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Sammendrag 

BAKGRUNN 

Temaet for denne studien er valgt på bakgrunn av vår brennende interesse og engasjement for 

barn med spesielle behov og deres foresatte. Den ene av oss er utdannet førskolelærer og tar 

mastergrad i utviklingshemming og spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Den andre har 

bachelorgrad i spesialpedagogikk og tar mastergrad i utviklingshemming og 

spesialpedagogisk rådgivning. Det har vært viktig for oss å finne en felles plattform, der vi 

kan få benyttet oss av begges kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet. 

 

Vi har valgt å ta utgangspunkt i foreldre til barn med Down syndrom fordi denne diagnosen 

stilles på et tidlig tidspunkt i barnets liv og barnet vil være diagnostisert når det begynner i 

barnehagen. Barnehagepersonalet har dermed gode forutsetninger for å legge til rette for 

barnets ressurser og behov, og etablere et nært samarbeid med foreldrene på et tidlig 

tidspunkt. Med barnehagepersonalet mener vi i utgangspunktet det personalet som jobber på 

avdelingen der barnet går – de menneskene som jobber tettest med barnet. Dette kan være 

både faglærte og ufaglærte.  

 

Når et familiemedlem blir født med Down syndrom, kan det skape bekymringer og ekstra 

utfordringer i hverdagen. Bekymringer rundt barnets utvikling og fremtid kan medføre stress. 

For disse familiene kan det derfor være av stor betydning å etablere et nært og godt samarbeid 

med de fagpersoner som skal omgi seg med barnet. Barnehagen er ofte den første 

pedagogiske arenaen barnet møter, og barnehagepersonalet kan være viktige støttespillere for 

foreldrene. Barnehagepersonalet har derfor en viktig oppgave som profesjonelle aktører i 

møte med foreldrene. 

 

FORMÅL 

Formålet med denne studien er å belyse ulike foreldres erfaringer med og opplevelser av 

samarbeidet med barnehagen, slik at vi som spesialpedagoger kan få en større innsikt i ulike 

foreldres livsverden. Vi ønsker å sette søkelys på foreldresamarbeid for å øke vår egen og 

andre fagfolks bevissthet rundt temaet. Hvorvidt opplever foreldre at de blir lyttet til og 

anerkjent av barnehagepersonalet, og i hvilken grad opplever de at de har innflytelse på 

barnets tilbud i barnehagen? På bakgrunn av dette har vi formulert problemstillingen slik: 
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PROBLEMSTILLING 

Hvordan opplever foreldre til barn med Down syndrom samarbeidet med 

barnehagepersonalet? 

 

METODE OG FREMGANGSMÅTE 

Studien har en kvalitativ tilnærming der vi har intervjuet foreldre til barn med Down 

syndrom. Barna deres har ulike ressurser og behov, men felles for dem er at de går i 

barnehage i østlandsområdet. Vi har intervjuet seks foreldre i fem intervjuer. Vi valgte å 

bruke et semistrukturert intervju som metode. I intervjuguiden delte vi spørsmålene inn i ulike 

kategorier vi så som relevante for den formulerte problemstillingen. Under intervjuene brukte 

vi diktafon for å kunne gjengi intervjuene så nøyaktig som mulig i transkripsjonene. Én av oss 

fungerte som intervjuer, og den andre som observatør. På den måten hadde vi mulighet til å 

notere nonverbale uttrykk, uten at dette gikk utover tilstedeværelsen våre informanter 

fortjener. Da vi ønsket å få innsikt i foreldrenes opplevelser, valgte vi å ta utgangspunkt i en 

fenomenologisk tilnærming i arbeidet med analyse og fortolkning av datamaterialet. 

Hovedfunnene ble drøftet og sett i sammenheng med relevante teoretiske perspektiver. 

 

KONKLUSJON 

Våre informanter har hatt ulike forutsetninger for samarbeid når barnet har begynt i 

barnehagen. Faktorer som kan ha påvirket er familiestruktur, opplevelse av støtte fra familie 

og venner, samt deres utdannelse og yrker. Resultatene viser at foreldrene har svært ulike 

opplevelser av hvordan samarbeidet med barnehagen fungerer når det kommer til 

informasjonsflyt, om de opplever støtte og anerkjennelse fra barnehagepersonalet, og hvorvidt 

barnehagen tar i bruk deres ressurser. Flere av informantene uttrykker også at det å gå inn i et 

samarbeid med barnehagen tar tid og krefter, og anerkjenner dermed at de også har et ansvar 

for at samarbeidet skal fungere. Noen av informantene strever med å oppdrive dette 

overskuddet, mens andre informanter opplever at deres innsats gir resultater, og at 

samarbeidet derfor er verdt å investere tid i. Resultatene viser også at det å skille samarbeidet 

med barnehagen fra samarbeidet med andre instanser som er i involvert i arbeidet med barnet, 

er utfordrende. Og det kan se ut til våre informanter mener at samarbeidet mellom de ulike 

instansene må fungere for at de skal oppleve at barnet får et helhetlig og godt tilbud i 

barnehagen.  
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Forord 

Etter en spennende, utfordrende og lærerik prosess, er endelig masteroppgaven vår ferdig. Vi 

føler oss heldige som har fått lov til å forske på et tema som etter vår mening er svært 

interessant og viktig. Som fremtidige spesialpedagoger vil vi samarbeide med mange ulike 

foreldre. Vi er opptatt av at foreldresamarbeid blir satt på dagsorden, fordi vi tror at dette kan 

komme både barnet, foreldrene og barnehagepersonalet til gode. 

Vi vil rette en stor takk til foreldrene som har stilt opp som informanter til dette 

forskningsprosjektet. Beretningene deres har gjort sterke inntrykk, som vi vil ta med oss inn i 

vår yrkesutøvelse. 

Tusen takk til vår veileder Kristin Heggemsnes Pedersen, som har vært tilgjengelig for oss til 

enhver tid, kommet med konstruktive tilbakemeldinger og som gjennom sine støttende ord og 

oppmuntringer har gitt oss pågangsmot. 

Takk til Stine Aspebakken Linstad som har korrekturlest oppgaven. 

Å skrive denne oppgaven sammen var en sjanse å ta, da vi ikke kjente hverandre så godt på 

forhånd. Derfor vil vi takke hverandre for et positivt og vellykket samarbeid. 

Helt til slutt vil vi, på grunn av formelle krav, dele inn hvem som i hovedsak er ansvarlig for 

hvert enkelt kapittel. Vi vil imidlertid presisere at begge har vært delaktige i alle deler av 

oppgaven og at vi sammen står inne for alt som er skrevet. 

 

Siren, kapittel: 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 4, 4.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2. 

 

Karoline, kapittel: 1,1.1, 1.2, 2.3, 2.5.3, 2.5.4, 2.6.1, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.4.3, 4.5, 5. 
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1 Innledning 

1.1 Begrunnelse for valg av tema 

Å bli foreldre er for de aller fleste en av de største begivenhetene i livet. Gjennom 

svangerskapet skapes det forventninger om hvordan det vil bli å få det lille barnet i armene. 

Mange lurer på hvem barnet vil ligne på og hvilken personlighet han eller hun vil få. Å få et 

barn medfører store forandringer i hverdagen, og foreldre må vie store deler av sin 

oppmerksomhet og sine krefter til barnet. Selv om de i perioder kan føle seg uopplagte og 

trøtte, vil de glede seg over det nye familiemedlemmet (Kristiansson, 1998). 

Noen foreldre opplever imidlertid å få et barn som er annerledes. Dersom barnet har Down 

syndrom, blir det som regel oppdaget rett etter fødsel. Dette kan føre til at de får informasjon 

om diagnosen før de får mulighet til å bli kjent med barnet. Alle forventningene foreldrene 

har skapt seg på forhånd, kan rase sammen, og de må omstille seg og justere sine 

forventninger – både til barnet og til seg selv. Selv om den første tiden kan være et stort sjokk, 

vil de fleste foreldre elske barnet. Foreldre har ulike måter å ta fatt på de utfordringene de står 

overfor (Kristiansson, 1998). 

Ifølge Statistisk sentralbyrå (2016) hadde 90,4 % av alle barn i Norge barnehageplass i 2015. 

I en norsk studie publisert i 2014 ble 26 fagfolk og foreldre intervjuet angående barnehagens 

rolle og ansvar rundt seks barn med spesielle behov. Funnene tydet på at barnehagen ble sett 

på som en viktig partner og bidragsyter for familiene. Barnehagen ble verdsatt for sin tette 

relasjon til barnet som individ, at barnehagen ga trygghet og reduserte stress hos foreldre, 

samt for at de var en pådriver i tverrfaglig samarbeid (Cameron, Tveit, Midtsundstad, Nilsen 

& Jensen, 2014, s. 344–357). Studien gir et viktig signal om barnehagens funksjon i disse 

familienes hverdag. 

Med denne studien ønsker vi å belyse viktigheten av et godt samarbeid mellom foreldre og 

personalet i barnehagen, og hvilken betydning dette kan ha for familien. Foreldresamarbeid 

kan være krevende, men er en viktig jobb for pedagoger. Barnehageloven tar for seg to 

sentrale begreper: samarbeid og forståelse med hjemmet (Barnehageloven, 2005). Rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver definerer de slik: «Med forståelse menes gjensidig 

respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med 



2 

 

samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles» 

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 18–20). Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2011) 

viser dermed til at samarbeid inneholder mer enn utveksling av informasjon, og setter 

forventninger til både barnehagepersonalet og til foreldrene. Å samarbeide kan være 

utfordrende fordi vi jobber med mennesker. Foreldre kan ha svært ulike forutsetninger, 

forventninger og behov, og vi kan derfor aldri være sikre på at vi handler og kommuniserer på 

en adekvat måte overfor den enkelte forelder. I en studie publisert i 2013 ble 14 nyutdannede 

førskolelærere intervjuet om foreldresamarbeid. Funnene viste at til tross for pedagogenes 

innsats, kunne de oppleve at samarbeidet likevel ikke fungerte optimalt. Videre ble det 

konkludert med at et effektivt partnerskap krever innsats fra begge parter (Sehba, 2013, s. 55–

86). Det blir stadig satt et større søkelys på samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Som 

profesjonelle aktører kan foreldresamarbeid være en utfordring fordi barnehagen har et 

hovedansvar for samarbeidet, dette er ikke definert på samme måte for foreldrene 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). 

På bakgrunn av dette ønsker vi i denne oppgaven å sette søkelyset på foreldrenes opplevelser 

av samarbeidet med barnehagen og vi ønsker derfor å svare på følgende problemstilling: 

1.2 Presentasjon av problemstilling 

Hvordan opplever foreldre til barn med Down syndrom samarbeidet med 

barnehagepersonalet? 

1.3 Forskningsspørsmål 

For å utdype problemstillingen ytterligere har vi formulert fire forskningsspørsmål: 

 Hvilke faktorer påvirker foreldrene når de skal samarbeide med barnehagen? 

 På hvilken måte opplever foreldrene at barnehagen ivaretar barnets ressurser og 

behov? 

 I hvilken grad opplever foreldrene at de får støtte og anerkjennelse fra barnehagen? 

 På hvilken måte opplever foreldrene at de har innflytelse på arbeidet rundt barnet? 
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1.4 Teoretisk og metodisk ramme 

Som teoretisk ramme vil vi se på hva som kvalifiserer til et godt samarbeid mellom foreldre 

og fagfolk. Vi vil belyse på hvilken måte barnehagen kan fremme foreldrenes iboende 

ressurser, og bidra til å øke deres innflytelse på hvordan det skal legges til rette for barnets 

ressurser og behov. Her vil vi blant annet fokusere på hvordan partene kan etablere et 

effektivt partnerskap i samarbeidet, og hvordan fagfolk kan bidra til å redusere stress hos 

foreldrene gjennom å styrke deres opplevelse sammenheng (Antonovsky, 2012; Davis, 2000). 

Som metodisk ramme vil vi ta utgangspunkt i en fenomenologisk tilnærming med kvalitativt 

intervju som metode. Kvalitative tilnærminger har som målsetting å oppnå en dypere 

forståelse av sosiale fenomener (Thagaard, 2013). Ved å bruke kvalitativt forskningsintervju 

vil vi forsøke å få en forståelse av foreldrenes livsverden og få innsikt i deres tanker, følelser, 

opplevelser og erfaringer rundt samarbeidet med barnehagen (Dalen, 2011). I 

metodekapittelet vil vi gjøre rede for metodiske valg som er gjort i denne studien. 

1.5 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 vil vi gjøre rede for sentrale teoretiske perspektiver vi anser som relevante for 

fenomenet som studeres. Her vil vi gjøre rede for utviklingshemming og Down syndrom, 

forsøke å beskrive hvordan det kan oppleves å få et barn med Down syndrom og hvilke 

utfordringer dette kan by på. Vi vil også presentere lover og retningslinjer barnehagen har når 

det kommer til barn med spesielle behov og foreldresamarbeid. Til slutt vil vi presentere hva 

som inngår i et samarbeid og noen teorier som kan være nyttige når fagpersoner skal forsøke å 

etablere effektive partnerskap til foreldre som har barn med Down syndrom. Her har vi tatt 

utgangspunkt i Antonovskys teori om opplevelse av sammenheng (Antonovsky, 2012), Davis 

(2000) sin partnerskapsmodell og Bronfenbrenners (1979) økologiske modell. Valg av 

teoretiske perspektiver er tatt for å kunne sette resultatene av forskningsprosjektet i en 

sammenheng. I kapittel 3 vil vi gjøre rede for metodevalg og fremgangsmåte, samt presentere 

de etiske refleksjonene som er foretatt gjennom hele forskningsprosessen. I kapittel 4 vil vi 

presentere funn og drøfte disse opp mot teoretiske perspektiver. I kapittel 5 vil vi foreta en 

oppsummering og presisere hovedbudskapet i våre funn sett i forhold til studiens 

problemstilling. 
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2 Teoretisk bakgrunn 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for den teoretiske rammen vi har valgt å bruke for å kunne 

sette våre funn i en sammenheng og besvare problemstillingen. 

2.1 Utviklingshemming 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for diagnosen psykisk utviklingshemming. I Norge bruker vi 

Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt klassifikasjonssystem for diagnostisering: ICD-10, 

som står for International Classification of Diseases. Vi vil ta utgangspunkt i dette 

klassifikasjonssystemet i redegjørelsen, fordi vi i denne studien fokuserer på norske 

barnehager og norske familier. Vi vil ikke gå nærmere inn på AAIDD (American Association 

on Intellectual and Developmental Disabilities) og deres klassifikasjonssystem DSM-5, da 

dette systemet er amerikansk. 

I ICD-10 blir psykisk utviklingshemning delt inn i fire underkategorier som er rangert etter 

evnenivå. F70 – lett grad av utviklingshemming, IQ på 50–69 og mental alder mellom 9–12 

år; F71 – moderat grad av utviklingshemming, IQ på 35–49 og mental alder mellom 6–9 år; 

F72 – alvorlig grad av utviklingshemming, IQ på 20–34 og mental alder mellom 3–6 år; og 

F73 – dyp grad av utviklingshemming, IQ under 20 og mental alder under 3 år. ICD-10 har 

også to diagnoser hvor det ikke er like lett å finne evnenivået til barnet gjennom ulike tester. 

Disse diagnosene er F78 – annen psykisk utviklingshemming og F79 – uspesifisert psykisk 

utviklingshemming (Helsedirektoratet, 2015). 

ICD-10 setter tre kriterier barnet må fylle for å få diagnosen psykisk utviklingshemming. 

Evnenivået skal være svekket slik at barnet ikke tilfredsstiller vanlige krav til fungering i det 

daglige eller sosialt. ICD-10 beskriver at evnenivået skal ligge to standardavvik under adekvat 

alder. Adaptive ferdigheter skal være betydelig svekket. Adaptive ferdigheter vil si evnen til å 

tilpasse seg samfunnets normer og regler i det daglige. Den mangelfulle eller forsinkede 

utviklingen skal oppstå i utviklingsperioden, altså før fylte 18 år (Grøsvik, 2008; 

Helsedirektoratet, 2015). 

Diagnosen psykisk utviklingshemming blir ikke satt på grunn av en enkelt evne- eller 

intelligenstest, men er en omfattende utredningsprosess på tverrfaglig plan. Det blir gjort tre 

adskilte tester når man skal utrede et barn. Den første er å kartlegge funksjonsnivået ut ifra 
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ICD-10 sine kriterier, som blant annet tar for seg anamnese som inneholder barnets 

utviklingshistorie når det gjelder språk, motorikk, sosial fungering og adaptive ferdigheter. 

Sansefunksjonen til barnet blir undersøkt og det blir gjort observasjon av barnet i kjente 

omgivelser. Den andre er medisinske undersøkelser og den tredje er en funksjonskartlegging 

som skal hjelpe til i tiltaksplanleggingen (Grøsvik, 2008). Man vet bare årsaken til den 

forsinkede utviklingen hos rundt 50 % av barn med psykisk utviklingshemming, likevel kan 

det i dag bli flere som får vite årsaken da den medisinske undersøkelsesprosessen stadig blir 

bedre. For å kunne stille diagnosen psykisk utviklingshemming må det jobbes tverrfaglig i 

utredningsprosessen, der leger, psykologer og andre fagpersoner jobber tett med barnet for å 

finne årsaken til utviklingshemmingen, og finne ut hvordan man best mulig kan hjelpe barnet 

i hverdagen til utvikling og læring (Grøsvik, 2008). 

Mennesker med utviklingshemming har en svekket eller forsinket kognitiv funksjon. Det viser 

seg blant annet i deres måte å tenke på, evnen til å løse problemer, hvordan de lærer, 

språkfungering, hukommelse og persepsjon (Bøckmann, 2008). Disse områdene vil være mer 

eller mindre svekket, avhengig av graden av utviklingshemming. Det er imidlertid viktig å 

presisere at mennesker med utviklingshemming har følelser, bearbeider følelser, har behov og 

selvfølelse på lik linje med andre. Utviklingsnivået vil derfor påvirke deres reaksjonsmønstre, 

men ikke deres følelser (Bøckmann, 2008). 

2.2 Down syndrom 

Down syndrom eller trisomi 21 er den vanligste årsaken til utviklingshemming. Det finnes tre 

ulike typer Down syndrom. Ved ren trisomi 21 har man et ekstra kromosom 21 i alle 

kroppens celler, og rundt 95 % av alle mennesker med Down syndrom har denne typen. Den 

andre typen er translokasjon, der en bit av et kromosom 21 har hengt seg på et annet 

kromosom, vanligvis kromosom 14. Menneskene med denne typen har da 46 kromosom 

samlet og ikke 47 som ved en ren trisomi 21. Denne typen kan være arvelig. Den tredje typen 

Down syndrom er mosaikk, da har man et ekstra kromosom 21 i noen av cellene, men ikke 

alle. Mennesker som har denne typen, fungerer ofte bedre og har færre typiske trekk enn ved 

ren trisomi 21 og translokasjon (Mæhle, 2011). Nye tall fra Medisinsk fødselsregister viser at 

det i Norge ble født 74 barn med Down syndrom i 2014. Antallet levendefødte barn med 

Down syndrom har vært stabilt etter år 2000 (Folkehelseinstituttet, 2016). I dag har 
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mennesker med denne diagnosen en forventet levealder på over 55 år og omtrent halvparten 

lever til de er over 60 år (Mæhle, 2011) 

Down syndrom er en kjent diagnose blant folk flest, dette er nok fordi de ofte har en 

kombinasjon av karakteristiske trekk. De kan ha smale og skråstilte øyne, flatt bakhode, små 

ører, åpen munn, fordi de har en liten munn, og da stikker tungen ofte ut, de kan være litt 

kortvokste og ha veldig fleksible ledd (Annerèn, 1998a). Noen kan også ha usynlige trekk, 

som for eksempel medfødt hjertefeil, hørselstap, synstap, tannsykdommer og et nedsatt 

immunsystem som også er karakteristisk for mennesker med Down syndrom (Mæhle, 2011; 

Annerèn, 1998b). Selv om de kan ha mange likhetstrekk er det en heterogen gruppe, og det er 

viktig å presisere at de er like forskjellige som alle andre mennesker med individuelle 

personlighetstrekk, tanker, følelser, ressurser og behov. 

De aller fleste mennesker med Down syndrom har utviklingshemming, og ofte har de en 

moderat grad. En del mennesker med Down syndrom har en uklar tale og personer som ikke 

kjenner dem, kan streve med å forstå hva de sier eller har til hensikt å kommunisere. De 

trenger tid til å respondere på spørsmål og det vil være avgjørende for kommunikasjon og 

samhandling å gi dem dette. Siden den mentale alderen ofte er lavere enn den reelle alderen, 

tenker de ofte som barn gjør. De sier ofte det de mener og legger ikke skjul på følelsene sine, 

verken med kroppen eller ord, enten følelsene er positive eller negative. For mange kan det 

være vanskelig å skille mellom hva som er fantasi og hva som er virkelighet. Mennesker med 

Down syndrom har behov for mange gjentakelser for å tilegne seg ny kunnskap eller for å 

innarbeide vaner. De er da avhengig av at menneskene rundt dem gir dem mye tid, og viser 

dem hvordan ting gjøres mange flere ganger enn andre trenger (Mæhle, 2011). 

2.3 Foreldre til barn med Down syndrom 

Å få barn kan snu livet opp ned. Med ett har man ansvar for et lite liv. Dette er en forandring 

de fleste foreldre til en viss grad er forberedt på. Derimot kan det å få et barn med 

utviklingshemming komme som et sjokk, spesielt dersom man finner ut av dette rett etter 

fødsel. Det kan også være en snikende bekymring hos foreldre som kanskje etter hvert forstår 

at barnet deres er annerledes. Uansett når utviklingshemmingen blir oppdaget, kan det bringe 

med seg en rekke vanskelige følelser. Foreldre kan oppleve at de burde være glade for det lille 

livet de har fått i armene, men kan samtidig oppleve stor sorg og skuffelse. Den nye 
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situasjonen kan være en stor omvelting for familien, og mange foreldre kan oppleve å møte 

seg selv i døra. Holdninger man hadde om at alle mennesker er like mye verdt, kan bli 

konfrontert med følelser av maktesløshet og sorg (Sætersdal, Dalen & Tangen, 2008). Davis 

(2000) påpeker at foreldre forholder seg ulikt til det å ha et barn med utviklingshemming. 

Noen foreldre nærmest fornekter at barnet deres strever og tror at barnet bare bruker litt lengre 

tid, men vil fungere normalt på sikt. En annen reaksjon kan være å bli så overbeskyttende at 

man hindrer barnet i å få opplevelser og erfaringer på lik linje med andre barn. Dette kan for 

eksempel dreie seg om at barn med lett grad av utviklingshemming blir skjermet for sosial 

omgang med funksjonsfriske barn, fordi foreldrene er bekymret for at barnet deres skal få 

ubehagelige opplevelser eller bli ekskludert. 

Når et barn blir født med Down syndrom, vil diagnosen som regel bli satt relativt tidlig, og de 

fleste foreldre får vite det i forbindelse med fødselen. Dette gjør at diagnosen blir satt før de 

får mulighet til å utforske og bli kjent med barnet. Beskjeden som oftest komme svært 

uventet. På slutten av 60-tallet begynte man å anerkjenne en slik opplevelse som en psykisk 

krise, og at reaksjoner hos foreldrene kunne sammenlignes med når man opplever dødsfall i 

nær familie. Når foreldre får et barn med spesielle behov, er det viktig at de blir godt ivaretatt 

av omgivelsene. Dersom de føler at de bli møtt med respekt og forståelse, vil dette kunne 

påvirke deres tilknytning til barnet. I tillegg vil det kunne styrke deres tro på at det er mulig å 

få støtte fra omgivelsene og få kontroll over eget liv (Kristiansson, 1998). 

Etterhvert som foreldrene forsoner seg med tanken på at barnet deres er annerledes, vil de 

fleste elske og akseptere barnet slik det er. Men selv om hverdagen kan være fylt av glede, 

kan foreldrene stadig støte på nye utfordringer og bekymringer. Ofte kan bekymringene være 

knyttet til fremtiden i større grad enn til nåtiden. De vet hvordan barnet er nå og hvordan det 

fungerer i hverdagen, men de vet mindre om hva fremtiden vil bringe for barnet (Davis & 

Meltzer, 2007). Bekymringene kan dreie seg om hvordan barnet har det i barnehage, skole 

eller andre dagtilbud. Det kan dreie seg om bekymringer rundt fysisk helse, sosial tilhørighet 

eller fare for stigmatisering. Utfordringer og bekymringer kan også dreie seg om aspekter som 

ikke har med selve barnet eller utviklingshemmingen å gjøre, men utfordringer som kommer 

som en følge av diagnosen eller som en slags bivirkning for familien. Logistikken i hverdagen 

kan by på utfordringer med hensyn til å følge opp alle avtaler med hjelpeapparatet, og 

samtidig få tid til barnet, eventuelle søsken, parforholdet og ikke minst seg selv som et eget 

individ (Sætersdal, Dalen & Tangen, 2008). Å være foreldre til et barn med Down syndrom 
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gjør at man i større eller mindre grad blir avhengige av hjelpeapparatet. Dette kan involvere 

helsestasjon, fastlege, sykehus, barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (heretter 

kalt PPT), fysioterapeuter og flere andre instanser. Barnet og foreldrene er avhengige av 

velvilje, engasjement og omsorg fra de ulike fagpersonene de møter. Å søke hjelp for å klare å 

håndtere sitt eget barn og sin egen familiesituasjon, eller til enhver tid ha andre mennesker å 

forholde seg til og samarbeide med, setter foreldrene i en svært sårbar situasjon (Davis & 

Meltzer, 2007). Hjelpeapparatet vil kunne ha stor innvirkning på den følelsen foreldrene sitter 

igjen med om seg selv. 

2.4 Allmennpedagogisk tilrettelegging og 

spesialpedagogisk arbeid i barnehagen 

Et styringsdokument barnehagen må forholde seg til, er Opplæringslova (1998) § 5.7 som 

omhandler spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Denne loven sier at barn som 

har særlige behov, har rett på spesialpedagogisk hjelp. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden i 

barnehagen begynner med en mistanke fra foreldre eller barnehageansatte om at barnet ikke 

har godt nok utbytte av det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen. Det blir da sendt en 

melding til PPT med bekymring for barnet. PPT skriver deretter en sakkyndig vurdering 

basert på av utredningen de har gjort av barnet. Om PPT mener det er grunn for at barnet 

trenger spesialpedagogisk hjelp, vil barnet få et enkeltvedtak som beskriver hvilket tilbud 

barnet bør få av spesialpedagogisk hjelp. Når enkeltvedtaket er fattet, skal det skrives en 

individuell opplæringsplan, heretter kaldt IOP, som den spesialpedagogiske hjelpen skal ta 

utgangspunkt i (Utdanningsdirektoratet, 2014). En annen sentral paragraf i Opplæringslova 

(1998) er § 2.6 som sier at barn under opplæringspliktig alder har rett til tegnspråkopplæring. 

Det kan være svært aktuelt at barn med Down syndrom får opplæring i tegnspråk eller tegn til 

tale, da mange strever med det verbale språket og kan ha svært god nytte av tegnopplæring. 

Barnehagen må forholde seg til forskjellige lover og retningslinjer, og de mest sentrale er 

Barnehageloven (2005) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Barnehageloven (2005) sier blant annet at barn med nedsatt 

funksjonsevne har rett til prioritert plass i barnehage ved opptak, og at det er kommunen som 

skal følge opp at dette blir gjort. 



9 

 

I ulike lover vi har i Norge, og i FNs barnekonvensjon (1989), blir det beskrevet hvilke 

rettigheter barn med funksjonsnedsettelse har. I FNs barnekonvensjon (1989) artikkel 2 står 

det at ingen som er medlem av FN skal tillate noen form for diskriminering på grunn av blant 

annet farge, rase, nasjonalitet eller funksjonshemming. Rammeplanen presiserer at alle barn i 

barnegruppen skal føle seg like mye verdt og føle seg som betydningsfulle personer for 

felleskapet. Barnehagen skal være en plass der barna lærer å ha respekt for hvert enkelt 

individ (Kunnskapsdepartementet, 2011). «Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, 

gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter 

og ulikheter» (Kunnskapsdepartementet 2011, s. 23). Barnehageloven (2005) presiserer videre 

at barnehagen skal ta hensyn til barnets funksjonsnivå og at alle barn skal ha medvirkning ut 

ifra sin alder og sine forutsetninger. 

