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Sammendrag 

Bakgrunn for valg av tema og problemstilling til dette masterprosjektet er inspirert av egne 

erfaringer og engasjement knyttet til elever med Down syndrom (DS). Formålet har vært å 

finne mer ut om lærernes erfaringer knyttet til lese- og skriveopplæring for elever med DS i 

videregående skole. Studien ønsket å få svar på hvordan tidligere erfaringer har blitt brukt 

videre inn i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet til lærerne nå i dag. Studien har derfor sett 

på ulike faktorer, på hva som fungerer i større og i mindre grad i tilrettelegging- og 

planleggingsarbeidet knyttet til lese- og skriveopplæringen.  

Det finnes en del forskning knyttet til opplæringen med barn med DS, men jeg har funnet lite 

knyttet opp mot opplæringen for elever med DS i videregående skole. Studien kan 

forhåpentligvis ha en veiledende funksjon for lærere som har lite erfaringer med elever med 

DS på videregående skole. Studien er derfor ment for de lærerne som arbeider til daglig med 

unge voksne elever med DS.  

Sett i skoleperspektiv har elever med DS rett til inkludering og likeverd på lik linje som 

normaleleven. Likeverd kan derfor sies at alle skal med, ingen skal diskvalifiseres. 

Inkluderingsprinsippet handler også om at alle skal være med i et inkluderende læringsmiljø. 

Mennesker med DS vil ha utfordringer med å følge ordinær læreplan grunnet deres nedsatt 

medfødte kognitive kapasitet og andre medfødte fysiske forhold. De vil derfor være avhengig 

av at lærere følger opp under disse prinsippene i deres tilrettelegging- og planleggingsarbeid.  

Dette masterprosjektet har en kvalitativ tilnærming, og intervjuundersøkelse er blitt brukt som 

forskningsmetode. Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelse av 

fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Befring, 

2015). Et semistrukturert intervju ble valgt til dette prosjektet. Ved en slik valgt intervjuform 

er samtalene fokusert på bestemte temaer som forskeren har valgt ut på forhånd.  

Forskning og teori som har blitt benyttet er knyttet opp mot språkets oppbygging, 

språkutvikling for normalutviklede og faktorer som påvirker språkutviklingen hos personer 

med DS. Prosjektet vil også legge vekt på teori knyttet til hva funksjonelle læringsmål er for 

elever med utviklingshemming og hvilke fokusområder i tilrettelegging- og 

planleggingsarbeid som det bør legges vekt på.  
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Hovedfunn i forskningsprosjektet viser at lærernes tidligere erfaringer påvirker lese- og 

skriveopplæringen i dag. I studien kom det frem fellestrekk om hva informantene mente 

motiverte elever med DS i større og i mindre grad i lese- og skriveopplæringen. Det som ga 

god mestringsfølelse motiverte elevene til læring. Det var derfor en viktig faktor å ta hensyn 

til elevens ønsker og behov. Det som var gjennomgående var at elever med DS ble motivert 

når oppgaveformer og temaer var kjent ut ifra egen referanseramme eller interesser. Elever 

med DS ble også motivert av om tilretteleggingen la opp til selvstendigarbeid. Det kom frem i 

studien at elevene med de svakeste lese- og skriveferdigheter, ville være avhengig av å lære 

seg opplesningsprogram på PC eller mobil for å bli mer selvstendige inn i voksenlivet etter 

videregående skole. Oppgaver med for mye tekst, lite bildebruk og som la opp til å tenke ut 

over det konkrete motiverte i mindre grad hos alle elever med DS. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Min bakgrunn for valg av tema er knyttet til egne erfaringer og engasjement knyttet til elever 

med Down Syndrom (DS). Som masterstudent i spesialpedagogikk med fordypning i 

utviklingshemming hadde jeg ett ønske om å fordype meg i et tema som jeg til daglig arbeider 

med. Jeg har nå snart seks års arbeidserfaring med lese- og skriveopplæringen for personer 

med DS i den videregående skole. Med mitt erfaringsgrunnlag har det nettopp vært et savn det 

