstruert. Drøftning av hovedfunnene og mulige sammenhenger 

vil bli presentert i kapitel 5. 

4.1 Deskriptiv analyse   

Deskriptiv forskning kan hjelpe til å beskrive abstrakte fenomen, i et forsøk på å forstå dem 

(Gall et al., 2007). Siden dataene fra spørreundersøkelsen er på nominal- og ordinalnivå, vil 

de viktigste resultatene bli fremstilt gjennom frekvenstabeller for å gi et så riktig bilde som 

mulig (De Vaus, 2002). Det er dessuten viktig å se over hver variabel før aktuelle analyser 

foretas, for å oppdage eventuelle feil og ”missing” data (Gall et al., 2007).  

37 besvarelser av de opprinnelige 43 utsendte spørreskjemaene, er inkludert i denne 

undersøkelsen. Lærerne i undersøkelsen har også gitt noen mer utdypende svar av kvalitativ 

art, som vil bli brukt for å utdype noen av de kvantitative dataene.  De deskriptive resultatene 

er delt inn i forhold til inkluderingsspørsmålet, ekspressive språkferdigheter og lærernes 

kompetanse og skolens fokus på inkluderingsarbeidet. De blir presentert i form av 

beskrivelser, tabeller og grafer. Det vil bli gjort noen enkle reflekterende kommentarer der det 

er naturlig underveis, mens hovedfunnene vil bli drøftet i kapitel 5. 

4.1.1 Grad av inkludering i skolen 

På spørsmål om hvilket opplæringstilbud eleven har høsten 2010, ser vi i tabell 1 at de fleste 

går i ordinær skole og klasse.   
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Tabell 1:Oversikt over hvilket opplæringstilbud elevene har høsten 2010  

 Frekvens Prosent 

Valid Ordinær skole 22 59.5 

Spesialavdeling ved ordinær skole 10 27.0 

Annet, spesifiser her 5 13.5 

Total 37 100.0 

De 5 i kategorien ”annet” i tabell 1, kan ut fra spesifiserte opplysninger defineres til at 4 av 

barna går på skole med jevnaldrende typisk utviklede barn (ordinær skole), hvorav 3 av disse 

elevene er oppført under ”annet” fordi det gis supplerende opplysninger om at de har egen 

kontaktlærer (ikke klassens kontaktlærer). Ett barn har delt tilbud mellom ordinær skoler og 

spesialavdeling ved en annen skole. Vi kan ut fra opplysningene si at 26 går ved ordinær 

skole, mens 11 har tilknytning til spesialavdelinger ved ordinær skole. Ingen elever i 

undersøkelsen går i spesialskole.  

Tabell 2 gir en oversikt over de 6 spørsmålene fra spørreundersøkelsen blant lærerne til 

elevene med Down syndrom, som utgjør inkluderingsindikatorene i denne undersøkelsen. 

Tabell 2: Frekvenstabell for de 6 inkluderingsindikatorene som utgjør inkluderingsskalaen. 

 

Indikatorer som utgjør inkluderings 

skalaen. 

I svært liten 

grad 

I liten grad I middels 

grad 

I stor 

grad 

Sum 

% 

1) I hvilken grad er eleven inkludert med 

jevnaldrene i klasseromsaktiviteter? 

 

1 

2.7 % 

 

14 

37.8 % 

 

16 

43.2 % 

 

6 

16.2 % 

 

100% 

2) I hvilken grad er eleven inkludert med 

jevnaldrende i aktiviteter i friminuttene? 

 

1 

2.7 % 

 

14 

37.8 % 

 

15 

40.5 % 

 

7 

18.9 % 

 

100% 

3) I hvilken grad har elevens læringsbehov 

hatt innvirkning på klassens praksis? 

 

7 

18.9 % 

 

17 

45.9 % 

 

7 

18.9% 

 

6 

16.2 % 

 

100% 

4) I hvilken grad er elevens individuelle 

opplæringsplan (IOP) koordinert med 

planene for klassens undervisning? 

 

8 

21.6 % 

 

10 

27.0 % 

 

14 

37.8 % 

 

5 

13.5 % 

 

100% 

5) I hvilken grad blir jevnaldrende brukt 

som en ressurs i opplæringen av eleven? 

 

2 

5.4 % 

 

12 

32.4 % 

 

19 

51.4 % 

 

4 

10.8 % 

 

100% 

6) I hvilken grad har eleven jevnaldrende 

venner på skolen? 

 

5 

13.5 % 

 

10 

27.0 % 

 

19 

51.4 % 

 

3 

8.1 % 

 

100% 
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Ut fra tabell 2 kan man se at 15 lærere har svart at eleven i svært liten eller liten grad er 

inkludert med jevnaldrende i klasseromsaktiviteter, dette utgjør 40.5 % av elevene. Kun 6 

lærere svarer at eleven i stor grad er inkludert. De resterende 43.2 % svarer at eleven i middels 

grad er inkludert i klasseromsaktiviteter. Når lærerne blir spurt om eleven er inkludert i 

aktiviteter med jevnaldrende i friminuttene, svarer også her 15 av lærerne at eleven i svært 

liten eller liten grad er inkludert, mens det nå er 7 lærere som svarer at eleven i stor grad er 

inkludert i friminuttene, slik det kommer frem av tabell 2.  

Lærerne ble også spurt i hvilken grad elevens læringsbehov har hatt innvirkning på klassens 

praksis, og i hvilken grad elevens individuelle opplæringsplan (IOP) er koordinert med 

planene for klassens undervisning. Som vi ser ut fra tabell 2 svarer 13 av lærerne at elevens 

læringsbehov i stor eller middels grad har hatt innvirkning på klassens praksis, mens godt 

over halvparten sier at elevens læringsbehov har hatt liten eller svært liten innvirkning på 

klassens praksis. Tabellen viser også at 19 lærere svarer at elevens IOP i middels eller stor 

grad er koordinert med planene for klassens undervisning, hvor av kun 5 av disse 19  i stor 

grad er koordinert med planene for resten av klassens undervisning.  

Det var også relevant å se på i hvilken grad jevnaldrende ble brukt som ressurs i opplæringen 

av eleven, og i hvilken grad lærerne mente at elevene hadde jevnaldrende venner på skolen. 

Tabell 2 viser at 14 lærere i liten eller svært liten grad bruker jevnaldrende elever i klassen 

som en ressurs i opplæringen av eleven. Bare 4 lærere sier at de i stor grad benytter typiske 

utviklede barn i klassen som en ressurs i opplæring av eleven med Down syndrom. Det betyr 

at 51.4 % svarer at de gjør dette i middels grad. Disse tallene sammenfaller i stor grad med 

tallene for å ha jevnaldrende venner ved skolen. Ut fra lærernes svar, har 51.4 % av elevene i 

middelsgrad venner som er jevnaldrende. Bare 3 sier at eleven med Down syndrom i stor grad 

har jevnaldrende venner ved skolen. Dette gir en andel på 40.5 % av elevene som i liten eller 

svært liten grad har jevnaldrende venner ved skolen (tabell 2). Lærerne ble også spurt om 

eleven hadde minst én god venn ved skolen, og hele 29 av de spurte svarte ja på dette 

spørsmålet. Av de resterende svarte én ”vet ikke” og 7 svarte at eleven ikke hadde noen god 

venn ved skolen (disse tallene er ikke gjengitt i noen tabell). 

Når det var spurt om i hvilken grad elevene var inkludert ved målingstidspunktet, var det 

også av interesse å høre hva lærerne mente om nytteverdien av å være sosialt og faglig 

inkludert med sine jevnaldrende i klassen. Oversikt over besvarelsene ses i tabell 3. 
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Tabell 3: Frekvenstabell av nytten av sosial- og faglig inkludering.  

Variabler I svært 

liten grad 

I liten grad I middels 

grad 

I stor grad Sum 

% 

1) I hvilken grad har eleven nytte av å være 

inkludert i klassens sosiale fellesskap? 
2  

5.4 % 

2 

5.4 % 

7 

18.9 % 

26 

70.3 % 

100 

% 
2) I hvilken grad mener du at eleven vil ha 

nytte av å være inkludert i klassens faglige 

fellesskap? 

10 

27.0 % 

9 

24.3 % 

10 

27.0 % 

8 

21.6 % 

100 

% 

 

Når lærerne blir spurt om de mener eleven deres har nytte av å være inkludert i klassens 

sosiale fellesskap er hele 70.3 % enige i at eleven i stor grad har nytte av dette. Som man ser i 

tabell 3 svarer kun 4 at eleven i svært liten eller liten grad har nytte av å delta i klassens 

sosiale fellesskap. Men på spørsmålet om eleven har nytte av å være inkludert i klassens 

faglige fellesskap, skjer det en endring. Som vi ser av tabell 3, svarer hele 19 lærere at eleven 

i svært liten eller i liten grad har nytte av å være inkludert i klassens faglige fellesskap. Kun 8 

svarer at eleven i stor grad har nytte av å delta i klassens faglige fellesskap, mens 10 svarer i 

middels grad. Av de 8 som svarer at eleven i stor grad vil ha nytte av å være inkludert i det 

faglige fellesskapet, er 4 av disse 8 barna registrert som deltagende i alle fag sammen med 

resten av klassen (Figur 1).  

Inkludering i enkeltfag/aktiviteter

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Matematikk

Engelsk

Norsk

Rle

Samfunnsfag

Naturfag

Høytlesning

Samling

Kunst og Håndverk

Ekskursjoner

Gym

Turdager

Musikk

Spising

Antall elever

Fag eleven ikke er inkludert

Fag eleven er inkludert

 

Figur 1: Stolpediagram over deltagelse i skolefag og aktiviteter sammen med klassen. 
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Ut fra figur 1, som viser en oversikt over hvilke fag og aktiviteter lærerne rapporterte at 

elevene deltar sammen med andre elever i klassen, ser vi at deltagelse er forholdsvis høy på 

aktiviteter som spising, tur, gym, samling og ekskursjoner, i tillegg til estetiske fag som 

musikk, kunst og håndverk. Men deltagelsen synker betraktelig i teoretiske fag som naturfag, 

samfunnsfag og RLE, og er svært lav på fagene matematikk, engelsk og norsk. Hvis man i 

tillegg ser bort fra de 11 elevene som er tilknyttet spesialavdelinger, er det kun 5 av elevene 

som deltar fast i undervisningen av matematikk sammen med resten av klassen. Videre er da 

tallet på deltagende i de ulike fagene; 6 i engelsk, 7 i norsk, 9 i RLE, 12 deltar i samfunnsfag 

og naturfag, før det øker med 24 som deltar i kunst & håndverk, turer og ekskursjoner, 25 er 

med i gym og alle de 26 som er tilknyttet ordinære klasser, deltar i musikk sammen med 

jevnaldrende elever i klassen. Undersøkelsen gir ikke svar på hvorvidt de 11 som er tilknyttet 

spesialavdeling deltar i spesialklasser eller har tilgang til deltagelse i ordinære klasser.  

Av de som har svart at eleven er svært lite eller lite inkludert i det faglige fellesskapet, var 

hovedbegrunnelsen at det som foregår av faglige aktiviteter i klassen er for vanskelig å følge 

med på for eleven, fordi elevene ligger på et helt annet faglig nivå. Enkelte nevner at dette 

også gjelder på det sosiale plan. Læringstrykket har økt, og noen sier at eleven er mindre 

inkludert nå enn tidligere år. Enkelte sier at det er forsøkt med parallelle og tilrettelagte 

aktiviteter i klassen, men at dette ikke har vært vellykket. At eleven forstyrrer de andre 

elevene og ikke klarer å konsentrere seg er også en av forklaringene, og enkelte påpeker at 

elevene selv reagerer på støy og uro rundt seg og dermed blir tatt ut av klassen. Et par lærere 

sier at elevene har eget opplegg og at timene derfor er lagt utenfor klassen, men at elevene 

deltar i aktiviteter som samling, spising og musikk. Det må også understrekes at 4 av elevene 

som er registrert som ikke deltagende i flere av de teoretiske fagene, oppgis å delta i fagene 

når det er temaarbeid eller stasjonsarbeid som kan tilpasses elevens forutsetninger. 

Det ble spurt om hvor mange timer spesialpedagog og assistent elevene var tildelt i uka. Av 

de 37 elever, ble det oppgitt at 31 av dem har timer med spesialpedagog. Det var en variasjon 

på antall spesialpedagogiske timer fra 2-20 timer i uka. 11 elever hadde spesialpedagog 

mellom 2-7 timer i uka, 15 elever hadde mellom 8-12 timer i uka og 5 av elevene hadde fra 

13-20 timer spesialpedagog i uka. På spørsmål om hvordan de spesialpedagogiske timene ble 

benyttet, svarte 30 av de 31 lærerne, at timer ble brukt til en-til-en trening, 17 lærere svarte at 

det ble benyttet til gruppetimer sammen med andre barn med spesialpedagogisk behov og 23 

av de 31 lærerne svarte at spesialpedagogtimer også ble brukt i klassetimer. I tillegg ble tiden 
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benyttet til veiledning av personalet for 13 av de 31, og 4 benyttet også noe av tiden til 

foreldreveiledning.  

Av de 37 elevene har 33 av dem assistenttimer. Her varierte antall timer mellom 3-37 timer 

med assistent, noe som viser en stor variasjon. 9 elever hadde 3-10 timer med assistent, 15 

elever hadde mellom 12-19 timer med assistent og 8 elever hadde mellom 20-25 timer, og en 

elev hadde hele 37 timer assistent i uka. Timene med assistent ble blant annet benyttet en-til-

en for 29 av elevene, 16 svarte at timer ble benyttet til gruppetimer, 27 av de 33 hadde 

assistenttimer som også ble benyttet i klassen og 2 benyttet tid til veiledning av personalet.  

Ut fra forskning gjort på feltet, var det relevant å finne ut om skolene hadde et spesielt fokus 

på inkluderingsarbeidet ved skolen, og det ble derfor spurt om det fantes en plan for 

inkludering ved skolen. Svarene viser at 9 av de spurte lærerne sier at det finnes en plan for 

inkludering av elever med spesielle behov ved skolen deres. Nesten halvparten (48.6 %) av de 

spurte svarer nei på spørsmålet, og 10 lærere sier at de ikke vet om det finnes en slik plan. Det 

ble også spurt i hvilken grad lærerne opplevde støtte fra skoleledelsen i arbeidet med elever 

med Down syndrom. Her var det kun 6 lærere som svarte at de i liten eller svært liten grad 

følte at ledelsen støttet dem i arbeidet. Mens 18 lærere i stor grad opplevde støtte. 2 lærere har 

ikke besvart dette spørsmålet. Av de 35 lærerne som besvarte spørsmålet mente 11 av dem at 

ledelsen i middels grad ga dem støtte i arbeidet med elever med Down syndrom. 

I forhold til i hvilken grad foreldrene har mulighet til å påvirke barnets opplæringstilbud, 

svarte 3 at de i svært liten eller liten grad hadde mulighet til påvirkning, mens 16 (43,2 %) 

svarte at foreldrene i stor grad hadde muligheten til å påvirke barnets opplæringstilbud. 