Barnehagen har et spesielt ansvar for å oppdage og følge opp barn som har særskilte behov 

for tilrettelegging i barnehagen, uansett om det gjelder pedagogisk arbeid, fysisk 

tilrettelegging på avdelingen eller annen form for oppfølging (Kunnskapsdepartementet, 

2011). Det spesialpedagogiske tilbudet barnet får, skal være i tillegg til det 

allmenpedagogiske opplegget. Barn som får spesialpedagogisk hjelp skal også få ta del i det 

allmenpedagogiske opplegget i barnehagen, og Helland (2012) påpeker at alle barn har godt 

av å være sammen med jevnaldrende. At barn med Down syndrom får være sammen med 

andre barn, er viktig for barnets trivsel, læring og utvikling (Helland, 2012). Rammeplanen 

legger også vekt på at et godt barnehagetilbud er når alle barn får en individuell tilpasning 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). 

2.5 Foreldresamarbeid 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for hva samarbeidet mellom barnehage og foreldre 

inneholder og hva som er formålet med det. Her vil vi spesielt trekke frem kommunikasjon og 

foreldreinnflytelse som sentrale faktorer. 

2.5.1 Samarbeidets innhold 

Når man snakker om samarbeid, snakker man ofte om flere personers eller en gruppe 

menneskers arbeid for å nå et felles mål. Samarbeid innebærer ofte informasjon, drøfting og 

planlegging. Når det kommer til samarbeid mellom foreldre og barnehagen, innebærer det 
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som regel at partene skal samarbeide rundt barnet og barnegruppen. Foreldresamarbeid er 

med andre ord den direkte relasjonen mellom foreldrene og barnehagepersonalet (Grythe og 

Midtsundstad, 2002). I Rammeplanen er foreldresamarbeid beskrevet som regelmessig 

kontakt mellom barnehage og foreldre, der man utveksler informasjon og drøfter forhold som 

er knyttet til barnets utvikling og trivsel, samt den pedagogiske virksomheten 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Foreldresamarbeid i barnehage kan derfor sies å innebære 

regelmessig kontakt og utveksling av informasjon, felles drøftinger og avgjørelser i 

problemstillinger, og samhandling eller deltakelse i arbeidet i barnehagen fra foreldrenes side 

(Haug, 1993). Det blir stadig lagt et større fokus på at samarbeidet mellom barnehage og hjem 

skal innebære mer enn bare utveksling av informasjon (Meyer, 2005). Barnehagen og 

foreldrene har et felles ansvar for å utvikle et godt samarbeid. Barnehagen har allikevel 

hovedansvaret (Kunnskapsdepartementet, 2011). Barnehagen skal drive samarbeidet 

fremover, og samtidig ta hensyn til foreldrenes forventninger (Grythe og Midtsundstad, 

2002). 

Barnehageloven (2005) sier at for å sikre et godt samarbeid skal alle barnehager ha et 

samarbeidsutvalg og et foreldreutvalg. Dette for å sikre en god barnehagehverdag for barna og 

et godt og nært samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Barnehageloven (2005) 

presiserer videre at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 

behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» 

(Barnehageloven, 2005, §1). Barnehagen skal handle etter barnets beste, og de har derfor 

behov for et tett samarbeid med hjemmet. Samarbeidsforholdet mellom barnehage og hjem 

bør være preget av åpenhet og likeverd. Barnehagepersonalet har ansvar for at alle foreldre 

opplever at de blir sett, hørt og inkludert (Utdanningsdirektoratet, 2012). Foreldre er en 

sammensatt gruppe, og de har ulike holdninger, verdier, muligheter og ressurser. De har også 

ulik bakgrunn og ulike opplevelser av et samarbeid. Deres ønsker for barnet skal bli hørt, 

lyttet til og tatt imot med åpenhet (Bø, 2011). Det er imidlertid ikke slik at deres ønsker alltid 

kan tas hensyn til, av organisatoriske eller lovmessige årsaker. Også personalets verdier, 

kunnskap og forutsetninger vil spille inn på samarbeidet med foreldrene. Personalet har ulik 

kunnskap, utdanning og erfaringer som vil kunne påvirke deres evne til å sette seg inn i de 

ulike situasjonene foreldrene opplever (Grythe & Midtsundstad, 2002). 

Stortingsmelding 41 (2008/2009) skriver at det er personalet sitt ansvar at foreldrene får den 

informasjonen de trenger og det er barnehagen sin jobb å invitere foreldrene til medvirkning 
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(Kunnskapsdepartementet, 2009). Selv om det er barnehagens ansvar, er det foreldrene som 

har hovedansvaret for barnet. De har plikt og rett til å gi barnet den oppdragelsen og 

omsorgen det trenger (Barnelova, 1981). Foreldrene velger eventuelt å delegere bort dette 

ansvaret til barnehagen i den tiden barnet er der (Bø, 2011). Barnehagen skal være et 

supplement til hjemmet, og i stortingsmelding 41 (2008/2009) står det at barnehagen skal vise 

respekt og ha forståelse for at familier har ulike holdninger og verdier 

(Kunnskapsdepartementet, 2009). Barnelova (1981) sier at foreldrene også har rett og plikt til 

å ta avgjørelser på barnets vegne, men at det skal gjøres med tanke på barnets interesser og 

behov. 

2.5.2 Samarbeidets formål 

Bø (2011) skriver at formålet med et samarbeid mellom foreldre og barnehagen er å kunne gi 

faglig og menneskelig støtte og å veilede og motivere mot et felles mål, som er å fremme 

barnet på best mulig måte. Foreldre til barn med spesielle behov vil i mange tilfeller trenge 

betraktelig tettere samarbeid med barnehagen enn det som er vanlig, og i de aller fleste 

barnehager går det barn som trenger ekstra hjelp og støtte i hverdagen (Grythe & 

Midtsundstad, 2002). Utfordringer i forbindelse med barnets utvikling kan skape bekymring 

eller engasjement hos foreldre, og de kan ha et ønske om å ha innflytelse når det skal legges 

til rette for barnets ressurser og behov. Også andre situasjoner i forbindelse med for eksempel 

helse, atferd eller sosiale ferdigheter kan kreve et tettere samarbeid med barnehagen. Selv om 

barnet med Down syndrom har spesialpedagog og/eller assistent, vil det være naturlig at det 

øvrige barnehagepersonalet følger opp barnet tettere, da de også skal være sammen med 

barnet i hverdagen og møter foreldrene ved levering og henting (Sætersdal, Dalen & Tangen, 

2008). I tillegg er det vanlig at pedagogisk leder og/eller styrer er med på blant annet 

samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og overføringsmøter med skolen. 

2.5.3 Kommunikasjon 

Å kommunisere med noen er ikke nødvendigvis samarbeid, men kommunikasjon er 

nødvendig for å kunne samarbeide. Selv om muntlig og skriftlig informasjon er en del av 

samarbeidet, innebærer kommunikasjon langt mer. Kommunikasjon i barnehagen innebærer 

også utviklingssamtaler, foreldresamtaler, kommunikasjon og utveksling av informasjon i 

levere- og hentesituasjoner. I samarbeidet med foreldre til barn med spesielle behov innebærer 
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samarbeid også ofte kommunikasjon gjennom kommunikasjonsbøker, ansvarsgruppemøter og 

lignende. Dersom kommunikasjonen bare inneholder formidling av informasjon, er det 

enveiskommunikasjon. Toveiskommunikasjon gir derimot rom for å utveksle erfaringer, 

drøfting, å stille hverandre spørsmål og få utdypende informasjon dersom det er behov for det. 

Ved toveiskommunikasjon vil det kunne være lettere å gjøre seg forstått, fordi man har 

mulighet til å oppklare misforståelser. Kommunikasjon foregår også gjennom nonverbale 

uttrykk. Altså, det vi viser med kroppsspråk og ansiktsuttrykk (Grythe og Midtsundstad, 

2002). I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i at kommunikasjon omhandler alt foreldre og 

fagpersoner formidler til hverandre av informasjon, holdninger, verdier, anerkjennelse og 

respekt, både verbalt og nonverbalt. Med denne forståelsen er vi innforstått med at all form 

for kommunikasjon gir rom for tolkninger hos mottakeren, og at opplevelser av hva 

barnehagen kommuniserer er subjektive. Hvordan barnehagepersonalet og foreldre 

kommuniserer, vil i stor grad kunne påvirke hvordan samarbeidet utvikler seg. Er det rom for 

at begge parter får komme med innspill? Samsvarer barnehagepersonalets verbale utsagn med 

det de kommuniserer gjennom nonverbale uttrykk og handlinger? I denne studien er vi blant 

annet opptatt av å få innsikt i hvordan foreldrene opplever at barnehagen kommuniserer sine 

holdninger til foreldrene og deres syn på barnet, og om det barnehagen sier og gjør samsvarer. 

2.5.4 Foreldreinnflytelse 

Foreldreinnflytelse og foreldremedvirkning er begreper som blir brukt noe om hverandre 

(Grythe & Midtsundstad, 2002), og er rettigheter som det blir lagt vekt på i både 

Barnehageloven (2005) og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Begrepene viser til den retten brukere av barnehagen har til 

å medvirke og ha innflytelse på den pedagogiske virksomheten (Kunnskapsdepartementet, 

2011). Foreldremedvirkning vil si at foreldre får mulighet til å uttrykke sine tanker og 

synspunkter, delta i planleggingen av det pedagogiske arbeidet rundt barnet og den 

pedagogiske virksomheten, samt ta del i praktiske gjøremål. Innflytelse har et 

interesseperspektiv og viser til foreldres muligheter til å påvirke det som skjer i barnehagen. 

Foreldreinnflytelse dreier seg om foreldrenes opplevelser av om de har mulighet til å få 

gjennomslag for sine interesser. Begrepet omfatter også hva foreldrene faktisk får igjennom. I 

samarbeidsforhold mellom barnehage og hjem der foreldreinnflytelsen fungerer, vil foreldre 

oppleve at de både har innflytelse og at de får gjennomslag for synspunkter og ønsker de har i 

forbindelse med barnehagen som virksomhet og det pedagogiske arbeidet rundt barnet 
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(Grythe & Midtsundstad, 2002). Når foreldre til barn med spesielle behov blir invitert til 

medvirkning og innflytelse i barnehagens arbeid med barnet, kan det styrke deres følelse av 

kontroll over barnets liv. Dette vil kunne bidra til økt mestring og velvære hos foreldrene. 

Dette skal vi komme nærmere inn på under kapittel 2.6.1 opplevelse av sammenheng. 

Selv om foreldre har rett til medvirkning og innflytelse i samarbeidet med barnehagen, er det 

ikke alltid de har et ønske om å benytte seg av denne. Det er heller ikke gitt at 

barnehagepersonalet ønsker involvering fra foreldre. For å få til et tett samarbeid mellom 

barnehage og foreldre kreves det ofte en holdningsendring blant personalet. Fagfolk har vist 

en tendens til å plassere foreldre i to kategorier. På den ene siden har vi foreldre som tar plass, 

er pågående og krevende, mens på den andre siden har vi foreldre som er tause og 

tilbaketrukne og vanskelige å kommunisere med. Foreldre i begge kategorier blir sett på som 

et problem. En mer fornuftig holdning kunne være å se på alle foreldre som fornuftige og 

viktige ressurser, som kan bidra med nyttig kompetanse i samarbeidet mellom barnehage og 

hjem (Aukland, 1995). 

2.6 Antonovskys salutogene modell 

Aaron Antonovsky er en israel-amerikansk sosiolog som er kjent for sin forskning på stress, 

helse og velvære (Antonovsky, 2012). Når fagfolk skal arbeide med foreldre til barn med 

Down syndrom, kan Antonovskys forståelsesmodell være til nytte. Modellen er ofte brukt for 

å se hvordan rådgivere kan bidra til å styrke foreldre til å mestre en stressende livssituasjon. I 

dette kapittelet vil vi presentere modellen og forsøke å belyse hvordan også andre fagfolk kan 

bruke denne forståelsesmodellen i møte med foreldre til barn med spesielle behov. Modellen 

er kalt «sense of coherence», men vi vil videre omtale modellen som «opplevelse av 

sammenheng», slik den er oversatt til norsk (Antonovsky, 2012) 

Salutogenese er en teori som tar utgangspunkt i forhold som kan fremme fysisk og psykisk 

helse. Modellen kan ses på som en motsetning til patogenese, som fokuserer på årsaken til 

sykdom. Aaron Antonovsky (2012) ser på helse som et kontinuum eller en slags skala der vi 

befinner oss et sted mellom ytterpunktene god helse og dårlig helse. Salutogenese fokuserer 

på de faktorene som bringer oss til den sunne enden av skalaen, i motsetning til patogenese 

som bringer oss til den dårlige. Antonovsky (2012) hevder at det å se på helse som et 

kontinuum fremfor et dikotom, vil gi en større gjennomslagskraft i arbeidet med å fremme 
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god helse eller mestring, og han bruker salutogenese som en forståelsesramme i sin modell 

om opplevelse av sammenheng. Det kan være mange ulike faktorer som påvirker foreldre til 

barn med Down syndrom sin opplevelse av stress og mestring, og miljøet vil i stor grad kunne 

påvirke dette. For barnehagepersonalet kan det være nyttig å ha en viss innsikt i hvordan 

foreldrene opplever sin hverdag, og hvilke situasjoner som byr på utfordringer for den enkelte 

familie. 

2.6.1 Opplevelse av sammenheng 

Antonovsky (2012) hevder at å ha en opplevelse av sammenheng i tilværelsen – a sense of 

coherence – er helsebringende. Teorien er en slags holdning til livet og fokuserer på hvilken 

måte individer takler stress og uventede hendelser (Lønne, 2015). I vår sammenheng vil det 

være interessant å se på hva som fremmer god helse hos foreldre til barn med spesielle behov 

og hva som påvirker deres velvære og gir økt mestring. Stress og uventende hendelser kan 

kalles stressfaktorer. En stressfaktor kan være en indre eller ytre stimulus fra omgivelsene 

man ikke umiddelbart eller automatisk har en adaptiv respons på (Antonovsky, 2012). Som 

når det lille barnet kommer til verden, og det oppdages at han eller hun har Down syndrom. 

Opplevelse av sammenheng kan beskrives som en grunnleggende holdning til hvordan 

mestring kan skapes. Denne holdningen har utviklet seg gjennom hele livet og er basert på de 

erfaringene personen har fått gjennom livet (Antonovsky, 2012). Antonovsky peker ut tre 

komponenter som utgjør opplevelse av sammenheng. Han mener det er helsebringende å 

oppleve tilværelsen som begripelig, håndterbar og meningsfull. Han hevder at disse tre 

komponentene henger tett sammen med hverandre. En persons erfaringer vil påvirke hver 

enkelt komponent, derfor kan man skåre høyt på en av dem, og lavt på en annen. Men for å 

oppnå mestring er man avhengig av å se opplevelse av sammenheng som en helhet 

(Antonovsky, 1996). 

Begripelighet vil si at stimuli fra indre eller ytre miljø i livet er kognitivt forståelig, har en 

sammenheng og er strukturert slik at det ikke oppleves som kaotisk og uforklarlig. Den som 

har en sterk opplevelse av begripeligehet, forventer at de stimuli man vil møte i fremtiden er 

forutsigbare, eller kan passe inn i en sammenheng (Antonovsky, 1996). Når tilværelsen blir 

kaotisk og uforutsigbar, kan man oppleve å miste kontrollen. Når et individ opplever høy grad 

av begripelighet, vil selv overraskelser kunne settes inn i en sammenheng og forklares. Det er 

ikke dermed sagt at den uventede hendelsen er ønskelig. Å oppleve noe som begripelig vil 
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kunne påvirke i hvilken grad man opplever å ha innflytelse. Å oppleve at man har innflytelse 

kan for mange være selve drivkraften i samarbeidet med fagpersoner (Bø, 2011). Hvordan 

foreldre ønsker å ha innflytelse på barnets barnehagehverdag kan foregå på mange ulike plan. 

Det kan for eksempel være direkte innflytelse på hva som skal inngå i den spesialpedagogiske 

hjelpen barnet mottar. Det kan være ønsker fra foreldrene om hvordan barnet inkluderes i 

barnegruppen, eller hvordan samarbeidet med barnehagen skal organiseres. For noen kan det 

være nok å ha innsikt i hvordan det pedagogiske opplegget er lagt opp for barnet, og dermed 

oppleves forutsigbart og oversiktlig. 

Håndterbarhet handler om å oppfatte at man har ressurser til rådighet for å møte kravene de 

indre eller ytre stimuliene setter. Har man en sterk opplevelse av håndterbarhet, vil det si at 

man vet at det kan oppstå uheldige hendelser, men at man har tro på egne muligheter til å 

håndtere det som måtte komme. Man føler ikke at man har blitt behandlet urettferdig eller er 

et offer for omstendighetene (Antonovsky, 2012). Som tidligere nevnt kan fagfolk ha en 

tendens til å sette foreldre i kategorier – de som er pågående og kravstore, eller de som virker 

likegyldige og innadvendte (Aukland, 1995). I hvilken grad foreldre involverer seg i barnets 

barnehagehverdag og i samarbeidet med barnehagen, kan ha noe med deres håndterbarhet å 

gjøre. Dersom foreldre har erfaringer med at deres innsats nytter, vil de kanskje klare å hente 

krefter til å stå på for sitt barn også i andre situasjoner. Dersom de derimot har dårlige 

erfaringer, og har opplevd å ikke bli sett eller hørt, kan det være at dette påvirker dem på en 

slik måte at de ikke orker å ta del i samarbeidet, konfrontere eller stå i konflikter med 

barnehagen. 

At situasjonen er meningsfull, handler om å forstå livet rent følelsesmessig. Det vil si at de 

kravene og utfordringene man møter, er verdt å investere energi og engasjement i. Det handler 

også om å glede seg over utfordringer istedenfor å fokusere på de byrdene man heller vil være 

foruten. Sterk opplevelse av mening er ikke ensbetydende med at man vil glede seg over alle 

hendelser i livet, men at man tar utfordringene livet har å by på og bestemmer seg for å finne 

en mening med det og gjøre sitt beste (Antonovsky, 2012). Bø (2011) trekker i denne 

sammenheng frem at det å ha en bevissthet rundt det hun kaller foreldregjerningen kan være 

en styrke i hverdagen. Dersom foreldre til barn med Down syndrom har tanker om hva de 

ønsker å få til, har en bevissthet om hvorfor de handler som de gjør, og har en tro på at det 

arbeidet de legger ned nytter, vil det ikke bare gi motivasjon og styrke, men også bidra til å gi 

mening ut over det å begripe den situasjonen man står i som foreldre. Å ha en opplevelse av at 
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foreldregjerningen er meningsfull, og ha en bevissthet rundt dette, kan derfor få både direkte 

og indirekte virkninger på foreldrene og barnets hverdag. Den direkte virkningen skjer når 

foreldre jobber helt konkret med forhold rundt barnet. Den indirekte virkningen skjer når 

foreldre ser at deres direkte innsats nytter, noe som vil kunne styrke deres tanker og 

følelsesliv når de skal fortsette i arbeidet med forholdene rundt deres familiesituasjon og deres 

barn (Bø, 2011). 

Alle de tre komponentene er nødvendige for å kunne oppnå opplevelse av sammenheng, men 

den mest sentrale av dem er å se situasjonen som meningsfull. Å se på sin situasjon som 

meningsfull vil kunne bidra til økt motivasjon. Motivasjon vil kunne føre til økt begripelighet 

og til å frigjøre individets ressurser. Da vil man ha tillit til at man vil finne de nødvendige 

ressursene, og bruke dem for å oppleve sammenheng i livet. Uten dette elementet vil høy grad 

av både begripelighet og håndterbarhet kunne være forbigående. For en engasjert person vil 

det være lettere å forstå, samt se og bruke de ressursene man har tilgjengelig (Antonovsky, 

2012). Den nest mest sentrale komponenten er begripelighet. For å oppleve høy håndterbarhet 

er man avhengig av å forstå. Selv om håndterbarhet blir sett på som den minst viktige 

komponenten i denne sammenheng, er den likevel sentral. For om man ikke tror at man har 

ressurser til rådighet, vil det påvirke hvorvidt man opplever situasjonen som meningsfull og 

på hvilken måte man forsøker å mestre den. For å oppnå mestring er man avhengig av 

opplevelse av sammenheng som en helhet. For å oppnå en sterk opplevelse av sammenheng 

vil alle de tre komponentene være i et gjensidig samspill. Å ha en sterk opplevelse av 

sammenheng vil si at man er motivert for å takle stress, at man begriper situasjonen og at man 

har de nødvendige ressursene som skal til for å se situasjonen som meningsfull, og på den 

måten kunne foreta handlinger som er helsefremmende (Antonovsky, 1996). 

Antonovskys modell kan være relevant, ikke bare for rådgivningssituasjoner, men også der 

fagpersoner er i direkte kontakt med foreldre til barn med spesielle behov. Gjennom å støtte 

og anerkjenne foreldre, og invitere dem til et samarbeid preget av partnerskap og innflytelse, 

kan fagpersoner bidra til å styrke deres opplevelse av sammenheng, og dermed mestring. 

2.7 Davis’ partnerskapsmodell 

Partnerskapsmodellen er utviklet av psykologen og professoren Hilton Davis. 

Partnerskapsmodellen beskriver ulike aspekter som har betydning for et godt partnerskap der 



17 

 

fagpersoner skal yte en form for hjelp til foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede 

barn. Selv om modellen i hovedsak retter seg mot rådgivning og veiledning, skriver Davis 

(2000) at også andre fagpersoner innenfor helse-, sosial- og utdanningssektoren kan dra nytte 

av den for å etablere og opprettholde et godt samarbeid mellom fagpersoner og foreldre. I vår 

sammenheng kan vi si at barnehagen gir familien et dagtilbud for barnet, og at barnehagen og 

foreldrene må samarbeide for å ivareta barnets ressurser og behov. I Rammeplanen står det at: 

«Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem» 

(Kunnskapsdepartementet 2011, s. 11). Ut fra dette tar vi derfor ikke utgangspunkt i at 

barnehagepersonalet er rådgivere, men at modellen kan brukes som en veileder for 

fagpersoner som skal samarbeide med foreldre til barn med spesielle behov. 

Partnerskapsmodellen tar for seg fagpersoners holdninger og ferdigheter, samt selve 

prosessen med å etablere et godt partnerskap. 

Partnerskapsmodellen er i tråd med den humanistiske tradisjonen og dens tankegang. Tanken 

er at fagpersoner skal hjelpe foreldre til å finne sine egne løsninger. I dette ligger det at også 

Davis (2000) har tro på menneskets iboende ressurser og muligheter til å ta valg og 

avgjørelser i sine egne liv. Han peker på at en fagperson må unngå å innta en ekspertrolle, 

men må være en veileder og en støtte for foreldrene. Videre hevder han at dersom fagpersoner 

har en dypere forståelse av å yte hjelp, utover det å komme med råd, vil de være bedre rustet 

til å møte den enkelte families behov. Han mener at fagpersoner trenger en eksplisitt modell 

som tar hensyn til alle aspektene som inngår i hjelpearbeid. En god modell må kunne brukes 

på tvers av ulike instanser, og må være eksplisitt, meningsfull og lett å huske (Davis & 

Meltzer, 2007). 

For å oppnå et effektivt partnerskap forutsettes det at partene som inngår i det, samarbeider. 

Dette betyr at foreldre, så vel som fagfolk har et ansvar for å innta en aktiv rolle i 

partnerskapet. For å kunne samarbeide må partene være enige om hva de forsøker å oppnå – 

altså ha et felles siktemål. Deltakerne må bli enige om mål, hvordan de skal gå til veie for å 

oppnå disse og avklare forhold rundt hvordan interaksjonen skal foregå (Davis 2000; Davis & 

Meltzer, 2007). Foreldre og fagfolk er forskjellige. De kan ha ulike holdninger, forventninger 

og bekymringer. Likevel er det viktig at begge parter er innforstått med at den kompetansen 

hver av dem sitter på kan være en ressurs i partnerskapet. Davis (2000) kaller dette 

supplerende ekspertise. Fagpersoner har kompetanse innenfor sitt fagfelt, mens foreldre har 
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kompetanse på sitt barn og sin familiesituasjon. Noen ganger har også foreldrene tilegnet seg 

kunnskap om barnets diagnose, og i enkelte tilfeller kan de ha større kunnskap på dette 

området enn fagpersoner. Det er sentralt at både fagpersoner og foreldre skjønner at også 

foreldrene sitter inne med viktig kunnskap. Davis (2000) peker på at partene må ha gjensidig 

tillit og respekt, og han hevder at dersom begge godtar begrepet supplerende ekspertise, vil 

man komme langt på vei i det å vise respekt, fordi man da anerkjenner at den andre parten er 

like viktig. Tillit er en avgjørende faktor, fordi det er nødvendig å føle seg trygg når man skal 

inngå i et effektivt partnerskap (Davis & Meltzer, 2007). Selv om partene skal ha respekt for 

hverandre, betyr det ikke alltid at de er enige. Et partnerskap vil derfor også innebære 

drøftinger om det man samarbeider om. Det er ikke alltid fagpersoner oppfatter at foreldre er 

uenige, rett og slett fordi de har klare løsninger som de antar den andre personen ikke har noe 

imot, eller fordi foreldrene ikke våger å legge frem egne tanker. Davis (2000) foreslår at en 

mer hensiktsmessig måte å komme til enighet på er å drøfte alle forslag eller ideer med 

foreldrene. På den måten vil foreldrenes rolle få en like viktig plass som fagpersonens og man 

kan forebygge at konflikter bygger seg opp over tid. Alle de faktorene som er nevnt over, 

krever en særlig god kommunikasjon. Også her har begge parter et ansvar, men fagpersoner 

har et spesielt ansvar når det kommer til å legge forholdene til rette for en åpen og ærlig 

dialog (Kunnskapsdepartementet, 2011). Fagpersonen må lytte nøye til det foreldrene har å si, 

tolke det så godt han eller hun kan og gi en egnet respons (Davis, 2000). Et effektivt 

partnerskap med åpen og ærlig kommunikasjon tar tid å etablere. Det vil kreve tid, innsats og 

engasjement fra de som skal delta. Fagfolk må også være klar over at foreldrenes situasjon vil 

kunne forandre seg over tid, både praktisk og følelsesmessig. Derfor er det viktig å utøve 

smidighet i samarbeid med disse foreldrene. Davis og Meltzer (2007) påpeker at det ikke 

alltid lar seg gjøre å etablere et effektivt partnerskap, da ikke alle foreldre vil eller er i stand til 

å innta en slik rolle. Hvis derimot fagpersoner og foreldre lykkes i å etablere et godt 

partnerskap, vil det kunne gi foreldre en opplevelse av bedre kontroll, økt mestring og tro på 

sine iboende ressurser. 

2.7.1 Grunnleggende holdninger 

Når fagpersoner skal forsøke å etablere effektive partnerskap med foreldre, har de behov for 

et sett med holdninger og kommunikasjonsferdigheter for å lykkes. Først og fremst bør 

fagpersoner ha en grunnleggende respekt for foreldre. Dette innebærer å verdsette dem, og ha 

en holdning om at de er viktige personer i samarbeidet. I møte med foreldre bør fagpersoner 
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være fullt og helt til stede i situasjonen. Foreldre må få muligheten til å snakke og pedagogen 

må lytte til deres meninger. Foreldre må få prate uavbrutt og verdsettes, uavhengig om man er 

enig eller ikke i det de sier. Fagpersoner kan ha gjort seg opp meninger og ha klare tanker om 

hva som er den «rette» løsningen. Man må passe seg for at man ikke tar over, slik at 

foreldrene blir sittende igjen som passive deltakere i samarbeidsprosessen. Selv om foreldre 

står i en sårbar posisjon, må vi ikke undervurdere deres ressurser. Når de har bekymringer 

rundt sitt barn, er det viktig at fagfolk ikke bagatelliserer disse bekymringene, men 

anerkjenner og respekterer foreldrene, slik at de opplever støtte (Davis, 2000). Ved å vise 

respekt kan mennesker som arbeider tett med familien bidra til å styrke deres iboende 

ressurser og motivere til et videre samarbeid. En annen sentral holdning er ydmykhet. Som 

fagperson med utdannelse og/eller lang erfaring innenfor et fagfelt sitter man på nyttig 

kompetanse. Likevel er det nødvendig å være klar over sine egne begrensninger. Dersom 

fagpersoner fremstår som allvitende, vil foreldre kunne bli skuffet. Dessuten vil det raskt 

kunne påvirke maktbalansen mellom foreldre og fagfolk i en negativ og uhensiktsmessig 

retning. Ved å vise ydmykhet viser vi også respekt. Davis (2000) trekker også fram 

autentisitet som en grunnleggende holdning fagfolk bør besitte. Han beskriver denne 

holdningen med å være åpen for erfaringer og at man forsøker å forstå hele situasjonen. 

