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Sammendrag 
 

Formål og problemstilling 

Formålet med studien er å danne en oversikt over hvilke tendenser det er i læreplanforskning 

om funksjonelle livsferdigheter for ungdom med utviklingshemming, og hvilke anbefalinger 

som gis for praksis. Funksjonelle livsferdigheter burde komme på banen, både i politisk, 

teoretisk og praktisk arbeid i planlegging og gjennomføring av opplæring for mennesker med 

utviklingshemming. Begrensninger i funksjonelle livsferdigheter kan føre til begrensninger i 

et menneskets livskvalitet (Cronin, 1996). Dersom mennesker med utviklingshemming skal 

lære seg funksjonelle livsferdigheter, så har de behov for systematisert opplæring (Cronin, 

1996). Men i henhold til Gomnæs og Rognhaug (2009) er ikke funksjonelle livsferdigheter 

inkludert i den nasjonale læreplanen, som er gjeldene for alle elever i den norske skole. Etter 

min oppfatning er dette forskningsprosjektet relevant for fagfeltet spesialpedagogikk, fordi 

det retter fokuset mot hvilke funksjonelle livsferdigheter som det er forsket på i 

læreplanforskning i tidsrommet 2000 – 2016. I tillegg viser studien hvilke tiltak som er 

gjennomført i opplæring, og hvilke anbefalinger som gis for undervisningspraksis. Oppgaven 

har følgende problemstilling Hvilke funksjonelle livsferdigheter fokuseres det på i 

læreplanforskning for mennesker med utviklingshemming og hvilke anbefalinger for praksis 

gis det? 

 

Metoder, kilder og materiale 

Det er tatt utgangspunkt i artikler om funksjonelle livsferdigheter fra artikkelutvalget til 

Moljord (2017). I denne studien har jeg brukt metoden scoping study. Inkluderingskriteriene 

for denne studien er; ”15 år eller eldre”, det vil si at ”Adolescents” eller går på ”secondary 

High School” inngår, og artiklene skulle være fra 2000-tallet eller nyere. Disse kriteriene ble 

valgt for å inkludere de artiklene som er aktuelle for denne studien. Jeg har valgt å begrense 

meg til ungdomsalderen, fordi det er en periode i livet hvor mennesker er mellom 

barndommen og voksenlivet.  

 

Resultater og konklusjon 

Det kom frem av studien at kropp og seksualitet var det tema innenfor funksjonelle 

livsferdigheter som det var mest forsket på, etterfulgt av selvbestemmelse. I Anbefalingene 

for praksis så fremkommer det både i de ulike artiklene som er analysert og i teorien at 
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læreplanmål burde være forankret i elevens tidligere kunnskap, interesser og verdier. 

Læreplanmålene burde også, i henhold til Johnson et al. (2001) og Knowlton (2008) være 

delt inn i delmål, slik at læreren må reflektere over innholdet i opplæringen og det er lettere 

for elevene å lære seg å nå målene dersom de er delt inn i mindre mål. I lys av undervisning, 

så blir det i artiklene om kropp og seksualitet anbefalt ulike undervisningsformer, fordi 

behovene varierer. I tillegg kom det frem av studien at kunnskap om kropp, seksualitet og 

selvbestemmelse både er viktig for elevenes helse, sikkerhet, deltakelse og livskvalitet.  
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1 Innledning 
 

1.1 Tema og bakgrunn 
 

Tema for denne oppgaven er funksjonelle livsferdigheter i opplæring for mennesker med 

utviklingshemming. Funksjonelle livsferdigheter er definert av Cronin (1996, s.54) som 

”those skills or tasks that contribute the successful, independent function of an individual in 

adulthood”. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2017), utvikles en ferdighet ved at personen først 

kan bruke ferdigheten i en konkret situasjon, for deretter å utvikle de ferdigheten til å kunne 

bruke den i sammensatte og abstrakte situasjoner. Å ha en ferdighet er en nødvendig 

forutsetning for læring og utvikling, både i skole, arbeid og samfunnsliv 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Ifølge Cronin (1996) har mennesker med utviklingshemming, 

behov for eksplisitt opplæring i funksjonelle livsferdigheter. Som en følge av deres 

utviklingshemming, lærer de ikke funksjonelle livsferdigheter implisitt gjennom oppveksten, 

slik som mennesker som følger normalutviklingen gjør (Cronin, 1996). Ifølge Paramenter et 

al. (2007) forberedes barn mot voksenlivet gjennom oppveksten, de utvikler seg fra å være 

helt avhengig av sine forsørgere til å gradvis bli mer uavhengig. Som en voksen 

samfunnsborger, er det forventet at man skal kunne en rekke av funksjonelle livsferdigheter, 

men for denne elevgruppen kan det by på utfordringer (Paramenter, et al. 2007).  

 

Min interesse for funksjonelle livsferdigheter er både praktisk og teoretisk. Jeg ble 

oppmerksom på tema da jeg var i praksis på en barneskole i en forsterket avdeling for 

mennesker med utviklingshemming. På samme tidspunkt hadde jeg nettopp startet å arbeide 

som assistent, i en bolig for mennesker med utviklingshemming, i alderen 20 – 30 år. Da 

oppdaget jeg at ferdighetene som menneskene hadde behov for i boligen; å vaske klær, kunne 

handle i butikken, ha en god personlig hygiene, ta kollektiv transport og inneha sosial 

kompetanse, var i forskjellig grad fraværende i deres liv. I tillegg opplevde jeg at 

læringsmålene i skolen var for akademiske, til sammenligning med hvilke ferdigheter de har 

behov for i livet etter skolen. Det handlet, etter min vurdering, ikke om praktiseringen av 

opplæring på praksisplassen, men målene i retningslinjene for opplæringsplanene. Mitt 

utgangspunkt er at flere av læringsmålene i skolen, burde rettes mot funksjonelle 
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livsferdigheter. Slik elevene har mulighet for å lære seg ferdigheter, som er nødvendig for å 

kunne leve et selvstendig voksenliv.  

 

I dag er alle elever uavhengig av funksjonsnivå inkludert i læreplanverket, som i Norge er 

kunnskapsløftet 06 (Gomnæs & Rognhaug, 2009) (Utdanningsdirektorartet, 2014). I den står 

det at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter som; å kunne lese, å kunne regne, å 

kunne skrive, ha muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter (utdanningsdirektoratet, 2017). 

Samtidig står det følgende i opplæringsloven (2008) §1-1, formål for opplæring, ”elevene og 

lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og 

for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet”. Men det vil det være utfordrende for 

mennesker med utviklingshemming å nå disse målene, dersom funksjonelle livsferdigheter 

verken er en del av planlagt opplæring, eller undervisning. I veilederen for 

spesialundervisning står det faktisk at ADL-trening vanligvis er utenfor hva som regnes med i 

begrepet opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2014). Men den tillegger av Activity of daily 

living (ADL)-trening kan regnes som opplæring, dersom det er et mål i elevens individuelle 

opplæringsplan, til tross for at det egentlig er et helse og omsorgstiltak 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). ADL er det begrepet som brukes i det nasjonale 

læreplanverket i tilknytning til opplæring i praktiske ferdigheter som å dusje, lage mat og gå 

på toalettet (utdanningsdirektorartet, 2014). Senere i oppgaven redegjøres det for flere 

definisjoner og funksjonsområder knyttet til ADL.  

 

Ifølge Alwell & Cobb (2009), så har det vært mindre forskning omkring tema funksjonelle 

livsferdigheter de siste årene, til tross for at det er en aspekt for at funksjonelle livsferdigheter 

påvirker menneskets livskvalitet. Lignende resultater kom frem i artikkelen til Moljord 

(2017). I internasjonal læreplanforskning for elever med utviklingshemming for elever med 

utviklingshemming forskes det mindre på funksjonelle livsferdigheter, sammenlignet med 

akademiske ferdigheter (Moljord, 2017). Ifølge Nietupski et al. (1997), kan nedgangen i 

forskning om funksjonelle livsferdigheter sees i sammenheng med at fokuset er skiftet fra 

funksjonelle livsferdigheter, til sosial inkludering og akademiske ferdigheter. Det kan føre til 

at mennesker med utviklingshemming, ikke lærer funksjonelle livsferdigheter for å kunne 

mestre sine egne liv som voksne, eller delta i samfunnet.  
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1.2 Formål og spesialpedagogisk relevans 
 

Formålet med studien er å danne en oversikt over hvilke funksjonelle livsferdigheter det 

forskes på i opplæring for ungdommer med utviklingshemming, og se på hvilke anbefalinger 

som gis for praksis. Min oppfatning er at funksjonelle livsferdigheter burde komme på 

dagsorden, både i politisk, teoretisk og praktisk arbeid i planlegging og gjennomføring av 

opplæring for denne elevgruppen. Det er planlagt at det skal komme en ny læreplan i 2020 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b). Så kanskje denne oppgaven kan bidra med kunnskap som er 

nyttig i utvikling av en ny læreplan. Som vi så tidligere, er ikke funksjonelle livsferdigheter 

inkludert i den nasjonale læreplanen, som er gjeldene for alle elever i den norske skole 

(Gomnæs & Rognhaug, 2009). Med denne oppgaven ønsker jeg derfor å rette fokuset mot 

funksjonelle livsferdigheter i opplæring for ungdommer med utviklingshemming. Etter min 

oppfatning er dette forskningsprosjektet relevant for fagfeltet spesialpedagogikk, fordi det 

retter fokuset mot hvilke funksjonelle livsferdigheter som det er forsket på i 

læreplanforskning i tidsrommet 2000 – 2016. I tillegg viser studien hvilke tiltak som er 

gjennomført i opplæring, og i hvilke anbefalinger som gis for undervisningspraksis.  

 

1.3 Problemstilling 
 

Oppgaven har følgende problemstilling: 

 Hvilke funksjonelle livsferdigheter fokuseres det på i læreplanforskning for mennesker med 

utviklingshemming og hvilke anbefalinger for praksis gis det? 

 

1.3.1 Kildeutvalg 
 

Dette er en studie som har tatt utgangspunkt i studien til Moljord (2017), derfor har min 

empiri utspring i hennes forskning. Litteraturutvalget i denne studien bygger på Moljord 

(2017) sin forskning. Moljord (2017) har kommet frem til sitt utvalgt ved å bruke Brown et 

al. (1979) sin definisjon av funksjonelle livsferdigheter som et inkluderingskriterium for 

artikkelutvalget. Brown et al (1979) sin definisjon blir redegjort og diskutert for i kapittel 3.  

 Gjennom tidligere kjennskap til litteratur fant jeg også frem til sentrale teoretiske kilder som 

var relevante for å belyse min problemstilling. Som et utgangspunkt i analysen har jeg brukt 
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Cronin (1996) sin definisjon av begrepet funksjonelle livsferdigheter. Med bakgrunn i at 

denne definisjonen ikke sa noe om hvilke ferdigheter som ligger i begrepet funksjonelle 

livsferdigheter, men den sier noe om hva funksjonelle livsferdigheter skal oppnå. I tillegg har 

jeg brukt teori av Wehmeyer (2008) om selvbestemmelse, som jeg underveis i studien fant ut 

at var en sentral funksjonell livsferdighet. Siden denne studien går på læreplanforskning, så 

fant jeg det relevant å bruke veilederen for spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 

2014). Jeg har brukt teorien til Knowlton (2008), om læreplanmål for mennesker med 

utviklingshemming, fordi han er opptatt av implementering av funksjonelle livsferdigheter i 

læreplanmål og at elevene selv skal være med på å utvikle disse målene. Når det gjelder 

metode har jeg tatt utgangspunkt i teorien til Arksey og O´Malley (2005) om scoping study. I 

tillegg har kontakt med min veileder Gøril Moljord gitt meg verdifulle kilder til teori.  

 

1.4 Disposisjon for oppgaven  
 

Kapittel 1 introduserer oppgavens tema, bakgrunn, dens formål, problemstilling og 

forskningsspørsmål. Kapittel 2  redegjør for definisjon av utviklingshemming og behovet for 

opplæring i funksjonelle livsferdigheter for ungdom med utviklingshemming med et 

overordnet mål om økt livskvalitet. Kapittel 3 tar først for seg to begreper som er sentrale i 

arbeidet med utviklingshemming og læreplan, ADL og Adaptive ferdigheter. Deretter dreier 

tema seg inn mot funksjonelle livsferdigheter. Sistnevnte begrep er undersøkt i lys av ulike 

definisjoner og til slutt i kapittelet evalueres de ulike forståelsesmåtene. Dette kapittelet 

inneholder også teori om hvordan man kan utvikle ferdigheter knyttet til selvbestemmelse 

basert på teorien til Wehmeyer et al. (2008). Kapittel 4 tar først for seg retten til 

spesialundervisning og individuell opplæringsplan, som er relevant for hvor funksjonelle 

livsferdigheter kan komme inn i undervisningen. Deretter har jeg tatt med sentrale momenter 

for utvikling av læreplanmål, hentet fra teorien til Knowlton (2008). I Kapittel 5 redegjøres 

det for metoden scoping study og hvordan jeg har brukt den i dette studie. Siden denne 

studien bygger på Moljord (2017) sin studie, er deler av hennes metode også redegjort for. I 

Kapittel 6 redegjør jeg for og diskuterer funnene. Det jeg fant ut gjennom denne studien var 

at det er forsket mest på kropp og seksualitet, og selvbestemmelse. Det er varierende hvilke 

anbefalinger som gis for praksis, men i flere av artiklene er det presisert at hvilke 

undervisnings og arbeidsmetode eleven har utbytte av vil variere. Et annet viktig funn er at 
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elevene har stort utbytte av å være med å planlegge sin egen undervisning. Det har en positiv 

innvirkning på deres evner innenfor selvbestemmelse.  
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2 Elever med utviklingshemming 
 

Dette kapittelet handler om utviklingshemming, og hvorfor funksjonelle livsferdigheter er en 

viktig del av opplæringen for mennesker med utviklingshemming. Innledningsvis i dette 

kapittelet er det redegjort for American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAIDD) sin definisjon av utviklingshemming. Deretter redegjøres det for 

hvordan en utviklingshemming kan påvirke ungdomsårene, for sentrale behov i opplæring, 

både i arbeidslivsferdigheter og funksjonelle livsferdigheter. Videre sees det på behovet for 

opplæring i funksjonelle livsferdigheter for disse menneskene. Til slutt blir det redegjort for 

hva livskvalitet kan være for denne gruppen. Livskvalitet er relevant i denne sammenheng, 

fordi god livskvalitet ofte er et mål for funksjonelle livsferdigheter.  

 

2.1 Definisjon av utviklingshemming 
 

I denne oppgaven har jeg valgt å bruke definisjonen til American Associates on intellectual 

and developmental disabilities (AAIDD) (2010). Den er som følger: ”Intellectual disability is 

characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive 

behaviour skills. This disability orginates before age 18” (AAIDD, 2010). Slik jeg tolker 

denne definisjonen, tar den for seg to områder av begrensning for mennesker med 

utviklingshemming, både innenfor intelligens og adaptiv atferd. Ved å se på begrensningene i 

ferdighetene er det lettere å få en forståelse for hva utviklingshemming er, og hvilke behov de 

har for opplæring og bistand. Tanken bak denne måten å definere utviklingshemming på, er 

at det skal være enklere å stadfeste graden av utviklingshemming ut fra hjelpebehov, fremfor 

fra resultater fra ulike tester (Smith, 2012). Denne måten å definere utviklingshemming på 

kom først i 2002, tidligere har AAIDD hatt fokus på IQ-skårer og defekter ved 

diagnostisering. Adaptive ferdigheter er ifølge AAIDD (2010) praktiske, konseptuelle og 

sosiale ferdigheter som utvikles gjennom observasjon og deltakelse, det blir sett nærmere på 

adaptive ferdigheter i kapittel 2. Nå har vi sett på definisjonen av utviklingshemming, og 

hvordan det gir et menneske ulike begrensninger. I neste avsnitt blir det redegjort for 

utfordringer som er knyttet til det å være ungdom og ha en utviklingshemming.  
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2.2 Ungdom med utviklingshemming  
 

Ifølge Drew & Hardman (2007) er ungdomsårene en periode med utvikling innenfor 

personlig-, sosiale- og utdanningsforhold. Det betyr likevel ikke at alle ungdommer er klare 

for ta like ansvar på lik linje med en voksen person (Drew & Hardman, 2007). I 

ungdomsårene gjennomgår alle mennesker en utvikling, hvor de blant annet frigjør seg fra 

familien, utvikler sosiale ferdigheter og får seg en utdanning. For ungdom med 

utviklingshemming handler disse årene oftest om å få seg en yrkesfaglig utdanning og 

forberede seg mot arbeidslivet (Drew & Hardman, 2007). Gjennom ungdomsårene er det 

flere utfordringer knyttet til funksjonelle livsferdigheter for elevene med utviklingshemming, 

og de vil ha behov for ekstra støtte for å møte kravene fra omgivelsene. For mennesker med 

moderat og alvorlig utviklingshemming, betyr det at de både har behov for ekstra støtte fra 

familie og bistandsytere i hverdagslige gjøremål (Drew & Hardman, 2007).  

 

Drew & Hardman (2007) referer til opplæring i adaptive ferdigheter, som et overordnet 

begrepet for opplæring i sosialisering, selvbestemmelse og fritidsaktiviteter. I kapittel 3 blir 

det sett nærmere på adaptive atferd. For sosialiseringsprosessen til ungdom med 

utviklingshemming er det helt avgjørende at de får delta i fritidsaktiviteter. Men det er ofte 

utfordringer knyttet til blant annet transport, økonomi og planlegging, som gjør at færre får 

får deltatt (Drew & Hardman, 2007). Dette kan både komme av at de ikke kan ta sertifikatet 

på moped eller bil, og at de mangler kunnskap om hvordan de skal bruke offentlig transport 

(Drew & Hardman 2007). I tillegg kommer utfordringene knyttet til å kunne ta initiativ og 

planlegge aktiviteter. Det er en mulighet for å delta på idrett som er organisert for disse 

ungdom, men dette tilbudet varierer fra sted til sted (Drew & Hardman, 2007). I tilknytning 

til ungdomsårene oppstår det også utfordringer knyttet til selvbestemmelse, derfor er det 

viktig at skolen kan tilby opplæring innenfor denne typen ferdigheter. Det er viktig for at 

ungdom skal ha mulighet for å bli mest mulig selvstendig (Drew & Hardman, 2007). 

Selvbestemmelse og utvikling av ferdigheter som bidrar til selvbestemmelse, sees det 

nærmere på i kapittel 3.2. I dette avsnittet har vi fått innsikt i at ungdomsårene kan by på 

noen utfordringer, som blant annet å finne sin plass i samfunnet, og sosiale ferdigheter og 

evnen til å kunne møte krav fra omgivelsene. Derfor skal det sees nærmere på behovet for 

opplæring i funksjonelle livsferdigheter i neste avsnitt.  
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2.3 Behovet for opplæring i funksjonelle livsferdigheter  
 

Ifølge Paramenter, et al. (2007) er det vanlig at alle mennesker har en periode i løpet av 

oppveksten, hvor de opplever at det er vanskelig å finne sin plass i samfunnet. Det kan oppstå 

problemer knyttet til det å føle seg verdifulle og at man ikke oppnår respekt fra mennesker 

som er viktig for seg selv. Mennesker med utviklingshemming kan i tillegg ha utfordringer 

knyttet til sosial interaksjon med ulike miljøer og relasjoner (Paramenter, et al., 2007).  

Utfordringene i sosiale interaksjoner kommer som oftest av deres begrensede evner innenfor 

både kommunikasjon og sosialeferdigheter, som gjør at det er utfordrende å følge sosiale og 

kulturelle regler. Det er mange mennesker med utviklingshemming som føler seg ensomme, 

har en lav selvtillit og som av ulike grunner blitt innadvendte og usikre (Paramenter, et al., 

2007). I tillegg har det hendt at mennesker med utviklingshemming har mistet kontakten til 

personer som er viktige for dem, men det er også mange mennesker med utviklingshemming 

som har giftet seg og fått familie. Derfor er det viktig at de ha kan lære seg hvordan de skal 

håndtere økonomi, husarbeid, yrkeslivet og familie (Paramenter, et al., 2007). Brolin (1989) 

referert i Paramenter mfl., (2007), har satt opp en rekke ferdigheter som kan være nødvendig 

for å leve et selvstendig liv; å kunne håndtere personlig økonomi, administrere husholdning, å 

ta seg av personlige behov, være bevisst om sikkerhet, å kunne handle og tilberede mat, kjøpe 

og vaske klær, å være en ansvarlig borger i samfunnet, å klare å delta og engasjere seg i 

fritidstilbud, og kunne komme seg rundt i samfunnet på egen hånd (Paramenter mfl., 2007). 