Nesten halvparten svarte at foreldrene kunne påvirke i middels grad. Her nevner en stor del 

påvirkning gjennom innspill og godkjenning av IOP, samarbeidsmøter, kontaktbøker, og 

hvilket fokus som bør være i opplæringen. Noen nevner tegn-til-tale trening og hvilke 

begreper som bør læres, språktrening generelt, leksemengde og tid brukt i klasserommet. 

Arbeidsfordeling mellom skole og hjem gjennom tett samarbeid og daglig eller ukentlig 

dialog blir påpekt av enkelte. Noen få nevner at foreldrene påvirker gjennom søknader om 

logopedressurser, hjelpemidler som PC og ressursbruk generelt. 

Samtlige av de 37 elevene har sakkyndig vurdering, og besvarelsene viser at systematisk 

språkopplæring inngår i alle de 37 elevenes individuelle opplæringsplaner (IOP).  



48 

 

4.1.2 Ekspressive språkferdigheter 

Mål for språkferdigheter har tatt utgangspunkt i grundig utprøvde og standardiserte 

språktester som vil gi en indikasjon på barnets språkferdigheter. Resultatet er en forenkling, 

og vil ikke kunne speile barnets virkelige ekspressive språkferdigheter (Gall et al., 2007). I 

den deskriptive delen er resultatet fra alle de 43 elevene inkludert for å få et helhetlig bilde på 

språkvariasjonen hos barn med Down syndrom. I den analytiske analysen vil de 6 elevene 

hvor det mangler lærerdata bli holdt utenfor analysene, for å få et mest mulig korrekt bilde på 

om det er en sammenheng mellom språkferdigheter og grad av inkludering i denne 

undersøkelsen.  

Det er foretatt en reliabilitetsanalyse (Cronbachs alpha-koeffisient) av resultatet, på begge de 

to testene, med en Alpha-skåre på .923 for bildebenevning og .839 for grammatic closure. Det 

vil si at begge har en relativ høy indre konsistens og dermed kan antas å måle begrepet som er 

forsøkt målt (Christophersen, 2009), henholdsvis ekspressivt vokabular og ekspressiv 

grammatikk. For å undersøke om sammenhengen mellom testene var stor nok til å forsvare at 

de kunne utgjøre en indikator på språkferdigheter, ble det foretatt en Pearson korrelasjonstest 

(to-halet test) på de to etter å ha standardiserte språkvariablene. Den viser en positiv 

korrelasjon mellom de to testene på .558, som er signifikant på .01 nivået. 

Tabell 4 viser gjennomsnitt og standardavvik for testskårene til de 43 barna på de to testene 

som er valgt ut til å utgjøre målet ekspressive språkferdigheter i denne undersøkelsen. Samt 

Alpha-skårer, skjevhet, kurtosis og minimum og maximum skårer hos utvalget.  

Tabell 4: Deskriptive resultater for målte ekspressive språkferdigheter. 

Note. Bildeb. = bildebenevning; Gram.cl. = grammatic closure; N = antall personer; M = gjennomsnitt; SD = 

standardavvik; α = alphaverdi; Skew = skjevhet; Krt = kurtosis; Min = minimum skåret verdi og Max = 

maiximum skåret verdi. 

Gjennomsnitt for bildebenevning er 13.62, med et standardavvik på 6.83, noe som viser en 

forholdsvis stor spredning rundt gjennomsnittet. Grammatic closure har et gjennomsnitt på 

Språktester N M SD α Skew Krt Min max 

Bildeb. 

Gram.cl. 

42 

40 

13.62 

3.03 

6.83 

3.46 

.92 

.84 

-.742 

1.236 

-.009 

.812 

0 

0 

25 

13 
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3.03, og et standardavvik på 3.46. Disse tallene indikerer en såkalt ”gulveffekt”, og viser at 

oppgavene er svært vanskelige for barna. For å få et bilde på hvordan fordelingens form i 

utvalgsresultatene er, sammenlignet med en normalfordeling, vil skjevhets- og 

kurtosisverdiene kunne gi indikasjoner på det. Ved en normalfordeling vil skjevhet og 

kurtosis ha en verdi lik 0. Det er selvfølgelig ønskelig med en normalfordeling, men verdier 

som ligger mellom 1 og -1 er allikevel gode nok, og anses kun som små avvik. Verdier som 

derimot er høyere en 3 og lavere enn -3 viser stort avvik fra normalfordelingen 

(Christophersen, 2009).  

Ut fra figur 2, ser man resultatet fra testen bildebenevning som skal gi et mål på barnets 

ekspressive vokabular. Fordelingen er ikke så langt fra normalfordelt, men det kan se ut til å 

være en antydning til venstreskjevhet. Det er en variasjonsbredde fra 0 til 25 poeng på denne 

testen. Poengsummen 13 forekom hyppigst (Mode), mens den 50 % percentil (median) var på 

15, og disse verdiene ligger dermed ikke så langt fra gjennomsnittet på 13.62. Ved en 

normalfordeling vil disse verdiene sammenfalle (Jonsborg & Sørensen, 2010). Fire barn har 

fått en skåre på 0 poeng, og et barn lot seg ikke teste. Han/hun er markert som ”missing” og er 

dermed ikke tatt med i disse beregningene. 

 

 

Histogram 

 

 

 

Figur 2: Histogram som viser fordelingen for ekspressivt vokabular. 
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Resultatene for ekspressiv grammatikk, målt med testen grammatic closure, viser i figur 3 en 

høyreskjev litt spiss fordeling som dermed avviker noe fra normalfordelingen. Mange av 

barna har fått 0 poeng på testen, og histogrammet gjør det visuelt tydelig at testen har hatt en 

gulveffekt, som tidligere nevnt, for i alt 14 barn. Ett barn har oppnådd en skåre på 13 poeng 

og tenderer til å oppfattes som uteligger. I tillegg er 3 barn markert som ”missing” fordi de 

ikke lot seg teste og er derfor ikke tatt med i beregningen av gjennomsnitt.   

 

 

Fra spørreundersøkelsen rapporteres det at 22 av elevene bruker en form for Alternativ og 

Supplerende kommunikasjon. Av disse 22 elevene bruker 20 tegn til tale, 13 benytter bilder, 6 

benytter pictogram, 4 symboler, 3 elever benytter objekter og 6 benytter ulike typer tekniske 

hjelpemidler. I tillegg benytter 13 av dem kroppsspråk. Av øvrige kommentarer blir det nevnt 

Dagtavle og PC. I hvilken grad de benytter dette gir undersøkelsen ingen klare svar på, men 

på spørsmålet om hvor ofte læreren benytter Alternativ og Supplerende Kommunikasjon med 

eleven, kan vi danne oss et lite bilde. 14 lærere benytter Alternativ og Supplerende 

Kommunikasjon (ASK) daglig, 4 av lærerne benytter ASK ofte i kommunikasjon med eleven, 

mens de resterende 4 benytter ASK kun noen ganger. Det som er interessant er at av de 15 

lærerne som rapporterer at eleven deres ikke bruker noen form for ASK, så svarer bare 11 av 

de 15 lærerne at de aldri bruker Alternativ og Supplerende Kommunikasjon, og dermed svarer 

4 av disse 15 lærerne at de selv benytter ASK noen ganger i kommunikasjon med eleven sin. 

Histogram

mm 

Figur 3: Histogram som viser fordelingen for ekspressiv grammatikk. 
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4.1.3 Kompetanse hos lærerne 

Tabell 5 gir en oversikt over hvor mange lærere som har rapporter at de har kompetanse 

gjennom spesialpedagogisk utdanning, kurs rettet mot elever med Down syndrom, tidligere 

erfaring med å støtte elever med Down syndrom, og om de opplever seg kompetente nok i 

forhold til sitt arbeid med å tilpasse opplæringen til eleven.  

Tabell 5: Oversikt over lærerkompetanse. 

Variabel Antall JA Prosent 

1) Spesialpedagogisk utdanning (1.avd., 2. avd. eller master i spesialpedagogikk). 20 54.1 % 

2) Kurs eller konferanser rettet mot elever med Down syndrom 20 54.1 % 

3) Tidligere erfaring med å støtte elever med Down syndrom 11 29.7 % 

4) Føler seg kompetent nok til å tilpasse opplæringen for eleven 14 37.8 % 

Har ikke spesialpedagogisk utdanning, kurs eller tidligere erfaring, og føler ikke at 

de har tilstrekkelig kompetanse i arbeidet med å tilpasse opplæringen til eleven 

med Down syndrom. 

9* 24.3 % 

* 10 lærere (27.0 %) har ikke spesialpedagogisk utdanning, kurs eller tidligere erfaring.  

Ut fra besvarelsene viste det seg at hele 70.3 % av lærerne oppgir at dette var deres første 

erfaring med en elev med Down syndrom. Det vil si at 11 av de 37 lærerne har tidligere 

erfaringer med å støtte elever med denne diagnosen. Det ble spurt om lærerne følte at de 

hadde tilstrekkelig kompetanse i forhold til arbeidet med å tilpasse opplæringen til elevene 

med Down syndrom. Resultatet viser at 23 av lærerne ikke føler at de har tilstrekkelig 

kompetanse på dette området, noe som utgjør 62.2 % av de spurte. 14 av de spurte lærerne 

føler at de er tilstrekkelig kompetente.  

For å få et mer nyansert svar i forhold til hvor kompetent lærerne opplevde seg, ble det spurt i 

hvilken grad de følte seg kompetent til å tilpasse opplæringen til elevens utvikling. I tabell 6, 

som gir en oversikt over besvarelsene i forhold til følt kompetanse, ser vi at kun 2 sier at de i 

svært liten eller liten grad føler seg kompetente, mens 56.8 % av de spurte lærerne sier de i 

middels grad føler seg kompetent. 14 lærere svarer at de i stor grad føler seg kompetent i 

likhet med de 14 som svarer ja på spørsmålet om de føler de har tilstrekkelig kompetanse. Når 

man i tillegg ser på kompetansen i forhold til å motivere eleven i opplæringssituasjonen og 

mestring av elevens atferd, opplever flertallet seg i stor grad kompetent på dette området. 
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Tabell 6: Frekvenstabell over lærernes opplevelse av kompetanse 

Variabler I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor grad Sum 

% 

1) I hvilken grad føler du deg kompetent til å 

tilpasse opplæringen til din elevs utvikling? 

1 

2.7 % 

1 

2.7 % 

21 

56.8 % 

14 

37.8 % 

 

100 % 

2) I hvilken grad føler du deg kompetent til å 

motivere eleven i opplæringssituasjonen? 

1 

2.7 % 

0 

0 % 

13 

35.1 % 

23 

62.2 % 

 

100 % 

3) I hvilken grad føler du deg kompetent til å 

mestre elevens atferd? 

0 

0 % 

1 

2.7 % 

12 

32.4 % 

24 

64.9 % 

 

100 % 

 

Videre viser resultater fra spørreskjema (tabell 5), at 20 av de 37 lærerne har opparbeidet seg 

kompetanse som er spesielt rettet mot elever med Down syndrom gjennom å delta på ulike 

kurs og konferanser, mens 17 av lærerne svarer at de ikke har opparbeidet seg kompetanse på 

dette området. Av de 20 lærerne som hadde opparbeidet seg kompetanse, nevnte flere av dem 

Karlstadmodellen, kurs med Irene Johannson, tegn til tale eller norsk med tegnstøtte. Et annet 

område som ble nevnt av flere var kompetanse om utvikling av språk og leseferdigheter hos 

elever med generelle lærevansker/utviklingshemning, i tillegg til lesing av litteratur om Down 

syndrom. Et par lærere trakk frem kompetanse på ordbildemetoden og Snakkepakken. Ut over 

dette kan det også nevnes at noen hadde ervervet seg kompetanse om hørselshemmede elever 

med Down syndrom og dataprogram til bruk i språkopplæringen. Av de 20 lærerne som har 

opparbeidet seg kompetanse gjennom kurs, har 12 av dem elever som benytter Alternativ og 

Supplerende Kommunikasjon, og av de resterende 10 som opplyser at eleven benytter ASK, 

svarer 8 at de ikke opplever seg kompetente nok til å tilpasse opplæringen for elevene sine.  

Av de totale 37 lærerne som besvarte spørreundersøkelsen har 20 av dem spesialpedagogisk 

kompetanse gjennom utdanning. Av de 20 har 12 lærere 1.avdeling spesialpedagogikk, 6 

lærere har 2.avdeling spesialpedagogikk og 2 lærere har master i spesialpedagogikk som 

høyeste fullførte spesialpedagogisk utdanning. Flere av disse lærerne har også opparbeidet seg 

kompetanse gjennom diverse kurs rettet mot barn med Down syndrom og tidligere erfaringer 

med elever med Down syndrom. Av de 37 lærerne har 10 av dem ingen spesialpedagogisk 

formell utdanning, kompetanse gjennom kurs eller tidligere erfaringer med elever med Down 

syndrom, i tillegg til sin allmennlærer/førskolelærerutdanning. En av disse 10 opplever seg 

allikevel kompetent nok til å tilpasse opplæringen til eleven sin. 
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4.2 Analytisk statistikk 

For å kunne gi svar på hypotesen om at det er en sammenheng mellom grad av inkludering av 

barn med Down syndrom i barneskolen, og deres ekspressive språkferdigheter er det 

nødvendig å benytte analytisk statistikk. Signifikanstesting av hypoteser er en måte å sjekke 

om sammenhengen man finner er ”reell” eller om den mest sannsynelig er tilfeldig, og om 

resultatene er generaliserbare ut over utvalget som undersøkes (Midtbø, 2007).  

Det er valgt et signifikansnivå på .05 nivået for denne undersøkelsen, selv om det stilles 

spørsmål i samfunnsvitenskaplig analyse om det skal benyttes så skarpe skiller mellom de 

vanligste signifikantnivåene (.10, .05 og .01). Bakgrunnen for en slik diskusjon er at dataene i 

samfunnsforskning sjelden kan sies å være presise nok til å velge .05 nivået framfor for 

eksempel et .07 nivå. Det å ta feil 5 av 100 ganger eller 7 av 100, kan ikke sies å gjøre den 

helt store forskjellen (Midtbø, 2007).  

Det er konstruert nye samlevariabler for bruk i den videre analysen på bakgrunn av dataene 

som foreligger.  Det blir derfor først gitt et innblikk i hvordan de ulike samlevariablene er blitt 

konstruert, og hvordan ”missing”-verdier i språkdataene er blitt behandlet, før resultater fra 

korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse presenteres. Det forekommer ikke ”missing”-verdier 

i de andre variablene som er benyttet til å konstruere samlevariabler. 

4.2.1 Konstrukjson av samlevariabler 

I denne undersøkelsen er grad av inkludering den avhengige variabelen, mens mål på 

elevenes ekspressive språkferdigheter og lærerkompetanse anses som de uavhengige 

variablene. Siden dataene om grad av inkludering har et målenivå på ordinalnivå, og dataene 

som sier noe om lærernes kompetanse er på nominalnivå, ble det nødvendig å ta en avgjørelse 

på hvordan dataene skulle behandles i regresjonsanalysen som i utgangspunktet fordrer data 

på intervall eller forhåndstallsnivå (metrisk) (Eikemo & Clausen, 2007).  

