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Sammendrag 

Tema: Tema for denne masteroppgaven er inkludering av barn med Downs syndrom i en 

ordinær skole, sett fra et foreldreperspektiv.  

Bakgrunn og formål: Bakgrunn for valg av tema er å forstå hvordan foreldrene opplever 

inkludering av sine barn i en ordinær skole. Dagens skole er en skole for alle, og alle barn kan 

få gå på sin nærskole med like rettigheter. Formålet var å få innsikt i hvordan foreldre har 

erfart inkludering etter dagens skolepolitiske mål. Hensikten med prosjektet var å bidra med 

kunnskap for spesialpedagoger og lærere, hvordan foreldre til barn med Downs syndrom 

opplever inkludering i en ordinær skole. I denne undersøkelsen har ikke barn med Downs 

syndrom tilleggs diagnoser, noe som ble snakket med informanter i forkant. 

Problemstilling: Hvordan opplever foreldre til barn med Downs syndrom at deres barn 

inkluderes i skolen? 

Metode: I denne undersøkelsen er det brukt foreldrenes historier som jeg har fått gjennom e-

post og intervju. Denne undersøkelsen har brukt en tematisk analyse for å forstå meningene til 

informantene og har kommet frem til tre kategorier med åtte undertemaer. Kategoriene er: 

«læring og mestring», «menneskelige relasjoner» og «negative erfaringer med 

utdanningssystemet». 

Hovedresultater: Et hovedfunn i fortellingene er hvordan foreldrene hadde forventninger i 

møte med skolen ved skolestart for sine barn, og det resulterte ikke etter forventningene. Noe 

som påvirket både foreldre og barn i flere år senere. Et annet hovedfunn er at foreldrene viser 

til lite kompetanse hos lærere, spesialpedagoger og assistenter i å undervise elever med 

Downs syndrom. Det viste hvordan det påvirket kvaliteten på læring og utvikling hos elever 

med særskilte behov. I fortellingene kom det også frem hvordan foreldrene opplevde stress og 

bekymringer rundt barnet sitt for å få like rettigheter, som andre barn når det gjaldt faglig 

inkludering og sosial inkludering i klassen. Det preget foreldrenes liv ved å klage til systemet 

og få rettighetene for barnet sitt. 

Nøkkelord: Downs syndrom, ordinær skole, inkludering, foreldreperspektiv, narrativer. 
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Denne reisen med masteroppgaven har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Nå er den 

ferdig og det føles fantastisk å ha gjennomført hele oppgaven. Jeg har lært utrolig mye og 

styrket min kompetanse som fremtidig spesialpedagog. Denne oppgaven har gitt meg innsikt i 

hvordan foreldrene har erfart et møte med den ordinære skolen, og undersøkelsen har gitt meg 

en økt forståelse. Studien har gitt innsyn i hvordan foreldre kan være preget av stress, og hva 

jeg som spesialpedagog bør ta hensyn til når jeg skal samarbeide om deres barn med Downs 

syndrom i en skole. 

Jeg vil først takke alle informanter som har stilt opp og deltatt i min undersøkelse og delte 

sine historier og opplevelser.  

Takk for den verdifulle tiden deres og takk for deres bidrag. 

Uten deres fortellinger hadde ikke forskningsstudie blitt den samme. 

Tusen takk til min veileder Øyvind Bergwits for all hjelp og støtte underveis. Takk for at du 

har vært tilgjengelig og har gitt meg gode og konstruktive tilbakemeldinger. Uten deg hadde 

ikke veien blitt til slik du har veiledet, korrekturlest og gitt meg inspirasjon gjennom ulike 

faser. 

Til slutt vil jeg takke min familie, ektemann og barn som har stilt opp og støttet meg med 

oppmuntrende ord og kjærlighet gjennom to år. 

  

Oslo, mai 2018, 
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1 Innledning 

I denne masteroppgaven er hovedfokuset på foreldre til barn med Downs syndrom: hvordan 

opplever foreldre inkludering av sitt barn i en ordinær skole og hvilke erfaringer har ulike 

foreldre gjort? I dagens skole er integrering, likeverd og tilpasning et mål som er oppgitt i 

opplæringsloven i grunnskoleopplæringen. Alle barn har rett til å være en del av fellesskapet, 

og alle barn med ulike behov skal kunne gå på samme skole. Tidligere gikk barn med 

spesielle behov i spesialskoler, men nå går for eksempel mange med Downs syndrom i vanlig 

offentlig skole. Dette kan by på flere utfordringer, ettersom skolen tradisjonelt er bygget for 

normalt fungerende barn. Det er ikke gitt at skolen kjenner til Downs syndrom og hvilke krav 

det stiller til samarbeid mellom skole og hjem. 

Fra politisk hold er det formulert klare intensjoner om inkludering av elever med spesielle 

behov i vanlige skoler. FN’s organisasjon for utdanning; United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) har som formål å fremme internasjonalt 

samarbeid for utdanning, og har utviklet et dokument som heter Salamanca erklæringen av 

1994 («Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education»). 

Norge er et av mange land som har undertegnet Salamanca-erklæringen som omhandler 

prinsipper for opplæring og inkludering av barn med spesialpedagogiske behov i en skole for 

alle, som vil si hvordan skoler skal imøtekomme barn med ulike forutsetninger, bakgrunn, 

evner eller opplæringsbehov (UNESCO, 1994). 

Denne studien belyser hvordan foreldre opplever inkludering av sitt barn gjennom samarbeid 

med skolen, lærere og skolepolitiske mål i en fellesskole. I St. melding. nr. 30 (2003-2004) i 

kultur for læring, er de sentrale retningslinjene for samarbeidet mellom skole og hjem 

formulert. Retningslinjene viser hvem som har det pedagogiske ansvaret og hvordan øke 

samarbeid for elevens læring og utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2004, s.107). 

Opplever foreldre til barn med Downs syndrom at deres barn blir inkludert i det faglige, 

sosiale og kulturelle fellesskapet på likeverdig måte som andre barn? I en artikkel av Kari Nes 

blir denne tematikken belyst: Den beskriver en tendens til ekskludering når det gjelder 

læringsutbytte og deltakelse i grunnskolen (Nes, 2013).  

Formålet med denne undersøkelsen er å høre foreldrenes historier, og om de samsvarer med 

forskningen eller om det finnes foreldre som har andre erfaringer som deltok i denne 
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undersøkelsen. Empirisk forskning gjort av Engevik (2015) beskriver hvordan lærere forsøkte 

å inkludere barn med Downs syndrom i undervisningen, og hvilket syn de hadde om 

inkludering av elever med spesielle behov. Lærerne i forskningen til Engevik (2015) viste mer 

passivitet til elever med Downs syndrom, og lærerne kunne gjerne vært foruten, siden de ikke 

hadde nok kompetanse til elever som hadde spesielle behov. Funnene i den empiriske 

forskningen viser til kvaliteten på inkludering, der lærerne mente at inkludering samlet sett er 

positiv. I de teoretiske og utfordrende fagene fikk elevene en-til-en undervisning og i sosiale 

aktiviteter var disse elevene mer deltakende i fellesskapet (Engevik, 2015, s.53). 

I følge opplæringsloven § 1-3 skal kontaktlæreren ha et hovedansvar for å gi alle elever 

tilpasset opplæring. De som ikke får utbytte av tilpasset opplæring skal ifølge § 5-1 få 

spesialundervisning.: 

 «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» 

Videre spesifiserer opplæringsloven i § 5-5 at elever som får spesialundervisning skal ha 

tilpasset individuell opplæringsplan (§ 5-5) og planen skal vise mål for innholdet og 

arbeidsmåte, så lenge det lar seg gjøre skal opplæringen tilpasses i klassen med andre elever 

(opplæringsloven, 1998).  

Individer med Downs syndrom har mer eller mindre betydelige talevansker, noe som påvirker 

deres evne til å gjøre seg forstått og hindrer deres læring. Elever med Downs syndrom kan 

blant annet ha nytte av tegn til støtte i undervisningen og det krever planlegging av den 

ordinære opplæringen (Faragher & Clarke). For å tilpasse og justere undervisningen trenger 

lærer og spesialpedagog tilstrekkelig med kompetanse og tett samarbeid for elevens 

opplæring. Regjeringen vedtok i 2012 en ny lov om alternativ og supplerende kommunikasjon 

(ASK) for elever som trenger støtte i undervisningen. Opplæringsloven (§ 2-16) skriver om 

rettighetene for elever med talevansker, noe som har styrket den pedagogiske oppfølgingen og 

bedret inkluderingen (Utdanningsdirektoratet, 2016). 

Elever med Downs syndrom kan gjøre store fremskritt i en ordinær skole hvis de blir 

inkludert blant annet i det faglige og sosiale, som Dolva (2009) undersøkte i sin 

doktoravhandling om inkludering av barn med Downs syndrom i en ordinær skole. Videre 

står det hvordan interaksjon med medelever eller ved hjelp av lærer, spesialpedagog, assistent 

kan bidra til inkludering i sosiale settinger, som beskriver hvor nyttig den hjelpen er når disse 
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elevene har kognitive vansker og vansker med å forstå en aktivitet. Undersøkelsen ble foretatt 

i norske skoler og viste at elever med Downs syndrom ble tatt ut av klasserommet og fikk 

undervisning i grupperom, og var mer sammen med underviser enn med medelever på sin 

alder. Undersøkelsen fant at denne praksisen motvirket at elevene med Downs syndrom 

kunne oppleve sosial inkludering blant medelevene (Dolva, 2009).   

På bakgrunn av skolepolitiske mål og forskning som er gjort på feltet er det interessant for 

denne undersøkelsen å sette et lys på hva foreldre opplever, siden de har også en viktig rolle i 

barnets skolegang og opplæring. Mye har utviklet seg i utdanningssystemet, men det er også 

mye som gjenstår. Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvilke opplevelser foreldrene 

har av inkludering, og hvordan samarbeidet har vært for å inkludere elever med spesielle 

behov i fellesskapet i en ordinær skole. Her vil jeg redegjøre for to begreper: 1, inklusjon er å 

inkludere, begrepet kan forstås som om noe er medregnet eller er en del av fellesskapet. 2, 

eksklusjon kan defineres som å utelukke eller å utestenge, det kan være i hvilke som helst 

måter. Eksklusjon kan by på flere utfordringer, ettersom skolen tradisjonelt er bygget for 

normaltfungerende barn. 

Her vil jeg presentere fortellinger som er opplevd og erfart av informantene. Fortellingene kan 

være formidlet på ulike måter (Squire, et al., 2014), men i denne undersøkelsen finner jeg 

narrativ metode interessant som en måte å analysere fortellinger, som er nedskrevet og fortalt, 

og som kan gi en innfallsport til foreldrenes meninger.  

 

1.1 Presentasjon av problemstilling 

Formålet med denne undersøkelsen er å sette foreldrenes opplevelser på dagsorden og forstå 

hvordan foreldre har erfart inkludering av sine barn i den ordinære skolen. Derfor lyder 

problemstillingen min slik:  

 

Hvordan opplever foreldre til barn med Downs syndrom at deres barn inkluderes i skolen?  
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1.2 Forskningsspørsmål 

For å utdype problemstillingen er det valgt 3 oppfølgende forskningsspørsmål: 

• På hvilke måter opplever foreldrene inkludering generelt? 

• Hva er foreldrenes erfaringer om samarbeid med skolen? 

• Hvordan opplever foreldrene inkludering i sosiale og faglige aktiviteter? 

 

1.3 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 skal jeg redegjøre for spesialpedagogisk teori som kan belyse problemstillingen. 

Jeg vil i den forbindelse forsøke å se dette i lys av politiske mål for skolen, og hva det 

innebærer for inkludering etter regjeringens visjon. Her vil jeg også gi en kort redegjørelse for 

spesialpedagogisk historie.  

Videre i kapittelet vil det bli redegjort for hva utviklingshemming er og noen viktige 

begreper. I neste avsnitt beskrives det kort hva diagnosen Downs syndrom kjennetegner. 

Videre i neste avsnitt skal jeg redegjøre for teori om foreldresamarbeid med skolen, 

spesialpedagog og partenes forventninger til hverandre. Deretter vil jeg ta for meg 

opplevelsen til foreldre på hvordan det er å ha et barn med Downs syndrom, og hvordan det 

påvirker deres liv. 

I Bronfenbrenners utviklingsøkologiskemodell vil jeg redegjøre kort for teori, der det viser til 

ulike nivåer i systemperspektivet. I neste avsnitt beskriver jeg om den narrative tilnærmingen. 

I kapittel 3 vil det bli redegjort for metodevalg og fremgangsmåte, hvordan bearbeiding av 

datamaterialet er samlet inn, behandlet og analysert. Like etter presenteres også etiske 

betraktninger som er gjort underveis i denne undersøkelsen. I kapittel 4 vil jeg presentere og 

tolke resultatene fra fortellingene til informantene. Kapittel 5 inneholder drøfting av 

hovedfunn opp mot teori, lover og regler, og til slutt i kapittel 6 oppsummeres studiens 

hovedfunn relatert til problemstillingen, og antyder noen mulige veier videre for forskning, og 

sosialpolitikk om inkludering av barn med Downs syndrom i den norske skolen. 

 



5 

 

2 Teoretisk bakgrunn 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for spesialpedagogisk teori som denne undersøkelsen 

bygger på. Teori om skolepolitiske mål for inkludering og regjeringens intensjoner om å 

inkludere elever med særskilte behov i fellesskapet. En skole som står for tilpasset opplæring 

der alle elever skal kunne være faglig inkludert, sosialt inkludert og kulturelt inkludert etter 

sine læreforutsetninger. Begrepet inkludering har utviklet seg i spesialpedagogikkens historie 

og det vil bli forklart kort ulike perioder som har eksistert. Videre i kapittelet vil det bli 

redegjort for hva psykisk utviklingshemming er, og diagnosen Downs syndrom blir 

presentert. Det vil bli trukket frem teorien om styrker og svakheter hos barn med Downs 

syndrom og hvordan det påvirker deres læring. Sentralt i denne gjennomgangen er 

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell og hans systemperspektiv på familier og 

foreldre med barn med Downs syndrom. I den sammenhengen vil jeg ta for meg hvordan 

foreldre kan oppleve å ha et barn med Downs syndrom, og hvordan det påvirker deres liv. Jeg 

skal redegjøre for teori om foreldresamarbeid med skole og spesialpedagog og hva slags 

forventninger disse partene kan ha til hverandre, for å se en sammenheng i inkludering. Til 

slutt i dette kapittelet vil jeg også ta for meg narrativ tilnærming for å forstå foreldrenes 

opplevelser og meninger. 

 

2.1 Skolepolitiske mål 

FNs barnekonvensjon er utledet av den internasjonale menneskerettighetserklæringen og 

definerer alle barn under 18 års grunnleggende rettigheter over hele verden. Dette 

internasjonale samarbeidet er for å bedre levekår for barn og unge. Alle parter som er en del 

av denne konvensjonen skal respektere og bevare vilkår som er fastsatt i denne konvensjonen 

uten diskriminering etter bakgrunn, kjønn, rase, legning og utviklingshemming. Dette gjelder 

for alle barn som er under 18 år. (FN, 2018). 

Alle barn i Norge har rett og plikt til tiårig grunnskoleopplæring og rett til treårig 

videregående opplæring. Utdanningssystemet er prioritert svært høyt av regjeringen og 

utdanningspolitikken legger vekt på inkludering som et grunnleggende prinsipp. Regjeringen 

definerer begrepet inkludering lik som inkluderende fellesskap som gir gode muligheter for 
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læring og utvikling for alle barn. I St.melding. nr 18 (2010-2011), Læring og fellesskap, 

legges det vekt på at rettighetene realiseres for hvert enkelt barn med og uten 

spesialpedagogiske tiltak (Kunnskapsdepartementet, 2011). En fellesskole kjennetegnes av 

høy kvalitet med barn og unge med ulik sosial bakgrunn, funksjonshemming og med 

forskjellig religiøs, etnisk og språklig tilhørighet. Skolen er en arena som skal ha et likt tilbud 

om deltakelse og læring for alle barn i fellesskapet med tilhørighet til en klasse. Alle barn skal 

få utvikle seg gjennom grunnutdanningen ved å være deltakende i det sosiale, faglige og 

kulturelle. Denne visjonen om en skole for alle er nedfelt i opplæringsloven §1-1 

(Opplæringsloven, 1998). Formålet med opplæringen er å følge den generelle delen av 

læreplanen som beskriver prinsipper for opplæringen og som inneholder det verdimessige, 

kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Skolen skal legge til rette læring for alle elever der de får 

utvikle sine ferdigheter etter deres evner og forutsetninger. For å møte dette trengs det en 

skole som jevner ut diskriminerende forskjeller og har et økt fokus på likeverdighet. Skolen 

skal bidra til at barnet vokser inn i et fellesskap ved å oppleve plikter, støtte, ansvar og 

muligheter til selvrealisering (Nilsen, 2010). Det er også forankret i opplæringsloven (1998) 

at alle barn har rett til å gå på nærskolen i kommunen sin. 

I opplæringen skal det være fokus på elevens læreforutsetninger og behov for tilrettelegging i 

læring. Dette blir ivaretatt gjennom tilpasset opplæring (§1-3) hos den enkelte elev 

(Opplæringsloven, 1998). Tilpasset opplæring skal realisere forsvarlig opplæring ut fra den 

enkeltes evner og forutsetninger, og samtidig oppnå kompetansemålene etter læreplanverket 

for elevenes utvikling. Elever som ikke får fullstendig utbytte av opplæringen har krav på 

særlig tilrettelegging og rett til spesialundervisning etter §5-1 i opplæringsloven (1998). 

Individuelt tilpasset opplæring skal gi forsvarlig utbytte etter elevens læreforutsetninger og 

utviklingsmuligheter. Den individuelle opplæringsplanen (IOP) er således et verktøy for 

arbeidsmåte og organisering som skal bidra til at den enkelte eleven skal oppnå 

læringsmålene. Skolepolitiske mål har til hensikt at alle barn og unge skal få utvikle sine 

ferdigheter, holdninger og verdier, særlig legges det her vekt på mangfold, inkludering og 

læring i fellesskap, i en skole for alle. Skolen skal gi elevene mestringsopplevelser og 

grunnlag for et godt liv, utdanningsmuligheter og for aktiv deltakelse i samfunnet og 

arbeidslivet (Kunnskapsdepartementet, 2013).  
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2.1.1 Inkludering   

Her vil jeg veldig kort gi et innblikk i spesialpedagogisk historie og hvordan Nilsen, et al., 

(2017) har beskrevet tre viktige faser som har eksistert i dette århundre. 

Den norske skolen har endret seg i stor grad i løpet av de siste hundre år. I dag er det blitt 

mulig for alle å utdanne seg i enhetsskolen og med dagens regelverk kan alle gå på en ordinær 

skole, noe de ikke kunne tidligere. Spesialpedagogikkens historie strekker seg tilbake til ca. 

1850 tallet, der den første døvstumme skolen ble opprettet. Like etter noen tiår kom den første 

blindeskolen og et tiår etter kom den første abnormskolen. Den første lov om 

spesialundervisning trådte i kraft 1.juni 1881 og det ble fastslått at det offentlige skulle ha 

ansvaret for å opprette undervisningsanstalt for døvstumme, for blinde og for åndssvake barn. 

Denne første fasen kjennetegnes som en barmhjertighet med moralsk oppdragelse (Haug, 

Tøssebro & Dalen, 1999, s. 47). Den andre fasen frem til andre verdenskrig ble 

utviklingshemming sett på som en samfunnstrussel og som et avvik. Spesialskoleloven kom i 

1951 og de svakeste fikk ikke rett til spesialundervisning og ble vurdert som ikke 

opplæringsdyktige (Haug, et al., 1999). Like etter kom integreringsfasen på 70-tallet som 

handlet om å gjøre institusjonsomsorgen bedre, og når det ikke førte til gode resultater ble 

institusjonsomsorgen avviklet (Ellingsen, 2014, s.15). Det er godt over tjue år siden den siste 

fasen i historien ble endret, formålet var å normalisere personer med utviklingshemming som 

kunne best mulig leve normale liv og delta i samfunnet (Ellingsen, 2014, s.21). 

I boken inkludering og mangfold (Nilsen, et al, 2017) beskrives det tre ulike historiske faser i 

utviklingen av visjonen om inkludering.  

Segregeringsfasen. Denne fasen begynte mellom 1951-1970. I mange år fantes det skoler 

som var spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede. I denne perioden måtte 

utviklingshemmede barn bo langt bort fra hjemmene og familiene sine for å være på en 

institusjon. Den nye spesialskoleloven i 1951 gjaldt ikke for personer med 

utviklingshemming, siden de ble sett på som ikke opplæringsdyktige og fortsatt levde 

segregert i institusjoner. Den nye loven for opplæring var for individer med ulike 

funksjonsnedsettelser (Befring & Tangen, 2012, s.35).  

Integreringsfasen. kom ikke lenge etter og allerede i 1975 ble det endringer i lov om 

grunnskoleutdanning (Befring & Tangen, 2012). Denne perioden var preget av en praksis om 

normalisering fra segregering. Nå kunne alle få bo i hjemkommunen sin og få gå i en ordinær 
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skole og klasse. Det gikk ut ifra hvor opplæringsdyktige disse elevene var som ble integrert, 

og det var egne bestemmelser for spesialundervisning og tilrettelagt undervisning. Eleven 

skulle selv integrere seg i skolen enn at skolen forandret seg for eleven, fokuset er på den som 

kommer inn og ikke der noen kommer (Nilsen et, al., 2017). 

Inkluderingsfasen. oppsto etter nye bestemmelser i utdanningssystemet på 90 tallet. 

Reformen om psykisk utviklingshemmede (HVPU-reformen) i 1991 avviklet alle 

spesialskoler og nå skulle alle få gå på den statlige skolen og kommunene fikk ansvar for 

normaliseringen av psykisk utviklingshemmede. I 1997 ble læreplanverket oppdatert og nå 

ble faglig, sosial og kulturell omtalt. Det åpnet opp for mange muligheter i 

opplæringssystemet for individer med utviklingshemming (Nilsen, et al., 2017). 

Skolen skal satse på inkludering og på å jevne ut forskjeller. Skolen ble her beskrevet som et 

sted hvor alle barn skal kunne møtes for å få opplæring, danne vennskap, oppleve mestring og 

få forståelse for andre barn med ulike bakgrunner og forutsetninger. Dagens skole har endret 

seg mye i løpet av de siste tiårene når det gjelder minoriteter og barn med spesielle behov. 

Barn lærer av hverandre, hvordan de skal være i sosiale settinger og prinsippet om tilpasset 

opplæring åpner opp muligheter, for læreren til å tilrettelegge etter elevens evner og 

læreforutsetninger for inkludering.  

Utdanningsdirektoratet tar utgangspunkt i et inkluderende læringsmiljø har mye å si for faglig 

utbytte og sosial inkludering. Utdanningsdirektoratet beskriver to ulike 

inkluderingsperspektiver:  

Individperspektivet. vektlegger undervisning basert på individets ulike behov og 

forutsetninger. Forstå individets egenskaper og løse næringsmessige, sosiale problemer og 

fremhever det slik: 

“En gjennomgående individualisert undervisning vil stå i motsetning til skolens ideologi som 

fremhever viktigheten av at alle elever skal få en godt tilpasset opplæring innenfor 

fellesskapet i skolen” (Utdanningsdirektoratet, 2015, s.1)  

Individperspektivet fokuserer på individet, og personer med Downs syndrom har fysiologiske 

og psykologiske avvik fra det normale. Barn med Downs syndrom må tas i betraktning i 

tilpasset opplæring og for å inkludere i fellesskapet. Siden barn med Downs syndrom er åpne 
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om sine følelser, og er sosiale kan lærere konsentrere ved dette for å inkludere, og slik er 

individperspektivets forståelse forskjellig fra systemperspektivets forståelse.  

Systemperspektivet. tar utgangspunkt i det sosiale fellesskapet og at det skal være et generelt 

tilbud for alle. Utdanningsdirektoratet (2015) forklarer tre grunnprinsipper for inkludering i 

skolen: faglig, sosial og psykisk. Med faglig inkludering menes det at eleven er deltakende i 

fagtimene sammen med medelevene i klassen. Sosial inkludering innebærer at eleven er aktivt 

inkludert i sosiale gjøremål i fellesskapet. Psykisk inkludering betyr at eleven har det trygt og 

bra i ulike arenaer på skolen, noe som er nedfelt i opplæringsloven om trygt skolemiljø som 

fremmer trivsel og læring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Faglig inkludering, sosial 

inkludering og psykisk inkludering er noe det legges stor vekt på i opplæringsloven (1998).  

 

2.2 Psykisk utviklingshemming 

Personer med utviklingshemming har andre forutsetninger for å klare seg når det gjelder 

dagliglivets funksjon og andre forhold i livet. I dette avsnittet skal jeg redegjøre for psykisk 

utviklingshemming og hvordan jeg her bruker begrepet psykisk utviklingshemming. Jeg vil 

her redegjøre for hvordan psykisk utviklingshemming oppstår og hvilke konsekvenser den 

kan gi for de som har denne diagnosen. I det følgende vil jeg ta for meg teorier om 

medisinske og genetiske årsaker til utviklingshemning. Her vil jeg også beskrive noen 

kartleggingsverktøy og tester som finnes for å utrede utviklingshemming som ICD-10 

(Verdens helseorganisasjon) og AAIDD (American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities) tidligere kalt American Association on Mental Retardation 

(AAMR). Men ettersom det er klarlagt at Downs syndrom skyldes en medfødt genetisk 

tilstand vil jeg ikke her gå inn på teorier om miljømessige årsaker til utviklingshemming. 

Psykisk utviklingshemming er et begrep som betegner en kategori mennesker som har en 

svikt i den kognitive utviklingen, noe som kjennetegnes ved at evner og funksjonsnivå synes å 

ha stagnert eller være mangelfullt utviklet. Psykisk utviklingshemming defineres ikke som en 

sykdom, men kan være forårsaket av en sykdom, skade eller medisinsk tilstand. Det kan være 

mange årsaker til utviklingshemming og dens forekomst. For å stille diagnosen etter den 

norske versjonen av ICD-10 må kriterier oppfylles på tre områder: evner, adaptive ferdigheter 

og alder. Psykisk utviklingshemming foreligger når evner er betydelig svekket, slik at det 
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medfører vansker med å tilpasse seg i det daglige og sosialt. Med det daglige menes her å 

fungere etter dagligdagse krav og sosialt vil bety i kommunikasjon og interaksjon med andre 

mennesker. Adaptive ferdigheter i dagliglivets funksjoner er da betydelig svekket, og disse 

funksjonsvanskene skal ha vist seg i utviklingsperioden før fylte 18 år. ICD-10 (Verdens 

helseorganisasjon) har fire undergrupper for å stille diagnosen psykisk utviklingshemming 

rangert etter IQ. I diagnosemanualen blir det gitt eksempler på forventet nivå av hverdagslige 

ferdigheter og sosiale ferdigheter. Psykisk utviklingshemming graderes også etter mental 

alder ved at det foretas evnetester etter diagnose og aldersnorm. Diagnosen baseres på barnets 

funksjonsnivå. Disse definisjonene er; F70: lett, F71: moderat, F72: alvorlig og F73: dyp 

psykisk utviklingshemming (F står her for funksjonsnivå) (WHO, 2016).  