å ikke kunne ha andre å dele og utveksle erfaringer med. Jeg har hatt et oppriktig ønske å vite 

mer om hva andre lærere gjør i sitt arbeid for denne elevgruppen. I mitt første år som lærer 

hadde jeg noen forutinntatte holdninger til elever med DS. For eksempel hvor lærevillige ville 

dem være? Nå har det snart gått seks år og elever med DS har berørt meg med deres 

medmenneskelighet og ikke minst overrasket meg på hva de kan tilegne seg av kunnskap. På 

tross av at utgangspunktet for læring er noe forskjellig vil også elever med DS ha de samme 

mulighetene på skolen som elever med normalutvikling. De fleste er opptatt av å lære, være 

flinke og jeg har opplevd dem som svært pliktoppfyllende. Mye ros i form av tilbakemelding, 

faste regler og rutiner setter elever med DS stor pris på. Deres unike måte å si hva de mener 

og føler for uten filter er befriende. Kort sagt, det er mye vi kan lære av mennesker som er 

annerledes fra oss selv.  

 

For å aktualisere det å være annerledes har det vært en verdidebatt i Norge de siste årene. 

Verdidebatten har handlet om menneskesyn og hva slags sorteringssamfunn vi ender opp med 

i bakgrunn av godkjennelse av fosterdiagnostisktesten som ble godkjent av høyrepolitikeren 

Bent Høie i 2017. Denne testen analyserer fosterets DNA ut fra en blodprøve hos moren. 

Testen finner ut fosterets blodtype, kjønn, arvelige sykdommer og trisomer, som vil si at man 

kan på et tidlig tidspunkt si om barnet har DS. Den tilbys kvinner som er gravide i første 

termin etter fylte 38 år (NHI, 2018). I Norge blir omkring 65 barn med DS født hvert år. Dette 

tilsvarer ca. 1 per 1000 fødsler (Mæhle, 2011). Dette tallet har holdt seg nokså stabilt siden 

2000-tallet (Folkehelseinstituttet, 2016). Det er allikevel registrert flere antall svangerskap 

med et bærende foster med DS i dag enn før. Forklaringen er økt alder hos gravide i Norge i 

dag (Folkehelseinstituttet, 2016). Selv om det er flere registrerte svangerskap med DS hos 

gravide, fødes det færre barn med DS. Dette fordi flere velger å fjerne fosteret ved påvist 
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trisomi. Skuespiller og foredragsholder, Marte Wexelsen Goksøyr som har DS, har skrevet et 

reflekterende og tankevekkende innlegg om dette.  

 

Jakten på fostre med Down syndrom vil normaliseres, og flere liv med Downs 

syndrom kan bli fjernet. På denne måten forsterkes fordommene. Signaler om at 

mennesker med Downs syndrom er en byrde og et problem for samfunnet gis. Da jeg 

spurte min mor om hvordan hun opplevde det da jeg ble født, svarte hun: Du var et 

nydelig barn. Det var ikke du som var problemet. Problemet, det smertefulle var at jeg 

måtte møte mine egne fordommer. Samtidig visste jeg at disse fordommene også var 

gjennomsyret vårt samfunn. Hvordan skulle dette gå? Det sies at vi vil ha et 

mangfoldig samfunn med plass til alle. Hvilke alle? Vi vil ha et samfunn som legger til 

rette for å sortere ut de vi mener er mindre verdifulle, og hvem er disse? (Goksøyr, 

2017) 

 

Kari-Anne B. Næss (2012) skrev i sin doktoravhandling at mer informasjon og kunnskap om 

syndromet vil hindre at færre velger å ta abort. Jeg tenker også med bakgrunn av dette at jo 

mer kunnskap rundt mennesker med DS jo mindre skummelt vil det være å bære frem et barn 

med påvist DS. Når dette er sagt så er ikke masteroppgaven ment og valgt av nettopp en slik 

overordnet bakgrunn, men studien er ment først og fremst for de lærerne som arbeider til 

daglig med unge voksne elever med DS.  