Variabelen som tapper informasjon om inkludering, har som tidligere nevnt fire verdier. Ved 

fire eller flere verdier som kan vurderes til å ha relativ lik avstand mellom svaralternativene, 

mener enkelte at man med gode begrunnelser, kan velge å behandle variabelen som en 

intervallvariabel og kjøre vanlig regresjonsanalyse (Tufte, 2008). Andre mener at det må seks 

eller flere verdier til for å kunne behandle variabler på ordinalnivå som om de var metriske, 

men at man kan bruke dummyvariabler hvis man har for få verdier (Midtbø, 2007; Eikemo & 
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Clausen, 2007). Med svaralternativene; (1) i svært liten grad, (2) i liten grad, (3) i middels 

grad og (4) stor grad, anså jeg det ikke som riktig å benytte dem som metriske verdier. 

Avgjørelsen har bakgrunn i at skalaen kun har 4 verdier, at alternativene ”i svært liten grad” 

og ”i stor grad” ikke kan anses som like ytterpunkter og at ”i middels grad” antageligvis kan 

anses som et midtpunkt og at forholdene mellom verdiene ikke kan sies å være like stor. 

Valget kunne kanskje ha stilt seg annerledes hvis det var inkludert en kategori med ”i svært 

stor grad” i selve undersøkelsen.  

Med data på ordinal- og nominalnivå fra spørreundersøkelsen ble det vurdert å benytte 

muligheten til å dikotomisere variablene, og på den måten møte de metriske kravene for 

analysen (Christophersen, 2009; Midtbø, 2007; Pallent 2007). Faren ved å benytte 

dikotomiserte variabler er at mye informasjon går tapt, i forhold til variasjonen i grad av 

inkludering, noe som kan føre til at analysen og resultatet av den blir mer grovkornet (Midtbø, 

2007). Det er på mange måter en innrømmelse av at dataene ikke har vært presise nok, noe 

som vil påvirke undersøkelsens reliabilitet og validitet (Pallant, 2007). Det vil i realiteten ofte 

være slik at data avviker noe fra de ideelle kravene som settes (Christophersen, 2009). Med 

bakgrunn i et ønske om å beholde så mye som mulig av variasjonen i undersøkelsens 

besvarelser, ble det i stedet valgt å konstruere en skalavariabel av de variablene som var antatt 

å måle viktige sider ved inkludering, og som besto av svaralternativer med de samme 

verdiene (Eikemo & Clausen, 2007). Den avhengige variabelen grad av inkludering og den 

uavhengige kontrollvariabelen lærernes kompetanse ble derfor gjort om til skalavariabler.  

Grad av inkludering: Den konstruerte skalaen for grad av inkludering, ble konstruert ved å 

legge sammen hver enkelt lærer sine skårer på 6 spørsmål som tapper informasjon om 

inkludering (se oversikt i tabell 2). Tallskalaen ga på den måten en skala for grad av 

inkludering hos hver enkelt elev fra 6 til 24 poeng, hvor 6 er ”svært liten grad” av inkludering 

og 24 er ”stor grad” av inkludering. Det er viktig å merke seg at dette ikke fjerner det 

opprinnelige ordinale målenivået, hvor svaralternativene kun er rangert i forhold til hverandre. 

Men det har allikevel gitt en større tallskala, som dermed er valgt brukt som metrisk. Ved å 

redegjøre for fremgangsmåten, og beskrive de originale resultatene gjennom frekvenstabeller 

slik Da Vaus (2002) peker på som viktig, og med bakgrunn i at flere verdier på ordinalnivå 

kan vurderes til å være metriske (Midtbø, 2007; Eikemo & Clausen, 2007), mener jeg det skal 

være tatt nødvendige grep og at den konstruerte inkluderingsskalaen dermed kan benyttes til 



55 

 

analyser som fordrer metriske verdier. Det bør allikevel understrekes at valget kan gi utslag 

på resultatet, og bruk av dikotome variabler ville kunne gitt et annet utfall.  

Lærerkompetanse: For å kunne kontrollere for andre variablers innvirkning, som i denne 

undersøkelsen omhandler lærernes kompetanse, ble en kompetansevariabel konstruert på 

bakgrunn av lærernes svar. Variabelen ble konstruert med utgangspunkt i 4 spørsmål som 

tappet informasjon om kompetanse. Kompetanse ses i denne undersøkelsen på som praktisk 

og teoretisk kunnskap, og lærerne ble spurt om de hadde spesialpedagogisk utdanning og om 

de hadde opparbeidet seg kompetanse spesielt rettet mot elever med Down syndrom gjennom 

kurs og konferanser. Det ble i tillegg spurt om de hadde tidligere erfaringer med arbeid med 

elever med Down syndrom. Det siste spørsmålet handlet om de følte seg tilstrekkelig 

kompetente i forhold til sitt arbeid med å tilpasse opplæringen for elever med Down syndrom. 

Med svaralternativ på nominalnivå, hvor et ”ja” er gitt 1 poeng og et ”nei” er gitt 0 poeng, ble 

variabelen ”lærernes kompetanse” en tallskala fra 0 til 4 ut fra svarene lærerne ga på de 4 

spørsmålene. Det ble som tidligere nevnt vurdert å konstruere en dikotom variabel, men 

valget om skalavariabel ble gjort for å få frem variasjonen og for å få variabelen til å passe inn 

i en lineær regresjonsanalyse. Muligens kunne spesialpedagogisk kompetanse vært mer 

nøyaktig inndelt med bakgrunn i ulike utdanningsforløp (jf. nederst på side 52). 

Språkvariabelen har hele tiden hatt et målenivå på intervallnivå. Råskårene på testen 

bildebenevning (ekspressivt vokabular) og grammatic closure (ekspressiv grammatikk) er 

standardisert og lagt sammen til en totalsum som utgjør variabelen for elevenes ekspressive 

språkferdigheter. Av de 43 barna som inngikk i språkundersøkelsen, er 37 tatt med i den 

videre analysen og utgjør verdiene i språkvariabelen. Av de 37 casene er 3 markert ”missing” 

i dataene for testen grammatic closure og 1 case markert ”missing” i dataene for testen 

bildebenevning. I den videre regresjonsanalysen er missingverdiene til de barna som ikke lot 

seg teste på grunn av språk eller atferd, gitt gjennomsnittsverdien for utvalget på den enkelte 

testen, for å kunne inngå i analysen. Det er noe uenighet i litteraturen hvor vidt funksjonen 

”Replace with mean” bør benyttes med bakgrunn i at variasjonen i utvalget kan bli redusert 

og dermed påvirke en eventuell korrelasjon (Pallant, 2007; Christophersen, 2009; De Vaus, 

2002). ”Replace with mean” er likevel valgt benyttet for at alle lærerdataene kan inngå i en 

regresjonsanalyse. Hvis man ser i forhold til 5 % ”trimmed mean” (t.m) for begge testene, 

ligger disse verdiene ikke langt fra gjennomsnittet for de 37 casene, med 5% t.m på 2.61 og et 

gjennomsnitt på 2.91 (=3) for grammatic closure, og 5% t.m på 14.15 og et gjennomsnitt på 
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13.94 (=14) for bildebenevning. Det vil si at eventuelle uteliggerne i resultatet ikke har hatt 

noen stor påvirkning på gjennomsnittsverdiene, og er derfor inkludert i analysen i tråd med 

Pallant (2007). Atferd og språkvansker innvirket slik at barna ikke lot seg teste på de 

respektive testene. Det er gjort en antagelse om at erstatting av missingverdiene med 

gjennomsnittsverdien til utvalget ikke vil føre til at barna blir skåret for lavt i forhold til 

skåren de sannsyndelig ville oppnådd. Når i alt 14 barn skåret 0 på grammatic closure, og med 

bakgrunn i at forskning trekker frem grammatikk som et spesielt vanskeområde for barn med 

Down syndrom (Buckley, 2008; Kumin, 2008), er det ikke utelukket at de er blitt skåret litt 

for høyt eller tilnærmet likt det de ville oppnådd.  

Korrelasjonstester er gjort før regresjonstester ble utført. Dette fordi det både er sentrale 

forskjeller mellom korrelasjon og regresjon, i tillegg til at det er forbindelser mellom de to 

analysemetodene (Eikemo & Clausen, 2007). En enkel korrelasjonsanalyse kan gjøres for å se 

hva som ”rører seg”, før man går videre på en regresjonsanalyse. 

4.2.2 Korrelasjonsanalyse  

Først ble det foretatt en Pearson korrelasjon (to-halet test) mellom de standardiserte 

resultatene på bildebenevning og grammatic closure for de 37 barna som inngår i den videre 

analysen. Testen viser en korrelasjonskoeffisient på .547, og er signifikant på .01 nivået. Dette 

indikerer at det er stor sannsynelighet for at det finnes en positiv korrelasjon mellom de to 

resultatene. Ved å gjøre et spredningsdiagram, kan sammenhengen visualiseres (Gall et al., 

2007). Figur 4 (på neste side) viser punktenes spredning rundt regresjonslinjen for resultatet 

på de to testene.  

Regresjonslinjen skrår oppover mot høyre og viser at når skårene på ekspressivt vokabular 

øker, er det sannsynelig at også skårene på ekspressiv grammatikk øker, og motsatt. 

Sammenhengen er allikevel ikke perfekt, og man kan ikke nøyaktig predikere skåre på et mål 

på bakgrunn av det andre målet (Gall et al., 2007). Dette blir klart når vi ut fra figur 4 kan se 

at kun åtte barn ligger tett på linjen og enkelte barn med skårer over gjennomsnittet på 

bildebenevning skårer 0 på grammatic closure. Det barnet som skåret høyest på 

bildebenevning skårer kun rundt gjennomsnittet på grammatic closure. Hadde det vært en klar 

positiv korrelasjon, ville alle punktene samlet seg langs regresjonslinjen, og 

korrelasjonskoeffisienten ville ligget opp mot +1 (Gall et al., 2007).  



57 

 

 

Figur 4: Spredningsdiagram for ekspressivt vokabular og ekspressiv grammatikk. 

Det ble videre foretatt en en-halet Pearson R korrelasjonsanalyse mellom variablene for 

inkludering og de standardiserte språkferdighetene, med bakgrunn i at det antas å kunne være 

en positiv korrelasjon mellom de to. Som tabell 7 viser, ga denne analysen en svak positiv 

korrelasjon med en r=.332. Denne korrelasjonen viser en p=.02 som gjør den signifikant på 

<.05 nivået. Det kan nevnes at også en to-halet test viste seg å være signifikant på .05 nivået.  

Det er ikke funnet noen signifikant, klar korrelasjon mellom inkludering og lærernes 

kompetanse, med en r= .226 og en p-verdi på .09. De to uavhengige variablene kompetanse 

og standardiserte språkferdigheter har heller ingen klar korrelasjon som er signifikant på .05 

nivået med en p-verdi på .08. Tabell 7 fremstiller resultatet fra bivariate korrelasjoner 

(Pearson R) mellom de tre samlevariablene. 

Tabell 7: Korrelasjonstabell for inkludering, ekspressive språkferdigheter og 

lærerkompetanse. 

Variabler 1 2 3 

1.  Inkludering -   

2. Språkferdigheter .332* -  

3. Kompetanse .226
ns

 -.236
ns

 - 

* = .p ≤ 05., 
ns

 = non-significant, N = 37 
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Ved å ta en titt på et spredningsdiagram mellom skalavariabelen for grad av inkludering og 

det standardiserte ekspressive språkmålet i figur 5, får man et bedre visuelt inntrykk av at 

korrelasjonen mellom grad av inkludering og ekspressive språkferdigheter ikke er sterk, siden 

flere av punktene ligger langt fra regresjonslinjen. 

 

     

Figur 5: Spredningsdiagram mellom inkludering og ekspressive språkferdigheter. 

Ut fra figuren 5 ser man også at av de som skårer over 2 standardavvik over gjennomsnittet 

for ekspressive språkferdigheter for gruppen, er det en som ligger lavt på grad av inkludering, 

mot 4 som ligger høyt på grad av inkludering. Men det er også mange som har høy grad av 

inkludering som skårer under gjennomsnittet på de ekspressive språkferdighetene. Dette viser 

at det er stor variasjon, og dermed ikke lett å predikere grad av inkludering på bakgrunn av 

elevenes ekspressive språkferdigheter. Men sannsynligheten kan allikevel se ut til å være 

større for at økning i de ekspressive språkferdighetene kan føre til økning i grad av 

inkludering, og visa versa, selv om denne økningen ikke er betydelig. 

Siden det ble funnet en svak positiv sammenheng mellom den standardiserte språkvariabelen 

og inkluderingsvariabelen, var det relevant å gå videre for å se om det var mulig å finne ut av 

hvilken forklaringsverdi språkferdighetene kunne ha på graden av inkludering. Det er derfor 

foretatt en regresjonsanalyse, og selv om det ikke er funnet noen signifikant korrelasjon på .05 

nivået mellom lærernes kompetanse og inkludering, er den tatt med som en kontrollvariabel 
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med bakgrunn i teori og fordi den er sign. på <.10 nivået som også benyttes innen forskning 

rundt menneskelig atferd og abstrakte fenomener som inkludering (Gall et al., 2007; De Vaus, 

2002). Som man kan se ut fra tabell 16, er det ikke oppdaget noen sterk multikollinearitet 

mellom de to uavhengige variablene språkferdigheter og lærernes kompetanse (Midtbø, 

2007). 

4.2.3 Regresjonsanalyse 

Regresjonsanalyse belyser en avhengig variabel gjennom å se på hvor stor forklaringsevne en 

eller flere uavhengig variabler har på den avhengige variabelen. Metoden omfatter i første 

rekke variabler på intervallnivå, men det finnes regresjonsanalyser som kan benyttes på data 

og variabler på andre målenivå (Christophersen, 2009). Uavhengig variabel er den 

operasjonaliserte årsaksfaktoren, og den avhengige variabel er den operasjonaliserte 

kvaliteten som effekten måles på (Lund, 2002). Når man har mer enn én uavhengig variabel, 

som det ofte er innen samfunnsforskning, kan multivariat regresjon benyttes for å estimere 

effekten av de uavhengige variablene på den avhengige (Eikemo & Clausen, 2007). Hvis man 

ønsker å kontrollere for en annen uavhengig variabel, for å finne det unike bidraget den valgte 

uavhengig variabel har på variansen i den avhengige variabelen, kan regresjonsanalyse 

benyttes. Den gjør det mulig å kjøre inn den variabelen man ønsker å kontrollere for, før den 

uavhengige variabelen man er opptatt av blir tilført analysen (Pallant, 2007).  