Hensikten med AAIDD sitt klassifiseringsverktøy er å finne ut hvilke funksjonsbegrensninger 

personen har, slik at det skal være mulig å kartlegge hvilke støttebehov han eller hun har for å 

oppnå best mulig utvikling og fremgang. AAIDD definerer psykisk utviklingshemming slik: 

Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations in 

both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social 

and practical skills. This disability originates before the age of 18” (AAIDD, 2018). 

AAIDD har større fokus på individets kultur opphav og miljøet rundt i et større perspektiv, 

enn ICD-10 som har sterkere mer fokus på IQ. AAIDD har også sterkere fokus på adaptive 

ferdigheter og IQ. Med adaptive ferdigheter menes det en rekke sosiale, begrepsmessige og 

praktiske ferdigheter som er lært og brukt gjennom menneskelig hverdagsliv. Hvorfor 

individet tilpasser seg og i hvilken grad individet har støttebehov for å klare seg etter sine 

forutsetninger (Bielecki & Swender, 2004; Hatton et al., referert i Drew og Hardman, 2007, 

s.95). 

AAIDD vurderer personen ut fra ulike kontekst og individuelle dimensjoner. Disse 

dimensjonene er: intellektuell fungering og tilpasning, personens helse, miljø og deltakelse. 

AAIDD tar alle dimensjonene i betraktning for å vurdere den enkeltes fungering i sitt miljø. 

Individuell grad av støtte og behov vurderes opp mot den enkeltes fungering og hjelpebehov 

(Befring & Tangen, 2012, s.391).  

Kartlegging som et ledd i diagnostisering etter ICD-10 momentene bygger på testing av 

evnenivå og adaptive ferdigheter, det vil si at det må kartlegges hvor barnet ligger i dets 

utvikling. Ved å få frem barnets utvikling kan det forståes videre i sammenheng med det som 
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legges vekt på individets utviklingshistorie i betraktning av kognitive, motoriske, språklige, 

sosiale, adaptive ferdigheter og fungering. Barnets funksjon kan være svært varierende og 

observasjon av barnet i kjente omgivelser kan gi sikrere testresultater. Psykrometriske tester, 

intervju av omsorgspersoner, observasjon og annen informasjon er viktig for å kartlegge 

barnets evnenivå og kognitive ferdigheter. Noen funksjonsområder ved 

utviklingsforstyrrelser, språk, motorikk, sosial emosjonell utvikling og visuell problemløsing 

benyttes også i kartleggingen (Grøsvik, 2008, s. 22). Disse testene kan være WPPSI-III, 

WISC-III og tester som måler adaptive ferdigheter er PEDI eller Vineland. Ved hjelp av slike 

kartlegginger kan det utarbeides en sakkyndig vurdering av pedagogisk- psykisk tjeneste for å 

veilede spesialpedagoger med den hjelpen individet trenger i sin opplæring.  

 

2.3 Downs syndrom  

Her vil det bli redegjort for diagnosen Downs syndrom og hvordan årsaker til Downs 

syndrom oppstår. Det blir kort redegjort for fysisk utvikling og læring kan bety i en 

skolesammenheng for elever med Downs syndrom.  

Downs syndrom er en genetisk lidelse som skyldes et ekstra kromosom 21. Syndromet er 

forbundet med forsinket utvikling, det ekstra genetiske materialet forandrer utviklingsforløpet 

og forårsaker egenskapene forbundet med Downs syndrom (Faragher & Clarke, 2014). Det er 

forsket på at risiko for å få et barn med kromosomavvik blir større med alderen, risikoen øker 

20 ganger mer for en mor som er eldre enn 35 år. I medisinske fødselsregisteret er det 

registrert at det forekommer fødsler av barn med Downs syndrom også når mor er under 35år 

gammel (Melve, et al., 2008, s. 828). 

Noen av de vanlige fysiske pregene til Downs syndrom er lav muskeltonus, liten 

kroppsbygning, skrå øyne, og en dyp krøll over midten av håndflaten, i foten er det 

mellomrom i tommel og finger, på grunn av liten størrelse enn normalt (Faragher & Clarke, 

2014). Hver enkel person med Downs syndrom er et unikt individ og kan ha disse 

egenskapene til forskjellige grader. 10 % er født med tilleggs diagnoser som autisme og 

ADHD. Down syndrom kan bli identifisert under svangerskapet gjennom ultralyd, ved å se på 

noen kjennetegn som måling av nakkefold eller komplikasjoner i hjerte. For å undersøke 

nærmere kan det tilbys fostervannsprøve som det blir gjort fosterdiagnostikk av. Med 
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fosterdiagnostikk menes det undersøkelser av den gravide for å utelukke eller å vise genetisk 

sykdom på fosteret. (Bioteknologiloven, 2003, § 5-1).  

Barn med Downs syndrom blir født med ulike typer for funksjonshemninger som svekker 

deres helsetilstand eller funksjon. Til tross for helse feil så lever de fleste mye lengre enn 

tidligere, helt opp til 55-65 år og utviklingen av medisinsk teknologi har gitt bedre helse. 

Personer med Downs syndrom har utviklet seg og blitt opplæringsdyktige med hjelp for 

opplæring. Nå lever disse personene med en bedre livskvalitet sammen med sine foreldre og 

søsken. Med livskvalitet mener jeg her at personen har et fullverdig liv der de er fornøyde 

med sine behov som helse, venner, arbeid, familie og fritidsaktiviteter (Faragher & clarke, 

2014). Næss (2001) beskriver i sin artikkel om livskvalitet som en grunnstemning av glede, at 

det har å gjøre med psykisk velvære og følelsen av å ha det godt. Der tanker og vurderinger 

bekrefter hvordan enkelt personen er fornøyd med sin tilstedeværelse og fornøyd med sine 

følelser (Næss, 2001, s. 1940). I Norge har mange med Downs syndrom har fullført 

videregående opplæring, går på folkehøyskole, fått bilsertifikat og arbeider innenfor 

tilrettelagt arbeidsplass. Mange har utbredt seg i skuespill, teater og deres ekstra kromosom 

omtales i dag som mulighetenes syndrom. 

 

2.3.1 Fysisk utvikling 

Personer med Downs syndrom skårer vanligvis mellom moderat til lett grad av 

utviklingshemming på IQ-skåren. 

Personer med Downs syndrom har oppfatningsevner med store forskjeller når det gjelder 

sterke og svake sider i egenskapene. Neisser (referert i Engevik, 2015, s.17) viste til at 

kognisjon belyses som mentale prosesser som blir fraktet inn og omarbeidet, lagret og brukt. 

Kognitive vansker gjør at mange barn med Downs syndrom har ulik språkutvikling og evnen 

til å uttrykke seg verbalt varierer sterkt fra person til person. Språk er utgangspunkt i kognitiv 

utvikling som innebærer å huske, løse problemer, ta beslutninger og formulere planer. 

Personer med Downs syndrom blir undervurdert når de mangler talespråket, men de forstår 

mer enn de fleste tror (Engevik, 2015). «Tegn til tale» som nå heter «tegn som støtte», er et 

hjelpemiddel for å utvikle språklige ferdigheter for de barn som trenger det. Barn med Downs 

syndrom begynner å bruke alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) tidlig i livet sitt. 
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Ved hjelp av ASK kan barn med Downs syndrom lære å snakke fra ord til setninger med mye 

trening. Ved å bruke tegn i hverdagslige ting kan barna gjøre seg forstått og få uttrykke sine 

ytringer.  

Å ha språk har mye å si for å fullføre grunnskole og språk er en del av de fem grunnleggende 

ferdighetene i opplæringen. I opplæringsloven (1998) § 2-16 står det eksplisitt om de elevene 

som har bruk for ASK i opplæringen, at de skal ha mulighet til å ta i bruk 

kommunikasjonsmidlene som trengs. Ved bruk av ASK i opplæringen kan gi positiv utvikling 

i språk, lære nye begreper og få progresjon i sin læring. Digitale verktøy kan benyttes for å 

forsterke utvikling og læring for barn med Downs syndrom. 

 

2.3.2 Læring  

I skolen har elever med Downs syndrom, på samme måte som andre elever rett til læring. 

Generell del av læreplanen for kunnskapsløftet utdyper verdigrunnlaget og de overordnede 

prinsippene for læring. Avvik fra læreplanverket gjøres når eleven har bruk for særskilt 

opplæring og det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Elever med Downs 

syndrom kan benytte mål fra læreplanverket hvis kompetansemålene blir for krevende. 

Kompetansemål er hva elevene skal kunne etter endt klassetrinn over noen år på grunnskolen 

og kompetansemål er trukket ut fra grunnleggende ferdigheter. Det er fem grunnleggende 

ferdigheter som er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling. 

Elever med Downs syndrom lærer bedre i et tilrettelagt miljø uten distraksjoner. Elever med 

Downs syndrom trenger også arbeidsro for å lære etter sitt eget tempo og det kan være viktig 

å veksle mellom å lære med medelever, i grupper eller alene med en pedagog (Faragher & 

Clarke, 2014). Læring i et inkluderende fellesskap kan være nyttig for elever med Downs 

syndrom for å strekke seg etter og utvikle seg sammen med andre. Engevik (2015, s. 24) 

snakker i sin doktorgradsavhandling om Lev Vygotskys teori om den nærmeste 

utviklingssonen som grunnlag for at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial 

aktivitet. Vygotskys teori er bygget på hva individet lærer selv og sammen med andre, hva 

individer kan lære gjennom sosialt samspill og interaksjon med hverandre. Læring i 

fellesskapet bidrar til at elever utvikler seg sosialt og personlig (Engevik, 2015). Her vil jeg 

ikke gå i dybden på begrepene til Lev Vygotsky og mestringsteorien, men ville vise litt til 
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hvordan barn med Downs syndrom kan lære i interaksjon med andre. Barn med Downs 

syndrom er flinke til å imitere og lære av hverandre, på denne måten vil barnet lære seg 

sosiale koder og væremåte ved å være inkludert i klassen (Faragher & Clarke, 2014). 

 

2.4 Foreldre til barn med Downs syndrom 

Foreldre som får et barn med Downs syndrom kan oppleve denne livshendelsen med ulik grad 

av stress (Drew & Hardman, 2007). Drew & Hardman (2007) henviser til Rosens (1955) fem 

stadier foreldre går gjennom når de får vite om barnets utviklingshemming: (a) Forståelse om 

forskjeller eller forsinkelser i barnets vekst og utvikling, (b) erkjennelse av at tilstanden er en 

utviklingshemming, (c) søking etter grunn for utviklingshemming, (d) søke etter en kur og (e) 

akseptering av barnet. Disse fem fasene kan variere i tid hos hver enkel, helt fra noen dager og 

opptil et år. 

I en artikkel av Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, (1986, s. 572) beskrives teorien om 

coping, som refererer til personens kognitive og atferdsmessige innsats for å redusere, 

minimere, mestre eller tolerere krav til personens miljø og ressurser. Miljø er blant annet 

knyttet til hvor en bor i landet, mens ressurser blant annet kan være økonomi eller tilgang på 

hjelp fra familie og venner. Begrepet mestring kan forståes som situasjoner åpner opp for sine 

mestringspotensialer, mestring som mulighet. Coping (eng) kan forstås som håndtering, 

hvordan personer håndterer stress en opplever, altså coping. Coping har to hovedfunksjoner: å 

håndtere et problem som forårsaker krise og å regulere følelser (Folkman, et al., 1986). 

Hvordan foreldrene kan mestre er delvis bestemt av deres ressurser, men Folkman, et al., 

(1986) sin teori kan brukes til å beskrive håndtering av utfordringer knyttet til barn med 

Downs syndrom i en ordinær skole. Utfordringene kan ligge ved overgangsfaser for barnet fra 

barnehagen til skolestart og foreldrene kan ha behov for ekstra oppfølging fra støtteapparatet. 

Teorien er også meningsfull i den forstand at foresatte til barn med Downs syndrom kan føle 

støtte gjennom systemet, som kan påvirke foreldrenes fysiske og psykiske helse og vet at 

mulighetene er der når ressursene er tilgjengelige. Teorien til Folkman, et al., (1986) kan 

brukes til å belyse undersøkelsen problemstilling ved å forstå hvilke opplevelser foreldrene 

har gjort når deres barn med Downs syndrom begynte på den ordinære skolen, og hvordan 

foreldrene håndterte inkludering av sine barn ved å møte på muligheter eller utfordringer. 
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Foreldre som ikke klarer å håndtere stress forbundet med å få et barn med Downs syndrom 

kan søke profesjonell hjelp for å unngå en krise. I Norge på Ullevål sykehus i Oslo får 

foreldre som har født et barn med Downs syndrom tidlig informasjon, kurs og veiledning rett 

etter fødsel. Faglige råd fra sosionom hjelper foreldrene å bli kjent med diagnosen, hvilke 

rettigheter barnet har og hvordan barn med Downs syndrom utvikler seg (Ullevål sykehus, 

2012). Etter hvert som foreldrene begynner å akseptere barnet sitt som annerledes, vil de bli 

bedre i stand til å godta og elske barnet. Ved å akseptere barnets diagnose blir familien bedre 

rustet til å håndtere kriser, bygge seg sterkere, bli klokere og mer tålmodige (Folkman, et al., 

1986). Men selv om foreldrene blir sterkere på noen områder, så kan hverdagen være fylt med 

bekymringer rundt barnets fremtid. Foreldrene går gjennom denne prosessen ved å tenke på 

livsløpet til barnet, hvordan barnet skal vokse opp med den tilstanden barnet er født med; vil 

barnet f.eks. få venner, kjæreste og arbeid? Hvordan kommer barnet til å klare seg i livet med 

ulike krav fra samfunnet relatert til utdanning, arbeid og sosial deltagelse. Bekymringer kan 

også dreie seg om barnets helsetilstand eller fare for stigmatisering (Drew & Hardman, 2007).  

Relasjon mellom foreldrene og deres tid for å stille opp for andre søsknene kan også belaste 

foreldrene, f.eks. dårlig samvittighet og tid for hverandre. Foreldrene opplever også ofte at 

barnet gjennomgår forskjellige sykdomstilstander det første året og det kan bli mye inn og ut 

av sykehuset. Foreldre til barn med Downs syndrom blir tidlig kjent med diagnosen og får 

mye tilgjengelig informasjon før barnet begynner i barnehagen og skolen. Det stilles også 

krav til foreldrerollen for et barn med spesielle behov, og nettverk til helsesystemet blir 

etablert tidlig i barnets første leveår. Foreldrene blir kjent med hjelpeapparatet og danner 

samarbeidspartnere rundt barnet sitt. Samarbeidspartnere kan være lege, fysioterapeut, 

ernæringsfysiolog, spesialpedagog, barnehage, skole, psykologisk pedagogisk tjeneste (PPT), 

foreninger for Downs syndrom og flere andre instanser slik at samarbeidet blir godt. I 

opplæringsloven 1998 § 13-3d beskrives samarbeidet slik: 

«Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for samarbeid med foreldre, høvesvis i 

grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Organiseringa av foreldresamarbeidet skal ta 

omsyn til lokale tilhøve. Departementet gir nærmare forskrifter». (Opplæringsloven, 1998). 

Fagfolk bør ha forståelse for foreldrene kan befinne seg i mange ulike perioder med sårbarhet, 

spesielt ved overganger til barnehage, barneskole, ungdomsskole osv. Fagpersoner skal 

imøtekomme foreldrenes behov og de har et ansvar for å veilede ut fra den situasjonen 

foreldrene befinner seg i (Bø, 2011). Foreldre til barn med Downs syndrom er ofte preget av 
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stress og bekymringer i barnets første leveår, og kan slite med å håndtere situasjoner der mye 

er nytt og krevende. For mange er dette en fase hvor de må lære mye nytt om Downs syndrom 

og etablere nettverk rundt barnet for å samarbeide om barnets helse og tilstand.  

 

2.5 Samarbeid mellom skole og foreldre 

Alle som arbeider med barn vet at de skal samarbeide med foreldrene til barn. Foreldre til 

barn med Downs syndrom har flere å samarbeide med og i en skolesammenheng er det flere 

perspektiver i et samarbeid. Disse perspektivene er et samarbeid med rektor, kontaktlærer, 

spesialpedagog, sosiallærer, logoped og PPT. Det blir samarbeidet formelt på 

samarbeidsmøter eller via e-post og brev. Samarbeidsmøter har til hensikt å planlegge 

opplæringen til eleven og utforming av individuell opplæringsplan (IOP).  

Samarbeid mellom foreldre og fagfolk er av stor betydning for å fremme vekst og utvikling 

hos barnet. I læreplanverket for prinsipper for opplæringen står det hvor viktig det er med et 

samarbeid mellom skole og foreldre, for barnas motivasjon og læringsutbytte 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Betydningen av samarbeidet er også gjengitt i 

opplæringsloven §1-1 og lyder slik: 

 

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører 

mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og 

forankring». 

  

Det finnes også en rekke bestemmelser om foreldres og skolens ansvar for barnet i 

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004, s. 108), Kultur for læring, som utdyper dets formelle 

rammer: Foreldre har ansvar for oppdragelsen og daglig omsorg, der barnet skal følges opp av 

foreldrene i lekser og daglige gjøremål i skolen. Videre står det at det er skolen som har det 

faglige ansvaret; på skolen skal barnet få den pedagogiske kompetansen det trenger for sin 

læring og utvikling. Skolen har også et ansvar for å lytte til, forstå, informere og legge til rette 

for et godt samarbeid med foreldrene. Bø (2011) nevner at samarbeidet mellom foreldre og 

fagfolk danner et felles ansvar for å etablere og medvirke når det fungerer og utvikler seg i 

ønsket retning (Bø, 2011). God kommunikasjon er nødvendig for å etablere et samarbeid som 
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kan tilrettelegge for en gunstig utvikling. Kommunikasjon handler om å formidle hva en 

ønsker å oppnå og hvordan det skal oppnås gjennom et godt samarbeid.  

Dette samarbeidet foregår også gjennom utviklingssamtaler mellom klasselærer og foreldre, 

og gjennom samarbeidsmøter med tilsatte på skolen og andre relevante fagpersoner. På disse 

samarbeidsmøtene legges det planer om elevens utvikling og læring etter sine 

læreforutsetninger, som er vurdert etter en sakkyndig vurdering fra PPT. Bø (2011) viser til at 

samarbeid mellom fagfolk og foreldre gir anledning til gjensidig læring og støtte. Ved å 

formidle og kommunisere med hverandre overføres det meninger, synspunkter, ideer, 

interesser og forståelse som kan bidra til en opplevelse av mening, innflytelse og støtte, og en 

positiv utvikling hos barnet (Bø, 2011). Generelt regnes samarbeid mellom skole og hjem 

som viktig for å lykkes i elevens opplæring og samarbeid mellom foreldre og fagfolk er av 

stor betydning for å fremme vekst og utvikling hos barnet.  

 

2.5.1 Foreldre og fagfolkenes rolle i samarbeidet 

Bø (2011) nevner at foreldre og fagfolk har ulike roller i samarbeidet, der begge er like 

viktige. Skolen har det pedagogiske ansvaret og hjemmet har omsorgsansvaret. Fagfolks 

kunnskap om familier og foreldres indre og ytre vilkår betyr mye for å få i stand et godt 

samarbeidsklima. Med indre vilkår menes for eksempel foreldrenes motivasjon og 

handlingsmønstre. Disse ulike indre og ytre vilkårene kan påvirke både foreldre og fagfolks 

samarbeids betingelser. Bø (2011) bygger på Bronfenbrenners teori om mikrosystem og 

beskriver hvordan fagfolk kan gjennom en uformell samtale ved levering og henting av barnet 

i skolen styrke sin relasjon til foreldrene. Mikrosystemet handler om sosiale relasjoner som 

kan mykne opp formelle roller etter hvert som fagfolk og foreldre blir kjent med hverandre, 

slik at maktbalansen gradvis bli mindre og foreldre i større grad føler at de kan påvirke eller 

styre barnets utviklingsprosess. Gjensidigheten kan skape tillit og respekt hos begge parter og 

fremme aktiviteter og styrke relasjoner. Fagfolk kan fremme en opplevelse av mening hos 

foreldre ved å lytte til deres meninger og på den måten vil foreldre oppleve at de blir tatt 

hensyn til og føler seg forstått av fagfolk. Bø (2011) legger også vekt på at aktiv lytting 

innebærer å svare tilbake og bekrefte hva andre mener og å stille spørsmål på en åpen og 

aksepterende måte. Foreldre til barn med utviklingshemming står overfor en del utfordringer 

som de skal mestre ved hjelp av sine tilgjengelige ressurser.  Fagfolk bør være bevisst på at 
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foreldrene kan være preget av en stressende situasjon som kan påvirke deres evne til 

samarbeid. Bekreftelse på foreldrenes opplevelser og mening fra fagfolk vil oppleves som 

støttende og kan bidra til at relasjonen utvikler seg til neste nivå, der foreldrene kan føle 

innflytelse på samarbeidet. Innflytelse på samarbeidet kan bidra til at foreldrene engasjerer 

seg mer. Samtidig på den andre siden fremhever Bø at også fagfolk trenger å oppleve 

bekreftelse og innflytelse (Bø, 2011). 

Foreldre møter forventninger fra skolen som er bygd på klare lover og bestemmelser. Skolen 

som institusjon skal kunne tilby kompetanse og erfaring til å følge opp familier med ulik 

bakgrunn, men samarbeid innebærer også utfordringer som kan gi opphav til konflikter hvis 

det oppstår misforståelser eller problemer med kommunikasjonen. Bø (2011) og i lys av 

Bronfenbrenner teori legges det vekt på hvor fagfolkene skal imøtekomme foreldrene på ulike 

nivåer i systemet, men teoretikerne har ulik forståelse også. Bø (2011) sier hvordan fagfolk 

kan ha innflytelse og skape relasjon i et samarbeid og sett fra Bronfenbrenners perspektiv så 

fokuseres det ikke på bekreftelse fra foreldrene. Det blir forklart lengre under i teoridelen 

hvordan Bronfenbrenners økologiske modell virker.  

 

2.5.2 Samarbeid for spesialundervisning med individuell 

opplæringsplan (IOP) 

Samarbeid mellom foreldre og fagfolk er viktig for å planlegge elevens spesialundervisning. 

Planlegging skal møte de behov eleven har for tilpasning etter sine læreforutsetninger; det 

innebærer riktig gjennomtenking i forkant om de behov elevene har for tilretteleggingstiltak. 

Planleggingen innebærer aktiviteter som skal settes i gang med det samme og aktiviteter rettet 

mot fremtiden, med individuelle mål som skal nåes til en bestemt tid (Buli-Holmberg, Nilsen 

& Skogen, 2015). For å imøtekomme behovene og utforme best mulig tiltak for eleven 

fremhever Buli-Holmberg, et al., (2015) at foreldrenes mening bør tillegges stor vekt, siden 

det er foreldrene som kjenner barnet sitt best. Frem til barnet begynner på skolen utgjør ifølge 

Buli-Holmberg et al., (2015) en helt spesiell kunnskap: 

 “Foreldre sitter inne med svært viktig informasjon om barnet sitt som læreren kan bygge på i 

arbeidet med spesialundervisningstilbudet til eleven” (Buli-Holmberg, et al., 2015, s. 96).  

Opplæringsloven §5-4 presiserer videre at det skal legges vekt på foreldrenes mening;  
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“Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og 

foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn” (opplæringsloven, 1998). 

Samarbeid med foreldre betraktes med andre ord som viktig for å utforme en IOP og til en 

presis tilpasset planlegging av barnets opplæringsmål. Lærer og spesialpedagog har et felles 

mål å jobbe mot for elever med spesialundervisning. Det gjelder ikke bare 

spesialundervisning; skolen skal også ivareta ordinær opplæring og sette 

spesialundervisningen i sammenheng med den ordinære opplæringen (Buli-Holmberg, et al., 

2015). IOP blir utformet i samarbeid med foreldre og fagfolk etter anbefalingene fra et vedtak 

som er gjort fra rektor etter en sakkyndig vurdering. Elever med Downs syndrom følger sin 

egen IOP etter sine læreforutsetninger og foreldrene har mulighet til å påvirke utformingen av 

denne. Foreldre og fagfolk er innstilt på mål som skal oppnås til en bestemt tid og forventes å 

samarbeide tett for å nå disse opplæringsmålene.  

2.6 Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell 

I dette avsnittet beskriver jeg kort Bronfenbrenners teori. Urie Bronfenbrenner var en Russisk 

utviklingspsykolog som var kjent for sin økologiske systemteori, systemteori blir også kalt for 

utvikling i kontekst for barn. Modellen gir en kjennskap til ulike miljøer og hvordan disse 

påvirker familier og barnas utvikling. For denne undersøkelsen kan denne modellen sees i lys 

av hvordan foreldre og barn med Downs syndrom kan ha blitt påvirket av ulike systemer. For 

min problemstilling er det interessant å se hvordan foreldrene har opplevd inkludering av sine 

barn sett fra Bronfenbrenners økologiske modell. Hvordan ulike arenaer i skolen har påvirket 

barna i direkte kontakt med skolen og barnets utvikling. Hvordan systemet har påvirket barn 

med Downs syndrom når det gjelder IOP, rettigheter og lover for barnets læring i en ordinær 

skole og hvordan foreldrene har erfart påvirkning fra systemene eller samarbeid med skolen. I 

det forekommende presenterer jeg kort teorien på hva hvert system inneholder.   

Økologisk systemteori defineres med fem miljøsystemer som illustrerer hvordan forholdet til 

enkeltindivider sammenhenger innenfor et miljø og i samfunnet. Disse fem systemene 

beskrives i boken til Bø (2011) om Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell:  

Mikrosystemet viser til institusjoner og grupper som direkte påvirker barnets utvikling, det 

kan være familie, skole, nabolag, arbeid, forening og vennegruppe. Her er fysisk nært i 

mikrosystemet og de en kommer i kontakt med utvikles relasjoner og roller. Her er barnet selv 
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tilstede og møter andre mennesker ansikt til ansikt. På mikronivået er familien den viktigste 

som arena, selv om barnehagen, skole, nabolaget og fritidsaktiviteter er en del av 

mikrosystemet. På dette nivået er barnets følelser ovenfor familiemedlemmer svært viktig for 

barnets utvikling. Forhold i familien som er preget av utvikling, læring, kjærlighet og aksept 

er viktig når barnet møter andre barn og vokse i barnehagen eller i skolen. Alle barn har ulike 

behov og egenskaper fra fødselen av, og barnet vil få utviklingsmuligheter om disse behovene 

og egenskapene passer med de ulike utfordringene barnet møter i ulike settinger. Barn med 

spesielle behov vil ha mer nytte av å ha blitt sett tidlig som mulig og fått tiltak som passer 

deres forutsetninger.  