1.2 Studiens formål og problemstilling 

Hovedformålet med denne studien er å belyse lærernes erfaringer med lese- og 

skriveopplæring for elever med DS i videregående skole. Studien ønsker å få svar på hvordan 

tidligere erfaringer påvirker tilrettelegging- og planleggingsarbeidet nå hos lærere. Studien vil 

se på ulike faktorer, og på hva som fungerer i større og mindre grad i tilrettelegging- og 

planleggingsarbeidet knyttet til lese- og skriveopplæringen. Det finnes en del forskning 

knyttet til opplæringen med barn med DS, men jeg har funnet lite knyttet opp mot 

opplæringen for elever med DS i videregående skole og et formål er da at studien kan få en 

veiledende funksjon for lærere som har lite erfaringer med denne gruppen elever. Et annet 

viktig formål er å sette fokus på det å reflektere over hva en selv gjør i forhold til hva andre 

gjør. Mitt personlige formål med denne studien er forhåpentligvis å forbedre egen praksis. Jeg 

har stor tro på at erfaringsdeling i den spesialpedagogiske verden kan bidra til stor fordel for 
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elevene vi underviser og har ansvaret for. Med bakgrunn i nevnte formål er problemstillingen 

for denne oppgaven: 

 

«Hvilke erfaringer har lærere i videregående skole i forhold til lese- og skriveopplæring, og 

hvordan bruker de disse erfaringene i deres tilrettelegging og planleggingsarbeid med elever 

med Downs syndrom?» 

1.3 Studiens relevans sett i et skole- og samfunnsperspektiv  

Et overordnet ønske med denne studien er også å se mennesker med utviklingshemming som 

en større ressurs for samfunnet enn det jeg opplever dem har av status i dag. I følge FN-

konvensjonen (CRPD, 2013) er det et krav om at mennesker med funksjonsnedsettelse ikke 

skal ekskluderes fra samfunnet, men ses på som ressurs ut ifra egne forutsetninger. Sett i et 

skoleperspektiv har fellesskolen i Norge lange tradisjoner om at prinsippene om inkludering, 

likeverd og tilpasset opplæring skal gjelde. Mennesker med DS vil ha utfordringer med å 

følge ordinær læreplan grunnet deres nedsatt medfødte kognitive kapasitet og andre medfødte 

fysiske forhold. De vil derfor være avhengig av at skolesystemet følger opp under disse 

prinsippene. I følge Utdanningsdirektoratet sies det at:  

 

Likeverdsprinsippet handler om at elevene skal bli møtt med utfordringer de kan 

strekke seg etter, og at ingen elever skal diskvalifiseres fra fellesskapet på grunn av 

forutsetninger, interesser, talenter, kjønn, alder, sosial, geografisk, kulturell eller 

språklig bakgrunn. Dette prinsippet forutsetter at ”alle elever skal ha like muligheter til 

å utvikle seg gjennom arbeidet med fagene i et inkluderende læringsmiljø”. (UDIR, 

2010, s.2) 

 

Likeverd handler om at alle skal med, ingen skal diskvalifiseres. Inkluderingsprinsippet 

handler også om at alle skal være med i et inkluderende læringsmiljø. Organisering og 

tilretteleggingen i undervisningen skal virke inkluderende overfor alle elever. En forutsetning 

for å følge likeverdsprinsippet og prinsippet om inkludering er tilpasset opplæring (UDIR, 