Det er ulike anbefalinger når det gjelder antall case man må ha for å kjøre en multippel 

regresjon, hvor man har flere uavhengige variabler. Man bør minimum ha 15 case for hver 

variabel man inkluderer i analysen. Med et så lite utvalg som 37 case, er det begrenset hvor 

mange uavhengige variabler som kan benyttes (Pallent, 2007; Gall et al., 2007). Ut fra 

utvalgsstørrelsen har det ikke latt seg gjøre å kjøre inn flere uavhengig variabler som kunne 

vært aktuelt ut i fra teori om tema, som for eksempel atferd hos eleven, støtte av ledelsen eller 

samarbeid mellom lærerne. Tabell 8 viser hvor mye ekspressive språkferdigheter, når 

lærernes kompetanse er kontrollert for, som predikerer variansen i grad av inkludering ut fra 

ekspressive språkferdigheter. 
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Tabell 8: Hierarkisk multipell regresjonsanalyse med inkludering som avhengig variabel. 

Steg Prediktor R square Adjustet R
2
 R

2
Change p 

N =37 

Modell 1 

 

Kompetanse 

 

.051 

 

.024 

 

.051 

 

.178 

Modell 2 Ekspr.språk .207 .161 .156 .014 

Note. N = Antall personer, p = Significance F Change. 

 

Modell 1 representerer den uavhengige variabelen lærernes kompetanse. Som det framgår av 

tabell 8, kan ikke lærernes kompetanse forklare en signifikant del av variansen av inkludering, 

med en p = 178. Modell 2, hvor ekspressive språkferdigheter er tatt med i modellen i et andre 

sted, og det er kontrollert for lærernes kompetanse, er signifikant på .01 nivået med en p-verdi 

på .014. Modell 2 gir derfor et klarere bilde av forhold som forklarer variansen i inkludering 

enn modell 1.  

Som helhet har modell 2 en samlet forklaringsverdi på 20.7 % av variansen i inkludering. 

Men siden N= 37, og utvalget dermed er forholdsvis beskjedent, kan Adjustet R
2 

gi et mer 

realistisk mål på hvor stor forklaringsverdi de uavhengige variablene vil kunne ha i den 

virkelige populasjonen. Dette gir modellen en antatt samlet forklaringsverdi på 16.1 % av 

variansen i inkludering. Som vi ser av R
2
Change-verdien kan ekspressive språkferdighetene 

(slik de er operasjonalisert i denne undersøkelsen) alene forklarer 15,6 % av variansen i 

inkluderingen, når kompetanse er kontrollert for. 

Ut fra den standardiserte Beta-verdien i modell 2, bidrar begge variablene signifikant med et 

unikt bidrag med en β=.407 for språkvariabelen som er signifikant på .01 nivået og en β=.321 

for kompetansevariabelen som er signifikant på .05 nivået. Det er allikevel språkvariabelen 

som gir det største unike bidraget til å forklare variansen i grad av inkludering, når effekten av 

andre overlappende variabler er statistisk fjernet. Ut fra fortegnet på B-verdien kan vi se om 

effekten er positiv eller negativ, og i dette tilfellet er det en svak positiv effekt 

(Christophersen, 2009; Eikemo & Clausen, 2007). Språkferdigheter har allikevel en begrenset 

forklaringsverdi, og det er en stor del av variansen (ca. 84 %) som ikke er forklart. 
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5 DRØFTING AV RESULTATER 

I dette kapitelet vil resultatene, problemstillingen og forskningsspørsmålene drøftes i lys av 

relevant teori og forskning. Undersøkelsens validitet og reliabilitet er sentral og vil derfor 

drøftes først, før hovedfunnene og problemstillingen drøftes.  

5.1 Validitet og reliabilitetsvurdering 

Det er viktig å vurdere hvor gyldig slutningene man gjør er, og om det er gjort nok for å 

begrense systematiske og tilfeldige feil. I tillegg må det vurderes hvor pålitelig målingene 

som er gjort er, fordi det er en forutsetning for å trekke valide slutninger. Det har derfor vært 

naturlig å gjøre en validitetsvurdering i forhold til de fire validitetstypene; statistisk validitet, 

indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet, før hovedfunnene blir grundigere drøftet. 

Spørsmålet om reliabilitet vil bli berørt under punktene statistisk validitet og begrepsvaliditet.  

5.1.1 Statistisk validitet 

Statistisk validitet handler som tidligere påpekt om hvor holdbare slutninger man kan trekke 

om sammenhenger mellom uavhengige og avhengige variabler. Man stiller seg spørsmålet om 

tendensen man finner er statistisk signifikant og om styrken kan sies å være rimelig sterk 

(Lund, 2002). Trusler mot god statistisk validitet kan føre til ”Type I” feil, som handler om at 

man forkaste en sann nullhypotese eller ”Type II” feil, hvor en nullhypotese som ikke er 

korrekt beholdes (Midtbø, 2007; Lund, 2002). Man ønsker å unngå begge, men dilemmaet er 

at ved å redusere faren for å gjøre den ene feilen, øker sjansen for å gjøre den andre. Type I 

feil er tradisjonelt oppfattet som den mest alvorlige feilen (Midtbø, 2007). Truslene kan blant 

annet komme av brudd på statistiske forutsetninger i forhold til analysene som gjøres, og at 

antallet i utvalget er for lite. En annen trussel er lav statistisk styrke (Lund, 2002).  

Det er i denne undersøkelsen satt et signifikansnivå på .05. For å forebygge type I-feil, burde 

et .01 nivå vært valgt. Dette ville ha økt sannsynligheten for at man ikke avviser en korrekt 

nullhypotese om at det ikke er en sammenheng eller forskjell i populasjonen for øvrig, hvis 

man har funnet en slik sammenheng i undersøkelsens utvalg. Med et .05 nivå sier jeg meg 

villig til å gjøre en type-I feil 5 av 100 ganger (Midtbø, 2007). Ved korrelasjonstesten mellom 

ekspressivt vokabular og ekspressiv grammatikk ble det valgt en to-halet test, som gjør det 
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vanskeligere å avvise en nullhypotese (Midtbø, 2007; Lund, 2002). Mens det ble valgt en en-

halet korrelasjonsanalyse mellom inkludering og språkferdigheter, fordi det av Buckley et al. 

(2006b) antydes å være en positiv sammenheng mellom inkludering av barn med Downs 

syndrom i ordinær skole og bedring av språkferdigheter. Dette valget kunne ha ført til en 

større sannsynlighet for at Type I-feil ble begått, og det ble derfor også foretatt en to-halet test 

som viste signifikans på .05 nivå.  

Dataene i spørreundersøkelsen kan ha bidratt til noe lav statistisk styrke, som følge av et valgt 

målenivå som har lagt visse begrensninger i de statistiske analysene. Dårlig målingsreliabilitet 

kan bidra til å redusere statistisk styrke og svekke den statistiske validiteten (Lund, 2002). 

Selv om målingsreliabiliteten står som trussel i forhold til statistisk validitet, er det valgt å 

drøfte den under punktet begrepsvaliditet. En likertskala, med fem svaralternativer, kunne 

kanskje ha gitt et mer riktig bilde av målingene. Ved å ha svaralternativene; i svært liten grad, 

liten grad, middels grad, stor grad, samt i svært stor grad, ville svaralternativene i begge ender 

vært tilsvarende like, og gi mer korrekt bilde av fordelingen en den firedelingen som ble brukt 

uten et klart midtpunkt. En annen løsning som ble vurdert, men dessverre ikke benyttet var en 

tallinje, fra 1-7, hvor 1 var i svært liten grad og 7 var i svært stor grad. Dette ville gitt en 

mulighet til å tolke ordinalskalaen som en tallskala fra 1-7, hvor ordinær regresjonsanalyse 

kunne vært benyttet (Tufte, 2008; Midtbø, 2007). Vurderingen om ikke å benytte 

dummyvariabler ved å dikotomisere de fire svaralternativene i to grupper, men i stedet 

konstruere skalavariabler, hadde sin bakgrunn i ønske om å beholde så mye som mulig av 

spredningen i svarene som var gitt. Valg av dummyvariabler ville kunnet senke den statistiske 

styrken i resultatene (Tufte, 2008), men bruk av skalavariabler gir heller ikke et ideelt mål, og 

kan være problematisk. Ekstreme verdier kan bli ytterligere ekstreme, fordi det alltid vil 

finnes mennesker som svarer positivt på de fleste variablene, fordi dette oppfattes som det 

politisk korrekte å svare, og dermed kommer personen ut med ekstreme skårer på 

samlevariablene (Eikemo & Clausen, 2007). Det er ikke anbefalt å bruke lineær regresjon 

hvis fordelingen på den avhengige variabelen er for skjev, fordi dette kan påvirke 

signifikanttesting og intervallestimering (Christophersen, 2009). Den avhengige 

inkluderingsvariabelen ble konstruert som en skalavariabel, og fordelingens form ble utregnet 

og vurdert. Det viste en tilnærmet normalfordeling av skalaskårene med et gjennomsnitt på 

15.46 (M), en median på 16, og en mode på 15. Ved en normalfordeling ville disse verdiene 

vært helt like. Fordelingen viste seg å være en anelse venstreskjev (Skw -.481) og litt flat 
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(Krt. -.315). Fordelingen ga ikke noe stort avvik og er derfor vurdert til å kunne brukes i en 

vanlig lineær regresjon. 

Lav reliabilitet, det vil si at det er fare for målefeil, utgjør en trussel mot statistisk validitet. 

Når sammenhengen mellom de ulike variablene viser seg å være statistisk signifikant og med 

en rimelig styrke, kan dette gi indikasjoner på god statistisk validitet (Lund, 2002). Hvor mye 

en rimelig styrke på sammenhengen skal være, varierer ut fra hvilket felt det forskes på. ”I 

samfunnsvitenskapen er det usikre det eneste sikre”, sier Midtbø (2007, s.126). Det er kanskje 

derfor det er mer naturlig å velge et .05 nivå, enn et .001, som kunne ført til at det ville bli 

begått betydelig flere Type II-feil innen samfunnsforskning. Man kan heller ikke forvente å 

finne en sterk samvariasjon innen samfunnsforskning, noe som heller ikke ble funnet i denne 

undersøkelsen, siden sosial atferd og holdninger er meget komplekst og påvirkes av svært 

mange faktorer (De Vaus, 2002). Statistiske korrelasjoner kan være påvirket av ulike forhold 

og målefeil, og resultatet bør derfor tolkes med forsiktighet.  

Hadde utvalget bestått av flere elever og lærere, ville det vært lettere å oppnå høyere statistisk 

styrke, og faren for å begå Type-II feil ville vært redusert (Lund, 2002).  Den statistiske 

validiteten er allikevel forsøkt styrket ved at gjentatte purringer ga en responsøkning fra 14 

responser ved fristens utløp og til 37 responser før analysene ble gjennomført. Siden det alltid 

vil forekomme målefeil, er det en sjanse for at Type-I feil er begått i denne undersøkelsen, og 

at det feilaktig er antatt at det er en sammenheng også i den øvrige populasjonen av barn med 

Down syndrom, selv om målefeil er forsøkt redusert. 

5.1.2 Indre validitet  

Indre validitet handler om kausalitet, om man finner en årsak/effektretning som gir 

indikasjoner på at den uavhengige variabelen har en effekt på den avhengige slik den er blitt 

operasjonalisert (Lund, 2002). Indre validitet er i utgangspunktet ikke veldig relevant for 

denne undersøkelsen som er av ikke-eksperimentell art, hvor det ikke er foretatt noen 

manipulering av den uavhengige variabelen. Bruk av ikke-eksperimentelt design innebærer at 

man ikke har kontroll på trusler som for eksempel andre variabler som spiller inn, og derfor 

vil den indre validitet være lav (Kleven, 2002b). På tross av dette, er det i denne 

undersøkelsen gjort et forsøk på å etablere et retningsforhold gjennom bruk av 

regresjonsanalyse. Innledningsvis er det forklart en retning for undersøkelsen, ved å påpeke 

min antagelse om at språkferdigheter kan være med å påvirke graden av inkludering i skolen. 
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Ønsket var å se om språkferdigheter hos barna kunne ha en forklaringsverdi på grad av 

inkludering i skolen. Det ble i tillegg tatt med en tredje variabel, ”lærerkompetanse”, som ut 

fra teorien kunne tenkes å ha effekt på inkludering i skolen. Regresjonsanalysen gir oss 

mulighet til å finne stabile mønstre og tendenser som har en viss gyldighet, og er dermed ikke 

ute etter å lete etter korrekte svar som vanskelig lar seg finne (Midtbø, 2007). På grunn av 

målenivået på dataene fra spørreundersøkelsen er to av variablene som inngår i 

regresjonsanalysen konstruert som skalavariabler, og må tolkes med en viss grad av 

forsiktighet (les kap.4.2.1. om konstruksjon av samlevariabler). Utvalgsstørrelsen har også 

lagt begrensninger i forhold til antall kontrollvariabler som kunne benyttes.  

5.1.3 Begrepsvaliditet og reliabilitet 

Begrepsvaliditet har vært en sentral utfordring i denne undersøkelsen. Begrepsvaliditet er 

essensielt for gode måleresultater (Kleven, 2002a). Som tidligere nevnt i metodekapitelet, må 

begrepsvaliditeten vurderes for uavhengige og avhengige variabler hver for seg, og handler 

om hvorvidt begrepene faktisk måler de relevante begrepene i forskningsspørsmålet (Lund, 

2002). Det må argumenteres for et samsvar mellom de teoretiske begrepene og de 

gjennomførte målingene. Validitet vil påvirkes av den viten vi erverver gjennom andre 

undersøkelser og teori, det vil si vårt kunnskapsrom (Lund, 2002). Kjennskap til hvordan 

andre har operasjonalisert begrepene kan bidra til å øke validiteten ved å benytter den samme 

operasjonaliseringen. Validitet avgjøres dermed av graden av samsvar mellom begrepet slik 

teorien definerer begrepet og hvordan man lykkes i å operasjonalisere det (Kleven, 2002a). 

Det blir med andre ord viktig at det operasjonaliserte begrepet måler det som er intensjonen 

(De Vaus, 2002). Systematiske feil oppstår når de operasjonaliserte begrepene ikke klare å 

omslutte den mangfoldighet som begrepet egentlig rommer, man lykkes kun med å måle 

deler. Samtidig vil også det operasjonaliserte begrepet kunne inneholde elementer som kan 

sies å være uten betydning for begrepet. De systematiske feilene vil dermed kunne skape et 

skjevt bilde av begrepet som er forsøkt målt (Kleven, 2002a).  

Inkludering og kompetanse. Begrepene inkludering og kompetanse er abstrakte fenomener, 

og derfor vanskelig å måle. Inkludering blir i denne undersøkelsen forstått ut fra de fire 

sentrale utviklingsoppgavene Haug og Backmann (2006) mener skolen står ovenfor i sitt 

arbeid med å inkludere alle, nemlig; fremme fellesskapet og elevenes deltagelse, styrke 

demokratiske verdier og utbytte for elevene. Ved å ta utgangspunkt i en etablert 
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operasjonalisering er begrepsvaliditeten forsøkt styrket i denne undersøkelsen. Det er i 

undersøkelsen også lagt vekt på at ledelsen har et ansvar (Perner & Porter, 2008), og at 

omgivelsene må endre sin praksis og tilpasse opplæringen for å få til inkludering (Strømstad 

et al, 2004). Den etablerte operasjonaliseringen er dermed supplert med andre sentrale 

faktorer som er vektlagt i nyere litteratur om inkludering.  