Men for at elever med utviklingshemming skal kunne mestre funksjonelle livsferdigheter, så 

har de behov for systematisert opplæring innenfor de ulike områdene.  

 

Ifølge Cronin (1996) lærer ikke elever med utviklingshemming funksjonelle livsferdigheter i 

interaksjon og observasjon av voksne. Mennesker med utviklingshemming har derfor behov 

for å lære seg dette gjennom kontinuerlig systematisert opplæring i skoleforløpet. Om en 

person mangler sentrale funksjonelle livsferdigheter, så begrenser det personens 

selvstendighet og grad av livskvalitet (Cronin, 1996). Både Paramenter et al., (2007) og 

Cronin (1996) mener at funksjonelle livsferdigheter best i naturlige omgivelser.  

Fremfor at situasjonen er gjenskapt i et klasserom, som for eksempel matvarehandling i en 

fiktiv butikk i et klasserom. Et viktig poeng er at grad av måloppnåelse ved opplæring i 

funksjonelle livsferdigheter ikke kan måles i karakterer eller titler, men må sees gjennom 

grad av uavhengighet, samfunnsdeltakelse og livskvalitet (Cronin, 1996). Etter min forståelse 
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så handler det om å inneha funksjonelle livsferdigheter som er nødvending for å kunne utøve 

selvbestemmelse og kunne fungere i et samfunn. Dette kommer det mer om i avsnitt 2.3, hvor 

det er redegjort for hva livskvalitet kan være for mennesker med utviklingshemming.  

 

2.4 Livskvalitet for mennesker med utviklingshemming 
 

I henhold til Shalock et. al. (2002), er temaet livskvalitet viktig for at alle mennesker skal ha 

mulighet for deltakelse i samfunnet, uavhengig av funksjonsnivå. Et universelt samfunn, som 

har systemer som passer uavhengig av funksjonsnivå, er med på å løfte frem denne gruppen 

og skape et inkluderende samfunn (Shalock et al., 2002). Livskvalitet er et viktig perspektiv, 

både for mennesker med utviklingshemming og for de som arbeider innenfor sektoren med 

disse menneskene. Fordi fokuset på livskvalitet øker både kvaliteten på tjenester og arbeidet 

(Shalock et al., 2002). Livskvalitet kan sees på som et konsept som er relevant både for 

politikk, evaluering av tjenester og for å utvikle lokale, nasjonale og internasjonale program. 

Livskvalitet kan både oppfattes objektivt og subjektivt (Shalock et al., 2002). Men det er den 

subjektive oppfattelsen av hva som er god livskvalitet, som oftest er nøkkelen til en god 

livskvalitet for hvert enkelt individ (Shalock et al., 2002). Med utgangspunkt i at livskvalitet 

er en subjektiv oppfattelse, så velger jeg å ikke definere begrepet, men heller si noe om 

sentrale faktorer ved livskvalitet som er relevant for denne studien (Shalock et al., 2002).   

 

Ifølge Shalock et al., (2002) er det mange som forsker på livskvalitet som mener at antallet 

faktorer av velvære kan variere fra person til person. Innenfor velvære er det ulike faktorer 

som spiller inn og påvirker opplevelsen av velvære. I denne sammenheng vil det bli sett på 

faktorer av velvære som er relevant for denne studien. (Shalock et al., 2002). Den første 

faktoren er intrapersonlig variasjon, det vil si at velvære vil oppleves forskjellig for ulike 

personer og kulturer, i tillegg til at det forandrer seg over tid (Shalock et al., 2002). Det som 

oppleves som god livskvalitet for en person, trenger ikke være god livskvalitet for en annen 

person. Derimot hva disse funksjonelle livsferdighetene er vil variere mellom personer og 

ulike kulturer. Den andre faktoren som er personlig kontekst, som betyr at mennesker best er 

forstått ut fra omgivelsene de lever og arbeider i (Shalock et al., 2002). Den tredje faktoren er 

livsløpsperspektivet. En persons tilnærming til livskvalitet er avhengig av kumulativ effekt, 

og at personen har et tilbud som er tilpasset deres alder og behov. Den fjerde faktoren er 

selvbestemmelse, en persons livskvalitet påvirkes av menneskets evne og mulighet for å ta 
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egne valg og ha kontroll i sitt eget (Shalock et al., 2002). Vi kan se at livskvalitet i denne 

sammenheng varierer fra person til person. Men et overordnet mål er at alle mennesker skal 

kunne delta i samfunnet. Ifølge Cronin (1996), kan livskvalitet være et overordnet mål knyttet 

til funksjonelle livsferdigheter. I neste avsnitt skal vi se nærmere på nettopp funksjonelle 

livsferdigheter og ulike begreper og forståelsesmåter som er relaterte til funksjonelle 

livsferdigheter.  
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3 Funksjonelle livsferdigheter  
 

Dette kapittelet vil gi en oversikt ulike begreper og forståelsesmåter knyttet til funksjonelle 

livsferdigheter. I Norge er ikke funksjonelle livsferdigheter et vanlig begrep, derfor er det viet 

mye plass til det i denne oppgaven. Ifølge Gomnæs og Rognhaug (2007) er ADL et begrep 

som er godt forankret i opplæring og habilitering. Jeg har derfor gjort et kort historisk 

tilbakeblikk på begrepet og deretter redegjort for begrepets betydning i lys av ulike forfattere. 

Senere i kapittelet redegjøres det for adaptiv atferd, som består av ferdigheter som er lært og 

erfart i hverdagslivet, og er sentralt i utredning og diagnostisering av mennesker med 

utviklingshemming. Deretter blir det redegjort for funksjonelle livsferdigheter, det blir først 

beskrevet i sin helhet og deretter i delkomponenter. Gjennom tidene har funksjonelle 

livsferdigheter blitt forklart av ulike internasjonale forfattere. Derfor har jeg redegjort for 

noen ulike begrepsforklaringer og forståelsesmåter, og sammenlignet de mot hverandre. Det 

er både sett på definisjonenes innhold, aktualitet og begrensninger. ADL og Adaptiv atferd 

har fått mye plass, dette er viktig fordi begge begrepene er sentrale i forståelsen av 

utviklingshemming, og danner en bakgrunn for forståelsen av funksjonelle livsferdigheter. 

Deretter er det redegjort for Dreyfus (2004) sin modell for utvikling av ferdigheter og 

Wehmeyer et al. (2008) sin prosess for utvikling av selvbestemmelse. Det er viktig å få 

innsikt i begge modellene fordi Dreyfus (2004) sin modell beskriver en prosess hvor man 

lærer seg en praktisk ferdighet. Mens Wehmeyer et al., (2008) gjør rede for de indre 

prosessene, som utvikler menneskets evne, til å blant annet å løse problemer eller 

argumentere for seg selv.  

 

3.1 ADL – Activity of daily living 
 

Ifølge Tuntland (2006) ble begrepet ADL for første gang brukt i 1945 av Deaver. Begrepet 

refererte da til en rekke av aktiviteter som ble ansett som nødvendige for å møte dagliglivets 

utfordringer, eller basale aktiviteter for personlig overlevelse (Tuntland, 2006). I 1969 ble det 

skrevet en artikkel om ADL av Lawton og Brody, hvor begrepet ble delt i to hovedkategorier, 

Physical maintenance og instrumental self mainternance (Tuntland, 2006). Physical 

mainternance innebærer aktiviteter som påkledning, toalettbesøk og spise. Instrumental self 

mainternance innebærer å ta offentlig transport, bruke telefon og handle (Tuntland, 2006). 
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ADL-trening hadde sin ideologiske gullalder fra 1970 til 1990-tallet, under slagordet hjelp til 

selvhjelp, hvor selvhjulpenhet er idealet (Tuntland, 2006). Men ADL-treningen som foregikk 

på denne tiden var preget av å være styrt av fagpersoner. Og den hadde ikke forankring i 

indre motivasjon hos personen som gjennomgikk treningen. Tuntland (2006) poengterer at 

det er grunn til å ta distanse fra en del av ADL-treningen som foregikk i den forannevnte 

perioden.	I 1970 ble begrepet utvidet til å inkludere utfordringene ved å leve et selvstendig liv 

i samfunnet. Dette kan sees i sammenheng med endringene som kom da helsevesenet gikk fra 

å være institusjonshelsetjeneste til å bli en kommunal tjeneste (Tuntland, 2006). Nå er ADL 

både et aktuelt medisinsk faguttrykk og et arbeidsområde for ulike profesjoner innenfor 

pedagogikk, helse- og sosialfag (Tuntland, 2006). ADL ferdighetene er karakterisert av at de 

har et trivielt, hverdagslig og repeterende preg over seg, det er de aktivitetene som gjentas 

hver dag gjennom hele dagen (Tuntland, 2006). Tuntland (2006) skriver at hun ikke 

inkluderer arbeidsliv og fritidsaktiviteter i begrepet ADL, selv om det har blitt mer vanlig å 

praktisere det. Tuntland (2006) definerer ADL begrepet ut fra et vernepleier perspektiv:	

 

ADL er en samlebetegnelse på en rekke ulike hverdagslige, praktiske aktiviteter. Det dreier 
seg om oppgaver som egenomsorg, mobilitet, husholdning, bruk av transportmidler, 
ivaretakelse av egen økonomi med mer. Mestring av disse aktivitetene innebærer personlig 
uavhengighet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for profesjonell hjelp til å 
mestre disse aktivitetene. ADL er følgelig et arbeidsområde for ulike profesjoner (Tuntland, 
2006 s.18).  

 

Ifølge utdanningsdirektoratet (2014) er ADL-trening først regnet som opplæring om det er 

gitt under skolens ansvar og ledelse. Dermed kan en regne ADL for en aktivitet som ligger 

utenfor begrepet opplæring. For at eleven skal få opplæring i ADL, må det være en del av den 

individuelle opplæringsplan til eleven og være hjemlet i enkeltvedtaket om 

spesialundervisning (utdanningsdirektoratet, 2014). Dersom en elev har behov for ADL-

trening for å nå fastsatte mål, kan denne treningen regnes som opplæring i opplæringslovens 

forstand (utdanningsdirektoratet, 2014). Innenfor fagfeltet spesialpedagogikk er begrepet 

ADL som selve hovedfaget i opplæring og habilitering for mennesker med 

utviklingshemming (Gomnæs & Rognhaug, 2009). Opplæringen i ADL-ferdigheter for 

mennesker med utviklingshemming er det som skiller seg mest fra den ordinære opplæringen 

i skolen. ADL-treningen er delt opp i tre nivåer: Primær-ADL, sekundær-ADL og sosial 

trening (Gomnæs & Rognhaug, 2009). Primær-ADL dreier seg om de mest elementære 

selvhjelpsfunksjoner, som å kle på seg, vaske seg, spise og lignende. Sekundær-ADL er 

funksjonene man må kunne for å bo i egen bolig. Sosial trening er en funksjonene knyttet til å 
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greie seg i samfunnet (Gomnæs og Rognhaug, 2009). Å leve i et samfunn innebærer blant 

annet å kunne benytte seg av offentlige transportmidler, skaffe seg opplysninger, kunne 

handle i ulike type butikker, benytte seg av apotek, bruke bank og epost (Gomnæs og 

Rognhaug, 2009). 

 

Ifølge Tuntland (2006) er aktivitet et sentralt begrep i betegnelsen ADL. ADL betegnes som 

det vi gjør i hverdagen, som å pusse tenner, dusje eller spise kaller vi for oppgaver eller 

handlinger (Tuntland, 2006). Det er en form for aktiviteter som gjennomføres hver dag, men 

som de fleste funksjonsfriske ikke tenker på som meningsfulle (Tuntland, 2006). Aktiviteter 

betegner derimot de handlingene som vi ser på som verdifulle, som å treffe venner, holde på 

med en sport eller lage mat sammen med barna. Derimot for mennesker med 

utviklingshemming så kan dagligdagse oppgaver sees på som en aktivitet, fordi det føles 

meningsfullt å gjennomføre det (Tuntland, 2006). Derfor blir begrepet aktivitet i 

sammenheng med utviklingshemming og ADL, en handling man gjennomfører i hverdagen. 

Innsatsen innenfor ADL-området er avhengig av at fagutøveren har et aktivitetsperspektiv 

(Tuntland, 2006). Å ha et Aktivitetsperspektiv vil si å ha en forståelse for det dynamiske 

forholdet mellom en person, miljø og aktivitet. Dette dynamiske forholdet oppstår når et 

menneske holder på med en aktivitet, og hvordan dette samspillet påvirker selve utførelsen av 

aktiviteten (Tuntland, 2006). ADL skal i hovedsak dekke praktiske aktiviteter som husarbeid 

og egenomsorg, som er en del av dagliglivet (Tuntland, 2006).  

 

Slik jeg tolker begrepet ADL, omfatter begrepet praktiske gjøremål og stiller ikke krav til 

mellommenneskelige egenskaper eller arbeidslivsferdigheter. ADL er et begrep som er godt 

forankret i det norske språket, og ved behov er det inkludert i spesialundervisning. Det finnes 

ikke en felles læreplan for opplæring i ADL, til tross for at Gomnæs & Rognhaug (2007) 

omtaler det som hovedfaget innenfor opplæring for mennesker med utviklingshemming. Der 

kanskje på tide at opplæring av typen ferdigheter som ADL representerer, blir en del av en 

felles læreplan for mennesker med utviklingshemming? Sammen med andre funksjonelle 

livsferdigheter. Etter min mening, så er det veldig viktig å ta med seg kunnskapen om 

overstyringen som skjedde i den såkalte gullalderen. Fordi som fagperson kan en noen ganger 

bli litt for engasjert i sitt arbeide med læreplanarbeid, målsetting og praktisk gjennomføring, 

som ender med at en arbeider ut fra sin egen motivasjon, men mister litt elevens indre 

forankring. ADL ferdigheter er ikke helt ulikt adaptive ferdigheter, som jeg skal redegjøres 
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for i neste avsnitt, men det til sammenligning er nok adaptive ferdigheter et videre begrep, 

hvor ADL best kan sammenlignes med de områdene som kalles for praktiske ferdigheter.  

 

3.2 Adaptive ferdigheter  
 

Ifølge Tassè et al. (2012) er adaptiv ferdigheter er relevant for fire områder for innenfor 

utviklingshemming. For det første så er adaptiv ferdigheter med på å definere begrepet 

utviklingshemming, ved at begrensninger i adaptiv atferd er en del av det som kjennetegner 

det å ha en utviklingshemming. For det andre så måler man en persons adaptiv ferdigheter 

gjennom ulike tester, for å se hvilken grad av utviklingshemming personen har. Dette foregår 

ved å måle praktiske, konseptuelle og sosiale ferdigheter (Tassè et al, 2012). For det tredje 

funksjonen er at den danner et rammeverk for kartlegging og måloppnåelse i skole og 

rehabilitering. Den fjerde funksjonen til adaptive ferdigheter er å forstå menneskets måte å 

fungere på. Adaptive ferdigheter kan defineres på følgende måte:  

 
Adaptiv atferd er en rekke av konseptuelle, sosiale og praktiske ferdigheter som har blitt lært 
og erfart av mennesker i hverdagslivet. Adaptiv atferd kommer til uttrykk i den grad et 
individ klarer å tilpasse seg omgivelsene sine (Shalock et al., 2010 referert i Tassè et al., 2012 
s.291).  

 

Det er utviklet en rekke tester med måleskalaer. Disse har som hensikt å måle i hvilken grad 

en person klarer å beherske adaptive ferdigheter på. Adaptiv ferdigheter brukes i 

diagnosekriteriene til DSM, AAIDD og ICD-10. I hvor stor grad er person mestrer eller ikke 

mestrer adaptive ferdigheter kommer an på om personen har av mild, moderat eller alvorlig 

grad av utviklingshemming (Tassè et al, 2012).   

 

I AAIDD manualen (2010) er begrensninger i adaptive ferdigheter definert som 

”performance that is approximately two standard deviations below the mean of either (a) the 

following three types of adaptive behavior: conceptual, social or practical or (b) an overall 

score on a standardized measure og conceptual, social and practical skills” (Luckasson et al., 

s 76 referert fra Schalock et al., 2010 s 43 gjenfortalt i Tassè et al., 2012 s. 293). Adaptive 

ferdigheter operasjonalisert som følgende (Luckasson et al., s.76 referert i Schalock et al., 

2010 s 43 referert i Tassè et al., 2012 s. 293):  
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• Praktiske ferdigheter består av aktiviteter innenfor dagliglivet, yrkesferdigheter, økonomi, 

helse, sikkerhet og kunne benytte seg av kollektivtransport med mer.  

• Konseptuelle ferdigheter består av språkferdigheter, lesing, skriving, bruk av penger, samt 

har forståelse for tid, tall og penger. 

• Sosiale ferdigheter består av mellommenneskelige ferdigheter, forpliktelser til samfunnet, 

selvtillit, kunne følge regler og lover og løse sosiale problemer. I tillegg til at det handler om 

å kunne være skeptisk, og ikke naiv for å unngå å være utsatt for eksempel overgrep. 

 

AAIDD definerer adaptiv ferdighet som det å inneha ferdigheter som er nødvendig i 

dagliglivet og samfunnsferdigheter, både intra- og interpersonlige ferdigheter. Definisjonen 

tar også for seg evnen til å være skeptisk, som vi kan se er en ferdighet for å unngå å bli et 

offer. Som vi skal se senere i dette kapittelet, er denne gruppen mennesker mer utsatt for 

seksuelle overgrep enn mennesker uten utviklingshemming (Drew & Hardman, 2007). 

Definisjonen av adaptive ferdigheter er ikke så forskjellig fra de ulike forståelsesmåtene av 

funksjonelle livsferdigheter, som vi skal se nærmere på senere i dette kapittelet. Men for å 

nevne noen fellestrekk for definisjonene til adaptiv ferdigheter og funksjonelle 

livsferdigheter. Begge består av blant annet ferdigheter som er nødvendig for å kunne mestre 

hverdagslivet, yrkesferdigheter, selvtillit og samfunnsferdigheter. Den største forskjellen er 

etter min oppfattelse, i selve begrepet adaptiv. Som handler om menneskets evne til å tilpasse 

seg (Shalock et al., 2010). Mens motivet for læring av funksjonelle livsferdigheter, er 

forankret i det aktuelle menneskets behov om å leve et selvstendig, suksessfullt og 

funksjonelt liv (Cronin, 1996). Vi kan også se at adaptive ferdigheter skiller seg noe fra ADL, 

ved at adaptive ferdigheter har  fokus på sosiale og konseptuelle ferdigheter. Mens ADL i 

hovedsak tar for seg de praktiske ferdighetene. Adaptive ferdigheter spiller også en 

avgjørende betydning i diagnostisering av mennesker med utviklingshemming, mens ADL 

ofte er sentralt i mål for opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemming 

(Gomnæs & Rognhaug, 2009).  

 

3.3 Ulike definisjoner og forståelsesmåter av funksjonelle 

livsferdigheter 
 

Brown et al., (1979 s. 83) har beskrevet funksjonelle livsferdigheter som følgende: 

”Functional life skills address the variety of skills that are frequently demanded in the natural 
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domestic, vocational and community environment, focusing on self-help, healthcare, and 

leisure skills.” Definisjonen til Brown et al., (1979) redegjør for funksjonelle livsferdigheter 

som; ferdigheter en trenger for å bo selvstendig, være til selvhjelp og ta vare på egen helse. I 

tillegg tar den for seg ferdigheter individer har behov for; å fungere i et samfunn, å kunne ha 

en arbeidsplass og holde på med fritidsaktiviteter. Det denne definisjonen ikke har nevnt noe 

om er økonomiske ferdigheter, som er viktig for å kunne håndtere personlig økonomi og 

gjennomføre økonomiske handlinger. Definisjonen tar ikke heller ikke innover seg digitale 

ferdigheter, som er sentralt for å være en del av samfunnet i 2018, men som kanskje ikke var 

like aktuelt i 1979.  

	

Council Exceptional Children (CEC) er en organisasjon fra USA som har som mål å forbedre 

politikken for elever med spesielle behov (CEC, 2018). CEC har utviklet en læreplan som er 

kalt Life centred education curriculum (CEC, 2018). Denne læreplanen er ment for blant 

annet elever med lett utviklingshemming. Hensikten med denne type opplæring er at elevene 

skal få grundig opplæring i funksjonelle livsferdigheter, og sørge for at opplæringen av 

elevene gjenspeiler deres behov (CEC, 2018). LCE redegjør for funksjonelle livsferdigheter 

som ferdigheter innenfor tre hovedområder; 

 

• Daily Living skills; Ferdigheter innenfor personlig økonomi, husholdning, personlig 

behov, familieforpliktelser, matlaging, forpliktelser til samfunnet og fritidsaktiviteter.  

• Self determination and interpersonal skills; Ferdigheter innenfor selvbevissthet, 

selvtillit, sosiale ferdigheter, mellommenneskelige ferdigheter, uavhengighet, ta 

beslutninger og gode kommunikasjonsferdigheter.  