Gjennom autentisitet forsøker man å forstå hva foreldrene mener, uten å tillegge dem 

holdninger som de kanskje ikke har. Autentisitet handler også om å være åpen og ærlig mot 

familien. Uten autentisitet vil man ikke få til et samarbeidsforhold som er basert på tillit. I alt 

pedagogisk arbeid er det nødvendig å ha empati. Empati viser til at vi forsøker å ta de andre 

personenes perspektiv. Dette innebærer at vi forsøker å sette oss inn i foreldres tanker og 

følelser. Når vi skal samarbeide med foreldre, trenger vi også det Davis (2000) kaller dempet 

entusiasme. Entusiasme fra fagpersoner kan være motiverende og oppløftende. Når foreldre 

ser at fagpersoner går inn i samarbeidet med hele seg, viser det at de bryr seg om barnet deres. 

Likevel er det viktig å huske på at foreldre kan oppleve sin situasjon som sår og vanskelig. I 

enkelte situasjoner kan det derfor være upassende å bli overivrig. 

Holdninger som pedagoger besitter vil kunne ha stor innvirkning på hvordan foreldre 

opplever samarbeidet med barnehagen. Holdningene er nært knyttet til hverandre, og er derfor 

ikke bare viktige hver for seg. Sammen utgjør de en helhet og påvirker hvordan fagpersoner 

opptrer overfor foreldre. 
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2.7.2 Grunnleggende ferdigheter 

I direkte samhandling er det viktig at fagpersoner klarer å rette sin fulle og hele 

oppmerksomhet mot foreldrene. For å klare dette må det legges fysisk til rette for at man kan 

være uforstyrret, men pedagogen må også jobbe for å legge andre tanker til side, være seg 

personlige bekymringer, eller stress. Foreldre må oppleve at vi er til stede for dem her og nå, 

og er klare til å ta inn over oss det de måtte ha å komme med. Fagfolks tilstedeværelse gir et 

viktig signal om at vi bryr oss og at vi er klare til å lytte. Dette vil kunne gi foreldre trygghet 

og motivasjon til å dele sine tanker og/eller bekymringer. For å være oppmerksom er det 

nødvendig at vi er aktivt lyttende. Aktiv lytting er mer enn bare å høre. Det innebærer å tolke 

meningen bak ordene som blir sagt. Hva er det foreldrene sier og hva er det de forsøker å 

formidle til oss? Gjennom aktiv lytting er det sentralt å se på foreldrenes kroppsspråk og se 

ordene i sammenheng med hva de formidler nonverbalt (Davis, 2000). Aktiv lytting er en 

krevende prosess, og avhenger av at det er minimalt med forstyrrelser i omgivelsene og i 

lytterens indre liv. En siste egenskap Davis (2000) fremlegger er å ha evnen til ansporing. 

Ansporing henviser til det å gi foreldre rom til å snakke, og anerkjenne dem ved å gi egnet 

respons gjennom kroppsspråk, verbale bekreftende kommentarer eller spørsmål. En annen 

viktig ansporing er pauser. Noen foreldre kan være tilbakeholdne av ulike årsaker. Det kan 

være at de er usikre på situasjonen eller fagpersonen, at situasjonen er vanskelig å snakke om, 

eller at de generelt er innadvendte som personer. Dersom pedagogen klarer å være rolig og gi 

rom for pauser i samtaler, vil dette kunne gi et signal til foreldrene om at fagpersonen er 

pålitelig. Davis (2000) nevner empati, både som holdning og som en ferdighet. Empati som 

en ferdighet dreier seg ikke bare om pedagogens evne til å sette seg inn i en annen persons 

situasjon, men også det å utstråle forståelse. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å 

«speile» det foreldrene nettopp har sagt: «Så du opplever det slik at …» eller lignende. Å vise 

empati kan også gjøres ved å kommentere det man tolker av nonverbale uttrykk. For 

eksempel ved å si: «Det virker som om dette bekymrer deg». Gjennom det vi sier, kan vi 

anerkjenne foreldrene og dermed vise empati. 

På bakgrunn av det Davis (2000) beskriver som grunnleggende ferdigheter kan man si at 

fagfolk trenger mer enn pedagogisk kompetanse i arbeidet i barnehagen. De trenger også 

spesifikke ferdigheter for hvordan de skal samarbeide og kommunisere med foreldre. 
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2.8 Bronfenbrenners økologiske modell 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for den anerkjente russisk-amerikanske psykologen Urie 

Bronfenbrenners økologiske modell. Modellen gir et innblikk i et komplekst system av ulike 

arenaer barn og foreldre er en del av, og kan tydeliggjøre hvilken betydning barnehagen har i 

barnefamiliers liv. Vi vet også at barn med spesielle behov og deres foreldre må forholde seg 

til mange instanser for å motta ulike typer hjelp til barnet. I tillegg til barnehagen kan det for 

eksempel dreie seg om fagsenter, logoped, lege, fysioterapeut og avlastningshjem. Det kan 

også være systemer som kommune og stat, som påvirker familien på et mer overordnet nivå. I 

det følgende vil vi presentere den økologiske modellen og forsøke å belyse hvordan disse 

familiene og de ulike systemene har en gjensidig påvirkningskraft. 

Bronfenbrenner (1979) har utviklet en økologisk modell for alt som påvirker oss. Med dette 

menes at alle mennesker er med på å forme livene sine. Den økologiske modellen skal hjelpe 

oss til å forstå hva som påvirker utviklingen til et menneske. Modellen har fire ulike systemer, 

mikro-, meso-, ekso- og makrosystemet. Bronfenbrenner billedliggjør modellen ved å 

sammenligne de ulike systemene med russiske babusjkadukker man kan putte inn i hverandre 

(Bø, 2012). Disse påvirker hverandre både innad i ett system og mellom systemene. De kan 

ikke ses hver for seg, da de har gjensidig påvirkning på hverandre og må ses i en sammenheng 

(Bronfenbrenner, 1979).  

Det innerste systemet i Bronfenbrenners (1979) økologiske modell er mikrosystemet. I dette 

innerste systemet kommer alle arenaer der mennesker snakker ansikt til ansikt. Det er for 

eksempel hjemme, på jobb eller på fritidsaktiviteter. Likeså kan det være sammenkomster der 

mennesker møter hverandre, men ikke har en direkte dialog, som for eksempel i levere- og 

hentesituasjoner der man kan møte andre foreldre uten nødvendigvis å kommunisere. Dette 

vil også være sosiale mikrosammenkomster. I dette systemet vil det være de nærmeste 

relasjonene mennesker har til hverandre og der de oppholder seg til daglig (Bø, 2011). 

Bronfenbrenner (1979) trekker frem tre forhold han kaller mikrosystemets byggesteiner. Den 

første er de aktivitetene mennesker deltar i, det å gjøre noe sammen med andre. Det kan for 

eksempel være å delta på fritidsaktiviteter, eller at barnehagen inviterer til sammenkomster. 

Bronfenbrenner mener at det å gjøre noe sammen med andre og å se andre utføre 

virksomheter kan bidra til utvikling (Bø, 2011). Den andre byggesteinen er de rollene vi har i 

livet. Livet bringer med seg et sett med roller man kan ta og må ta: datter/sønn, venn, 
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kjæreste, mamma/pappa, søsken, student eller arbeidstaker er bare noen eksempler. Den tredje 

og siste byggesteinen Bronfenbrenner trekker frem, er de sosiale relasjonene man har til 

mennesker rundt seg. Med sosiale relasjoner mener han mellommenneskelige forhold. Når 

relasjonene er basert på gode følelser, kan det bidra til å fremme utvikling og læring i 

maktbalanse og gjensidighet (Bø, 2011). 

Mesosystemet er det nest innerste systemet og det som kobler sammen mikrosystemene. Når 

det gjelder mesosystemet peker Bronfenbrenner (1979) på hvordan mikrosystemene påvirker 

hverandre. Dette kan for eksempel være samarbeidet mellom foreldre og barnehage. Når 

foreldrene henter i barnehagen, vil de bli koblet sammen med barnehagen, men blir likevel 

ikke en del av den. Det kan også skje når et annet barn blir med hjem etter barnehagen. Da 

oppstår det en kontakt mellom barna og foreldrene. Barnehagen i mikrosystemet blir koblet 

sammen med andre barn og foreldre i mesosystemet (Bø, 2011). Mesosystemet innebærer 

også det Bronfenbrenner (1979) kaller for «økologiske overganger», som for eksempel kan 

være den fasen der barnet går fra å være hjemme sammen med mor eller far på heltid, til å 

begynne i barnehage (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler, 2010). 

Eksosystemet er det nest ytterste systemet som påvirker livene våre, men som man sjelden 

eller aldri er en del av (Bronfenbrenner, 1979). Eksempler på dette kan være kommunen, 

barnehagestyret, bydeler eller andre offentlige organer. Disse stedene er ofte ikke den vanlige 

familien eller barna på, men det vil likevel spille en rolle for dem hva som blir vedtatt og 

bestemt. «Men det som skjer der, påvirker kontekstene der barna og foreldrene ferdes 

(mikrosystemet) og samspillet mellom dem (mesosystemet)» (Bø, 2011, s. 56). Et annet 

eksempel på eksosystemet kan være barnehagehverdagen. Foreldrene er ikke en del av den, 

likevel vil den påvirke dem fordi barna er en stor del av deres liv, og hvordan de har det i 

barnehagen, positivt og negativt, vil virke inn på foreldrenes liv. 

Det ytterste systemet i Bronfenbrenners (1979) økologiske modell er makrosystemet. I dette 

systemet er for eksempel lover og regler, økonomiske forhold, klassestrukturer, verdier og 

ideologier som kommer til utrykk i ulike kulturer. Alt fra dette systemet går inn i de andre 

systemene, og setter det hele sammen for så å sette sitt preg på alt vi gjør og har. Det som 

skjer i dette systemet, får konsekvenser for hvordan familien har det i det daglige og binder 

systemene sammen (Bø, 2011). 
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Sett i forhold til foreldresamarbeid vil den økologiske modellen kunne belyse hvordan 

barnehagen og foreldrene påvirker hverandre gjensidig (Bø, 2011). Hvordan foreldrene 

samarbeider med barnehagen, er med på å forme på hvilken måte barnehagen forholder seg til 

foreldrene. På samme måte vil barnehagens arbeid med barnet og hvordan de legger opp 

foreldresamarbeidet påvirke både barn og foresatte. Selv om barnehagen har hovedansvaret 

for å etablere et godt samarbeid, er foreldrene også aktører i dette samarbeidet (Bø, 2011; 

Kunnskapsdepartementet, 2011). Det betyr at foreldrene også bør jobbe for at samarbeidet 

skal bli best mulig. Hvordan foreldene forholder seg til, og snakker til og med 

barnehagepersonalet vil påvirke samarbeidet og da igjen barnet. Barnehagen og foreldrene må 

se at de påvirker hverandre. For å forstå foreldrenes helhetlige situasjon må 

barnehagepersonalet kjent med hver enkelt familie for at samarbeidet skal bli best mulig (Bø, 

2011). 

Et annet moment Bø (2011) trekker frem, er hvordan mennesker oppfatter en situasjon. Selv 

om situasjoner kan se tilsynelatende like ut utenifra, kan familier reagere forskjellig, fordi 

ulike faktorer påvirker hvordan de opplever sin livssituasjon. Mennesker blir påvirket av 

miljøet de fedres i. Hjem, gaten de bor i og naboene som bor der er eksempler på ytre faktorer 

som påvirker hverdagen vår. Selv om alle disse ytre faktorene er like, mener Bø (2011) at 

hvordan familier opplever ulike situasjoner, vil få innvirkning på deres liv. Opplevelser er 

subjektive og heterogene for alle. 

Brofenbrenners økologiske modell belyser hvordan mennesker kan påvirke de miljøene de 

ferdes i, og hvordan miljøene kan påvirke et individ. Det kan derfor være hensiktsmessig at 

fagfolk forsøker å forstå den enkelte families helhetlige situasjon. Både foreldre og 

barnehagepersonalet vil påvirke samarbeidet.  
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3 Kvalitativt forskningsintervju 

Med utgangspunkt i problemstillingen har vi i denne studien valgt å bruke kvalitativt 

forskningsintervju. Da studien har til hensikt å belyse foreldres opplevelser med og erfaringer 

av samarbeidet med barnehagen, vil metoden kunne tjene vårt formål. Gjennom kvalitativt 

forskningsintervju går vi i dybden for å få vite mest mulig om foreldrenes egne tanker og 

opplevelser av samarbeidet, samt forventninger til og ønsker av fagpersoner som arbeider tett 

sammen med barna deres. Studien vil kunne gi oss som spesialpedagoger og andre 

fagpersoner en større innsikt i foreldrenes livsverden. Studien vil også kunne øke bevisstheten 

rundt betydningen av å etablere effektive partnerskap og styrke foreldres tro på egne 

ressurser, slik at fagpersoner kan benytte seg av disse på en adekvat måte. 

Kvalitativ forskning har som formål å gi innsikt i personers egne opplevelser av sin sosiale 

virkelighet i ulike situasjoner. Man forsøker å få en dyp innsikt i hvordan mennesker opplever 

sin egen situasjon og hvordan de forholder seg til den. Kvalitativ metode er brukt for å få vite 

mest mulig om informantens tanker, følelser, opplevelser og erfaringer – deres livsverden 

(Dalen, 2011). Kvale & Brinkmann (2011, s. 45) skriver det slik: «Et semistrukturert 

livsverdensinterview forsøger at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra 

interviewpersonernes egne perspektiver. Denne form for interview søger at indhente 

beskrivelser af interviewpersonernes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener». Stikkordet i kvalitativ forskning er opplevelser. Man forsøker ikke å 

avdekke hvilke forhold personen står i, men hans eller hennes opplevelse av den. 

For å belyse problemstillingen har vi valgt å bruke semistrukturert intervju. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2015) er et intervju to personer som setter seg ned og utveksler synspunkter rundt 

et tema. Et kvalitativt forskningsintervju brukes for å få så utfyllende informasjon som mulig, 

innenfor et gitt tema, om en persons egne opplevelser. Et semistrukturert intervju går ut på å 

stille spørsmål som gir informanten rom til å fortelle, men der spørsmålene er formulert på 

forhånd og delt inn i ulike temaer (Dalen, 2011). Semistrukturerte intervjuer har hentet sin 

inspirasjon fra den fenomenologiske tankegangen, som tar utgangspunkt i at forskeren setter 

sin egen førforståelse til side og forsøker å sette seg inn i informantens livsverden. Forskeren 

skal beskrive informantens følelser, tanker, meninger og opplevelser uten eget perspektiv på 

temaet. Kvale & Brinkmann (2015) beskriver videre dette som at forskeren skal sette sin egen 

førforståelse i parentes. Når det er snakk om fenomenologi i et forskningsintervju, dreier det 
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seg om en forståelse og lydhørhet ovenfor den subjektive oppfattelsen av informantens 

livsverden (Thagaard, 2013). Det legges vekt på en grunnforståelse av dette, og det er viktig 

at våre informanter får muligheten til å belyse hvordan det er å være mor/far til et barn med 

Down syndrom og hvordan de opplever samarbeidet med barnehagen. 

Gjennom et livsverdensintervju forsøker man å forstå dagliglivet til den enkelte person ut fra 

hans eller hennes opplevelser av den. Det å få rene beskrivelser av hvordan en livsverden 

utarter seg for en person, uten fordommer, teorier og begrunnelser, er hensikten med et 

kvalitativt forskningsintervju. «De kvalitative undersøkelsene av intervjupersoners 

opplevelser av verdenen danner ifølge den fenomenologiske oppfatning grunnlaget for de mer 

abstrakte, vitenskapelige teorier om den sosiale verden» (Kvale & Brinkmann 2015, s. 47). 

Når fagpersoner skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid, kan man ofte ha mange 

tanker, ideer og forestillinger om hva som bør inngå i et godt samarbeid. Selv om mange 

fagpersoner har gode intensjoner, kan man stille spørsmål ved om man er gode nok til å ta 

foreldres perspektiv i betraktning og sette seg inn i deres livsverden. Som fremtidige 

spesialpedagoger så vi på masteroppgaven som en unik mulighet til å skaffe oss innsikt i noen 

foreldres opplevelser av hvordan samarbeidet fungerer i praksis, og vi anser kvalitativt 

forskningsintervju som den mest hensiktsmessige metoden for å belyse vår problemstilling. 

3.1 Fremgangsmåte 

I de seks underkapitlene nedenfor vil vi gjøre inngående beskrivelser av hvordan vi har gått 

frem i denne forskningsprosessen.  

3.1.1 Utvalgskriterier og informanter 

Da vi hadde formulert problemstilling og forskningsspørsmål, samt bestemt oss for hvilken 

metodisk tilnærming vi ville bruke, var tiden kommet for å sette kriterier for utvalg av 

informanter. Vi kom frem til at vi i vår studie ønsket å komme i kontakt med fem foreldre til 

barn med Down syndrom som går i barnehage i østlandsområdet. For å få frem noe variasjon, 

ønsket vi å få innsikt i flere enn én forelders livsverden. Formålet med studien var å få innsikt 

i ulike foreldres opplevelser og tanker rundt samarbeidet med barnehagepersonalet. Vi så det 

som nødvendig å heller ikke ha for mange informanter, da vi ønsket å ta et dypdykk i hver 

enkelt forelders livsverden. Det var viktig for oss å sørge for å få plass til å presentere 
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datamaterialet i oppgaven, og få tid til et grundig arbeid med analysen. På grunn av 

oppgavens størrelse og omfang var det derfor nødvendig å ha et stort nok, men likevel 

begrenset datagrunnlag. Vi vurderte det dithen at et antall på fem informanter ville være 

hensiktsmessig (Kvale & Brinkmann, 2015). For å få tak i egnede informanter begynte vi med 

å legge ut en kort forespørsel etter interessenter på Facebook-sidene til Norsk nettverk for 

Down syndrom (Vedlegg 1). I denne Facebook-gruppen er det mange foreldre som deltar 

aktivt gjennom å stille hverandre spørsmål om utfordringer i hverdagen, dele gleder og drøfte 

saker som angår deres barn, og vi besluttet derfor at dette kunne være et passende sted å søke 

informanter etter våre satte kriterier. Vi hadde også planlagt at dersom vi ikke fikk tak i nok 

informanter her, ville vi ta kontakt med lokallaget til Up’s & Downs i Oslo. Dette ble ikke 

nødvendig da vi fikk det antallet vi trengte – én prøveinformant og fem informanter. Blant 

informantene fikk vi fire mødre, samt en mor og en far som ville stille sammen. Utvalget er 

ikke tilfeldig, da vi benyttet oss av alle som meldte sin interesse. Etter hvert som 

interessentene meldte seg, fikk de tilsendt en skriftlig forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjektet (Vedlegg 2). Her fikk de utdypende informasjon om studien og deres 

rettigheter. 

Informantene kom fra ulike steder i østlandsområdet og hadde noe forskjellig yrkesbakgrunn. 

Likevel hadde alle høyere utdanning og flere av dem jobbet innenfor den pedagogiske eller 

psykologiske sektoren. Det var også et overtall av kvinner representert. Man kan spørre seg 

om utdanningsnivå eller spesielle interesser for forskning kan ha hatt noe å si for hvem som 

meldte seg til å delta i studien. Selv om vi ikke vil eller kan generalisere resultatene, vil vi i 

kapittelet om validitet drøfte på hvilken måte vårt utvalg av informanter kan ha påvirket 

resultatene vi fikk. 

3.1.2 Intervjuguide 

Da vi skulle utarbeide intervjuguiden, laget vi først en skisse på hva vi ønsket informasjon 

om. Utgangspunktet vårt var de fire forskningsspørsmålene vi hadde utformet. Aller først 

ønsket vi å bli litt kjent med familiene, deres struktur og hverdag. Ved å utarbeide slike 

innledende spørsmål forsøker man å få informanten til å føle seg vel og avslappet (Dalen, 

2011). På bakgrunn av det håpet vi at spørsmålene om familieliv ville bidra til å skape 

trygghet og en god dialog mellom oss og informantene. Videre begynte vi med å stille relativt 

enkle spørsmål rundt hvordan kommunikasjonen med barnehagen var organisert, og til slutt 
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stilte vi mer inngående spørsmål om ulike faktorer som kan ha noe å si for opplevelsen av 

samarbeidet med barnehagepersonalet. Gjennom hele intervjuet hadde vi fokus på å ha korte, 

enkle og så åpne spørsmål som mulig (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjuguiden ble bygget 

på traktprinsippet, der de relativt lette spørsmålene kommer først, og de mer avanserte og 

følelsesladde spørsmålene kommer etter hvert. Avslutningsvis formulerte vi spørsmål som 

gikk mer bort fra det nære og følelsesladde (Dalen, 2011). Da vi hadde gått flere runder med 

utformingen av intervjuguiden, endte vi opp med mange åpne spørsmål vi anså som relevante 

for problemstillingen (Dalen, 2011). Å ha mange åpne spørsmål var et bevisst valg, fordi vi 

håpet å få så mye informasjon og så utdypende beskrivelser som mulig. For å forsikre oss om 

at intervjuene ikke ville stagnere, og for å kunne drive dem videre, skrev vi ned stikkord til 

oss selv i intervjuguiden, slik at vi kunne oppklare eventuelle misforståelser og tydeliggjøre 

hva vi ønsket informasjon om (Vedlegg 3). 

3.1.3 Prøveintervju 

Da vi hadde utformet intervjuguiden, foretok vi et prøveintervju. Vi avtalte med 

prøveinformanten at hun skulle komme hjem til en av oss. Vi organiserte det slik at den ene 

av oss gjennomførte intervjuet, mens den andre noterte nonverbale uttrykk og relevante 

observasjoner. Vi fikk også testet diktafonen. Prøveintervjuet ga oss mulighet til å teste 

rollene som intervjuer og observatør, utformingen av intervjuguiden, samt avdekke forhold 

som vi ikke hadde forutsett (Dalen, 2011). Dette gjorde at vi kunne reflektere rundt hvordan 

vi skulle legge til rette for gode intervjusituasjoner. Før prøveintervjuet var vi usikre på om vi 

hadde for mange spørsmål. Prøveintervjuet varte i 24 minutter og vi vurderte det dithen at vi 

hadde et passende antall. Spørsmålene og utformingen av intervjuguiden fungerte godt, og vi 

fikk svar på det vi lurte på. Likevel opplevde vi at vi ikke fikk så utdypende informasjon som 

vi ønsket. Etter å ha drøftet dette kom vi frem til at det ikke var ideelt å gjennomføre 

intervjuene hjemme hos en av oss, da dette kanskje kunne hindre informantene i å utdype seg. 

Vi besluttet da at vi ville gjennomføre de andre intervjuene hjemme hos informantene eller på 

et nøytralt sted (Thagaard, 2013). Vi håpet at det ville gjøre informantene tryggere og mer 

komfortable i intervjusituasjonen. Det tekniske utstyret fungerte også fint. Det kunne vært 

nyttig å gjennomføre flere prøveintervjuer for at vi skulle bli tryggere i rollene, men på grunn 

av tid og begrenset tilgang til informanter, besluttet vi å ikke gjøre dette. 
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3.1.4 Datainnsamling 

Kriteriene for utvalget var foreldre til barn med Down syndrom som gikk i barnehage i et 

avgrenset område, og vi fikk informanter som hadde barn med ulike type utfordringer. 

Familiestrukturene var også ulike, fra enslige mødre med et begrenset nettverk, til familier der 

mor og far var sammen, hadde flere barn og hadde venner og familie i nærheten. 

Informantene hadde svært ulike historier, opplevelser og erfaringer, noe som bidro til å belyse 

variasjonen blant familier til barn med Down syndrom og variasjonene i samarbeidet med 

barnehagene. 

Bruk av diktafon under intervjuene var helt nødvendig for å senere kunne transkribere dem. I 

tillegg ga det oss mulighet til å være fullt og helt tilstede i intervjusituasjonen. På denne 

måten kunne vi bekrefte og anerkjenne foreldrene, samt vise respekt og interesse for deres 

unike opplevelser. Vi ønsket også å kunne gjengi informantens egne uttalelser direkte, så en 

diktafon var det absolutt beste alternativet (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann 2015). 

Alle intervjuene, med unntak av ett, ble gjennomført hjemme hos informantene. Det siste ble 

gjennomført på et møterom på Universitetet i Oslo. Vi fikk bekreftet at dette var et godt valg, 

da vi opplevde at informantene fortalte mer inngående enn prøveinformanten. En annen faktor 

kan ha vært at vi også fremstod tryggere i rollen som intervjuere. Plassering i rommet var 

vanskelig å planlegge, da intervjuene ble gjennomført på ulike steder. Vi forsøkte likevel å ha 

en bevissthet rundt dette da vi kom inn i rommet. Samtlige informanter fremstod som trygge i 

intervjusituasjonen. Dersom noe har påvirket oss som intervjuere i negativ retning, kan det ha 

vært vår manglende erfaring med intervjustudier (Dalen, 2011). Likevel opplevde vi en større 

trygghet underveis i intervjuene, etter hvert som vi så at det gikk fint å kommunisere med 

informantene. Intervjuene varte fra 38 minutter til 1 time og 13 minutter. Det var naturlig at 

intervjuet der to foreldre deltok tok lengre tid enn de andre, da det her var to personer som 

uttalte seg om sine opplevelser. 

Vi stilte informantene spørsmål om hvilke ressurser og behov deres barn har. Vi ønsket å få 

informasjon om barnets sterke og svake sider, men valgte å kalle det ressurser og behov da vi 

tenkte disse ordene var mer passende for problemstillingen vår. Under prøveintervjuet svarte 

informanten på spørsmålet slik vi hadde tenkt. Hun svarte på barnets sterke og svake sider og 

vi lot da spørsmålet stå. Under selve intervjuene tolket alle informantene spørsmålet 

annerledes og svarte på noe annet enn det vi ønsket informasjon om. Informantene svarte på 
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hjelpebehovene til barna, for eksempel på hvilke ressurser barna har inne i hverdagen med 

tanke på spesialpedagog, ergoterapeut, fysioterapeut og lignende. Dette er selvsagt vårt ansvar 

og informantene svarte ikke feil, men tolket spørsmålet annerledes enn hva vi ønsket, og ga 

oss dermed ikke svar på det vi lurte på. Likevel mener vi at det vi var ute etter ble besvart 

gjennom andre spørsmål, som for eksempel: «Hva er det beste med barnet ditt?» og: «Er det 

noen spesielle situasjoner/forhold i hverdagen som byr på utfordringer for ditt barn?». 

Vi opplevde at intervjuene kunne bringe frem sterke følelser, både engasjement, frustrasjon 

og tårer. Blant annet var det en mor som begynte å gråte da hun skulle svare på et spørsmål. 

Det var derfor viktig for oss å sette av tid til foreldrene når intervjuet var avsluttet og diktafon 

slått av. Bø (2011) understreker også viktigheten av å avslutte på en god måte når 

informantene har delt sine historier. Vi så an situasjonen, men etter samtlige intervjuer ble det 

naturlig å fortsette samtalen der også vi var mer delaktige. 

3.1.5 Transkribering 

Transkribering betyr å få det verbalet materialet ned i tekstform, for å få en oversikt over 

materialet man har fått, for så å kunne begynne med en analyse (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Vi hadde planlagt å gjennomføre transkripsjonene rett etter at intervjuene var gjennomført. 

Dalen (2011) presiserer at dette er en fordel for å kunne gjengi intervjuene så nøyaktig som 

mulig. Det ble imidlertid ikke gjort så raskt, da vi måtte gjennomføre noen av intervjuene et 

stykke unna og på kveldstid. Alle intervjuene ble gjennomført over en to ukers periode. 

Transkripsjonene ble gjort fortløpende, mellom intervjuene, og noen i etterkant av at alle 

intervjuene var gjennomført. Alle transkripsjonene ble gjort i samarbeid. Begge lyttet til 

opptaket, men bare én skrev ned. Dette var for å sikre at vi fikk skrevet ned nøyaktig det som 

ble sagt. Vi valgte også å høre gjennom ett og ett intervju samtidig som vi satt med 

transkripsjonene for å være sikre på at alt ble skrevet ned ordrett (Dalen, 2011). 