Spørsmålet er om den operasjonaliserte definisjonen i denne undersøkelsen har vært et godt 

nok bindeledd til den teoretiske definisjonen. Hvor vidt inkludering ut fra dataene som 

foreligger er blitt godt nok belyst, kan det kanskje stilles spørsmål om.  Målefeil kan for 

eksempel komme av at svaralternativene i spørreundersøkelsen har vært for upresise (Midtbø, 

2007). For å redusere tilfeldige målefeil som misforståelser i spørreundersøkelsen kan føre til, 

kan det være lurt å la minimum to spørsmål tilknyttet det enkelte teoretiske begrep vi ønsker å 

måle, inngå i spørreskjemaet (Kleven, 2002a). Dette er forsøkt gjort i denne undersøkelsen, 

men det vil allikevel være en fare for at ulike personer vil tolke spørsmål ulikt, eller misforstå 

spørsmålene som stilles. Et tiltak for å bedre begrepsvaliditeten var å foreta en utprøving av 

spørreundersøkelsen før den ble sendt ut, for å få tilbakemelding på om spørsmålene ble 

oppfattet likt eller var vanskelige å forstå. På den måten kunne spørsmål lukes ut og forbedres 

på bakgrunn av tilbakemeldinger fra forsøkspersonene. Et annet grep for å bedre 

begrepsvaliditeten kunne vært å gi lærerne en felles definisjon på inkludering i forbindelse 

med spørsmålet; ”Hvis inkludering defineres som; Eleven er til stede i ordinær klasse, med 

tilrettelagt undervisning og deltar i alle timene sammen med sine jevnaldrende. I hvilken grad 

vil du da si at eleven din er inkludert?”. Det er derfor sannsynlighet for at inkludering som 

begrep har vært tolket noe ulikt hos den enkelte læreren som har deltatt i undersøkelsen. 

Det vil alltid kunne diskuteres om spørsmålene som er brukt til å danne skalaen for 

inkludering gir et godt nok bilde av grad av inkludering i skolen. Mange av spørsmålene har 

tappet relevant informasjon, men enkelte av spørsmålene har ikke fungert slik vi trodde ut fra 

utprøvingen av spørreskjemaet. Spørsmålene som var ment å tappe informasjon om hyppighet 

og hvor nyttig samarbeid med kontaktlærer er, har ikke gitt valide nok data, siden flere av 

informantene også var barnets kontaktlærer (flere var både spesialpedagog og barnets 

kontaktlærer, men ikke klassens kontaktlærer). Dette burde vært forutsett og spørsmålene 

burde vært stilt slik at både kontaktlærer og spesialpedagogene kunne svare. Disse dataene er 

derfor ikke benyttet i oppbyggingen av en inkluderingsskala. Enkelte spørsmål har dermed 

ikke fungert som forventet, og noen punkter har ikke vært godt nok dekket. Hovedvekten har 
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derfor blitt på deltagelse i det faglige og sosiale fellesskapet i inkluderingsindikatoren som er 

benyttet i analysene.  I utgangspunktet skulle de fire punktene vært likt vektet, men dataene 

har gitt lite valid informasjon om elevenes mulighet til å påvirke og delta i demokratiske 

prosesser, eller utbytte elevene har av opplæringen som tilbys den enkelte på 

undersøkelsestidspunktet. De samme prinsippene i forhold til begrepsvaliditet gjelder måling 

av kompetanse, og hvordan kompetanseskalaen er blitt konstruert. I likhet med annen 

litteratur om emnet, ses spesialpedagogiskutdanning som relevant kompetanse i forhold til å 

tilpasse opplæringen til elever med Down syndrom. I tillegg er annen kompetanse gjennom 

kurs og erfaring som er direkte rettet mot målgruppen relevant. Som tidligere nevnt, i kap. 

4.2.1. under lærerkompetanse, kunne skalaen for kompetanse vært ytterligere inndelt, med 

bakgrunn i at lærerne hadde ulike utdanningsløp innenfor spesialpedagogiskutdanning.  

Det er relevant å vurdere om et indikatorsett er representativt, og om målingsreliabiliteten er 

god. Man bør derfor estimere reliabiliteten. For indikatorer som er homogene, kan Cronbachs 

alfa være til hjelp for å finne indre konsistens (Christophersen, 2009), for eksempel i forhold 

til språkdataene i denne undersøkelsen. En reliabilitetsanalyse for indikatorsettene fra 

spørreundersøkelsen er utført men har ikke gitt en optimal indikasjon på reliabiliteten. De 6 

spørsmålene som tapper informasjon om inkludering ga en ustandardisert alfaverdi på .72. 

Det vil si at 72 % av variansen til indikatorsettet kan betraktes som reliabel eller sann varians. 

Det betyr ikke at indikatorene representerer et endimensjonalt begrep, men sier kun at det er 

en moderat indre konsistens (Christophersen, 2009). Christophersen (2009) påpeker at et 

homogent begrep bør ha en alfaverdi på minst .70. Det betyr at undersøkelsens indikatorsett 

ligger på grensen til å opptre mer heterogent. Har man et indikatorsett som opptrer noe mer 

heterogent bør man derfor se på reliabiliteten ved å se på generaliserbarhet. Reliabiliteten har i 

denne undersøkelsen derfor også blitt et skjønnsmessig spørsmål, i forhold til litteratur om 

emnet.  

Språkferdigheter. Tale- og språktester brukt i skolealder har en tendens til å undervurdere 

elever med Down syndrom fordi de oftest har fokus på verbale instruksjoner, uten å gi visuell 

støtte eller tips (Kumin, 2008). Testene måler sentrale aspekter ved språket, men det må tas 

høyde for at slike enkeltstående testresultater tatt ved kun ett tidspunkt ikke vil kunne dekke 

barnets faktiske språkferdigheter, og kun er en indikasjon som dekker enkelte aspekter. Et 

grep for å bedre validiteten kunne vært å benyttet testresultater fra flere målepunkt (Gall et al., 

2007), men uten lærerdata fra tidligere målepunkt har dette ikke vært aktuelt i denne 
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undersøkelsen. Det kunne vært benyttet spørsmål i lærerundersøkelsen som gikk på vurdering 

av barnas ekspressive språkferdigheter, siden de som er mye sammen med barna ofte forstår 

barna bedre enn en utenforstående (Kumin, 2008), slik forskningsassistentene som har samlet 

inn språkdataene har vært. Samtaler med lærerne i etterkant av testene har kunnet gi 

tilbakemeldinger om elevene har prestert tilnærmet det som er vanlig, og om dagsform har 

hatt en innvirkning. Slike kommentarer ble ført inn i testprotokollene, og kunne bidratt til ett 

mer valid bilde av språkferdighetene. Denne undersøkelsen har kun hatt tilgang på skårene til 

alle barna, og dermed ikke innsikt i protokolltilføyninger.  

Et vanskeområde mange barn med Down syndrom har, er relatert til hørsel og syn (Rondal, 

2008; Lofterød, 2004). Enkelte barn i utvalget kan ha skåret under evne, som følge av nedsatt 

hørsel og vanskeligheter med å få med seg muntlige beskjeder, eller vansker med å se bildene. 

Det kan derfor ikke utelukkes at det forekommer målefeil. Ideelt burde bruk av tegn vært 

inkludert i tillegg for å si noe om barnets evne til å kommunisere mer generelt. Et mål på 

artikulasjon kunne også vært aktuelt for å dekke ekspressive språkferdigheter bedre. Andre 

tilfeldige målefeil kan være eksterne betingelser som forstyrrelser under testen, for eksempel 

bråk osv. (Gall et al., 2007). Bruk av standardiserte tester kan ha bidratt til å redusere 

målefeil. Testene som er brukt er etablerte og normerte tester, med god reliabilitet. Det er i 

tillegg foretatt en reliabilitetsanalyse for begge de to språktestene i tilknytning til denne 

studien, med en alpha-koeffisient på .92 for bildebenevning og .83 for grammatic closure. 

Gall et al., (2007) påpeker at en reliabilitet over .80 er tilfredsstillende i de fleste 

forskningssammenhenger.  

Operasjonaliseringen og målingen av inkludering og lærernes kompetanse kan ha bidratt til 

målefeil, og dermed gitt en lavere reliabilitet enn språkdataene som er samlet inn. Dette kan 

igjen ha påvirket resultatene i blant annet regresjonsanalysen, hvor flere variabler opererer 

samtidig og man er ute etter å se hvilken påvirkningskraft de uavhengige variablene har på 

den avhengige. Dette kan føre til overestimering av effekten enkelte uavhengige variabler har, 

og underestimering av andre (Kleven, 2002a).  

Bruk av standardiserte tester og kvantitativ innsamling av data kan gi et betydningsfullt 

forskningsbidrag, men kan ikke slik jeg ser det, gi en fullverdig beskrivelse av fenomenet. 

Med bakgrunn i en relasjonell tenkning, vil slike kvantitative data gjort ved ett tidspunkt kun 

gi en forenklet måling av fenomenet der og da i den settingen. For å få til et mest mulig valid 

resultat og styrking av begrepsvaliditeten ville en triangulering av metoder vært ønskelig, 
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hvor også kvalitative data gjennom observasjon og intervjuer kunne gitt et viktig bidrag 

(Kleven, 2002a; De Vaus, 2002). I tillegg burde fenomenet belyses gjennom å benytte ulike 

grupper informanter. I denne undersøkelsen ville skoleledelsen, foreldre og medelever vært 

viktige bidragsytere til å belyse fenomenet og dermed også begrepet inkludering bedre. 

Muligens burde undersøkelsen vært gitt både kontaktlærer og spesialpedagog.  

5.1.4 Ytre validitet 

Spørsmålet om resultatet kan generaliseres til populasjonen av barn med Down syndrom i den 

norske barneskolen, er knyttet til ytre validitet. Trusler mot ytre validitet er blant annet 

interaksjonen mellom de uavhengige variablene og personene, situasjoner og tider. Det er 

snakk om kausale effekter eller relasjoner som varierer. Når disse variasjonene blir store, blir 

generaliseringen mer usikker. Det skilles mellom til-generalisering og over-generalisering 

(Lund, 2002). For denne undersøkelsen har det vært av interesse om funnene er noe som 

gjelder for alle norske barn med Down syndrom i barneskolen, altså en til-generalisering. Ved 

valg av homogene grupper, kan den ytre validiteten svekkes (Lund, 2002). Men siden det ikke 

har vært til hensikt å generalisere utover barn med Down syndrom (en over-generalisering), 

har ikke gruppens homogenitet svekket muligheten til å generaliserte til den ønskede 

populasjonen. Utvalget har i tillegg bestått av et tilnærmet likt antall gutter og jenter som går 

på skoler over hele landet. Utvalget må derfor sies å være et relevant utvalg i forhold til 

populasjonen man ønsker å generalisere til, altså senere årskull av elever med Down syndrom. 

Det må allikevel tas høyde for at undersøkelsen gjøres i en tid hvor skolen står i et 

skolepolitisk krysspress mellom målsetningene om en inkluderende skole og fokus på 

resultatoppnåelse (Wendelborg, 2010), og at generalisering over lang tid kan være vanskelig 

siden samfunnet syn på inkludering kan endres og at praksis dermed også endres. 

Utvalget skulle ideelt sett vært noe større i forhold til statistisk styrke, men det opprinnelige 

utvalget besto av 43 barn med Down syndrom i samme årskull, med tilknytning til skoler over 

hele landet, og totalt sett var det bare 70 levende fødte barn med Down syndrom dette året 

(Medisinsk fødselsregister, 2011). Et utvalg bestående av kun de 11 elevene jeg som 

forskningsassistent testet, ville ha gitt svært lav statistisk styrke, men tilgang på alle 43 har 

styrket den statistiske validiteten og dermed også den ytre validiteten. At det er foretatt 

gjentatte purringer for å få inn flest mulige svar på spørreundersøkelsen har også økt den 
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statistiske styrken, hvor bare 14 hadde svart innen fristen og svarandel etter purringer og 

oppfølging har kommet opp i 37 av 43 lærere, som gir en svarprosent på 86 %. 

For å styrke muligheten til å generalisere til alle elever med Down syndrom i barneskolen, 

ville det vært ønskelig å innbefatte barn på flere trinn på barneskolen. Det kunne også vært 

utført som en longitudinell studie hvor elevene følges over flere år, for eksempel 2.trinn, 

4.trinn og 6.trinn. Man kan anta at språkferdighetene vil bedre seg etter hvert som elevene blir 

eldre (Buckley, 2008), samtidig som forskning viser at segregerende tiltak øker etter hvert 

som barna blir eldre (Wendelborg & Ytterhus, 2009; Tøssebro 1997). Et slikt design ville 

kunne gitt mer sammenlignbare data og en bedring av både statistisk styrke, begrepsvaliditet 

og ytre validitet. Ytre validitet kan dessuten styrkes ved å benytte teori og forskningsresultater 

fra annen forskning for å begrunne sine resultater og dermed understreke dens 

generaliseringsverdi (Lund, 2002), noe som er forsøkt gjort i denne undersøkelsen.  

 

5.2 Drøfting av hovedfunn 

Problemstillingen i undersøkelsen har hatt fokus på i hvilken grad det er en sammenheng 

mellom skolens evne til å legge til rette for inkludering i barneskolen og språkferdigheter hos 

norske barn med Down syndrom. For å svare på dette, er det stilt forskningsspørsmål i forhold 

til i hvilken grad barna er inkludert, kompetanse hos lærerne, støtte fra ledelsen i arbeidet, og 

barnets ekspressive språkferdigheter. Hovedfunnene vil bli drøftet i forhold til disse punktene 

før problemstillingen om det er noen sammenheng blir drøftet. En avsluttende oppsummering, 

tanker om pedagogiske konsekvenser og visjoner om fremtiden blir gjort i kap.6. 

5.2.1 I hvilken grad er barna med Down syndrom inkludert? 

Det er forsøkt gitt svar på i hvilken grad barna i denne undersøkelsen er inkludert i 

barneskolen sammen med typiske utviklede barn på samme alder. Utgangspunktet for 

undersøkelsen har vært Haug og Backmann (2006) sine 4 indikatorer på oppgaver skolen har i 

forhold til inkludering. 

Funnene viser en stor variasjon fra skole til skole, noe som stemmer overens med tidligere 

undersøkelser rundt inkluderende praksis i skolen. I virkeligheten vil disse elevene oppleve 
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ulik grad av inkludering som strekker seg fra lite inkludert, ved at man kun er fysisk tilstede 

eller adskilt fra klassen man skulle hatt tilhørighet til, og til tilnærmet full inkludering hvor 

eleven har sin plass i klassen og deltar der, men med tilpasset opplæring til sitt nivå. 

Inkludering er en dynamisk prosess, som vil variere over tid (Håstein & Werner, 2008). En 

slik dynamikk kan blant annet være at barn som tidligere har vært mer inkludert, i perioder tas 

ut av undervisningen på grunn av uro og ustabilitet i miljøet rundt som eleven reagerer på. 