Mesosystemet er samspill mellom settinger foreldrene opplever innenfor mikrosystemet, 

mikrosystemet, for eksempel interaksjon mellom familien og lærerne eller forbindelsen 

mellom barnets forening og familie. Her er det gjensidig påvirkning mellom to settinger der 

individer deltar aktivt for å skape bånd. Barnet tar med seg erfaringer fra en setting til annen, 

siden mikrosystemer påvirker fysisk på forskjellige måter. Eksempel på dette kan være at 

barnet tar med seg erfaringer hjemmefra til skolen, og fra skolen og hjem igjen. Kunnskap om 

slike forhold er viktig å kjenne til for å kunne møte barn på gode måter. Noen settinger kan 

være helt adskilte, samtidig som barnet likevel kan oppleve press fra dem samtidig i form av 

ulike uttrykte forventninger. Eksempel på dette kan være verdikonflikter som kan oppstå når 

barnet møter ulike verdier hjemme i familien og ute blant venner. 

Eksosystemet er andre settinger som virker på foreldrenes liv: etater, kommunestyre, barnas 

barnehage/skole. Disse settingene består av miljøer der personen sjelden er, men likevel blir 

påvirket fordi det representerer arenaer hvor det blir foretatt viktige avgjørelser som angår 

personens liv. PPT er et eksempel på dette ved at her formuleres den sakkyndige rapporten 

som blir sendt videre til skolen og som angår barnet direkte, ved at lærere og foreldre får råd 

og veiledning om hvordan barnet skal behandles.  

Makrosystemet står for verdier, tradisjoner, lover, økonomi, politikk, sosiale organisasjoner. 

Forholdet i dette systemet preger de andre systemene som er nevnt ovenfor med den 

virkeligheten barn og voksne møter til daglig. Barnet er aldri tilstede i makronivået, men det 

utøver likevel en stor indirekte påvirkning gjennom kulturelle, økonomiske og 

samfunnspolitiske føringer som påvirker folks beslutninger og handlingsvalg. Verdier, normer 

og ideologier som ligger bak all politisk beslutning. 
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2.7 Det narrative perspektivet  

Ordet narrativ betyr fortelling og beskriver det som er fortalt, det vil si fortellinger en har om 

seg selv og sitt liv. Ordet narrativ refererer også til handlingsfremgangen i en muntlig eller 

skriftlig framstilling (Bo, Christensen & Thomsen, 2016, s.14). Fortellinger har med kontekst 

å gjøre og fortellingen fortelles med en start, forløp i midten og en avslutning. Historiene 

fortelles med den erfaringen som er gjort tidligere, og samtidig fortelles historien som gir 

mening om fortiden og historier må alltid vurderes etter et historisk øyeblikk (Riessman, 

2008, s.8). Forskningen kan knyttes til ulike metodologiske tradisjoner og har mange 

forskjellige tilnærminger. Riessman (2008) beskriver disse tilnærmingene som en familie av 

metoder og ikke som en bestemt metode (Riessman, 2008, s. 11). Jeg har valgt å følge 

tematisk og narrativ analyse i denne undersøkelsen, noe jeg vil forklare nærmere i 

metodekapittelet hvorfor denne metoden er særlig velegnet for å belyse min problemstilling. 

Hovedtanken bak det narrative perspektivet er at det ikke finnes kun en sann historie, men 

mange mulige historier en person kan fortelle om sitt liv, og fortellingene avslører sannheter 

om menneskelige erfaringer (Riessman, 2008). 

Det å fortelle historier er en måte mennesker formidler sine opplevelser på og fortellingene 

ses på som et redskap i forskningssammenheng. Ved å få innsikt i fortalte historier kan 

fortellingene avsløre sannheter om menneskelig erfaring (Riessman, 2008, s.10). Fortellinger 

er som helheter der lytteren prøver å få en forståelse av det som blir fortalt, om hva 

meningene er bak fortellingene og den som mottar fortellingene kan tolke det annerledes 

(Riessman, 2008, s. 8). Fortellinger skaper mening og et poeng her er at mening kan skapes 

ved å presentere en fortelling, men det kan kanskje også være motsatt. I boka til Bo, et 

al., (2016) formulerte i sin bok: (narrativ forskning, tilgange og metoder) (Bo, et al., 2016) 

følgende spørsmål:  

”hvorvidt mening skabes gennem fortællingen, eller om fortællingen udtrykker en allerede 

eksisterende mening” (Bo, et al., 2016, s. 219). 

Bo, et al., (2016) ordlegger seg at lytteren skal prøve å holde seg analytisk ut fra teorier og 

begreper om mening og stille seg kritisk til at det fortalte settes inn i en fortolkningsramme 

(Bo, et al., 2016, s. 204). Fortolkningsrammen er relevant i denne oppgaven for å analysere 

fortellingene, og fortellingene kan ikke fange alle nyanser av opplevelser som var konstruert i 

rom og tid. Lawler (2008) beskriver i boken til Bo, et al., (2016) at et narrativt perspektiv ikke 
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er tilfeldig, den er preget av fakta og meninger, forståelser og tolkninger av det vi husker, vi 

fortolker endringene, vi igjen husker og gjenforteller, og narrativ analyse er innebygd i en 

hermeneutisk undersøkelses tradisjon og interessen er forståelse (Bo, et al., 2016, s.44). Jeg 

støtter meg til denne teorien for å forstå hvordan fortalte historier skaper orden, og for å 

komme frem til det denne studien spør etter passer tematisk analyse.  

 

2.8 Teorien bak tematisk analyse  

Tematisk analyse er en analysemetode som brukes i kvalitativ forskning innenfor flere fag, 

blant annet i narrativ forskning innenfor spesialpedagogikk. I dette kapitlet vil jeg redegjøre 

for noen teoretiske aspekter ved tematisk analyse som har særlig relevans for denne 

undersøkelsen: 

Tematisk analyse er en metode for å analysere datamaterialet, men den er ikke sett på som en 

bestemt metode, den brukes som et verktøy for å tematisere meninger på tvers i en analyse 

(Braune & Clarke, 2006, s.78). Metoden organiserer og beskriver datamaterialet, og kan 

brukes på historier som utvikles i intervju samtaler og i skriftlige dokumenter (Riessman, 

2008, s. 54) Riessman (2008) beskriver at innholdet i en fortelling er det mest eksklusive og 

fokuseres i tematisk analyse. Riessman påpekte også at denne tilnærmingen er den vanligste 

metoden og uten tvil den mest enkle og brukte tilnærmingen (Riessman, 2008, s. 53). Braun 

& Clarke (2005) hevdet på sin side at tematisk analyse er fleksibel i bruk som 

forskningsverktøy og velegnet til å gi en rik og detaljert analyse av narrativer, både ved bruk 

av teoretiske og metodiske hjelpemidler. Tematisk analyse er mye brukt, men det er ingen 

klar avtale i forskningsmiljøet om hva tematisk analyse er og hvordan en går frem og gjør det 

og Braune & Clarke (2006) sier at:  

 “What is important is that the theoretical framework and methods match what the researcher 

wants to know, and that they acknowledge these decisions, and recognize them as decisions” 

(Brauns & Clarke, 2006 s.80). 

Tematisk analyse har seks trinn og prosessen er å følge trinnene i riktig rekkefølge for å 

komme frem til funn fra intervjuene eller fra nedskrevne tekster. Tematisk analyse er en 

metode for å organisere informasjonen fra informantene og identifisere bakenforliggende 

mønstre. Braun & Clarke (2006) påpeker og viser til fleksibiliteten til tematisk analyse og jeg 
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vil lengre ned i metodekapittelet redegjøre for teorien bak de seks trinnene sammen med 

hvordan analysen blir analysert trinn etter trinn. 

 

2.9 Oppsummering 

For meg presenterer det norske utdanningssystemet et godt utviklet læringstilbud for alle barn 

og ungdommer i Norge. Det settes store krav til lærernes kunnskap og til hvordan de skal lære 

bort til eleven for at elevene skal oppnå læring og utvikling i hele skoleløpet. Dette er 

formulert i lover og regler og regler for å følge barns opplæring og hvordan de skal oppnå 

læring. Læreplanverket er blitt tilgjengeliggjort som et verktøy for lærerne og beskriver 

hvordan lærerne skal gjennomføre undervisningen slik at elevene oppnår et felles mål. I 

læreplanverket er det også foreskrevet tiltak for de elevene som trenger tilpasset opplæring 

eller spesialundervisning. Dagens overordnede regler har gjort det mulig for skolene å følge 

opp alle elevene, med deres ulike forutsetninger, slik at alle elever skal komme under samme 

paraply. Det påpekes ofte at det er viktig å etablere et godt samarbeid om den enkelte eleven, 

både tverrfaglig og mellom foreldre og ulike faglige instanser. Bronfenbrenners 

utviklingsøkologiske modell ble benyttet til å forklare hvordan faktorer fra miljø i samfunnet, 

og individets nære kontekst henger sammen og hvordan den kan benyttes for å forstå 

foreldrenes opplevelser på inkludering av sine barn i skolen. Narrativ tilnærming blir 

hensiktsmessig for å forstå foreldrenes perspektiver, meninger og erfaringer. 
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for metoden som ble brukt for å besvare problemstillingen. 

Første avsnitt omhandler kvalitativ forskningsmetode, som følges opp med en redegjørelse av 

narrativ metode. Deretter vil det bli sagt litt om utvalg og rekruttering av deltakere til 

undersøkelsen. Videre vises det til tematisk analyse som utgangspunkt for min undersøkelse 

av foreldrenes historier. Hvordan bearbeiding av datamaterialet og hvordan datamaterialet ble 

analysert vil bli forklart i neste avsnitt, før jeg vil gjøre rede for noen sentrale spørsmål som 

angår pålitelighet og gyldighet. Til slutt i dette kapittelet beskrives noen etiske utfordringer og 

hvordan jeg har forsøkt å løse disse. 

 

3.1 Min valgte forskningsmetode og tilnærming 

Innenfor kvalitativ forskning finnes det mange studier som fokuserer på språk og 

kommunikasjon siden det er sentrale funksjoner i alt sosialt liv. Kvalitativ forskningsmetode 

har forskjellige tilnærminger og denne undersøkelsen fokuserer på språk i form av skrevne, 

personlige historier, tilrettelagt som tekster som skal analyseres for å forstå hvordan individer 

skaper sine meninger i en tekst (Gall, Gall & Borg, 2007). 

Problemstillingen utgjør et utgangspunkt for hvordan man går metodisk frem i en 

vitenskapelig undersøkelse (Moen & Karlsdóttir, 2011) og metodevalget skal reflektere hva 

man faktisk prøver eller ønsker å finne ut (Tjora, 2017). Ordet metode viser til en 

fremgangsmåte, måten å gjøre noe på, og omhandler både ulike typer verktøy og rekkefølgen 

de brukes i. Tjora (2017) beskriver kvalitativ forskning som forskjellig fra kvantitativ 

forskning ved at det legges større vekt på tolkning og forståelse ettersom den datatypen som 

samles inn er talte eller skrevne ord. Min valgte metode har som formål å produsere kunnskap 

om enkeltpersoners meninger og erfaringer, og om hvordan disse meningene og erfaringene 

kan tolkes og forstås. Kvalitativ metode er særlig egnet til å fortolke og forstå menneskers 

oppfatninger og holdninger om den virkeligheten de lever i, noe som også gjelder for min 

undersøkelse, som handler om hvordan foreldre opplever og beskriver sitt barns situasjon, og 

hvor hensikten er å belyse deres kunnskaper, erfaringer og meninger om dette (Tjora, 2017). 
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Innenfor kvalitativ forskning finnes det flere mulige tilnærmingsmåter, som kan knyttes til 

ulike vitenskapstradisjoner (Tjora, 2017). Innenfor den grenen som har fått betegnelsen 

narrativ metode finnes det igjen flere tilnærminger, som alle har til hensikt å avdekke logiske 

og meningsfulle mønstre (Riessman, 2008). Jeg benytter her narrativ metode for å finne svar 

på hvordan foreldre opplever og beskriver inkludering av sine barn med Down syndrom i en 

ordinær skole. For å undersøke dette trengte jeg informanter som er tett på barnet og som kan 

beskrive sine opplevelser gjennom refleksjon om konkrete episoder. 

 

3.2 Den Narrative metoden 

I teorikapitlet har jeg beskrevet noen hovedtrekk i den narrative tilnærmingen. I det følgende 

beskriver jeg de metodiske trinnene jeg foretok for å analysere informantenes historier slik at 

jeg kunne få tilgang til deres perspektiver, meninger og erfaringer. Ved å følge narrativ 

metode for å innhente data i skrevet og muntlig form, kunne jeg få innsikt i deres erfaringer, 

noe som ikke hadde vært mulig hvis jeg hadde stilt mer avgrensede spørsmål. Spørsmålene 

var åpne men samtidig begrenset til den problemstillingen jeg ønsket svar på. Fortellingene 

jeg mottok på e-post ble direkte lagt inn på NVivo, som er et dataprogram for analyse av 

kvalitative data. Intervjuene ble først tatt opp digitalt, deretter lagt inn i NVivo, hvor 

lydopptakene ble transkribert til skriftlige tekster for analyse. Jeg hadde to metoder for å 

samle inn datamaterialet fra informantene, noe som kan være en fordel. På den andre siden slo 

første del av rekrutteringsprosessen litt feil, siden jeg ikke fikk inn så mange historier som jeg 

ønsket. Narrativ metode betraktes ofte som tidsbesparende og lite påtrengende (Tjora, 2017). 

Styrkene er at dataene vil være direkte fra deltakerne og gi innsikt i deltakernes perspektiv, 

ståsted og meninger. Metoden har sine svakheter også og det er noe jeg har tatt hensyn til. Her 

har jeg foretatt et nytt metodisk grep.   
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3.3 Utvalg 

Gitt prosjektets tidsramme valgte jeg å innhente informasjon fra ca.10 foresatte til barn med 

Downs syndrom. Planen var å gjennomføre narrativ analyse av historiene til foreldrene og det 

er da et poeng at disse fortellingene skulle være innholdsrike når det gjaldt den type 

informasjon jeg var ute etter. Fortellingene ble sendt til meg på e-post og jeg hadde mulighet 

til å stille oppfølgende spørsmål hvis jeg trengte mer informasjon fra respondentene pr. e-

post.  

Målet var å intervjue foreldre til grunnskoleelever på 5. trinn, fordi foreldre som har hatt barn 

i skolen i flere år kan forventes å ha mer erfaring med inkludering, og det ville hjelpe denne 

undersøkelsen med å forstå inkludering over tid.  

Tilgangen til foreldrene fikk jeg gjennom Norsk nettverk for Downs syndrom (NNDS), som 

dekker hele Norges foreninger for barn og unge med Downs syndrom. Etter 

administrasjonens tillatelse fikk jeg tak i deltakere til undersøkelsen som frivillig ønsket å 

delta.  

 

3.4 Rekruttering 

Det har ikke vært en enkel sak å rekruttere deltakere til denne studien. Etter at tillatelsen fra 

styret i NNDS forelå, postet jeg først en forespørsel om deltakelse til foreldre til barn med 

Downs syndrom. på Facebooksiden til NNDS hvor jeg informerte kort om hva undersøkelsen 

gikk ut på og la ved samtykkeskjema, slik at deltakerne kunne få mer innsyn i prosjektet. 

Dette fikk jeg ingen svar på. Etter venting i noen dager tok jeg kontakt med mulige kontakter 

som satt i styrene til Ups and Downs foreninger i ulike fylker i Norge. Ups and Downs 

foreninger er norske støtteforeninger for foreldre til barn med Downs syndrom. Noen av disse 

tok kontakt og videreformidlet min oppfordring om deltagelse til sine medlemmer. Fra noen 

fikk jeg da tilbakemeldinger om at jeg hadde gitt for lite opplysninger. Styret til en av 

foreningene anbefalte meg at jeg heller burde foreta samtaleintervjuer, siden mange ikke 

hadde tid eller ikke ønsket å skrive «avhandlinger» og mange foreldre hadde ikke tid til å 

skrive og sende historiene sine. Å formidle informasjon om undersøkelsen til styrelederne 

viste seg å bli en tidkrevende oppgave, og jeg hadde forventet at det skulle være mindre 
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problematisk å rekruttere deltakere til studien siden det pr i dag er 3651 medlemmer av 

forumet (NNDS. 2018).  

Etter en stund tok jeg også kontakt med norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) for å få 

tilgang til deltakere og spurte om de kunne poste et innlegg på Facebook- og hjemmesiden 

deres. Jeg fikk tidlig bekreftelse tilbake fra NFU og de ønsket at jeg lagde en henvendelse 

som inneholdt en overskrift, illustrasjonsfoto, en ingress og brødtekst om masterstudiet med 

kontaktinformasjon som de la ut på NNDS sin Facebookgruppe og sin hjemmeside. Etter at 

det ble lagt ut av administrasjonen fikk jeg 4 deltakere til studien, der en deltaker skrev sin 

historie til meg rett etter at personen mottok informasjonsskrivet og en kopi av godkjennelsen 

fra NSD. Etter et par uker hadde jeg rekruttert 7 deltakere til studien, men kun 2 av dem 

hadde sendt meg nedskrevne fortellinger på e-post. For å rekruttere flere deltakere gjenopptok 

jeg så igjen kontakten med administrasjonen til NNSD, men det var kun en til som viste 

interesse 

Til sammen hadde jeg på dette tidspunktet 7 deltakere, og purret ydmykt opp til fire ganger til 

5 deltakere som hadde sagt seg villige til å sende over sin fortelling. 2 deltakere var 3-4 uker 

forsinket og 2 andre deltakere sendte aldri inn sin fortelling selv om de hadde gitt sin 

underskrift på samtykkeerklæringen. En deltaker var kun villig til å bli intervjuet på telefon 

og en ønsket å bli intervjuet etter påsken. Planen var å intervjue foreldrene på telefon og ta 

opp samtalen ved hjelp av en “app” for senere transkribering. Ordet «app» er en forkortelse 

for det engelske ordet application. Det betyr at appen er et lite program som kan lastes ned på 

mobiltelefon. Den appen jeg brukte het call recorder.  

 

3.5 Bearbeiding av datamaterialet 

Nedenfor vil jeg forklare hvordan jeg har bearbeidet datamaterialet i NVivo, jeg vil også 

redegjøre for narrativ analyse før jeg beskriver hvordan jeg har foretatt analyse av 

datamaterialet ved å følge seks trinn i tematisk analyse. Til slutt reflekterer jeg over etiske 

vurderinger som jeg har gjort under metodedelen.  
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3.6 NVivo programvare 

I min undersøkelse hadde jeg behov for å behandle data med ustrukturert informasjon i form 

av transkriberte intervjuer og nedskrevne historier. NVivo er et program for kvalitativ 

dataanalyse og er et redskap til å organisere, analysere og få struktur på skriftlige 

formuleringer fra intervju. NVivo programvare er kompleks og kan blant annet brukes til å 

transkribere og kode tekst. Programvaren hjelper kun med å systematisere datamaterialet og 

står ikke for selve analysearbeidet. NVivo ga meg et sted å organisere, bearbeide og kode 

dataene mine til temaer som er beskrevet nedenfor under tematisk analyse. Slik arbeidet jeg 

mer effektivt ved å ha alt oversiktlig på et og samme sted. 

 

3.7 Den narrative analysen  

Formålet med analyser av kvalitativt materiale er å organisere, sammentrekke og fortolke data 

(Tjora, 2017). Riessman (2008) påpeker at det ikke finnes ingen noen fast “oppskrift” på 

narrativ analyse, men det finnes mange vinklinger og muligheter innenfor narrativ analyse. 

Fortellinger kan gi informasjon om hvordan personer har opparbeidet sine erfaringer og 

meninger for eksempel i form av måten teksten er konstruert, språkbruk, det som fortelles og 

måten det fortelles på (Bo, et al., 2016). Jeg har valgt denne analysemetoden for å 

tydeliggjøre det som er av betydningsfull informasjon. Dette innebar at mitt fokus ble rettet 

både mot fortellingenes form og innhold, og særlig mot informantenes språkbruk og hvordan 

de formidlet sine meninger og erfaringer gjennom fortellingene de delte med meg. 

Tilnærmingen er egnet til et bredt spekter av narrativ tekst og Riessman (2008) foreslår at 

narrativ analyse tas ut fra to basisformer, den ene er en tematisk tilgang og den andre en 

strukturalistisk tilgang (Riessman, 2008, s.77). Til denne undersøkelsen egner det seg 

tematisk tilgang for å undersøke nærmere på problemstillingen. 
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3.8 Tematisk analyse av datamaterialet 

Jeg har valgt å bruke tematisk analyse for å forstå innholdet i historiene til informantene. 

Tematisk analyse som er en metode hvor datamaterialet organiseres og beskrives for å 

identifisere bakenforliggende mønstre. Tematisk analyse inneholder seks trinn som beskrives 

slik av Braun & Clarke (2006): 1, å gjøre seg kjent med dataene, 2, sette i gang med koder, 3, 

søke etter temaer, 4, gjennomgang av temaer, 5, produsere og 6, ferdigstille resultater. 

Koder, temaer og kategorier i tematisk analyse er begreper brukt i forhold til å sortere rådata 

ved å kode, binde sammenhengende tekst til å lage egnet temaer og kategorier blir laget til 

temaene med passende undertemaer. 

I artikkelen ‘Using thematic analysis in psychology’ påpeker Braun & Clarke (2006) at 

tematisk analyse er en fleksibel metode som er lett å utføre av lite erfarne forskere og viser til 

fleksibiliteten (Braun & Clarke, 2006). Det kan hjelpe meg til å avdekke innhold i historiene 

som jeg analyserer trinn etter trinn slik som det er beskrevet i fremgangsmåten og jeg vil i det 

følgende beskrive nærmere hvordan jeg gikk fram og utførte min analyse:   

 

3.8.1 Bli kjent med data 

I dette avsnittet beskriver jeg kort hva første fasen inneholder i tematisk analyse og hvordan 

jeg har analysert dette trinnet. 

Den første fasen i tematisk analyse handler om å gjøre seg kjent med data. Materialet kan 

samles inn med ulike metoder; noen typer informasjon foreligger allerede, mens andre må 

samles inn gjennom interaksjon med levende mennesker. Hvis data er samlet gjennom 

interaksjon, vil forskeren finne visse ting mer interessant enn andre. I denne fasen anbefales 

det å lese gjennom data et par ganger for å få kjennskap til materialet før en setter i gang med 

analysen. Det er viktig å kontrollere at man har transkribert riktig og ivaretar all relevant 

informasjon. 

Da jeg fikk tilsendt fortellingene på e-post begynte jeg å få et inntrykk av hva de inneholdt. 

Jeg fordypet meg i disse historienes ulike aspekter ved å lese minst to ganger for å se etter 

mønstre og meninger. Under denne fasen tok jeg notater ved siden av for å merke meg ideer 
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for koding. Jeg fikk også en grundig forståelse av materialet jeg hadde transkribert ved å 

sjekke transkripsjonene tilbake mot de opprinnelige lydopptakene. 

3.8.2 Innledende koding 

I andre fase i trinnet beskriver jeg hvordan tematisk analyse anbefaler å gå videre i analysen 

og deretter viser jeg til hvordan jeg har utført analysen i denne fasen. 

Denne fasen begynner når en har lest og gjort seg kjent med dataene og har utviklet en liste 

over ideer om hva teksten inneholder og hva man finner interessant ved dem. Først skal det 

begynnes med å produsere koder fra rådata med informasjonen som er meningsfull. Kodingen 

kan være basert på spesifikke ideer eller tanker og spørsmål en ønsker å undersøke nærmere, 

og det arbeides systematisk i hele datasettet for å identifisere interessante temaer og mønstre. 

Det er viktig at all tekst er kodet og samlet sammen under passende tema i dette trinnet før en 

går videre på neste trinn. For å bearbeide tekst kan det benyttes ulike relevante 

dataprogrammer, blant annet Nvivo.  

Etter at jeg hadde lest og gjort meg kjent med innsendte historier og transkriberte tekster fra 

intervjuer, begynte jeg å kode det som var interessant og meningsfullt. Noen ganger var det 

vanskeligere å bryte opp de innsendte historiene i ulike tema enn med intervjuene  

I starten forsøkte jeg å opprette noen enkle koder ut fra mine inntrykk fra rådataene. Jeg kodet 

fortellingene i to deler, den første delen identifiserte deltakernes opplevelser og den andre 

delen var rettet opp mot teorien om skolepolitiske mål. Deretter lagde jeg dokumenter for 

disse to temaene og flyttet teksten i hvert dokument, slik kunne jeg skille temaene og se 

sammenheng i hvert tema. 

3.8.3 Søk etter temaer 

I tredje trinnet beskriver jeg og analyserer jeg samtidig hvordan jeg utførte denne fasen.  

Denne fasen begynner når all tekst er kodet og sortert. I denne fasen rettes fokus mot temaer, 

og analysen er på et bredere nivå for å samle kodene under mer overordnede temaer. Her 

foretas det en sortering av undertemaer som passer inn under noen få hovedtemaer. Jeg brukte 

et verktøy inne på Nvivo for å lage et tankekart, dette gjorde jeg for å sortere og lage 
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undertemaer og det ga meg en visuell oversikt for å jobbe med temaene. Ved bruk av 

tankekart kunne jeg plassere undertemaer til tilhørende hovedtemaer. Disse to hovedtemaene 

har jeg gitt navnet hovedkategorier, fordi det er to ulike kategorier. 

3.8.4 Gjennomgang av temaer 

I denne fasen forklarer jeg kort to nivåer som inneholder i trinn fire i tematisk analyse og 

beskriver hvordan jeg har gjennomført analysen i dette trinnet. 

Dette trinnet inneholder to nivåer; det ene nivået er gjennomgang og det andre nivået er 

bearbeiding av temaer. Det første nivået innebærer gjennomgang av kodede innholdet i 

fortellingene, hvor samlede utdrag for hvert tema skal leses og vurderes om de danner 

sammenhengende mønstre. Temaer som danner et sammenhengende mønster kan flyttes 

videre til neste trinn i analysen. 

Da temaene var klare leste jeg gjennom temaene og leste om det var et sammenhengende 

mønster i hvert tema. Tekstbiter som jeg ikke syntes passet under et tema ble enten flyttet til 

et annet tema eller forkastet. Deretter bearbeidet jeg vært tema og sjekket om beskrivelsene 

passet til temaene. Det var klare og identifiserbare forskjeller mellom temaene, jeg sjekket 

dette ved å se om fortellingenes innhold samsvarte med hverandre og hvordan teksten hadde 

likheter i begreper og meninger.  