I transkripsjonene har vi valgt å bruke fiktive navn på barna som blir omtalt på grunn av de 

etiske retningslinjene til den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora (NESH, 2016). I tillegg har vi utelatt bostedene til informantene og deres familier 

der dette har blitt nevnt. Der det har vært nødvendig, har vi skrevet om familien for eksempel 

bor nærme, et stykke unna, eller langt unna. Vi har også valgt å transkribere alle intervjuene 

på bokmål. Valgene er gjort for å sikre informantenes anonymitet. 
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3.1.6 Dataanalyse 

Vi bestemte oss for å ikke bruke Nvivo 10 som analyseverktøy da vi har forskjellige 

datamaskiner (Mac og PC). Nvivo 10 var dermed ikke et enkelt og funksjonelt verktøy for 

oss. Vi valgte isteden å skrive ut intervjuene på ulike fargepapir. På denne måten hadde vi god 

oversikt over hvilken informant som hadde sagt hva. Deretter startet den store prosessen der 

vi satt sammen, diskuterte relevansen av utsagnene, hvilket tema de passet under og klippet ut 

sitater. Dette var et stort, omfattende og tidkrevende arbeid. Videre laget vi plakater der vi 

systematiserte informantenes uttalelser i temaer og undertemaer. Temaene ble til etter hvert 

som det ble tydelig for oss hva informantene hadde fokusert på og vært opptatt av i sine 

beskrivelser. Vi endte opp med følgende hovedtemaer: foreldrenes stress og mestring; 

barnehagens ivaretakelse av barnets ressurser og behov; samarbeid og system og barnehage. 

Vi opplevde dette som en god måte å gjøre analysen på. Forarbeidet gjorde det mulig å se om 

det var ulike sammenhenger eller mønstre vi hadde oversett tidligere i prosessen. Dette gav 

grunnlag for tolkning, analyse og drøfting. På bakgrunn av dette arbeidet kunne vi sette 

funnene i sammenheng med den utvalgte teoretiske rammen, for så å forsøke å besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene (Dalen, 2011). 

3.2 Etiske refleksjoner  

Når man skal bruke mennesker som intervjuobjekter i forskningsprosjekter, er det viktig å 

behandle disse med enorm respekt. NESH (2016) setter en del retningslinjer, likevel er det 

viktig at vi som forskere også kontinuerlig reflekterer over hvordan vi behandler 

datamaterialet gjennom hele prosessen. I dette kapittelet vil vi gjøre rede for de refleksjonene 

vi har gjort. 

3.2.1 Forskningsetikk 

I forskningsprosjekter der mennesker skal delta, er det påkrevd å innhente informert 

samtykke. Samtykket skal være fritt og det var viktig at ingen av våre informanter følte seg 

presset til å delta. De personene som ville delta som informanter fikk informasjon om 

formålet med studien. Informantene ble informert om sine rettigheter til alltid og når som 

helst å kunne trekke seg. I studier som setter fokus på personlige forhold, er forskerne pliktige 

til å behandle alt datamaterialet konfidensielt (NESH, 2016). Kravet om konfidensialitet 

innebærer at vi måtte anonymisere navn, bosted og lignende allerede fra vi transkriberte 
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intervjuene (Thagaard, 2013). Før vi begynte å intervjue informantene, søkte vi tillatelse om å 

forske hos norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) (Vedlegg 4). Vi har meldeplikt til 

NSD fordi vi får personopplysninger gjennom forskningsprosjektet (NESH, 2016). Ettersom 

vi i dette prosjektet skulle beskrive barnas individuelle hjelpebehov, informerte vi foreldrene 

om faren for at barnets nærpersoner likevel vil kunne gjenkjenne barnet i publikasjonen. Det 

er viktig for oss at foreldrene føler seg trygge på at vi som forskere vil behandle deres 

uttalelser med respekt. Dette var også avgjørende for at de skulle våge å fortelle om sine 

opplevelser. Siden vi var to, hadde vi den fordelen at den ene kunne intervjue, mens den andre 

skrev ned kroppsspråk eller andre nonverbale utrykk vi anså som relevante for oppgaven. 

Retningslinjene til NESH (2016) pålegger forskere å behandle datamaterialet sikkert, 

konfidensielt og på en profesjonell måte gjennom hele forskningsprosessen. Vi valgte å 

oppbevare lydopptaket på en sikker plass hjemme hos en av oss, og vi hadde alle 

transkripsjoner og andre personopplysninger lagret på privat PC med passord. Dette var for å 

forhindre at uønskede personer skulle få tilgang til materialet og misbruke det. Når studien er 

ferdig og karakteren satt, vil alt av materialet som personopplysninger, lydopptak og 

transkripsjoner bli slettet og makulert. 

Som foreldre til barn med Down syndrom er våre informanter det NESH (2016) omtaler som 

en utsatt gruppe. En utsatt gruppe kan være mennesker som står i en sårbar livssituasjon, som 

for eksempel foreldre til barn med ulike funksjonshemminger (Dalen, 2011). Vi måtte derfor 

trå varsomt i møtet med våre informanter. Vi var forberedt på å få ulike reaksjoner på 

spørsmålene våre, da vi ikke visste om de hadde blitt stilt lignende spørsmål tidligere, eller 

om vi berørte temaer de kunne oppleve som vanskelige å snakke om. 

Det har vært sentralt å gjøre etiske refleksjoner gjennom hele forskningsprosessen. Vi har 

blant annet vært bevisste på hvordan vi fremstiller informantene, da vi ikke ønsker å bidra til 

stigmatisering av en allerede utsatt gruppe. Hvordan vi presenterer materialet, og hvordan 

resultatene blir drøftet, har vært sentrale emner vi har måttet tenke gjennom og reflektere 

over. Det var viktig å informere informantene om hva deres deltakelse i forskningsprosjektet 

ville innebære. Spørsmål vi har måttet stille oss, er om vi klarer å gjengi deres tanker, 

meninger og opplevelser på en adekvat måte i oppgaven. Dalen (2011) poengterer viktigheten 

av at informantenes uttalelser og meninger skal bli presentert slik at informantene kan kjenne 

seg igjen. Det etiske ansvaret for hva vi har valgt å ta med av datamaterialet, ligger hos oss 

som forskere. I oppgaven har vi valgt å bruke det materialet vi anser som relevant for 
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problemstillingen, og som ikke vil ha noen negative konsekvenser for informantene slik vi ser 

det (Thagaard, 2013). 

Dalen (2011) påpeker at intervjueren bør forsøke å ha en balanse mellom nærhet og distanse. I 

dette ligger det at intervjueren skal være tilstedeværende, lyttende og anerkjennende, men 

samtidig beholde en profesjonalitet. I intervjuene stilte vi noen spørsmål som kunne oppleves 

som vanskelig å svare på og for noen vonde å svare på. Vi informerte i starten av intervjuet 

om at vi ikke kom til å gi så mye respons underveis, og om det var noen av spørsmålene de 

ikke ønsket å svare på, var dette selvsagt helt forståelig. Likevel valgte alle våre informanter å 

svare på samtlige spørsmål. Vi måtte da ha en sensitiv fremtoning, og forsøkte å vise 

forståelse, lytte aktivt, vise empati og forståelse, anerkjenne og være genuint interesserte. Vi 

ønsket å ha fokus på dette, og selv om vi ble engasjerte, forsøkte vi å opprettholde en viss 

distanse (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015). Dette viste seg å være utfordrende da en 

av våre informanter begynte å gråte på spørsmålet om hva som er det beste med hennes barn. 

Vi var ikke forberedt på at hun skulle få en slik reaksjon, og situasjonen satte oss litt ut. Vi 

var usikre på hvordan vi skulle opptre overfor henne, men vi forsøkte å vise forståelse og 

anerkjennelse, gjennom å lytte aktivt og gi henne bekreftende smil. Vi opplevde denne 

stunden som fin, da følelsene var et uttrykk for kjærlighet og stolthet for barnet. 

Noe vi som forskere i en kvalitativ studie må være nøye med, er at vi ikke kan eller skal 

generalisere eller trekke våre funn ut i populasjonen. Dette trekker også Thagaard (2013) frem 

som et viktig moment i kvalitativ forskning. Vi dykker ned i noen familiers fremstilling av sin 

livssituasjon og ser på individuelle variasjoner.  

3.2.2 Reliabilitet 

«Begrepet reliabilitet refererer i utgangspunktet til spørsmålet om en annen forsker som 

anvender de samme metodene, ville komme frem til samme resultat» (Thagaard, 2013, s. 

202). På bakgrunn av dette og at reliabilitet blir knyttet til forskningens pålitelighet kan man 

alltid stille spørsmål om hvilke resultater andre forskere ville fått med samme informanter og 

vår intervjuguide. Vi har liten erfaring som forskere, så om vi har klart å formulere oss på en 

god måte, er noe vi kan stille spørsmål ved. Intervjusituasjonen var ny for oss begge og vi 

måtte derfor prøve oss frem. Hvem som var intervjuer og hvem som var observatør ble fordelt 

likt for at begge skulle få prøve seg like mye på begge oppgaver. Dersom en erfaren forsker 

hadde sett gjennom intervjuguiden vår og kommet med tilbakemeldinger, eventuelt hørt på 
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oss når vi stilte spørsmålene, kunne dette kanskje ha bidratt til at vi hadde blitt bedre forskere. 

Kunne det gjort oss mer bevisste på hvordan vi stilte spørsmålene? Hadde vi ikke så åpne 

spørsmål som vi trodde? Fremstod vi som usikre i intervjusituasjonen, mer enn vi kanskje 

følte der og da? Spørsmålene er mange og vi kan ikke endre vår manglende erfaring, men 

stille oss kritiske til de resultatene vi har fått. 

Vi valgte å intervjue et foreldrepar da de ønsket å stille sammen. Vi reflekterte rundt dette og 

så fordelene med å ha med et foreldrepar, da de sitter med opplevelser rundt sin livssituasjon 

både som enkeltindivider og som par. Foreldrene kunne støtte seg til hverandre og kunne 

reflektere sammen om temaene. De var ikke alltid enige, men var lydhøre overfor den anders 

tanker, følelser og refleksjoner. 

Selv om vi ikke er erfarne forskere og selv om vi valgte å intervjue et foreldrepar og fire 

mødre, mener vi at forskningsresultatene likevel kan ha en verdi. Våre informanter har 

beskrevet hvordan de opplever det er å ha et barn med Down syndrom i møte med og i 

samarbeid med barnehagen, som er det fenomenet vi har ønsket å studere. Kvale & 

Brinkmann (2015) beskriver at kunnskap skapes i møte mellom informant og intervjuer, og vi 

opplever at vi har fått god innsikt i livsverdenen til de foreldrene vi har møtt. Vi var ute etter 

enkeltpersoners opplevelser, tanker og refleksjoner rundt det aktuelle temaet, og det mener vi 

at vi har fått frem gjennom våre intervjuer, og beskrevet i våre forskningsresultater. 

Et annet moment som kan påvirke reliabiliteten er hvordan man gjennomfører 

transkriberingen. Vi valgte å transkribere alle intervjuene sammen for å unngå å bli subjektive 

i hvordan vi tolket det informantene sa. Sitter man alene og transkriberer, er det større fare for 

å legge sin egen førforståelse i tolkninger av informantenes uttalelser. Vi satt sammen og 

lyttet til lydopptakene og samarbeidet om transkripsjonene, noe vi tror er med på å styrke 

studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2015). 

3.2.3 Validitet 

Validitet blir knyttet til forskningens gyldighet (Thagaard, 2013). Vi har valgt å bruke en 

kvalitativ metode for å få frem enkeltpersoners opplevelser, tanker og refleksjoner rundt vårt 

tema. Validitet dreier seg om i hvilken grad metoden hjelper oss til å forske på det vi ønsker å 

forske på. Gjennom hele prosessen har vi måttet sørge for at vi svarer på problemstillingen. 

Vi har måttet bearbeide spørsmålene i intervjuguiden, vurdere om teorien vi har valgt er 
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relevant, og finne en god metode for gjennomføring av analyse. Valget falt på en kvalitativ 

metode på bakgrunn av vår problemstilling. Klarer vi å få frem ulike foreldres tanker rundt 

dette temaet? Vi mener at vi har fått forsket på det vi har ønsket å forske på, nemlig 

foreldrenes opplevelser av samarbeidet med barnehagen. Det er store variasjoner i foreldrenes 

beretninger. Vi kan ikke vite om våre informanter er ærlige i sine fremstillinger, men 

datamaterialet vi sitter igjen med etter intervjuene, forteller hvordan akkurat disse foreldrene 

ønsker å formidle sine opplevelser av samarbeidet med barnehagen (Kvale & Brinkmann, 

2015). 

Siden vi bare har med én mann blant våre informanter, kan man stille spørsmål ved om dette 

påvirker studiens validitet. Vi har ikke foretatt et tilfeldig utvalg, men vi fikk bare seks 

interessenter, og brukte derfor alle som meldte seg. Hvorfor det bare er én mann som ønsket å 

stille som informant, er usikkert, men alle informantene våre uttrykte at de synes temaet er 

viktig og ville gjerne bidra med det de kunne av informasjon rundt sin situasjon. To av 

informantene har pedagogisk utdannelse, mens én er psykolog og gift med en mann som er 

pedagog. Vi har undret oss over hvorfor akkurat disse menneskene valgte å stille. Var det på 

grunn av deres utdannelse, deres livssituasjon eller eventuelt deres ressurser? Disse 

spørsmålene vil vi aldri vil få svar på, men vi er uansett takknemlige for at de ville bidra til 

vår masteroppgave (Thagaard, 2013). 

3.2.4 Refleksjoner rundt forskerrollen 

Da vi ikke hadde tidligere erfaring som forskere, var det en utfordring å komme frem til en 

endelig problemstilling, utforme en god intervjuguide, finne informanter, komme frem til en 

måte å systematisere intervjuene på, for så til slutt å finne funn og analysere intervjuene. Det 

meste var relativt nytt for oss. Det å komme hjem til noen for å stille de spørsmålene vi hadde 

laget, var en underlig situasjon. Vi så betydningen av at vi hadde gjennomført et prøveintervju 

da dette gjorde oss litt tryggere og fikk oss til å slappe litt mer av i rollene som intervjuer og 

observatør under selve intervjusituasjonene. Vi tenker også at seminarene vi hadde da vi 

utarbeidet prosjektplanen, var med på å tydeliggjøre hva vi ville forske på og hvordan vi ville 

gjøre det. Problemstillingen ble ikke bestemt der, men vi fikk en klar indikasjon på hva vi 

ville forske på. Vi var opptatt av opplevelsen til enkeltmennesker og det har vi fått et lite 

innblikk i. Samtaler med andre medstudenter, samt refleksjoner og diskusjoner med dem, har 

hjulpet oss når vi har vurdert ulike problemstillinger. Veiledningen vi har fått underveis i 
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forskningsprosessen har også gitt oss nye tanker og fått oss til å reflektere rundt temaer, 

tanker eller spørsmål vi ellers ikke ville ha tenkt over. 

Siden vi har valgt en fenomenologisk tilnærming, skal vi som forskere sette vår egen 

førforståelse til side i analysen av våre funn. Dette kan være en svært utfordrende oppgave. 

Det kan være en fordel at vi har vært sammen om alle stegene i prosessen, fordi vi har minnet 

hverandre på å sette vår egen førforståelse i parentes (Kvale & Brinkmann, 2015). 
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4 Presentasjon og drøfting av 

hovedfunn 

I dette kapittelet vil vi gjøre en kort presentasjon av informantene. Deretter vil vi gjøre rede 

for hovedfunn, og drøfte disse i sammenheng med den teoretiske rammen. Funnene er delt inn 

i fire hovedkategorier: foreldrenes stress og mestring; barnehagens ivaretakelse av barnets 

ressurser og behov; samarbeid og system og barnehage. Kategoriene er valgt ut ifra hva 

informantene har fokusert på i sine uttalelser. Navnene som blir brukt i dette kapittelet, er som 

tidligere nevnt fiktive. I gjengivelsene av informantenes uttalelser har vi valgt å ta vekk 

utsagn som ikke er relevante i sammenhengen de er drøftet i. Der vi har utelatt tekst har vi 

markert dette slik: (…). I sitater der det er uklart hvem eller hva informantene referer til, har 

vi valgt å presisere dette med våre egne ord. Disse er satt i klammeform slik: […].  

4.1 Presentasjon av informanter 

Informant 1: Mor er psykolog og forsker. Hun bor sammen med mannen sin som jobber 

innenfor den pedagogiske sektoren. Sammen har de to barn, der det eldste barnet har Down 

syndrom. Han har få helseplager. De er en såkalt typisk kjernefamilie med mange venner og 

familie tett på i hverdagen. 

Informant 2: Mor har mange års erfaring innen pedagogikk og er 100 % alenemor. Far er 

ikke tilstede i hverdagen. Hun har to barn der det yngste barnet har Down syndrom. Barnet 

har få helseproblemer. Familien har svært lite kontakt med familie og venner. 

Informant 3: Mor jobber innen sikkerhet og bor sammen med mannen sin. Sammen har de 

tre barn. Det yngste barnet har Down syndrom. Han har få helseplager. Foreldrene har valgt å 

kutte kontakten med en del av familien og er selektive på hvilke venner de velger å ha rundt 

seg. De har «adoptert» en bestemor for barna, som er en god støtte og er svært involvert i 

barnehagen og familiens arbeid med barnet. 

Mor er utdannet veileder innenfor Karlstadmodellen og bruker den aktivt i samarbeidet med 

barnehagen og i det spesialpedagogiske opplegget for sønnen. Karlstadmodellen fokuserer på 

språk og språkstimulering. I tillegg setter den fokus på å styrke nettverket rundt barnet 

(Statped, 2014). Mor har startet det hun kaller et nettverk, som er organiserte møter med 
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barnets fagpersoner og familiemedlemmer, der de sammen lager det spesialpedagogiske 

opplegget for sønnen. Vi vil ikke gå nærmere inn på Karlstadmodellen i presentasjon og 

drøfting av våre funn. 

Informant 4: Mor jobber innenfor litteratur og far jobber som kommunikasjonsrådgiver. 

Sammen har de to barn. Barnet med Down syndrom er eldst. Han har en del helseplager og 

har mange sykehusinnleggelser bak seg. Familien har et nettverk av gode venner rundt seg. 

Familien bor et stykke unna, og ikke alle tør å være alene med barnet med Down syndrom på 

grunn av hans helsetilstand. 

Informant 5: Mor jobber som spesialpedagog og bor sammen med far. Mor har ett barn fra et 

tidligere forhold. Sammen har de ett barn med Down syndrom. Han har få helseplager. 

Familien har et godt nettverk rundt seg av venner og familie som stiller mye opp. 

4.2 Stress og mestring 

«Å bli foreldre til et barn med Downs innebærer jo veldig mye, så mye 

usikkerhet og redsel.» 

Når foreldre skal gå inn i et samarbeid med barnehagepersonalet, har de ulike forutsetninger. 

Hvordan strukturen er i den enkelte familie, kan påvirke deres hverdagsliv. Det kan for 

eksempel være stor forskjell på om de er én eller to foreldre, og på hvor mange barn de har. 

Hvordan våre informanters familiestruktur ser ut, er beskrevet i presentasjonen av 

informantene. Ulike faktorer kan gi foreldrene opplevelser av stress eller mestring. Derfor 

stilte vi informantene våre spørsmål angående deres barn, hverdagsliv, og sosiale 

omgangskrets. Hvilke faktorer gir dem styrke, og hva oppleves belastende? 

Alle informantene beskriver barna sine med varme og kjærlighet. Informant 2 forteller om 

datteren sin slik: 

«Hun er helt utrolig nysgjerrig, engasjerende, sjarmerende, inkluderende. (…) Hun er seg 

selv og det er finnes ingen fasit på henne, uten bruksanvisning, og hun er en vidunderlig unge. 

En veldig glad jente. Veldig, veldig nydelig.» 

Informant 3 beskriver sønnen sin slik: 
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«Helt perfekt (ler). Han er en blid og fornøyd gutt. Veldig smart. Veldig lærevillig. 

Nysgjerrig. (tenker) Omtenksom, følsom, veldig opptatt av at andre har det bra. Har en 

dimensjon som mine andre to barn ikke har. I forhold til at han ser ting i omgivelsene som de 

andre ikke gjør. Sånn på det personlige plan. Ja, han er en fighter.» 

På spørsmål om hva som er mest utfordrende med å ha et barn med Down syndrom svarer 

samtlige at barnet ikke er problemet, men at systemet og miljøet er det. Flere av foreldrene 

forteller historier der de har møtt motgang. De forteller om venner og familie som ikke ser 

annet enn diagnosen til barnet, eller om hvordan holdninger de møter i samfunnet kan 

oppleves som en stor belastning. Da vi stilte informant 1 spørsmål om hva som er det beste 

med hennes barn, vekket det mye følelser hos henne: 

«Åh, det (litt skjelven i stemmen), (ler), åh, et stort spø… eller ja, åh, gud. Hva er det beste 

med barn? Det beste med han synes jeg jo er, eh, mm, guri meg. Eh, liksom (stemmen brister), 

nå blir jeg helt rørt (begynner å gråte). Men veldig sånn hvordan han er, at jeg tenker sånn, 

det å bli foreldre til et barn med Downs innebærer jo veldig mye, så mye usikkerhet og redsel 

og mange ting som vi ikke var forberedt på. Men (snufser) jeg blir jo veldig ofte spurt om 

hvordan det er å få et barn med Down syndrom og jeg tenker jo at det har vært en fantastisk 

berikelse for hele familien vår, vil jeg si, altså, han er helt fantastisk. Han er kjempeblid og 

takknemlig og fornøyd og (snufser), jeg er bare kjempestolt over å få være mammaen hans og 

alt han får til, selv om han må trene veldig mye på ting. Jeg tenker jo at det beste med han er 

hvordan han er. Han har liksom en kjempefin evne til å forholde seg til folk som gjør at de 

bare blir veldig opptatt av han.» 

Det var overraskende for oss som intervjuere at spørsmålet skulle vise seg å bli følsomt for 

denne mammaen. Det så ut til at hun ble litt overrasket selv også. I begynnelsen av intervjuet 

opplevde vi at hun snakket mer som en psykolog. Hun var velartikulert og reflektert. På 

mange måter opplevde vi at dette spørsmålet gjorde at vi fikk litt innsikt i denne informantens 

følelsesliv, og at vi ble bedre kjent med henne som mor. Selv om hun strevde med å finne 

ordene i starten, tror vi ikke at dette var fordi hun hadde lite positivt å si. Derimot oppfattet vi 

det slik at mor ble så overveldet av at hun for en gangs skyld skulle ha et positivt fokus når 

hun skulle fortelle om sønnen sin. Hun sier selv i sitatet at hun ofte blir spurt om hvordan det 

er å ha et barn med Down syndrom. Alle våre informanter forteller at de må mase og klage for 

å få ting igjennom, og da må de fortelle om alt som er vanskelig med barnet sitt. Kan det være 

at vi fagpersoner av og til glemmer å se barnet? Er vi så opptatt av diagnosen at vi glemmer at 
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det er så mye mer? Barnehageloven (2005) sier at barnehagen skal legge til rette for barnets 

funksjonsnivå, og i Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2011) står det at barnehagen har 

et spesielt ansvar for å følge opp barn med særskilte behov. Rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2011) legger vekt på at alle barn skal bli behandlet likeverdig og at 

barna skal lære at alle mennesker er forskjellige. Dette kan sies å være motstridende, og det 

kan være utfordrende for fagfolk å ivareta både loven og retningslinjene i Rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Barnehagen skal legge til rette for barnets ressurser og 

behov, men barnet skal likevel ikke være den ene personen som er annerledes i barnegruppen, 

nettopp fordi alle barn er ulike. Når man skal legge til rette for barn med særskilte behov, kan 

det hevdes at fagfolk står i fare for å ha et for stort fokus nettopp på de områder der barnet 

skiller seg fra andre barn. Ved å være opptatt av å ivareta ett område i Barnehageloven 

(2005), kan man stå i fare for å forsømme retningslinjene i Rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Hva gjør dette med foreldrene? Davis (2000) påpeker at 

foreldre har behov for å bli møtt med anerkjennelse i møte med fagfolk. Det er tydelig at våre 

informanter elsker barna sine og har et spesielt bånd til dem. De er stolte over barna sine og 

de trenger kanskje at andre mennesker ser dem slik de selv gjør. De trenger å oppleve at barna 

deres er like mye verdt som andre barn, og at de har en naturlig plass, både innad i familien 

og i samfunnet forøvrig.  

4.2.1 Støtte i familie og vennekrets 

«Når du kommer hjem med en baby som du ikke visste var annerledes…» 

Foreldrene har ulikt forhold til sin familie og sine venner. Informant 3 forklarer at forholdet til 

familien har vært vanskelig etter at de fikk et barn med Down syndrom. Hun forklarer at de 

har valgt å ta avstand fra dem, fordi det ble vanskelig for dem å håndtere reaksjonene fra 

omgivelsene. Mor beskriver hvordan hun har blitt motarbeidet: 

«Nå har vi familie langt borte på begge sider, og når de ikke helt forstår helt hvorfor vi gjør 

det vi gjør… søster som… en søster som sier til mamma at: «Ikke lær deg tegn, for Adam må 

lære seg å høre.» Okey, hvor mye skal vi bruke på en person som er langt unna og som ikke 

forstår og som ikke vil forstå? Jeg har også en annen søster som lever i den perfekte verden. 

Hun er veldig perfekt. Og i hennes verden så passer det ikke å ha et tantebarn som er 

annerledes, så hun er tante til to av mine barn og ikke det tredje. Det vil si at hun har jeg ikke 

hatt kontakt med på snart seks år (fnyser litt sårt). Man bruker ikke energi på sånne.» 
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Hun forteller at deres løsning har vært å ta andre personer inn i livene sine, som er gode 

støttespillere for dem. 

«Vi har en bestemor, som ikke helt forstår den verden vi lever i, som gjør at vi ikke har så mye 

kontakt. Og så har vi en mormor på 82 år, som forstår, men som er litt for gammel til å hjelpe 

oss. Derfor har vi «adoptert» oss en ny bestemor; en nabodame som savner barnebarn. (…) 

Så hun stiller opp som bestemor for oss. Veldig viktig i vår hverdag.» 

Informant 5 finner god støtte i familien. Hun forteller at de ikke har en stor familie, men at de 

er tette og at barnet har mange kusiner og fettere som han er glad i. 

«Det har vært veldig godt for oss å ha dem. God støtte fra nærmeste familie. Helt uvurderlig 

støtte, egentlig. Litt sånn på det psykiske plan også, ikke sant. Når du kommer hjem med en 

baby som du ikke visste var annerledes, og så står de der og: «Han er jo like fin som alle 

andre.» «Ja, ikke sant!»» 

Mor beskriver i dette sitatet gleden hun følte da familien så barnet slik som hun så det. Hun 

beskriver en familie der sønnen hennes er en naturlig del. Der tanter, onkler, fettere og kusiner 

er viktige støttespillere både for sønnen og for dem som foreldre. 

Informant 2 har det litt annerledes når det gjelder nærmeste familie og støttespillere i sine 

omgivelser. Hun forteller: 

«Barnas far har valgt å ikke være inkludert i det hele tatt. Så det er den måten han har gjort 

det på. Og han har ikke gjort det på en pen måte. Men han har valgt, det er en pen måte å si 

det på, han har valgt det ordentlig konkret bort.» 

På spørsmål om hvordan nærmeste familie og venner har vært støttespillere for henne svarer 

hun slik: 

«Spørsmålet blir litt feil i min livssituasjon. For jeg vil heller snu på den at Anna har 

tydeliggjort for meg hvem som skal være i vårt liv, og hvem skal ikke være der. Og det er 

veldig synlig for meg nå hvem skal være og hvem skal ikke være». 

Hun forteller hvordan hun har opplevd at det har vært en kamp med systemet rundt barnet, og 

at hun tror at venner tenker at alle andre stiller opp, og at de selv ikke trenger. 
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Informant 1 forteller at de har familie rundt seg, men at de også har en del venner, som er 

gode støttespillere. 