Dette er faktorer som enkelte lærere rapporterer at spiller inn på graden av inkludering.  

Samtidig kan man stille spørsmål om de 11 elevene som inngår i skalaen for grad av 

inkludering og som har tilhørighet til spesialavdelinger ved ordinær skole, og dermed ikke har 

en naturlig plass i en ordinær klasse slik full inkludering krever, burde ha vært tatt med, eller 

blitt tildelt en annen skåre i inkluderingsskalaen enn de er blitt gitt ut fra besvarelsene  

Faglig og sosial deltagelse. Som vi tidligere har sett viser lærernes gradering at kun 7 elever i 

stor grad er inkludert med jevnaldrende i friminuttet, og kun 6 elever i stor grad er inkludert 

med jevnaldrende i klasseromsaktiviteter. Dette er en liten andel. Når vi i tillegg vurderer 

dette opp mot svarene på inkludering av elevene i de ulike skolefagene og aktiviteter, ble 

tallet ytterligere redusert til 4 elever som deltar i alle fag. Hva dette kommer av er det 

vanskeligere å si noe om, men som både litteratur og lærernes utfyllende kommentarer peker 

på blir gapet mellom barna med Down syndrom og deres medelever større etter hvert som 

læringstrykket øker og det blir vanskeligere å følge den ordinære undervisningen i klassen 

(Wendelborg & Ytterhus, 2009). Tilpasningen som trengs for at eleven med Down syndrom 

skal ha utbytte av undervisningen blir muligens vurdert som for stor av lærerne og skolen. 

Er det dermed slik Strømstad et al. (2004) sier, at når barnet ikke passer inn i rammene som 

forventes, er sjansen større for at de får et segregert tilbud og i større grad blir ekskludert fra 

fellesskapet? Gapet mellom barna med Down syndrom og deres jevnaldrende kan se ut til å 

føre elevene ut av de teoretiske fagene, mens de fleste får delta i praktiske fag som gym, 

musikk, kunst og håndverk og delta på turer og ekskursjoner. I tillegg spiser de fleste elevene 

sammen med klassen sin. Man kan anta at de praktiske aktivitetene har romsligere rammer i 

forhold til forventningene til barnas ferdigheter. Oversikten i figur 1 (jf. kap. 4.1.1.), viser 

tydelig at elevene i stor grad er ute av klassens fellesskap i de teoretiske fagene. Deltagelsen i 

de enkelte fagene gir ikke signaler om at flertallet av elevene med Down syndrom har en 

tilhørighet i klassen som er like selvfølgelig som for alle andre. Når man i tillegg tar med 

Vygotsky’s tanker om den nærmeste utviklingssone, hvor samhandling og samarbeid med 
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mer kompetente voksne og jevnaldrende kan bidra til at barn mestrer mer enn det de ville 

gjort på egen hånd (Bråten & Thurmann-Moe, 2011), er det med et visst vemod man 

registrerer at så få av elevene deltar i de teoretiske fagene.  

Lav deltagelse reduserer mulighetene til å kopiere og etterligne gode ferdigheter og atferd 

(Kumin, 2008). Lav deltagelse allerede i de første årene på barneskolen, vil også begrense 

mulighetene til å etablere en ”samspillshistorie” mellom elevene med Down syndrom og 

deres medelever slik Dolva (2009) anbefaler, hvor gode strategier for samspill med 

jevnaldrene kan utvikles. Hvis det også er slik at språkferdigheter kan bedres gjennom 

deltagelse i ordinære klassemiljøer for elever med Down syndrom slik studiet til Buckly et al. 

(2006b) viste, så er det alvorlig at deltagelsen ser ut til å være begrenset i de teoretiske fagene, 

og dermed også i klassehverdagen som sådan.  Dette kan gi en negativ spiral slik Wendelborg 

(2010) påpeker, hvor lite deltagelse sammen med jevnaldrende vil resultere i færre muligheter 

til å utvikle og forbedre ferdigheter innen sosial kompetanse. Hvis disse ferdighetene ikke får 

utviklet seg, vil det igjen kunne gi negative reaksjoner fra omgivelsene og gi ytterligere 

begrenset mulighet til deltagelse.  

Ut fra dataene kan man spørre seg om skolens praksis stemmer mer overens med integrering, 

enn inkludering slik det i dagens dokumenter og litteratur blir beskrevet (Strømstad et al., 

2004). Besvarelsene gir indikasjon på at hensynet til den ordinære undervisningen fremdeles i 

de fleste tilfellene setter grenser for hvem som kan innlemmes i klassens fellesskap, i stedet 

for at skolen gjør nødvendige endringer slik at alle inkluderes. Undersøkelsen viser at 4 av de 

37 elevene har en plass i klassen i alle fag, og man kan anta at det blir forsøkt tilrettelagt for 

dem slik at de kan delta sammen med klassen mest mulig siden lærerne deres svarer at de i 

middels eller stor grad har nytte av å være inkludert i klassens faglige fellesskap. Disse 4 

elevene er de som kommer nærmest det som Prater (2010) trekker frem som full inkludering, 

hvor hjelpen forsøkes gitt innenfor den ordinære undervisningen i klasserommet. Nå skal det 

understrekes at også for disse 4 elevene blir spesialpedagogisk/assistenthjelp i noen grad brukt 

som enetimer, men at alle de 4 også får hjelp innenfor klassens rammer. Men disse 4 elevene 

er i undertall ut fra det som rapporteres, og viser at det fremdeles er et stykke frem til full 

inkludering av barn med Down syndrom, og særlig på området med å fremme inkludering i 

det faglige fellesskapet. Derfor er det en del som tyder på at det er elever som fremdeles kan 

sies å være fysisk plasserte i ordinær skole uten å delta i klassefellesskapet, og at skolen, i tråd 

med Midtlyngsutvalgets konklusjoner (Kunnskapsdepartementet, 2009), har en utfordring i å 
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endre seg slik at det gir rom for hele spekteret av variasjon som finnes i befolkningen. 

Dersom fellesskapet er en forutsetning for læring og arbeidsfellesskap og på den måten legger 

grunnlag for livserfaring, slik Dalen (2006) påpeker, er det et tankekors at enkelte barn med 

Down syndrom fremdeles ser ut til å få færre muligheter til dette. Den enkelte må kunne være 

deltagende i utdanningen, hvis målsetningen er at alle skal være deltagende i samfunnet 

(Strømstad et al., 2004), men da fordrer det langsiktig tenkning og tilpassning.  

Relasjoner til jevnaldrende. Når inkludering handler om tilknytning mellom den enkelte 

elev og fellesskapet, handler det også om utvikling av relasjoner mellom barna (Håstein & 

Werner, 2008). Utvikling av vennskap med jevnaldrende pekes på som en viktig faktor for å 

lykkes med inkludering (Kaland, 2009). Debatten om inkludering handler også om elever med 

utviklingshemning får muligheten til sosial tilhørighet og vennskap hvis de inkluderes i en 

ordinær skole. At over halvparten rapporteres å ha jevnaldrende venner i middels eller stor 

grad er både oppløftende og trist. Trist fordi det betyr at det faktisk er 15 som i liten grad har 

jevnaldrende venner, og at bare 29 sies å ha minst én god venn på skolen. Med tanke på 

diskusjonen rundt muligheten til å etablere vennskap, og at dette er et argument for at elevene 

skal gå sammen med andre elever med tilsvarende eller andre vansker, kan det være på sin 

plass å peke på at de 15 elevene som rapporteres i svært liten eller liten grad ha jevnaldrende 

venner, fordeler seg likt mellom de som går ved spesialavdelinger og de som er tilknyttet 

ordinær klasse, også når det gjelder de som rapporterer at eleven ikke har én god venn. Dette 

gir signal om at plassering på spesialavdeling heller ikke ser ut til å sikre mulighetene for å 

inngå vennskap. Samtidig er det gledelig å registrere at så mange har minst én god venn og at 

de har jevnaldrende venner ved skolen, noe som viser at vennskap og sosial tilhørighet er 

mulig.  Det ville derfor vært spennende å fulgt disse barna nærmere opp, med en kvalitativ 

undersøkelse om hva som gjøres fra skolens side for å knytte relasjoner til jevnaldrene eller 

yngre medelever. Relasjoner som dannes naturlig mellom elevene ut fra interesser behøver 

ikke være de eneste, hvis man tenker at relasjoner blir til i et miljø slik Tøssebro og Lundeby 

(2006) peker på. Det bør stilles spørsmål om hva som gjøres ved de enkelte skolene for å 

arbeide med klassemiljøet og fundamentet for en god inkludering (Strømstad et al., 2004). Nå 

må det tas forbehold om at det er elevenes lærere som svarer, og at opplevelsen av å ha venner 

kun kan kontrolleres ved å spørre de det faktisk gjelder, nemlig barna med Down syndrom og 

deres medelever.  
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Siden det er i relasjon til andre at vi utvikler mellommenneskelige ferdigheter og følelsen av 

hvem man er (Kaland, 2009), er det viktig å få være sammen med andre. Da er det oppløftene 

å se at 26 lærere mener at elevene har stort utbytte av å være inkludert i det sosiale 

fellesskapet i klassen, og at kun 4 sier at eleven ikke har utbytte av dette. Dette stemmer godt 

overens med at så mange elever deltar i de praktiske fagene, på turer og ved måltider. Når 

lærerne ser dette som nyttig for barna, kan man tenke seg at dette bidrar positivt til elevenes 

deltagelse i det sosiale fellesskapet. Man kan undres over at bare 8 lærere mener eleven har 

stort utbytte av å være inkludert i klassens faglige fellesskap, og 10 i middels grad. Her må 

det tas høyde for at lærerne kan ha oppfattet faglig fellesskap ulikt, og at enkelte kan ha tenkt 

felles undervisning (kateterundervisning) og ikke tilpasset opplæring.  

Ut i fra besvarelsene er det til sammen 18 barn som kan sies å ha utbytte av å delta i det 

faglige fellesskapet. Et spørsmål som da er relevant å stille er hvorfor ikke flere en 4 elever 

deltar i alle fag. Er det elever som kunne ha utbytte av dette, som ikke gis anledning til det? 

Hva kommer i så fall dette av? Enkelte lærere utdyper at eleven har nytte av å delta i noen 

fag, men ikke i alle. Full inkludering sies å være viktig, fordi alle barn trenger å lære sammen 

med typisk utviklede barn. Typisk utviklede barn kan opptre som gode språkmodeller, 

kommunikasjonspartnere og rollemodeller både i den faglige opplæringen og for sosial atferd 

i og utenfor klasserommet (Buckley et al., 2006).  

Når det videre er 15 som sies i svært liten eller liten grad å være inkludert i friminutt og 

klasseaktiviteter sammen med jevnaldrende, så stemmer ikke dette overens med nytten som 

blir rapportert i forhold til det å være inkludert i det sosiale fellesskapet. Det kan dermed se ut 

til at enkelte elever som sies å ha nytte av faglig og sosialt fellesskap ikke blir gitt optimal 

anledning til å dra nytte av dette.  Hva som legger hindringer for en slik deltagelse gir ikke 

denne undersøkelsen klare svar på. Men leder for programstyre som skal se på virkninger av 

Kunnskapsløftet, Sten Ludviksen, refereres av Ruud (2011), hvor Ludviksen påpeker at 

lærerne i stor grad er positive til organisatorisk segregering, ved å splitte opp svake og sterke 

elever. Det antydes videre at lærerne bør innse at en god balansering vil kunne medvirke til at 

dyktige elever kan bidra med å trekke opp svake elever. Deltagelse i fellesskapet er 

selvfølgelig ikke det eneste kriteriet for inkludering, og det er også viktig at elevene får en 

opplæring som gagner dem både sosialt og faglig (Haug & Backmann, 2006), men den 

gjensidige læringen mellom barna bør allikevel ikke undervurderes (Nilsen, 2008).   
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Å være inkludert bør innebære kontakt med jevnaldrende typisk utviklede barn i den ordinære 

skolen (Kaland, 2009; Taylor et al, 1996). Når elever med Down syndrom ser ut til å ha behov 

for støtte i opplæringen og i tillegg ser ut til å kunne ha fordeler av å kunne se etter eller 

etterligne andre, er det relevant om jevnaldrende elever ses på som en ressurs i dette arbeidet. 

Som Nilsen (2008) trekker frem, så handler det om å få utfordringer å strekke seg etter og få 

rom til å utfolde seg og lære sammen med andre. Litt mer enn halvparten av lærerne svarer at 

medelever i middels grad benyttes som en ressurs i opplæringen av elevene med Down 

syndrom, noe som indikerer at de betraktes som en ressurs av flere av skolene. Av de 37 

spurte svarte 4 at de i stor grad benyttet jevnaldrende som ressurs i barnas opplæring. Av de 4 

som deltar i alle fag sammen med klassen, brukes jevnaldrende i stor eller middels grad som 

ressurs i elevenes opplæring. Det er allikevel en vei å gå når 14 lærere svarer at jevnaldrende i 

liten grad benyttes som ressurs i opplæringen, når det kan betraktes som nyttig læring for de 

typisk utviklede barna som senere skal ut i samfunnet hvor idealet også der er et inkluderende 

samfunn. Holdningsskapende arbeid fra barna er unge bør ses på som et viktig grep for å nå 

målet om et inkluderende samfunn (Nilsen, 2008; Strømstad et al., 2004). 

Spesialundervisning. Det har vært vanskelig å fastslå om deltagelsen i klassen reduseres i 

takt med hvor mye spesialundervisning elevene mottar, siden både spesialpedagog og 

assistenttimer benyttes til enetimer, gruppetimer og i klassen med de andre elevene. Et 

utdypende spørsmål om i hvilken grad enetimer, gruppetimer og timer i klassen blir brukt, 

kunne gitt et tydeligere svar på dette. Antall støttetimer barna er tildelt totalt ser ut til å variere 

fra 7 timer til 45 timer støtte i uka, det betyr at enkelte av elevene har full oppdekning på 

skolen og SFO, mens andre kun mottar hjelp noen timer i uka. Dette gir ingen klare 

indikasjoner på at deltagelsen i klassen synker i takt med spesialundervisning, slik Dolva 

(2009) og Wendelborg (2010) fant i sine undersøkelser. Men ser vi det i sammenheng med 

deltagelse i de enkelte fagene, kan det se ut som de fleste av elevene har spesialundervisning 

som i stor grad foregår utenfor klassens undervisning. En nærmere undersøkelse rundt 

hvordan spesialpedagogisk undervisning og ressurser blir benyttet, og hvordan samarbeidet 

mellom klassestyrer og spesialpedagog fungerer kunne vært fruktbart. Det må understrekes at 

undersøkelsen ikke har innhentet informasjon om eventuell bruk av tolærersystem og hvilken 

form for undervisning det legges vekt på, for eksempel om det er utstrakt bruk av 

prosjektarbeid, og dermed mindre relevant å snakke om fast deltagelse i fagene. Når nesten 

samtlige elever har assistenttimer, som varierer fra 3–37 timer, er det av relevans at det i 

Melding til stortinget nr. 18 settes spørsmålstegn i forhold til at assistenter uten den 
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nødvendige kompetansen benyttes til opplæring av elevene, når opplæring i utgangspunktet 

skal gis av kvalifisert personell (Kunnskapsdepartementet, 2011b). Bruk av assistenter kan 

være positivt og bidra til nødvendig støtte og hjelp, men når 29 av elevene har enetimer med 

assistent, er det nærliggende å stille spørsmål om alle assistentene har den nødvendige 

kompetansen for å gi eleven optimal og tilpasset opplæring i tråd med gjeldende lover og 

regler. Undersøkelsen gir ingen direkte opplysninger om hva enetimene benyttes til; om tiden 

benyttes til ADL-trening, eller faglig opplæring.  