3.8.5  Produksjon og ferdigstillelse av resultater 

I dette avsnittet har jeg valgt å slå sammen trinn fem og trinn seks for å beskrive hva de 

inneholder og har analysert trinn fem under og trinn seks blir presentert i neste kapittel.  

I den femte fasen av analyseprosessen skal temaene forberedes for analyse. Temaene 

organiseres til en sammenhengende kategori med tilhørende fortellinger. For hvert enkelt 

tema skal det bli gjennomført en detaljert analyse og til slutt navngi hva temaene handler om. 

Den sjette og siste fasen i tematisk analyse er ferdigstillelse av rapportens resultater. 

I denne femte fasen organiserte jeg temaene til en sammenhengende kategori som hadde 

lignende historier. Til sammen ble det dannet tre kategorier med navnet 1, læring og mestring, 

2, menneskelige relasjoner og 3, negative opplevelser til utdanningssystemet. Under disse 
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kategoriene ble det plassert tilhørende temaer. Under dette hovedtemaet tilordnet undertemaer 

“det uforutsette”, “personlige ressurser” og “kompetanse”, videre i kategorien med navnet 

relasjoner kom det temaene “fortrolighet”, “støttespillere” og “inkludering” og under siste 

kategorien heter temaene “holdninger” og “klager”. På dette tidspunktet fikk jeg en følelse av 

hvordan siste del i trinnet blir.  

I det siste trinnet av tematisk analyse har jeg tolket og analysert informantenes fortellinger, 

det vil si at jeg tolket temaene etter kategorier som ble dannet underveis. Jeg har tolket 

historiene fra fem informanter og knyttet sitatene deres der det var en sammenheng til 

temaene og systematisk analysert gjennom hele fasen.  

 

3.9 Etiske og praktiske vurderinger 

I dette kapittelet vil jeg beskrive etiske og praktiske utfordringer denne masteroppgaven har 

møtt på og hvilke etiske regler det måtte tas hensyn til for å gjennomføre undersøkelsen. For å 

foreta undersøkelsen trengte jeg tillatelse fra NSD for å samle inn historier fra foreldrene. I 

det følgende vil jeg forklare denne prosessen nærmere og beskrive hvilke etiske vurderinger 

jeg måtte foreta da jeg rekrutterte informanter til undersøkelsen. 

3.9.1 Forskningsetiske retningslinjer 

Forskningsetiske retningslinjer er forklaringer om grunnleggende normer og verdier for 

forskere: 

«Formålet med de forskningsetiske retningslinjene er å gi forskere og forskersamfunnet 

kunnskap om anerkjente forskningsetiske normer. Retningslinjene er rådgivende og 

veiledende, (...) og fremme god vitenskapelig praksis» (NESH, 2016, s.5). 

For å komme i gang med å rekruttere informanter til undersøkelsen trengte jeg å forsikre meg 

om at min studie holdt kravene om personvernopplysninger ved å søke godkjennelse fra norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Datatilsynet må gi konsesjon til behandling av 

personopplysninger og det må først søkes om konsesjon før jeg kunne sette i gang med min 

undersøkelse (NESCH, 2016). Det stilles strengere krav til forskning om barn enn når man 

forsker om voksne. I denne undersøkelsen ble det bare benyttet voksne informanter.  
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Før konsesjonen ble søkt til NSD skrev jeg ferdig informasjonsskriv med samtykkeskjema og 

NSD fikk den nødvendige informasjonen om undersøkelsen da jeg sendte inn min 

prosjektbeskrivelse sammen med søknaden. I informasjonsskrivet skrev jeg min og min 

veileders kontaktinformasjon og skrev hva studien gikk ut på, slik at informantene fikk innsikt 

i hva studien handlet om og hva den krevde for å delta. I retningslinjer fra NESH (2016) står 

det at forskningsdeltakerne må få tilstrekkelig informasjon om forskningens formål og om 

følgene av å delta i forskningsprosjektet. Informasjonsskrivet inneholdt viktig informasjon om 

undersøkelsens informanter og beskrev hvordan prosjektet skulle utføres. Når forskningen 

omhandler personopplysninger måtte jeg informere og innhente samtykke fra informantene 

for å delta i undersøkelsen, noe jeg som forsker er pliktig til. Samtykke skal være av fri vilje 

til å delta uten noe press fra forskeren og informantene skulle kunne trekke seg fra 

undersøkelsen når som helst, hvis de ønsket det. Videre står det i retningslinjene at samtykket 

bør være dokumenterbart både for å tydeliggjøre forskerens ansvar og for å sikre 

forskningsdeltakernes rettigheter og det bør foreligge en signert samtykkeerklæring (NESH, 

2016, s.15).  

Det tok opptil 6 uker før konsesjonen ble godkjent fra NSD og rekruttering av deltakere måtte 

jeg vente med til jeg fikk en bekreftelse fra NSD. Da jeg mottok kvittering fra NSD satte jeg i 

gang med å rekruttere deltakere til studien, og noen av informantene ville forsikre seg for å 

delta i studien ved å få se på godkjennelsen fra NSD før de samtykket til å delta. Slik kunne 

jeg også forsikre meg om at informantene hadde et seriøst ønske om å delta. Innsamlet 

informasjon om personlige opplysninger skulle være anonymisert og som forsker hadde jeg 

taushetsplikt. Siden deltakerne skulle være anonyme ble det lettere for meg å innhente 

historiene på e-post. Jeg brukte min student-epostadresse på universitet i Oslo og disse e-

postene ble sendt til meg dit og navnene til informantene var synlige for meg som kunne være 

sporbare. Etter endt studie har jeg ikke tilgang til e-post og all informasjon skal bli slettet. 

Senere sendte jeg en forespørsel til NSD om endringer i masteroppgaven sin metode, noe som 

jeg var pliktig til å gjøre. NSD ga meg tillatelse til å intervjue 2 deltakere og gjøre samme 

prosess med fortellingene som jeg skulle med nedskrevne fortellinger fra foreldrene (Vedlegg 

2).  

Underveis i undersøkelsen ble jeg nødt til å gjøre endringer for å få nok informanter til 

undersøkelsen og jeg måtte da søke NSD om å foreta endringer i prosjektet. Jeg ønsket å 
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telefon intervjue 2 informanter og jeg kunne ikke sette i gang med intervjuet før det var gitt en 

tillatelse fra NSD.   

3.9.2 Etiske hensyn under rekrutteringsprosessen 

Utfordringer med å rekruttere informanter oppstod tidlig da det ikke var mange som hadde 

fått med seg innlegget på facebooksiden til NNDS. Det var derfor få som meldte sin interesse 

til å delta i undersøkelsen. Selv om det er mange medlemmer på facebooksiden, er ikke alle 

medlemmene like aktive på medlemssiden på samme tidspunkt. Derfor kan det hende at 

mange ikke hadde sett innlegget om denne undersøkelsen, selv om innlegget ble dyttet «opp» 

tre ganger til sammen på en periode på 40 dager. 

Personer som svarte at de var interessert i å delta i undersøkelsen, men som ikke sendte inn 

sine historier innen fristen var jeg forsiktig med å purre og ikke for å være påtrengende tenkte 

jeg at det holdt med å minne medlemmene på studien min etter litt venting. På andre relevante 

facebookgrupper var jeg mer beskjeden med å dytte opp innlegget, siden medlemmene på den 

siden også er medlemmer på NNDS sin facebookgruppe. Jeg har også vist forsiktighet til 

administratorer ved å kun spørre to ganger til sammen, og jeg har prøvd å vise respekt for 

personers privatliv og familieliv ved å ikke mase og forstyrre deres tid. 

Når det gjelder personer som hadde oppgitt at de ønsket å delta, men som ikke sendte inn sine 

fortellinger purret jeg kun to til tre ganger ved å spørre om de fortsatt var interessert til å delta 

i undersøkelsen og ikke var påtrengende med flere spørsmål i etterkant. Jeg tok hensyn til å 

ikke spørre om detaljer som navn, bosted, skole og andre relaterte opplysninger for å beholde 

anonymiteten til deltakere og ha respekt på valgene til informantene ved å ta hensyn til: 

«Forskeren skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet», 

«forskningen skal verne om personlig integritet, sikre frihet og selvbestemmelse, respektere 

privatliv og familieliv og beskytte mot skade og urimelige belastninger» (NESH, 2016, s.12). 

Under rekrutteringsfasen tenkte jeg på om å ha fått tak i de riktige kildene for denne 

undersøkelsen, som jeg har spurt etter og vært kritisk til om jeg fikk tilgang til informanter 

med riktig informasjon. I mitt tilfelle var det viktig at data kom fra informanter som selv 

hadde opplevd inkludering av sitt barn og hadde nærhet til erfaringen.   
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4 Tolkning av informantenes historier, 

trinn seks. 

Gjennomføring av tematisk analyse av datamaterialet har jeg gjort slik Braun & Clarke (2006) 

har beskrevet. I dette avsnittet vil jeg presentere, tolke og analysere funn fra informantenes 

fortellinger som kom frem i tematisk analyse og dette er det siste og sjette trinnet i tematisk 

analyse. Trinn seks er viktig i tematisk analyse, fordi det er i dette trinnet jeg som forsker kan 

finne ut opplevelser til informantene og har mulighet til å tolke. I dette kapittelet presenterer 

jeg resultater fra temaene, men først vil jeg forklare hva disse temaene står for og de 8 

temaene som jeg kom frem til er: 

 

1.      Det uforutsette  

2.      Personlige ressurser 

3.      Kompetansen 

4.      Fortrolighet 

5.      Støttespillere 

6.      Inkludering 

7.      Holdninger  

8.      Klager 

 

Det uforutsette- under dette begrepet er det informantenes opplevelser på det de ikke hadde 

forestilt seg i møte med skole og skolestart. Dette dreier seg om erfaringer i en kontekst. 

Personlige ressurser- er knyttet til barn med Downs syndrom, der informantene fortalte 

positive egenskaper og evner hos barna. Sosiale ressurser ble også lagt vekt på, primært det å 

ha støttespillere blant venner og familie  

Kompetansen- innebærer hva elevene med Downs syndrom kan av det faglige og den læring 

disse elevene har opparbeidet. 

 

Fortrolighet- i denne undersøkelsen med informantene er dette begrepet brukt i forhold til 

hvordan informantene ønsket å betro seg til, hadde håp om eller ikke ble betrodd av i et 

samarbeid med ulike fagpersoner i utdanningssystemet. 
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Støttespillere- i denne sammenheng er det lærere, spesialpedagoger og assistenter som har 

dannet et overordnet tema for de som hjelper eleven i læring.  

 

Inkludering- begrepet inkludering kom mange ganger opp i historiene til deltakere og derfor 

ble dette et tema.  

Holdninger- er referert til de voksne i skolesystemet som har vært i kontakt med barnet eller 

foreldrene. Hvordan disse har forholdt seg i møte med informantene og hvordan informantene 

har opplevd andre og taklet stresset som har utløst seg i møte med personalet på skolen.  

Klager- det er de opplevelsene informantene har gjort ved å klage på utdanningssystemet, 

hvordan det har preget dem og hvor langt de har gått ved å klage. Informantene har forsøkt å 

mestre ytre og indre vilkår. 

 

Under de tematiske analysene kom jeg fram til 2 hovedtemaer og 8 subtemaer, som igjen ble 

knyttet til tre kategorier for tolkning av informantenes historier. Disse kategoriene valgte jeg å 

kalle læring og mestring, menneskelige relasjoner og negative erfaringer med 

utdanningssystemet. Den første kategorien læring knytter jeg til temaene «det uforutsette», 

«personlige ressurser» og «kompetanse» fordi disse tre temaene hadde koblinger til hverandre 

og passet under samme type kategori som hadde relevans med læring og skolen. Den andre 

kategorien menneskelige relasjoner knytter jeg temaene «fortrolighet», «støttespillere» og 

«inkludering», fordi temaene inneholder relasjoner til barnet, foreldrene, lærere, pedagoger, 

spesialpedagoger og assistenter. I siste kategori negative erfaringer til utdanningssystemet 

knytter jeg temaene «holdninger» og «klager», fordi temaene berører hverandre selv om de er 

ulike, men begge er preget med negative erfaringer.    

Alle tre kategorier vil bli presentert i eget avsnitt, der jeg vil tolke og analysere mine funn fra 

undersøkelsen. Alle navn på informantene er fiktive slik at deres identitet forblir anonym. 

Jeg har prøvd mitt beste på å korte ned på sitatene for at rapporten ikke ble for lang og jeg vil 

i det følgende legge frem funn fra analyseprosessen. 
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4.1 Læring og mestring 

Jeg valgte å plassere temaene «det uforutsette», «personlige ressurser» og «kompetanse» 

under kategorien «læring og mestring» fordi disse temaene er knyttet til skolen, hvor elevene 

skal lære og utvikle seg og hvor foreldrene opplevde sine barns skolestart. Foreldre har 

forventninger rettet mot barnets skolestart og barnas fremtidige læring, og som andre foreldre 

ønsker det beste for barnet sitt. Her vil jeg presentere funn informantene har opplevd i form 

av overraskelser i møte med skolen og endringer informantene måtte gjennom. Foreldrene 

kjenner barnet sitt best og vet hvilken identitet det har fått gjennom oppveksten og den 

perioden barnet har gått i barnehagen. Barnet har opparbeidet kompetansen sin i samarbeid 

med spesialpedagog og pedagog i barnehagen, og i sin fritid og med familiemedlemmer. 

Barnet lærer mye i sine første år ved å være sammen med andre barn og ved at det kan vokse 

og utvikle seg med og uten hjelp. Barnet var et naturlig hovedtema i fortellingene, og det kom 

snart fram en rekke undertemaer som identitet, kunnskap, omgjengelighet og evnerikdom. 

Under temaet «det uforutsette» vil jeg først presentere hvilke forventninger informantene 

hadde til skolen. Deretter vil jeg presentere «personlige ressurser» hvilke meninger 

informantene hadde om sine barn. Til slutt vil jeg presentere «kompetanse» der informantene 

forteller om kompetansen til sine barn. 

 

4.1.1 Det uforutsette  

Sitatet under presenterer det informanten opplevde for sønnen sin når han skulle begynne på 

den ordinære skolen: 

Pia: 

«Vi valgte den offentlige skolen, fordi vi tror på den offentlige skolen, jeg er ikke noe 

privatskolemenneske. eh, men så er det jo det at sønnen min er også hørselhemmet og 

jeg opplevde at de var ikke interessert, de var ikke i noe dialog, om hvor han kunne gå 

hvor han passet, jeg hadde tre møter med nærskolen og det var det jeg tenkte som en 

selvfølge. selfølgelig skal han gå på nærskolen, men rektor glemte fra gang til gang, 

møte til møte hvem han var (...) og jeg følte at det ville bli en liten spesialgruppe da, 

noe jeg så senere at det også ble»  
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Informant forteller her stolt hvor mye hun har tro på den offentlige skolen, og opplever at 

siden hun har et hørselshemmet barn med spesielle behov så blir hun ikke tatt på alvor av 

rektor og rektor viser lite interesse. Her ser vi at Pia hadde forventninger til et samarbeid med 

rektor på nærskolen, men Pia opplevde at mangel på interesse fra rektor førte til at barnet 

hennes ble plassert i en spesialgruppe. Jeg tolker at Pia opplevde noe helt annet enn det hun 

hadde forventet for barnet sitt ved skolestart. 

En annen informant forteller en liknende historie som Pia på hvordan de som foreldre 

opplevde møte med rektor: 

Anne: 

«at vi tenker inkludering må vi velge skolen, (…) da velger vi nærskolen da, selv om vi 

egentlig var helt uenige som nærskolen (…) så var de ikke så interessert i å ta han 

imot. Neeei, de brukte tre måneder (…) og han var knapt forberedt han rektor når vi 

møtte på husker jeg,  og det var sånn vi gikk ut derfra den gangen, da kikka vi- jeg og 

mannen min ned på hverandre, at eæh det var bare ei spiker i kista på at vi var sikre 

på at nærskolen vakke et tema»  

 

Her forteller Anne om en lignende situasjon som Pia opplevde, at nærskolen ikke var 

interesserte i å ta imot barnet deres. Her ønsket informanten inkludering for barnet sitt i 

skolen, og derfor hadde hun valgt nærskolen, men etter et møte med rektor som var tre 

måneder etter skolestart ble foreldrene demotiverte for nærskolen. Her ser vi at Anne bruker 

en form for ironi for å få frem skuffelsen sin og at hun hadde mistet håpet til nærskolen. 

 

Tredje informant forteller i sitatet under hvordan hun opplevde nærskolen, hennes 

forventninger ble ikke som hun hadde ønsket og hvordan det påvirket barnet hennes: 

 

Birgit: 

«Jeg ønsket min sønns deltakelse i vanlig nærskole. Da den skolen også har 

spesialskole ønsket de organisatorisk å plassere han her. Etter kort tid ble dette 

problemet (…) 2 året gikk jeg motvillig med på overføring grunnet skolen ikke klarte 

tilrettelegging. Det året endret min sønn seg i negativ retning. Ble innesluttet, mindre 

glad, ville ikke ut, mindre sosial, sint, begynte å slå»  
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Jeg tolker det slik at siden Birgit hadde et barn med spesielle behov, og skolen hadde en 

spesialskole så ble barnet hennes plassert i spesialskolen automatisk selv om moren ønsket 

deltakelse for sønnen sin i den ordinære skolen. Birgit viste til at barnet hennes fikk dårlig 

adferd og finne en annen løsning når problemene begynte å oppstå på spesialskolen, siden de 

ikke klarte å tilrettelegge for sønnen.  

Fjerde informant har også opplevd liknende som de andre informantene om undervisning i 

spesialklasse eller spesialavdeling og Sofia forteller sin opplevelse slik: 

 

Sofia: 

«Vi fikk tilbud fra kommunen å la henne gå i en nystartet spesialklasse med 6 psykisk 

utviklingshemmede elever. Under sterk tvil takket vi ja til dette, hovedargumentet fra 

skolens side var at hun ville falle så utenfor på vanlig skole»  

 

Sofia fikk også et tilbud om spesialklasse for barnet sitt. Her tolker jeg det slik at kommunen 

mente at barnet hennes ville få det bedre i en klasse med andre utviklingshemmede barn enn 

sammen med elever på en vanlig skole, noe jeg tolket som at barnet til Sofia ble plassert i en 

segregert avdeling, altså atskilt fra andre barn som ikke hadde noe diagnose. 

I sitatet under beskriver en annen informant opplevelsen av en segregert avdeling: 

 

Birgit: 

«Det viste seg til at det var en løgn. Hadde vi visst at det var en ren 

segregeringsavdeling så hadde jeg jo aldri i min villeste fantasi gjort det!»  

 

Birgit følte at det fantes en annen virkelighet enn den hun trodde på da hun oppdaget 

sannheten om hvor barnet hennes skulle få opplæring. Her viste det seg at informanten ble 

svært overrasket over hvor barnet hennes ble plassert på skolen og hun ordla seg som hun 

ikke visste om barnet var inkludert sammen med andre medelever. Hun virket sjokkert og 

skuffet over at barnet ble plassert i en annen avdeling. Hun skrev hvor uakseptabelt hun 

opplevde det at barnet ble plassert i en segregertklasse.   



  

40 

 

I sitatet til Sofia under beskriver hun hvordan en spesialklasse påvirket læringen til barnet 

hennes: 

Sofia: 

«Etter et år i spesialklasse opplevde vi stor grad av avlæring av kunnskap, og 

innlæring av negativ adferd hun fanget opp hos nye medelever. Dette ble så markant 

at vi valgte å søke henne tilbake i gammel klasse»  

 

Videre i sitatet forteller Sofia overgangen til vanlig klasse igjen: 

 

 «Ved overflytting til ordinær skole igjen kom hun sakte men sikkert på rett spor 

faglig»  

 

Informanten fortalte her at barnet deres fanget opp negativ adferd fra andre medelever i en 

spesialklasse og det barnet hadde lært ble ‘glemt’. Jeg tolker det slik at når det er flere med 

utviklingshemming med ulike atferder, så ser medelevene opp til hverandre og etterlikner 

andres måter å være på slik at de adopterer atferder fra hverandre. Negativ adferd, kan blant 

annet påvirke motivasjonen for læring. Sofia opplevde en endring hos barnet sitt da hun 

overførte barnet til den gamle klassen, noe hun opplevde som et positivt resultat og dette 

valget følte Sofia seg tilfreds med. Birgit beskriver en liknende situasjon: 

 

Birgit: 

«Dessverre har året på spes skole ødelagt mye for min sønn sosialt da han mistet mye 

her. Ble gående alene, begynte å avvise andre og dette er en stor utfordring enda»  

Birgit hadde også opplevd som andre informantene hvordan spesialskolens påvirkning hadde 

vært på deres barn, som resulterte negativt og ga dårligere adferd. Her sa Birgit at sønnen ble 

mindre sosial, var mye alene og avviste andre. Dette tok barnet med seg videre og førte til at 

det fortsatt slet med det sosiale. Her ga Birgit skylden på spesialskolen for det som hadde 

ødelagt for sønnen hennes. 

Tredje informant deler sin historie om spesialskolen og hvordan hun ble rådet til å la sønnen 

gå på en skole med andre elever samme diagnose: 
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Pia: 

«den spesialskolen han gikk på, at de andre sa at det var viktig å bli kjent med andre 

med Downs syndrom, det tror for så vidt jeg også da, da sendte jeg han på 

spesialskolen og han ble overhodet ikke inkludert med de andre med Downs syndrom, 

det betyr ikke nødvendigvis at de automatisk er snille som har samme antall 

kromosomer, alle er ulike»  

 

Her tolket jeg de «andre» som rådgivere eller de moren hadde vært i kontakt med i forhold til 

skolen. Moren viste til at hun var enig i at flere barn med Downs syndrom ville trives 

sammen, men hennes erfaring ble en annen: selv om barna hadde samme syndrom, de var jo 

ikke like. Barn leker ikke nødvendigvis sammen med hverandre.  

 

Videre i sitatet beskriver informanten sin historie etter opplevelsen med spesialskole og valget 

hun tok: 

 
Pia: 

«så derfor, i denne prosessen så begynte jeg å lese i avisen om montesorripedagogikk, 

jeg ante ikke noe om det, men leste det og tenkte jøss, det ser ut som det passer, jeg 

hadde flere møter med rektor der da, også fikk han begynne der»   

 

Pias usikkerhet og dårligere erfaringer om inkludering knyttet til ordinær skole tolket jeg her 

som at hun kom over et bedre alternativ til barnet sitt og gjorde et inngrep for å få det til. Hun 

var villig til å bytte skole der barnet hennes ville få et bedre opplæringstilbud og valgte en 

privatskole istedenfor den offentlige.  

4.1.2 Oppsummering 

Alle informantene fortalte om negative opplevelser med spesialskolen, og om dårlig tilbud fra 

den ordinære skolen og om hvordan det påvirket deres barn på negative måter faglig og 

sosialt gjennom årene. Informantene hadde ikke sett for seg disse utfordringene i forkant av 

skolestart, noe jeg tolker som at det ble opplevd som en periode preget av stress og 

bekymringer for informantene. Stress og usikkerhet kan oppstå når foreldrene ikke vet hvor 

barnet deres tilhører og når de ikke mottar den hjelpen de trenger ved skolestart.  
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4.1.3 Personlige ressurser 

I det følgende sitat forteller informanten sin mening om barn med Downs syndrom: 

Pia: 

«Det å ha Downs syndrom er egentlig, er altså en alvorlig funksjonshemming i forhold 

til å ikke ha det og, men altså i forhold til mye annet man kan ha, så er det jammen en 

mulighetenes syndrom. de har masse å bidra med, de er morsomme og det er så synd 

at de ikke blir utnyttet»  

 

Jeg vil tolke det slik at Pia mener at det å ha Downs syndrom ikke er en så betydelig hindring 

for læring og utvikling som andre psykisk utviklingshemminger. Begrepet mulighetenes 

syndrom er mye brukt for diagnosen Downs syndrom, og beskrives som at personer med 

denne diagnosen har muligheter fremfor begrensninger. Jeg tolker mulighetenes syndrom som 

å klare seg i det meste, men det må gis muligheter. Informanten beskriver også at de er 

morsomme, men virker skuffet over at deres egenskaper ikke blir utnyttet.  

 

En annen informant forteller om positive ting om barnet sitt: 

 

Anne: 

«vi har jo en tross alt en oppegående gutt på 11 år altså som fungerer ganske bra. 

Selv om han er krevende og trenger mye hjelp så fungerer’ n bra da (…) Han har 

masse språk, ja ja masse masse språk han er god på språk, men stammer jo da»  

 

Her mener også informanten at barnet hennes klarer seg bra og ikke er så avhengig, selv om 

barnet har sine svakheter så virker informanten her fornøyd med hvordan barnet fungerer og 

sier videre:  

 

«er jo kjempesmart han sitter og han har fått seg telefon og han driver ringer tanter 

og onkler, besteforeldre og søsken (…) Han kan jo alt av passord og går inn på telefon 

og ringer og er på youtube og Gud vet Larsen før du får blogga»  

 
Videre sa samme deltaker hvor smart barnet hennes er digitalt og visuelt, og jeg vil tro at hun 

refererte til at det ikke er lenge til han begynner å skrive en blogg på internett, men dit har han 
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ikke kommet enda, noe jeg tolker som at hun forventet at det vil skje i fremtiden når han kan 

skrive. Dette viser hun ikke til i sitatet, men kun påpeker at han skriver tekstmeldinger, og at 

hun har tro på at det vil også komme.  

 

Tredje informant forteller også om de ressursene barnet hennes har og beskriver det slik i 

sitatet sitt: 

 

Pia: 

 
«han lærte faktisk å lese, han knakk lesekoden i første klasse, sammen med de andre 

(…) Han kan lese, han elsker å lese, problemet er å finne relevante bøker, han er på 

en måte en blanding av en seksåring og annen alder (…) Han viser stor interesse for 

bokstaver, lesing og tall. Og han liker å jobbe på skolen og liker å gjøre lekser»  

 

Sønnen til informanten har ikke noe problem med å lese, han viser stor interesse for skolefag 

og liker å gjøre lekser. dette tolker jeg som at ingen har klart å finne det rette lesestoff etter 

sønnens forutsetninger og at hun mener at han ikke utvikler seg like fort som han ville kunne 

med det lesestoffet som er tilgjengelig.  