•  Employment skills; Ferdigheter som gode arbeidsvaner, hvordan skaffe seg en jobb 

og beholde den, fysiske ferdigheter og spesifikke arbeidsferdigheter.  

 

CEC (2018) har en mer detaljert definisjon på funksjonelle livsferdigheter enn de foregående 

definisjonene. Det denne definisjonen ikke sier noe om er ferdigheter innenfor kropp og 

seksualitet, det nærmeste den kommer innenfor det tema er ”being self-aware” (CEC, 2018). 

Denne ferdigheten handler om blant annet å kunne identifisere egne fysiske og emosjonelle 

behov. Måten LCE grupperer inn ferdighetene på gjør det oversiktlig, samtidig som det gir et 

bilde av omfanget av ferdigheter som inngår i funksjonelle livsferdigheter. Definisjonen til 

CEC (2018) grupperer inn ferdighetene, og har underkategorier som forteller noe om hvilke 

ferdigheter som befinner seg innenfor hver enkelt hovedområde. I tillegg til disse overnevnte 
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kategoriene og underkategorier, så har LCE enda mer detaljerte underkategorier, som utgjør 

helt spesifikke mål for læreplanen. Det kan for eksempel være slik;  

 

 

 
Figur 3.1 Illustrasjon baster på opplæringsmål i life centred education (CEC, 2018).  
 

Cronin (1996 s. 54) har definert funksjonelle livsferdigheter som følgende, ”those skills or 

tasks that contribute the successful, independent function of an individual in adulthood”. 

Denne definisjonen er generell, og den nevner ingen funksjonelle livsferdigheter, men sier 

noe om at funksjonelle livsferdigheter skal bidra til at mennesker skal kunne leve et 

selvstendig og suksessfullt liv. Dette er en definisjon som kan bli brukt i ulike kulturer og 

samfunn,  tillegg til at den er aktuell over tid. Mine tanker om denne definisjonen, er at den 

legger et ansvar over på personen selv, om å kunne redegjøre for hvilke funksjonelle 

livsferdigheter som er viktig for han eller hun. Og i tillegg et ansvar om å si noe om hvilke 

funksjonelle livsferdigheter som er med på å bidra til at hun eller han føler seg selvstendig, 

og inkludert i samfunnet. Men det er ikke alle med utviklingshemming som er så gode på å 

kommunisere hva som er viktig for dem. Derfor er det viktig at fagfolk eller en annen 

nærperson hjelper de med å formidle hva som er viktig for dem, og hvilke mål de har ønske 

om å oppnå. For noen få mennesker kan det være vanskelig å formidle. I slike tilfeller er det 

veldig viktig å få inn en eller flere talspersoner, som kan si noe om hva som er viktig for dem, 

slik at de likevel får formidlet sine ønsker og behov. Denne definisjonen er den som skiller 

seg mest fra de andre definisjonene, nettopp fordi den ikke har med et utvalg av ferdigheter 

som skal representere funksjonelle livsferdigheter. Brown et al. (1979) referer til praktiske 

ferdigheter som en trenger for å blant annet kunne bo selvstendig. CEC (2018) sin læreplan 

LCE har til forskjell fra de tre foregående definisjonene, inkludert både praktiske og 

interpersonlige ferdigheter. Denne syntes jeg utgjør en god oversikt og innholdsrike mål for 

opplæring i funksjonelle livsferdigheter.  
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Datagrunnlaget for denne oppgavens analyse er hentet ut med utgangspunktet Moljord (2017) 

sitt studie om tendenser i læreplanforskning for mennesker med utviklingshemming. Studien 

til Moljord (2017) har tatt utgangspunkt i definisjonen til Brown et al (1979) for innhenting 

av data. Like fullt syntes jeg definisjonen til Cronin (1996) om funksjonelle livsferdigheter 

var mer egnet for denne oppgaven. Den sier noe om hva funksjonelle livsferdigheter skal 

bidra til; et vellykket, selvstendig og uavhengig voksenliv (Cronin, 1996). Ved å ikke nevne 

noen områder av ferdigheter, utelukker heller ikke definisjonen til variasjonen av ferdigheter 

som kan fremkomme i ulike samfunn eller forskjellige geografiske områder. For eksempel 

kan det noen steder være avgjørende for fremkommeligheten å kunne kjøre bil, mens andre 

steder holder det med å ha ferdigheter til å ta kollektivtransport. Et annet poeng er at 

funksjonelle livsferdigheter også kan forandre seg over tid, som skrevet tidligere kan digitale 

ferdigheter være et eksempel på dette. Men like fullt forstår jeg hvorfor Moljord (2017) har 

brukt Brown et al (1979) sin definisjon. Fordi Brown et al., (1979) sin definisjonen sier noe 

om hvilke ferdigheter som ligger til grunn i funksjonelle livsferdigheter, og det var 

nødvendig for at hun skulle kunne finne artikler til sin studie. Hvis hun ikke hadde hatt noen 

konkrete ferdigheter å forholde seg til, ville det vært vanskelig å komme frem til et utvalgt.  

 

3.3.1 Innlæring av funksjonelle ferdigheter i naturlige omgivelser 
 

Ifølge Brown et al. (1979), skiller begrepet funksjonalitet seg fra begrepet ferdighet. Dersom 

en ferdighet skal kunne karakteriseres som funksjonell, må ferdigheten ha en nyttig funksjon 

i situasjonen den utføres i. For eksempel er det funksjonelt å lære seg å lukke en glidelås på 

en genser. I motsetning til dette, er det å kunne lukke en glidelås på et stykke stoff også en 

ferdighet, men ikke en funksjonell ferdighet (Brown et al., 1979). Det vil si at en ferdighet er 

funksjonell dersom den er nødvendig i naturlige omgivelser, og er med på å gjøre individet 

mer selvstendig. Funksjonalitet er ikke enten eller, det er situasjonen ferdigheten utføres i 

som bestemmer om ferdigheten er funksjonell eller ikke (Brown, et al., 1979). Brown et al. 

(1979) foreslår at elever med utviklingshemming kun burde få undervisning i ferdigheter, 

som bidrar til at elevene kan bli så selvstendig som mulig og at ferdigheter som kun er nyttig 

i sammenheng med skolen burde minimeres. I tillegg mener Brown et al., (1979), at elever 

med utviklingshemming skal lære ferdigheter som er relevant for deres alder, og ikke 

ferdigheter som er beregnet på elever som er mye yngre.  
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I sammenheng med funksjonalitet i ferdigheter, referer Brown et al. (1979) til naturlige 

omgivelser. Han mener naturlige omgivelser er omgivelser mennesker med 

utviklingshemming forberedes til å fungere i (Brown et al., 1979).  Videre mener han at disse 

omgivelsene er det viktig å ha med i både planlegging av opplæring, i selve opplæringen og 

som en kilde til innholdet i opplæringen. Det finnes mange eksempler på ulike ferdigheter 

som kun læres i simulerte omgivelser. Ta for eksempel det å handle i en fiktiv butikk i et 

klasserom. Elever med utviklingshemming kan være veldig gode på å utføre en ferdighet i en 

simulert situasjon, men klarer ikke å overføre denne kunnskapen til naturlige omgivelser. 

Dette kan medføre at ferdigheten mister sin funksjonalitet (Brown, et al., 1979). Likevel er 

det slik at enkelte ferdigheter læres mest effektivt på skolen, for eksempel sosiale ferdigheter. 

Det ville vært unaturlig å lære om sosiale ferdigheter utenfor skoleområdet, når de kan være 

sosiale med de resterende elevene på skole (Brown, et al., 1979). I neste avsnitt tar jeg opp 

innlæring i ferdigheter, både Dreyfus (2004) sin 5-trinns modell for opplæring i ferdigheter 

og Wehmeyer et al., (2008) sin beskrivelse av selvbestemmelse og utvikling av ferdigheter 

knyttet til selvbestemmelse. 

 

3.4 Innlæring av ferdigheter Dreyfus 5-trinns modell 
 

Dreyfus (2004) har utviklet en ferdighetsmodell med fem steg for hvordan en elev utvikler 

ferdigheter. Den tar for seg utviklingen fra en elev blir introdusert for oppgaven til personen 

har blitt en ekspert (Dreyfus, 2004). Første steg i modellen er; nybegynner. Normalt begynner 

læringsprosessen med at instruktøren presenterer oppgaven utenfor kontekst, slik at 

nybegynneren kan bli kjent med oppgavens egenskaper. Deretter får nybegynneren presentert 

regler for handling. Dersom en person for eksempel skal lære seg å handle matvarer i 

butikken, vil det første steget kunne være å skrive en handleliste. I lengden vil det ikke være 

gjennomførbart i praksis å utelukkende følge konkrete regler, derfor må personen 

videreutvikle en forståelse for hvordan ferdighetene utføres (Dreyfus, 2004). Det andre steget 

i prosessen er; avansert begynner. Gjennom å ha lært seg det grunnleggende som skal til for å 

utføre oppgaven, begynner eleven å få erfaring ved utføre oppgaven i reelle situasjoner 

(Dreyfus, 2004). Eleven begynner også å utvikle en forståelse av den relevante konteksten. 

Nye aspekter ved oppgaven kan derfor bli presentert. Derfor kan nye aspekter ved oppgaven 

bli presentert. Etter å ha sett flere aspekter, begynner eleven å lære de ulike aspektene, og kan 

kjenne de igjen i ulike situasjoner (Dreyfus, 2004). En person som handler, vil etter hvert 
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utvikle en rutine for handleturen og kjenne igjen ulike situasjoner som kan oppstå i 

handleturen, som for eksempel at butikken kan være tom for en vare (Dreyfus, 2004).  
  
Da eleven er ferdig med stegene nybegynner og avansert begynner, kommer tredje steg i 

prosessen; kompetent utøver. På dette tidspunktet har eleven lært seg å gjenkjenne oppgaven, 

og synes den virker overkommelig (Dreyfus, 2004). Likevel kan ikke personen gjenkjenne alt 

som er viktig i enhver situasjon, derfor kan det også virke skremmende å skulle gjennomføre 

oppgaven. (Dreyfus, 2004). Gjennom undervisning, eller erfaring, har eleven lært å bearbeide 

tankene om tvil, og utvikle kompetanse (Dreyfus, 2004). For å unngå feil søker den 

kompetente eleven etter regler eller grunner for å velge rett plan. Likevel er det ikke alltid 

mulig for eleven, å finne en regel for enhver situasjon, fordi det finnes alt for mange 

situasjoner med ulike utfall (Dreyfus, 2004). Eleven må derfor lære seg å tenke at situasjonen 

får et greit utfall, selv om situasjonen ikke ble som planlagt. Likevel vil nok eleven føle noe 

skyld, hvis resultatet blir feil som følger av elevens eget valg (Dreyfus, 2004). Steg fire i 

modellen er; kyndig utøver. Samtidig som eleven blir mer emosjonelt engasjert i oppgaven, 

blir det også vanskeligere å følge reglene. Etterhvert som eleven lærer seg å takle 

usikkerheten rundt ulike valg knyttet til oppgaven, vil eleven oppnå en oppfatning av hvilken 

metode som er riktig for å løse oppgaven. Dette medfører at eleven, med erfaring, vil takle 

evnen til å ta ubevisste valg (Dreyfus, 2004). Femte steg i ferdighetsmodellen kalles; ekspert. 

Gjennom lang erfaring ser denne utøveren hva som må gjøres, og bestemmer videre hvordan 

det skal gjøres. Ekspertene lærer å handle uten å måtte vurdere ulike metoder (Dreyfus, 

2004).  
 

Denne ferdighetsmodellen tar ikke for seg kognitive funksjoner gjennom de ulike stegene, 

men viser til hvordan en nybegynner bruker regler og fakta som ramme for å løse oppgaven, 

mens en ekspert bruker erfaring (Dreyfus, 2004). Denne modellen kan sees i sammenheng 

med utviklingshemming, ved at den viser til hvordan mennesker oppnår ulike ferdigheter. 

Aller først trenger elevene en ramme av regler og metoder for å lære og å gjennomføre en 

oppgave, og for å kunne utvikle ferdigheter. Ettersom oppgaven blir gjennomført flere 

ganger, blir det en automatikk i utførelsen. Utfordringen knyttet til mennesker med 

utviklingshemming, er at de har behov for gjentakelse og kontinuitet i oppgavene, for å 

beholde ferdighetene. Ferdighetene må altså vedlikeholdes, og må i tillegg være lært i 

aktuelle omgivelser, da mennesker med utviklingshemming har utfordringer knyttet til 

overføring og generalisering fra en aktivitet til en annen. Denne ferdighetsmodellen oppfatter 
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jeg at er rettet mot praktiske ferdigheter, slik som for eksempel å handle i butikken, som 

brukes som eksempel i teksten. Neste avsnitt handler om selvbestemmelse for mennesker, og 

er det mer snakk om intrapersonlige ferdigheter, som er for eksempel det å utøve 

selvbestemmelse.  

 

3.5 Selvbestemmelse for mennesker med 

utviklingshemming 
 

I slutten av dette kapittelet er det viet mye plass til selvbestemmelse. Fordi under arbeidet 

med teorien har jeg fått en forståelse av at det å kunne yte selvbestemmelse, er en viktig 

forutsetning for å kunne si noe om hvilke funksjonelle livsferdigheter som er viktig i ens eget 

liv. Selvbestemmelse kan defineres som ”acting as the primary causal agent in one`s life and 

making choices and decisions regarding one´s quality of life from undue external influence or 

interference” (Wehmeyer et al, 2003 s. 177 referert i Wehmeyer, Martin & Sands, 2008 

s.101). Selvbestemmelse er handlinger som er forårsaket av en selv (Wehmeyer et al., 2008). 

For at en handling skal være et resultat av selvbestemmelse, så må handlingene komme fra en 

persons indre vilje og ikke fra ytre påvirkninger eller andre personer (Wehmeyer, et al., 

2008). Å ha forstått betydningen av egen vilje er viktig for selvbestemmelse, det kan handle 

om å være i stand til å ta egne avgjørelser, i motsetning til at andre personer tar avgjørelsene 

for en (Wehmeyer, et al., 2008). At en person utøver selvbestemmelse betyr at en person tar 

sine egne beslutninger og kan handle besluttsomt (Wehmeyer, et al., 2008). 

 

Selvbestemmelse ofte assosiert med ferdigheter som; å ta komplekse avgjørelser, 

målsetninger, løse problemer og handle selvstendig (Wehmeyer, et al., 2008). For mange 

mennesker med utviklingshemming, er det utfordrende eller nærmest umulig å kunne løse 

komplekse problemer eller ta vanskelige avgjørelser uten hjelp fra andre. Dermed kan ikke 

selvbestemmelse kun bety at en tar komplekse avgjørelser eller løse komplekse problemer, 

for da vil aldri mennesker med utviklingshemming kunne utøve selvbestemmelse (Wehmeyer 

et al., 2008). Selvbestemmelse i sammenheng med å ha en utviklingshemming, må derfor bli 

sett på som en handling som har blitt gjort ut fra individets egen vilje. Alle mennesker, 

uavhengig av graden utviklingshemming, kan yte grader av selvbestemmelse. Det handler om 

at deres interesser og preferanser blir inkludert i beslutninger, for eksempel i planlegging av 

opplæring (Wehmeyer et al., 2008). Selvbestemmelse et viktig mål, slik at mennesker med 
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utviklingshemming skal ha flere positive utfall som voksne. Studier har vist at mennesker 

som innehar en ferdighet som selvbestemmelse har flere positive opplevelser i overgangen 

fra ung til voksen (Wehmeyer et al., 2008). I tillegg har mennesker som innehar 

selvbestemmelse større mulighet for å lykkes i arbeidslivet. Selvbestemmelse har også en 

positiv innvirkning for livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming (Wehmeyer et 

al., 2008). Nedenfor er det redegjort for åtte sentrale ferdigheter som er viktig for å kunne 

utøve selvbestemmelse. 

 

 

 

 

3.5.1 Sentrale ferdigheter som er nødvendig for å kunne praktisere  

selvbestemmelse 
 

Målsetting er den første ferdigheten som er sentral for å kunne yte selvbestemmelse 

(Wehmeyer et al., 2008). Å kunne sette mål for seg selv og innfri målene er sentralt for å 

kunne utføre handlinger på vegne av seg selv. Handlingskjeden for å kunne utføre målsetting 

er som følgende; a) å kunne identifisere og definere et mål, b) og utvikle en rekke oppgaver 

for å nå målet, c) og spesifisere handlinger som er nødvendig for å nå målet (Wehmeyer et 

al., 2008). For mennesker med utviklingshemming kan det det være vanskelig å sette mål for 

seg selv. Anbefalingene for å lage mål som fremmer måloppnåelse er som følger: 1) målene 

som settes må være realistiske. I tillegg burde målene inneholde noe som er av interesse for 

personen som skal nå de, slik at de har en motivasjon for å nå målet (Wehmeyer et al., 2008). 

For å kunne sette seg et mål, så må eleven blant annet kunne ta valg. Derfor handler den 

andre ferdigheten handler om å kunne ta valg. Å kunne ha valgmuligheter handler om å 

kunne velge mellom flere tilgjengelige valg, det er viktig at å mulighet til å være med å 

påvirke sin skolehverdag. Dette innebærer blant annet kan være å få velge mellom aktiviteter 

eller oppgaver (Wehmeyer et al., 2008). Noen elever har behov for å lære hvordan en skal ta 

valg, fordi de ikke har fått være med i denne prosessen tidligere. Å lære seg å velge, kan 

gjøres ved at eleven får være med å bestemme og, eller utvikle sine egne læringsmål 

(Wehmeyer et al., 2008). Å kunne velge, er en relevant ferdighet blant annet for å kunne løse 

problemer.   
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Tredje ferdighet innebærer å kunne løse problemer som ikke har et kjent svar  (Wehmeyer et 

al., 2008). Å kunne løse et problem, består av følgende prosess; a) å identifisere problemet, b) 

å lytte til mulige løsninger, c) å forstå innvirkningen av hver løsning, d) å avgjøre hvilken 

løsning som er best, og e) å evaluere løsningen som ble valgt. Mennesker med 

utviklingshemming har blitt antatt for å ikke kunne ta komplekse avgjørelser tidligere, men 

det vist seg at de har flere metakognitive ferdigheter for å kunne ta denne typen avgjørelser 

(Erez & Pleed, 2001 referert i Wehmeyer et al., 2008) I tillegg er det bevist at mennesker 

med utviklingshemming har godt utbytte av å få opplæring i slike ferdigheter (Wehmeyer et 

al., 2008). Den fjerde ferdigheten, handler om å kunne ta avgjørelser i situasjoner (Wehmeyer 

et al., 2008). Det handler om å kunne bedømme hvilke valg og beslutninger som er riktig, for 

situasjonen som er gjeldene der og da. Å kunne ta effektive avgjørelser, handler om å; a) 

kunne identifisere alternative handlinger, b) å kunne vite konsekvensene av hver handling, c) 

vurdere sannsynligheten for konsekvensene av valget, d) velge det beste alternativet og e) 

iverksette valget man har tatt (Furby & Beyth Marom,1992. referert i Wehmeyer et al., 2008). 

Å kunne ta avgjørelser burde være en ferdighet som er et mål i læreplanen, fordi Elever som 

både har lært og erfart å ta avgjørelser, er lettere i stand til å danne seg forestillinger og 

generalisere denne prosessen (Wehmeyer et al., 2008).    

 

Selvregulering er den femte ferdigheten for å kunne yte selvbestemmelse (Wehmeyer et al., 

2008). Alle foregående steg; målsetting, å kunne ta valg, problemløsning og ta avgjørelser er 

sentrale ferdigheter for at mennesker skal kunne regulere deres atferd. Selvregulering består 

av en prosess som innebærer; å sette mål, utvikle planer for handling og følge disse planene, 

evaluere utfallet av planene og endre planen om målet ikke ble nådd (Wehmeyer et al., 2008). 