2010).  I følge Utdanningsdirektoratet handler tilpasset opplæring om at «[l]æreren i sin 

virksomhet skal ta hensyn til den enkelte eleven (UDIR, 2010, s.2)». Disse prinsippene har 

ikke alltid vært gjellende for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Historisk sett har 
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mennesker med utviklingshemming blitt diskriminert av skolesystemet i Norge. I 

folkeskoleloven av 1889 fikk alle rett til skolegang, men dette gjaldt ikke barn med 

utviklingshemming som ble erklært ikke opplæringsdyktige (nfu, 2017). I 1975 fikk Norge 

grunnskoleloven som fjernet på papiret om hvem som var opplæringsdyktige og ikke var 

opplæringsdyktige. Dette skillet endret seg ikke i praksis, og ikke før i 1991 ble 

institusjonsomsorgen nedlagt som følge av press fra myndigheter, fagfolk og pårørende (nfu, 

2017). Også statlige spesialskoler ble nedlagt i 1992. Det var ikke før cirka 1992 at elever 

med utviklingshemming på papiret hadde rett til å inkluderes i ordinær grunnskole og i den 

videregående opplæringen.  

 

Det er heller ikke lenge siden at Norge sluttet seg til FN-konvensjonen som omhandler 

rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD, 2013). Konvensjonen ble 

iverksatt i 2008, men Norge sluttet seg ikke til den før i 2013 (nfu, 2017). Formålet med 

konvensjonen er å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte 

alle menneskerettigheter. Nedsatt funksjonsevne vil si «[m]ennesker med langvarig fysisk, 

mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i møte med ulike barrierer kan 

hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre (CRPD, 

2013, s.8)». I denne definisjonen skal derfor mennesker med DS være beskyttet av å delta på 

lik linje som alle andre på tross av deres langvarige fysisk og intellektuell 

funksjonsnedsettelse. I konvensjonen (CRPD) som består av 50 artikler står det i artikkel 24 

at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning, og at denne rettigheten skal 

skje uten diskriminering. Denne rettigheten skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne 

like muligheter og et inkluderende utdanningssystem på alle nivå (CRPD, 2013).  

 

I dag er videregående opplæring siste stopp for mennesker med DS som et fullverdig 

skoletilbud. Høyskole eller universitetsutdanning har foreløpig ikke inkludert denne gruppen 

mennesker i Norge. Det kan derfor videre stille spørsmålstegn om Norge følger likeverd- og 

inkluderingsprinsippet i FN-konvensjonen siden det står videre i artikkel 24 at: «[p]artene skal 

sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til høyere utdanning, yrkesrettet 

opplæring, voksenopplæring og livslang læring uten diskriminering og på lik linje med andre. 

For dette formål skal partene sikre rimelig tilrettelegging for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD, 2013, s.21)». Det mennesker med funksjonsnedsettelse har av høyere 
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utdanning etter videregående skole i dag er voksenopplæring som er et opplæringstilbud som 

er spesielt tilpasset voksne (NAKU, 2018).  

1.4 Begrepsavklaringer knyttet til problemstillingen 

Med bakgrunn i masteroppgavens problemstilling skal noen begreper presiseres nærmere. 

Begreper som presiseres er erfaring, elever med Down syndrom, lese- og skriveopplæring og 

tilrettelegging- og planleggingsarbeid.  

Erfaring er kunnskap man får gjennom egen læring og opplevelse (Bø & Helle, 2013). 

Hovedfokuset i denne masteroppgaven vil i dette tilfellet være lærernes erfaringer knyttet til  

tilrettelegging- og planleggingsarbeidet i lese- og skriveopplæringen. Studien vil se på 

hvordan tidligere erfaringer brukes nå i arbeidet med lese- og skriveopplæringen for elever 

med DS på videregående skole.  

Elever med Down syndrom vil ofte nevnes i oppgaven. Det vil forkortes til elever med DS. 

Elever med DS i denne studien vil holde seg til grunnskole- eller videregåendenivå.  

Lese- og skriveopplæring menes i denne studien om hvordan dette skjer i praksis i 

klasserommet. Dette ses i sammenheng med hvordan dette skjer i forhold til tilrettelegging- 

og planleggingsarbeidet.  