 

Videre i sitatet under forteller en fjerde informant hvordan hun opplever sønnens kompetanse 

og beskriver barnet sitt slik: 

 

Birgit: 

«Har en gutt med god kompetanse, han går alene til skolen etter jeg har gått på jobb 

og går alene hjemlig er hjemme til jeg kommer (…) kan også jobbe med lekser hjemme 

før jeg kommer fra jobb. Og kan jobbe med enkle enkle mattestykker. Leser godt»  

 

Her beskriver også informanten at sønnens hennes er flink og kunnskapsrik og tolker det slik 

at barnet kan klare seg mye på egenhånd og ikke trenger så mye tilsyn og veiledning med 

skolerelaterte ting. En selvstendig gutt. 
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4.1.4 Oppsummering 

Ut i fra deltakernes fortellinger virker det som barna deres med Downs syndrom klarer seg 

godt i hverdagen og er flinke. Noen kommer hjem selv og gjør lekser uten hjelp, noen kjeder 

seg på skolen hvis det ikke blir tilrettelagt etter elevens nivå, og flere har knekt lesekoden. I 

fortellingene kom det frem hva barna er flinke til og disse barna hadde vist sine evner på flere 

skolefaglige ting. 

 

4.1.5 Kompetansen 

Informant beskriver i sitt sitat hvordan barnet hennes oppfører seg når noe blir vanskelig eller 

ikke har nok kompetanse: 

Anne: 

«Han kjeder seg på skolen han vet du, det er derfor han bruker unngåelsesstrategi, 

barn med Downs syndrom bruker jo unngåelsesstrategier når dem, altså når noe er 

vanskelig, eller er kjedelig eller ikke forstår hva som skal skje, så bruker dem jo ofte 

unngåelsesstrategi»  

 

Her fortalte Anne om at barnet hennes kunne ty til unngåelsesstrategier hvis noe var vanskelig 

eller kjedelig på skolen. Jeg vil tro at det er demotiverende når en ikke klarer å få til noe 

faglig eller når noe er uforståelig, og Anne forteller her at barn med Downs syndrom bruker 

strategier for å unngå dette. Dette kan være knyttet til et ønske om å være som alle andre: 

 

Birgit: 

«min sønn er veldig opptatt av at han er som alle andre. Han vil ikke ha syndromet»  

 

Sønnen til Birgit vil være som alle andre barn, men vet at han er annerledes og vil ikke ha 

Downs syndrom.  

I sitatet under forteller informant sin mening om hvordan hun opplever læring for sitt barn: 

Anne: 
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 «den ordinære opplæringen til sønnen er ikke kjempebra her i hvert fall (…) vi vil jo 

at han skal ha alle fag, vi vil jo at han skal lære mest mulig, at han skal ha norsk som 

andre har (…) når han er i klassen, så er han veldig ofte kun sosialt inkludert»  

 

Her tolker jeg det som informanten ønsker at deres sønn fikk den ordinære opplæringen slik 

som alle andre barn i alle fag, men han er sammen med klassen bare når det gjelder sosiale 

sammenhenger. Dette kan knyttes til opplevelse av at barnet ikke lærer like mye, hvis det var 

sammen med andre elever, og hvordan barn med Downs syndrom kan ha en fordel ved å gå i 

en vanlig klasse: 

 

Sofia:  

«Down syndrom barna trenger gode rollemodeller og derfor har mye igjen for å gå i 

vanlig klasse»  

 

Informanten påpeker her betydningen av å ha noen å se opp til for å lære ting. Dette tolker jeg 

som at det er nyttig for disse barna å gå i en vanlig klasse med andre medelever som de kan 

strekke seg opp til og det er skolens oppgave å legge til rette: 

 

Birgit: 

  

«Skolen må jobbe veldig hardt med tilrettelegging for å få han til å like å være i 

klasserommet, det er lettere for dem å putte han på grupperommet enn å inkludere han 

med klassen, også skylder dem på barnet»  

 

Et annet sitat illustrerer at skolen ikke er flink nok til å tilrettelegge for eleven i klasserommet 

og finner på lettere løsninger. Begrepet «putte» vil jeg tolke som: å bli plassert et annet sted 

enn det som passer best og deltaker beskriver her at det er barnets skyld. Det tolker jeg som at 

barnet ikke passer et sted i forhold til læreforutsetninger og ved å bli tatt ut av klasserommet 

kan gi andre påvirkninger: 

Sofia: 

 

«Det ble vanskeligere å få en naturlig tilhørighet til klassen, hun ble tatt mye fysisk ut 

av klassen for å ha undervisning»  
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Dette sitatet sier at ved å bli tatt ut mye fikk barnet til lite tilhørighet til klassen. Naturlig 

tilhørighet tolker jeg som å være med andre medelever i alle fag, gruppearbeid, sosiale 

settinger, spise sammen og det som alle andre normalt gjør i en vanlig skoleklasse.  

 

En annen informant deler sin liknende opplevelse om undervisning utenfor klassen og grunnet 

barnets mindre evner til å lære blir barnet tatt ut fra klassen:  

 

Birgit: 

 

«Skolen jobber ikke spesielt i forhold til inkludering, de har hatt vel mye undervisning 

i alenerom grunnet min sønns mindre arbeids kapasitet i stor klasse»  

Her beskriver Birgitte at siden sønnen hennes ikke har lik kapasitet som andre medelever, så 

får han mye undervisning i alenerom. Hun oppfatter det slik at skolen ikke jobber med 

inkludering, at det ikke finnes noen en praksis for å inkludere elever hvis de har behov for 

spesialpedagogiske tiltak og i sitatet til informant under beskriver læringen til sønnen sin slik: 

 

Anne: 

«Nei nå har dem jo holdt på med lesing og skriving i tre år og han kan jo ikke fortsatt 

lese og skrive»  

 

Emilie: 

«hva lærer de altså det var ikke noe fokus på læring»  

 

Dette tolker jeg som at informantene er skuffet når de beskriver at læring ikke har fungert og 

det har vært lite fokus på læring og en tredje informant har liknende opplevelse: 

 

Pia: 

«det handler veldig mye om riktig tilrettelegging altså han kunne mindre for hvert 

semester, det gik bakover!»  

 

Informanten påpeker her at læring handler mye om riktig tilrettelegging og at hun har opplevd 

at læring ga ikke de resultatene hun hadde forventet, men snarere at barnets læringsprosess 

gikk tilbake. Jeg vil tolke her bakover som at eleven «glemte» eller ble avlært det han 
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tidligere hadde lært og informant beskriver læring slik: 

 

Sofia: 

«Nå blir det dessverre mye prøv og feil»  

 

Sitatet illustrerer at læring prøves og feiles. Jeg vil tro her at læring tilrettelegges uten mål og 

mening. Sitatet under beskriver undervisning som er gitt mye alene på grupperom er under 

segregerte forhold med et dårligere undervisning, jobber fortsatt med det samme som eleven 

kunne i barnehagen, altså ikke gått videre i sin læring slik informantene beskriver under: 

  

Anne: 

«mye undervisning i alenerom (…) nå er segregering inn på grupperommet, nå sitter 

han stort sett på grupperommet, ja jobber med bokstaver som han kunne i 

barnehagen»  

 

Birgit: 

«også blir han organisert på en måte som en egen elev med en egen voksen på 

grupperommet (…) også får han tilfeldige bøker som er helt umulige å skjønne hva 

dem driver med (…)  vår erfaring er at mye endringer og for stor belastning kan føre 

til reversert utvikling faglig»  

 

Begrepet organisert tolker jeg som å gruppere eller sortere. Birgit beskriver også for sin sønn 

at han får undervisning på grupperommet og opplæringen har ikke mål og mening som er 

uforståelig for Birgit. Begrepet reversert utvikling tolker jeg som det som er innlært faglig blir 

borte ved store endringer eller belastning. Sofia referer også til i sitatet under at stor 

belastning påvirker adferden til barnet og Emilie opplever liknende: 

Sofia: 

«Når belastningen nå ble for stor var plutselig denne adferden tilbake igjen»  

 

Emilie: 

«Vi opplever at vår gutt trekker seg litt tilbake, mulig en trend på at det blir mer og 

mer»  
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Emilie beskriver også at sønnen trekker seg tilbake og beskriver det som en trend. Begrepet 

trend vil jeg tolke som noe kommer og går, lik som bølger. Emilie opplever det når noe blir 

mer og mer for sønnen sin, for eksempel faglige krav, men Birgit opplever at skolen setter for 

lite faglige krav og forteller det slik: 

 

Birgit: 

 

«Opplever at skolen setter for lav forventning faglig i forhold til engelsk og 

samfunnsfag, han etterlyser selv lesing i engelsk f.eks. (…) vi ser jo at det er ikke noe 

systematisk lese og skriveopplæring»  

 

Birgit mener her at barnet hennes kan mer, og skolen setter for lave forventninger og ser klart 

mangel på opplæringen. Her forteller Birgit at sønnen hennes har etterlyst mer lesing i flere 

fag og jeg tolker det som det ikke har blitt hørt. Viser til mangel på opplæringen og informant 

under beskriver også liknende om opplæring for sønnen sin slik: 

 

Anne: 

 

«så dem sitter og fortsetter med sånn grunnleggende ferdigheter, det som klippe og 

lime, sånn vaffel skole opplegg. klipping og liming og ADL ferdigheter (…) 

selvstendighetstrening og alt det (…) jeg er så sinna!! (…) det er veldig lite planer, jeg 

tror at dem har ikke noen gode arbeidsmetoder på hvordan dem skal gjøre det og jeg 

tror at dem ikke har noe kompetanse (…) kan vi gjøre, det kan vi konsentrere oss om 

hjemme, så kan der jobbe med fag»  

 

Her tolker jeg også som at deltaker prøver å si at skolen har for lave forventninger til barn 

med spesielle behov, at de fokuserer mer på andre grunnleggende ferdigheter, eksempel som 

ADL ferdigheter enn faglige grunnleggende ferdigheter. Det gjør deltaker sinna når det er så 

uklare planer og arbeidsmetoder og anklager på kompetansen til de som underviser og referer 

til vaffel skole. Vaffel skole er kjent som å gjøre noe praktisk med elever som har 

utviklingshemming og jeg tror deltaker referer til at det er uten mål for læring. Avslutter med 

å si at praktiske ting kan læres i hjemmet og skolen kan lære fag, deltaker er ivrig etter at 
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barnet hennes skal lære fag når han går på skolen. Informant beskriver også liknende situasjon 

i skolen som Anne har fortalt: 

 

Pia: 

«Å ha tro på læringsevnen, det tror jeg det ikke er mange som har rundt omkring, det 

er mitt inntrykk når jeg snakker med andre foreldre, de har gitt opp og orker ikke å 

slåss mer, det er blitt mye sånn vafler og sånn»  

 

I sitatet til Pia er det også kommentert om vafler, som jeg tolker sitatet som at lærere som ikke 

har tro på elevenes læringsevne blir satt på som å steke vafler enn å utvikle de etter 

læringsmål som har deres betydning for videre faglig læring. Det gjelder ikke bare Pia, men 

mange andre foreldre og henviser til at det er en slik praksis i skolene, at selv om foreldre har 

slåss, som jeg vil tro at det har foregått en kamp mellom foreldrene og deres barns 

læringsmål, så har foreldre gitt opp, siden de ikke har lært å overbevise skolen om 

læringsevnen til barna og informant beskriver sin opplevelse slik:  

 

 

Pia: 

«så 3-4 klasse var det vanskelig på skolen, både rektor og lærerne ville at han skulle 

slutte, det var mitt inntrykk, de la det ikke til rette og de liksom, det var alltid noe som 

skar seg og det var hans skyld på en måte»  

 

Her opplever deltaker at det var sønnen som var et problem, skolen ville at han skulle slutte 

siden det begynte å bli vanskeligere i 3 og 4 klasse. Deltaker oppfattet det slik som det var 

sønnen sin skyld, hvis noe skar seg. Begrepet skar seg tolker jeg som når noe ikke har fungert, 

altså på en negativ måte. Det kan være et dårlig samarbeid, motivasjon, læring, tilværelse på 

skolen osv. og for at det skal skjære seg vil jeg tro at det er tosidig, altså for at en hendelse 

skal oppstå, så trengs det to stykker for at en hendelse skal utløses. Informant under forteller 

sin opplevelse slik som Pia har erfart i møte med rektor: 

 

Anne: 

 

«rektor har rett og slett trua oss å møte i desember, at så lenge T** ikke kan lese og 
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skrive så får han ikke være med i en ordinær opplæring (…) også sitter dem til slutt og 

lurer på om barnet skal gå på spesialskolen»  

 

Anne sier rett ut at rektor har truet med å holde et møte hvis sønnen hennes ikke har lært seg å 

lese og skrive. Jeg tolker det som at det er foreldrenes eller sønnen sin skyld for mangel på 

læring og barnet skal få konsekvenser.  

I det andre sitatet til Anne hører jeg litt ironi, jeg tror det hun prøver å si er at det er skolen 

selv som er ansvarlig for en dårlig opplæring til barn med spesielle behov og skolen 

videresender eleven på spesialskole. Jeg tolker det sitatet som om skolen ikke er egnet til å gi 

opplæring til elever med spesielle behov og ikke opparbeider seg kompetanse for det heller.  

 

4.1.6 Oppsummering 

I dette tema om kompetanse hører jeg mange deltakere som forteller om barna som ikke får 

den kompetansen som de burde ha fått og tolker deres opplevelser som skuffende. Deltakere 

har også referert til gode evner og kompetanse som barna deres har, men det har ikke blitt tatt 

hensyn til. Det har også kommet frem at foreldrene gir opp etter hvert når de har sloss med 

systemet og barnas læring stagnerer. Når læringen stagnerer så henvises disse barna til 

spesialskolen og deltakere har opplevd å høre: at det er deres barn som ikke mestrer den 

ordinære skolen.  

 

4.2 Menneskelige relasjoner 

Begrepet fortrolighet ble dannet i analysefasen, begreper symboliserer ut i fra tekstene hva 

foreldrene delte om sine tanker og følelser i møte med samarbeidspartnere i skolen og PPT. 

Det vil si deltakere hadde tro på samarbeidet og betrodd seg. I deltakernes fortellinger ble det 

skrevet mye om lærere, spesialpedagoger og assistenter og deres rolle. Hvordan deltakere 

opplever deres kompetanse og rolle i forhold til barnet. Under denne kategorien vil det bli 

presentert først tema «fortrolighet» deretter vil jeg presentere «støttespillere» og til slutt vil 

jeg presentere tema «inkludering». 
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4.2.1 Fortrolighet 

Informant forteller sin erfaring hun har gjort med skolen rektor: 

 «Vi hadde tett dialog med rektor og kort vei til hans kontor ved behov»  

 

Sofia opplevde å ha tett dialog med rektor og jeg tolker kort vei til hans kontor som at Sofia 

kunne når som helst gå dit ved behov og jeg vil tro at det var et godt samarbeid mellom dem 

og en annen informant forteller en liknende opplevelse om skolen: 

 

Emilie: 

«Fra skolen har vi blitt møtt med positivitet, profesjonalitet og en åpen innstilling (…) 

Vi opplever at både skolen og AKS lytter til det vi sier (…) De har både erfaring, et 

fagmiljø og jeg får inntrykk av at det er et avsatt budsjett som gir muligheter (…) Det 

er en stor skole, og de har mange spesialpedagoger og spesialressurser der»  

 

Emilie beskriver i sitt sitat om et godt samarbeid med rektor og hun har blitt møtt med 

positivitet. At personalet på aktivitetsskolen (AKS) lytter til det deltaker sier, jeg vil tro at 

deltaker fikk sagt sine meninger og synspunkter i et samarbeid. Emilie gir uttrykk for at et 

avsatt budsjett gir muligheter og skolen har nok av spesialpedagoger og ressurser. 

 

En tredje deltaker forteller hvordan hun har forventet et samarbeid med skolen: 

Pia: 

«det er så mye snakk om skole og hjem samarbeid, det står til og med i 

formålsparagrafen til skole, det er heller ikke snakket så mye om hva innebærer det, 

hva betyr det å ha samarbeid med skolen, det blir også tatt som gitt at det ordner seg»  

 

I sitatet ti Pia viser hun til skole og hjem samarbeidet og hva formålsparagrafen innebærer om 

et samarbeid. Jeg tror Pia mener at det er ikke klare retningslinjer på hva et samarbeid 

innebærer og samarbeidets betydning. Jeg tolker det som at Pia sier at et samarbeid ordner seg 

av seg selv, når begge parter ikke setter fokus på hvordan en skal samarbeide eller ikke har 

klare retningslinjer på det og samme informant beskriver videre om samarbeidet: 

 

«det er så mye å hente for eleven og for skolen også, dersom samarbeidet går mere på 
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skinner»   

 

Sitatet illustrerer at et samarbeid er veldig bra både for skolen og eleven, hvis samarbeidet går 

mere på skinner, det vil jeg tolke som at et samarbeid er slik den bør være stabil, målrettet, 

strålende, ledende, enestående og fantastisk. Dette skulle deltaker ønsket om et samarbeid, 

men det er ikke slik hun opplever det. 

  

En fjerde informant forteller hvordan hun har møtt skolen og samarbeid seg imellom: 

 

Anne: 

«Så dem holder alt tilbake, dem vil ikke vise oss noen ting, og dem sender ikke hjem 

noen ting, og dem vil ikke fortelle og dem, nei dem er veldig uklare da (…) så det, det 

er ekstremt dårlig samarbeid mellom skolen og PPT (…) PPT er ikke særlig 

interessert i å samarbeide med oss, og skolen samarbeider ikke med oss og vi får ikke 

lov til å samarbeide om IOP.  

Så vi har kontaktet en advokat, så vi får håpe på at vi kan få på plass en ny sakkyndig 

vurdering, så får vi se hva den sier for noe»  

 

Samarbeidet til Anne går rett og slett ikke som Pia beskriver som å gå på skinner. I sitatet sier 

Anne hvor dårlig et samarbeid fungerer mellom skolen, PPT og dem. Jeg tolker som Anne 

ikke får innsyn i noen papirer som sakkyndigvurdering, vedtak og henviser til at det ikke 

samarbeides om IOP. Holder alt tilbake, altså deltaker får ikke vite det hun har rett på. Dette 

har konkludert med at Anne har tatt kontakt med en advokat for sine rettigheter og 

informanten under forteller også en vanskelig møte med PPT: 

 

Birgit: 

 

«før skolestart hadde jeg en kjempevanskelig PPT rådgiver som sa det var min 

ønsketenkning som mor at han kunne lære noe særlig. Fordi han var den svakeste av 

de svake, sånne utrykk synes ikke jeg at de skal bruke, at jeg ble litt provosert»  

 

Birgit referer til en PPT rådgiver som hun har hatt et vanskelig samarbeid med. Jeg tolker som 

at samarbeidet gikk ikke så bra, siden de hadde en dialog som ikke overbeviste mor eller PPT. 
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Jeg tror det endte med at PPT sa at det var morens ønsketenkning, altså PPT mente at sønnen 

ikke hadde forutsetninger om å lære noe og ikke passet i en vanlig skole, men det var morens 

ønske om at han kunne klare å lære og dermed gå på en vanlig skole. Moren ble provosert ved 

å høre om barnet sitt og begrepet provosert kan også bety: krenket, sinne, fornærmet, opprørt 

og irritert, som jeg tror deltaker følte på enkelte av disse følelsene og informanten under 

forteller liknende følelser i møte med PPT som ble notert av henne: 

 

Pia: 

«jeg ba om å få en annen PPT rådgiver, så møtte jeg henne i gangene (…) man skulle 

tro at hun hadde vært interessert, men hun skulle gå rett forbi meg i gangene etterpå, 

det er litt trist»  

 

Her tolker jeg sitatet til Pia at hennes tidligere PPT rådgiver oppførte seg som en fremmed 

etter at samarbeidet mellom dem tok slutt. Deltaker har følt at PPT rådgiver hadde vært 

interessert i henne, men opplever det som litt trist når hun ikke føler seg sett lenger og samme 

informant forteller hvordan det føltes å flere PPT rådgivere: 

 

 

«hadde jo hele tiden nye PPT veiledere og rådgivere, så det var jo en karusell 

uten like, men hun her, men hun var veldig ålreit da, altså jeg skjønte at hun 

brydde seg på en måte»  

 

Pia forteller om forskjellige PPT rådgivere, setningen med; en karusell uten like tolker jeg 

som om hun har hatt mange forskjellige opplevelser med mange forskjellige følelser med 

flere forskjellige PPT rådgivere. Deltaker refererer til en PPT rådgiver hun syntes var veldig 

ålreit og deltaker forteller at denne PPT rådgiver brydde seg på en måte og det tolker jeg som 

det var tilfredsstillende for deltaker.   

 

En annen informant fortalte god relasjon til PPT: 

 

Emilie: 

«Vi har heldigvis hatt en god støttespiller i PPT»  
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Her tolker jeg det som deltaker følte seg heldig ved å ha et godt samarbeid med PPT, det 

kunne ha vært motsatt som deltaker er klar over. Begrepet støttespiller tolker jeg som 

medhjelper på veien, en som er som en supporter og støtter. Sofia har følt seg antakeligvis 

trygg med dette samarbeidet.  

 

I tema som fortrolighet har noen få deltakere vist kjennskap til et godt samarbeid med skole 

og PPT, og andre deltakere vil jeg tro hadde et håp om fortrolighet, men det har ikke deltakere 

erfart og viser til mange eksempler i sine sitater der det har vært et dårlig samarbeid.  

 
 

4.2.2 Støttespillere 

Under i sitatene vil informantene dele sine opplevelser om lærere, spesialpedagoger og 

assistenter: 

Birgit: 

“Opplever lærerne som snille MEN svært forsiktige og lite kravstillende»  

Deltaker opplever at lærerne er snille, men det er trykk på en stor MEN, og med dette mener 

nok deltaker at det holder ikke med å kun være snille.  Deltaker skulle ønske at det ble stilt 

krav og at lærerne ikke var så forsiktige.   

I sitatet under forteller informantene sin opplevelse av lærer som hun har fått inntrykk av: 

Anne: 

«når skal han få undervisning av lærer? jeg vet jo faktisk pr dato ikke enda jeg, hvem 

som underviser og er ansvarlig for hvert enkelt fag hos han»  

 

Et annet synspunkt på lærere fra informanten er at informant ikke kjenner til hvilke lærere 

som underviser sønnen hennes og når sønnen skal få undervisning av en lærer. Dette tolker 

jeg som undervisning i klassen med andre elever. Under i sitatet forteller informanten videre 

om hvilke erfaringer hun har fått i forhold til sønnen sin læring: 
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Anne: 

«hun har nok trolig ingenting som helst med IOP å gjøre selv om hun står som 

kontaktperson eller som kontaktlærer da, jeg tror sånn som jeg har fått forståelsen for, 

klasselæreren ikke har noe ansvar for T** (…) så fort jeg spør om et eller annet om 

opplæringen, eller spør om IOP eller spør om et eller annet som har med fag å gjøre, 

så kan hun ikke svare og henvender meg til spesialpedagogen»   

 

Her oppfatter jeg deltaker som litt frustrert over rollen til læreren, når hun er kontaktlærer, 

men har ingenting med eleven og IOP å gjøre. Deltaker må forholde seg til spesialpedagog og 

det virker som lærer, spesialpedagog og foreldre ikke har et tett samarbeid om elevens læring 

og under forteller en annen informant hvordan hun selv tolker kompetansen til lærere: 

Pia: 

«Det jeg egentlig ikke tror at hun er spesialpedagog da, pedagogen som da blir 

omhandlet til spesialpedagog er pedagog»  

 

I sitatet over merker jeg på tonen til informanten at hun har funnet ut av at spesialpedagog er 

pedagog og viser usikkerhet til kompetansen til spesialpedagogen og en tredje informant 

forteller videre forholdene som preget ved å klage om dette: 

 

Anne: 

«Også hadde hun ikke peiling på å skrive IOP, hun var rett og slett ikke 

spesialpedagog også fikk vi beskjed av PPT til å klage, det resulterte i at vi fikk da 16 

ansatte han hadde på et år»  

 

Her beskriver informanten en erfaring hun har gjort på spesialundervisning, spesialpedagogen 

hadde ikke spesialpedagogisk kompetanse og deltaker fant ut at det ikke var en 

spesialpedagog som underviste sønnen hennes. De gikk videre med saken og klagde og 

referer til et enda dårligere resultat etter en klage. En annen informant har samme erfaring om 

assistenter og lærere uten kompetanse: 

 

Pia: 

«Det er ikke spesialpedagoger som gir spesialundervisning, men pedagoger og 

bøttevis med assistenter, ansetter folk uten kvalifikasjoner»  
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Flere deltakere beskriver spesialpedagoger uten spesialpedagogiskkompetanse som gir 

undervisning til elever med spesielle behov. Sitatet over forteller at det er bøttevis med 

assistenter, folk uten kvalifikasjoner. Det tolker jeg som at det er mange assistenter uten 

lærerutdanning som kommer og går for å undervise elever med spesielle behov, assistenter 

som har ingen kompetanse på elever som har Downs syndrom og allikevel underviser og det 

er forskjellige assistenter hele tiden.  

 

I sitatet under forteller en informant om hvordan hun har opplevd den spesialpedagogiske 

undervisninger datteren hennes har mottatt og resultert i: 

 

Birgit: 

«Dette er selvsagt ikke godt nok. Hun har krav på spesialpedagog, og vi håper 

dette er på plass etter vinterferien. Men frustrerende for oss at hun i praksis 

har mistet nesten et helt skoleår på dette. Vi har også en teori om at en 

spesialpedagog ville sett signalene fra henne tidligere og dermed kunne 

tilpasset mengde fag på et tidligere tidspunkt»  

 

Her forteller deltaker om sin datter med Downs syndrom som har behov for spesialpedagog 

og på grunn av venting har datteren mistet et helt år med læring og det har påvirket datterens 

utvikling. Deltaker nevner at de har en teori, altså jeg tolker det som de har tenkt nøye om 

denne saken når de har sett stagnert utvikling. Deltaker henviser til at hvis det hadde vært en 

spesialpedagog så hadde spesialpedagogen sett signalene på avvik på læring og gjort tiltak, 

istedenfor gikk det utover læring og utvikling til eleven, imens en tredje informant beskriver 

sin opplevelse av mangel på fagkompetanse: 

 

 

Pia: 

«jeg ble bare så sjokkert, altså jeg er oppvokst på en skole på 70 tallet, og da på 

akkurat på samme måte, i en liten klasse i et hjørne i skolen, elevene har helt ulike 

behov, de er bare annerledes, de er helt tydelig funksjonshemmet. psykisk 

utviklingshemmet liksom, masse voksne folk rundt, men ikke nødvendigvis med 

fagkompetanse»  
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Sitatet til deltaker tolker jeg som hun ikke forstår hvorfor inkludering og fagkompetanse ikke 

har kommet seg videre siden 70 tallet. 