Å regulerer atferd innebærer å kunne tilpasse sin egen atferd, slik at den passer til den sosiale 

settingen og at man kan tilpasse seg samtalepartner. Den sjette ferdigheten, handler om å 

kunne argumentere for seg selv (Wehmeyer et al., 2008). Mennesker med utviklingshemming 

har behov for å lære å snakke på vegne av seg selv, og argumentere for hva deres egne 

meninger. De har både behov for å lære å argumentere og hva de skal argumentere for 

(Wehmeyer et al., 2008). Ofte er meningene til elever med utviklingshemming uteblitt i deres 

egne individuelle opplæringsplan, fordi de ikke har visst hvordan de skal påvirke deres egen 

læring. Første steg for å lære de en slik ferdighet, er å lære de om deres rettigheter og ansvar, 

både i opplæring og som samfunnsborger (Wehmeyer et al., 2008). Det er viktig at elever 

som skal lære å argumentere for seg selv, lærer teknikker som å forhandle og om hvordan de 

skal takle ulike system og byråkratier (Wehmeyer et al., 2008).   
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Den syvende ferdigheten handler om verdier, valg og personlig kontroll. Livskvalitet til 

mennesker med utviklingshemming er både relatert til individets muligheter, og evnen til å 

kunne ta egne valg. Livskvalitet er også relatert til å kunne ha kontroll over sine egne 

aktiviteter, og innblandinger fra omgivelsene. Å kunne ta egne valg har stor betydning for 

blant annet ens eget selvbildet, motivasjon, erfarte opplevelser og opplevelsen av kontroll 

(Shalock et al., 2002). Ferdighet nummer åtte, handler om menneskets egne oppfatning. Det 

handler ikke om hva som er den rette eller gale oppfatningen av oppfattelsen av livskvalitet, 

men om hva hvert enkelte mennesket anser som viktig for deres livskvalitet (Shalock et al., 

2002). Den niende ferdigheten, innebærer oppfattelsen av effekt og kontroll (Wehmeyer et 

al., 2008). Det innebærer at mennesker med utviklingshemming må lære at det nytter med å 

bruke selvbestemmelse. De må lære seg å ha troen på seg selv, slik at de kan bruke 

ferdighetene som er beskrevet ovenfor. Ifølge til tidligere forskning utført av (Wehmeyer et 

al., 2003;Wehmeyer et al., 2008), har denne gruppen mindre forståelse for konsekvensene av  

en handling, sammenlignet med mennesker uten utviklingshemming. Det samme gjelder for 

deres evne til å både og ha, og ta kontroll over omgivelsene. Derfor burde de få muligheten til 

å lære å kontrollere over livet sitt (Wehmeyer et al., 2008). Ut ifra min forståelse så berører 

selvbestemmelse inn på mange områder innenfor funksjonelle livsferdigheter, blant annet er 

det en sentral ferdighet for kropp og seksualitet. I neste avsnitt vil jeg derfor se på hvorfor 

selvbestemmelse er relevant for kropp og seksualitet, og hvorfor det er viktig at denne 

elevgruppen får undervisning i både selvbestemmelse, kropp og seksualitet.  

 

3.5.2 Selvbestemmelse som en viktig ferdighet for kropp og seksualitet  
 

Seksualitet er defineres av som  

 
” A central aspect of being human throughout life encompasses sex, gender indentities and 
roles, sexual orientation eroticism, pleasure, intimicy and reproduction. Sexuality is 
expirienced and expressed in thought, fantasies, desires, belifes, attitudes, values, behaviors. 
Deminsions, not all of the mare alwayes experienced or expressed. Sexuality is influenced by 
the interaction of biological, psychological, social, economic, poilitical, cultural, legal, 
historical, religious and spiritual factors” (World Health Orgnization , 2018).  

 

I definisjonen til World Health Organization (WHO, 2018) så beskriver de seksualitet som 

noe ved det å være et menneske. Den sier også noe om at seksualitet kommer til uttrykk 

gjennom ulike seksuelle handlinger. I tillegg er seksualitet påvirket av blant annet biologiske, 
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psykologiske, politiske og sosiale faktorer. Dermed kan vi se at seksualitet er et komplekst 

tema, som påvirkes av både ytre og indre faktorer ved et mennesket. Drew & Hardman 

(2007) referer til ARC (2005c), som sier at mennesker med utviklingshemming har seksuelle 

rettigheter og iboende menneskelige behov, på lik linje med alle mennesker. At mennesker 

med utviklingshemming både gifter seg og har et seksualliv er ofte ignorert og fordømt. 

Dermed blir også behovet for opplæring innenfor dette feltet er ofte forsømt og ignorert. Til 

tross for at de kan lære seg ferdigheter innenfor tema sosiale ferdigheter og seksualitet (Drew 

& Hardman, 2007). Mange mennesker med utviklingshemming ferdes rundt i samfunnet i 

likhet med den øvrige befolkningen, og da påvirkes deres intrapersonlige ferdigheter av 

undervisningen de har fått i kropp og seksualitet. Derfor har de et behov for undervisning i 

blant annet hygiene, seksuell misbruk og verdier (Drew & Hardman, 2007). Det er også  

dokumentert at personer med utviklingshemming er oftere er utsatt for seksuelle misbruk enn 

mennesker uten utviklingshemming (Drew & Hardman, 2007). Uten kunnskap om hvordan 

en kan beskytte seg mot misbruk, så står mennesker med utviklingshemming uten evne til å 

handle på sine egne vegne og beskytte seg selv. Det kan være resultatet av fraværende 

undervisning om kropp og seksualitet (Drew & Hardman, 2007). Ut fra dette tenker jeg at 

selvbestemmelse helt klart er en funksjonell livsferdighet for kropp og seksualitet. Fordi en 

selv bestemmer over egen kropp og derfor er det viktig å kunne ta valg som er forankret i ens 

egen vilje. I tillegg handler det også om selvregulering og kunne forstå at seksuelle 

handlinger er noe som er privat. Og at det ikke er lov til å utføre seksuelle handlinger på seg 

selv eller andre i offentligheten. Kropp og seksualitet og selvbestemmelse vil det bli sett mer 

på i kapittel 6 og 7 av denne oppgaven.  
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4 Opplæring for mennesker med 
utviklingshemming  

 

I følgende avsnitt er det redegjort for de fem grunnleggende er det redegjort for retten til, 

innhold og organisering av både spesialundervisning og individuell prinsippene for 

opplæring, hvem læreplanen gjelder for og noen relevante lover fra opplæringsloven. Deretter 

opplæringsplan. I slutten av kapittelet redegjøres det for Knowlton (2008) sine anbefalinger 

for mål og innhold i læreplanen for mennesker med utviklingshemming. Ifølge Bjørnsrud 

(2012) har Kunnskapsløftet 2006 en politisk intensjon om at flest mulig elever skal ha 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Som en naturlig følge av dette er det 

en nasjonal og kommunal ambisjon om at færrest mulig elever skal ha spesialundervisning. I 

henhold til Rammeverket for grunnleggende ferdigheter, heretter Utdanningsdirektoratet 

(2017) er det fem grunnleggende prinsipper som er styrende for opplæring i Norge; elevene 

skal ha digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og kunne 

skrive. Det står det i rammeverket for grunnleggende ferdigheter at disse ferdighetene har 

betydning for elevens utvikling av identitet og sosiale relasjoner, og er viktig for å kunne 

delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv (Utdanningsdirektoratet, 2017). De grunnleggende 

ferdighetene i Kunnskapsløftet 06 står i kontrast til funksjonelle livsferdigheter, som er mer 

retter mot både praktiske, inter- og intrapersonlige ferdigheter. 

 

4.1 Retten til spesialundervisning for elever uten 

tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning 
 

Som vi kunne se i forrige avsnitt, så har Kunnskapsløftet 06 lagt opp til at læreplanen skal 

inkludere alle elever, uansett hvilket funksjonsnivå de er på (Utdanningsdirektoratet, 2014). I 

utgangspunktet gjelder Kunnskapsløftet 06 både for ordinær opplæring og 

spesialundervisning, men innimellom kan de være behov for å gjøre avvik 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). I Norge har alle barn og unge både rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, §2-1. I tillegg har all ungdom rett, etter søknad, til tre års heltids 

videregående opplæring, § 3-1. Rett til videregående opplæring for ungdom 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette er det grunnleggende rammeverket for opplæring i 
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Norge, og et grunnlagsdokument for all undervisning (Utdanningsdirektoratet, 2017). Det 

grunnleggende rammeverket skal brukes som et verktøy, og referanse for å utvikle og 

revidere læreplaner for fag (Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette er grunnleggende prinsipper 

som er styrende for alle elevers opplæring, uavhengig av funksjonsnivå. Ifølge 

Utdanningsdirektoratet (2014), har alle elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av 

ordinær undervisning, rett til spesialundervisning. Det er lovfestet i opplæringsloven kapittel 

5 (opplæringslova §5-1). Denne loven regulerer følgende; hvem som har rett til 

spesialundervisning, hvem som avgjør innholdet i opplæringen, saksbehandling, unntak fra 

reglene om innhold i opplæring, og pedagogisk psykologisk tjeneste (Utdanningsdirektoratet, 

2014). Det er kommunens ansvar at elevene i grunnskolen får oppfylt sin rett til 

spesialundervisning. I videregående opplæring er det fylkeskommunen som har ansvaret for 

opplæringen. Selv om eleven har rett til spesialundervisning så er det ikke plikt å ta den imot. 

Det er to faktorer som må vurderes, for å avgjøre om eleven får tilfredsstillende utbytte av 

undervisningen (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det første som må vurderes er den ordinære 

opplæringen, og det andre er hva som er et tilfredsstillende utbytte for den enkelte elev 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Kvaliteten på den ordinære opplæringen er relevant for om 

eleven har eller kan få, tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Blant annet kan økt 

lærertetthet, lærerens kompetanse, størrelsen på elevgruppen og praktiske metoder, ha 

betydning for elevens utbytte av den ordinære opplæringen (Utdanningsdirektoratet, 2014). 

 

Slik jeg forstår det, er ikke behovet for spesialundervisning bare avhengig av elevens evne, 

men behovet for spesialundervisning påvirkes også av ytre faktorer. Hva skjer da med elever, 

som har behov for opplæring i funksjonelle livsferdigheter? men som går på en skole som har 

tilstrekkelige ressurser slik at eleven får et tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. 

Vil da behovet for opplæring i for eksempel, personlig hygiene være et tema? Eller utgår da 

denne typen opplæring, fordi utbytte av norskundervisningen er tilfredsstillende? For som det 

fremkommer tidligere i oppgaven så er ikke opplæring i ADL inkludert i den ordinære 

læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2014) (Gomnæs og Rognhaug, 2009). Det er også verdt 

en tanke, å reflektere over om et utvalg funksjonelle livsferdigheter kunne vært aktuelt som 

en del av den ordinære læreplanen, som for eksempel personlig økonomi, selvbestemmelse 

og søke på jobb. For det kan være et aktuelt tema for alle elever. Som det ble klart ovenfor, 

vil behovet for spesialundervisning bli påvirket av en rekke forhold, både hos eleven og 

opplæringsarenaen. I neste avsnitt blir det sett nærmere på forholdet mellom tilpasset 

opplæring og spesialundervisning.  
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4.1.1 Forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning 
 

Ifølge Utdanningsdirektoratet (2014) har alle elever rett til tilpasset opplæring. Prinsippet om 

tilpasset opplæring gjelder både ordinær opplæring, og for spesialundervisning. Prinsippet 

om tilpasset opplæring er med i de sentrale prinsippene om fellesskolen, som inkluderende 

opplæring og likeverdsprinsippet. Tilpasset opplæring er ikke et mål i seg selv, men et middel 

for at elevene skal oppleve økt læringsutbytte (Utdanningsdirektoratet, 2014). Tilpasset 

opplæring er de tiltakene skolen gjør i form av; organisering av opplæring, pedagogiske 

metoder og progresjon. Slik skal det sikres at alle elevene skal få best mulig utbytte av 

undervisningen. Mange av de behovene som elevene har for hjelp og støtte, kan gjøres 

innenfor tilpasset opplæring. Ved å bruke handlingsrommet som ligger innenfor rammen av 

ordinær opplæring, kan tiltak som fremmer læring og forebygger vansker settes i gang 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Forholdet ligger forholdet mellom; tilpasset opplæring, 

ordinær undervisning og spesialpedagogikk, på skolens evne til å tilpasse undervisningen til 

hver enkelt elev (Utdanningsdirektoratet, 2014). Prinsippet om tilpasset opplæring, gjelder 

alle elever. Derimot for elever som ikke har faglig  eller sosialt utbytte av undervisningen 

innenfor ordinære rammer, gjelder retten til  spesialundervisning.  

 

Ifølge Utdanningsdirektoratet (2014) er faktorer som kan forebygge vansker og behov for 

spesialundervisning følgende; et tett samarbeid med foreldre, godt læringsmiljø og 

undervisningspraksis, som gir rom for at elever lærer i ulikt tempo. Det er viktig at kommune 

og fylkeskommune har gode systemer som både kan fange og følge opp elever med ulike 

utfordringer, både innenfor den ordinære undervisningen og spesialundervisningen 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Det er kommunen og fylkeskommunen sine rammer som 

avgjør handlingsrommet for undervisning. Ved den enkelte skole omfatter rammene faktorer 

som: lærertetthet, lærerens kompetanse, pedagogiske praksis og ledelsen. I tillegg er det 

avgjørende hvordan kommune og fylkeskommune utnytter sine egne ressurser for hvordan 

hver enkelt skole kan legge til rette for tilpasset opplæring. Om skolen ikke har nødvendige 

ressurser for å gjennomføre tilpasset opplæring, så er det en sak som må henvises til 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (Utdanningsdirektoratet, 2014). 
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4.1.2 Innhold og organisering i individuelle opplæringsplaner  
 

Ifølge Utdanningsdirektoratet (2014) er enkeltvedtaket for spesialundervisning de absolutte 

rammene for en individuell opplæringsplan. En individuell opplæringsplan er et 

arbeidsdokument som skolen har utformet på grunnlag av et enkeltvedtak 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Alle elever som mottar spesialundervisning skal ha en 

individuell opplæringsplan, og den skal bygge på enkeltvedtaket om spesialundervisning. 

Elevens individuelle opplæringsplan skal sikre at eleven får et likeverdig og tilpasset 

opplæringstilbud. Hensikten med den individuelle læreplanen er å utvikle kortfattede og 

praktiske planer for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen for elever med 

spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014). En individuell læreplan skal utarbeides 

så snart som en elev har fått et enkeltvedtak om spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet 

(2014) anbefaler at det er en som kjenner eleven godt skal utarbeide den individuelle 

læreplanen, men det er også mulig for innspill fra andre personer og instanser. I henhold til 

Utdanningsdirektoratet (2014) skal en individuell læreplan inneholde følgende; 

 

• Innholdet i opplæringen  

• Hvordan opplæringen ellers skal drives  

• Mål for opplæring 

 

Innholdet må samordnes med klassens ordinære plan for planlagte opplæring. Innholdet i en 

individuell læreplan krever at kompetansemålene i læreplanen er operasjonalisert for faget 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Det kan være aktuelt å avgrense på grunnlag av målene som 

er satt i elevens individuelle opplæringsplan. Mål og innhold skal henge tett sammen og det 

er viktig at innholdet er utformet på bakgrunn av målene (Utdanningsdirektoratet, 2014). 

Elever som mottar spesialundervisning skal ha samme antall timer med undervisning og 

samme antall kompetansemål, likevel kan det i noen tilfeller være behov for å gjøre avvik fra 

antall mål og timer. Behovet for særskilt individuell tilpasning må avveis opp mot de vanlige 

bestemmelsene i opplæringens innhold. Dersom det er behov for å foreta avvik fra 

kompetansemål i læreplanverket, så skal det fattes enkeltvedtak om spesialundervisningen 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Avvik skal være basert på en sakkyndig vurdering og avviket 

skal være tatt med i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Avviket skal også være utdypet 

og beskrevet i elevens individuelle opplæringsplan. Det er viktig å understreke at det ikke er 
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lov til å fatte vedtak om avvik i læreplanen på bakgrunn av at spesialundervisning krever mer 

ressurser (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det er i den individuelle opplæringsplanen, at 

opplæring i funksjonelle livsferdigheter er aktuelt for norske elever (Utdanningsdirektoratet, 

2014). Men som nevnt tidligere i oppgaven, heter det ADL og er egentlig en del av et helse- 

og omsorgs tiltak.  

 

Så langt i dette kapittelet er det blitt sett at faktorer som forebygger behovet for 

spesialundervisning er et tett samarbeid med foreldre, et godt læringsmiljø og 

undervisningspraksis (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det har blitt sett på innhold og 

organisering av individuelle opplæringsplaner, som er styringsdokumentet for 

spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det jeg la merke til i anbefalingene for 

utviklingen av elevers individuelle læreplan var at en lærer kjente eleven godt skulle utvikle 

den individuelle læreplanen, og personer som kjente eleven godt kunne komme med innspill. 

Men jeg tenker at eleven også burde være med på å kunne påvirke sin egne læreplan, i tråd 

med anbefalingene som kom frem i henhold til utvikling av ferdigheter innenfor 

selvbestemmelse og funksjonelle livsferdigheter. Senere i kapittelet er det også redegjort for 

Knowlton (2008) sine anbefalinger i henhold til utvikling av læreplanmål for mennesker med 

utviklingshemming. I det neste avsnittet blir det sett på spesialundervisning i videregående 

skole, hvilke rettigheter og muligheter som berører videregående skole.  

 

4.1.3 Spesielle vilkår for videregående skole 
 

Ifølge til Utdanningsdirektoratet (2014), så skal elever som har mottatt spesialundervisning i 

grunnskolen søke på videregående skole med et særskilt grunnlag. Det er da et krav om at 

søkeren har en sakkyndig vurdering. For elever med sterkt nedsatt funksjonsevne, enten den 

er fysisk eller psykisk, er det andre inntaksregler som gjelder for opptak i videregående skole 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Elever med sterkt nedsatt funksjonsevne, som tidligere har 

mottatt spesialundervisning kan komme inn på fortrinnsrett uten sakkyndig vurdering 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Det betyr ikke at eleven automatisk vil komme inn på en 

bestemt skole, men fylkeskommunen kan ta inn søkeren dersom man ser at eleven har gode 

grunner for at eleven skal gå den bestemte linjen. Dette gjelder også om eleven ikke ville ha 

kommet inn på grunnlag av sin poengsum (Utdanningsdirektoratet, 2014). For elever som 

mottar spesialundervisning i videregående skole er det en lovfestet rett til heltidsopplæring i 
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inntil to år ekstra, dersom eleven har behov for det for å oppnå opplæringsmålene 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Det er to vilkår som må være oppfylt for å få rett til utvidet 

tid. Det ene er at eleven har rett til spesialundervisning, og det andre vilkåret er at det 

foreligger en sakkyndig vurderings som konkluderer med at eleven har behov for ekstra tid i 

videregående opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det er en forutsetning at eleven har 

utbytte av mer videregående opplæring. Det er opp til PPT å avklare om en elev har utbytte 

av utvidet tid i videregående skole for måloppnåelse (Utdanningsdirektoratet, 2014).  

 

Etter yrkesfaglig videregående skole er det vanlig at elevene skal være lærling i bedrift i to år. 

For lærlinger med begrenset arbeidsevne, på grunn av en fysiske eller psykiske 

funksjonshemming, har mulighet for å avvike fra kontraktsvilkår (Utdanningsdirektoratet, 

2014). De lærlingene som har avvik fra kontraktsvilkår har fremdeles mulighet for å ta 

fagbrev. Disse elevene blir lærekandidater i bedrift og har et redusert antall kompetansemål 

og får et kompetansebevis etter at de har bestått lærlingtiden (Utdanningsdirektoratet, 2014). 

Slik jeg ser det, er læreplanmål er en sentral del av elevenes opplæring. Læreplanmål er med 

på å styre innhold, gjennomføring og mål for opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2014). Men 

for de elevene som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og 

avviker fra kompetansemål har ikke mulighet for å få oppnå fagbrev, men kompetansebrev 

(Utdanningsdirektoratet, 2014). Siden funksjonelle livsferdigheter i utgangspunktet ikke er en 

del av den ordinære læreplanen, så er det tenkelig at man i noen tilfeller må avvike noen 

kompetansemål og gjøre plass til nødvendige funksjonelle livsferdigheter. Og da vil 

opplæring i funksjonelle livsferdigheter medføre at eleven ikke kan oppnå fagbrev. Det 

tenker jeg er uheldig for elever med utviklingshemming og for funksjonelle ferdigheter, fordi 

det kan jo svekke interessen for opplæring i funksjonelle ferdigheter. Dessuten, syntes jeg det 

er litt stigmatiserende. I neste avsnitt skal vi se nærmere på funksjonelle livsferdigheter som 

læreplanmål, og ulike former for læreplanmål. 

 

4.2  Noen sentrale momenter for utvikling av  

læreplanmål for mennesker med utviklingshemming  
 

Ifølge Knowlton (2008), er det både viktig å vurdere elevens behov for opplæring i 

funksjonelle livsferdigheter og behovet for akademiske ferdigheter. Det er viktig for 

mennesker med utviklingshemming at fagpersoner tar med funksjonelle livsferdigheter tidlig 
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i opplæringen. Dette er viktig fordi at yngre elever har et ekstra behov for å lære funksjonelle  

livsferdigheter som er aktuell for deres alder. Det er to sentrale spørsmål, som det er viktig å 

ta utgangspunkt i ved planlegging av opplæring: 1) hvilken grad av selvstendighet kan eleven 

nå? 2) Og hva mener eleven er en god livskvalitet? For planlegging av opplæring er det 

anbefalt at pedagogen tar utgangspunkt i to sentrale spørsmål, slik at pedagogen han eller hun 

får en indikasjon om hvilket behov eleven har for funksjonelle livsferdigheter. Det første 

spørsmålet er i hvilken grad har eleven behov for akademiske ferdigheter, og det andre er i 

hvilken grad har eleven behov for funksjonelle livsferdigheter (Knowlton, 2008).   