«Ja, vi har jo vært opptatt av, jeg husker liksom noen av de første tipsene vi fikk, det var at 

Jens kom til å trenge litt flere voksenpersoner rundt seg enn andre barn. Og da tenkte vi at 

liksom, ja, i tillegg til familie så var vi også veldig opptatt av at vennene våre skulle liksom 

være litt tettere på enn det vi kanskje hadde tenkt i utgangspunktet. Så vi er nok også ganske 

sånn vennebasert, hvis vi kan si det.» 

Støtte fra omgivelsene kan foregå på mange plan og kan være til stor nytte for foreldrene i 

perioder der hverdagen er strevsom og utfordringene virker uoverkommelige. Noen foreldre 

opplever støtte fra familie og venner i form av praktisk hjelp. Praktisk hjelp kan for eksempel 

være hjelp til daglige gjøremål som å levere og hente i barnehagen, eller avlastning over flere 

døgn. Når foreldre er tappet for krefter, er slitne eller når de trenger tid for seg selv, til et 

annet barn i familien, eller til å pleie parforholdet, kan praktisk hjelp fra familie og venner 

være avgjørende. Venner og familie kan også være viktige støttespillere på det emosjonelle 

plan. Gjennom emosjonell støtte kan foreldrene ha noen å dele bekymringer og gleder med. 

Noen som kan være tilstede rent emosjonelt når foreldrene har oppturer eller nedturer. Det å 

oppleve støtte kan knyttes opp til det Antonovsky (2012) omtaler som håndterbarhet. 

Gjennom støtte fra sine nærmeste kan foreldrene få hjelp til å håndtere ulike situasjoner, både 

på det praktiske og på det psykiske plan. Støtte kan hevdes å styrke følelsen av håndterbarhet 

og dermed bidra til å styrke foreldrenes mestring. Blant våre informanter er det stor variasjon 

i hvorvidt de opplever at de har tilgang på støttespillere. Informant 2 forteller at hun verken 

har nær familie eller venner som stiller opp. Det kan tenkes at en så stor mangel på 

støttespillere kan bli en belastning for mor. Hvordan skal hun få utløp for sine bekymringer 

når hun ikke har noen å prate med? Hvordan skal hun ivareta seg selv med mangel på både 

praktisk og emosjonell støtte? Selv om mor har tilgang til andre ressurser i form av for 

eksempel kunnskap innenfor det pedagogiske feltet, kan det være at manglende nettverk 

bidrar til å svekke hennes håndterbarhet og dermed øker hennes stress. Informant 1, 4, og 5 

opplever at de har støtte i familie, venner eller begge deler, og de beskriver på ulike måter 

hvordan det er en styrke for dem i hverdagen. Informant 3 beskriver hvordan hun har møtt 

direkte motstand fra enkelte familiemedlemmer, og hvordan hun opplever en del venner som 

overfladiske. Hun har valgt å skyve disse menneskene unna, og har i stedet benyttet seg av de 

vennene som gir henne energi og krefter. Det kan se ut til at hun har tatt kontroll over sitt eget 
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liv og er bevisst på hva som gir henne styrke og hva som oppleves som belastende. Hun 

forteller hvordan den første tiden var svært tøff, men at hun har reist seg igjen fordi hun har 

funnet mennesker som forstår og støtter henne. Hvordan hun har påvirket sine omgivelser kan 

ses i lys av Bronfenbrenners økologiske modell. Bronfenbrenner (1979) er opptatt av hvordan 

de ulike systemene påvirker hverandre gjensidig. Man kan tenke seg at mor har fremstått eller 

handlet på en måte som har påvirket hvilke reaksjoner hun har fått fra omgivelsene. 

Reaksjonene kan på sin side ha påvirket hvordan mor har håndtert situasjonen. I dette tilfellet 

har mor tatt grep om egen situasjon. Hun har aktivt gått inn og omformet og byttet ut personer 

i sine mikrosystemer. Hun har påvirket sine miljøer til det beste for henne, sitt barn og sin 

familie. 

4.2.2 Utfordringer i hverdagen 

«Det er veldig mange av de store, sånn strukturelle tankene som vi tenker på 

hele tiden, ikke sant.» 

Foreldrene beskriver forhold som kan være vanskelige i hverdagen. Noe av det som kom frem 

i intervjuene, var frustrasjonen rundt det å sende søknader, klage og kjempe mot et system 

som egentlig skal være en støtte. Informant 4 forteller at de snart må søke om mer avlastning. 

«Men vi må liksom ta en kveld der vi setter oss ned og fokuserer på alt det negative.» 

Far beskriver her hvordan man som foreldre til et barn med Down syndrom stadig må ha et 

negativt fokus i møte med systemet. Det kan se ut til at disse foreldrene opplever dette som en 

svært stor belastning. De møter et system som nærmest tvinger dem til å fokusere på det 

utfordrende og vanskelige for at de skal få innvilget ressurser. Foreldrene er avhengige av at 

de orker og har krefter til å håndtere situasjonen de blir satt i. Dette kan ses i sammenheng 

med Antonovskys (2012) begrep håndterbarhet. Foreldrene vet nok at det nytter, men de må 

hente frem overskudd og en slags indre styrke for å klare å håndtere den belastningen det er å 

skrive slike søknader. De ser nok at det er et meningsfullt arbeid, men likefullt er det 

strevsomt. Dette foreldreparet har en styrke i at de er to. De kan dele frustrasjoner, støtte 

hverandre og gjøre det tunge arbeidet sammen. 

Også når det kommer til å ta opp kampen med barnehagen om områder de ønsker å få 

tilrettelagt, sier far: 
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«(…) vi har ikke krefter til å liksom jobbe med det». 

Å hente frem overskudd er ikke noe som nødvendigvis er gjort i en håndvending. Foreldre til 

barn med Down syndrom står overfor andre og kanskje flere utfordringer enn andre foreldre. I 

tillegg til å forholde seg til samfunnet og systemet, skal de også klare å håndtere de 

hverdagslige utfordringene. Informant 4 (far) forteller litt om hvordan de har det: 

«Det er vel ganske vanlig at en av foreldrene er borte innimellom, for man jobber eller gjør 

andre ting. Det er ikke så ofte vi gjør det, fordi det er på en måte ikke særlig håndterbart. Da 

må det planlegges mange dager i forveien. Og så må man ha kjøpt inn alt man trenger og så 

må man vite hva som skjer til enhver tid, fordi det er slitsomt å være sammen med de to 

[barna] alene». 

Informant 1 forteller også om hvordan de praktiske tingene i hverdagen kan oppleves som 

utfordrende. I tillegg beskriver hun hvilke bekymringer hun har: 

«Det er veldig mange av de store sånn, strukturelle tankene som vi tenker på hele tiden, ikke 

sant. Hvordan skal det gå når han begynner på skolen? Hvordan skal det gå når han blir 

ungdom, voksen? Hvor skal han bo?» 

Videre utdyper hun: 

«Og også tenke at man har et barn som i mye større grad enn andre er avhengig av andre 

personer enn oss. At vi på en måte ikke kan tilby alt han trenger, ikke sant. Han trenger en 

støttepedagog i barnehagen, han trenger mye helsehjelp og etter hvert så kommer han til å 

trenge hjelp til å kanskje bo for seg selv, ha en jobb. Det, det synes jeg for oss er en, kanskje 

den største utfordringen. Det å jobbe med liksom, klare å stole på at ting går bra eller at det 

ordner seg, hvis det dukker opp noe, at noen vil hjelpe oss på en måte.» 

Mor beskriver bekymringer som uten tvil er en belastning for henne. I uttalelsen ligger det 

ikke bare en bekymring for barnets fremtid, men også for at de som foreldre ikke kan tilby 

barnet alt han trenger. Bekymringene for fremtiden kan gi en følelse av uforutsigbarhet og 

manglende kontroll. Hun sier selv at hun ikke har like stor bekymring for lillesøsteren når det 

kommer til hennes fremtid. Heller ikke der har kontroll, men hun indikerer at det likevel 

oppleves mer forutsigbart. Med lillesøster som har en normal utvikling regner man med at 

ting ordner seg på veien, og at hun vil vokse opp og lære hvordan hun tar vare på seg selv. 
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Hun vil etter all sannsynlighet bli selvstendig, men mor vet ikke hva fremtiden vil bringe for 

sønnen. Man kan ikke forutse akkurat hvilken grad av selvstendighet han vil oppnå i 

fremtiden. Bekymringer rundt barnas fremtid er vanlig hos foreldre til barn med spesielle 

behov (Davis & Meltzer, 2007). Til tross for bekymringene denne moren har, kan det tenkes 

at hennes styrke ligger i at hun anerkjenner at barnet kommer til å trenge flere voksenpersoner 

i livet sitt. Det kan være en styrke, både for hennes opplevelse av mening (Antonovsky, 

2012), men også en styrke når hun skal samarbeide med barnehagen. Hun er åpen for å ta 

imot hjelp, og har ikke en tanke om at de som familie skal klare alt på egenhånd. Å håndtere 

en situasjon trenger ikke å bety at man skal mestre alt alene, men det å innse at man trenger 

hjelp fra fagpersoner kan oppleves som en svært sårbar situasjon (Davis & Meltzer, 2007). 

For foreldre som har store utfordringer i sin hverdag kan det likevel være viktig både å være 

bevisst sine egne ressurser, men også ha evnen til å se hvilke ressurser som finnes i 

omgivelsene. 

I tillegg til egne bekymringer forteller informant 1 at det oppleves som en belastning når 

mennesker som ikke vet hvordan det er å ha et barn med Down syndrom uttaler seg, eller når 

det pågår debatter i media. 

«Jeg har jo fulgt med den debatten som gjelder på en måte gentesting og barn med Downs og 

sånn, lenge før jeg ble mamma selv. Jeg er psykolog, så jeg er jo opptatt av det, men det kan 

være ganske belastende noen ganger. At veldig mange andre rundt liksom har noen meninger 

om for eksempel, om barn med Downs i det hele tatt liksom skal få lov til å leve, eller vokse 

opp, eller om de har noe, liksom, verdi. Det, det er overraskende, men det er ganske 

belastende noen ganger. Det snakker vi mye om. Det er jo liksom, med jevne mellomrom i 

media, de debattene, og da er jeg mye overrasket over, liksom, hvor krasse folk kan være når 

de ikke egentlig har noen kjennskap til det. Så det, men det er vel en sånn tilleggsbelastning 

vil jeg si, da.» 

Vi skal ikke gå inn på debatten mor her refererer til. Likevel må det kommenteres at 

berettelsen er et sterkt signal fra en mor til et barn med Down syndrom. Hvordan oppleves det 

for disse foreldrene når «vi andre» diskuterer, for å bruke denne informantens ord: om de skal 

få leve eller om de har noen verdi? Det er ikke bare i mikrosystemet foreldrenes stress og 

mestring blir påvirket, men også i alle de andre systemene, deriblant offentlige debatter på 

makronivå (Bronfenbrenner, 1979). Davis (2000) legger vekt på at fagpersoner må vise 

anerkjennelse og respekt i samarbeid med foreldre til barn med spesielle behov. Men for å få 
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et helhetlig bilde av deres situasjon er man avhengig av at de deler. Informantenes uttalelser 

gir oss innblikk i hvilke utfordringer de står overfor og hva som styrker dem i hverdagen. 

Spørsmålet er om barnehagene barna deres går i, har innsikt i foreldrenes opplevelser. Er de 

klar over hva disse foreldrene står overfor? Vet de hvilke bekymringer de har? Fagpersoner 

har et ansvar for å invitere til og legge til rette for gode dialoger (Kunnskapsdepartementet, 

2011). Likevel påpeker Bronfenbrenner (1979) at man har mulighet til å påvirke sine egne 

omgivelser. Dersom foreldre er åpne og deler sine bekymringer eller ønsker for barnet med 

barnehagen, vil det kunne bidra til et mer effektivt partnerskap, og det vil kunne gi 

barnehagepersonalet bedre forutsetninger for å imøtekomme foreldrenes behov (Davis, 2000). 

4.2.3 Kjennskap til hvordan systemet fungerer – har det noe å si? 

«Noen fordeler skal man ha.» 

Flere av informantene hadde kjennskap til hvordan systemet fungerer når det kommer til å få 

spesialpedagogisk hjelp, før de selv fikk barn med spesielle behov. Noen av informantene 

uttrykker at dette har vært en fordel, da de har vært klar over hvilke rettigheter de har. 

Informant 5, som er spesialpedagog, sier det slik: 

«(…) fordi jeg har den bakgrunnen jeg har, og visste at han har krav på å få akkurat samme 

tilpasninger i barnehagen nærmest her, så sa jeg: «Nei, det vil jeg ikke.» Men det er klart, 

hadde jeg vært litt usikker på meg selv, så hadde jeg sikkert valgt en barnehage i andre enden 

av bygda, fordi den var forsterka.» 

Informant 1 uttrykker også fordelen med å kjenne til systemet. 

«(…) mannen min er pedagog og jeg er psykolog, så noen fordeler skal man ha (alle ler). Så 

vi kjenner systemet veldig godt, da (…) så vi visste at vi måtte liksom være veldig kjapt ute 

med alt dette. Så vi tok kontakt med PPT en god stund før han begynte i barnehagen.» 

Å kjenne til hvordan systemet fungerer i forbindelse med for eksempel søknadsprosesser, 

ventetid og rettigheter har vært en fordel for flere av informantene. Det kan ha bidratt til at de 

har fått tro på at deres innsats nytter og styrket deres opplevelse av håndterbarhet 

(Antonovsky, 2012). Selv om det krever mye arbeid fra deres side, så har det vist seg at de har 

fått uttelling for innsatsen. Blant annet forteller flere at de har vært tidlig ute med søknad om 

spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, noe som har ført til at det har vært en spesialpedagog 



46 

 

inne helt fra barnets oppstart i barnehagen. I disse tilfellene har informantene hatt kunnskap 

om hva som skulle til for å få utløst spesialpedagogisk hjelp tidligst mulig. Det kan tenkes at 

foreldrene har fått en opplevelse av kontroll og forutsigbarhet, som igjen har styrket deres 

opplevelse av begripelighet (Antonovsky, 2012). Slike eksempler gjør det tydelig at de tre 

komponentene begripelighet, håndterbarhet og mening henger tett sammen og påvirker 

hverandre gjensidig (Antonovsky, 2012). Likevel har enkelte av informantene måttet arbeide 

lenge og intenst før de har fått uttelling for sin innsats. Informant 3 forteller blant annet om 

hvordan de måtte kjempe for å få inn spesialpedagog, selv etter at enkeltvedtaket var fattet. 

Mannen hennes måtte redusere sin stillingsprosent og de kjempet i ni måneder før sønnen fikk 

det han hadde krav på. Hva hadde skjedd om foreldrene ikke hadde hatt krefter eller ressurser 

til å legge ned en så stor innsats? Disse foreldrene kunne like gjerne ha valgt å gi opp på 

veien. De fikk de uttelling til slutt, og på grunn av troen på egne ressurser har de fått 

gjennomslag. Dette foreldreparet var et av de parene som ikke hadde kjennskap til systemet 

fra før, og det er oppsiktsvekkende at nettopp de måtte jobbe så hardt. Man kan spørre seg om 

det er en svikt i det offentlige hjelpeapparatet når disse tingene ikke går automatisk. 

Informant 2 har også kjempet mye med både barnehagen og systemet i løpet av barnets liv. 

«Siden jeg kan apparatet og kan ting, så ba jeg om at sakkyndighetsrapporten skulle, altså 

den skulle blitt utarbeidet rundt 1. desember i fjor, forfjor, altså 2014. Det drøyde og det 

drøyde og det drøyde og det drøyde, så i mai/juni, etter jeg hadde etterlyst det mange ganger, 

det er det jeg mener igjen med at jeg må etterlyse for å få folk til å gjøre jobben sin. Noe jeg 

synes er helt for jævlig. Altså, det burde vært helt unødvendig. Så ble det lagd en 

sakkyndighetsrapport på Anna.» 

Hun har lang erfaringen innenfor det pedagogiske feltet og mye kunnskap om hvordan 

systemet fungerer, men har likevel ikke en opplevelse av at dette har gitt noen fordeler. 

«Det er veldig mange ting som ligger i systemet, men du kan si at siden jeg har hatt, siden jeg 

har vært på sidelinja av dette her så mange ganger, så trodde jeg at jeg hadde forebygget det 

meste. Og så går jeg på større smell enn, det er kanskje derfor smellen ble så stor, fordi at jeg 

trodde jeg hadde gjort alt rett.» 

Informantene har ulike erfaringer av hvorvidt deres kunnskap har hatt noen betydning for 

hvor raskt de har fått hjelp. Selv om noen av dem uttrykker eksplisitt at det har vært en fordel, 
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sier likevel samtlige av informantene at de må mase og klage mye for å få innvilget det de 

søker om eller for å få fortgang i ulike prosesser. Kan det tenkes at foreldre som har 

kjennskap til systemet i større grad er forberedt på lange søknadsprosesser, mange avslag og 

lang ventetid når det kommer til å få iverksatt tiltak? Kan det være at foreldre som ikke er 

forberedt på denne påkjenningen opplever dette som en større stressfaktor? Ifølge 

Antonovsky (2012) vil forutsigbarhet og kontroll bidra til at situasjonen oppleves begripelig, 

som er en viktig faktor for å gi økt mestring. Foreldre som er forberedt på hvor utfordrende 

møtet med systemet kan være, vil kunne oppleve situasjonen som mer forutsigbar. For 

foreldre som ikke er forberedt, kan møtet med systemet oppleves som mer uforutsigbart, og 

dermed som en større belastning. Dette vil kunne føre til at deres opplevelse av stress øker. 

4.3 Barnehagens ivaretakelse av barnets ressurser 

og behov 

«Men alle kan liksom håndtere han. Tror jeg… håper jeg… virker sånn…» 

Vi spurte våre informanter om hvordan de opplever at barna deres har det i barnehagen og om 

de har inntrykk av at deres barns ressurser og behov blir ivaretatt i hverdagen. Vi spurte om 

dette for å få en større innsikt i foreldrenes opplevelser av barnehagehverdagen og hvilke 

tanker de har rundt dette som kan påvirke deres samarbeid med barnehagen. 

Informant 4 forteller om en fornøyd gutt som går i barnehagen, men de undrer seg litt over 

ulike situasjoner. De forteller at han satt mye i vogn frem til i fjor høst. 

«Fordi det var mest praktisk for barnehagen at han ikke fløy rundt eller ble liggende på 

bakken eller kasta stein eller hva det skulle være. Så sånn sett har de ikke forståelse for hans 

situasjon, men nei, jeg vet ikke.» 

De uttrykker videre at de undrer seg over hvorfor han av og til ikke får være med på tur eller 

andre steder der de som foreldre mener han kunne hatt utbytte av å være med. 

«Og noen av de skjønner jeg jo, for det har jo ingen hensikt for han, men samtidig er det jo 

noen av de som jeg har tenkt at, der bør han jo være. Der bør de rett og slett integrere han 

da.» 
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Barnehagen har plikt til å legge til rette for at barnet skal få et best mulig tilbud i barnehagen. 

Det allmenpedagogiske opplegget er likt for alle barn, samtidig som alle barn også har rett til 

individuell tilpasning i hverdagen. Det allmenpedagogiske arbeidet er alltid barnehagen sitt 

ansvar selv om barnet har spesialpedagogisk hjelp (Kunnskapsdepartementet, 2011). Ut ifra 

hva mor og far beskriver her, kan man tenke at barnehagen ikke legger til rette for at barnet 

skal få mest mulig ut av for eksempel utetiden. Barnet blir plassert i vogn, og man kan undre 

seg over om dette er fordi det frigjør kapasitet slik at de voksne får tid til å gjøre andre ting. 

En annen mulig forklaring kan være at barnehagen ikke vet hvordan de skal legge til rette for 

barnet i utetiden. Er det derfor han blir plassert i vogn? Hva tenker foreldrene? Det kan være 

at en del barnehager synes det er vanskelig å legge til rette for barn med spesielle behov. Det 

er likevel viktig at de følger opp disse barna, da de har et ansvar for dem på lik linje med 

andre barn. Et forsterket samarbeid kan være nødvendig når barn trenger ekstra støtte i 

utvikling og læring (Grythe & Midtsundstad, 2002; Sætersdal, Dalen & Tangen, 2008). Det 

kan argumenteres for at det er i slike situasjoner barnehagepersonalet kan få utbytte av 

foreldres ressurser (Davis, 2000). Det kan også være at det finnes andre personer rundt barnet 

som har gode løsninger, eller at partene kunne drøfte temaet, og sammen komme frem til en 

måte å aktivisere barnet på, også i utetiden. 

Likevel meddeler foreldrene gjennom hele intervjuet at de opplever at barnet deres trives godt 

i barnehagen, og gir uttrykk for at han gleder seg til å være der. Foreldrene synes selvsagt det 

er svært betryggende å se hvor godt han trives, men utrykker likevel bekymring for om han 

får tilrettelagt hverdagen sin godt nok. På spørsmål om de andre på avdelingen jobber med 

IOP-en hans svarer de: 

Far: «I en svært liten grad.» 

Mor: «Til en viss grad. Jo, men de, nei, altså, ikke veldig aktivt. Men de driver å, de har jo 

noen sånne bildetavler der, som de bruker, men jeg tror det meste av det de gjør, handler om, 

av det som på en måte er strukturert, handler om skadebegrensning på en måte, altså hvordan 

sørge for at dagen går, på en måte, bra, da. For alle parter, ikke sant. At de sørger for å ha 

noen, ja, Martin [ansatt på avdelingen] er jo litt sånn, bruker tegn og sånn, da. Men de …» 

Far fortsetter: «Ja da, men barna gjør jo ikke det [bruker tegn]. Det er noen som kan et og 

annet tegn fordi de synes det er fascinerende. Men det er ikke noe systematikk i det, det ser 

man jo og hører man jo historier fra andre, andre steder, spesielt små bygder, der hvor hele 
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barnehagen bygges opp nærmest rundt disse barna med at alle lærer tegn og forbereder seg 

på dette barnet som skal komme. Så sånn har det ikke vært i det hele tatt. Mye mindre grad 

enn det jeg hadde trodd.» 

Foreldrene forteller videre om en barnehagehverdag som er bygget opp rundt tanken om at 

frilek er kilden til læring. Foreldrene kan være enig i dette, og at det passer godt for andre 

barn, men sier: 

«Men det funker jo ikke så godt for Marius.» 

Foreldrene kan ellers fortelle at barnet er en del av barnegruppen og er sammen med dem, 

men at han kan streve med de sosiale kodene. Personalet må være i nærheten, for å forhindre 

uhensiktsmessige hendelser.  

«Ja, for sosialt, sosialt er det sånn at han, de må nok i barnehagen, så må de nok passe på 

han, altså, de må være i nærheten av han, for hvis, ja, eller de er veldig i forkant på å 

forhindre at han driver og slår og lugger og sånn, da, ikke sant. Når han blir ivrig, så 

ødelegger han ting eller slår eller lugger. Hvis han har lyst til å være med på leken, så, så kan 

han fort ødelegge. Og det er jo ikke ønskelig at han gjør det. Og bare stopper det før det blir 

vanskelig, sånn at de slipper å kjefte, da, som sånn vi må gjøre, hehe.» 

Mor fortsetter: 

«De kan kommunisere med han. Men det, det er jo ikke alle som kan det. Men alle kan liksom 

håndtere han. Tror jeg… håper jeg… virker sånn…» 

Er det virkelig slik at barnehagepersonalet ikke skal legge til rette for en god hverdag eller ta 

ansvar for Marius på samme måte som de andre barna, bare fordi han har spesialpedagog? 

Rammeplanen presiserer at barnehagen skal legge til rette for en god hverdag for alle barn 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Likevel er det ikke sikkert barnehagepersonalet vet hvordan 

de skal lage en god hverdag for Marius når spesialpedagogen ikke er der. Kan det tenkes at 

grunnen til at barnehagepersonalet ikke legger godt nok til rette for han er fordi de ikke 

kjenner han godt nok? Om det er en reell problemstilling for barnehagen, at de ikke kjenner 

barnet godt nok, vil våre spørsmål være: hvorfor oppsøker ikke barnehagen hjelp? I 

barnehagen er det en spesialpedagog som kjenner Marius, kan barnehagepersonalet ta seg tid 

til å snakke med han eller henne? Andre de kan tilkalle for spørsmål om hvordan de skal 
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tilrettelegge for Marius i hverdagen, kan for eksempel være bydel eller fagsenter. Det kan 

også være nyttig å tenke over hvorfor barnehagen mener kilden til læring er frilek når det ikke 

passer Marius i det hele tatt. Er dette den rette kilden til læring for avdelingen hans, eller 

finnes det andre måter man kan lære på som kan fungere for hele barnegruppa? 

Informant 3 forteller om en helt annen opplevelse av hvordan de andre på avdelingen til 

sønnen jobber med IOP-en. Mor er strålende fornøyd med hvordan barnehagen legger til rette 

for en god hverdag for Adam. Videre mener mor at det også styrker de ansatte i barnehagen 

når de får så mye innsikt og ansvar for å jobbe med IOP-en hans. Det voksne på avdelingen 

har forskjellige oppgaver de skal fokusere på i arbeidet med Adam. 

«Ja, for alle har hvert sitt ansvarsområde. Vi har hatt fokus på at de som har vært med i 

nettverket skal få bruke sine styrker.» 

Kan det være at dette opplegget fungerer så godt fordi menneskene rundt Adam får et spesielt 

eierskap til arbeidsoppgavene de får? Mor eksemplifiserer hvordan en assistent med et annet 

morsmål og relativt svake norskkunnskaper viste seg å bli en god språklig rollemodell for 

Adam. Hun hadde så vidt noen flere ord, og var litt bedre i norsk enn han. Hun fikk mål å 

jobbe mot og fikk bruke sang og musikk i dette arbeidet, noen som både hun og gutten likte 

godt. 

Informant 5 forteller også om en avdeling som er fullt innforstått med opplegget som er satt i 

IOP-en og jobber med de ulike målene. 

«Ja, nei, det er de som, de voksne som jobber på den gruppa hans er alle sammen innforstått 

med hans IOP. Ja, og hun som er liksom leder da, hun pedagogen, liksom, hun er kjempegod. 

Hun har alltid vært på samarbeidsmøter og er alltid innforstått med hva som står i planen 

hans og sånn. Ja, så det er veldig, veldig, veldig bra. Det er, det er ikke noen tilfeldigheter 

der, nei. (ler). Nei, de er veldig flinke til det og kommer det vikar inn også, så tror jeg de 

leser, for plutselig en dag så kommer det en vikar bort og sier det at, ja, nå har vi jobba med 

det målet. Og jeg bare: Oookey (ler). (alle ler). Fint supert! (ler). Så det er veldig, det er 

viktig for dem å jobbe etter de målene han har i timeplanen.» 

Mor høres ut som hun er trygg på at barnets ressurser og behov blir ivaretatt i barnehagen, og 

det kan tyde på at barnehagen jobber strukturert og målrettet. Barnehagen spør henne til råds 

når det trengs, men det virker ikke som mor føler at hun trenger å involvere seg i veldig stor 
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grad i hvordan personalet legger til rette for barnet i barnehagen. Mor virker avslappet og 

tilfreds og hun har stor tillit til det arbeidet de gjør. Davis (2000) trekker fram tillit som en 

sentral faktor i et effektivt partnerskap.   

4.3.1 Felles siktemål 

«Jeg tror jeg har sagt det tusen ganger til barnehagen…» 

Informant 5 forteller om hvor god barnehagen er til å inkludere barnet hennes på lik linje med 

de andre barna. Det faktum at han har Down syndrom påvirker ikke hvordan dagen hans er, 

han leker og er med de andre barna på akkurat samme måte. Den eneste forskjellen er at han 

av og til går og har enetimer sammen med en spesialpedagog. Mor er spesielt opptatt av at 

han skal bli et godt medmenneske og mener at barnehagen er en veldig fin arena til å utvikle 

denne egenskapen. 

«Jeg tenker det er viktig for alle parter å være veldig åpne, altså være åpne om at ja, jeg 

skjønner at Pål ikke blir en NASA-forsker på en måte, men jeg ønsker at han skal, jeg tror jeg 

har sagt det tusen ganger til barnehagen: «For meg er det ikke så viktig at han kan lære seg å 

lese og skrive. Det viktigste for meg er at han kan være en god venn.» Ikke sant, og at han kan 

oppføre seg, at han kan sitte ved et bord og spise sammen med alle de andre og ikke grise, og 

ikke sant, sånne grunnleggende ting, og så kommer lesing og skriving hvis han er i stand til 

det, så kommer det når den tid kommer.» 