 

I sitatet under forteller en annen informant en positiv erfaring fra støttespillere rundt barnet 

hennes som har opparbeidet seg kompetanse: 

 

Emilie: 

«Gutten har vanskelig for å gjøre seg forstått med tale. Han snakker masse, men det er 

utydelig og han bruker tegn. Både assistenter, lærere, spesialpedagoger og AKS-

ansatte har fått tegn-til-tale kurs»  

 

Her tolker jeg at selv om sønnen har vansker med å gjøre seg forstått, så har alle de som har 

kontakt med eleven, har opparbeidet seg kompetanse ved å ta kurs i tegn til tale og det er 

deltaker fornøyd med og en annen informant forteller hvor fornøyde de er med en assistent for 

barnet sitt i sitatet under: 

 

Birgit: 

«Det som redder skoledagen hennes er en assistent som er helt super!»  

 

En annen deltaker viser til at hun er fornøyd med assistenten til barnet sitt, men jeg vil tolke 

det som at barnet hennes møter på utfordringer gjennom skoledagen uten denne assistenten. 

Det er denne supre assistenten som «redder» tolker jeg som assistenten beskytter og bistår 

med hjelp gjennom skoledagen.   

 

4.2.3 Inkludering  

Emilie forteller hvordan hun har opplevd inkludering av barnet sitt: 

«Skolen og personalet har en inkluderende innstilling, ikke bare i teori, men i praksis 

også»  
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Deltaker bekrefter at skolen inkluderer elever med spesielle behov og justerer inkludering. Jeg 

tolker det som skolen har et positivt tankesett på å inkludere elever med spesielle behov, at 

læring er tilrettelagt.  

En annen informant har en annen erfaring: 

«men de faglærte, ja, jeg tror ikke, de lærer ikke hva inkludering faktisk krever, betyr 

og kan gi. jeg tror at man bare tar det som gitt og tror at det bare skal skje»  

 

En annen deltaker viser en annen opplevelse av inkludering. Deltaker referer til lærere som 

ikke lærer eller får opplæring i hva inkludering er og mangler evner til å inkludere. Her tolker 

jeg som deltaker kjenner bedre til hva inkludering kan innebære og forteller at lærere tror at 

inkludering kommer av seg selv, men jeg tolker det som deltaker prøver å si at lærere bør lære 

og vite noe om inkludering. Videre forteller en annen informant om en liknende erfaring: 

 

«Dem har ingen vilje til inkludering og det skjønner jeg når jeg snakker med 

kontaktlæreren ho vet veldig lite om målene og vil ikke snakke med meg heller»  

 

En tredje deltaker viser også til at det er lærerne som har lite innstilling til inkludering og jeg 

tolker vilje som at det er lærerne som ikke foretrekker eller velger inkludering av barn med 

Downs syndrom i klassen. Under i sitatet forteller informanten konsekvensene ved for lite 

kompetanse på inkludering: 

 

 

«det er skummelt, ja det er skummelt, folk vet ikke kunnskaper om dette og vet ikke hva 

det vil si. også er ikke noen flinke, skolen, kommunen til å sørge for å skaffe seg nok 

kompetanse på det, få nok hjelp eller gå kurser eller noe sånt, til å kunne inkludere på 

en bra måte da»  

 

Sitatet illustrerer at det er skolen, kommunen som ikke er flinke til å opparbeide seg 

kompetanse for å inkludere elever med spesielle behov og synes det er skummelt. Dette tolker 

jeg som hvis disse elevene ikke blir inkludert så synes deltaker at det kan være truende for 

disse elevene. Informanten beskriver under i sitatet sitt hvordan en ikke inkluderende 

innstilling vil påvirke barnets læring: 
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«hvis ungene ikke trives og ikke er inkludert så er det vanskelig å lære noe»  

 

Her sier Pia at læring uteblir hvis ungene ikke trives, med det vil jeg tro hvis eleven er alene 

for undervisning og ikke trives med det så vil eleven ha en annen opplevelse av læring hvis 

eleven er inkludert med andre medelever, det vil ikke være så ensomt. Eleven vil lære bedre 

ved å være sammen med andre og vil trives bedre mener Pia. 

 

Informanten forteller hvordan hun har opplevd sosialinkludering av sitt barn: 

 

«Her var det ikke en selvfølge at hun skulle være med på klasseturer og 

arrangementer, vi måtte være tydelige i våre krav»  

 

Deltaker forteller at de som foreldre måtte kreve at datteren fikk være med på fellesturer med 

klassen og inkludering ikke kom av seg selv. Jeg vil tolke å kreve som å innføre noe nytt eller 

insistere på noe en ikke er fornøyd med. 

 

Sitatet under illustrerer hvordan en nyutdannet lærer inkluderte eleven sin i klassen: 

  

«og skolestyrer ansatte en ny lærer som kunne tegnspråk, som bare var helt riktig 

person, ung dame som kom inn som første jobben hennes, så hun hvorfor han var på 

gangen, han skulle jo være i klasserommet, han skal jo være inne sammen med de 

andre»  

 

Deltaker forteller sin opplevelse på å få ny lærer til sønnen sin, som var helt gunstig for 

sønnen hennes, fordi hun ville inkludere eleven sin, istedenfor at eleven satt på gangen alene 

og en annen informant har hatt liknende opplevelse av en god lærer som har sett eleven sin: 

 

«så femte, sjette og sjuende, så var han mer og mer inkludert, både faglig og sosialt, 

det er det vi synes er så interessant med erfaringen vår da, han er ganske 

hørselshemmet da, han er heller ikke en godt fungerende Downs heller, men de fant 

liksom løsningen»  

 

Samme deltaker forteller om erfaringen sin i motsetning som den har vært tidligere med 
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inkludering. Tolker jeg som begrensningene eleven hadde tidligere, så tror jeg deltaker referer 

til lærere som fant en løsning og det hjalp med tiltak og samme informant forteller videre om 

opplevelsen sin: 

 

«jeg tenkte det etterpå at det var ikke veldig ålreit, han var veldig mye utenfor, og det 

var de helt enig i og neste år så hadde de tenkt seg om da, en lærekollega, hun ene her 

da, hun greide å snu hele lærestabelen liksom, at inkludering det må vi få til her»  

 

I sitatet til Pia tolker jeg som hun prøvde å få sønnen sin til å være inkludert med andre etter 

at hun mente at det ikke var greit å stå utenfor alene. Etter et års tid «tenkte» forteller deltaker 

at lærere hadde tenkt seg om og den ene læreren gjorde tiltak for å inkludere. Altså jeg tolker 

det som hun ene læreren brukte alle sine krefter og metoder for å få de andre lærerne til å bli 

enige om å inkludere denne eleven. Jeg tolker det som læreren måtte overbevise andre lærere 

om eleven med spesielle behov og Pia har fått en positiv erfaring.  

 

Informanten forteller hvordan hun har erfart inkludering av sønnen sin i klassen og i fag: 

 

«han inkluderes ikke faglig idet hele tatt, det er ikke en faglig inkludering, jeg tror han 

nærmest sitter og er deltakende i klassen i de øvrige faga, og liksom følger med på når 

liksom læreren sier noe et eller annet eller følger med på noen filmsnutter eller noe 

sånt»  

 

En annen deltaker forteller om erfaring på inkludering, der det mangler inkludering på det 

faglige, men deltaker tror at barnet hennes er kun fysisk inkludert i klasserommet og ser på 

filmsnutter.  

 

Her i sitatet forteller informanten om sosialinkludering kan være vanskelig: 

 

«Det sosiale er vanskelig. Det er ikke nødvendigvis slik at alle barn vil leke med en, 

det handler mye om de voksne som er rundt, hva de voksne forventer og hvilke 

holdninger de har det siger ut på mange små måter»  
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«Det sosiale er en utfordring da de andre danner sin kontakt uten foreldre og 

her er min sønn aldri inkludert. De andre barnas lek begynner å bli avansert, 

og han trenger hjelp mye av tiden for å være med i lek»  

 

Deltakerne forteller at sosial inkludering er vanskelig å få til på egenhånd siden lekene 

begynner å bli avansert jo eldre barna blir og trenger hjelp fra de voksne. Deltakere har erfart 

aldri sosial inkludering som kan komme på grunn av voksnes holdninger og i sitatet under har 

informanten gjort en liknende erfaring: 

 

Leken kan fort bli avansert, men med lekegruppe og assistent får jeg inntrykk av at 

dette fungerer bra. Det er ikke bare han som skal bestemme hva de skal leke, så her 

lærer han seg viktige sosiale koder»  

 

Deltaker har samme oppfatning om at leken kan bli avansert for barn med Downs syndrom og 

ved hjelp av de voksne så får eleven være med i sosial inkludering. Deltaker forteller også at 

barnet hennes lærer seg sosiale koder, som jeg tolker som regler, metoder, manerer og lære å 

være i sosiale settinger. 

 

4.3 Negative erfaringer med utdanningssystemet 

Begrepet holdninger var det en del av i fortellingene til deltakere, som beskrev litt om 

væremåten, handlemåte, kroppsholdning og tankesett til samarbeidspartnere for barnet sitt og 

hvordan det preget deltakere. Klager ser ut som det er et viktig tema i deltakernes fortellinger 

og begrepet var mye brukt av deltakere i flere sammenhenger. Først vil jeg presentere tema 

«holdninger» og deretter vil jeg presentere tema «klager». 

4.3.1 Holdninger 

Informant beskriver sine meninger på inkludering og nevner hvordan holdninger kan 

motvirke inkludering: 

«Det handler så mye, nesten helt alene har jeg inntrykk av de voksne, de unge 

inkluderer, voksne trenger å pushe de under uten noen holdninger»  
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Jeg tolker dette sitatet som at barn inkluderer uten å ha noen tanker og valg med seg, enn 

voksne som trenger å pushe de, altså gi en dytt til elever med Downs syndrom uten å ha noen 

negative motiver for inkludering og en annen informant beskriver om holdninger og vilje: 

 

«Har du en holdning og vilje som sier at du ikke skal inkludere barn med 

utviklingshemming, så hjelper det (sensurert) ikke om du har tre millioner å bruke. 

Det hjelper ikke en (sensurert), det hjelper ingenting»  

 

Her prøver nok deltaker å si at voksnes vilje for et ikke inkluderende tankesett, vil ikke på 

noen metode hjelpe å inkludere barn med Downs syndrom, siden disse voksne med 

holdninger holder fast på sin grunntanke og informanten fortsetter å fortelle om holdninger 

under i sitatet: 

 

«det spiller noen rolle hvilke kommuner du er i, for det er holdningene, det er 

holdningene» Det er stort sett like ille (…) så vi har vurdert å flytte, jeg hørt at folk 

har flyttet herfra til Oslo og fra Oslo tilbake, men det var ikke mye forskjell. Jeg tror 

det meste handler om holdninger, holdninger til barna og foreldrene ikke minst»  

 

Deltaker forteller at det hjelper ikke å flytte selv om deltaker har vurdert dette, når det gjelder 

holdningene til mennesker som har en slik væremåte. Også når det gjelder barna og foreldre 

og informanten peker på hvordan holdninger formes med ulike ressurser fra foreldrenes side: 

 

«det er kjempevanskelig, de klarer ikke å ta hensyn til hverandre, det klarte de på 

forrige skolen da, der foreldrene var ressurssterke, ikke sånn rike da, men som lærte å 

si til barna sine hjemme at ta med alle i lek, det er min oppfattelse da»  

 

En annen deltaker forteller hvordan andre barn ikke tar hensyn til hverandre og opplevde at 

den forrige skolen var mye flinkere til det, altså foreldre som bidro med det som deltaker 

referer som ressurssterke og det vil jeg tolke som hjalp barna sine ved å fortelle om å leke 

sammen, kanskje hadde en bra utdannelse slik at foreldre hadde en verdi på at alle barn er 

like.   
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Informanten forteller i sitatet under hvordan holdninger har preget dem: 

 

«vi er en snakkis på skolen, vi vet at vi blir baksnakket, det er ikke noe tvil om og 

merker jo på holdningene på ansatte, at dem vil ikke snakke med oss, å dem unnlater å 

snakke med oss å og dem går når vi kommer (…) så dem har fått noen føringer fra 

sjefen, rektor at dem skal holde skjeft da. så vi nektes med å snakke med dem og de 

nektes også med å snakke med oss» (Anne)  

 

Her forteller Anne hvordan hun merker holdningene på de ansatte i form på kroppsspråk og 

hvordan de trekker seg unna, og Anne tror at ledelsen på skolen har gitt ordre om dette og 

føler seg baksnakket. Informanten forteller videre sin mening om vilje: 

 

«Inkludering kommer ikke av seg sjøl og inkludering kommer stort sett av vilje, jeg tør 

nesten å påstå at det viktigste med inkludering er viljen og holdningen»  

 

Samme deltaker mener at det er viljen og holdningene til ansatte på skolen som er med på å 

bestemme om elevene med spesielle behov blir inkludert. Jeg tolker dette som at deltaker 

mener at det er viljen og holdningene som er viktige for inkludering. 

 

Det har kommet frem holdningene til voksne i dette temaet og hvordan deltakere har kjent på 

det når det gjelder deres barn med Downs syndrom. Funnene visere til at inkludering kommer 

av vilje fra ansatte på skolen og deltakere har erfart holdninger som ikke har vært så positive.   

 

4.3.2 Klager 

I følgende sitater under sees det hvor mye klager påvirker informantenes liv, her forteller en 

informant hvilke opplevelser hun har hatt ved å klage over lengre tid: 

Anne: 

 «De bryter lovverk på lovverk liksom, og diskriminerer på det groveste (…) det har vi 

prøvd å fortelle mange ganger, men dem vil jo ikke høre på meg da, jeg blir jo ikke tatt 
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på alvor i det hele tatt, så nå er jeg bare en slitsom heksete mamma som klager på alt 

(LATTER) og det er jo blitt ganske korrekt så jeg tenker at jeg må fortsette og klage»  

 

Jeg tolker som informant har klaget mange ganger på et dårlig samarbeid og sitter nå fast i en 

dårlig sirkel, der informant fortsetter med å klage og sier seg enig i at hun blir sett på som en 

slitsom heksete mamma som klager, det tolker jeg som en som klager hele tiden på noe en 

ikke er fornøyd med og samme informant forsetter med å fortelle hvor langt klager har ført 

henne: 

 

fylkesmannen er sinna på meg nå, jeg har jo klaga, nå har jeg klaga på dem å, jeg 

sendte jo mail både til kunnskapsdepartementet og til helsetilsynet og udir, for jeg blir 

jo forbanna når dem ikke samarbeider (…) fylkesmannen mente at jeg hadde gått litt 

for langt tenker jeg, det er mulig at jeg har det, men jeg har egengtelig ikke så mye 

respekt for fylkesmannen jeg, egengtelig jeg, han udir mannen er en arrogant dust og 

han.  

Informanten forteller sin opplevelse av å ha gått så langt i sine klager. Informanten vet at hun 

har gått for langt, men jeg tolker det som hun var nødvendig for å gå langt for å bli hørt og få 

til et samarbeid og har klaget til utdanningsetaten, men er fortsatt ikke fornøyd og har mistet 

respekt for fylkesmannen.  

 

Her forteller en annen informant hvilke opplevelser hun hadde av systemet for å få til riktig 

ressurs til barnet sitt: 

Pia:  

«det er bare ufaglærte assistenter de gir støtte til da, og hun hadde jo litt utdanning 

fordi hun kunne tegnspråk, så hun måtte jo få 20 000 mer i året eller noe sånt, altså 

jeg brukte så lang tid, men til slutt så ga de seg da, jeg skal ikke si hva jeg måtte gjøre, 

men så, ja det gikk kjempefint, så sluttet hun dessverre midt i andre klasse, og da gikk 

det ganske dårlig»  

 

En annen deltaker forteller sin erfaring på hvor mye hun måtte gjøre for å få det slik hun ville 
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for barnet sitt. Her beskriver deltaker at det kreves ressurser for å få riktig opplæring og jeg 

tolker det som det er en kamp å ta opp for sine rettigheter met etaten. Når det ikke blir 

gjennomført så tolker jeg det som at deltaker ble nødt til å gjøre tiltak selv, her vil ikke 

deltaker avsløre hva som måtte til for å få en med kompetanse for å undervise sønnen sin. 

 

Samme informant forteller hvordan klager har påvirket henne: 

 

«det har påvirket oss foreldre, veldig, det er så, folk sier at liksom sånn, som Geir 

Lippestad som går ut i avisen at foreldre må klage mer, det var derfor jeg ikke ville 

skrive, for jeg har skrevet så mye og mast, og det gjør noe med en som menneske å 

hele tiden drive å klage»   

 

Informanten forteller hvordan det preger en som foreldre å klage hele tiden. Jeg tror en blir så 

lei til slutt at en mister en del av den normale hverdagen. Geir Lippestad er en advokat og far 

til et barn med psykisk utviklingshemming. Jeg tolker at deltaker mener at Geir Lippestad 

mener at det hjelper å klage, men deltaker har ikke opplevd dette og jeg tror at mye klaging 

har påvirket informanten at hun ikke har noe tro på å klage og har mistet lysten til å skrive, 

siden hun har klagd så mye. 

 

Fjerde informant har samme opplevelse av å klage til det offentlige: 

 

Birgit: 

«man har lyst til å fokusere på det som er bra, det er forferdelig å drive å mase og 

klage på det offentlige, liksom betale mer for barnet, enn det de vil, det er ingen som 

vil være i en sånn situasjon»  

 

Informanten nevner også hvor forferdelig det er å mase og klage på det offentlige og det er en 

forferdelig situasjon å være i og Pia forteller også hvordan det oppleves å være i en slik 

situasjon: 

 

 

«det er veldig synd, at det skal være sånn, de sparer bitte lite kanskje på å gi et 

dårligere tilbud og så bruker de masse ressurser på saksbehandling også koster det så 
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fankenes så mye i den andre enden. På foreldrenes arbeidsliv og det er så synd» 

 

Informanten mener at det er synd at systemet er slik som det er, jeg tolker det som Pia mener 

at systemet ikke ser sammenhengen ved å gi et dårligere tilbud og bruker sine ressurser på en 

dårligere måte og klaging påvirker foreldrenes arbeidsliv. En annen informant har samme 

opplevelse av hvordan det påvirker arbeidslivet, når en må klage hele tiden: 

 

 

«jeg føler at, jeg har nesten vært ute av arbeidslivet på grunn av dette, jeg hadde en 

lederstilling da jeg fikk barn, det er helt klart på grunn av så mye masing. man mister 

søvn, man jobber døgnet rundt med disse klagingene og masingene»  

 

Informanten beskriver hvordan det har påvirket sitt liv og arbeidsliv på grunn av så mye 

involvering i klager og masing. Informanten forteller at hun hadde lederstilling og hvordan 

det påvirket henne når hun fikk et barn med spesielle behov og forteller videre at en blir nødt 

til å ta hensyn til livet sitt også:  

 

 

«det kommer liksom til et punkt at man som foreldre tenker er nødt til å ta hensyn til 

sitt eget liv og er nødt meg for å komme meg ut i jobb og være sammen med andre 

voksne, jeg kan ikke fortsette å bruke nettene på klagerunder og bekymringer»  

 

Sitatet vil jeg tolke som hvordan informanten opplever tomhetsfølelse til slutt og gir opp. Der 

klager og bekymringer tok over kvaliteten på søvnen og deltaker var nødt til å finne seg selv 

tilbake. 
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5 Diskusjon 

Formålet med denne undersøkelsen var å forstå og få innsyn i foreldrenes opplevelser, av 

hvordan de hadde erfart inkludering av sine barn. Under gjennomføringen av tematisk analyse 

kom jeg fram til 8 hovedtemaer i denne undersøkelsen, og alle hovedtemaene ville vært 

interessant å drøfte, men på grunn av prosjektets omfang er det begrenset hvor omfattende en 

drøfting kan være. Jeg har valgt å ikke ta med alle temaer som har kommet opp i analysen 

videre i dette avsnittet. Leseren vil oppleve å etterspørre temaer som har blitt presentert 

tidligere, og derfor har jeg ikke redigert det bort fra analysen selv om temaene ikke skulle 

drøftes videre. 

I det følgende skal jeg kun konsentrere meg om å drøfte kun et tema fra hver kategori. Første 

avsnitt i drøftingen skal det innledes med kategorien «læring og mestring», deretter drøftes 

kategorien «menneskelige relasjoner», og så drøftes den siste kategorien om «negative 

erfaringer med utdanningssystemet. I neste avsnitt i kapittelet tar jeg opp metodologisk 

drøfting, for å se hvordan funnene i denne undersøkelsen sees i sammenheng med valgt 

metode, og til sist reflekterer jeg over innsamlet datas validitet og pålitelighet. 

 

5.1 Læring og mestring 

Det uforutsette 

Skolestart for barn med Downs syndrom ble ikke slik foreldrene hadde forventet, og 

informantene har opplevd ting de ikke hadde forestilt seg i møte med den ordinære skolen. 

Noen informanter var helt nye foreldre til barn som skulle begynne på skolen og visste ikke 

hva de gikk til, mens andre informanter hadde tidligere erfart skolestart for sine andre barn. 

Opplevelsene ble overraskende for noen av informantene som hadde forestilt seg en bra 

skolegang for sine barn, men opplevde at de fikk et dårlig tilbud fra den ordinære skolen. 

Foreldrene viste til uventede opplevelser for sine barn i den ordinære skolen, og hvordan 

skolen hadde vært formålsløs for deres barn med Downs syndrom og skoleledelsen som 

foreslo spesialskolen. Foreldrene hadde ikke regnet med at de ville gjøre slike erfaringer i 

møtet med skolen, og særlig at de skulle møte en så stor grad av uklarhet om tilbudet til deres 
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barn fra ledelsen. Informantene ga til tider uttrykk for betydelig bekymring over barnets 

læring og utvikling når noen av disse elevene ikke fikk et fast skoletilbud, men isteden ble 

flyttet fram og tilbake mellom den ordinære skolen og spesialskolen.   

Intensjonene i opplæringsloven tilsier at skolen skal være for alle, og den omtales ofte som en 

inkluderende skole. En inkluderende skole skal bidra til at alle elever mottar en opplæring 

som er tilpasset hvert enkelt individ, og denne støtten skal gis så langt det er mulig innenfor 

det ordinære opplæringstilbudet. Funnene i denne undersøkelsen viser til en annen erfaring av 

virkeligheten. Informantene fremstilte virkeligheten som ikke var så inkluderende i praksis 

når det gjelder faglig inkludering og sosial inkludering i klassen. I praksis er det rektor som 

sitter med et overordnet ansvar for at alle elever får en best mulig opplæring, og rektorer skal 

følge politiske føringer (Buli-Holmberg, et al., 2015). Funnene i denne undersøkelsen støtter 

ikke det som er i tråd med skolepolitiske mål og informantene har ikke opplevd en skole for 

alle for sine barn med Downs syndrom. Informantene har erfart at deres barn ble sendt videre 

til spesialklasser eller spesialskoler, og ikke ble sikret en best opplæring. Funnene støtter slik 

formålsparagrafen § 1-1, som tilsier at barnet kan få begynne på sin nærskole, men 

opplevelsene til informanter strider imot det som er forankret i formålsparagrafen (§ 1-1), om 

menneskerettighetene (opplæringsloven, 1998). Informantene har savnet en god mottakelse 

fra ledelsen ved skolestart for sine barn. Det er særlig tre informanter som stikker seg ut av 

forventninger som ikke ble utført. Det som går på tvers av informantene er en dårlig start på 

samarbeid og kommunikasjon med rektor. 

Forskning viser at rektorer kan ha flere ulike oppfatninger av hva en skole for alle innebærer. 

I boken til Buli-Holmberg, et al., (2015) beskriver forfatterne fant blant annet at rektorer 

hadde ulike fortolkninger og ulike nyanser av begrepet inkludering. Funnene fra studien til 

rektorene antydet at rektorene hadde liten forståelse for begrep som inkludering, tilpasset 

opplæring og spesialundervisning (Buli-Holmberg, et al., 2015, s.36). Siden rektorene tolker 

begrepet ulikt så støttet de fleste seg til det gamle begrepet integrering. Teorien for integrering 

beskrev i større grad hvordan eleven skulle tilpasse seg kravene til skolen enn at skolen skulle 

tilrettelegges for elever med funksjonshemminger, og det er over tretti år siden denne 

praksisen fant sted.  

En annen undersøkelse gjort av Riksrevisjonen (2006) hevder hvordan de oppdaget svakheter 

ved ledelsen når det gjelder elever med særskilte behov, og rektorene vurderte det slik at de 

ikke kunne sikre et forsvarlig opplæringstilbud. Undersøkelsen beskrev hvordan mange 



69 

 

skolers undervisningstilbud lå nær en kritisk grense når det gjelder minimumskrav på 

undervisningstilbud (Riksrevisjonen, 2006, s.8). Skoleledelsen bør motarbeide den kulturen 

som preger dagens skole og rektorene bør stille opp med et forsvarlig opplæringstilbud som 

krever en forbedring.  

Regjeringen prioriterer utdanningssystemet høyt i Norge sammen med retningslinjer fra FN, 

da er det viktig at myndighetene forbedrer kompetanse på dette området hos rektorene i 

norske skoler, fordi rektorene har et overordnet ansvar for alle elever. Selv om det er skrevet i 

St.melding. nr 18 (2010-2011), Læring og fellesskap, om at det skal legges vekt på 

rettighetene til hvert enkelt barn, så viser empirien i denne undersøkelsen et svakt resultat til 

denne kompetansen hos ledelsen, slik informantene har fortalt fra sitt perspektiv. 

Myndighetene bør ta dette ansvaret slik at utdanningssystemets intensjoner blir realisert på et 

høyere nivå, slik at skolene kan heve sin kompetanse på spesialpedagogisk området og møte 

foreldrene godt forberedt.  