 

I henhold til Knowlton (2008), er det viktig at pedagoger kan se om eleven har innfridd 

målene i den individuelle opplæringsplanen. Elevens grad av måloppnåelse legger et 

grunnlag for videre planlegging av opplæring (Knowlton, 2008). For å kunne se om elevene 

har innfridd målene i sin individuelle læreplan er det avgjørende at målene både er 

observerbare og målbare. For at målene skal kunne være både observerbare og målbare, må 

pedagogen ha det beskrevet i læreplanmålene, under er noen punkter Knowlton (2008) mener 

er sentral å ha med;   

 

• Når skal målene innfris?  

• Hvilken atferd er det som skal observeres og måles? 

• Hvor skal atferden observeres? 

• I hvilken grad er atferden korrekt? 

 

For at målene skal kunne være både observerbare og kunne måles, må ønsket atferd være 

beskrevet i målene. Det skal også være beskrevet hvor atferden skal observeres, for eksempel 

om atferden skal være observert kun et sted eller på alle relevante steder (Knowlton, 2008). 

Til sist må graden av korrekt atferd være beskrevet i målet, slik at pedagogene har kunnskap 

om når ønsket atferd er innfridd (Knowlton, 2008). Som et resultat av at målene for 

opplæring, både er målbare og observerbare, er det enklere å kunne måle elevens utbytte av 

undervisningen (Knowlton, 2008).  

 

Ifølge Knowlton (2008) er det viktig å se på elevens utbytte av målene, for å kunne se om 

eleven har utbytte av opplæringen. Er målene både i den generelle læreplanen og elevens 

individuelle læreplan, med på å bidra til at eleven får  funksjonelle livsferdigheter, som er 
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nyttig for både hjemmet, skole, eller lokalsamfunnet? Det er også viktig at læringsmålene har 

et innehold som eleven og familien anser som viktige for dem, som er med på å løfte elevens 

psykiske velvære og livskvalitet (Knowlton, 2008). Selv om målene er godt beskrevet, er 

målbare og har et godt formål, så betyr ikke det nødvendigvis at eleven det angår, har utbytte 

av det læringsmålet (Knowlton, 2008). Målbare og meningsfulle mål, kan blant annet sees i 

sammenheng med; alder, kjønn, hvilket funksjonelt nivå eleven er på, prognoser, sosialt 

nettverk, tidligere erfaring, atferdsproblemer med mer. Det er viktig at den individuelle 

læreplanen har et mål om selvstendiggjøring. Prosessen med å gjøre læreplanen personlig, 

kaller Knowlton (2008) for; personliggjøring av den individuelle læreplanen. 

Personliggjøring av den individuelle læreplanen er viktig for at eleven skal få et best mulig 

utbytte av målene i læreplanen. I den forbindelse henviser Knowlton (2008) til tre viktigste 

spørsmål, som er sentrale for planlegging av opplæring, for elever med utviklingshemming; 

Hvor selvstendig kan eleven bli? Hvordan ser elevens livskvalitet på et høyest mulig nivå? 

Og i hvilken grad kan eleven yte av selvstendighet, og fremdeles ha en god livskvalitet? 

Personliggjøring av læreplanen, er både viktig i de kortsiktige og langsiktige målene, i 

elevens individuelle læreplan (Knowlton, 2008).  

 

Ifølge Knowlton (2008), er det viktig at pedagogene utarbeider individuelle læreplaner, som 

inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Kortsiktige mål, er mål som settes opp for 

uker, måneder eller kvartal. De kortsiktige målene, har i utgangspunkt de langsiktige målene 

som et rammeverk. De kortsiktige målene gjør at læreren hele tiden må reflektere over 

innholdet i opplæringen og har mulighet for endre de aktuelle læringsmålene i den 

individuelle opplæringsplanen (Knowlton, 2008). Det et viktig at pedagogene har alle målene 

nedskrevet i den individuelle opplæringsplanen, slik at målene ikke blir glemt, og for at 

foreldre, eller andre involverte skal kunne følge elevens progresjon (Knowlton, 2008). Det er  

tre innholdskilder som blir ansett som viktige i langsiktig planlegging av opplæring. Det er 

følgende tre kilder; 1) Første innholdskilde består av elevens mål i den nåværende 

individuelle opplæringsplan (Knowlton, 2008). Innholdet i elevens nåværende individuelle 

opplæringsplan, er ikke bare mål for nåværende opplæring, men også et utgangspunkt for 

videre planlegging av opplæring. 2) Andre innholdskilde er den nasjonale læreplanen. Mål 

som er relevante fra den nasjonale læreplanen brukes i den individuelle opplæringsplanen. 

Det kan enten være hele målet, eller kun deler av målet, kalt for delmål. 3) Den siste faktoren 

er mål for samfunnets fellesskapets. Dette handler om innhold og ferdigheter man trenger for 
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å være en del av et samfunn (Knowlton, 2008). Figur 4.1 visualiserer forholdet mellom 

innholdskilder i læreplanen for mennesker med utviklingshemming. 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
Figur 4.1 Relasjon mellom innholdskilder (Knowlton, 2008). 
 

Innledningsvis i sentrale momenter for utvikling av læreplanmål blir det som er skrevet 

tidligere i oppgaven bekreftet. Det er viktig å vurdere elevenes behov for opplæring i 

funksjonelle livsferdigheter, og at det er viktig å starte med innlæring av denne typen 

ferdigheter tidlig i opplæringen (Knowlton, 2008). I tillegg er det viktig at læringsmålene har 

et innhold som fører til økt livskvalitet. Målene i læreplan må være både målbare og 

observerbare, slik at det er mulig å se om elevene når målene som er satt og at de har utbytte 

av dem (Knowlton, 2008). At målene i læreplanen er observerbare og målbare, oppfatter jeg 

som ekstra viktig i arbeidet med elever med utviklingshemming, fordi at det kan være 

vanskeligere for dem å uttrykke når de for eksempel opplever at mestrer en ferdighet. 

Knowlton (2008) tar også for seg selvstendiggjøring av læreplanen, og setter spørsmål i 

hvilken grad kan eleven bli selvstendig og fremdeles ha en god livskvaliteten? Akkurat det, 

syntes jeg er veldig viktig å ha med seg i opplæring av funksjonelle livsferdigheter. Fordi det 

er jo et poeng at de funksjonelle livsferdighetene skal bidra til økt livskvalitet, og da er det 

viktig at de funksjonelle livsferdighetene er realistiske mål og at det er noe som eleven har 

utbytte av.  
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5 Metode 
 

For å svare på problemstillingen, hvilke funksjonelle livsferdigheter som fokuseres på i 

læreplanforskning for mennesker med utviklingshemming og hvilke anbefalinger er det for 

praksis? Så har jeg gjort en litteraturanalyse av utvalgte artikler i kategorien funksjonelle 

livsferdigheter fra Moljord (2017) sin litteraturstudie. Moljord (2017) sin studie er en 

litteraturanalyse av trender i læreplanforskning for mennesker med utviklingshemming fra år 

1994 - 2000. I henhold til Moljord (2017) var hensikten med studien å analysere trender i 

læreplanforskning for mennesker med utviklingshemming, og diskutere implikasjoner for 

videre forskning og læreplanpolitikk (Moljord, 2017). Siden denne studien tar utgangspunkt i 

deler av studien til Moljord (2017), så består dette kapittelet både av en beskrivelse av 

hvordan Moljord (2017) gikk frem i sitt litteratursøk og utvalg, og metoden som har blitt 

brukt i min oppgave. I denne oppgaven er det i hovedsak metoden scoping study som 

metodisk rammeverk. Jeg har valgt metoden scoping study, fordi den passer godt til en bred 

problemstilling. Metoden for kartleggingen av data er passende til min todelte 

problemstilling, hvor det både var avgjørende å kunne dele inn funnene etter tema og 

anbefalinger for undervisningspraksis. Her har den originale metoden til Räty, Kontu & 

Pirttimaa (2016) blitt brukt som inspirasjon til å fremstille en illustrert modell for hvordan jeg 

kom frem til litteraturutvalget i avsnitt 5.1.4. Inndeling av funn i kapittel 6. 

 

5.1 Scoping study 
 

Valget av metodisk tilnærming er mer en bare et praktisk valg, det skal være en sammenheng 

mellom den metodiske tilnærmingen og problemstillingen. Ifølge Arksey & O´Malley (2005) 

er scoping study er en metode innenfor litteraturanalyse, som gjør det mulig å kartlegge 

relevant litteratur innenfor et konkret emne. Scoping study kan defineres på følgende måte:  

 
scoping studies might aim to map rapidly the key concepts underpinning a research area and 
the main sources and types of evidence avible, and can be undertaken as stand-alone projects 
in their own right, especally where an area is complexe or has not been reviewed  
comprehensively before (Mays, Roberts & Popay, 2001, s. 194 i Arksey & O´Malley, 2005, 
s3.).		

	
Ifølge denne definisjonen, så kan det se ut som om scoping study en metode som kun egner 

seg for å kartlegge i bredden av litteratur. Men ifølge Arksey & O´Malley  (2005) scoping 
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study kun egnet for studier med brede søk, scoping study kan også egne seg til å søke i 

dybden, hvis det er det som er hensikten med studiet. Dette studie har en bred problemstilling 

som er ganske bred: hvilke funksjonelle livsferdigheter fokuseres det på i læreplanforskning 

for mennesker med utviklingshemming, og hvilke anbefalinger er det for praksis? Som ifølge 

Arksey & O´Malley  (2005) passer fint til et scoping study. Denne problemstillingen, kunne i 

utgangspunktet inkludert alle de 82 artiklene fra studien til Moljord (2017), men for å unngå 

dette har jeg laget noen inkluderingskriterier for denne studien. Dette kommer jeg tilbake til 

under avsnittet om problemstilling og parametere.  

 

Ifølge Arksey & O´Malley (2005) finnes det ulike formål med å gjennomføre en scoping 

study. De ulike hensiktene kan variere fra studie til studie. Det første formålet er å kunne 

undersøke omfanget, området og arten av aktiviteten innenfor områder av forskning. Det er i 

hovedsak ikke for å beskrive funnene detaljert, men for å kunne fremstille omfanget av 

materiell som er tilgjengelig. Det andre formålet med Scoping study, er å foreslå områder 

hvor det kan være nødvendig og gjennomførbart med en mer omfattende og systematisk 

analyse (Arksey & O´Malley, 2005). Det tredje formålet med scoping study er å oppsummere 

og spre forskningsresultater,  for eksempel til politikere, forbrukere og fagfolk (Arksey & 

O´Malley, 2005). Det fjerde formålet med en scoping study er å identifisere områder hvor det 

mangler forskning. Denne studiens formålet er som nevnt ovenfor, å identifisere hvilke 

funksjonelle livsferdigheter det er forsket på i læreplanforskning for ungdom med 

utviklingshemming. I tillegg skal denne studien si noe om hvilken praksis som er 

hensiktsmessig i opplæring av funksjonelle livsferdigheter for ungdom med 

utviklingshemming.  

 

5.1.1 Metodisk rammeverk – scoping study 
 

I dette avsnittet vil jeg kort, og innledningsvis redegjøre for Arksey & O´Malley (2005) sin 

fem-stegs modell, og hvordan jeg har brukt scoping study i denne studien. Steg en i prosessen 

besto av å identifisere en egnet problemstilling for hva jeg ønsket å undersøke. I henhold til 

Arksey & O´Malley, 2005, er det viktig å ha en problemstilling som passer til de faktaene 

som forskeren er ute etter. For scoping study som kan ha brede problemstillinger, er det 

nyttig med definerte og målbare  inkluderingskriterer (Arksey & O´Malley, 2005).  Steg to i 

prosessen handler om å identifisere relevante artikler for studien, I dette steget har jeg valgt å 
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beskrive å beskrive hvordan Moljord (2017) kom frem til sitt artikkelutvalg i steg, fordi 

denne studien bygger på hennes artikkelutvalg. Ifølge Moljord (2017) ble det gjort gjennom 

et litteratursøk i internasjonale søkemotorene ERIC, PsycInfo og Web of Science. For denne 

studien besto inkluderingsprosessen i å indentifisere relevant artikler for denne studien, med 

utgangspunkt i mine inkluderingskriterer. Steg tre i prosessen er også en beskrivelse av 

Moljord (2017) sitt arbeid i første avsnitt. I steg fire av prosessen er det redegjort for hvordan 

data er kartlagt i denne oppgaven, i tillegg har jeg brukt modellen til Räty et el., (2016), for å 

illustrere hvordan jeg kom frem til utvalget. Steg fem i prosessen besto av å sortere, summere 

og rapportering av data. Da valgte jeg først å sortere alle artiklene i en tabell, hvor forfattere, 

artikkel, publikasjon og årstall er representert. Deretter er det sett litt på tendensene. I kapittel 

seks er funnene diskutert.  

 

5.1.2 Steg 1: Utforming av problemstilling  
 

I denne prosessen arbeidet jeg meg frem til problemstillingen, ved å reflektere over hva det 

var jeg ønsket å finne ut av og hvordan det kunne måles. Derfor var det aller første jeg måtte 

gjøre for å komme i gang med forskningen var å utforme passende problemstilling og 

forskningsspørsmål. Det jeg gjorde var å undersøke hva slags type problemstilling som passet 

til scoping study. Den måtte kunne gi meg svar på hvilke funksjonelle livsferdigheter som har 

vært aktuelt i læreplanforskning, og hvilke erfaringer som ble gjort i de aktuelle 

forskningsartiklene. Innenfor scoping study kan problemstilling være bred, fordi oppgaven 

begrenses ved brukt av godt definerte og målbare inkluderingskriterer (Arksey & O´Malley, 

2005). For min problemstilling var det viktig at jeg fikk med at jeg undersøker 

læreplanforskning og ikke læreplaner, da det er to forskjellige informasjonskilder. Et annet 

poeng var at jeg ikke bare kunne spørre hvilke funksjonelle livsferdigheter er det fokusert på i 

læreplanforskning, for da kunne jeg i prinsippet bare ramset opp svaret. Derfor falt valget på 

en toleddet problemstilling, som både spør etter hvilke fokus det har vært på 

læreplanforskning, innenfor kategorien funksjonelle livsferdigheter og som hva slags 

anbefalinger for praksis er det? Derfor ble problemstillingen min som følger; Hvilke 

funksjonelle livsferdigheter som fokuseres på i læreplanforskning for mennesker med 

utviklingshemming og hvilke anbefalinger er det for praksis?  
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5.1.3 Steg 2: Identifisering av relevante studier  
 

Funksjonelle livsferdigheter er en av de fire kategoriartikler Moljord (2017) kartla og 

analyserte i sin studie. De fire kategoriene i hennes studie var som følger; 1) funksjonelle 

livsferdigheter, 2) akademiske ferdigheter, 3) Læreplanteori og midler og 4) akademiske 

ferdigheter og funksjonelle livsferdigheter. I kategorien funksjonelle livsferdigheter 

inkluderte Moljord (2017) som omhandlet ferdigheter som passet inn i definisjonen til Brown 

et al., (1979). I tillegg inkluderte Moljord (2017) artikler hvor forfatteren refererte til 

ferdigheter til funksjonelle livsferdigheter, eller som inneholdt kommunikasjon, sosiale 

ferdigheter, intrapersonlige ferdigheter, ferdigheter som angår funksjonelle livsferdigheter og 

seksualitet. Litteratursøket gjennomført i internasjonale søkemotorer, alle artikler som passet 

til søkevilkårene hadde en lik sjanse for å bli med i analysen, uavhengig av artikkelens 

tilhørighet (Moljord, 2017). I litteratursøket var følgende databaser brukt ERIC, PsycInfo og 

Web of Science (Wos). Søket ble  begrenset til å inkludere artikler som oppfylte følgende 

krav 1) artikkelen er fagfellevurdert, og lest igjennom og godkjent av en annen ekspert, 2) 

studiet var publisert mellom 1994 og 2016. Terminologiene ”mental retardation” og 

”intellectual disabillity” ble brukt i søket, fordi dem er brukt i ICD-10 og AAIDD sine 

diagnosemanualen. Søkeordene i kategori B, som fokuserer på læreplan, ble brukt for å 

inkludere relevante artikler. Ifølge Moljord (2017) ble de tre referanselistene fra databasene 

kombinert, like artikler ble fjernet elektronisk og manuelt, ved hjelp av forskningsassistenter. 

Det ble gjort en foreløpig gjennomgang av referansene, for å avgrense og fastslå analytiske 

kategorier og inkluderings kriteriet. Alle artikler som inkluderte, a) minst en person med 

utviklingshemming, b)  læreplan - teoriutvikling, innhold, utvikling eller evaluering og/eller 

c) planlagt opplæring, inkludert individuelle opplæringsplaner  og/ eller utvikling av en 

ferdighet i skolesammenheng (Moljord, 2017). 

 

5.1.4 Steg 3: Studieseleksjon 
 

Ifølge Moljord (2017), var det var det ingen fastsatte eksluderingskriterier  satt i forkant av 

søket. Fordi oppfattelsen om hva som kunne være en læreplanrelatert forskningsartikkel, var 

hensiktsmessig å finne ut av mens litteraturen ble gjennomgått. De fleste av disse artiklene 

ble ekskludert, fordi forskningen hadde størst fokus på systemet rundt de med 

utviklingshemming eller foreldrene. I tillegg ble også artikler som inneholdt medisinske og 
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terapeutiske tiltak ekskludert. Ifølge Moljord (2017) var kriteriet om at artiklene handlet om 

skole, avgjørende for dette studiets evne til å belyse læreplanforskningens retning. I henhold 

til Moljord (2017), satt hun igjen med 256 artikler, som ble printet ut i fulltekst, vurdert og 

kategorisert i fire ulike kategorier. Det er ut fra den ene kategorien, funksjonelle 

livsferdigheter, hvor jeg fant artiklene for dette studiet. Kategorien funksjonelle 

livsferdigheter utgjorde 82 artikler. For å gjennomføre dette studiet ble det gjort flere 

avgrensninger, slik at jeg skulle kunne gjennomføre studien innenfor tidsbegrensningen jeg 

hadde. Siden jeg ønsket å rette studien mot ungdom, så måtte jeg utforme mine egne 

inkluderingskriterier. Jeg har valgt å begrense omfanget til ungdomsalderen, fordi jeg syntes 

det virket spennende å se på hvilke ferdigheter det forskes på i læreplanforskning for denne 

aldersgruppen. Det er en periode i livet hvor mennesker er mellom barndommen og 

voksenlivet. I tillegg måtte jeg begrense studiens omfang, derfor har jeg valgt å kun ta med 

artikler som fra 2000-tallet og nyere. Dette er mine inkluderingskriterier:  

 

• Publisert i årene 2000-2016.  

• Informantene skulle være over 15 år, eller. 

• Eller artiklene skulle handle om postsecondary school eller adolescents 

 

 

5.1.5 Steg 4: Kartlegging av data 
 

Fjerde steg i prosessen er å kartlegge dataene som er samlet. Kartlegging er en teknikk for å 

analysere og tolke data, gjennom å veksle mellom å kartlegge og sortere materialet etter 

nøkkel utfordringer og temaer (Arksey & O´Malley, 2005). Kartlagt data danner grunnlaget 

for analysen. I denne oppgaven har jeg valgt å sortere artiklene etter tema, for å kunne svare 

på problemstillingen, hvilke funksjonelle livsferdigheter er det fokusert på i 

læreplanforskning. Det første jeg gjorde var å søke opp alle de 82 artiklene om funksjonelle 

livsferdigheter som Moljord (2017) undersøkte i sin studie, og lagret linkene i et Word 

dokument etter utgivelsesår. Så startet jeg prosessen med at jeg printet ut alle de 82 artiklene 

om funksjonelle livsferdigheter fra Moljord (2017) sitt studie. Deretter leste jeg overfladisk 

gjennom alle artiklene, for å finne ut når de var skrevet og hvor gamle informantene var. 

Noen av artiklene sier ikke noe om alderen på deltakerne, men at de går på post secondary 

school eller at de er adolecents. Disse artiklene er inkludert, fordi elevene er da minimum 15 
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år. Til slutt ble artiklene som kom innenfor inkluderingskriteriene sortert i fysiske bunker, ut 

fra hvilke temaer de presenterte i artikkelens abstrakt. Fordelingen av temaene i 

forskningsartiklene ble som følger; 1 kommunikasjon, 1 matlaging, 1 veilederrolle, 1 sosiale 

ferdigheter, 2 om kontorarbeid, 3 om selvbestemmelse og 4 om kropp og seksualitet. 