Informant 3 er svært opptatt av Karlstadmodellen og hun ser nytten av å jobbe tett opp mot 

denne i samarbeid med barnehagen. Barnehagen er en del av et svært tett samarbeid rundt 

barnet og er med på nettverksmøtene som holdes én gang i måneden. Der diskuteres alt rundt 

barnet, hvilke mål som er nådd og hvilke de skal fortsette å jobbe med. Hun trekker spesielt 

frem at de jobber mye og ofte med språk og språkforståelse. Mor mener at barnehagen og de 

som foreldre skal legge alt til rette for at barnet deres skal få til akkurat det han vil med livet 

sitt. Mor mener at den måten de jobber på vil sikre barnet deres gode ferdigheter til å klare seg 

mest mulig selv i hverdagen og senere i livet. 

«Vi har grenseløs tro på vår sønn. Vi ønsker at han skal få de mulighetene han ønsker. Vi skal 

ikke legge begrensninger slik vi har blitt møtt med. Før han var to år, så fikk vi beskjed fra 

vår familiekoordinator at han, når han blir voksen, så skal han jobbe på verna bedrift med 
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ved. Det visste hun, før han var to år, så var det bestemt. Og da sa jeg: «Nei. Det er ikke 

tilfelle. Hvis vår sønn vil bli statsminister: Yes, da jobber vi for det!» Det var ingen som 

trodde det skulle bli en svart president i USA for 50 år siden, heller. Så da legger vi lista 

der.» 

Informant 5 og 3 har veldig ulike forventninger til hva deres sønner kan eller vil bli når de blir 

store. Barnehagene er godt informert om foreldrenes forventninger og ønsker for hvordan 

hverdagen skal bli lagt til rette for at barnet skal nå målene. Klarer barnehagen å innfri 

forventningene foreldrene har? For å kunne samarbeide må partene være enige om hva de 

forsøker å oppnå – altså ha et felles siktemål. Deltakerne må bli enige om mål, hvordan de 

skal gå til veie for å oppnå disse, og avklare forhold rundt hvordan interaksjonen skal foregå 

(Davis 2000; Davis & Meltzer, 2007). Når et nettverk av fagpersoner og familie samles om en 

slik oppgave, kan det være utfordrende å komme til en enighet som alle er tilfreds med. 

Informant 3 forteller at det har vært en lang vei å gå, men at det nå fungerer meget godt. Hun 

forteller om hvordan alles stemmer i nettverket blir hørt og tatt på alvor. Dette er i tråd med 

Davis (2000) sin visjon om et likeverdig partnerskap. Han snakker om at partene må se på 

hverandre som likeverdige og anerkjenne at de begge har ressurser som man kan dra nytte av. 

Foreldrene har en kunnskap om barnet som barnehagen bør bruke, samtidig som barnehagen 

har den faglige tyngden som foreldrene kan og bør dra nytte av. Begges kompetanse må 

anerkjennes og respekteres av hverandre for at man skal oppnå et effektivt partnerskap, og for 

at de skal kunne komme frem til et felles siktemål. Informant 3 forteller om nettverksmøter 

der barnets mål for fremtiden blir nøye planlagt ut i fra Karlstadmodellen. Både personer fra 

barnehagen og andre personer foreldrene ønsker å ha i nettverket får være med. Mor forteller 

at nettverket fungerer bra, og at alle som vil være med ut i fra deres premisser er velkomne 

inn. Gjennom en slik uttalelse kan det virke som om mor er fornøyd med det arbeidet 

nettverket gjør. Ifølge henne har nettverket et felles siktemål for Adam som de alle er 

fornøyde med. Mor forteller imidlertid at det har tatt tid å komme frem til hvordan 

samarbeidet skal organiseres. Hun forteller at de tar gjerne imot kompetanse, men det kan 

virke som at de i alle fall ønsker at partene skal ha en holdning om at det ikke finnes grenser 

for hva barnet kan få til, så lenge de legger godt nok til rette for han. Det kan virke som at 

personene som inngår i nettverket har kommet frem til et felles siktemål (Davis, 2000). 

Likevel er mor tydelig på hvordan hun ønsker at det skal legges til rette for barnet, hvilke 

holdninger som skal ligge til grunn og hvordan arbeidet skal fordeles. Det kan derfor stilles 

spørsmål ved om hvert enkelt medlem i nettverket våger å ytre sine meninger, eller om de er 
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mest opptatt av å imøtekomme mors ønsker for barnet. Man kan undre seg over om alle i 

nettverket opplever at de har et felles siktemål. Dette er noe vi som forskere ikke har noen 

informasjon om da vi bare har mors side. Uansett er dette et samarbeid som ifølge mor 

fungerer bra for denne familien og barnehagen. 

Informant 5 har ikke et slikt nettverk rundt barnet sitt. Likevel er det flinke personer i 

barnehagen som jobber med sønnen og som jobber ut ifra målene i IOP-en hans. Mor er selv 

spesialpedagog og mener at det å være et medmenneske og en god venn vil styrke sønnen mer 

i hverdagen som voksen, enn om han kan lese og skrive bokstaver. Ut ifra hvordan mor 

forteller om situasjonen, kan det også her tenkes at de har et felles siktemål for barnet, selv 

om det kanskje ikke er like strukturert som hos informant 3. Selv om mødrene har ulike 

forventninger til barna sine, jobber de og barnehagene i samme retning. Når fagpersoner skal 

gå inn i et samarbeid med foreldrene, er det sentralt å forsøke å få innsikt i familiens situasjon 

(Davis & Meltzer, 2007). Dette inkluderer ønsker for barnets fremtid. Det kan se ut til at 

begge barnehagene har klart å imøtekomme disse mødrenes ønsker for hvordan det skal 

arbeides med og legges til rette for barna deres i barnehagen. 

4.3.2 Barnehagens ansvar 

«Du tar deg av det, og jeg tar det.» 

Informant 2 har ikke en god følelse når barnet er i barnehagen, fordi hun mener at barnets 

følelser og uttrykk ikke blir tatt på alvor av barnehagepersonalet. 

«Anna har ikke vært fullt så glad i barnehagen, eller, altså, det har ikke vært i flyt der sånn, 

så jeg har i utgangspunktet når Anna er i barnehagen, så må jeg alltid være veldig 

tilgjengelig. Maks jeg kan kjøre av gårde, er 20 minutter. Fordi ringes det, så er det bare å 

hente henne, og når hun ikke har det godt, så låser hun seg. Og jeg synes det er unødvendig at 

det skal, at hun ikke skal ha det godt. Fordi det dreier seg om, kan du, er du god på barn så 

hadde ikke det vært nødvendig.» 

Mor forteller videre: 

«Jeg fortalte at Anna hadde en periode hvor hun var redd menn. Som hun har all grunn til å 

ha på grunn av hennes far. For han har ikke vist fin atferd. Og når jeg fortalte det til 

barnehagen, for de skulle ha pappafrokost, så spurte jeg: «Kan dere forebygge det?» Og så 
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fikk jeg beskjed om at støtteassistenten, hun kan ta med Anna på storebrors avdeling. Så 

nærma vi oss pappafrokosten, og da ble jeg møtt med at hallo, støtteassistenten til Anna, hun 

som har henne 100 %, selvfølgelig kan ikke hun ta med Anna og ta med Anna noe annet sted. 

Hun må jo være for disse, de andre barna som gråter når foreldrene går. Så hadde ikke Anna 

noe tilbud på det. Og i tillegg så har de da, skulle ha brukt dette negativt, for de mener at det 

ikke er sant at Anna er redd menn.» 

Rammeplanen legger vekt på at barnehagen har et ansvar for at samarbeidet med foreldrene 

skal bli best mulig (Kunnskapsdepartementet, 2011). Barnehagen bør legge til rette for at 

foreldrene får en mulighet til å fortelle om sin situasjon. Har barnehagen nok innsikt i 

foreldrenes tanker og ønsker rundt barnet? Har foreldrene fått fortalt alt de har ønsket? På den 

ene siden skal barnehagen invitere foreldrene til innflytelse, mens på den andre siden bør også 

foreldrene ta sin del av ansvaret for at barnehagen vet nok til å kunne håndtere barnet deres. 

Samarbeidet kan derfor hevdes å være et felles ansvar. Barnehagen er lovpålagt til å ha et 

samarbeid med foreldrene, likevel vil det ikke bli noe samarbeid om ikke foreldrene er 

interessert i dette. Det manglende samarbeidet mellom informant 2 og barnehagen ser ut til å 

få svært negative konsekvenser for barnet. Kan det være at Anna oppfatter signaler på at mor 

og barnehagen er i konflikt? Det kan være at mors følelser og tanker rundt barnehagen 

kommer til utrykk og at Anna oppfatter disse. Selv om hun er liten, kan det være at dette 

påvirker hennes trygghet i barnehagen. En annen mulig forklaring kan være at hun føler seg 

utrygg fordi barnehagepersonalet ikke klarer å ivareta hennes behov i hverdagen. 

Mor forteller om en helt spesiell og fantastisk støtteassistent, men at pedagogisk leder ikke 

klarer å ivareta barnets behov, hennes bekymringer for datteren eller situasjonen rundt at 

Anna ikke trives i barnehagen. Mor forteller om en pedagogisk leder som velger å ikke legge 

hverdagen til rette for Anna og som ikke bruker tegn til tale sammen med Anna, til tross for at 

det bare er hun som har vært på kurs. 

«Ped. leder har vært på kurs med det, bruker det ikke. Og det synes jeg også, der igjen, jeg 

synes det er lavmål. Jeg synes det er for dårlig.» 

Mor utrykker videre bekymring for at barnehagen ikke jobber med IOP-en Anna har. Hun 

mener det bare er støtteassistenten og spesialpedagogen som jobber med den i hverdagen. 

Mor forteller det slik: 
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«Jeg vet at, jeg vet ped. leder gjør det litegrann hvis hun vet ca. når jeg kommer og henter. 

Litt sånn for syns skyld. Men det virker ikke som, altså, jeg føler ikke at det er i systematikk. 

Det er ikke jeg, altså, det er ikke noen som, altså, nå følger jeg opp dette eller du tar deg av 

det og jeg tar det.» 

Mor forteller videre om en gjennomgående mistillit til barnehagen. Hun er generelt ikke 

fornøyd og mener at barnehagen ikke gjør alt de kan for at barnet skal ha det bra i hverdagen. 

Davis (2000) trekker frem at partene må ha tillit til hverandre. Mor må stole på at de i 

barnehagen kan gjøre en like god jobb som henne selv. Likevel er ikke dette lett for mor med 

tanke på hvordan hun beskriver datterens reaksjoner noen kvelder. Hun beskriver et barn som 

får natteskrekk av ulike hendelser som skjer i barnehagen. Ikke desto mindre viktig er det å 

presisere at barnehagen også må ha tillit til at mor er en god mor som kjenner barnet sitt best. 

Kan man tenke at kommunikasjonen her har låst seg så mye at partene ikke lenger klarer å ha 

konstruktive samtaler rundt barnet? Et annet moment man kan tenke, er at situasjonen har 

utviklet seg i så negativ retning at det er vanskelig å være så åpne med hverandre som et 

partnerskap trenger. Kanskje har de mistet respekten og tilliten til hverandre og på den måten 

ikke klarer å fremme åpenhet (Davis, 2000). Det er spørsmål vi ikke kan svare på, men som er 

sentralt å undre seg over når det kommer til dette samarbeidet, som ifølge mor ikke fungerer. 

Det kan også tenkes at barnehagen og mor har et så ulikt syn på hva og hvordan hverdagen til 

barnet skal legges til rette, at de derfor ikke klarer å samarbeide. Når partene har ulike 

forventninger og holdninger til hverandre, vil samarbeidet kunne bli vanskeligere. Hvis 

partene er åpne og lytter til hverandre, vil de kunne få til en toveiskommunikasjon (Grythe & 

Midtsundstad, 2002). På den måten vil man kunne drøfte og diskutere og sammen komme 

frem til gode løsninger. I eksempelet som mor beskriver, kan en mulig forklaring til det 

dårlige samarbeidet være at begge parter har mistet tilliten til hverandre og dermed ikke klarer 

å kommunisere på en konstruktiv måte lenger. Dersom partene hadde klart å snakke ut om 

den situasjonen som har oppstått, og forsøkt å være ærlige med hverandre, ville da 

samarbeidet, kommunikasjonen og informasjonen blitt bedre? Det er i alle fall grunn til å tro 

at det ikke ville blitt verre, siden mor beskriver en allerede svært ugunstig situasjon. 

Det er nærliggende å konkludere med at konflikten med barnehagen er en enorm påkjenning 

for mor. Uansett hva hun legger ned av innsats, kommer hun ingen vei. Det kan være stor fare 

for at hennes opplevelse av mening blir svekket. Hun blir verken lyttet til eller anerkjent, og 

hun får definitivt ikke gjennomslag for sine ønsker for barnet i barnehagesammenheng. Hun 
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stoler ikke på at barnet har det bra i barnehagen, hun mangler støtte fra dem og i tillegg har de 

vist stor mistillit til henne som mor. Alle disse områdene er stressfaktorer som vil påvirke mor 

og svekke hennes mestringsfølelse (Antonovsky, 2012). Mor er fortvilet. Hun når ikke 

igjennom, men hun kan ikke gi opp så lenge barnet går i den barnehagen. En annen belastning 

mor har i denne sammenheng er at hun ikke slapper av når barnet er i barnehagen. Mor 

forteller at hun har gått til det skrittet at hun har søkt barnehageplass i en annen barnehage for 

datteren sin. Det kan være at det vil være gunstig for henne å forsøke å få til et samarbeid med 

andre personer. Antonovsky (2012) hevder at når man ikke ser en situasjon som meningsfull, 

kan det få negative følger for motivasjonen. I verste fall kan de dårlige erfaringene denne 

moren har fått, påvirke henne når hun skal gå inn i et samarbeid og skape relasjoner med en 

ny barnehage. Antonovsky (2012) påpeker likevel at man ikke trenger å ha personlig glede av 

den innsatsen man legger ned for å se situasjonen som meningsfull. Dersom moren er 

overbevist om at arbeidet vil komme barnet hennes til gode, vil hun likevel kunne ha en sterk 

opplevelse av sammenheng, og ha gode forutsetninger når hun går inn i et nytt samarbeid. 

4.4 Samarbeid 

«Å velge seg bort fra et foreldresamarbeid av en ped. leder eller en styrer 

synes jeg er helt lavmål.» 

Da vi startet dette forskningsprosjektet, var vi opptatt av foreldre til barn med Down syndrom 

sine opplevelser av samarbeidet med barnehagen. Likevel var det ikke slik at vi hadde klare 

tanker om hva som inngår i et samarbeid mellom hjem og barnehage. Underkategoriene i 

dette temaet er derfor kommet til syne og plukket ut etter at intervjuene var gjennomført. 

Kategoriene informasjon, anerkjennelse og respekt, innflytelse og supplerende ekspertise er 

temaer som dels har blitt til gjennom de spørsmålene vi har stilt informantene, men i 

hovedsak ut fra hva foreldrene har lagt vekt på i sine beskrivelser. 

4.4.1 Informasjon 

«Jeg synes kommunikasjonen kunne vært mer systematisk. Mer strukturert. 

Mer forutsigbar.» 

I intervjuene stilte vi informantene spørsmål om hvordan de utveksler informasjon med 

barnehagen. Vi stilte disse spørsmålene for å få et inntrykk av hvordan de velger å organisere 
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samarbeidet. Alle våre informanter trekker frem informasjon og kommunikasjon som en 

viktig del av samarbeidet. Foreldrene utrykker at dette i hovedsak er fordi barna deres ikke 

har et godt utviklet språk, og derfor er avhengige av at andre utrykker hva de har gjort i løpet 

av dagen. Barn som ikke kan fortelle selv har et sterkt behov for at andre snakker for dem. 

Noen av barna til våre informanter bruker noen tegn, mens andre bruker mange. Dette hjelper 

selvsagt barna med å kommunisere med foreldrene sine, men det er likevel viktig med 

informasjon fra barnehagen. 

Informant 5 sier at: 

«(…) de er veldig gode på å fortelle litt om dagen hver gang vi henter. Det er liksom 

barnehagen litt kjent for. At de er veldig gode på. Men i tillegg, hvis det er noe spesielt, så 

skriver de i kontaktboka.» 

Alle våre informanter har en kommunikasjonsbok med barnehagen, men det er stor variasjon i 

hvem som skriver i den og hvor mye den blir brukt. Informant 2 forteller: 

«Jeg ba om sånn bok, loggbok for å gi informasjon, spesialpedagogen skriver der, fysio 

skriver der litte grann. Jeg tror ikke pedagogisk leder noen gang har vurdert å titte i boka. Og 

hun har aldri skrevet noen ting. Og der står det også sett på den som skal signere. Hun har 

aldri signert på at hun har sett noen ting.» 

Informant 2 uttrykker at hun ikke er fornøyd med hvordan barnehagen velger å bruke 

kommunikasjonsboken. Hun føler at den ikke er til nytte, fordi barnehagen ikke bruker den 

slik den var tenkt, til å skrive ned store og små hendelser som skjer i livet til barnet hennes, 

både fra hennes ståsted hjemme og fra barnehagens side. Informant 2 er videre frustrert over 

situasjonen med barnehagen, og hun føler at de ikke tar henne på alvor. Hun får ikke tilbud 

om samtaler og heller ikke tilstrekkelig informasjon. Hun utrykker det slik på spørsmål om 

hvor ofte hun har møte med barnehagen: 

«Aldri, har ikke blitt kalt inn på ett møte angående barnet mitt.» 

Informant 4 forteller også at kommunikasjonen med barnehagen er varierende. Far velger å 

trekke frem kommunikasjon da vi spurte etter hva som kunne blitt gjort bedre eller annerledes 

med tanke på samarbeidet med barnehagen. 
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«I høyeste grad kommunikasjon, både i det daglige, men også mer sånn langsiktige planer, 

oversikter, det synes jeg barnehagen generelt er dårlige på, da. Jeg synes kommunikasjonen 

kunne vært mer systematisk. Mer strukturert. Mer forutsigbar.» 

Videre svarer de at de savner at ting er bedre organisert fra barnehagens side. 

«Med barnehagen så har vi de tilfeldige samtalene som er når man henter og leverer. Det var 

veldig dårlig i en periode, når det var noen vikarer der, så da klagde vi. Ikke noe sånn 

formelt, men vi gikk og sa ifra. For vi fikk jo ikke kontakt med, vi visste jo ingenting om 

hvordan barnet hadde hatt det. Og det er ekstra viktig, for han kan jo ikke fortelle oss hva 

som har skjedd, men da opplevde vi liksom at den ene vikaren, eller to av de bare dytta, dytta 

nærmest han ut døra, sånn vær så god, og så lukket de igjen døra og gikk inn på avdelingen 

igjen. Så vi bare sånn: «Okeeeeey.»» 

Barnet har vært en hel dag i barnehagen, og foreldrene får ingen informasjon om hva han har 

gjort. De følte seg ikke velkomne og satt igjen med en følelse av at barnet var en stor byrde 

for barnehagen. Dette kan ha gitt foreldrene en opplevelse av manglende kontroll og oversikt. 

Barnehagepersonalets atferd kan i dette tilfellet ha påvirket foreldrene på en slik måte at de 

har opplevd situasjonen som kaotisk og uforutsigbar. De måtte selv si ifra om hvordan de 

reagerte på dette, for å få en mer forutsigbar hverdag for barnet og for seg selv. De ønsket 

informasjon om hvordan barnet deres hadde hatt det i barnehagen og tok tak i det. Kan det 

tenkes at situasjonen hadde fortsatt om ikke foreldrene selv hadde sagt ifra? Hvis foreldrene 

ikke får informasjon om dagen til barnet og barnehagen ikke har tid til å høre hva foreldrene 

har å fortelle, vil barnet være den tapende parten. På grunnlag av dette kan det hevdes at 

informasjonen må gå begge veier for at det skal komme barnet til gode i hverdagen. Ved at 

begge parter utveksler informasjon rundt barnet vil dette gi et bedre grunnlag for å legge til 

rette for barnet både i barnehagen og i hjemmet. I tillegg gir informasjon foreldrene god 

oversikt og forutsigbarhet, som Antonovsky (2012) trekker frem som viktige elementer for 

opplevelse av begripelighet. Når foreldrene blir avvist, frarøver barnehagen dem en innsikt i 

barnets hverdag. Foreldrene er allerede en utenforstående part i barnehagelivet, og det er ikke 

et liv de kjenner til fra innsiden. Da barnet ikke har et verbalt språk, er det ekstra viktig at 

barnehagen forteller om dagen hans. Dette kan være både nødvendig og hyggelig for 

foreldrene, og vil kunne bidra til økt opplevelse av begripelighet (Antonovsky, 2012). 
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Informant 1 forteller om at barnet hennes er glad i å være i barnehagen, og mor forteller 

videre at hun er fornøyd med barnehagen. Informant 1 utrykker det slik: 

«Og så er man jo som foreldre veldig opptatt av at barna har det bra i barnehagen, og det er 

sånn, hvis jeg skal si noe fra barneperspektivet, så vil jeg jo, Jens har det fint i barnehagen og 

han er sliten ofte på ettermiddagene, men han er veldig ofte fornøyd, da. Og vi har en 

barnehage som er ganske flinke til å fortelle om hva barna har gjort i løpet av dagen og det 

synes vi er viktig, siden Jens ikke har noe språk, sånn at du har en sånn viss innsikt i litt hva 

han har gjort, da, av aktiviteter i løpet av dagen.» 

Informant 3 har laget gode rutiner med barnehagen for bruk av kommunikasjonsboken. Den 

blir brukt hver dag av barnehagen der de forteller om dagen til barnet. Barnehagen tegner og 

skriver sammen med barnet om hva han har gjort. Da kan foreldrene snakke med han når de 

kommer hjem fra barnehagen. 

««Ja, i dag har du vært på tur. Sammen med Trine og Ola», og da har han en fortelling å 

fortelle oss. Som gjør at vi klarer å være delaktige i det han har gjort i barnehagen. Vi på vår 

side, vi skriver i hovedsak hva som har skjedd i helgen.» 

Barnehagen bruker også boken mye og det er en svært populær aktivitet å titte i den, spesielt i 

samlingsstunden. 

«Så når vi har vært og gjort våre ting i helgen, så kommuniserer vi bedre med bilder, så vi tar 

mer bilder av hva som har skjedd. Har vi vært på forestilling, «Mary Poppins», så har vi tatt 

bilder av det. Har vi vært på kino, så tar vi bilder av det. Har vi vært i skogen og plukket 

blåbær, så har vi gjort det. Og så limer vi inn. Og så skriver vi korte setninger som han kan 

lese. Eller få hjelp til å lese. Og så kan han komme i barnehagen og fortelle hva han har 

gjort. Det hjelper barnehagen å ha noen ting å, en tråd å følge opp. Og få til samtaler. Både 

med de voksne og med barna. Så Adam sin bok har blitt veldig populær hos alle sammen. Alle 

vil se hva Adam har gjort.» 

Foreldrene er veldig fornøyde med all tid barnehagen bruker på boken hver dag og har også 

erfart at de må bruke en del tid på å skrive i den selv, spesielt i helgene. Mor forteller: 
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«Det legger et lite press på oss. Søndag har ikke blitt en avslappende kveld lenger, det betyr 

at vi må skrive i boka, hehe. Men når vi ser den gleden Adam har ut av det, og barnehagen er 

veldig takknemlige for at vi gjør det på den måten, så er det verdt det.» 

Foreldrene til Adam legger mye tid i kommunikasjonsboken og ser fordelene det har for han. 

Barnehagen får informasjon om hva han har gjort i helgen og kan bruke dette i hverdagene 

sammen med han. Foreldrene lar på denne måten barnehagen få en større innsikt i hva Adam 

gjør på fritiden og sammen med familien. Det vil kunne bidra til at barnehagepersonalet blir 

bedre kjent med han. En slik bruk av kommunikasjonsbok kan bidra til at han utvikler språket 

sitt, og at han generelt vil bli mer delaktig. Barnehagen bruker også boken aktivt slik at 

foreldrene kan kommunisere bedre med han på hjemmebane. Hvis barnehagen ikke velger å 

skrive i boken til Adam, kan dette resultere i at foreldrene ikke kan kommunisere like godt 

med barnet om barnehagehverdagen hjemme. Barnehagen kan selvsagt fortelle muntlig, men 

vil det bli på samme måte som nå? Foreldrene har sett at det tar tid, og det har sikkert 

barnehagen også kjent på, likevel ser begge verdien det har for Adam og velger å prioritere 

det. På den ene siden er det lettere for barnehagen å ikke skrive i boken hans fordi de slipper å 

sette av tid til det, mens på den andre siden kan man tenke at denne stunden er verdifull både 

for barnehagen og Adam. 

For informant 2 har ikke tiltaket med kommunikasjonsbok fungert like godt. De har en bok, 

men verken hun eller barnehagen bruker den. Kan det være at dersom barnehagen hadde valgt 

å prioritere tid til boken, at mor også hadde prioritert det? Kan en mulig forklaring være at om 

mor hadde brukt boken jevnlig, hadde da også barnehagen gjort det? Begge parter må kanskje 

se verdien av boken? Informant 3 ser verdien det har for sønnen, det gjør han mer delaktig i 

hverdagen både hjemme og i barnehagen. Denne verdien kan ikke informant 2 se da verken 

hun eller barnehagen bruker boken. Kan det også tenkes at boken blir sett på forskjellig av 

mødrene? Ut ifra intervjuene blir boken til Adam brukt for å fortelle om hans dag i hovedsak, 

mens slik informant 2 beskriver det, skulle boken utveksle informasjon rundt Anna. Kanskje 

ikke barnehagen til Anna har så mye å fortelle at det er nødvendig å skrive det ned, men at 

man kan ta det muntlig i levere- eller hentesituasjoner? Dette kan ses i sammenheng med det 

Davis & Meltzer (2007) omtaler som et felles siktemål. Partene må ha en felles forståelse for 

hva som er formålet med tiltak som iverksettes (Davis & Meltzer,2007). For å få til dette kan 

det være hensiktsmessig å sette seg ned sammen og diskutere ønsker og mål man har med 

boken. Informant 3 har ofte nettverksmøter der ting blir drøftet og diskutert, på den måten har 
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de ut ifra hva mor beskriver, tanker om hvordan de ønsker å bruke kommunikasjonsboken. Et 

slikt møte kunne vært nyttig for informant 2 og barnehagen for å finne et felles siktemål. 

4.4.2 Støtte og anerkjennelse fra barnehagen 

«Åh, ressurs. Det sier de veldig ofte.» 

Foreldre som opplever utfordringer i sin hverdag trenger å bli møtt med støtte og 

anerkjennelse fra barnehagepersonalet. Derfor stilte vi spørsmål til informantene rundt 

hvordan de opplever å bli møtt. Støtte og anerkjennelse kan vises i mange ulike situasjoner. 

Flere av våre informanter har klare holdninger rundt hva barnet kan få til og hvordan de vil at 

det skal legges til rette for deres barn i barnehagen. Hvorvidt de har møtt forståelse fra 

barnehagepersonalet, oppleves noe ulikt. 

På direkte spørsmål om informantene opplever at barnehagepersonalet anerkjenner, altså 

lytter til og tar hensyn til deres bekymringer eller ønsker for barnet, svarer informant 2 

kontant nei. Hun forteller om hvordan pedagogisk leder på avdelingen der barnet hennes går 

ikke vil ha noe med henne som mor å gjøre. 

«På avdelingen Anna går på, så har de valgt at hun [støtteassistenten] skal ha alt 

samarbeidet med meg. All oppfølging, alt av samtaler og alt sånne ting. Men hun får ikke 

være med på noen møter som går på betydning av Anna. Ped. leder har valgt å ikke ha et 

eneste møte med meg. Hun har ikke bedt om en eneste informasjon fra meg. Hun har ikke 

spurt meg om hva favorittfargen til Anna er. Hun har ikke spurt meg: «Er det noe jeg skal ta 

hensyn til?» Hun har ikke villet ha noe samarbeid med meg. Og jeg har fått tilbakemelding på 

at, på at mest sannsynlig så er det fordi hun er redd for meg siden jeg har kunnskap om det. 

Men jeg synes det er lavmål. Ærlig og oppriktig. Å velge seg bort fra et foreldresamarbeid av 

en ped. leder eller en styrer synes jeg er helt lavmål.» 