Mitt empiriske funn viser til ledelsen som ikke fullt følger opp elever med særskilte behov 

ved skolestart og tiden etter som følger i opplæringen. I veilederen fra eldst til yngst (2008) er 

det vist hvordan skolen skal i samarbeid med barnehagen skape en god overgang til skolestart, 

ved å besøke skolen før skolestart og etablere et samarbeid med foreldre. Informantene har 

ikke erfart det slik denne veilederen beskriver, og veilederen ble sendt til alle kommuner, 

skoler og barnehager ifølge kunnskapsdepartementet (2008). Fra mine informanters ståsted så 

har ikke denne overgangen funnet sted. Når funnene ikke samsvarer med politiske mål og 

intensjoner for elever med spesielle behov, så kan dette gi konsekvenser, og det vil bety i 

denne sammenheng at alle elever ikke får den opplæringen som de har krav på. Det er 

foreldrenes historier på skolepolitiske mål og ikke en realitet. Dermed er sjansene store for at 

elever faller utenfor den ordinære opplæringen eller vil føre til segregering for elever med 

Downs syndrom, enten blir disse elevene videresendt til spesialskole eller til spesialklasse og 

motstrider visjonen til myndighetene når det gjelder inkludering. Spesialpedagogisk historie 

har gitt oss et innblikk i hvordan politiske beslutninger har påvirket personer med 

utviklingshemming gjennom det siste århundre. Normaliserings visjon har vart lenge på 

agendaen, men kanskje det trengs en ny reform siden det snart er 30 år siden sist gang det ble 

store endringer. I boken til Sven, et al., (2017) stilles det et spørsmål om vi vil ha 

intensjonene, men ikke forutsetningene og konsekvensene? Videre i boken er det reflektert 

over en annen forskning som har sett at elever får det bedre på en spesialskole, men det reises 
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spørsmål til resultatet ovenfor den ordinære skolen bidrar til å støte ut elever, ved å 

nødvendiggjøre alternative og spesielle tiltak på grunn av de manglende tilpasninger (Sven, et 

al., 2017, s. 26). Det kan undres over om tendensen er på vei til å snu i spesialpedagogisk 

historie? En informant har gitt en lignende informasjon som hun mener om skolesystemet og i 

sitatet sitt uttaler hun det slik:  

 

Anne: 

«så langt er dem villig til å gå for våre barn, dem er ikke interessert i dem, jeg trur 

dem gjør alt for å sløyse ut med en spesialskole, det er rett og slett det er kommunens 

langsiktige plan, altså mål, planlegging. At dem skal ha alle barn ut på 

spesialavdeling, på spesialskole eller at de da oppretter spesialavdelinger på alle 

skoler i kommunen, sånn at de kan putte inn alle med ekstra behov inn under samme 

paraply, så slipper dem å inkludere» 

 

Sett fra skolens perspektiv, så kan skolen selv ha noen utfordringer som kan føre til at 

forventninger ikke blir utfylt. Det kan være trange budsjetter, ikke nok lærere, hvilke mål 

skolen blir fulgt opp fra for eksempel sentralt i kommunen, hvordan de sentralt i kommunen 

følger opp om skolene selv tilrettelegger etc. Det er spørsmål som ikke kan tas i denne 

diskusjonen, men er et eget tema for å forske på. 

 

5.2 Menneskelige relasjoner  

Støttespillere 

I temaet støttespillere vises det til relasjoner til lærere, spesialpedagoger og assistenter. 

Begrepet støttespillere for denne undersøkelsen har som betydning medhjelper for eleven på 

skolen, en som støtter for elevens læring og utvikling. Funn fra dette temaet viste hvilke 

relasjoner elever med Downs syndrom hadde i forhold til læring og hvem som ga 

undervisning. En informant i denne undersøkelsen har fortalt at barnet hennes har 

spesialundervisning med tegn til støtte og vært fornøyd med det. Resten av informantene har 
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fortalt om manglende kompetanse hos lærere, og fortalte at kontaktlærere ikke hadde noe å 

gjøre med barnas spesialundervisning, og jeg tar med disse beskrivelsene videre i 

diskusjonen. I dette tema kom også funnene frem om kompetansen til lærere, der 

informantene har gitt et inntrykk av misfornøyd samarbeid og noen informanter har fortalt at 

lærerne ikke visste om barnas utvikling. Informantene beskrev at lærerne viste til lite 

samarbeid om å utforme en IOP og sitatet under illustrerer det slik: 

  

 Anne: 

«hun har nok trolig ingenting som helst med IOP å gjøre selv om hun står som 

kontaktperson eller som kontaktlærer» 

 

Flere informanter har vist til et samarbeid med lærere som ikke har eksistert slik 

retningslinjene for et samarbeid innebærer etter Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004), Kultur 

for læring, som beskriver hvor viktig et samarbeid er for eleven, foreldre og læreren. 

Utdanningsdirektoratet har forsket for å se blant annet på hvordan et samarbeid stemte med 

lovbestemmelsene, der Statped gjennomførte denne pilotstudien vi sprenger grenser. Statped 

er en del av opplæringssektoren som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner i 

samarbeid med PP-tjenesten. I studien kom det opp «tid» for samarbeid som en 

problemstilling, i tillegg var det ulikt med hvor mye ledelsen og lærere så på elever med 

særskilte opplæringsbehov som sitt ansvar. Det var oftest spesialpedagogen som fikk ansvaret 

(Statped, 2016). En studie gjort av Engevik, Næss & Berntsen (2018) viser til lærere som 

underviste elever med Downs syndrom som hadde enten en bachelor utdanning eller ingen 

pedagogisk utdanning, og i samme studie er det vist til en annen forskningsstudie med mangel 

på kompetanse hos lærere for elever med Downs syndrom som er gjort i norske skoler 

(Engevik, et al., 2018, s.38) I forhold til disse studiene støtter mine funn fra informantene om 

hvor lite relasjon og kompetanse lærere har til elevene sine med Downs syndrom, når de ikke 

har spesialpedagogisk kompetanse. Buli-holmberg, et al., (2015) beskriver disse barrierene 

kommer av lite ressurser på skolen og ledelsen må prioritere det økonomiske, og lærerne har 

flere elever enn ønsket og til spesialundervisning er det knapt med timeressurser og mangel på 

spesialpedagogiske kvalifikasjoner. Derfor blir spesialundervisningen gjennomført ved hjelp 

av lærere uten spesialpedagogiske kvalifikasjoner, eller av assistenter uten lærerutdanning og 

assistentene får ikke rettledning av kvalifiserte lærere (Buli-Holmberg, et al., 2015, s.39). 

Elevene har rett til spesialundervisning etter formålsparagraf § 5-1 i opplæringsloven (1998), 
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men det står ingen steder om at elevene har rett til spesialundervisning fra spesialpedagog 

med spesialpedagogisk kompetanse. I veilederen for spesialpedagogisk hjelp opplyses det at 

det ikke stilles kompetansekrav for å gi spesialpedagogisk hjelp, men ut ifra bestemmelsene 

forståes det slik at spesialundervisning bør gis av lærere med formell pedagogisk kompetanse 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s.6). Mine funn støtter en informant som har opplevd at 

sønnen fikk spesialundervisning av kvalifiserte lærere og assistenter, men andre funn som er 

gjort støtter ikke spesialundervisning gitt av kvalifiserte lærere.  

Befring & Tangen (2012) påpekte at samarbeid mellom fagfolk og foreldre kan være 

kompliserte, siden de ser barnet fra ulike perspektiver, og beskriver samarbeid kan inneholde 

ulike utfordringer. Hvordan dialog påvirker i kommunikasjon med hverandre og hvordan hver 

av partene har forskjellig makt innflytelse på samarbeidet (Befring & Tangen, 2012). 

Informantenes erfaringer på samarbeidet samsvarer med det som beskrives, selv om 

opplæringsloven og læreplanverket fastsetter at foreldre skal ha innflytelse i samarbeidet. I 

mine funn har alle informanter utenom en informant erfart å ikke ha innflytelse i samarbeid 

med lærere og spesialpedagoger. Det å ikke oppleve å være en ressurs for barnet sitt fikk 

informantene til å oppleve et nederlag for å følge barnets læring og utvikling. Det er kun en 

informant som opplevde positive samarbeidsforhold i skolen, og mine funn for denne 

informanten med positive erfaringer støtter teorien til Bø (2011) hvordan et samarbeid 

mellom foreldre og fagfolk økes gjennom felles aktivitet, informasjon og kommunikasjon. 

Slik den økologiske perspektiv viser til i Bronfenbrenners retningslinjer for å utvikle gode 

forbindelser i et samarbeid (Bø, 2011). Siden fagfolk og foreldre har ulike roller ovenfor 

barnet så vil perspektivene være ulike og dette kan forstås ut i fra mikrosystemet. 

Jeg har pekt på en mulig forklaring på hvorfor lærere ikke samarbeider tett på med foreldre og 

hvorfor assistenter får ansvaret for barnet. Funnene viser til at flere informanter forteller at 

assistentene får en større rolle som medhjelper når spesialpedagogisk kompetanse mangler. 

En studie gjort av Dolva (2009) rapporterte hvordan assistentene til lærere støttet elever med 

Downs syndrom, rollen innebar å gi opplæring, veiledning og trening. Det resulterte i at 

assistentene tok kontrollen over barn med Downs syndrom slik at disse barna ble mer 

avhengige av voksne i sosiale settinger og andre behov disse barn hadde. I studien står det at 

elevene med Downs syndrom hadde mer behov for støtte i å forstå eller i å kommunisere, enn 

den støtten elevene mottok fra assistentene, som ikke oppfylte kravene til psykisk 

utviklingshemmede barn og beskriver det slik hvordan assistentene prøvde å være «hode, ører 
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og øyne» når de har behov for å utvikle seg (Dolva, 2009, s.40). Det ble påpekt i forskningen 

hvor viktig det er med selvbestemmelse i forhold til utvikling av valgmuligheter, 

beslutningsprosesser og problemløsing som er en del av barnets utvikling og barn med Downs 

syndrom har behov for å få muligheter i henhold til deres forhold og interesser (Dolva, 2009). 

Sett fra forskningen til Dolva (2009) om hvordan barn med Downs syndrom kan utvikle seg 

med riktig veiledning, så er tendensen en annen i dagens skole slik et sitat illustrerer om en 

assistent fra mine funn:  

«også, der kommer den der segregeringsbiten da, at når du har med deg en assistent 

så tror dem som egentlig er ansvarlig for å inkludere alle, tror at assistenten ordner 

det»  

 

Dersom ufaglærte assistenter får ansvaret for elever med Downs syndrom, så bidrar det ikke 

til optimal læring og utvikling for barna, selv om barna har et stort potensial til å utvikle seg. 

Det er kjent at barn med Downs syndrom har sen utvikling av talespråket og det kan virke 

hemmende for barna når de ikke kan uttrykke seg eller assistenten ikke kan bruke tegn for å 

kommunisere med barnet. Forstått ut ifra AAIDD sitt klassifiseringsverktøy beskrives det 

hvordan individer med utviklingshemming kan utvikle seg med støttebehov, som kan lære og 

bruke en rekke sosiale, begrepsmessige og praktiske ferdigheter (Drew & Hardman, 2007, s. 

117). Derfor trengs det kompetanse for at det skal bli praktisert og elever med Downs 

syndrom kan bli bedre faglig og sosialt inkludert i fellesskapet. Selv om personer med Downs 

syndrom har lett til moderat grad av psykisk utviklingshemming så har de et bra 

funksjonsnivå og mestrer en god del hverdagslige og sosiale ferdigheter som det forstås etter 

ICD-10 sine momenter på funksjonsnivå (WHO, 2016). 

Foreldrene er her et viktig ledd i samarbeid for å gi opplysninger om hvilke ferdigheter barnet 

mestrer og hvordan lærere kan planlegge og utarbeide en IOP for å fremme læring, men 

funnene belyser ikke noe slikt samarbeid hos de fleste av informantene. Når elever med 

Downs syndrom blir satt i segregerte forhold eller får læring fra ufaglærte så tar man 

muligheten vekk fra en svakere stilt gruppe og da blir skolen bare et oppholdssted for disse 

barna, istedenfor at de skal få mulighet til å lære og utvikle seg som alle andre. Det er en 

grunn til at personer med Downs syndrom betegnes som mulighetens syndrom, men det må 

gis muligheter for å utvikle seg, og det er kontaktlærerens ansvar sammen med annen 

personale. Funnene i denne undersøkelsen viser at kontaktlæreren skyver ansvaret over til 
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pedagog eller spesialpedagog. Funnene til Dolva (2009) sin doktoravhandling bekrefter at 

elever med Downs syndrom ble tatt ut av klasserommet for undervisning og forskningen til 

Engevik (2015) har vist at lærere skulle gjerne ønske å slippe å ha ansvaret for elever med 

Downs syndrom, på grunn av at de hadde manglende kompetanse. Enkelte ganger har elevene 

behov for undervisning i grupper eller i et grupperom, fordi barn med Downs syndrom trenger 

også å lære uten å bli distrahert, men å bli tatt ut fra felleskapet er ingen inkludering som en 

menneskerettighet. 

Ut i fra denne oppsummeringen kan temaenes sammenheng diskuteres, som har skapt 

konsekvenser på grunn av et dårlig samarbeid mellom fagfolkene og fagfolk med foreldrene. 

Det er disse opplevelse informantene har gjort og vi har fått innsyn i deres perspektiv. Altså 

mangel på et samarbeid påvirker i stor grad på elevens læring og utvikling og gir langvarige 

konsekvenser. Dersom teorien blir koblet sammen med funnene i denne undersøkelsen kan 

for eksempel forbedringspotensialet være nyttig for at elevene ikke faller ut eller blir 

ekskludert istedenfor inkludert. På den ene siden legges det vekt på at all tilpasset læring skal 

skje i fellesskapet, i klasser eller grupper innenfor et sosialt fellesskap for alle elever, men det 

har ikke funnene mine vist til. Hadde det vært realisert så kunne det etableres 

relasjonsbygging som vil skape tilhørighet og gode betingelser for læring (Buli-Holmberg, et 

al., 2015). På den andre siden hvis læreren ikke ivaretar sin oppgave i å gi opplæring i 

fellesskapet for elever med Downs syndrom, kan det være fare for segregering og 

diskriminering. Om lærerne benytter seg av læringsteorien til Lev Vygotsky om den nærmeste 

utviklingssonen for elever med Downs syndrom, kunne elevene fått mulighet til å delta og 

lære sammen med andre. Så kunne kanskje forhold som eksklusjon unngås, artikkelen til Nes 

(2013) beskrives det i studien, hvordan ekskluderende tendenser det har blitt i den 

inkluderende norske skolen, ved mangel på kompetanse, ressurser, få lærere og tilrettelegging 

for elever som trenger spesialpedagogisk hjelp, har det resultert i at elevene har blitt presset ut 

fra vanlig undervisning. Derfor har lite ressurser gitt konsekvenser på elevenes læring og 

bekrefter at omfanget av segregert spesialundervisning har økt (Nes, 2013).  
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5.3 Negative erfaringer med utdanningssystemet 

Klager 

Det har kommet frem funn fra informantene i temaet klager og hvordan informantene har blitt 

preget negativt ved å klage. Jeg har ikke funnet noe i fortellingene til informantene der de har 

klart å lykkes med å klage for barnet sitt, men har isteden blitt rammet av stress, 

arbeidsledighet og bekymringer. Noen av informantene har gjort personlige tiltak for å få til 

en bedre læring og de gikk så langt i systemet de måtte for å få til det beste for barnet sitt. Det 

har vært perioder i livet deres med hverdager som har vært fylt med bekymringer, psykisk 

stress, søvnløshet og til og med en informant har gått rettens vei for å bli hørt. Jeg 

konkluderer med at informantene har hatt en vanskelig vei å følge parallelt med skolegangen 

til sine barn, og det har resultert i negative erfaringer. I denne undersøkelsen gjelder det tre 

informanter som har gitt utrykk for klager. 

 

Bø (2011) beskriver hvor viktig det er med samarbeid mellom fagfolk og foreldre, som blir 

grunnlagt gjennom god kommunikasjon, kontakt, respekt og tid til hverandre, og dette er 

viktig for å fremme en positiv utvikling i samarbeidet (Bø, 2011). Ettersom samarbeid 

mellom foreldre og fagfolk ikke viser til slik teorien beskriver, så har funnene mine vist til 

negative erfaringer som er gjort av informantene. Funnene i denne undersøkelsen støtter ikke 

at det har vært en positiv utvikling i samarbeidet for tre av informantene, og hvordan det har 

resultert i klager i det lange løp. Til tross for hvor mye informantene har klaget, så har de ikke 

vært fornøyde og klaget videre opp i utdanningssystemet slik sitatet illustrerer under:  

Anne: 

«vi bare fortsetter å klage til Utdanningsdirektoratet, barneombudet, 

likestillingsombudet og hele pakka og fortelle hvordan ting er, jeg tenker at det må 

komme ut fra noen steder, det må komme ut fra et høyere hold» 

 

Her peker informanten forresten på Makrosystemet når hun siterer høyere hold, som har det 

overordnede ansvaret for verdier, lover, økonomi og politikk. Det påvirker forholdene i 

Eksosytemet som igjen påvirker andre nivåer i systemet, som skal ta imot opplæringstilbudet. 

De som har makten kan gjøre endringer i lovverket for spesialpedagogisk tilbud, for eksempel 

når barneombudet har skrevet i fagrapporten om manglende spesialundervisning uten mål og 
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mening, så kan det gjøres tiltak når det er blitt synliggjort. I rapporten er det beskrevet 

hvordan spesialundervisning ikke sikrer et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud, etter 

forpliktelser fra opplæringsloven og barnekonvensjonen, og referer til staten som ikke har 

tilstrekkelige kontrollsystemer eller virkemidler for å følge opp (Barneombudet, 2017).  

Ut ifra funnene kan det sees på at behovene til elever med Downs syndrom ikke har blitt 

ivaretatt etter deres læreforutsetninger, og tiltak ikke har blitt gjennomført med individuelle 

mål som skulle vært nådd til en bestemt tid. Forholdene i funnene mine kan stemme det 

Nilsen, et al., (2017) skriver i sin bok, at det trengs stort forbedringsbehov for 

spesialundervisningen (Nilsen, et al., 2017). 

Buli-Holmberg, et al., (2015) har fremhevet i boken sin at det skal legges stor vekt på 

foreldrenes mening, men det ser ut som informantene ikke har opplevd dette. Informantene 

har gått videre ved å klage når informantene ikke har møtt på forventninger fra skolen. Skolen 

skal ha erfaring med å møte og følge opp familier med ulik bakgrunn, hvis det ikke blir 

ivaretatt gjennom et samarbeid, så kan det resultere i konflikter og misforståelser eller 

problemer med kommunikasjonen kan oppstå (Buli-Holmberg, et al., 2015). Teorien om et 

samarbeid mellom fagfolk og foreldre oppgir, hvordan ytre og indre vilkår påvirker disse 

betingelsene, slik teorien til Bronfenbrenner viser til mikrosystemet som fokuserer på sosiale 

relasjoner. Altså hvis foreldrene kunne påvirke barnets læring og fagfolkene kunne fremmet 

en opplevelse av mening, så hadde informantene ikke erfart så mange negative opplevelser. 

Slik sett har ikke informantene erfart å ha hatt innflytelse på samarbeidet slik Bø (2011) 

henviser til i sin teori om mikrosystemet. På denne måten blir det etablert et samarbeid som 

resulterer i en dårlig start på samarbeidet. 

Det å oppleve å klage og ikke bli hørt kan føre til at personer som klager får en opplevelse 

som ikke er så god i det lange løp. På den ene siden når informantene har klaget mye for å få 

på plass rettigheter og inkluderende læring for sine barn, har informantene samtidig opplevd 

et nederlag når de har klaget og klaget. På den andre siden har klaging opp gjennom årene 

preget informantenes private liv, og funn viser til at det påvirket livskvaliteten deres, men 

noen foreldre ga ikke opp, og et sitat fra informant beskriver det slik: 

«Jeg har klaga, klaga, klaga og jeg kjemper bare for mitt barn, hvem pokker er det 

som kjemper for mitt barn. Det er ingen andre i verden enn meg som gjør det, og jeg 
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kommer aldri til å slutte med det heller. Det kommer jeg til å fortsette med til jeg 

ligger i grava»  

 

Altså foreldrene er villig til å gå langt for barnet sitt og etter teorien om coping til Folkman, et 

al., (1986) er det beskrevet hvordan personer begynner å tolerere og håndtere et problem etter 

krav fra miljø, og empirien viser til at informantene har stått på lenge, til tross for at det har 

gått ut over kvaliteten på livet og informantene har lært seg å mestre stress med tiden.  

Når slike ting inntreffer hverdagen til foreldre, så blir det vanskelig å følge opp barnet sitt når 

det gjelder å gi omsorg. Foreldrene vil kunne miste motivasjon for å følge opp barnet i læring 

og utvikling, og foreldrene må få kunne få lov til kun være forelder enn å være 

saksbehandlere for sine barn. Man kan stille et spørsmål til det om det er foreldrenes ansvar å 

etterspørre riktig opplæring og ikke minst en opplæring med riktig kompetanse. Når 

foreldrene bruker så mye ressurser og sin tid på å klage, så mister foreldrene motivasjon for å 

være en ressurs for sine barn, og dermed går det utover barnet når foreldrene er for slitne til å 

følge opp. 

Samfunnet og skolesystemet har kommet mye lengre enn slik det har eksistert i 

spesialpedagogisk historie, men det er fortsatt mange ting som kan forbedres. Foreldrene er en 

viktig ressurs til å følge skolegangen, men det å ha et barn med Downs syndrom innebærer 

mer arbeid, stress og ansvar og med en hektisk hverdag med arbeid og andre barn, burde 

kanskje foreldrene slippe å ha ansvar for skolefaglige ting. Hvis foreldrene blir syke, stresset 

og slitne ved å gjennomgå mye for å støtte sine barn, så vil samfunnet få disse personene ut av 

arbeidslivet, noe som ikke er fordelaktig. En informant beskriver hvordan hun har opplevd å 

ha møtt systemet ved å klage og referer sin mening i sitatet under:  

 «det er veldig synd, at det skal være sånn, de sparer bitte lite kanskje på å gi et 

dårligere tilbud og så bruker de masse ressurser på saksbehandling, også koster det 

så fankenes så mye i den andre enden på foreldrenes arbeidsliv og det er så synd» 

 

Konsekvensene som oppstår ved mangel på et godt opplæringstilbud sett ut ifra 

Bronfenbrenners økologiske modell, der påvirkningene kommer fra flere nivåer i systemet og 

som går utover foreldre og barn. Hvis praksisen i systemene hadde vært konstruktive så kunne 

negative opplevelser vært unngått, og istedenfor kunne disse opplevelsene vært etter 
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hensikten til alle overordnede lover og regler. Konsekvensene kan sees i sammenheng med 

skjev praksis i virkeligheten sett fra informantenes perspektiv i denne undersøkelsen.  

 

5.4 Metodologisk drøfting 

Jeg vil i det følgende presentere mulige sterke og svake sider knyttet til den metoden som er 

brukt i denne undersøkelsen.  

I denne undersøkelsen har innsendte fortellinger bidratt til å utføre prosjektet. Jeg har fokusert 

på å få tilgang til foreldrenes opplevelser gjennom å høre på deres fortellinger, og kvalitative 

intervju har gjort det mulig. Det individuelle åpne intervjuet er den vanligste 

datainnsamlingsmetoden innenfor kvalitativ metode (Jacobsen, 2015). Denne 

datainnsamlingsmetoden gjør det mulig å ha en vanlig dialog med informant i form av ord, 

setninger og fortellinger og kan foregå ansikt til ansikt, via telefon, e-post eller over internett 

(Jacobsen, 2015, s.146). I denne undersøkelsen har gjennomføring av individuelle intervjuer 

vært i form av e-post og telefon, og i denne metoden fortsatte jeg videre med transkripsjon, 

analysering og rapportering av undersøkelsen. Undersøkelsen besto av to intervjutyper, 

fortellinger jeg mottok på e post var asynkront som vil bety at mine intervjuer hadde 

betydelige opphold i tid mellom spørsmål og svar, og telefonintervju var synkrone som betyr 

at spørsmål og svar kommer tett på hverandre (Jacobsen, 2015).  

Sannsynligheten for at jeg kan ha påvirket svarene var størst da jeg foretok telefonintervjuer 

fordi jeg da var i mer direkte samtale med informanten (synkront). På denne måten kan jeg ha 

mistet kontroll over intervjusituasjonen på grunn av distraksjoner, noe som kan ha ført til 

mindre konsentrasjon rundt intervjuet ved å være passiv, siden jeg visste at lydopptaker tok 

opp samtalen. Jeg har erfart en styrke ved å intervjue over telefon, fordi det ga meg lettere 

tilgang til informanter og jeg sparte tid på reisevei. E-post intervjuer har også gitt meg lettere 

tilgang til informanter og intervjuene kom ferdig transkribert, men det har foregått over lang 

tid og det har vært begrenset med innholdsrike historier. Andre begrensninger ved å motta 

fortellingene på e-post var at de var oppstykkede, og det gikk lang tid mellom spørsmål ble 

besvart. Jacobsen (2015) beskriver tillit til informantene i en intervjusituasjon kan være en 

fordel for å få frem informantenes flere perspektiver, noe jeg fikk under telefon intervjuene, 

men jeg hadde ikke samme mulighet via kommunikasjonen på e-post. I tillegg hadde jeg lite 
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kontroll over intervjuene på e-post, og skriftlige intervjuene var mer komprimert i motsetning 

til den muntlige. Kanskje informantene hadde svart annerledes hvis jeg intervjuet dem over 

telefon, men disse to intervjumetodene i kvalitativ forskning har gitt meg tilgang til 

fortellingene, og metoden betraktes som tidsbesparende og lite påtrengende (Tjora, 2017).  

Studiets fokus først og fremst var foreldrenes historier om hvordan de opplevde inkludering 

av sine barn med Downs syndrom. Ønsket jeg å rekruttere foreldre til barn med Downs 

syndrom, for å få et innblikk i deres syn på hvordan deres barn ble inkludert i skolen. Selv om 

det er mange foreldre som kunne vist sin interesse for studien, viste det seg at det var 

vanskelig å rekruttere ti informanter etter planen. Informantene ble først forsøkt rekruttert 

gjennom annonse på forumet for Downs syndrom, men denne framgangsmåten førte ikke til 

at mange samtykket til å delta i undersøkelsen.  

For denne undersøkelsen var det en fordel å få en ny datakilde og jeg fikk tak i brede og nære 

historier. En ulempe ved å foreta intervjuer var at jeg da hadde lydopptak som måtte 

transkriberes, noe som viste seg å være en tidkrevende prosess som jeg ikke hadde beregnet 

for. Jeg har også opplevd noen få utfordringer ved intervjuteknikken; deltakere stilte meg 

spørsmål under intervjuet, en deltaker ønsket medfølelse og anerkjennelse underveis. Derfor 

valgte jeg bevisst å skille intervjuet og samtalen. Potensielle feilkilder ved den nye metodens 

utfordringer kan oppstå i transkripsjoner, siden det var vanskelig å forstå datamaterialet der 

det ble snakket for fort, noen ufine ord ble sagt og hoppet over uforståelige ord. Det var en 

utfordring å transkribere det ene intervjuet der deltageren hadde dialekt, snakket fort og litt 

utydelig noen ganger. Den samme deltakeren var veldig sint underveis i intervjuet og mulig 

jeg har ikke forstått begrepene riktig. 

En narrativ tilnærming innenfor kvalitativ metode har sin styrke i at den kan gi tilgang til 

informantenes personlige opplevelser av virkeligheten, gjennom fortellinger som jeg har 

kunnet tolke og analysere ved hjelp av tematisk analysemetode. Historiene har gitt meg en 

forståelse av foreldrenes erfaringer om hvordan det er å ha et barn med Downs syndrom i 

norsk skole. Jeg valgte å ha noen åpne spørsmål, men hadde en plan for hva spørsmålene 

skulle inneholde for å sikre å komme inn på de temaene denne undersøkelsen ønsket å belyse. 