Fordelingen er framstilt visuelt nedenfor.  

 

 

 
 
Figur 5.1 En illustrasjon av studieprosessen basert på modellen til Räty et el., (2016) 
 

5.2 Etikk, relabilitet og validitet 
 

5.2.1 Etiske hensyn i oppgaven 
 

I henhold til Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskapelig og humaniora 

(2016), heretter NESH (2016), er forskning søken etter ny og bedre innsikt. Forskningen skal 

være styrt av ulike normer og regler. Det handler blant annet om at jeg som forsker ha minst 

mulig grad være forutinntatte oppfatninger eller ubevisste vurderinger som preget 

forskningen min (NESH, 2016). Det går ut på at jeg som forsker ikke skal ha hatt 

forutinntatte oppfatninger om hvordan funksjonelle livsferdigheter fordeler seg i 
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læreplanforskning, eller en sterk mening om tema som kan ha påvirket min vurdering av 

forskningen. For å unngå dette, så har jeg forsøkt å finne en god begrunnelse for valg av 

problemstilling, teori og empiri som er med i oppgaven. Som jeg skrev innledningsvis i 

oppgaven, så har både Moljord (2017), Alwell & Cobb (2009) og Nietupski (1997) skrevet 

om nedgangen i forskning om funksjonelle livsferdigheter i læreplanforskning, og da tolket 

jeg det slik at det var behov for mer forskning om funksjonelle livsferdigheter i 

læreplanforskning. I analysedelen av oppgaven var jeg opptatt av å analysere resultatene ut 

fra et objektivt perspektiv, og drøftet funnen i artiklene med teorien fra de foregående 

kapitlene. Noen ganger i oppgaven har det vært utfordrende å ikke la seg rive med at 

engasjement, men la teori og empirien styre analyse og diskusjon. Gjennom hele oppgaven 

har jeg vært nøye med å henvise til kildene jeg har bruk, for å henvise til kilder har jeg brukt 

apa 6th. I denne oppgaven tar utgangspunkt i deler av studien til Moljord (2017) derfor har 

det vært nødvendig å få frem hvilket arbeid hun har gjort, slik at det ikke fremstår som mitt 

eget arbeid, det er tydeliggjort både i innledning og i metode kapittelet. Til slutt er det viktig 

å nevne at siden dette er forskning innenfor et felt som berører en utsatt gruppe, har det vært 

viktig at jeg som forsker reflekterer over benevnelser, atferds beskrivelser for å unngå 

stigmatisering. 

 

5.2.2 Validitet og relabilitet i oppgaven  
 

Maxwell (1992) deler validitet inn i fire ulike kategorier; generaliseringsvaliditet, deskriptiv 

validitet, tolkningsvaliditet og teoretisk validitet. Jeg vil nå kort gjøre rede for disse fire ulike 

kategoriene og se på hva som er relevant for denne oppgaven. Den første kategorien er 

deskriptiv validitet. I henhold til Maxwell (1992) så handler deskriptiv validitet om at 

forskeren skal være tro mot sin forskning og ikke har diktet opp resultater som er sette eller 

hørt. Det er spesielt relevant i sammenheng hvor en forsker utfører observasjon eller intervju. 

For min oppgave blir dette relevant både i den sammenheng at jeg bruker andres resultater og 

at det bare er jeg som har lest gjennom artiklene. Jeg har derfor reflektert over det at artiklene 

kan inneholde data som svekker artiklene eller oppgavens validitet, men jeg har ikke kommet 

over data som jeg ikke syntes virket valid. I tillegg har jeg forholdt meg til de konkrete 

resultater som kom frem av artiklene jeg har analysert, og ikke tillagt artiklene resultater de 

ikke har. Videre har jeg selv passet på å analysere og tolke dataene jeg har funnet så objektivt 

så mulig. Det vil si at jeg har lagt til side antakelser eller meninger jeg hadde fra før av, og så 
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godt det lar seg gjøre, har jeg analysert artiklene uten å være preget av egne meninger og 

holdninger. Men det lar seg ikke gjøre å være upåvirket av egne meninger og holdninger, så 

det kan påvirke denne studiens validitet. I analysen har jeg analysert har jeg sett på hvilke 

funksjonelle livsferdigheter de har fokus på, og hvilke anbefalinger de har for praksis. Jeg har 

etterstrebet å få det så korrekt så mulig, men det er alltid en mulighet for at andre lesere vil 

kunne legge merke eller vektlegge andre momenter i artiklene jeg har analysert. Den andre 

kategorien er tolkningsvaliditet. Tolkningsvaliditet handler om forskerens rolle i studien 

(Maxwell,1992). Blant annet om at forskeren ikke skal tolke handler i observasjon og 

intervju, men gjengi konkrete observasjoner av handlinger eller utsagn (Maxwell, 1992). I 

henhold til Maxwell (1992) handler tolkningsvaliditet også om intensjoner for forskning, 

konsept og verdier blant annet.  

 

Den tredje kategorien er teoretisk validitet. Om teoretisk validitet referer Maxwell (1992) til 

sammenhengen mellom teoretisk og empirisk forståelse av det som studeres. Dette kan 

sammenlignes med begrepsvaliditet, som ifølge Kleven (2011a) handler om hvordan begrepet 

er operasjonalisert. I denne sammenheng vil det handle om overensstemmelsen mellom den 

teoretiske og den empiriske forståelsen av begrepet funksjonelle livsferdigheter. Empiriske 

forskningsresultater er basert på undersøkelsen av operasjonaliserte begreper. I denne 

oppgaven er resultatene basert på hva denne oppgaven legger i funksjonelle livsferdigheter 

(Kleven, 2011a). Det har jeg forsøkt å tydeliggjøre, gjennom å redegjøre for og drøfte ulike 

definisjoner og forståelsesmåter. Det fjerde og siste punktet er generaliseringsvaliditet. Men 

validitet handler ikke bare om egenskaper ved selve testen, men har betydning for selve 

tolkning av testen (Kleven, 2011). Generaliseringsvaliditet handler om hvor gyldige studien 

er for andre personer eller sammenhenger enn akkurat hva som er studert (Maxwell, 1992). 

Denne spiller en annen rolle for kvalitative forskning enn for kvantitativ, for i henhold til 

Maxwell (1992) kan ikke kvalitativ forskning systematisk generalisere i likhet med 

kvantitativ forskning. Dette blir ofte kalt for ytre validitet, og Kleven (2011) sier resultatene 

som er funnet i undersøkelsen er gyldig for situasjonene eller personene i oppgaven, så har 

oppgaven en god ytre validitet. I tråd med hva Maxwell (1992) sier om kvalitativ studie, så er 

ikke resultatene fra denne studien generaliserbare, men dens funn kan vekke interesse hos 

andre, i tillegg belyser oppgaven et spennende tema. Relabilitet handler om oppgavens 

troverdighet eller pålitelighet (Kleven, 2011). Relabilitet er spørsmålet om hvor nøyaktig 

eller konsistent en test måler det den som skal måles, dersom en test får tilnærmet de samme 

resultatene hver gang, så øker relabiliteten (Kleven, 2011). For å øke relabiliteten i denne 
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oppgaven har jeg lest over artiklene flere ganger og sett om resultatene jeg har fått stemmer. I 

tillegg har jeg lest over hva de ulike forfatterne av artiklene skriver om relabilitet i sine 

studier.   
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6 Resultater  
 

I dette kapittelet vil jeg aller først redegjøre for resultatene som kom frem av forskningen. 

Deretter vil jeg drøfte hva som kom frem av analysen. Jeg har delt inn diskusjonen etter tema, 

det vil si at funnene i kropp og seksualitet er diskutert først. Underveis i diskusjonen er 

temaene delt inn slik jeg syntes det ble mest oversiktlig, ut fra de temaene som kom frem i 

analysen. I temaet om kropp og seksualitet er det først seksualundervisning drøftet i lys av 

læreplanen for mennesker med utviklingshemming. Deretter er det formålet med 

undervisning i kropp og seksualitet som en funksjonell livsferdighet i drøftet, fordi jeg syntes 

det kom så godt frem i de ulike artiklene, og det er en god begrunnelse for hvorfor det burde 

være en del av opplæringen. Så er anbefalingene for seksualundervisning drøftet i lys av 

ferdighetsmodellen til Dreyfus (2004) og Knowlton (2008) sin teori om læreplanmål. I slutten 

av temaet kropp og seksualitet, så er det sett på ulike utfordringer knyttet til dette tema. 

Innenfor selvbestemmelse, så kom det frem av artiklene at deltakelse i  planlegging av 

opplæringsmål er brukt for at elevene skal utvikle ferdigheter innenfor selvbestemmelse. I 

diskusjonen av funnene om selvbestemmelse, så skal jeg først se på behovet for forskning på 

tema selvbestemmelse. Deretter blir det sett på hvilke sentrale ferdigheter som er undersøkt 

og anbefalinger for undervisning i selvbestemmelse. Helt til slutt i dette kapittelet er det sett 

på hvordan funnene samsvarer og de er drøftet i nasjonale læreplaner og hva 

Utdanningsdirektoratet (2014) sier om spesialundervisning. 

 

6.1 Steg 5: Inkluderte artikler  
 

Sortering, summering og rapportering av resultater er det siste steget i modellen til (Arksey & 

O´Malley, 2005). I motsetning til andre metoder, hvor man ofte bare får presentert et lite 

utvalg av studiene i forskningsrapporten, så blir alle funnene med i scoping study inkludert i 

sluttrapporten (Arksey & O´Malley, 2005). I denne studien har jeg laget en matrise som 

representerer alle artiklene som passet inn i studien. I analysen har jeg analysert hvilke 

funksjonelle livsferdigheter artiklene tar for seg, hva artiklene kommer frem til av 

anbefalinger for praksis. Da jeg startet på analysen gikk jeg gjennom artiklene uten noen 

andre spørsmål enn hva jeg får ut av problemstillingen. Hvilke funksjonelle livsferdigheter er 

det forsket på? Og innenfor temaene kropp, seksualitet og selvbestemmelse kunne jeg se at 
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det var ulike ferdigheter som ble vektlagt innenfor disse områdene. I tillegg så jeg også på 

hvilke anbefalinger gis det for praksis? Som danner grunnlag for analysering av hvilke 

anbefalinger de har praktisering av opplæring i de ulike funksjonelle livsferdighetene. 

Gjennom analysen kom det også frem at det er utfordringer og dilemmaer knyttet til 

undervisning av seksualundervisning. Siden det er sentrale hensyn i forhold til anbefalinger 

av praksis, så tok jeg de med i diskusjonen. Siden jeg har gått inn med så åpne spørsmål i 

analysen, så er det resultert i at oppsettet innenfor de to temaene kropp og seksualitet og 

selvbestemmelse litt forskjellig. Men felles for analysering og diskusjonen er at temaene har 

sitt utspring i problemstillingen.  

 

Forfatter Tema og navn på artikkel                        Kanal/tidsskrift, 

utgivelsesår 

German, S. L 

Martin, J. E. 

Marshall, L. H 

Sale, R. P 

Selvbestemmelse:  

Promoting self-

determination: using take 

action to teach goal 

attainment 

Career developmental for 

exceptional individuals, 2000 

Johnson, G. 

Johnson, R. L 

Jefferson-Aker C. R 

Kropp og seksualitet 

HIV/AIDS Prevention 

Effective Instructional 

strategies for Adolescents 

with mild mental retardation. 

The council for Exceptional 

children, 2001.   

Cohen, E. T 

Allgood, H. M 

Heller, K. W 

Castelle, M 

Kommunikasjon 

Use of picture dictionaries to 

promote written 

communication by students 

with hearing and cognitive 

impairments 

AAC Augmentative and 

alternative communication, 

2001 

Taber-Doughty, T Kontorarbeid 

Considering student choice 

when selecting instructional 

strategies: a comparison of 

three promting systems 

Research in developmental 

disabilities, 2004 
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Haelewyck, M. C 

Lachapelle, Y  

 

Selvbestemmelse 

Facilitating self-

determination in adolescents 

with intellectual disabilities  

Evaluation review, 2005 

Carter, E. W 

Carolyn, H 

Sosiale ferdigheter 

Increasing social Interactiong 

among adolescents with 

intellectual disabilities and 

their general education peers 

effective interventions 

Research & practice for 

persons with severe 

disabilities, 2005 

Mechling, L. C  

Gustafson, M 

Matlaging 

Comparison of the effects of 

static picgture and video 

prompting in completion of 

cooking related tasks by 

students with moderate 

intellectual disabilities  

Exceptionality, 2009 

Lofgren-Mårtenson, L Kropp og seksualitet 

The invisbilility of young 

homosexual women and men 

with intellectual disabilities 

Sexuality and Disability, 

2009. 

Borisov, C 

Reid, G 

Veilederrolle 

Students with intellectual 

disabilities acting as tutors: 

an interoreative 

phenomenological analysis 

European journal of special 

needs education, 2010 

Lofgren-Mårtenson, L Kropp og seksualitet  

”I want to do it right!” A 

pilot studie of swedish sex 

educated and young people 

with intellectual disability 

Sexuality and Disability, 

2012. 

Mazzotti, V. L 

Kelly, R. K 

Selvbestemmelse 

Effects of self-directed 

The journal of special 

education, 2013  
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Figur 6.1 En oversikt over alle artiklene som ble inkludert i søket. 
 

I tabellen som er ovenfor er alle de tretten artiklene jeg fant presentert. De er rangert i 

kronologisk rekkefølge etter året de ble publisert. I tabellen kan en se at det er flest artikler av 

temaene selvbestemmelse og kropp og seksualitet. Artiklene om kropp og seksualitet fordeler 

seg på årene 2001, 2009, 2012 og 2014. Artiklene om selvbestemmelse er fra 2000, 2005 og 

2013, så en kan se en jevnere fordeling av artiklene til sammenligning med kropp og 

seksualitet. Det er også en jevn spredning mellom artiklene fra år 2000 – 2014. Det 

overrasket meg at det var kropp og seksualitet som er forsket mest på av funksjonelle 

livsferdigheter, fordi jeg har forestilt meg at det er et tema som det ikke var forsket så mye 

på. Men er det kanskje ikke så tilfeldig at temaet kropp og seksualitet, og selvbestemmelse 

kommer frem som de temaene som det er mest forsket på. Fordi det er helt sentrale temaer 

for ungdom. I dette kapittelet er funnene i artiklene kropp og seksualitet, og selvbestemmelse 

drøftet i lys av teorien.  

 

 

Coco, M. C  summary on performance 

post-secondary education 

students participation in 

person-centered planning 

meetings 

Smith, K. A 

Ayeres, K. M 

Mechling, C. M 

Alexander, J. L 

Matares, T. K 

Shepley, S. B 

Kontorarbeid 

Evaluation the effects of a 

video prompt in a system of 

least prompts procedure 

Career developmental and 

transition for exceptional 

individuals  

Finaly, W. M. L  

Rohleder, P 

Culfear, H 

 

Kropp og Seksualitet  

”Understanding as a practical 

Issue in sexual health 

education for people with 

intellectual disabilities: A 

study using Two Qualitative 

American psychological 

association, 2014. 
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6.2 Seksualundervisning som et tema i læreplanforskning  
 

Av tretten artikler om funksjonelle livsferdigheter for ungdom med utviklingshemming, var 

fire av forskningsartiklene om kropp og seksualitet, og dermed utgjorde den kategorien 

innenfor funksjonelle livsferdigheter som hadde høyest oppslutning. Det varierer i hvilken 

grad artiklene kommer med anbefalinger for innhold og praksis av undervisning. Noen av 

artiklene presenterer også utfordringer knyttet til opplæring i tema seksualitet. I følgene 

avsnitt om kropp og seksualitet bruker jeg begrepet undervisning fremfor opplæring, for å 

tydeliggjøre at det er snakk om ren teoriformidling fra læreren. I midlertid blir det noen 

ganger gitt eksempler til praktiske oppgaver, men det handler om å snakke høyt om 

grensesetting for egen kropp. 

 

6.2.1 Hensikt og formål med læreplanforskning i kropp og seksualitet  
 

I de fire artiklene som er analysert, kom det frem ulike formålet med læreplanforskning 

innenfor tema. Fordi det var lagt mye vekt på formålet med artiklene, så valgte jeg å ta de 

med i analysen. I artikkelen til Lofgren-Mårtenson (2012), er poenget med studien er å styrke 

mennesker med utviklingshemmings seksuelle helse og danne kunnskap om deres bevissthet 

innenfor tema kropp og seksualitet. Hensikten med å denne kunnskapen, er å kunne planlegge 

undervisning om seksualitet som er tilpasset elevgruppens behov (Lofgren-Mårtenson, 2012). 

Hensikten med forskningsartikkelen til Lofgren-Mårtenson (2009), er å identifisere, beskrive 

og forstå, både mulighetene og hindringene for å utrykke ulike seksuelle utrykk. Det handler 

om seksuelle uttrykk som homofili og biseksualitet. I artikkelen til Finaly, Rohleder, Taylor 

& Culfear (2015), blir det sagt at behovet for undervisning i seksualitet er viktig for å kunne 

håndtere ulikheter i både helsemessige og sosiale forhold. Artikkelen til Johnson, Johnson & 

Jefferson-Aker (2001) viser til at det er et behov for forstå målet med prevensjon, slik at 

ungdommene kan unngå smittsomme sykdommer, som blant annet HIV/AIDS. I artikkelen til 

Lofgren-Mårtenson (2012) er det enighet blant informanten om at kunnskap og forståelse 

innenfor tema seksualitet er gir en økt selvtillit.  

 

Funksjonelle livsferdigheter innenfor området kropp og seksualitet, handler ikke bare 

ferdigheter knyttet til det å ha samleie. Dette er i tråd med definisjonen til WHO (2018) av 

seksualitet og teorien til Drew & Hardman (2007). Det kan også dreie seg om ferdigheter 
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som å kunne vite forskjellen på hva det vil si å være venner og kjærester, at en har kunnskap 

om intimgrenser og hva som er akseptabel atferd i offentligheten og hvordan man kan 

forebygge seksuelt overførbare sykdommer. For å forstå behovet for undervisning i 

seksualitet som en funksjonell livsferdighet, vil jeg aller først se på definisjonen av 

utviklingshemming, og se på hva som kan gi begrensninger i ferdigheter og forståelse av 

seksualitet. I definisjonen til AAIDD (2010) ble det gjort klart at elever med 

utviklingshemming har begrensninger innenfor adaptive ferdigheter, som i henhold til 

AAIDD gir de vansker med praktiske, konseptuelle og sosiale ferdigheter. Slik jeg ser det, så 

har elever med utviklingshemming flere utfordringer i henhold til å tilegne seg ferdigheter 

innenfor seksualitet. For det første er utforingen knyttet til deres vansker med å tilegne seg 

kunnskap utenom systematisert opplæring (AAIDD, 2010). For det andre ligger 

utfordringene i det at seksualitet er et abstrakt tema som i berører flere ulike ferdigheter 

innenfor inter og intrapersonlige ferdigheter (Johnson, 2000). Den tredje utfordringen, er etter 

min vurdering, at det er flere funksjonelle livsferdigheter innenfor seksualitet som er veldig 

intime, slik at handlingene ikke er noe som er observerbart i dagliglivet. Dette har ført til at 

temaet kropp og seksualitet har blitt et abstrakt tema. For det fjerde, det er flere dimensjoner 

innenfor seksualitet, som blant annet vennskap, kjærlighet og seksuelle uttrykk. Og disse 

dimensjonene krever blant annet kunnskap og ferdigheter innenfor intra- og interpersonlige 

ferdigheter og selvbestemmelse. Jeg tenker det er veldig viktig at seksualitet styres av egen 

vilje. Derfor når jeg referer til seksualitet, så er det en funksjonell livsferdighet og ikke en 

adaptiv ferdighet som er tilpasset forventningene til samfunnet. I henhold til Cronin (1996) 

og i tråd med teorien jeg har brukt fra Tassè (2012) ovenfor, så har elever med 

utviklingshemming behov for eksplisitt opplæring i funksjonelle livsferdigheter. Derfor vil 

jeg i neste avsnitt se nærmere på behovet for undervisning i kropp og seksualitet for ungdom 

med utviklingshemming.  