Tilretteleggingsarbeid menes med hva som skjer ut ifra fysiske forhold i undervisningen. 

Eksempler på fysiske forhold vil her handle om bruk av teknologiske verktøy som PC og iPad 

og hvordan læreren tilrettelegger ut ifra fysisk materiell som kompendier, bøker, tekster, 

bilde- og fargebruk i oppgavetekster.  

Planleggingsarbeid er knyttet opp mot hva undervisningen inneholder av metodebruk, temaer 

og hvordan nivåforskjeller hos elever med DS påvirker dette arbeidet.  

1.4 Presentasjon av øvrige kapitler 

Oppgaven består av seks kapitler og de vil kort fortalt omhandle: 

Kapittel 1: I dette innledende kapittelet tar for seg oppgavens bakgrunn, formål, 

problemstilling og begrepsavklaring knyttet til problemstillingen.  
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Kapittel 2: Dette kapittelet vil ta for seg relevant teori knyttet opp mot problemstillingen. 

Under dette kapittelet vil jeg gå nærmere inn på språkets oppbygging, språkutvikling for 

normalutviklede og faktorer som påvirker språkutviklingen hos personer med DS. Prosjektet 

vil også legge vekt på teori knyttet til hva funksjonelle læringsmål er for elever med 

utviklingshemming og hvilke fokusområder i tilrettelegging- og planleggingsarbeid som det 

bør legges vekt på.  

Kapittel 3: Dette masterprosjektet har en kvalitativ tilnærming, og intervjuundersøkelse er 

blitt brukt som forskningsmetode. I dette kapitlet redegjøres det kvalitative 

forskningsintervjuet, utvalgsprosessen i undersøkelsen, gjennomføringen av intervjuene og 

transkriberingen. Videre vil analysen av datamaterialet redegjøres for samt en vurdering av 

kvalitet og etiske refleksjoner knyttet til prosjektet.  

Kapittel 4: Her vil resultatene fra intervjuundersøkelsen bli presentert. Svar fra informantene 

som ble med i prosjektet vil presenteres her.  

Kapittel 5: I dette kapitlet vil funn og teori drøftes med utgangspunkt i problemstillingen.   

Kapittel 6: I dette avsluttende kapittelet vil hovedfunn bli presentert ut ifra drøftingen. 

Kapittelet vil repetere problemstillingen til prosjektet, og komme frem til en avsluttende 

konklusjon og refleksjon. Avslutningsvis vil det komme forslag til videre forskning.  
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2 Teori 

2.1 Down syndrom 

Legen John Langdon Down beskrev Down syndrom (DS) for første gang i 1866 (Rondal, 

1997). Han beskrev tilstanden som mongolisme, og personer med DS ble i lang tid behandlet 

lavest på den menneskelige rangstigen, sammen med personer av mørk hudfarge og kvinner 

(Rondal,1997). Cirka hundre år etter ble betegnelsen endret fra mongolisme til DS. Det var i 

1959 at Jérôme Lejeune identifiserte DS som en kromosomfeil, som betyr at istedenfor 46 

kromosomer i hver celle, har individer med DS 47 kromosomer (NNDS, 2012).  

 

En av de vanligste typer av utviklingshemming er DS, og forårsakes av en endring i 

arvestoffet i cellene (NNDS, 2012). Norsk nettverk for DS beskriver tre årsaker til hva slags 

endringer som skjer i arvestoffet (NNDS, 2012). Den vanligste årsaken er nedarving av ett 

kromosom 21 for mye. Dette kalles trisomi, og vil si at alle celler i kroppen har et ekstra 

kromosom 21. Dette forekommer hos 95 % av alle barn født med Down syndrom (Mæhle, 

2011). Den andre mest vanlige årsaken til DS er translaksjon som betyr at barnet har et ekstra 

kromosom 21, men at det fester seg til et annet kromosom, som oftest på 13, 14, 15, 21 og 22. 