Endring i skolens praksis. Det er tankevekkende at kun 6 svarer at elevens læringsbehov har 

hatt innvirkning på klassens praksis, og hele 24 lærere svarer at læringsbehovet har hatt svært 

liten eller liten innvirkning. Når inkludering handler om at skolens praksis må endres for å få 

til en god inkludering av alle elever med den variasjonen det innebærer (Nilsen, 2008; 

Strømstad et al., 2004). Kan dette tyde på at skolen ikke endrer praksis etter hvilke behov 

elevene har, men heller tar elevene ut av klassen når de ikke har nytte av den felles 

undervisningen som det er lagt opp til. Undersøkelsen har ikke kunne kontrollere for om 

undervisningspraksis ved den enkelte skolen allerede er så tilrettelagt at store endringer ikke 

har vært nødvendig for å inkludere eleven, eller hvilken grad av utviklingshemning eleven 

har, og dermed graden av lærevansker og hjelpebehov.  

Når vi ser at alle barna i undersøkelsen har sakkyndig vurdering, og dermed en individuell 

opplæringsplan, er det i tillegg oppsiktsvekkende å se at så mange som 18 lærere svarer at 

elevens IOP i svært liten eller liten grad er koordinert med klassens undervisningsplan. Dette 

kan gi indikasjoner på at elevenes behov ikke ses i sammenheng med den ordinære 

undervisningen og planleggingen av denne. Nå skal det sies at 14 svarer at IOP’en er 

koordinert i middels grad, men det er bare 5 som svarer at den i stor grad er koordinert med 

planene for klassen. Det kan by på store utfordringer å inkludere elevene fullt ut, når ikke de 

grunnleggende planene er samkjørte. Det pekes også av andre på at det ligger et 

forbedringspotensial i at skolen i større grad koordinerer ordinær tilpasset opplæring og 

spesialundervisning (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004). Denne undersøkelsen 

har dessverre ikke gode nok data på hvordan dette samarbeidet fungerer ved alle de involverte 

skolene. Skolen havner som tidligere nevnt i et dilemma mellom hensynet til fellesskapet og 

den individuelle tilpassningen av opplæringen (Bjørnsrud, 2009; Strømstad et al., 2004). 

Enkelte lærere utdyper at eleven deltar lite i klasseromsaktiviteter fordi elevene har eget 

opplegg, at dette foregår mye en-til-en trening og at det faglige nivået gjør at elevene ikke har 
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nytte av den vanlige klasseromsundervisningen. Dette gir indikasjoner på at individfokuset 

muligens er større enn fokuset på endringer av miljøet eleven skal inkluderes i (Wendelborg 

2010; Strømstad et al., 2004). Andre årsaker som trekkes frem er ustabilt læringsmiljø som 

har ført til fysisk utagering, og at enkelte elever reagerer så mye på uro rundt seg at de 

konsentrerer seg best når de er i en-til-en opplæring. Det er lett å forstå skolens dilemma når 

barnas læringsutbytte også skal stå sentralt, samtidig som det kan stilles spørsmål om et dårlig 

klassemiljø eller ustabilt personal skal gå ut over deltagelse i fellesskapet for elevene med 

Down syndrom. Her hadde det vært interessant med utfyllende opplysninger om hva som 

gjøres i forhold til arbeid med klassemiljøet. Muligheten for at det også er andre elever som 

kunne trenge bedre tilpassning av undervisningen er stor, dersom det forekommer mye uro og 

bråk i klasserommet. 

Midtlyngsutvalget påpeker at organisering av opplæringstilbud er avhengig at den enkelte 

elevs behov og skolens forutsetninger, og at handlingsrommet gjør at enetrening i enkelte 

tilfeller kan være den eneste måten å gi opplæring på (Kunnskapsdepartementet, 2009). 

Samtlige elever i denne undersøkelsen får enetrening med spesialpedagog og/eller assistent. 

Sammenligner vi det med antall fag elevene er ute av klassen, kan vi anta at enetrening eller 

opplæring i smågrupper blir benyttet i utstrakt grad. Det ville vært av interesse å visst hvor 

mye tid som går med til enetrening versus smågrupper, siden bruk av smågrupper kan være en 

positiv måte å tilpasse undervisningen sammen med andre medelever. Midtlyngsutvalget 

foreslår i tillegg at opprettelse av varige spesialgrupper med samme diagnose eller egenskaper 

hos elevene ikke bør aksepteres, men at tidsbegrensede tiltak for elever med tilnærmet like 

læringsbehov, som vil ha utbytte av å lære sammen, kan godtas (Kunnskapsdepartementet, 

2009). Tilbudet til de 11 elevene som har tilknytning til spesialavdelinger ved ordinær skole 

faller ikke inn under et tidsbegrenset tiltak, og utgjør et tilbud som ikke kan sies å være 

inkluderende. Nå vil det nok være enkelte som stiller seg kritisk til dette, og som vil hevde at 

en slik oppfatning er en trussel mot å yte hensiktsmessig opplæring for elever som har 

særskilte opplæringsbehov (Strømstad et al., 2004). Men uansett er det viktig å stille seg 

spørsmålet om tilbudet er til barnas beste, eller om det er et resultat av vår tilkortkommenhet 

når det gjelder å tilpasse den ordinære undervisningen, slik at den kan romme flere enn den i 

dag gjør. Undersøkelsen gir dessverre ikke svar på om tilbudet eleven får er i samsvar med 

foreldrenes ønske, og med unntak av én kan det ikke sies noe om enkelte foreldre faktisk har 

ønsket at eleven skal ha tilknytning til en spesialavdeling, og i så fall hvorfor.   
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Å fremme elevenes deltagelse. Ut fra undersøkelsen kan man konkludere med at elevene i 

lite grad deltar i det faglige fellesskapet i den ordinære klassen. Allikevel viser tall fra 

undersøkelsen at 28 av elevene i stor eller middels grad har tilsvarende ansvarsoppgaver som 

de andre elevene i klassen (som å hente bøker i hylla, være ordenselev osv.). Dette er positivt, 

men hvis barnet samtidig er mye ut av klassen, blir det færre muligheter til å praktisere dem. 

Besvarelsene viser ikke om disse ansvarsoppgavene faktisk gjøres i klassens fellesskap. Når 

lærerne blir spurt i hvilken grad det forventes at eleven følger klassens regler, svarer kun 4 i 

svært liten eller liten grad, mens hele 19 sier at det i stor grad forventes at eleven følger 

klassens regler. Spørsmålet er om dette er positivt, eller om det er slik at forventningene er for 

høye og at eleven føres ut av klassen når eleven ikke klarer å innpasse seg i tråd med 

forventingene. Ut fra inkluderingstanken bør alle elever ha tilpassede plikter og oppgaver ut 

fra evner og forutsetninger, slik at de kan være med å bidra til fellesskapet (Haug & 

Backmann, 2006).  

En god del av lærerne har brukt begrepet ”tilpassning av opplæringen” og at eleven deltar når 

det er temaarbeid, med tilpassning. Noen nevner også at det er forsøkt tilpassning i klassen, 

uten at det har vært vellykket. Dette gir signaler om at det er mange lærere som jobber for å få 

til en bedre tilpassning og dermed økt inkludering, men at dette er en vanskelig oppgave. Det 

gir også indikasjoner på at tema- og prosjektarbeid er arbeidsmetoder som gjør det enklere å 

tilpasse opplæringen til eleven. Sannsynligheten er antageligvis stor for at det er flere elever i 

klassen som strever med å følge med i den ordinære undervisningen. Et fokus på hvilke 

hindringer for optimal læring og deltagelse som finnes ved den enkelte skole og i den enkelte 

klasse, vil dermed kunne bedre mulighetene til tilpasning av opplæringen, som vil kunne 

gagne klassens læringsmiljø som helhet.   

En debatt i skolen om hva inkludering er, og bør være, hadde vært ønskelig med tanke på at 

begrepet har vært aktuelt i skolen siden Reform 97, men fortsatt ser ut til å være lite drøftet 

(Bjørnsrud, 2009). Det kan virke som fokuset og forståelsen rundt begrepet inkludering 

varierer fra person til person, og at det i skolens styringsdokumenter også åpnes for en praksis 

som ikke er i tråd med full inkludering (Strømstad et al., 2004). En lærer kommenterer at 

budsjett ofte setter en stopper for gode tiltak. Denne undersøkelsen tar ikke for seg 

underliggende faktorer som kommune- og skolestørrelse, økonomi, og andre faktorer som 

også trekkes frem som viktig i inkluderingssammenheng (Bjørnsrud, 2009). Men 
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undersøkelsen har forsøkt å sette fingeren på skolens evne til å fremme inkludering, gjennom 

innhenting av opplysninger rundt lærernes kompetanse og støtte fra ledelsen. 

5.2.2 Skolens evne til å fremme inkludering 

Det store flertallet av lærerne opplevde seg i stor og middels grad kompetente til å 

tilrettelegge for barn med Down syndrom, men svarer allikevel at de ikke opplever seg 

kompetente nok. Lærernes kompetanse trekkes frem som en faktor som spiller en avgjørende 

rolle i barnas opplæring, i tillegg til at det gis mulighet til kompetanseutvikling slik at man 

settes i stand til å møte utfordringer og krav man blir satt ovenfor (Kunnskapsdepartementet, 

2008). Når undersøkelsen viser at hele 62.2 % av lærerne ikke føler at de har tilstrekkelig 

kompetanse i forhold til arbeidet med å tilpasse opplæringen til eleven med Down syndrom, 

gir dette et signal om et behov for kompetanseutvikling og oppdatering av kunnskap. 

Samtidig svarer svært få av dem at de i liten grad føler seg kompetente, noe som gir signal på 

at de har kompetanse, men at det dukker opp utfordringer som gjør at de alltid vil ha behov 

for mer. Når en lærer peker på behovet for veiledning direkte til lærerne, spesialpedagogene 

og assistentene, og at dette er nedprioritert i dagens skole, må man spørre seg om dette er noe 

kanskje flere føler når de ikke opplever seg kompetente nok. At ny forskning og kunnskap 

ikke når ut til de som arbeider med elevene, trekkes frem som en svakhet. Wendelborg (2010) 

peker på at skolen blir stående i et krysspress mellom idealet om inkludering og de mer 

individ og resultatorienterte føringene, og at det etterlyses større involvering av myndighetene 

i forhold til å løse alle oppgavene blant annet i forhold til innføringen av kunnskapsløftet. Da 

er det oppløftende at den nye Meldingen til Stortinget nr. 18 (Kunnskapsdepartementet, 

2011b) vektlegger behovet for mer veiledning og spesialpedagogisk kompetanse inn i skolen. 

At mange av lærerne har kompetanse, vises ved at mer enn halvparten har deltatt på kurs som 

har vært spesielt rettet mot elever med Down syndrom. Det er positivt at mange av disse har 

vært på kurs i bruk av tegn-til-tale, og at flere har hatt fokus på lese- og skriveopplæring for 

elever med generelle lærevansker. Over halvparten av lærerne har formell spesialpedagogisk 

kompetanse, selv om denne kompetansen ikke behøver være spesielt rettet mot utfordringene 

lærerne opplever i arbeidet med elevene med Down syndrom. Spesialpedagogisk kompetanse 

bør allikevel være med å øke lærernes generelle kompetanse i forhold til tilrettelagt 

opplæring, sett i forhold til de som har ordinær allmenn- og førskolelærerutdanning. Av de 

spurte lærerne rapporterer 10 av dem at de ikke har spesialpedagogisk kompetanse, kursing 
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eller erfaring med elever med Down syndrom fra tidligere. 4 av disse 10 lærerne er hele 

klassens kontaktlærer. Dette kan være positivt at klassens kontaktlærer har ansvaret for alle 

elevene i klassen - noe som er i tråd med inkluderingstanken, men kan også virke negativt inn 

hvis lærerne ikke opplever å ha den nødvendige kompetansen til å tilpasse opplæringen til 

elevens behov. Perner og Porter (2008) peker på viktigheten av at lærerne uten den 

nødvendige kompetansen må få støtte og veiledning av andre med mer erfaring, som har en 

optimistisk holdning til utfordringene dette innebærer. Når disse 10 lærerne har fått ansvaret 

for å tilrettelegge et godt opplæringstilbud for elevene med Down syndrom, er det et 

tankekors at ikke ledelsen har gitt dem større mulighet til å opparbeide seg kompetanse på 

feltet. Det må påpekes at trivselen med å arbeide med elevene med Down syndrom ser ut til å 

være stor; nesten samtlige av lærerne rapporterer stor grad av trivsel i dette arbeidet, noe som 

igjen vil kunne spille positivt inn på samspillet mellom lærer og elev.  

Når klar ledelse og aktivt arbeid med miljøet både på skolen som helhet og i den enkelte 

klasse ses som viktig for å sikre en inkluderende skole (Perner & Porter, 2008, Strømstad et 

al., 2004), er det av relevans om skolene har en felles plan for inkludering og i hvilken grad 

lærerne opplever støtte fra ledelsen i arbeidet med elevene med Down syndrom. Av de 37 

spurte, var det kun 9 lærere som svarte at det fantes en plan for inkludering, og av disse 9 

skolene, var 2 av dem spesialavdelinger. Man kan stille spørsmål ved hva disse 2 skolene 

legger i en inkluderende skole, når elevene får plass ved egen avdeling og ikke i den ordinære 

klassen. Når flertallet av skoler ikke har noen felles plan for inkludering av elever med 

spesielle behov, kan man stille seg spørsmålet om dette er et tema som er blitt diskutert og 

jobbet med i personalgruppen ved skolen. Det gir et signal om at få av lederne anser det som 

en prioritert oppgave å arbeide ut et felles mål i forhold til inkludering jf. Perner (2008). Av 

de 4 elevene som deltar i alle fag, har to av skolene en plan for inkludering. Lærerne her 

opplever stor grad av støtte fra ledelsen. De to andre skolene har ikke plan, men lærerne her 

opplever også stor og middels grad av støtte fra ledelsen.  

Selv om det er en liten andel, så svarer 6 av lærere at de i svært liten eller liten grad føler at 

skoleledelsen støtter dem i arbeidet med elevene med Down syndrom. To av lærerne har valgt 

å la dette punktet stå ubesvart. Det er som sagt relativt få lærere som svarer at de i liten eller 

svært liten grad opplever støtte fra ledelsen, men samtlige av de 6 som gir dette svaret, har 

havnet mellom 10 og 16 poeng på inkluderingsskalaen. Den konstruerte inkluderingsskalaen 

går fra 6 som er i svært liten grad og opp til 24 som er i stor grad. Av de som har skåret over 
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16 poeng har alle sammen svart at ledelsen støtter dem i middels eller stor grad. Dette støtter 

opp om det Perner (2008) sier om viktigheten av at lederen er på banen og går sammen med 

sitt personale i arbeidet med en inkluderende skole. 