 

Drew & Hardman (2007) har beskrevet ungdomsårene som en periode hvor mennesker 

utvikler seg innenfor personlig og sosiale forhold. Som et resultat av at ungdom med 

utviklingshemming ikke følger normalutviklingen, så har de behov for litt ekstra støtte for å 

møte kravene fra omgivelsene (Drew & Hardman, 2007). Min oppfatning er at undervisning i 

tema kropp og seksualitet er en viktig del av denne ekstra støtten som ungdom med 

utviklingshemming har behov for. Dersom de skal ha mulighet for å nå kravet fra 

omgivelsene om forventninger til sosiale ferdigheter. Men i sammenheng med funksjonelle 

livsferdigheter handler ikke bare kropp og seksualitet bare om intime handlinger. Det berører 
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også tema som blant annet selvbestemmelse og helse. Innenfor sosiale ferdigheter kan kropp 

og seksualitet handle om å forstå egne og andres intimgrenser. Det er viktig å forstå hva som 

er passende handlinger i sosiale sammenhenger, og hva som er bare er greit om en er alene 

eller sammen med en kjæreste, samboer eller ektefelle Et annet viktig poeng er at 

undervisning i seksualitet er også viktig for å forebygge misbruk av mennesker med 

utviklingshemming. For som vi så i definisjonen av adaptiv atferd, så er betyr det å ha 

begrensninger i adaptiv atferd at de er mer naive, som fører til at denne gruppen oftere er 

utsatt for blant annet misbruk (Shalock, et al. 2012). For meg er det ingen tvil om at kropp og 

seksualitet er et tema som berører mange aspekter innenfor funksjonelle livsferdigheter. Det 

et abstrakt og komplekst tema som berører selvbestemmelse og intrapersonlige ferdigheter. Å 

inne ha ferdigheter innenfor selvbestemmelse og ha evnen til å være skeptisk er helt 

grunnleggende for å kunne ha et seksuelt forhold til en annen person. I tillegg er det viktig for 

å kunne beskytte seg selv mot sykdommer og overgrep. Med utgangspunkt i begrunnelsen 

ovenfor, vil jeg derfor vil jeg se nærmere på hva forskningsartiklene har å si om behovet for 

opplæring i seksualitet, hvilke anbefalinger de har for praksis, og deretter drøfte dette opp 

mot teorien jeg har om opplæring i funksjonelle livsferdigheter. 

 

6.2.2 Anbefalinger for seksualundervisning for elever med 

utviklingshemming 
 

Gjennom analysen ga forfatterne av artiklene ulike anbefalinger for praksis, både fra 

ungdommer med utviklingshemming og fagpersoner. I intervjuene fortalte ungdommene selv 

hvordan de lærte best, og hvordan de ønsket å lære om seksualitet. Det var stor variasjon i 

svarene, som gjør det tydelig at ungdommene har forskjellige ønsker og behov for 

opplæringen (Lofgren-Mårtenson, 2012). Noen av informantene sa de lærer best om 

seksualitet ved å lese bøker, mens noen foretrekker å se på film, spille rollespill eller 

diskutere temaet. I spørsmålet som hvem som skulle gjennomføre undervisningen kom det 

også ulike svar. Noen av elevene ønsket at det skulle være en lærer de kjente fra før, mens 

andre ønsket personer som de ikke hadde relasjon til fra før (Lofgren-Mårtenson, 2012). I 

artikkelen til Johnson et al. (2001), anbefaler de følgende; undervisningen burde være korte 

undervisningsøkter og elevene må få hjelp til å hente kunnskap de har, som er relevant for 

tema. I likhet med artikkelen til Lofgren-Mårtenson (2012), anbefaler også Johnson et al. 

(2001) undervisningsmetoder som er tilpasset elevene. Johnson et al., (2001) anbefaler at 
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undervisning i kropp og seksualitet ikke burde foregå i den ordinære opplæringen, men for 

elever med utviklingshemming burde seksualitet være egne mål i den individuelle 

opplæringsplanen. I artikkelen til Finaly et al. (2014), er det sosiale historier og behovet for 

repetisjon som i hovedsak er anbefalinger for undervisning i seksualitet. I artikkelen til  

Johnson et al (2001) ble det anbefalt at alle elever med utviklingshemming burde ha tilpasset 

opplæring eller spesialundervisning i tema kropp og seksualitet, fordi det er et tema som kan 

være vanskelig for de å oppnå et tilfredsstillende læringsutbytte i klasserommet.  

 

I foregående avsnitt ble ulike anbefalinger for gjennomføring av undervisning i kropp og 

seksualitet for ungdom med utviklingshemming fremstilt. Omfanget av anbefalinger som 

kom frem i de tre artiklene var varierende. Det som er felles for to av artiklene er at de 

poengterer elevenes behov for ulik praksis i henhold til undervisning og opplæring (Lofgren-

Mårtenson, 2012) (Johnson et al., 2001). Anbefalingene om undervisning i kropp og 

seksualitet i artikkelen til Johnson et al., (2001) er følgende:  

 

• Undervisning i kropp og seksualitet burde bygge på elevens tidligere kunnskap 

• Elevene skal få hjelp med å generalisere kunnskap og overføre den til nye situasjoner  

• Ungdommene burde ha korte undervisningsøkter   

• Undervisningsøktene burde være delt inn i delmål 

 

Anbefalingene ovenfor kan relateres til Dreyfus (2004) sin modell for utvikling av 

ferdigheter. Modellen til Dreyfus (2004) kan sees på som en modell hvor utviklingen av 

ferdighetene er delt inn i delmål. Både i steg to i Dreyfus (2004) sin modell og Johnson et al. 

(2001) viser til at ny kunnskap og ferdigheter må bygge på elevens tidligere ferdigheter og 

forståelse for oppgaven. I steg tre i ferdighetsmodellen til Dreyfus (2004) er det redegjort for 

at eleven skal kjenne igjen oppgaven og til en viss grad utføre den selv. Det er ikke med i 

rådene til Johnson et al., (2001), men jeg syntes det er høyst relevant for utvikling av 

funksjonelle livsferdigheter innenfor kropp og seksualitet. Det kan for eksempel være viktig å 

kunne kjenne igjen forskjell på å være venner og kjærester, og huske på hvilke ferdigheter 

som er passende til hver av relasjonene. I steg fire og fem i modellen til Dreyfus handler om å 

bli mer erfaren og hvordan de etter hver kan ta selvstendige valg knyttet til oppgaven,  

det står det heller ikke noe om i artikkelen til Johnson et al., (2001). Men for meg virker det 

som et viktig mål for opplæringen, slik at eleven har mulighet for å bruke ferdighetene 
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selvstendig. Slik jeg ser det, er det både er likheter mellom anbefalinger for praksis og 

Dreyfus (2004) sin modell for utvikling av ferdigheter, men bare til steg to. Det kan ha noe 

med at kropp og seksualitet ikke kan læres i praksis av en lærer, slik at utviklingen av 

ferdigheten er utover nivå tre er opp til eleven selv. I arbeidet med læreplaner er det er 

uansett viktig å ha kjennskap til hvordan elever ferdigheter utvikler se. Slik at læreplanen tar 

for seg hele prosessen av utviklingen. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2014) vil retten til 

spesialundervisning gjelde for elever som ikke har tilfredsstillende læringsutbytte av ordinær 

undervisning. Slik at for elever med utviklingshemming i Norge vil retten 

spesialundervisning tre i kraft om elevene ikke har utbytte av den ordinære undervisningen av 

kropp og seksualitet, som en er del av pensumet i ungdomskolen (Utdanningsdirektoratet, 

2014).  

 

6.2.3 Utarbeidelse av læreplanmål for kropp og seksualitet 
 

Johnson et al., (2001) anbefaler blant annet at undervisning i kropp og seksualitet blir delt inn 

i små steg. I henhold til Knowlton (2008) er det viktig at en læreplan inneholder langsiktige 

mål, som i illustrasjonen nedenfor hvor selvbestemmelse, intrapersonlige ferdigheter og 

seksualitet er langsiktige mål. Langsiktige mål skal fungere som et rammeverk for de 

kortsiktige målene, som nedenfor blant annet er å kunne sette grenser for hvem som får ta på 

deg. Kortsiktige mål, er i henhold til Knowlton, målene som er aktuelle for dager, uker og 

måneden, mens langsiktige mål er målene som for halvår og år. Da går det an å la seg 

inspirere av LCE (CEC, 2018) sin måte å dele inn læreplanmål på. Slik som jeg har laget et 

eksempel på nedenfor. Ved å bruke en modell for å illustrere opplæringsmålene for elevene, 

så kan et abstrakt tema bli mer konkret. En slik type modell viser også hvilke ferdigheter er 

relevante for ulike områder.     
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Figur 6.2. inspirert av LCE sin mål (CEC, 2018).  
 

Det er viktig å ha læreplanmål som er målbare og observerbare (Knowlton, 2008). I utvikling 

av læreplanmål om seksualitet må en derfor forsøke å finne metoder som gjør at det er mulig 

å observere og måle utbytte av undervisningen. I forskningsartikkelen til Lofgren-Mårtenson 

(2012) kom det frem at de fleste informantene i ikke kan huske at de har hatt opplæring i 

seksualitet tidligere. Det kan komme av to ulike grunner. For det første kan det enten komme 

av at informantene ikke har fått noe opplæring innenfor tema seksualitet. Eller for det andre, 

det kan komme av at de husker eller har forstått at de har fått tema innenfor dette området. 

Mens andre informanter sier at de har hatt undervisning i seksualitet, men at det var for lite 

og for vanskelig å forstå (Lofgren-Mårtenson, 2008). Det er viktig å se på elevens utbytte av 

opplæringsmålene i utvikling av elevens individuelle opplæringsplan (Knowlton, 2008). For 

det første, er målene nyttige for elvens funksjonelle livsferdigheter i hjemmet, på skolen og i 

samfunnet? Og for det andre, er det mål som eleven og familien anser som viktige for elvens 

psykiske helse og velvære? I utvikling av læreplanmål, er det viktig å ta hensyn til blant annet 

elevens alder, kjønn, hvilket funksjonsnivå eleven er på, prognoser, sosialt nettverk og 

tidligere erfaring (Knowlton, 2008). Det er viktig at elevens individuelle opplæringsplan har 

som mål at eleven skal bli så selvstendig som mulig (Knowlton, 2008). Til tross for at 

læreren har utviklet gode læreplanmål, og at de bygger på tidligere kunnskap og erfaring, så 

kan det likevel oppstå dilemmaer knyttet til undervisning i kropp og seksualitet. Dette blir 

sett mer på i de neste avsnittene.  

 

 

 

Kropp	og		
Seksualitet	

Selvbestemmelse	og	
interpersonlige	
ferdigheter	

Å	kunne	sette	
grenser	for	hvem	
som	får	ta	på	deg	

Å	kunne	vite	hvem	
som	er	en	venn	og	
hva	venner	gjør	

sammen	

Å	kunne	vite	hvem	
som	er	en	kjæreste	er	
og	hva	kjærester	kan	

gjør	sammen	

Ha	kunnskap	om	
egne	følelser	 Hva	er	homofili	
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6.2.4 Kognitive utfordringer knyttet til undervisning i kropp og seksualitet 
 

Det er flere dilemmaer som oppstår i undervisning av tema kropp og seksualitet, tanke på 

forståelsen av tema, tidspunktet og i sammenheng med etikk. I dette avsnittet vil det bli sett 

nærmere på utfordringer knyttet til det å huske og forstå undervisning om kropp og 

seksualitet. I Henhold til Lofgren-Mårtenson (2012), uttrykker ungdommene at de syntes det 

var vanskelig å huske hva som har blitt lært innenfor tema kropp og seksualitet. I flere av de 

andre artiklene kommer det også frem at seksualitet er et veldig abstrakt tema. At seksualitet 

er et abstrakt tema gjør at det er vanskelig å forstå innholdet i undervisningen. I artikkelen til 

Finaly et al. (2014) kommer det frem at forståelsen av kropp og seksualitet er påvirket av 

utfordringer knyttet til språkforståelse, evne til å ta innover seg kunnskap og evnen til å forstå 

komplekse situasjoner. I tillegg krever undervisning litt bakgrunnskunnskap, som for 

eksempel hva ulike kroppsdeler heter (Finaly et al., 2014). I henhold til Finaly et al. (2014) 

ble to utfordringer ved forståelsen diskutert. Den første utfordringen var knyttet til 

læringsutbytte. Den andre utfordringen handlet om for hvordan lærerne kan skape forståelse i 

et så komplekst tema. Seksualitet er et abstrakt tema, som stiller krav til forforståelse 

innenfor ulike temaer, som er i tråd med hva Dreyfus (2004) sin modell sier om utvikling av 

ferdigheter. Informantene i artikkelen til Lofgren-Mårtenson (2012) sier at det er vanskelig å 

vite hva dem mangler av kunnskap og hva de ønsker å lære om tema kropp og seksualitet. 

Fordi dem mangler helt grunnleggende kunnskap innenfor tema. For det første handler er det 

utfordringer knyttet til det å kunne skape forståelse for tema kropp og seksualitet. For det 

andre så ligger det også et spørsmål om tidspunkt for når elevgruppen er moden for denne 

kunnskapen. Dette blir det sett nærmere på i avsnitt 6.3.4.   

 

I kapittel 3.3.1 anbefaler Brown et al., (1979) at undervisning av funksjonelle livsferdigheter 

burde fore gå i naturlige omgivelser. Men for tema kropp og seksualitet er det flere grunner 

til at mange av ferdighetene ikke undervises i naturlige omgivelser, noe som gjør et allerede 

komplekst tema enda blir enda mer utfordrende å forstå. Det handler om etikk, lover og 

regler, som er til både for å beskytte elev og lærer. Men i henhold til Brown et al., (1979), 

burde de naturlige omgivelsene være med både i planleggingen av opplæring, i opplæringen. 

I tillegg mener han at naturlige omgivelser burde være en kilde til innhold i opplæringen. Det 

vil si at man tar utgangspunkt i de naturlige omgivelsene ferdigheten skal foregå i. Men da 

kommer det et sentralt spørsmål opp, er det gjennomførbart for undervisning i kropp og 
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seksualitet? Fordi som Brown et al. (1979) poengterer, kan ungdom med utviklingshemming 

ha utfordringer med å overføre kunnskap fra et området til et annet. Det er mye innenfor tema 

kropp og seksualitet som ikke lar seg undervise i praksis. Men med gode illustrasjoner og 

tilpassede forklaringer, så kan det kanskje være nyttig likevel? Det er et spørsmål som forblir 

ubesvart i denne oppgaven. Men jeg tenker at det er også noe som kan gjøres i praksis, som 

for eksempel å øve på sette grenser for seg selv, ha personlig kontroll og ta valg som 

gjenspeiler egne verdier. Det lar seg kanskje ikke gjøre i helt naturlige situasjoner, men det 

går an for elevene å fortelle om hva som er deres grenser for fysisk kontakt, og øve på å si 

ifra om hvor grensene deres grenser går. Videre tenker jeg at, det kan også være relevant for 

ungdom med utviklingshemming å lære hva de skal gjøre, om de opplever at noen går over 

deres intime grenser mot deres vilje. De kan for eksempel lære hva de skal si ifra om, til 

hvem og hvordan de kan gjøre det. For eksempel kan man ta en tur ned til politistasjonen og 

se på hvordan ungdommene kan henvende seg for å anmelde slike forhold, og få se hvordan 

prosessen foregår, slik at de har et visuelt bildet av hva de kan gjøre om noen forgriper seg på 

de og hva som skjer om de anmelder forholdene. For som det redegjøres for i kapittel 3.5.2, 

så er mennesker med utviklingshemming en mer utsatt gruppe for overgrep (Drew & 

Hardman, 2007). Men dette berører ikke bare ferdigheter innenfor tema kropp og seksualitet, 

men også ferdigheter innenfor selvbestemmelse, som jeg syntes er høyst relevante ferdigheter 

for tema kropp og seksualitet.  

 

6.2.5 Utfordringer knyttet til tidspunktet for når undervisning i kropp og 

seksualitet burde gjennomføres 
 

I artikkelen til Lofgren-Mårtenson (2012) kommer det frem at alderen spiller en rolle for 

hvilket tidspunkt elever med utviklingshemming burde motta undervisning i kropp og 

seksualitet. I artikkelen kommer det også at noen av ungdommene syntes undervisningen i 

kropp og seksualitet ble gitt på et for tidlig tidspunkt, som førte til ikke hadde læringsutbytte 

av undervisningen (Lofgren-Mårtenson, 2012). Dette kan sees i sammenheng med at 

undervisningen i ulike ferdigheter og tema må være aldersadekvate, som er i tråd med hva 

Brown et al (1979) sier om opplæring i funksjonelle livsferdigheter. En av informantene i 

artikkelen til Lofgren-Mårtenson (2012) forteller om opplevelsen av undervisningen i 

seksualitet i 6.klasse. Hun opplevde det som veldig flaut å måtte sette kondom på en ”fake 

penis”. Senere i artikkelen til Lofgren-Mårtenson (2012), kom det frem at en ung jente hadde 
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sett på film hvor en kvinne fødte. Den unge jente ble veldig redd, og som følger av dette ikke 

ønsker å få barn i fremtiden. Brown et al., (1979) sa noe om at elever med 

utviklingshemming ikke burde lære ferdigheter som er beregnet på elever som er yngre. Men 

her kan vi også se hvor viktig det er å ikke skulle lære bort ferdigheter som de er for unge til 

å forstå. Her er har Knowlton (2008) to anbefalinger som jeg finner veldig sentrale for å ungå 

slike situajsoner. Det første er at eleven selv burde være med å planlegge hvilke funksjonelle 

livsferdigheter som skal med i ens egen individuelle opplæringsplan. Og den andre 

anbefalingen er at elevens grad av måloppnåelse skal legge grunnlag for videre planlegging 

av læreplanmål. Lærere som klarer å legge disse to faktorene til grunne i planleggingen av 

læreplanmål om kropp og seksualitet, vil etter mitt syn, ha større sjans for å kunne bidra til at 

elever med utviklingshemming får undervisning som er relevant for deres alder.  

 

6.3  Selvbestemmelse som et tema i læreplanforskning  
 

Innenfor temaet selvbestemmelse fant jeg tre artikler, som utgjorde det tema med flest 

artikler etter kropp og seksualitet. Det varier i hvilke grad artiklene kommer med 

anbefalinger til praksis. I neste avsnitt blir artiklene kort presentert, og i resterende avsnitt vil 

anbefalinger for praksis bli drøftet i lys av teorien. Deretter vil jeg drøfte hva artiklene sier 

om utvikling av mål som en ferdighet innfor selvbestemmelse opp mot Knowlton (2008) sine 

anbefalinger for måloppnåelse. Senere vil drøfte Wehmeyer (2008) sin teori om utvikling av 

selvbestemmelse opp mot de selvbestemmelsesferdighetene som Haelewyck et al., (2005) 

måler i en Belgiske læreplan for utvikling av selvbestemmelse.  

 

6.3.1 Hvilke sentrale ferdigheter er undersøkt innenfor selvbestemmelse  
 

Jeg har drøftet de ulike ferdighetene som er målt i artiklene i lys av de ferdighetene 

Wehmeyer (2008) mener er sentrale for å kunne yte selvbestemmelse. I undersøkelsen til 

Mazzotti (2013), deltar elevene selv i planleggingsmøter om sin egen individuelle plan, 

dermed har elevene mulighet for å fremme sine egne interesser. I Funnene fra denne 

undersøkelsen kom det frem at elevene hadde godt utbytte av å delta i planlegging av sin 

egen opplæring. Og det skiller seg veldig fra veldig fra hvilke anbefalinger som kommer frem 

av Utdanningsdirektoratet (2014). I den blir det kun anbefalt at en som kjenner eleven godt 

skal være med på å utvikle den individuelle læreplanen, og at det er innspill fra andre 
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personer eller instanser. Det står ingenting om at eleven skal kunne medvirke i sin 

individuelle opplæringsplan. Dette vil jeg komme tilbake til senere, derfor retter jeg igjen 

fokuset mot funnene i artiklene. Derfor anser jeg dette som et svært viktig funn, og noe som 

kanskje burde tas med i betraktning for utvikling av praksis for planlegging av opplæring her 

i Norge.  

 

Wehmeyer (2008) beskriver evnen til å løse problemer som nødvendig for selvbestemmelse. 

Hvis vi ser nærmere på ferdighetene som Wehmeyer (2008) mener er nødvendig for å kunne 

løse problemer. Ferdighetene er som er følger; å sammenligne utfall med forventet utfall, 

sammenligne gjennomført opptreden med forventet opptreden, forstå når en har oppnådd 

suksess og har evnen til å gjøre justeringer. Problemløsing har ikke hatt noe fokus i noen av 

artiklene, men det kan sammenlignes med momenter i undersøkelsen til Haelewyck et al., 

(2005), læreplanens evne til å bidra til utvikling av ferdigheter som sammenligning av utfall 

og justeringer. Det kan jo tenkes at det er noen av de ferdighetene som er relevante for å 

kunne løse problemer. Wehmeyer (2008) sier at det er et behov for at mennesker med 

utviklingshemming lærer å prate opp for seg selv og argumentere for egne meninger. Dette 

kommer frem i forskningen til Haelewyck et al., (2005), under kategorien som handler om å 

verdsette seg selv. Haelewyck et al., (2005) legger vekt på ferdigheter som blant annet å 

kunne verdsette seg selv og kjenne til sine sterke sider. I forskningen til Mazzotti (2013), så 

undersøkte de mulighetene for at elever med utviklingshemming kunne lede sine egne møter. 