Hun forteller at barnehagen har sendt bekymringsmelding på henne som mor. 

«(…) de sier at jeg farer med usannheter om mine barn. Og deres tilstand (pause). Og den er 

blankt avvist (pause). Så sånn løste de den konflikten. Det er… den var stygg. Det gikk kun på 

meg som person. Og der igjen, lavmål. Ja, helt tragisk.» 
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Gjennom våre observasjoner kan vi se at mor virker rolig, men opprørt, og det er tydelig at 

det er vanskelig for henne å snakke om. Hun har tidligere i intervjuet vært svært åpen, men 

når hun forteller om den vanskelige situasjonen, opplever vi henne som tankefull. Det 

kommer også frem gjennom at hun tar seg bedre tid, og flere pauser. Hun forteller at hun har 

samarbeidet med barnevernet og at de vet om hennes vanskelige familiesituasjon, og at de 

ikke har noe mer å tilby henne. 

«Eller, hva skal de tilby, er jo spørsmålet, som vi ikke innehar i dag. Så det gikk kun på meg 

som person, fordi jeg ønsket at de [barnehagen] skulle gjøre litt mer jobb. Hevnaksjon.» 

Vi har tidligere referert til Antonovskys (2012) modell om opplevelse av sammenheng. Det er 

ikke bare støtte fra familie og venner som kan styrke eller svekke foreldres opplevelse av 

håndterbarhet. I denne morens situasjon mangler hun støtte fra sitt private nettverk og fra 

barnehagen, som representerer et offentlig tilbud. Det kan være at samarbeidet mellom 

partene har kommet så skjevt ut at det kan være vanskelig å snu den uhensiktsmessige 

situasjonen. Ifølge mor har barnehagen ikke bare valgt å ta avstand fra henne, men har også 

valgt å ekskludere støtteassistenten, som er den eneste personen mor har tillit til i barnehagen. 

Til tross for at barnehagepersonalet har ansvar for at foreldre opplever at de blir sett, hørt og 

inkludert (Utdanningsdirektoratet, 2012), ser det ikke ut til at barnehagen har lyktes i dette 

arbeidet. Hva som er årsaken til deres håndtering av saken, er ukjent, og de har ikke fått 

mulighet til å fortelle sin side. Likevel kan man drøfte ulike grunner til at dette samarbeidet 

ikke fungerer. Davis (2000) hevder at tillit og respekt er grunnleggende elementer i et 

samarbeid. Mors beskrivelser gir en indikasjon på at dette mangler, både fra barnehagens og 

fra mors side. Når grunnleggende tillit og respekt mangler, vil det være sannsynlig at det er 

nettopp dette partene kommuniserer til hverandre. Dette vil kunne ødelegge for en åpen og 

ærlig dialog. I dette tilfellet er det ikke bare et lite fungerende samarbeid, men det kan virke 

som om det er en direkte maktkamp. Partene anerkjenner ikke hverandre, og mor føler seg 

utrygg. Mor opplever at hun har gått riktig frem, og at hun likevel ikke har fått det til. Kan det 

være at hun har gitt noen signaler til barnehagen som har gjort at de reagerer på denne måten? 

Dersom barnehagen er uenig med mor, kunne de valgt å løse dette på en annen måte? Med et 

effektivt partnerskap mener ikke Davis (2000) at partene alltid skal være enige. Det er tydelig 

at barnehagen og mor står overfor en svært vanskelig og sårbar situasjon. Her kan det være at 

de må sette seg ned og snakke ut og legge sine meninger på bordet. Dersom både mor og 

pedagogisk leder hadde hatt en grunnleggende respekt for hverandre og forsøkt å lytte til den 
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andre, kunne det være at de hadde klart å løse konflikten. Det ser likevel ikke ut til å være 

gjennomførbart, da barnehagen ifølge mor har kuttet all kommunikasjon. 

Foreldreparet som var informant 4 opplever manglende støtte og anerkjennelse fra barnehagen 

for sine bekymringer for barnet. Far kommer med et eksempel vedrørende bekymring i 

forbindelse med skolestart: 

«Det kommer generelt for lite initiativer fra fagfolk rundt omkring. Jeg tenker sånn som 

skolestart og sånn. Hvordan går man frem liksom? (far høres litt sår ut). Og så kommer vi på 

ansvarsgruppemøtet og så sier de: «Nei, det er litt tidlig å snakke om». Men glem om det er 

tidlig å snakke om. Hva skjer liksom? Hva gjør man? Nei, det kan vi komme tilbake til. Det er 

liksom ingen som sier at: «Kom her, snakk med han, så kan han fortelle deg om det.»» 

Både mor og far har bekymringer rundt skolestart, men opplever at de blir avvist. Foreldrene 

virker både slitne og oppgitte. Det er ikke bare rundt skolestart de har bekymringer. De er 

svært bekymret for språkutviklingen til barnet, men heller ikke dette føler de at de blir møtt 

på. Mor sier: 

«(…) de gjør ikke en sånn veldig stor innsats for å hjelpe han til å lære seg å spise selv, for 

eksempel, eller, altså, det virker heller ikke som om de er så bekymra eller deler bekymringen 

for at han ikke snakker.» 

På spørsmål om de har uttrykt sin bekymring til barnehagen svarer far: 

«De vet jo godt at vi er bekymra». 

Mor uttrykker også bekymring for barnets sosiale ferdigheter, og sier: 

«(…) jeg skulle ønske de var bekymra selv. Sånn at de kanskje ville tatt litt sånn, sterkere tak 

da, for å liksom å hjelpe til. De har jo ressursproblemer, de også, akkurat som vi [foreldrene] 

har ressursproblemer. Vi orker ikke. Og da er det kanskje sånn det er.» 

Foreldrene forteller at de ønsker seg logoped til barnet. De ønsker også at barnehagen skal 

jobbe mer med sosiale ferdigheter. Derimot er de fornøyde med hvordan barnehagen møter 

dem på bekymringer rundt helsetilstanden til barnet, da de har vært gjennom tøffe runder med 

sykdom og lange sykehusinnleggelser. I dette tilfellet kan det virke som om foreldrene 

generelt sett er fornøyde med barnehagen, at de opplever at samarbeidet går greit og at gutten 
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deres har det bra i barnehagen. Mens informant 2 blir direkte avvist, opplever dette 

foreldreparet at de ikke blir tatt på alvor når det kommer til sine bekymringer for barnet. Selv 

om dette ikke virker like alvorlig, kan det likevel få alvorlige konsekvenser for foreldrene. 

Når det kommer til bekymringer rundt skolestart, kan det være at en samtale rundt dette 

temaet ville være nok til å redusere foreldrenes stress. Det kan se ut som fagpersonene i 

ansvarsgruppen bagatelliserer de bekymringene foreldrene har, selv om de antakelig kunne ha 

dempet en del av dette stresset med relativt enkle grep. Davis (2000) påpeker at fagfolk må 

respektere og anerkjenne foreldre, for at de skal oppleve støtte. Foreldrenes bekymringer 

rundt språkutviklingen til barnet er en noe mer utfordrende situasjon for barnehagen å 

håndtere. For det første er det ikke barnehagen som har vedtaksmyndighet rundt det å få 

tildelt logoped. For det andre kan det diskuteres hvor mye man skal kreve av barnehagen når 

det kommer til å bistå foreldrene i denne kampen. I denne sammenhengen er det kanskje 

bydelen eller kommunen som har forutsetninger for å bistå foreldrene. Det kan argumenteres 

for at barnehagepersonalet likevel burde anerkjenne og støtte foreldrene i deres bekymringer 

(Davis, 2000).  

Informant 1 opplever barnehagen som støttende og anerkjennende. 

«(…) det var jo en veldig tøff runde da han ble veldig syk og da opplevde jeg de [barnehagen] 

som en veldig sånn positiv ressurs, også som emosjonell … altså sånn støttende.» 

Videre sier hun: 

«Og de er jo veldig støttespillere. Ta et eksempel, da: Da Jens ble syk, da var det veldig 

tydelig at han, eller vi visste ikke hva det var, men at han ikke hadde det noe bra. Ikke sant, at 

han var uopplagt og mye lei seg og frustrert, og vi så en sånn atferdsendring hos han. Så det 

er jo klart at da, jeg opplevde jo barnehagen som veldig støttespillere. De prøvde å hjelpe oss 

med, og prøvde liksom å rapportere hvordan han hadde det i barnehagen, og absolutt er på 

hans lag, som er veldig fint.» 

Mor understreker at hun opplever barnehagen som velvillige og forståelsesfulle, men sier 

også: 

«Så jeg opplever alltid når vi kommer dit at vi sier liksom at nå er det sånn eller sånn, nå 

opplever vi det. Så sier de, ja det kan vi forstå, og prøver å tilrettelegge, men at det av og til 

svikter litt på gjennomføringssiden, da.» 
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I lys av dette sitatet kan det være sentralt å reflektere over hva det egentlig vil si å anerkjenne. 

Holder det med bekreftende og støttende ord og en vennlig hånd på skulderen? Blir det 

oppfattet som støtte og anerkjennelse når det ikke skjer noe i etterkant av en delt bekymring? 

Det kan tenkes at det oppleves som et svik når fagpersoner tilsynelatende anerkjenner 

foreldre, men ikke gjør noe med saken. I verste fall kan foreldre oppleve at deres bekymringer 

ikke er så viktig å ta hensyn til og at fagpersonen ikke har vært ekte i sin respons til 

foreldrene. Vi kan ikke late som om vi anerkjenner. Davis (2000) hevder at anerkjennelse 

blant annet dreier seg om å gi egnet respons. Opplevelsene disse foreldrene sitter igjen med 

kan tyde på at de ikke har fått egnet respons fra barnehagen. De har i alle fall ikke fått den 

responsen de hadde håpet på. Når foreldre opplever at det ikke har noen hensikt å dele sine 

bekymringer med barnehagen, kan det påvirke deres opplevelse av begripelighet 

(Antonovsky, 2012). Det kan virke som om foreldrene føler at de mister kontroll og at 

fremtiden blir uforutsigbar. De opplever at deres innsats ikke nytter. Dersom dette skjer 

gjentatte ganger, kan det i verste fall føre til at foreldrene resignerer, at de slutter å kjempe. 

Dårlige erfaringer vil kunne føre til at de ikke opplever situasjonen som meningsfull, og 

dermed gi økt stress (Antonovsky, 2012). 

Informant 3 opplever at hun blir møtt med støtte og anerkjennelse, ikke bare fra personalet på 

avdelingen, men også av styreren i barnehagen. 

«Lederen har vært veldig tydelig på at vi som foreldre ikke skal kjenne, få den 

tilleggsbelastningen med at vi er en byrde. Så det er jeg veldig takknemlig for.» 

Informant 5 er også svært fornøyd med hvordan hun blir møtt av barnehagepersonalet. Hun 

forklarer at foreldre til eldre barn med Down syndrom i kommunen har banet vei. 

«(…) jeg får det akkurat slik jeg vil, vet du. Det er det som er problemet. Eller, hehe, jeg må 

liksom ikke kjempe noen ting.» 

På spørsmål om hun opplever at barnehagen ser på barnet som en belastning eller en ressurs, 

svarer hun slik: 

«Åh, ressurs. Det sier de veldig ofte: «Vi er så heldige som får lov til å ha Pål her. Vi er så 

glad for å ha Pål her.» Det sier de mange ganger. Det er sånn, noen ganger så tenker jeg: Ja, 

er ikke dere heldige? Er ikke jeg flink som valgte dere? (ler) Ja, nei, det sier de ofte. At de 

synes han er en ressurs.» 
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Hvordan foreldre opplever at barnehagen forholder seg til og omtaler barnet deres, kan sies å 

ha en sterk innvirkning på hvorvidt de opplever støtte og anerkjennelse fra barnehagen. 

Barnehagepersonalet får ofte mer av den våkne tiden til barna enn foreldrene selv gjør. Det er 

ganske sikkert at foreldre opplever større grad av støtte og anerkjennelse dersom 

barnehagepersonalet er opptatt av barnet deres, og viser omsorg og kjærlighet både gjennom 

sine uttalelser og sine handlinger. Når informant 5 forteller at barnehagen til stadighet 

forteller henne hvor heldige de er som får låne barnet hennes, opplever hun at barnehagen ser 

det hun ser i gutten, og hun kan være trygg på at han har det godt i barnehagen. Barnehagens 

styrke her er at de ikke bare tenker at han er en ressurs, men også formidler dette til mor, både 

verbalt og gjennom å ivareta guttens ressurser og behov (Grythe & Midtsundstad, 2002). 

4.4.3 Innflytelse og supplerende ekspertise 

«Men bestemors mening, en bestemors erfaring kan være like viktig som en 

spes. peds.» 

Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2011) legger føringer for at barnehagen skal 

invitere foreldrene til innflytelse og medvirkning. For at en slik involvering skal fungere 

forutsetter det, ifølge Davis (2000), at partene som inngår i samarbeidet må ha en felles 

forståelse om at kompetansen de besitter er supplerende. En slik holdning fra begge parter kan 

være av stor betydning for at det skal bli et velfungerende samarbeid. Blant våre informanter 

er det varierende hvor stor innflytelse foreldrene ønsker og orker å ha, og i hvilken grad 

barnehagene inviterer til medvirkning. Foreldrene og barnehagene ser også ut til å ha ulike 

oppfatninger av hverandres ekspertise. 

Informant 3 utrykker flere ganger i løpet av intervjuet at de er fornøyde med samarbeidet med 

barnehagen. Mor og far er svært engasjerte i hvordan barnehagen legger til rette for deres 

sønn. De får stor innflytelse og utrykker at de er meget fornøyde med at de har en følelse av 

kontroll. 

«Det jeg brenner litt for da, det at vi som foreldre kanskje tar styringa selv. Vi styrer skuta. 

Tar ansvar. Og ved hjelp av nettverk, får til et samarbeid som gjør at det går. Som gjør at selv 

om det er mye arbeid, så sparer det oss for mye frustrasjon.» 
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Informanten 3 sier eksplisitt at selv om det krever mye av foreldrene å være så involvert i 

barnehagens arbeid og i det spesialpedagogiske opplegget for sønnen, gir det henne en følelse 

av kontroll. Det var ikke tilfelle i starten. Da hadde mor store bekymringer og opplevde at 

omgivelsene undervurderte sønnen hennes. De så ikke hans ressurser slik hun gjorde. Hun 

opplevde at forventningene fra andre var lave, selv om han var liten og det var for tidlig å si 

hva han kom til å trenge hjelp til. Mor opplevde dette som en stor påkjenning og ble både 

utmattet og frustrert. Da sønnen begynte i barnehagen, hadde ikke barnehagepersonalet og 

mor en umiddelbar felles forståelse for hvordan hverdagen skulle organiseres (Davis, 2000). 

Mor sier at hun er kjempefornøyd med hvordan samarbeidet er nå. Kan det tenkes at mor har 

klart å formidle sine verdier og holdninger til barnehagen? Mor vil at barnet skal få 

muligheter til å utvikle sitt potensiale til det fulle. Hun er opptatt av at barnet skal bli sett som 

det mennesket han er, og at han ikke skal bli definert ut fra diagnosen. Det kan være 

utfordrende for foreldre å få omgivelsene til å forstå dette. Mennesker med Downs syndrom 

har ofte karakteristiske trekk (Mæhle, 2011), og det kan tenkes at det finnes en del 

forestillinger i omgivelsene som ikke nødvendigvis stemmer. 

«Jeg har blitt spurt om jeg kan fortelle hva Down syndrom er, da har jeg sagt at: «Nei, det 

kan jeg ikke. For jeg vet ikke hva Down syndrom er. Jeg vet hvem Adam er. Adam er ikke 

Down syndrom. Han er en gutt som har litt ekstra behov, men han er Adam.»» 

Barnehagen gjorde et forsøk på å ta i bruk mors ressurser og inviterte henne til medvirkning. 

Det kan virke som om barnehagepersonalet har vært opptatt av å følge retningslinjene i 

Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2011) når det kommer til foreldreinnflytelse. Det 

kan være at mor er fornøyd med å bli spurt om å holde foredrag i barnehagen fordi det kan 

oppleves som at hun blir tatt på alvor og blir anerkjent som mor. Likevel uttrykker hun at hun 

ikke er begeistret for den stigmatiseringen av Down syndrom barnehagen gjør. Ut fra våre 

opplevelser av mor gir hun et inntrykk av å være sterkt engasjert og tydelig i sin 

kommunikasjon. Det kan se ut til at hun har klart å formidle til barnehagen hvordan hun 

opplevde å få denne forespørselen. Hva hadde blitt konsekvensen dersom hun ikke hadde 

våget å ytre sine meninger? Dersom partene ikke er åpne og ærlige i sin kommunikasjon, kan 

den raskt stagnere (Davis, 2000). Når barnehagen ikke vet hva foreldrene ønsker, vil det være 

vanskeligere å tilfredsstille deres forventninger. I dette tilfellet kan det se ut til at både mor og 

barnehagen har gjort en viktig jobb for å bidra til å etablere et effektivt partnerskap. De har 

klart å være åpne og ærlige med hverandre, og på den måten unngått misforståelser og 
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unødvendig undring på hva den andre parten tenker og mener (Davis, 2000). Gjennom en slik 

åpen dialog med barnehagen kan det se ut til at mor har klart å få til en holdningsendring blant 

personalet. Det kan se ut til at hun har en bevissthet rundt foreldregjerningen. Hun vet hva 

hun ønsker å få til, og jobber systematisk for det (Bø, 2011). Barnehagen har lyttet aktivt til 

hva som ligger bak mors uttalelser, og har over tid klart å imøtekomme hennes ønsker for 

hvordan det skal legges til rette for sønnen i barnehagen. 

Mor har etter hvert fått muligheter til å påvirke hverdagen til sønnen sin, og hun har mye å si 

for hvilke mål det skal arbeides mot. I dette tilfellet har mor både tatt og fått stor plass. Det er 

tydelig at barnehagen anerkjenner og bruker den kompetansen og de ressursene hun besitter. 

Mor sier at hun også bruker kompetansen til personalet som jobber på avdelingen aktivt. Hun 

forteller videre hvordan alle får ansvar for områder der de har noe å bidra med, og på den 

måten får hver enkelt et eierskap til sine arbeidsoppgaver. Det virker som at menneskene i det 

hun kaller nettverket er enige om hvordan arbeidet skal organiseres. Mor forteller at alle er 

velkomne inn i nettverket rundt sønnen deres, men presiserer likevel: 

«Vi jobber på den her måten, du er velkommen inn i vårt nettverk. Men hvis du ikke 

anerkjenner det vi…måten vi driver det på, da klarer vi oss uten.» 

Hun har stor innflytelse på barnehagehverdagen til sønnen og mener at alles ekspertise er 

viktig, uansett om man er utdannet eller ikke. 

«Men i vårt nettverk så det er ingen eksperter. Vi stiller på lik linje, men vi er veldig opptatt 

av å ta imot kompetanse fra alle parter. Men bestemors mening, en bestemors erfaring kan 

være like viktig som en spes. peds.» 

Informantens uttalelser er i tråd med hvordan Davis (2000) beskriver supplerende ekspertise. 

Han hevder at dersom partene anerkjenner hverandres kompetanse, vil dette danne et viktig 

grunnlag for gjensidig tillit og respekt. Mor forteller hvordan alle personene i nettverket blir 

hørt. Når ens tanker og innspill blir lyttet til og tatt på alvor, kan det gi en opplevelse av 

mening. Med begrepet mener Antonovsky (2012) at man ser situasjonen som meningsfull. 

Når fagpersoner anerkjenner familiemedlemmer og tar i bruk deres kompetanse, kan det 

tenkes at dette oppleves som en enorm bekreftelse, kanskje spesielt fordi mange foreldre ser 

på fagpersoner som eksperter. Ikke desto mindre kan tilbakemeldinger og anerkjennelse fra 

familien gjøre fagpersoner trygge på at det de bidrar med, er verdifullt. På bakgrunn av dette 
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er det rimelig å si at partene kan bidra til å styrke hverandres opplevelse av mening, og 

dermed mestring. Et godt partnerskap mellom barnehagen og hjemmet vil ikke minst gi gode 

forutsetninger for å ivareta barnets ressurser og behov. Partene har til sammen god oversikt 

over barnets hverdag, både hjemme og i barnehagen. De har muligheter til å gi barnet en trygg 

og forutsigbar hverdag, som styrker barnets utviklingsmiljø (Bronfenbrenner, 1979; 

Sætersdal, Dalen & Tangen, 2008). 

Informant 1 utrykker gjennom hele intervjuet et ønske om mer kompetanse på Down 

syndrom. Et kompetansesenter av noe slag. Dette er kanskje fordi hun ikke selv føler seg 

kompetent nok, og har en følelse av at barnehagen heller ikke kan nok om det. Selv om hun 

sitter igjen med en følelse av at barnehagen kjenner barnet, har hun et sterkt ønske om mer 

kompetanse på Down syndrom. 

«Jeg vil jo si at samarbeidet er bra, men det eneste vi nok går og kjenner litt på som foreldre, 

det er det med kompetanse, da, at vi tenker litt at jo eldre han blir jo mer liksom spesifiserte 

de kravene er til det han trenger for å lære, om det er noe kompetanse som barnehagen burde 

hatt som ikke er der.» 

Informant 4 utrykker at de ikke har overskudd til å ta alle kampene med verken barnehagen 

eller systemet. De tenker at de ikke har stor innflytelse på barnehagen, men at de heller ikke 

har kapasitet til å ta opp alt de eventuelt ønsker. De ønsker mer kompetanse fra barnehagen 

sin side om Down syndrom slik som informant 1. 

«Nei, det er lite kompetanse om Downs hvert fall, som kommer derifra, det kommer mer fra, 

jeg holdt på å si det forumet [refererer til gruppe på Facebook].» 

Informant 4 forteller videre: 

«Jeg føler vel ikke at de [barnehagen] har spesielt mye å komme med, sånn av informasjon og 

kunnskap som vi ikke kan tilegne oss på annet vis.» 

I disse tilfellene er ikke foreldrene helt fornøyde med den kompetansen som barnehagene 

besitter. Det kan virke som at de gjerne skulle hatt noen å lene seg på eller noen å spørre til 

råds. Man kan kanskje ikke forvente at barnehagene skal ha ekspertise på Down syndrom, da 

det bare blir født om lag 74 barn med diagnosen i Norge hvert år (Folkehelseinstituttet, 2016). 

De fleste barnehageansatte vil dermed aldri få et barn med Down syndrom i barnehagen. 
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Likevel kan man forstå foreldrenes ønske om at barnehagene hadde kompetanse på det de selv 

ikke innehar. Det kan være at denne kompetansen burde komme fra et annet hold, som for 

eksempel fagsenter, bydel eller lignende. Foreldrene bør ha et sted å henvende seg når de har 

spørsmål omkring Down syndrom. Noen av våre informanter er imidlertid utdannet innenfor 

det spesialpedagogiske feltet. Det kan gi både fordeler og ulemper. Informant 2 mener ikke at 

det er en fordel i hennes situasjon, da hun likevel ikke får innflytelse på barnehagens arbeid. 

Den kunnskapen hun har om sitt barn, samt hennes faglige kompetanse og erfaring, blir ikke 

tatt i bruk. 

«Men jeg vet også at min kompetanse skremmer tydeligvis vettet av dem.» 

Mor opplever at barnehagepersonalet er redde for hennes kompetanse, og de har som tidligere 

nevnt avstått fra all kommunikasjon med henne. Det kan se ut til at de vet at mor har god 

faglig kunnskap. Hvorfor vil de ikke benytte seg av hennes kompetanse? Dersom 

barnehagepersonalet og mor hadde tatt i bruk begge parters ressurser, skulle man tro at de 

kunne få til et adekvat samarbeid. Aukland (1995) hevder at fagfolk har en tendens til å sette 

foreldre i bås: de tilbaketrukne som er vanskelige å kommunisere med, og de pågående og 

krevende. Kan det være at barnehagepersonalet finner mors innblanding irriterende og at de 

derfor har valgt å avvise henne helt? Dersom dette er tilfelle er det barnehagepersonalet som 

velger å ikke følge retningslinjene i Rammeplanen, som sier at barnehagen skal legge til rette 

for barnet i samarbeid med hjemmet (Kunnskapsdepartementet, 2011). En annen mulig 

forklaring kan være at pedagogisk leder ser på mor som en trussel fordi hun kanskje har mer 

faglig kunnskap. Uansett hva som har foregått mellom mor og barnehagepersonalet, kan man 

konkludere med at denne situasjonen har utviklet seg i en svært negativ retning. Det kan se ut 

til at partene ikke har tillit til hverandre. For å få til et samarbeid basert på tillit, mener Davis 

(2000) at fagfolk må besitte autentisitet. I dette legger han at man må være åpen og forsøke å 

forstå foreldre og den situasjonen de står i. 

4.5 System og barnehage 

«Så at jeg vil jo si at fagsenteret, bydel, kommune, ja, har ganske mye å si for 

hvordan man opplever kontakten med barnehagen.» 

Da vi startet opp med dette prosjektet, var vi klar over at det kom til å bli utfordrende å skille 

mellom barnehagen og andre instanser – både for oss og for våre informanter. Likevel viste 
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det seg at informantene hadde en bevissthet rundt dette, og de forsøkte å fokusere på 

barnehagen i sine beretninger. Gjennom deres uttalelser ble det imidlertid tydelig at 

barnehagen og systemet gir en helhetlig opplevelse for foresatte, og kan derfor ikke overses. 

Barn med Down syndrom og deres foreldre har ofte mange ulike fagpersoner å forholde seg 

til. Barna til våre informanter har blant annet fysioterapeuter, logopeder, spesialpedagoger, 

assistenter og lignende, som dermed blir en del av barnehagehverdagen deres. Dette kan gjøre 

at det blir vanskelig for foreldrene å skille mellom fagpersonene. På den ene siden kan det 

tenkes at det føles trygt for foreldrene å ha så mye ekspertise på ett sted. På en annen side kan 

det være vanskelig for dem å forholde seg til så mange mennesker og vite hvem de skal 

henvende seg til ved ulike problemstillinger. Informant 4 forteller om da de skulle søke om 

logoped til sønnen: 

«Det har vi mast om i flere måneder. Og da er det en søknadsprosess som er helt latterlig for 

å si det rett ut. Jeg jobber i NAV, så jeg vet hvordan søknadsprosesser kan være vanskelige, 

dette er «beyond that». For det har vært sånn, vi har sendt det til én instans, og så har de 

sagt: (…) «Det er ikke vi som skal ha den, det er noen andre, dere må skrive under her.» Den 

har vært innom fagsenteret i bydelen, den har vært innom barnehagen og det har vært frem 

og tilbake. Nei, det er dere som skal sende det selv, nei, det er fagsenteret. Men så er det da 

PPT som skal ha søknaden, og så får vi beskjed fra PPT hva de mener at han skal ha og vi er 

ikke enig i det, så etter en krangel med PPT så får vi en slags anbefaling til bydelen. Men 

bydelen har ikke kompetanse, sånn, altså logopedkompetanse, så det kommer, det som 

kommer til å skje da, sannsynligvis, sånn til syvende og sist, er at vi ikke får det. Men da kan 

vi søke HELFO og da får vi det.» 

Selv om denne problemstillingen i utgangspunktet ikke har noe med barnehagen å gjøre, så 

kan det være at det rett og slett er litt vanskelig å holde styr på de ulike instansene. Hvem har 

egentlig ansvar for hva? Man kan stille spørsmål ved om det blir litt for lett for fagpersoner å 

fraskrive seg ansvar når det er mange ulike instanser inne i bildet. For foreldrene kan man 

tenke seg at dette blir en ekstra belastning fordi de ikke vet hvem de skal henvende seg til. 

Når de henvender seg til én instans, så blir de sendt videre til neste. Dette tapper naturlig nok 

foreldrene for krefter. Så lenge de opplever at barnet har det greit i barnehagen, kan det være 

at de ikke ser poenget med å investere i tid og krefter i et samarbeid der, som de trenger til å 

stå i søknadsprosesser og samarbeid med andre instanser. Barnehagen representerer det 

allmennpedagogiske tilbudet og foreldrene er kanskje mer opptatt av å fokusere på alt som 
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foregår rundt de spesialpedagogiske tiltakene for barnet. Dersom barnehagen opplever at 

foreldre ikke engasjerer seg, kan det føre til at de slutter å invitere foreldre til innflytelse og 

medvirkning. På den ene siden kan man forstå at foreldre har mange utfordringer i sin 

hverdag, og at de dermed må prioritere hva de mener er det viktigste å bruke tid og energi på. 