5.2.1 Elevenes ekspressive språkferdigheter 

Undersøkelsen viser at alle de 37 barna i det endelige utvalget har en IOP som inneholder 

systematisk språkopplæring. Siden språk- og talevansker er et hovedproblem hos mange 

mennesker med Down syndrom (Jenkins, 1993), var dette ikke et overraskende funn. I denne 

undersøkelsen har jeg ikke vært ute etter å se om de ekspressive språkferdighetene er svakere 

enn det reseptive språket slik det hevdes at det er, men interessen har vært rettet mot mulige 

forbindelser mellom det ekspressive språket og inkludering i skolen (Dolva, 2009; Feeley & 

Jones, 2008).  Det har heller ikke vært et hovedfokus på hvor språkferdighetene til elevene 

befinner seg i forhold til normgruppen. Men for å sette det litt i perspektiv før resultatene fra 

språkmålene drøftes, ser vi at barna med Down syndrom skårer under det som kan forventes 

av jevnaldrende typisk utviklede barn. Spesielt slår det ut på testen for ekspressiv 

grammatikk, hvor barnas høyeste skårer på 11-13 akkurat kommer innenfor testens laveste 

normerte alder på rundt 4–4,5 år (Kirk et al., 1968). Til sammenligning ga høyeste skåre på 

bildebenevning 25 poeng, en normert alder på 6,10 år (Wechsler, 2002). Barna i utvalget var 

rundt 8-8,5 år på testtidspunktet. 

Det ble funnet en positiv korrelasjon mellom barnas skårer på ekspressivt vokabular og 

ekspressiv grammatikk. Det kan se ut som vi med mer en 99 % sikkerhet (p.<.01) kan si at 

man vil finne en positiv sammenheng i resten av populasjonen av barn med Down syndrom, 

noe som for øvrig også støttes av tidligere funn (Buckley, 2008; Kumin, 2008). Dette 

stemmer også overens med det som er vanlig for typisk utviklede barn, nemlig at 

vokabularstørrelsen ser ut til å ha betydning for utvikling av ferdigheter i grammatikk 

(Buckley, 2008). Et blikk på spredningsdiagrammet i figur 4 i forrige kapittel, viser at det er 

en liten tendens til at de som skårer lavt på ekspressivt vokabular, skårer lavt også på 

ekspressiv grammatikk, selv om mønsteret ikke er entydig. Enkelte elever som ligger over 

gjennomsnittet for gruppa på ekspressivt vokabular, skårer faktisk under gjennomsnittet på 

grammatikken. Dette stemmer med det Kumin (2008) sier om at barn med Down syndrom 

kan utvikle et stort vokabular, men allikevel ha vansker med grammatikken. Det kan dermed 

se ut til at selv om vokabular hos barn med Down syndrom er forsinket i forhold til typisk 
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utviklede barn, kan det allikevel ses som en styrke sammenlignet med barnas tilegnelse av 

grammatiske ferdigheter, slik Buckley (2008) poengterer. Som det beskrives i litteraturen, er 

det også i dette utvalget stor variasjon i barnas ekspressive språkferdigheter. 

Selv om det ser ut til å være en sammenheng mellom vokabular og grammatikk, trekker 

Buckley (2008) frem at vokabularkunnskapene til barna allikevel ligger signifikant foran 

deres grammatiske forståelse etter hvert som de blir eldre. Vokabular og grammatikk er det 

Buckley (2008) kaller talespråkkunnskap, og vansker på området kan gjøre det vanskelig å 

følge instrukser og besvare spørsmål knyttet til akademiske emner (Kumin, 2008).  At 14 av 

elevene får en skåre på 0 poeng på Grammatic closure er dermed ikke overraskende. 

Dessverre har jeg ikke hatt tilgang på mer utdypende detaljer som hørsel og syn hos alle 

elevene. Det kunne vært interessant siden syn og hørsel kan ha innvirket på både 

testsituasjonen og dermed resultatene ved at barnas mulighet til å registrere ord og 

bøyningene av disse kan ha vært redusert, og vansker med å se illustrasjonene kan ha virket 

forstyrrende (Hinze, 2008). Når man vet at elevene kan ha vansker med det auditive 

kortidsminnet, blir det spesielt viktig at de sikres muligheten til å få forsterket informasjon 

gjennom visuell persepsjon (Dolva, 2009; Hinze, 2008), noe som ikke gjøres når normerte 

tester med faste rutiner for administrering av oppgaver blir benyttet. Dynamisk kartlegging 

for å få et bedre bilde av hva elevene kan når det ytes hensiktsmessig støtte, kunne vært et 

nyttig supplement for å få et bilde av barnas faktiske ferdigheter. Når vi tar med i betraktning 

at så mange som 20 av elevene bruker tegn-til-tale, og 18 av lærerne bruker Alternativ og 

Supplerende Kommunikasjon med eleven ofte eller daglig, kan man anta at språkferdighetene 

setter noen begrensninger for disse barna, og at testresultatet på de ekspressive språktestene 

ikke gir et alt for skjevt bilde av barnas språkferdigheter hvis man ser bort fra kommunikasjon 

med tegn.  

5.2.2 Sammenhengen mellom inkludering og språkferdigheter 

Studier som omhandler kausale relasjoner er like meningsfulle om de gir en lav eller høy 

koeffisient, fordi de hovedsakelig har til hensikt å gi en bedre forståelse av komplekse atferds- 

og handlingsmønstre som studeres. Er man derimot ute etter å predikere, trenger man høyere 

koeffisient enn i studier som kun ser på sammenhenger (Gall et al., 2007). Hovedfokuset i 

denne undersøkelsen har vært å fastslå om det er en sammenheng mellom grad av inkludering 

og elevenes språkferdigheter, som et bidrag til diskusjonen rundt tilpasset opplæring og 
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inkludering, selv om det gjennom bruk av regresjonsanalyse også er gjort et forsøk på å finne 

en kausal relasjon.  

Ut fra dataene kan det se ut som at det er en svak positiv sammenheng mellom ekspressive 

språkferdigheter og grad av inkludering av barna med Down syndrom i skolen, slik de er målt 

i denne undersøkelsen. Det sies at også lave korrelasjonsverdier kan ha praktisk signifikans, 

og at det er viktig å forstå at det i samfunnsforskning, hvor atferd og menneskelige 

egenskaper er med i bildet, alltid vil være mange faktorer som samspiller og at man derfor 

ikke kan regne med å finne en faktor som alene korrelerer høyt. Man bør derfor ikke bli 

overrasket hvis korrelasjonsverdiene man finner ikke er høyere enn .20 til .40 (Gall et al., 

2007; De Vaus, 2002), noe som stemmer med resultatene i denne undersøkelsen. 

Er så sammenhengen som er funnet tilfeldig eller er den reell? Det er ikke forsøkt å 

generalisere utover elever med Down syndrom i denne undersøkelsen, men med en 

signifikans på <.05 nivået kan man med 95 % sannsynlighet si at denne sammenhengen også 

vil gjelde for øvrige kull med barn med Down syndrom.  Det betyr at nullhypotesen om at det 

ikke er en sammenheng mellom grad av inkludering i barneskolen for norske barn med Down 

syndrom og deres ekspressive språkferdigheter forkastes i denne undersøkelsen. At 

korrelasjonen ikke er sterk, kan skyldes at det ut fra litteratur og forskning på området pekes 

på mange områder som påvirker grad av inkludering av barna, som ikke det er blitt tatt 

hensyn til i denne undersøkelsen. Men ut fra regresjonsanalysen som ble foretatt forklarer de 

ekspressive språkferdighetene hos barna en signifikant del av variasjonen i grad av 

inkludering. 

Det kan spekuleres i hvilke faktorer som kan forklare den resterende delen av variasjonen. Ut 

fra tidligere forskning og teori om inkludering kan nok kommunestørrelse, kommunale 

føringer, skolens økonomiske rammer og bruk av ressurser ha en innvirkning, i tillegg til 

hvilket fokus (holdninger) som er den rådende ved hver enkelt skole og hos hver enkelt lærer 

og spesialpedagog. Et for sterkt individfokus kan føre elevene ut av klassen, med høy grad av 

en-til-en trening, mens et ensidig fellesskapsfokus kan plassere eleven innenfor fellesskapets 

rammer, men uten at den nødvendige tilpassningen nødvendigvis finner sted. Andre faktorer 

som kan tenkes å spille inn er som tidligere nevnt atferd som oppleves som vanskelig å takle, 

grad av utviklingshemning, hva foreldrene ønsker og anbefalinger som gis i den sakkyndige 

vurderingen. Det blir med andre ord viktig å søke forklaringer også utover egenskaper ved 

eleven, det vil si andre forklaringer enn ekspressive språkferdigheter målt gjennom testing.  
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6 Avslutning  

Undersøkelsen tok siktemål på å stadfeste om det var en sammenheng mellom skolens evne til 

å legge til rette for inkludering og elevenes ekspressive språkferdigheter. Funnene viser at 

deltagelse for barna med Down syndrom varierer fra 11 elever som gis et mer segregert tilbud 

med tilhørighet til en spesialavdeling ved ordinær skole, og forskjellig grad av deltagelse i 

klassen fra få til alle fag. Svært få kan sies å være fullt inkludert. Selv om grundigere 

undersøkelser hadde vært ønskelig for ytterligere å validere data i forhold til grad av 

inkludering. Funnene styrkes av tidligere forskning gjort på inkludering av barn med 

funksjonshemning i norske barneskoler (Wendelborg, 2010), og ser ut til å være i tråd med 

tidligere funn om at elever med utviklingshemning ofte tas ut av klassen i akademiske fag 

fordi de blir hengende etter sine jevnaldrende klassekamerater. Skolen har fremdeles en vei å 

gå for å oppnå en inkluderendes praksis. Det ser ut til at de fleste lærerne er positiv til 

inkludering i klassens sosiale fellesskap, og at de mener eleven deres har nytte av å være 

inkludert sosialt, mens lærerne deler seg i to leirer når det gjelder nytteverdien av å være 

inkludert i klassens faglige fellesskap. Man kan dermed stille spørsmål om skolens ledelse må 

ta et større ansvar, ved å sette inkludering på dagsordenen, slik at det kan jobbes frem felles 

strategier for en inkluderende praksis, samt sikre at skolepersonalet blir gitt et nødvendig 

kompetanseløft for å bedre kunne tilpasse den ordinære undervisningen.  

Det ble funnet sprik i elevenes språkferdigheter, hvor ekspressive grammatikkferdigheter så ut 

til å ligge noe bak ekspressive vokabularferdigheter slik de var målt ved testtidspunktet. Det 

kan også se ut som det er en signifikant positiv sammenheng mellom økt vokabular og økte 

ferdigheter innen grammatikk, selv om sammenhengen ikke var entydig. Dette støttes av 

tidligere funn i internasjonal forskning (Buckley, 2008; Kumin, 2008).  

Det ble funnet en signifikant sammenheng mellom inkludering og ekspressive 

språkferdigheter i utvalget, som med 95 % sannsynlighet også er å finne hos den øvrige 

populasjonen av elever med Down syndrom i barneskolen. Det må tas høyde for at resultatet 

kunne vært annerledes hvis inkluderingsvariabelen var operasjonalisert på en annen måte, 

eller at et annet målenivå hadde vært benyttet i spørreundersøkelsen. Men ut fra tidligere 

studier på området kan man anta at resultatet om at det finnes en sammenheng stemmer. 

Ekspressive språkferdigheter kan dermed se ut til å ha en viss forklaringseffekt på 

inkluderingen av barn med Down syndrom, selv om denne antagelsen tas med forsiktighet i 
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forhold til målene som er benyttet. Undersøkelsen viser i tillegg at det er andre faktorer som 

antagelig har en større forklaringseffekt enn de faktorene som er valgt ut og tatt med i denne 

undersøkelsens modell.  

6.1.1 Pedagogiske konsekvenser 

Resultatet av undersøkelsen signaliserer et behov for et sterkere fokus på tilpassning av den 

ordinære undervisningen i den norske barneskolen. Variasjonen som er funnet i grad av 

inkludering tyder på at dette er et tema som bør drøftes ved den enkelte skole, i tråd med hva 

Melding til Stortinget nr. 18 anbefaler (Kunnskapsdepartementet, 2011b). Inkludering oppstår 

ikke av seg selv, men er en evigvarig prosess hvor ledelse og personell må jobbe sammen og 

være klare på hvilke verdier og kultur som skal være rådene ved den enkelte skole.  Når 

Buckley og Bird (2000) peker på at den viktigste prediktoren for å lykkes med inkludering er 

holdninger hos skolens undervisningspersonell, må man starte her for å sikre alle elever 

likeverdig og tilpasset opplæring med fokus på inkludering.  Da holder det ikke at ansvaret for 

elever som ikke kan følge den ordinære undervisningen legges over på spesialpedagoger og 

assistenter, slik Wendelborg (2010) fant i sin studie. Ansvaret må deles.  

Behovet for mer kunnskap rundt barn med Down syndrom, og deres utviklingsmuligheter, gir 

signaler om at ny forskning bør nå frem til de som skal tilrettelegge for en opplæring som 

elevene kan dra nytte av. Down syndrome education international (www.dseinternational.org) 

gir et innblikk i at det skjer nytenkende forskning i forhold til språkutvikling og effekten av 

lese- og skriveinnlæring på språkferdigheter hos barn med Down syndrom, blant annet i 

inkluderende læringsmiljø i England. Lignende studier kunne med fordel settes i gang her i 

Norge, for å se om full inkludering med tilpassning innenfor klassens rammer kan ha en 

positiv effekt på språkutviklingen hos disse elevene. Det må tenkes langsiktig, og det må gode 

begrunnelser til for å holde elever ute av klassefellesskapet, når forskning viser at læring i 

klassefellesskapet har en positiv læringseffekt for alle elevene hvis det gjøres på en god måte. 

Når det i tillegg slås fast at elever med Down syndrom har stort utbytte av å være inkludert i 

et naturlig språk- og kommunikasjonsmiljø, hvor de kan dra nytte av akademisk læring, som 

lesing og skriving, med støtte fra andre typisk utviklede barn (Buckley, 2008; Buckley & 

Bird, 2000), er det betenkelig at elevene er så mye ute av klassens faglige fellesskap. Dette 

aktualiserer behovet for å fremme tettere samarbeid mellom den spesialpedagogiske og den 

allmennpedagogiske opplæringen, og en debatt om hvordan praksis kan endres til det beste 

http://www.dseinternational.org/
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for alle elever i den norske barneskolen gjennom økt tilpassning innenfor klassens fellesskap. 

Det aktualiserer i tillegg ett blikk på både skoleledelsens rolle og spesialpedagogikkens rolle 

for å lykkes med den gjeldende målsetningen om inkludering. 
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