Og det tenker jeg er en god arena for at ungdom med utviklingshemming skal kunne øve på å 

si sine egne meninger og prate godt om seg selv.  

 

Den neste ferdigheten handler om å at livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming 

innebærer å ha personligkontroll, og om deres valg og verdier (Wehmeyer, 2008). Artikkelen 

til Haelewyck et al., (2005) undersøkte om ferdighetene å kjenne seg selv og verdsette seg 

selv kom frem i den Belgiske læreplanen for selvbestemmelse. Denne ferdigheten tenker jeg 

er utrolig viktig for å i det hele tatt å klare å utøve selvbestemmelse. Fordi uten å ha 

personligkontroll, så må det være vanskelig for et hvilket som helst menneske å kunne 

bedømme hvilke interesser en har, og kunne argumentere for egne meninger. Til slutt har 

Wehmeyer (2008) tatt med menneskets oppfatning av livskvalitet, som en siste sentral 

ferdighet for selvbestemmelse. Dette kom ikke frem i noen av  artiklene, men i kapittel 2.4 

skrev jeg litt om at livskvalitet var viktig for en persons velvære og at dette kan bestemmes 

av blant annet en persons opplevelse av personlig kontroll og selvbestemmelse. Så for å 
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belyse disse undersøkelsene i lys av problemstillingens spørsmål om hvilke anbefalinger som 

gis for praksis, så kan vi se på resultatet som kom frem i studien til Haelewyck et al., (2005). 

Det kom frem at både elevene, lærerne og ekspertene som ble spurt i denne studien var i 

hovedsak fornøyde med læreplanens relevans, tilgjengelighet og tydelighet. Dermed tolker 

jeg det slik at en læreplan med tema selvbestemmelse er med på å utvikle ferdigheter 

innenfor selvbestemmelse.  

 

6.3.2 Formål og behov for utvikling av ferdigheter innenfor 

selvbestemmelse 
 

Gjennom analysen kom det frem ulike anbefalinger for opplæring innenfor selvbestemmelse. 

Felles for to av artiklene er at eleven skulle være i med planlegging av opplæringsmål, som 

en metode for å utvikle ferdigheter innenfor selvbestemmelse. I artikkelen til Haelewyck et 

al., (2005) måler de hvor fornøyde elever, lærere og eksperter er med en Belgisk læreplan om 

selvbestemmelse. Formålet til Haelewyck et al., (2005) med studien var å evaluere om 

læreplanen om selvbestemmelse bidro til utvikling av selvbestemmelse hos elever med 

utviklingshemming. Haelewyck et al., (2005) begrunner behovet for selvbestemmelse med at 

det er viktig for at elevene skal kunne ta kontroll i egne liv. I studien til Mazzotti (2013) var 

formålet å se om ”self-directed” summary of performance (SD-POP) hadde en effekt for 

deltakelse i person-centred planning. Hensikten med å bruke SD-POP er at elevene skal 

elever med utviklingshemming skal lære å snakke opp for seg selv, for eksempel i 

planleggingsmøter om deres individuelle opplæringsplan. Formålet til German et al. (2000), 

er å se om programmet take action kan hjelpe elever med utviklingshemming til å utforme 

egne opplæringsmål og om de deretter klarer å nå målene. Alle artiklene kan vise til positive 

resultater ut fra sine tiltak. Haelewyck et al., (2005) rapporterer om at læreplanen som har 

som intensjon å styrke elevens selvbestemmelse har et positivt utfall. Til og med de lærerne 

som var skeptiske til at elever med utviklingshemming kunne sette sine egne mål og arbeide 

etter de, ble overbevist om at det intervensjonen var nyttig. Studien til Mazzotti (2013) om 

SD-POP viser at metoden er effektiv og hjelper elevene til å kunne delta i planlegging av 

egen individuell opplæringsplan. German et al. (2000) kan vise til at alle elevene som deltok i 

programmet take action lærte å utvikle og nå sine daglige mål. Resultatene som er presentert 

ovenfor syntes jeg både beviser at elever med utviklingshemming har et behov for 

undervisning i selvbestemmelse. Og at de har mulighet for å utvikle sine evner til å utøve 
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selvbestemmelse. Dette ser jeg på som viktige funn, og som burde være sentral kunnskap for 

utvikling av nye læreplaner.  

 

6.3.3 Anbefalinger for undervisning i selvbestemmelse for ungdom med 

utviklingshemming 
 

I artiklene om utvikling av ferdigheten selvbestemmelse er det helt klart et høyt fokus på det 

å kunne sette sine egne mål, og å utvikle evnen til å nå sine egne mål. Målsetting er det første 

punktet Wehmeyer (2008) beskriver som en sentral ferdighet for å kunne praktisere 

selvbestemmelse. Målsetting kommer også med i undersøkelsen til Haelewyck et al., (2005). 

I artikkelen til German et al. (2000) er take action brukt i undervisningen for at elevene skal 

lære seg å nå sine egne mål, ved gjøre langsiktige mål om til kortsiktige mål. Dette er i tråd 

med anbefalingene som Knowlton (2008), om at elever med utviklingshemming burde ha 

kortsiktige mål. I tillegg poengterer Knowlton (2008) at kortsiktige mål gjør at læreren hele 

tiden må reflektere over innholdet i opplæringen og for at målene lettere kan endres 

underveis. Dermed kan vi se at kortsiktige mål i undervisningen både er nyttig for elev og 

lærer. I tillegg er det enklere for foreldre å kunne følge med i den individuelle 

opplæringsplanen. Dette er også i samsvar med anbefalingene som kommer fra artiklene om 

undervisning i kropp og seksualitet, hvor elevene selv sier at de ønsker korte og konkrete 

læringsmål. Målene i studien til German et al. (2000) er delt opp i helt konkrete gjøremål, noe 

som gjør at målene er både observerbare og målbare. Observerbare og målbare mål mente 

Knowlton (2008) var viktig for å kunne se om eleven hadde læringsutbytte av 

opplæringsmålene. For eksempel er det ene målet ”å ikke forstyrre i en samtale” eller finne 

fem ting fra handlelisten i butikken German et al. (2000). Det er en variasjon mellom elevene 

om hvor konkrete målene trenger å være, for enkelte må det stå ”ikke spise donute på en 

dag”. Derimot kan andre ha mål som ”ha et busskort i lommeboka eller vesken” (German et 

al.,2000). Det er så vidt nevnt noen sentrale ferdigheter innenfor selvbestemmelse, som 

måloppnåelse og kunne snakke opp for seg selv. Det kunne jo for eksempel vært aktuelt å 

hentet inspirasjon fra Life centred education sin læreplan i utvikling av nye nasjonale 

læreplaner i Norge.    
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6.4 Drøfting av funn i lys av nasjonale læreplaner og 

anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet?  
 

Som både Gomnæs & Rognhaug (2009) og Utdanningsdirektoratet (2014) sier, så er ikke 

opplæring i funksjonelle livsferdigheter, eller ADL en del av den ordinære undervisningen. 

Dermed kan vi se at elever som har behov for opplæring innenfor funksjonelle livsferdigheter 

har behov for vedtak om spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det vil medføre 

at eleven, i henhold Gomnæs & Rognhaug (2009) vil kunne motta opplæring i ADL-

ferdigheter. Som vi kunne se tidligere dreier ADL seg mer om praktiske ferdigheter, fremfor 

intrapersonlige ferdigheter. Siden ADL i utgangspunktet ikke regnes som opplæring, så må 

enten eleven ha avvik fra andre læreplanmål, eller så må eleven ha ADL undervisningen i 

tillegg til annen undervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014). Derfor tenker jeg at de som 

utvikler læreplanen burde se på kompetansemålene i skolen, og se om det er behov for å 

implementere funksjonelle livsferdigheter som en del av opplæringen. Det kan jo være nyttig 

for flere elever, og ikke bare de med en utviklingshemming.  

 

I artikkelen til Haelewyck et al., (2005) hvor det ble undersøkt om elevene hadde utbyttet av 

å følge en læreplan om selvbestemmelse. Så fant faktisk både elever, lærere og eksperter ut at 

dette var nyttig. Mens i Norge har vi kun sentrale prinsipper for opplæring som omhandler 

akademiske ferdigheter, som blant annet å kunne skrive og regne. Men hva da med 

menneskene med utviklingshemming? Som har behov for systematisert opplæring i 

funksjonelle livsferdigheter? De skal være inkludert i den ordinære opplæringen, men det ser 

ikke ut til at den ordinære læreplanen klarer å fange opp alle læringsbehovene til denne 

elevgruppen. En annet viktig funn er at elever burde bli inkludert i planlegging av sine egen 

opplæring, da spesielt læreplanmål. Det har vi sett at både er viktig for utvikling av 

selvbestemmelsesferdigheter og for at eleven skal kunne få muligheten til å lære funksjonelle 

livsferdigheter som eleven selv syntes er viktig og nyttig for sitt liv. Men 

Utdanningsdirektoratet (2014) er det kun anbefalt at noen som kjenner eleven godt skal 

utarbeide en individuell opplæringsplanen. Det vil si at anbefalingene som kommer frem i 

denne forskningen, ikke er i samsvar med anbefalingene for spesialundervisning som er 

utarbeidet av Utdanningsdirektorartet (2014). Min konklusjon er at funksjonelle 

livsferdigheter burde være en del av opplæringen til mennesker med utviklingshemming.  
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Som vi har sett tidligere i oppgaven, så er selvbestemmelse, kropp og seksualitet sentrale 

ferdigheter for blant annet at en person skal kunne bestemme over egne liv, inne ha sosial 

kompetanse og til og med for å beskytte seg selv (Drew & Hardman, 2007). For i tråd med 

hva Drew & Hardman (2007) sier om ungdom og seksualitet, er det behov for ferdigheter 

innenfor selvbestemmelse for å kunne blant annet sette grenser for seg selv og sin egen 

kropp. Det er kjempeviktige ferdigheter for at mennesker med utviklingshemming skal kunne 

ta en vurdering på hvem som skal få ta på kroppen deres. Det er en større sjanse for at 

mennesker med utviklingshemming blir utsatt for overgrep (Drew & Hardman, 2007). Og det 

er jo noe som absolutt burde forebygges gjennom undervisning i skolen. Og som vi kunne se, 

så er det ikke slik at selvbestemmelse bare er forbeholdt komplekse avgjørelser, det er også 

en funksjonell ferdighet en person trenger for å kunne ta helt enkle valg i hverdagen 

(Wehmeyer et al.,, 2008). Derfor er det viktig at mennesker med utviklingshemming får 

opplæring i denne type ferdighet, slik at de har muligheten for å kunne bli så selvstendig som 

mulig.  

 

Informantene i artikkelen til Lofgren-Mårtenson (2012) kom med ulike anbefalinger knyttet 

til undervisning i seksualitet, som blant annet lese bøker, få undervisningen av en 

utenforstående voksen eller diskutere. I artikkelen til Haelewyck et al., (2005) skrev de om 

positive erfaringer med programmet take action, for at elevgruppen skulle utvikle sine 

ferdigheter i selvbestemmelse. Dermed så forstår jeg det slik at anbefalingene for opplæring i 

funksjonelle livsferdigheter handler om variert opplæring som er tilpasset og utviklet i 

samarbeid med den enkelte elev. Det fremkommer både i de ulike artiklene som er analysert 

og av teorien at elever med utviklingshemming har ulike behov og interesser innenfor 

funksjonelle livsferdigheter. Dermed kan vi se følgende, for at utarbeidelsen funksjonelle 

livsferdigheter skal nå målsetningen om å bedre livskvaliteten til mennesker med 

utviklingshemming, så er det viktig at interesser og verdier tas med i betraktningen når 

læreplanmål for opplæring i funksjonelle livsferdigheter utvikles. Deltakelse i utviklingen av 

læreplanmål kan både være en måte for elevene med utviklingshemming å lære om 

selvbestemmelse, og øvelse i å kunne praktisere ferdigheter innenfor selvbestemmelses.  

 

I tillegg kunne vi se at det er ikke slik at undervisning i ferdighetene selvbestemmelse, kropp 

og seksualitet kommer helt uten dilemmaer. For det første inneholder begge temaene mange 

abstrakte ferdigheter som kan være utfordrende for mennesker med utviklingshemming å 

forstå. For eksempel kan det å skulle reflektere over fordeler og ulemper ved et valg være 
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vanskelig. Men som vi så kan elever med utviklingshemming ha flere metakognitive 

ferdigheter for å kunne ta slike avgjørelser, enn hva som er antatt i utgangspunktet (Erez & 

Pleed, 2001; Wehmeyer, 2008). I tillegg er det flere utfordringer i undervisning av seksualitet 

og kropp, det krever mye bakgrunnskunnskap om blant annet kroppen, som for eksempel å 

kunne navn på alle kroppsdeler. Men en av de største utfordringen i undervisning av kropp og 

seksualitet er at det kommer i konflikt med behovet for opplæring i naturlige omgivelser, noe 

som ikke lar seg gjøre av grunner som personlige grenser, etikk, lover og regler. Derfor må 

mange momenter i temaet kropp og seksualitet forbli abstrakte, og derfor er det vanskelig å 

vite hvor mye utbytte elevene har av undervisningen.   

 

Som vi har sett, så er selvbestemmelse en sentral ferdighet for utvikling av funksjonelle 

livsferdigheter, i tillegg til at det i seg selv er en funksjonelle livsferdighet. Anbefalingene 

som kommer frem av teori og artikler i denne oppgaven, er ikke helt i tråd med hvordan 

anbefalingene for spesialundervisning ser ut i dag (Utdanningsdirektoratet, 2014). For ut fra 

hva jeg kunne finne, anbefaler de kun at en individuell opplæringsplan skal utformes sammen 

med læreren i ordinær opplæring. Det står heller ingenting om at eleven eller foreldrene skal 

godkjenne læreplanen, men at de har klagerett. Dersom læreren ønsker at eleven skal delta i 

utvikling av sine egne læreplanmål, så kan det tas med som en del av undervisningen. Slik 

blir det heller ikke snakk om manglende tid og ressurser, men bare et spørsmål om hvor i 

læreplanen lærerne kan putte det inn som et opplæringsmål. Men hvis det er slik at det kun er 

pedagogen som planlegger opplæringen, så kan det tas utgangspunkt i Knowlton (2008) sine 

tre spørsmål for å planlegge opplæring, 1) hvilke grad av selvstendighet kan eleven nå? og 2) 

hva mener eleven er god livskvalitet? 3) Og i hvilken grad kan eleven være selvstendig og 

fremdeles ha en god livskvalitet? 
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7    Mot en konklusjon  
 

7.1 Sentrale funn i denne studien 
 

I denne studien ble det gjort en undersøkelse om hvilke funksjonelle livsferdigheter det 

fokuseres på i læreplanforskning for ungdom med utviklingshemming, og hvilke anbefalinger 

som ble gitt for praksis. Det kom frem av studien at kropp og seksualitet var det tema 

innenfor funksjonelle livsferdigheter som det var mest forsket på, etterfulgt av 

selvbestemmelse. Gjennom analysen kom det frem at elevene har behov for mer undervisning 

i funksjonelle livsferdigheter. Ifølge informantene er kropp og seksualitet et abstrakt tema, 

som krever mye forkunnskap og stiller krav til elevens kognitive ferdigheter. Det kommer 

frem at elevene hadde varierende behov for undervisningsmetoder. Blant annet hadde noen 

av elevene behov for undervisning, mens andre lærte best gjennom å lese seg på tema eller 

diskutere med medelever. I tillegg fant jeg ut at kunnskap om kropp, seksualitet og 

selvbestemmelse både er viktig for elevenes helse, sikkerhet, deltakelse i samfunnet og 

livskvalitet. Det som overasket meg veldig var at det var flest artikler om kropp og 

seksualitet, fordi på folkemunn er det sagt at det er lite forskning på innenfor det tema. Men 

grunnen til at det er forsket mest på, kan jo ha noe med at ungdomsårene er årene hvor man 

skal løsrive seg fra barndommen og utvikle seg mot å bli selvstendige voksne, og da kan 

selvbestemmelse, og kropp og seksualitet være viktig tema for bli å selvstendige aktører i 

egne liv (Drew & Hardman, 2007).  

 

Innfor selvbestemmelse kom det frem at det både var forsket ulike ferdigheter som fremmer 

evnene til selvbestemmelse. Det kom frem i to av artiklene at utvikling av egne læreplanmål 

ble brukt for å utvikle ferdighetene, og at elevene hadde utbytte av denne typen opplæring. I 

Anbefalingene om praksis  så fremkommer det både i de ulike artiklene som er analysert og i 

teorien til Knowlton (2008) at læreplanmål som er forankret i elevens tidligere kunnskap, 

interesser og verdier. I tillegg er utvikling i samarbeid med eleven læreplanmål en mulighet 

for eleven til å utvikle sine ferdigheter innenfor selvbestemmelse. Læreplanmålene burde 

også, i henhold til Johnson et al. (2001) og Knowlton (2008) være delt inn i delmål, slik at 

læreren må reflektere over innholdet i opplæringen og det er lettere for elevene å lære seg å 
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nå målene dersom de er delt inn i mindre mål. Gjennom både analysen og teorien kom det 

frem at eleven har godt utbytte av å kunne være med å planlegge sine egne opplæringsmål. 

 

7.2 Styrker og svakheter ved dette resultatet 
 

Svakheter i resultatene er at denne studien er gjort på internasjonale artikler, og 

anbefalingene som er gjort er opp mot den Norges nasjonale læreplan. Derfor kan enkelte 

anbefalinger som kommer frem i artiklene ikke være relevante eller gjennomførbare med 

dagens nasjonale læreplan. Et annet poeng er at ulike funksjonelle livsferdigheter, kulturer og 

verdier kan variere på tvers av samfunn. Dermed kan innholdet informantene ga uttrykk at de 

hadde behov for  skille seg fra innholdet som norsk ungdom ønsker seg. Svakheter i 

resultatene er at det kun er jeg som har hentet inn artiklene og analysert de. Slik at andre som 

leser artiklene kan legge vekt andre momenter, og det kan være poeng som jeg har oversett. I 

tillegg er alle artiklene jeg har analysert på engelsk, slik at poeng kan ha forsvunnet i 

oversettelsen eller jeg kan ha oversatt ord feil. Studiens styrke er at jeg har analysert artikler, 

slik at jeg hele tiden kunne etterprøve mine egne resultater. I tillegg har jeg diskutert funnene 

mine med Moljord, som kunne bekrefte de samme tendensene angående den store 

oppslutning rundt artiklene om kropp og seksualitet. Og til slutt kan vi se at anbefalingene 

som kommer frem av artiklene, om tilpasset undervisning og at elevene selv skal være med å 

påvirke sin egen individuelle opplæringsplan og læreplanmål er i tråd med teorien jeg har 

presentert i denne oppgaven. 

 

7.3 Implikasjoner  
 

I den store sammenheng, så mener jeg at funnene og kunnskapen fra denne studien kan bidra 

til å sette fokus på behovet for funksjonelle livsferdigheter i systematisert opplæring for 

elever med utviklingshemming. Funnene fra denne studien er relevante og nyttige for 

politikere, spesialpedagoger, øvrige ansatte ved skolen og ikke minst elevene selv. Både i 

arbeid med utvikling av nye nasjonale læreplaner, individuelle opplæringsplaner og 

læreplanmål. Ikke minst med tanke på at det i 2020 er tenkt en ny nasjonal læreplan, så håper 

jeg funnene fra denne studien kan være med å inspirere, slik at læreplaner for elever med 

utviklingshemming kan inneholde funksjonelle livsferdigheter. Slik at denne elevgruppen har 
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mulighet får mulighet for å lære funksjonelle livsferdigheter som kan bidra til at de kan bli så 

selvstendig som mulig, og likevel ha en god livskvalitet. For et veldig viktig poeng er; slik 

det er i den nasjonale læreplanen i dag, så vil ikke elever med utviklingshemming kunne nå 

formålet som står i formålsparagrafen § 1-1 ”Formålet med at elevene skal utvikle kunnskap, 

ferdigheter og holdningar for å kunne mestre livene sine, for å kunne delta i arbeid og 

fellesskap i samfunnet.”  Fordi den nasjonale læreplanen tar ikke for seg funksjonelle 

livsferdigheter, den implementerer kun ADL-ferdigheter som et spesialpedagogisk tiltak. 

Dette kunne kanskje heller vært en standard, om vi skal se på funnene fra denne studien.   
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