På den andre siden er det et tap for barnehagen dersom foreldre ikke orker å delta eller 

involvere seg i arbeidet rundt barnet. I verste fall kan det føre til at barnehagen ikke får 

tilstrekkelig informasjon og innsikt i familiens hjemmesituasjon. Ved manglende 

kommunikasjon mellom hjem og barnehage kan det være fare for at det oppstår frustrasjon 

mellom partene, fordi de ikke klarer å samle seg om et felles siktemål (Davis, 2000). 

Barnehagen får heller ikke dratt nytte av foreldrenes ressurser. Foreldrene kan på sin side få 

en opplevelse av manglende kontroll og oversikt over barnets hverdag, som igjen svekker 

deres opplevelse av begripelighet (Antonovsky, 2012). I og med at barn med Down syndrom 

trenger god tid til innlæring av ny kunnskap og til å tilpasse seg nye situasjoner, kan det 

hevdes at disse barna i stor grad trenger trygge rammer og en forutsigbar hverdag (Mæhle, 

2011). Når barnehagen og foreldrene ikke kommuniserer, kan det være at barnet møter ulike 

forventninger i de to mikrosystemene (Bronfenbrenner, 1979). Dette kan belyse hvorfor et 

godt samarbeid mellom foreldre og barnehage er nødvendig. 

Informant 3 forteller om en evig kamp om å få spesialpedagog, selv om vedtaket var i orden. 

«Han fikk vedtaket om hjelp rett etter at han startet opp i barnehagen. Men vi sloss i ni 

måneder, ni eller ti måneder, før vi fikk spesialpedagog. På den tiden for å følge opp og 

purre, så gikk min mann ut i 80 % stilling, satt én dag hver uke og bare ringte.» 

Informant 3 forteller videre om en periode der barnehagen ikke hadde spesialpedagog og mor 

selv måtte gjøre jobben. 

«Men vi har hatt mye, det har vært mye sykemeldinger. Og det har vært glipp imellom. Så, i et 

helt år var den jobben min. Ubetalt. Da var det jeg som hadde ansvaret, fordi at det kom aldri 

noe spes. ped. Hun var langtidssykemeldt, men ingen ville fortelle at det var 

langtidssykemelding før jeg traff vedkommende på et kurs. Så fikk jeg høre at hun var 

langtidssykemeldt og kom ikke tilbake.» 

Med mange instanser og fagpersoner som skal samarbeide, kan det være at 

ansvarsfordelingen blir noe uklar. Dette i seg selv kan føre til at informasjon som skulle blitt 
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gitt til foreldrene, ikke har kommet frem. Barnehagen tror kanskje at bydelen tar ansvaret her, 

mens bydelen tror at barnehagen informerer. Dette er noe som kan og bør avklares for å sikre 

at både foreldre og barn blir ivaretatt. Informant 1 opplever at det blir en slags pulverisering 

av ansvar, når det er mange fagpersoner som skal samarbeide og hvor rollene er uklare. Hun 

forteller at hun i utgangspunktet har et godt samarbeid med barnehagen, men at det kan være 

utfordrende fordi ting ikke alltid fungerer på høyere nivå som fagsenter, bydel eller 

kommune. 

«Jeg vet ikke helt hvor godt kjent dere er med den organiseringen, men det er jo litt vanskelig 

for oss som foreldre, ikke sant, fordi med vanlige barn så har man barnehagen å forholde seg 

til og så går på en måte alt der. Men nå er det jo liksom sånn at vi har fagsenteret som 

ansetter støttepedagog og som skal veilede barnehagen. Og så er ikke vi så fornøyd med 

samarbeidet med fagsenteret, og det påvirker på en måte forholdet vårt til barnehagen, synes 

jeg. Fordi fagsenteret, der opplever vi at det er lite kompetanse, det er få personer, det har 

vært masse omorganiseringer, og tror de har hatt tre eller fire ledere bare den korte tiden vi 

har hatt kontakt med dem, og det har vært et veldig rotete system å forholde seg til.» 

På spørsmål om det er noe hun synes er viktig å få frem med tanke på samarbeidet med 

barnehagen svarer hun slik: 

«Ja, altså, det vi er litt opptatt av, da, det er jo nettopp det at bydel, kommune og fagsenter i 

samarbeid med barnehagen, at det der må fungere for at man skal føle at liksom barnet ditt 

har et godt tilbud på en måte, da.» 

Hun sier videre: 

«Så at jeg vil jo si at fagsenteret, bydel, kommune, ja, har ganske mye å si for hvordan man 

opplever kontakten med barnehagen.» 

Mor trekker spesielt frem at hun er misfornøyd med bydelen og at dette påvirker hennes 

forhold til barnehagen. Det er i barnehagen den spesialpedagogiske hjelpen foregår, og det er 

rundt dette temaet hun har spørsmål og bekymringer. Hun ønsker seg spisskompetanse slik at 

sønnen får et enda bedre spesialpedagogisk tilbud i barnehagen. Mor er opptatt av at deres 

misnøye med bydelen ikke skal gå ut over barnehagepersonalet, men innrømmer at det går 

utover deres helhetlige opplevelse av kvaliteten på tilbudet i barnehagen. Bronfenbrenners 

(1979) økologiske modell viser hvordan systemene påvirker hverandre gjensidig. Sett i et slikt 
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lys er det ikke til å unngå at samarbeidet med barnehagen blir preget av hvordan samarbeidet 

med de andre instansene er. Dette gjelder både de andre mikrosystemene, men også hvordan 

hjelpeapparatet fungerer, samt hvilke lover de har å forholde seg til og hvilke rettigheter de 

har, altså i meso-, ekso- og makrosystemet (Brofenbrenner, 1979). I denne situasjonen kan det 

påstås at barnehagen ikke får gjort så mye mer for å bedre samarbeidet med foreldrene. De har 

i utgangspunktet lagt til rette for et godt samarbeid. Partene har en åpen og ærlig dialog, det 

kan virke som om mor har både tillit til og respekt for barnehagen. Det beste de kan gjøre, er 

å legge til rette for et godt allmennpedagogisk opplegg i barnehagen, der alle barna får utbytte 

av det. På en annen side kan det være at barnehagen kunne ha bistått foreldrene for å nå 

igjennom til bydelen. Dersom foreldrene hadde hatt barnehagen i ryggen, kunne det være at 

de hadde blitt tatt mer på alvor. Om ikke annet, kunne støtten fra barnehagen i seg selv økt 

foreldrenes mestring (Antonovsky, 2012). 
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5 Oppsummering 

Formålet med denne oppgaven har vært å belyse foreldres erfaringer med og opplevelser av 

samarbeidet med barnehagen, for å få en større innsikt i deres livsverden. Vi ønsket å sette 

dette temaet på dagsorden for å øke vår egen og andre fagfolks bevissthet rundt hvordan vi 

kan legge til rette for gode foreldresamarbeid i fremtiden. På bakgrunn av dette har vi forsøkt 

å besvare følgende problemstilling: 

Hvordan opplever foreldre til barn med Down syndrom samarbeidet med 

barnehagepersonalet? 

Med utgangspunkt i problemstillingen kom vi frem til fire forskningsspørsmål: 

 Hvilke faktorer påvirker foreldrene når de skal samarbeide med barnehagen? 

 På hvilken måte opplever foreldrene at barnehagen ivaretar barnets ressurser og 

behov? 

 I hvilken grad opplever foreldrene at de får støtte og anerkjennelse fra 

barnehagen? 

 På hvilken måte opplever foreldrene at de har innflytelse på arbeidet rundt barnet? 

Intervjuene avdekket at foreldrene har ulike forutsetninger når de skal gå inn i et samarbeid 

med barnehagen. De fire faktorene som peker seg ut, er familiestruktur, hvorvidt de opplever 

støtte og annerkjennelse i nære omgivelser, bekymringer rundt barnets utvikling og fremtid, 

samt hvilke forutsetninger de har for å forstå systemet ut fra sin utdannelse eller sitt yrke. 

Informantene har både ulike familiestrukturer og forhold til øvrig familie og venner. Dette 

kan se ut til å påvirke deres forventninger til barnehagene og hvordan hver enkelt av dem 

ønsker at det skal legges til rette for barnet. Foreldrene var også tydelige på hvordan de 

ønsker at holdningene fra barnehagene og samfunnet for øvrig skal være til barna deres. 

Informantenes beretninger gir også et signal om at de bekymrer seg mer for disse barnas 

fremtid enn for deres søskens. Noen av foreldrene hevder at deres yrker innenfor den 

pedagogiske eller psykologiske sektoren gir dem fortrinn når de skal sørge for at deres barns 

rettigheter i systemet blir ivaretatt. Dette gjelder imidlertid ikke alle våre informanter. 
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Resultatene viser at informantene også har ulike opplevelser av hvordan barnehagen ivaretar 

barnas ressurser og behov. Enkelte av våre informanter trekker frem at de opplever at barna 

deres blir ivaretatt og har det bra i barnehagen, men at barnehagepersonalet ikke gjør noe 

spesielt for å tilrettelegge det allmennpedagogiske opplegget for barnet. De to informantene 

som peker seg ut som de mest fornøyde med barnehagens arbeid, er de mødrene som har 

tettest samarbeid med barnehagen, og dermed har mest oversikt og kontroll. 

Alle informantene meddeler at de bruker en kommunikasjonsbok for å utveksle informasjon 

mellom barnehagen og hjemmet. Dette har vist seg å fungere bra for enkelte, men ikke for 

alle. Å ha en felles forståelse av hensikten med en kommunikasjonsbok ser ut til å være en 

avgjørende faktor for om tiltaket fungerer. Alle informantene, med unntak av én mor, 

utveksler også informasjon med barnehagen i levere- og hentesituasjoner, samt i møter som 

for eksempel ansvarsgruppemøter. 

Våre funn viser at støtte og anerkjennelse fra barnehagen påvirker foreldrenes opplevelser av 

stress og mestring. I de tilfellene der foreldrene opplever at deres bekymringer for barnet blir 

bagatellisert eller deres ønsker neglisjert, sitter våre informanter igjen med frustrasjon over 

barnehagen og bekymring for barnet. 

Det er stor variasjon i hvorvidt våre informanter har innflytelse på arbeidet i barnehagen, og 

hvordan foreldrene opplever at barnehagen tar i bruk deres ressurser. Flere av informantene 

erkjenner at det å gå inn i et samarbeid med barnehagen tar tid og krefter, og det er ikke alle 

som klarer å oppdrive dette overskuddet. Gjennom disse uttalelsene anerkjenner foreldrene at 

de også har et ansvar for at samarbeidet skal fungere. Enkelte av informantene ser at deres 

innsats gir resultater, og ser derfor samarbeidet med barnehagen som noe det er verdt å 

investere tid og energi i. 

Informantene uttrykker at det kan være utfordrende å skille mellom samarbeidet med 

barnehagen og samarbeidet med andre instanser. Resultatene viser at samarbeidet mellom 

barnehagen og systemet må fungere for at foreldrene skal sitte igjen med en opplevelse av at 

barnet får et godt, helhetlig tilbud. 

Våre funn har i hovedsak blitt sett i sammenheng med Antonovskys (2012) modell om 

opplevelse av sammenheng og Davis (2000) sin partnerskapsmodell. Temaene har blitt drøftet 

spesielt opp mot hva som styrker foreldrenes stress og mestring, og partnerskapsmodellen har 
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tjent som den teoretiske rammen i drøfting av samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen. 

Vi anser de to hovedteoriene som svært sentrale for problemstillingen, og de har derfor 

gjennomgående blitt satt i sammenheng med våre funn.   

5.1 Refleksjon og tilbakeblikk 

Gjennom prosessen med masteroppgaven er det ulike ting vi ser vi kunne gjort annerledes, 

lagt mer vekt på og/eller brukt mer tid på. Blant annet kunne vi lest mer teori og brukt dette 

mer aktiv i intervjuguiden vår. På den måten kan det være at våre spørsmål hadde blitt enda 

mer relevante for problemstillingen og fått en tydeligere teoretisk tyngde. Likevel er det ikke 

sikkert det hadde gitt oss mer utdypende svar fra informantene. Ellers ser vi at intervjuguiden 

kunne vært mer strukturert innenfor hvert tema. På den måten hadde det kanskje blitt lettere å 

finne temaer for drøfting. Vi kunne også selvsagt valgt en problemstilling på et område med 

mer forskning og teori. Da hadde det kanskje blitt lettere å finne litteratur, men vårt 

engasjement hadde muligens ikke vært like sterkt. 

Når vi ser tilbake på forskningsprosessen, er det med stolthet. Det har vært mange slitsomme 

dager og mye frustrasjon. Nytten ved å være to har gitt oss mot til å ikke gi opp og gjort oss 

bevisste på å løfte hverandre når ordene har stokket seg. Prosessen har vært altoppslukende, 

men gleden av å kunne forske på noe vi virkelig brenner for, har vært stor. Vi har fått satt et 

lite søkelys på et stort tema vi synes er viktig. Som fremtidige spesialpedagoger håper vi at 

denne masteroppgaven kan gi et innblikk i våre informanters opplevelse av samarbeidet de 

har med barnehagen. 

5.2 Veien videre 

Med bedre tid til oppgaven, eller om vi skulle ha fortsatt prosjektet i en doktorgrad, hadde det 

vært interessant å se på hvordan barnehagene jobber med samarbeidet til den enkelte familie 

og hvordan de opplever det. Sitter barnehagen med de samme tankene som foreldrene, og er 

barnehagen bevisst på sin rolle som hovedansvarlige for samarbeidet? En slik innfallsvinkel 

ville kanskje kunne gitt oss bedre innsikt i hvorfor noen samarbeid fungerer bedre enn andre. 

Metodisk sett kunne det imidlertid blitt utfordrende å ha to ulike innfallsvinkler. Det ikke 

sikkert barnehagene eller foreldrene ville blitt med i en slik type forskning, da deres 

opplevelser ville blitt synlig for den andre parten.  



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Litteraturliste 

Annerèn, G. (1998a). At stille diagnosen Down syndrom på grunlag af udseendet hos et 

 nyfødt barn. I G. Annerèn, I. Johansson & I–L. Kristiansson. Down syndrom, en bog

  for forældre og personale (s.21–23). København: Munksgaard. 

Annerèn, G. (1998b). De medicinske problemer. I G. Annerèn, I. Johansson & I–L. 

 Kristiansson. Down syndrom, en bog for forældre og personale (s.64–93). København: 

 Munksgaard. 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health

  Promotion International. Vol. 11 (1); 11-18. 

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Oslo:  

  Gyldendal norske forlag AS. 

Aukland, S. (1995). Bedre barnehager. Håndbok i barnehagebasert vurdering. Pedagogisk

  forum. 

Barnehageloven. Lov 17. juni 2005 om barnehager.  

Barnelova. Lov 08. april 1981 om barn og foreldre.  

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and

  Design. Cambridge: Harvard University Press. 

Bø, I. (2011). Foreldre og fagfolk. Oslo: Universitetsforlaget. 

Bø, I. (2012). Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs (4. utg.). Oslo: 

 Universitetsforlaget 

Bøckmann, S. (2008). Utviklingshemning og sorg. Oslo: Cappelen Damm AS. 

Cameron, D. L., Tveit, A. D., Midtsundstad, J., Nilsen A. C. E & Jensen, H. C. (2014). An

  Examination of the Role and Responsibilities of Kindergarten in  

  Multidisciplinary Collaboration on Behalf of Children With Severe 

  Disabilities. Journal of Research in Childhood Education. Volum nr. 28, s.

   344–357. DOI:10.1080/02568543.2014.91299  



80 

 

Dalen, M. (2011). Intervju som forskningsmetode – en kvalitativ tilnærming (2. utg.). Oslo: 

 Universitetsforlaget AS. 

Davis, H. (2000). Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn. Oslo:

  Ad Notam Gyldendal A/S. 

Davis, H. & Meltzer, L. (2007). Working with parents in partnership. 

 http://dera.ioe.ac.uk/15598/1/working_with_parents_in_partnership.pdf 

FNs barnekonvensjon. FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989. 

Folkehelseinstituttet. (13.01.2016). Nye tall om Down syndrom i Norge.  

Grythe, J., & Midtsundstad, J. H. (2002). Foreldresamarbeid i barnehagen. Muligheter og

  begrensninger – idealer og realiteter. Høyskoleforlaget AS – Norwegian 

  Academic Press. 

Grøsvik, K. (2008). Diagnostisering av utviklingshemning hos barn. I J. Eknes, T. L. Bakken, 

 J. A. Løkke & I. Mæhle. Utredning og diagnostisering. Utviklingshemming, 

 psykiske lidelser og atferdsvansker (s. 17-34).  Oslo: Universitetsforlaget. 

Haug, P. (1993). Foreldre, barn og barnehage. Samarbeid om oppseding (2. utg.). Oslo: Det

  Norske Samlaget.   

Helland S. (2012). Spesialpedagogikk i barnehagen. I E. Befring & R. Tangen (red.). 

 Spesialpedagogikk (utg. 5, s. 594–611) Oslo: Cappelens Damm. 

Helsedirektoratet (2015). ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av

 sykdommer og beslektede helseproblemer. Hentet 11.mars 2016 fra:  

 https://finnkode.helsedirektoratet.no/#|icd10|ICD10SysDel|2596295|flow 

Johannessen, E., Kokkersvold, E, & Vedeler, L. (2010). Rådgiving – tradisjoner, teoretiske

  perspektiver og praksis (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske Norske Forlag AS. 

Kristiansson, I–L. (1998). At få et barn med Down syndrom. I G. Annerèn, I. Johansson & I–

 L. Kristiansson. Down syndrom, en bog for forældre og personale (s.12–20). 

 København: Munksgaard. 

http://dera.ioe.ac.uk/15598/1/working_with_parents_in_partnership.pdf
https://finnkode.helsedirektoratet.no/#|icd10|ICD10SysDel|2596295|flow


81 

 

Kunnskapsdepartementet. (2009). Kvalitet i barnehagen. (St. meld. nr. 41, 2008–2009). 

  Hentet  fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-

 /id563868/  

Kunnskapsdepartementer. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: 

 Kunnskapsdepartementet. 

Kvale, S & Brinkmann, S. (2011). Interview: Introduktion til et håndværk (2. utg.).  

  København: Hans Reitzels Forlag. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervjuet (3. utg.). Oslo: 

 Gyldendal Norsk Forlag AS. 

Lønne, A. (2015). Salutogenese. I Store medisinske leksikon. Hentet fra  

https://sml.snl.no/salutogenese 

 

Meyer, E. S. (2005). Pedagogisk lederskap i barnehagen. Praktisk refleksjon i handling 

  (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget   

Mæhle, I. (2011). Down syndrom. I. Mæhle, J. Eknes & G. Houge (red.). 

 Utviklingshemning. Årsaker og konsekvenser (s.67-80) Oslo: Universitetsforlaget AS. 

NESH. (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss, og

  teologi (4.utg.). Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene.  

Opplæringslova. Lov 17. juli 1998 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.  

Sehba, M. (2013). First-Year Preschool and Kindergarten Teachers: Challenges of Working

  with Parents. School Community Journal. Volume 23, no2 s. 55–86. 

Statistisk sentralbyrå. (2016). Barnehager, 2015, endelige tall. Hentet 22. mai 2016 fra: 

  https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/2016-04-

 20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=262638  

Statped (2014). Karlstadmodellen. Hentet 6.mai 2016 fra 

 http://www.statped.no/Tema/Sprak/Sprakstimulerende-tiltak-i-

 skolealder/Karlstadmodellen/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-%09/id563868/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-%09/id563868/
https://sml.snl.no/salutogenese
https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/2016-04-%0920?fane=tabell&sort=nummer&tabell=262638
https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/2016-04-%0920?fane=tabell&sort=nummer&tabell=262638
http://www.statped.no/Tema/Sprak/Sprakstimulerende-tiltak-i-%09skolealder/Karlstadmodellen/
http://www.statped.no/Tema/Sprak/Sprakstimulerende-tiltak-i-%09skolealder/Karlstadmodellen/


82 

 

 

Sætersdal, B., Dalen, M. & Tangen, R. (2008). Foreldresamarbeid om opplæring av barn og

 unge med spesielle behov. I E. Befring & R. Tangen (Red.). Spesialpedagogikk 

  (utg. 4, s. 727–751). Oslo: Cappelen Damm AS. 

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse, en innføring i kvalitativ metode (4.utg). 

 Vigmostad & Bjørke AS. 

Utdanningsdirektoratet (2012). Veileder: Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende 

 arbeid mot mobbing starter i barnehagen.   

Utdanningsdirektoratet (2014). Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om 

 spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.  



83 

 

Vedlegg 1 

Melding på Facebook:  

 

Hei!  

Vi er to studenter ved mastergradutdanningen i spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. 

Denne våren skal vi skrive en masteroppgave om foreldre til barn med Down syndrom og 

deres opplevelser av samarbeidet med barnehagen. I den forbindelse ønsker vi å komme i 

kontakt med foreldre som kunne tenke seg å dele sine erfaringer og opplevelser rundt dette 

temaet, gjennom et intervju. Vi vil gjerne ha kontakt med foreldre til barn med Down 

syndrom som går i barnehage i østlandsområdet. Dersom du er interessert i å delta, ta gjerne 

kontakt med oss på melding på Facebook eller på e-post: siren@sknudsen.no, slik at vi kan 

sende utdypende informasjon.  

 

Med vennlig hilsen                            

Siren Markhus og Karoline Bøhmer Panic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksuio2016@gmail.com
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Vedlegg 2 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

Sammen er vi sterke! En studie om kompetanseutveksling og 

samarbeid mellom foreldre til barn med Down syndrom og 

barnehagepersonalet. Et foreldreperspektiv. 

Bakgrunn og formål 

Prosjektet er en masterstudie ved Universitetet i Oslo. Formålet med studien er å belyse fem 

foreldres erfaringer med og opplevelser av samarbeid og kompetanseutveksling, slik at vi som 

pedagoger kan få en større innsikt og forståelse, og dermed være bedre rustet til å tilrettelegge 

for et godt samarbeid med foreldre til barn med utviklingshemming. På bakgrunn av dette har 

vi formulert følgende problemstilling: 

 

«Hvordan opplever foreldre til barn med Down syndrom samarbeidet og 

kompetanseutvekslingen med barnehagen rundt barnets ressurser og behov.» 

 

I denne studien ønsker vi å intervjue fem foreldre til barn med Down syndrom som går i 

barnehage i østlandsområdet. Forespørsel om deltakelse er postet på Facebooksidene til Norsk 

nettverk for Down syndrom og vi vil velge de fem første interessentene.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Datainnsamlingen vil foregå gjennom ett intervju per informant, og vil vare i ca. 1 time. 

Spørsmålene vil omhandle barnets ressurser og behov, samt informantenes opplevelser av og 

erfaringer med samarbeidet med barnehagen. Intervjuene vil bli tatt opp på diktafon og det vil 
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også bli tatt notater underveis. Når intervjuene er gjennomført vil de bli transkribert og lagret 

på privat PC.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Forskere Karoline Bøhmer Panic og 

Siren Markhus er de eneste som har tilgang til dette. Diktafon vil bli brukt i intervjuene og vil 

bli oppbevart privat hos forsker. Når transkriberingen foretas vil det bli brukt fiktive navn. Alt 

datamateriale vil bli anonymisert og behandlet konfidensielt. Da det i intervjuene vil bli stilt 

spørsmål angående barnets individuelle ressurser og behov, vil nærpersoner i noen tilfeller 

kunne gjenkjenne barnet i publikasjonen. Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2016. 

Alt datamateriale som lydopptak, notater og transkriberinger vil bli slettet etter at karakteren 

er satt.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Karoline Bøhmer 

Panic på tlf: 930 40 191/Siren Markhus på tlf: 926 06 229, eller på e-post; 

Siren@sknudsen.no. Kontaktinformasjon til prosjektets veileder Kristin Heggemsnes 

Pedersen. Tlf: 482 13 691, e-post: kristinheggemsnes.pedersen@hioa.no.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta   

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

mailto:Siren@sknudsen.no
mailto:kristinheggemsnes.pedersen@hioa.no
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Vedlegg 3 

Intervjuguide 

Innledende samtale/info: Tusen takk for at du kunne stille som informant til vår oppgave om 

foreldresamarbeid. Som du vet tar vi en mastergrad i spesialpedagogikk ved Universitetet i 

Oslo. Under intervjuet kan det være at vi stiller spørsmål som du allerede har sagt noe om. 

Dette er fordi vi forholder oss til rekkefølgen i intervjuguiden. Det kan også være at vi stiller 

noen oppfølgingsspørsmål. Dersom det er noen spørsmål du ikke ønsker å svare på er det bare 

å gi beskjed.  

 

Bakgrunnsinformasjon 

1. Hva heter barnet ditt?  

2. Hvor gammelt er barnet?  

3. Hva jobber du med?  

Familieliv 

4. Hvordan vil du beskrive deg selv som mor/far? 

5. For meg som aldri har møtt barnet, hvordan vil du beskrive han/henne?  

6. Kan du fortelle litt om deres familiesituasjon? (For eksempel: flere barn, bor du 

sammen med faren/moren til barnet, besteforeldre i nærheten, el.?)  

7. Hvordan ser en vanlig dag ut hos dere?  

8. Er det noen situasjoner/forhold i hverdagen som byr på utfordringer for ditt barn? 

(For eksempel: relatert til behov, funksjonsnivå, helsetilstand hos barnet, e.l.) 

9. Hva er det beste med ditt barn? 

10. Hva opplever du som det mest utfordrende med å ha et barn med Down syndrom? 

11. På hvilken måte har nærmeste familie/venner vært støttespillere for deg? Hvordan har 

dette fungert for deg?  

Barnehagen 

12. Hvor lenge har barnet gått i barnehage? 

13. Har barnet vedtak fra PPT? Eventuelt hvor mange timer med støtteressurs? (Når ble 

vedtaket fattet, og når ble vedtaket iverksatt.) 
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14. Hvilke ressurser og behov har barnet ditt? (For eksempel: språk og kommunikasjon, 

motorikk, sosialt og kognitivt.)  

15. Har du inntrykk av at de andre på avdelingen også jobber med tiltakene som er satt i 

IOP-en? (For eksempel: tegn til tale, dagsplan osv.).  

16. Hva skjer hvis støttepedagogen er syk? (Blir tiltak fulgt opp likevel?) 

17. Hvordan formidles informasjon mellom deg og barnehagen? (For eksempel: 

foreldresamtaler, informasjonsbok mellom barnehage/hjem, uformelle samtaler i 

garderoben, teammøter, ansvarsgruppemøter.)  

18. Hvor ofte har du møter med barnehagen angående ditt barn? 

19. Hvem har du mest å gjøre med i barnehagen? (Pedagogisk leder, assistenter, 

støttepedagog?) 

Kompetanseutveksling og samarbeid med barnehagen 

20. Hvordan opplever du at barnet trives i barnehagen? (Barnets forhold til de voksne, 

barnets forhold til barnegruppa.) 

21. Opplever du at barnehagen har kompetanse på Down syndrom generelt og ditt barn 

spesielt? 

22. Rådfører du deg med barnehagepersonalet? (Hvorfor/hvorfor ikke? I hvilke 

situasjoner? Med hvem?)  

23. Opplever du at barnehagen rådfører seg med deg og bruker din kompetanse på ditt 

barns ressurser og behov? På hvilken måte?  

24. Opplever du at barnehagepersonalet har forståelse for og tar hensyn til at du har et 

barn med spesielle behov? (Hvorfor/hvorfor ikke?) 

25. Hvordan opplever du samarbeidet med barnehagen i forhold til ditt barns ressurser og 

behov?  

26. Opplever du at barnehagen anerkjenner (lytter til og tar hensyn til) dine bekymringer 

og/eller ønsker for barnet?  

27. Har det oppstått konflikter eller uenigheter mellom deg og barnehagen? Hvordan ble 

dette eventuelt løst?  

28. Opplever du at baret ditt blir sett på som en ressurs eller en belastning i barnehagen? 

(På hvilken måte?) 
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Refleksjon 

29. Er det noe du synes kunne fungert bedre i samarbeidet med barnehagen? 

30. Er det noe du synes fungerer spesielt godt i samarbeidet med barnehagen? 

31. Er det noe du synes er viktig å få fram med tanke på samarbeidet med barnehagen som 

andre i samme situasjon eller barnehager kan dra nytte av? 
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Vedlegg 4 

 