Dermed har fortolkninger av historiene gitt meg som forsker en bred forståelse av 

menneskelige opplevelser. Metoden ble brukt som et redskap og det har gitt meg innsikt i 

disse nære fortellingene. Samtidig har dette styrket en forståelse for inkludering av barn med 

Downs syndrom i en ordinær skole, og hvordan det virker inn på foreldrenes opplevelser. Selv 
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om informantene har erfart ulike måter på hva inkludering innebærer, så var det uten tvil 

mange like temaer som gikk i datasettet, og det kan sees på som en styrke i denne 

undersøkelsen som har blitt prøvd å knytte temaene opp mot forskjellig teori og forskning. 

Dette har jeg gjort gjennom funnene der jeg drøftet resultatene som var nøye gjennomtenkt ut 

fra valgte tema i kategoriene. Teoretiske modeller har ledet til mine konklusjoner i forhold til 

den problemstillingen jeg hadde stilt i denne oppgaven. 

 

5.5 Validitet og reliabilitet 

Reliabilitet handler om i hvilken grad studien kan være pålitelig i forhold til 

forskningsresultatenes konsistens (Kvale, s.231). I kvalitativ forskning benyttes det kriterier 

for å anvise kvalitet på studien (Tjora, 2017, s.231). Pålitelighet handler om sammenhengen 

gjennom hele oppgaven, hvordan det er redegjort for metodiske valg, gjennomføring av 

undersøkelsen og hvordan det er arbeidet med analysen. Innenfor kvalitativ studie kan en 

etterspørre om resultatene hadde blitt de samme hvis en annen forsker gjorde den samme 

undersøkelsen og reliabilitet kan oppnås hvis en annen forsker gjennomfører detaljert 

gjennomføring der resultatene ble tilsvarende (Tjora, 2017). 

I kvalitativ forskning fokuseres det også på gyldigheten av det vi har funnet og presentert 

(Jacobsen, 2015). Validitet handler om forskningens gyldighet og defineres ofte ved å stille 

om vi måler det vi tror vi måler? (Kvale, 1997, s. 233). For å sikre undersøkelsens kvalitet må 

en forsker generelt forsikre å være innenfor faglig ramme, forholde seg til relevant forskning 

og sjekke om resultatene har vært pålitelige og relevante for problemstillingen (Tjora, 2017, s. 

234). Ifølge Kvale (1997) er validitet et tema i kvalitativ forsking og henviser til syv stadier i 

en forskningsprosess, validitet er ikke en metode i seg selv men blir brukt gjennomgående i 

alle faser i undersøkelsen. Fra tematisering, design, intervju, transkribering, analyse, 

validering og rapportering (Kvale, 1997, s.232). Alt dette henger sammen ved å ha vurdert 

kritisk og slik blir spørsmålet om validiteten beskrevet som en håndverksmessig kvalitet 

(Kvale, 1997). 

I denne narrative undersøkelsen i likhet med andre prosjekter er det nødvendig at prosjektet 

har indre oppbygning, det vil si at det er en sammenheng mellom forskningsspørsmål, teori, 

metode, analyse og fortolkning, og den fremgangsmåten som er brukt er riktig i forhold til å 
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svare på problemstillingen (Riessman, 2008, s. 195-196). For at leseren skal kunne vurdere 

om min undersøkelse er gyldig og pålitelig i denne forstand har jeg gitt detaljert informasjon 

gjennom hele oppgaven på hvordan jeg logisk har gått frem. Dette innebærer at jeg har 

redegjort for den faglige teorien, fremgangsmåten for å samle inn data og analysemetoden jeg 

har brukt for å komme frem til et resultat. I kapittelet med resultater har jeg dokumentert 

prosessen om hvordan jeg har fortolket innsamlede fortellinger ved å vise til sitater, slik at 

leseren skal få mulighet til å forstå hvordan prosjektet er gjennomført og får mulighet til å 

vurdere kvaliteten på tolkningene mine.  

I denne undersøkelsen har jeg samlet inn informantenes skriftlige historier om deres egne 

opplevelser, og disse fortellingene kan sies å ha en troverdighet i seg selv. Jeg har for 

eksempel ikke noen mistanke om at deltakerne har «funnet på» sine fortellinger. Riessman 

(2008) påpeker at i en narrativ studie skal gyldighet vurderes ut ifra om fortellingen som blir 

fortalt er troverdige (Riessman, 2008, s.184). Hensikten med denne undersøkelsen var å forstå 

informantenes opplevelser og ikke undersøke om deres fortellinger var sanne eller inneholdt 

fakta i en mer objektiv forstand, er det ikke å påvise fakta (Riessman, 2008). Informantenes 

fortellinger er den informasjonen jeg har og tror på historiene som en refleksjon gjort av 

informantene, slik sitatet beskriver under: 

“Naratives do not establish the truth of… such events, nor does narratives reflect the truth of 

experience. Narratives create the very events they reflect upon. In this sense, narratives are 

reflections on- not of- the world as it is known” (Riessman, 2008, sitert av Denzin, s.188). 

Under forskningsprosessen har jeg stilt meg spørsmål om jeg ville klare å få frem deltakernes 

opplevelser av hvordan de opplever inkludering av sine barn. Jeg har forsøkt å finne svar på 

undersøkelsens problemstilling ved hjelp av informasjoner og fortolkninger fra informanter 

som har reflektert over sin situasjon som foreldre, noe jeg har tolket og vurdert ved hjelp av 

tematisk analyse. Valg av undersøkelsens design har også en betydning for forskningens 

troverdighet og gyldighet, metoden må passe til forskningsspørsmålet og passe til det som 

skal undersøkes (Jacobsen, 2015). 

 

 



  

82 

 

5.5.1 Den passive forskerrollen 

Ved å reflektere over om jeg kan ha påvirket mine resultater, så vil jeg tro det kunne ha skjedd 

hvis jeg hadde intervjuet deltakere i en kontekst, istedenfor på telefon. Situasjonen rundt 

intervjusamtalen var mer passiv fra min side, fordi jeg ønsket ikke å påvirke mine svar, men å 

la deltakerne snakke for seg selv. Jeg opplevde under samtalen at informantene ville ha 

medfølelse eller sympati for det de hadde vært gjennom av klager og bytting av skoler, og 

hvordan de hadde opplevd det de hadde opplevd. Jeg inntok en passiv rolle, og ønsket å la 

informantene snakke fritt slik at jeg ikke avbrøt dem når de snakket i flyt. Det innebar at jeg i 

så stor grad lot informantene fortelle uten forstyrrelser fra meg, utover oppfølgingsspørsmål 

som var naturlig relatert til det som ble fortalt. 

Ved bruk av tematisk analyse fikk jeg sammenheng mellom organiseringen av temaer og 

passet på at temaer ikke havnet tilfeldig under andre temaer der de ikke tilhørte. Ved å gå 

gjennom data og temaer flere ganger slik det er beskrevet trinn for trinn i den tematiske 

analysen, forsikret jeg meg om at sammenhengen mellom hovedtemaer og undertemaer 

stemte. I denne undersøkelsen var det kun jeg som foretok analysene. Ifølge Jacobsen (2015) 

kan forskningsresultater påvirkes når flere undersøker samme hendelse, og beskriver i sin bok 

at resultatene vil være mer pålitelige hvis flere kommer til samme resultat (Jacobsen, 2015). 
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6 Avslutning  

Formålet med denne undersøkelsen var å forstå opplevelsene til foreldre til barn med Downs 

syndrom, og hvordan foreldrene har erfart inkludering av sine barn i en ordinær skole. 

Gjennom studien ønsket jeg å forstå hvordan informantene har opplevd et møte med dagens 

skole, som skal inkludere alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, funksjonshemming. Hvordan 

barn med spesialpedagogiske behov ble ivaretatt med de overordnede internasjonale 

bestemmelser som finnes, og hvilke skolepolitiske mål som skal følges for å gi et best mulig 

opplæringstilbud. Hovedinteressen for denne masteroppgaven var å forstå hvordan foreldre 

har erfart inkludering av sine barn, og jeg har forsøkt å besvare denne problemstillingen:  

Hvordan opplever foreldre til barn med Downs syndrom at deres barn inkluderes i skolen?  

I dette avsnittet oppsummerer jeg kort studiens hovedfunn og oppsummerer 

hovedkonklusjonene.  

Et av de viktigste hovedfunnene i denne undersøkelsen har vært hvordan informantene ønsket 

inkludering av sine barn i en ordinær skole, og dette har informantene forlanget når det 

gjelder den faglige utviklingen. Informantene hadde ambisjoner om at deres barn utviklet seg 

og lærte seg fag. Det viste til at inkludering ikke gjaldt bare når det gjelder det faglige, men 

det sosiale var også viktig når det gjaldt å være sammen med andre medelever i klassen. 

Informantene ga et uttrykk for sine meninger og det ble ikke slik de hadde forventninger om, 

når det gjaldt inkludering og samarbeid med skolen. Det endte i at drømmer og ønsker 

foreldrene hadde for barnet sitt ble ikke realisert, og det bekymret foreldrene i hele 

utdanningsløpet som resulterte i negative erfaringer. Det var en informant som hadde gode 

opplevelser og barnet til informanten gikk foreløpig bare i andre klasse.   

Et av funnene handlet om forventninger til skolen ved skolestart. Foreldrene hadde sett for 

seg en skole der deres barn skulle få muligheten til å lære og utvikle seg, det har vært positive 

og negative forutsetninger fra ledelsens side og informantene fikk uventede overraskelser. Det 

stemte opp mot det jeg har funnet om rektorene. 

Kategorien som handler om “menneskelige ressurser” kan oppsummeres med to funn, den ene 

hvor foreldrene beskrev at barna hadde personlige ressurser som fagpersoner ikke så, den 

kompetansen elevene kunne ha fått ble oversett. Det andre funnet fikk frem hvordan 
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samarbeidet var mellom fagfolkene og hvilke roller lærerne hadde til sine elever. 

Informantene beskrev lærerne med lite kompetanse og ikke tok ansvar på elevens læring. Det 

jeg fant ut om lærerne fra annen forskning var at lærerne mente de ikke hadde nok 

kompetanse til å undervise elever med Downs syndrom, og det kan stemme når lærerne ikke 

har spesialpedagogisk kompetanse og elevene ble undervist av enten pedagoger eller 

assistenter. Konklusjonen er at eleven vil motta et dårligere opplæringstilbud, når elevene pr. 

dags dato ikke har rett til å bli undervist av en spesialpedagog med rett kompetanse og 

utdanning. Det har resultert i at elever med Downs syndrom er for det meste med assistenter i 

løpet av en skoledag, og en informant beskrev at barnet hennes hadde 16 assistenter i løpet av 

et år. Funnene viste hvordan elevene ble ekskludert fra fellesskapet istedenfor å bli inkludert.  

I siste kategorien om negative erfaringer gjort av informantene om skolesystemet, belyste 

hvordan de foregående temaene hadde en sammenheng med negative opplevelser. Funnene 

viste til negative erfaringer med fagfolk og skolesystemet. Dette resulterte i klager hos 

informantene og en langvarig prosess med klager gikk utover livskvaliteten til informantene, 

og preget dem med stress. Jeg har funnet ut at en informant etterhvert mestret stresset som 

preget livet og hvordan informanten nektet å gi opp for barnet sitt. Andre informanter hadde 

blitt utslitte av å klage i det lange løp og hadde gitt opp. Slik teorien til coping henviser, så 

mestrer mennesker stress på ulik måter. Konklusjonen er uansett hvor, mye eller hvor lite en 

person klager til systemet, så vil personen bli påvirket av bekymringer, stress og det vil gå ut 

over psykisk helse.  

 

6.1 Veien videre  

Foreldrene mente at barn med Downs syndrom burde få opplæring og undervisning av 

fagkompetente spesialpedagoger og sammen i et inkluderende miljø i klassen. Slik at elevene 

ikke var alene eller bare med voksne i løpet av en hel skoledag, barn med Downs syndrom er 

også barn, og har behov for å være med andre barn. Informantene la vekt på hvordan 

holdninger spilte inn når det gjaldt inkludering av sine barn i den ordinære skolen, og hvordan 

det påvirket negativt på foreldrene. Informantene har opplevd negative holdninger i skolen, og 

beskrev hvordan holdninger kan skape diskriminering og dagens skole har nulltoleranse for 

mobbing og diskriminering etter lovverket i opplæringsloven. Foreldre mente at regjeringen 
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også gjorde tiltak for at barn med Downs syndrom ikke ble diskriminert og ekskludert i den 

ordinære skolen.  

Downs syndrom har sine særtrekk og alle elever skal ha like rettigheter etter forutsetningene 

sine. Foreldrene ønsket at skolen skal være klar for å møte elever med Downs syndrom, og 

legge til rette riktig opplæring, slik at elevene får mulighet til å utvikle seg. Denne studien 

viser at samarbeid har stor betydning, for at forventningene til foreldre og fagfolk skal bli 

realisert. Enda trengs det forskning knyttet til problemstillingen fra andre vinklinger, for å se 

mulighetene til barn med Downs syndrom i en inkluderende skole. En mulig videre forskning 

kan være på hvordan elever med Downs syndrom lærer best i fellesskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

86 

 

Litteraturliste 
NESH publikasjon. (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnskunnskap, jus og 

humaniora. Hentet fra www.etikkom.no 

AAIDD. (2018, Januar, 3). Definition of Intellectual Disability. Hentet fra 

http://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.WwwNF0iFPIU 

Barneombudet. (2017). Uten mål og mening, Elever med spesialundervisning i grunnskolen. 

Barneombudet. 

Befring, E., & Tangen, R. (2012). Spesialpedagogikk. I E. Befring, Utviklingshemming-

mangfold og lærehemning kap.19, Ulf Gomnæs og Berit Rognhaug. 5.utgave (ss. 385-

407). Cappelen Damm AS. 

Befring, E., & Tangen, R. (2012). Spesialpedagogikk. I a. f. Spesialpedagogikk: historisk 

framvekst, Edvard Befring (red), spesialskoler og hjelpeklasser. 5.utgave (ss. 31-58). 

Cappelen Damm AS. 

Bioteknologiloven. (2003). Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. 

(bioteknologiloven). 

Bo, I. G., Christensen, A.-D., & Thomsen, T. (2016). Narrativ forskning, tilgange og metoder. 

København: Hans Reitzelz Forlag. 

Braun, V., & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3, ss. 77-101, https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa. 

Buli-Holmberg, J., Nilsen, S., & Skogen, K. (2015). Kultur for tilpasset opplæring, 

Skolelederrollen. Oslo: Cappelen damm AS. 

Bø, I. (2011). Foreldre og fagfolk 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. 

Daiute, C., & Lightfoot, C. (2004). Narrative analyses, studying the development of 

individuals in society. Sage Publications: International Educational and Professional 

Publisher Thousand Oaks, London, New Delhi. 

Dolva, A.-S. (2009). Children with Down syndrome in mainstream schools – conditions 

influencing participation. (Doktoravhandling), Karolinska Institutet, Stockholm: 

Sverige. 

Drew, C. J., & Hardman, M. L. (2007). Intellectual Disabilities Across the Lifespan. Upper 

Saddle River, New Jersey: Merrill, Prentice Hall. 

Eknes, J., Bakken, T. L., Løkke, A. l., & Mæhle, I. (2008). utredning og diagnostisering, 

utviklingshemming og psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget. 

Ellingsen, K. E. (2014). Utviklingshemming og deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget. 



87 

 

Engevik, L. I. (2015). Inkludering, tilpassa læringsdialoger og kognitiv stimulering i arbeid 

med elevar med Down-syndrom (Doktoravhandling). Oslo: Akademika forlag. 

Engevik, L. I., Næss, K.-A. B., & Berntsen, L. (2018). Quality of Inclusion and Related 

Predictors:. Teachers, reports of educational provisions offered to students with Down 

syndrome, Scandinavian journal of educational research 62:1, ss. 34-51, DOI: 

10.1080/00313831.2016.1212252 . 

Faragher, R., & Clarke, B. (2014). Educating learners with Down Syndrome. New York: 

Routledge. 

FN-sambandet. (2018, Januar, 4). Barnekonvensjonen. Hentet fra https://www.fn.no/Om-

FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen 

Folkman, S., Lazarus, R. S., Gruen, R. J., & DeLongis, A. (1986). Appraisal Coping Health 

Status and Psychological Symptoms. Journal of Personality and Social Psychology., 

ss. Vol. 50, No- 3, 571-579, Doi:10.1037/0022-3514.50.3.571. 

Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational Research, an introduction. New 

York: Longman Publishers. 8th Ed. 

Haug, P., Tøssebro, J., & Dalen, M. (1999). Den mangfaldige spesialundervisninga. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i 

samfunnsvitenskapelig metode 2.utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i 

samfunnsvitenskapelig metode 3.utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Kunnskapsdepartementet. (2004). Kultur for læring: (St.meld. nr. 30 2003–2004). Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/988cdb018ac24eb0a0cf95943e6cdb61/no/pd

fs/stm200320040030000dddpdfs.pdf 

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom 

barnehage og skole. Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/veileder/f-

4248-fra-eldst-til-yngst.pdf 

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap: Tidlig innsats og gode læringsmiljøer 

for barn, (Meld. St. 18 2010-2011). Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/baeeee60df7c4637a72fec2a18273d8b/no/pd

fs/stm201020110018000dddpdfs.pdf 

Kunnskapsdepartementet. (2013). På rett vei: Kvalitet og mangfold i skolen. (Meld.St.20 

2012-2013). Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/53bb6e5685704455b06fdd289212d108/no/p

dfs/stm201220130020000dddpdfs.pdf 



  

88 

 

Kvale, S. (1997). En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans 

Reitzels Forlag. 

Melve, K. k., Lie, R. T., Skjaerven, R., Hagen, C. V., Gradek, G. A., Jonsrud, C., . . . Irgens, 

L. M. (2008, August). Registration of Down syndrome in the Medical Birth Registry 

of Norway: Validity and time trends. ss. 824-30, DOI: 10.1080/00016340802217184. 

Moen, T., & Karlsdóttir, R. (2011). Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Trondheim: 

Tapir Akademisk Forlag. 

Nes, K. (2013). Norsk skole anno 2013:Økende ekskludering under dekke av inkludering? 

PAIDEIA, ss. 40-51, doi-http://hdl.handle.net/11250/191742. 

Nilsen, S. (2010). Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. I Buli-Holmberg., & S. Nilsen, Kvalitetsutvikling av tilpasset 

opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte 

behov. Oslo: Universitetsforlaget. 

Nilsen, S., Morken, I., Buli-Holmberg, J., Theie, S., Lassen, L. M., Duesund, L., . . . Dalen, 

M. (2017). Inkludering og mangfold, sett i et spesialpedagogisk perspektiv. I S. 

Nilsen, Å møte mangfold og utvikle fellesskap. Oslo: Universitetsforlaget. 

NNDS. (2018). Norsk nettverk for Downs syndrom. Hentet fra http://www.nnds.no/ 

Næss, S. (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Norsk legeforening, nr 16, 121, ss. 1940-

1944, Hentet fra; www.tidsskriftet.no 15.04.2018. 

Opplæringsloven. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) .  

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human and sciences. California: Sage 

Publications. 

Riksrevisjonen. (2006). Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen. 

Dokument nr.3:10 (2005-2006).  

Riksrevisjonen. (2010-2011). Riksrevisjonens Undersøkelse av spesialundervisningen i 

grunnskolen, Dokument 3:7 .  

Squire, C., Andrews, M., Davis, M., Esin, C., Harrison, B., Hyden, L.-C., & Hyden, M. 

(2014). What is a narrativ research. Bloomsbury Academic. 

Statped. (2016). Vi sprenger grenser. Oslo: Statped. 

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 3.utgave. Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag. 



89 

 

Ullevål sykehus. (2012). Oslo universitets sykehus. Hentet fra https://oslo-

universitetssykehus.no/Documents/Her%20finner%20du%20veiledningshefte%20om

%20Downs%20syndrom.pdf 

UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs 

education. Spain: UNESCO. 

Utdanningsdirektoratet. (2015, Januar 13). Den generelle del av læreplanen. Hentet fra 

https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_larepla

nen_bm.pdf 

Utdanningsdirektoratet. (2016, Mars. 30). Elever som lykkes sosialt klarer seg godt faglig. 

Hentet fra file:///C:/Users/Munaa/Downloads/laringskultur.pdf 

Utdanningsdirektoratet. (2017, Februar, 28). Veilederen spesialpedagogisk hjelp. Hentet fra 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-

hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/ 

Utdanningsdirektoratet. (2017, April, 7). Veilederen spesialundervisning. Hentet fra 

file:///C:/Users/Munaa/Downloads/Spesialundervisning%20(4).pdf 

WHO. (2016). ICD-10. Hentet fra http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en 

 

 



  

90 

 

Vedlegg 1 

  

  

Jan Grue  

Postboks 1140 Blindern  

0318 OSL O  

  

  

  
Vår dato: 30.01.2018                         Vår ref: 58016 / 3 / AGL                         Deres dato:                          Deres ref:  

  

  

Tilrådning fra NSD Personvernombudet for forskning § 7-27  

  

Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 23.12.2017 for prosjektet:  

  

58016 Inkludering av Downs syndrom i en ordinær skole. 
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Jan Grue 

Student Muna Ahmad 

  

Vurdering  
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at 

prosjektet er unntatt konsesjonsplikt og at personopplysningene som blir samlet inn i dette 

prosjektet er regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. På den neste siden er vår 

vurdering av prosjektopplegget slik det er meldt til oss. Du kan nå gå i gang med å behandle 

personopplysninger.    

  

Vilkår for vår anbefaling  
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med:  

•opplysningene gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon  

•vår prosjektvurdering, se side 2  

•eventuell korrespondanse med oss   
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Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet  
Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre 

nettsider finner du svar på hvilke endringer du må melde, samt endringsskjema.  

  

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i 

Meldingsarkivet  
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også 

tilgang til egne prosjekter i Meldingsarkivet.  

  

Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved 

prosjektslutt  
Ved prosjektslutt 01.06.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av 

personopplysninger.  

  

Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet!  

  

  

Vennlig hilsen  

  

  

Marianne H øgetveit Myhren 

Audun L øvlie 

  

K ontaktperson: Audun L øvlie tlf: 55 58 23 07 / audun.lovlie@nsd.no  

Vedlegg: Prosjektvurdering  

K opi: Muna Ahmad, munaahmad8@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/ledelse_administrasjon/index.html
mailto:munaahmad8@gmail.com
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Personvernombudet for forskning  
  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 58016 

  

Formålet med undersøkelsen er å undersøke hvordan foreldrene opplever inkludering av deres 

barn i skolen. 

  

Du har opplyst i meldeskjema at utvalget vil motta skriftlig informasjon om prosjektet, og 

samtykke skriftlig til å delta. Vår vurdering er at informasjonsskrivet til utvalget er greit 

utformet. 

  

Det fremgår av meldeskjema at du/dere vil behandle sensitive opplysninger om helseforhold. 

  

Personvernombudet forutsetter at du/dere behandler alle data i tråd med Universitetet i Oslo 

sine retningslinjer for datahåndtering og informasjonssikkerhet. Vi legger til grunn at bruk av 

privat pc er i samsvar med institusjonens retningslinjer. 

  

Prosjektslutt er oppgitt til 01.06.2018. Det fremgår av 

meldeskjema/informasjonsskriv at du/dere vil anonymisere datamaterialet ved 

prosjektslutt. Anonymisering innebærer vanligvis å: - slette direkte identifiserbare 

opplysninger som navn, fødselsnummer, koblingsnøkkel 

- slette eller omskrive/gruppere indirekte identifiserbare opplysninger som bosted/arbeidssted, 

alder, kjønn 

  

For en utdypende beskrivelse av anonymisering av personopplysninger, se Datatilsynets 

veileder: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-

veileder-041115.pdf 
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Vedlegg 2 

Prosjektnr: 58016. Inkludering av Downs syndrom i 
en ordinær skole. 
Inbox x 

 
Audun Gabriel Løvlie <Audun.Lovlie@nsd.no> 
 

Mar 
14 

 

 

 

 

to jan.grue, me 

 
 

Norwegian 
English 

    
Translate message 

Turn off for: Norwegian 

BEKREFTELSE PÅ ENDRING 

Hei, viser til endringsmelding registrert hos personvernombudet 9.3.2018. 

Vi har nå registrert at det vil gjennomføres to telefonintervju med lydopptaker, som vil 
transkriberes også analyseres på lik linje med det resterende datamaterialet. Ombudet 
forutsetter at lydopptakene vil slettes innen prosjektslutt. 

Personvernombudet forutsetter at prosjektopplegget for øvrig gjennomføres i tråd med det 
som tidligere er innmeldt, og personvernombudets tilbakemeldinger. 

Vi vil ta ny kontakt ved prosjektslutt. 

-- 
Vennlig hilsen | Best wishes 
Audun G. Løvlie 
seniorrådgiver | Senior Adviser 
Seksjon for personverntjenester | Data Protection Services 
T: (+47) 55 58 23 07 
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS | NSD – Norwegian Centre for Research Data 
Harald Hårfagres gate 29, NO-5007 Bergen 
T: (+47) 55 58 21 17 
postmottak@nsd.no 
www.nsd.no 

 

 

https://maps.google.com/?q=Harald+H%C3%A5rfagres+gate+29,+NO-5007+Bergen&entry=gmail&source=g
mailto:postmottak@nsd.no
http://www.nsd.uib.no/
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Vedlegg 3 

Forespørsel om deltakelse i undersøkelsen  

Jeg er student på masterstudiet i spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo og skal skrive 

masteroppgaven våren 2018. Masteroppgavens tema er foreldrenes erfaringer på hvordan de 

har opplevd inkludering av deres barn med Downs syndrom i en ordinær skole. Målet med 

oppgaven er å belyse og å forstå hvordan foreldre opplever inkludering. I forbindelse med 

min masteroppgave trenger jeg korte opplevde historier. Det hadde vært til stor hjelp å få høre 

deres historier til å forstå og å belyse inkludering ved å stille disse spørsmålene: 

• Hva er foreldrenes erfaring om samarbeid med skolen? 

• Hvordan opplever foreldrene inkludering av det sosiale og det faglige? 

 

Alt skal anonymiseres og alt vil bli slettet når sensur faller etter 1.juni 2018. 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. 

Jeg ønsker å motta historiene fortløpende og hvis du synes det høres interessant ut og ønsker å 

delta, så send meg gjerne din historie på maks 3 sider og samtykkeerklæring på mail. Jeg vil 

sette stor pris på din deltakelse i prosjektet.  

Jeg kan kontaktes på e-post munaah@student.uv.uio.no / mobilnummer 90866898. Min 

veileder Øyvind Bergwitz kan kontaktes på e-post obergw@gmail.com / mobilnummer 

47404085  

Studien er godkjent fra Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). 

Med vennlig hilsen         

Muna Ahmad 

Masterstudent i spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. 

 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

mailto:munaah@student.uv.uio.no
mailto:obergw@gmail.com
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 