Dette forekommer i 4 % av personer med DS (NNDS, 2012).  I noen sjeldne tilfeller, cirka 1 

%, foreligger det mosaisisme som betyr at noen celler er sammensatt av et ekstra kromosom 

21, mens andre celler har vanlig mønster (Mæhle, 2011). Det betyr at barnet har en blanding 

av 46 eller 47 kromosomer. Det skjer altså en skjevdeling etter befruktning. Kjennetegnene er 

at barn født med mosaisisme, har mindre typiske trekk og fungerer bedre (NNDS, 2012). Det 

er fortsatt ukjent hvorfor graden av utviklingshemming varier fra person til person med DS. 

En mulig årsak kan tenke å være som nettopp beskrevet, at normalvariasjonen i gener på 

andre kromosomer spiller en rolle (Mæhle, 2011).  

2.1.2 Definisjon av utviklingshemming fra ICD-10   

Forskning viser at det er store individuelle forskjeller av hvilken alvorlighetsgrad 

utviklingshemming mennesker med DS har (Mæhle, 2011). Som tidligere nevnt er årsaken et 

ekstra kromosom, som forårsaker at barn med DS får en annen utvikling enn andre barn 

(NNDS, 2012). Å forstå mennesker med DS handler først fremst å bli kjent med diagnosen, 
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men det handler like mye om å bli kjent med individet som har diagnosen DS. Nesten alle 

med DS er utviklingshemmet (Mæhle, 2011). For å få en større forståelse av hva det 

innebærer å ha diagnosen Down syndrom trengs også utviklingshemming å defineres. I Norge 

defineres utviklingshemming ut ifra diagnosemanualen ICD-10, som henter sin definisjon ut 

ifra et medisinsk perspektiv (Gomnæs & Rognhaug, 2012).  

 

ICD- 10 brukes tre kriterier for at diagnosen psykisk utviklingshemning blir stilt. Grøsvik 

(2008, s.17) beskriver disse tre kriteriene slik:  

1. Evner: Evnenivået er betydelig svekker og det er vansker med å tilpasse seg vanlige 

krav til fungering i det daglige og sosialt. Den mentale fungeringen skal ligge to 

standardavvik under gjennomsnittet for aldersgruppen, og evnenivået skal fastsettes 

ved bruk av psykometriske tester.  

2. Adaptive ferdigheter: Sosial modenhet og evne til å tilpasse skal være svekket. Det 

brukes standardiserte vurderingsskalaer, anbefalt av ICD-10, som handler om intervju 

av foreldre og nærpersoner som har kjennskap til personen. 

3. Alder: Funksjonsvanskene skal ha vist seg i løpet av utviklingsperioden, senest før 

fylte 18 år. 

 

I diagnosemanualen, ICD-10 er det et system der graden av utviklingshemning blir klassifisert 

i undergrupper ut ifra testing av intelligens (IK) og atferds beskrivelse (Gomnæs & 

Rognhaug, 2012). Disse undergruppene er: 1) Lett (mild) grad av utviklingshemning (IK 55-

70), 2) Moderat grad av utviklingshemning (IK 35-54), 3) Alvorlig grad av utviklingshemning 

(IK 20-34). 4) Dyp grad av utviklingshemning (IK under 20). Den gjennomsnittlige 

intelligensen er i verdens befolkning på 100 (Mensa, 2018).  

2.2 Språk 

Lesing og skriving er viktige redskaper i språket vårt som vi benytter oss av i hverdagen. Når 

vi snakker om lese- og skriveopplæring er språket en viktig komponent, da språk er 

grunnlaget for å lese og skrive i prosessene. Før lesing og skriving vil bli redegjort, vil språk 

defineres som overordnet.  
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2.2.1 Hva er språk? 

Det finnes flere definisjoner av språk. Språk kan for eksempel defineres ut ifra et system; 

«…et system av tilfeldig og konvensjonelt bestemte symboler, som brukes for å formidle 

mening (Reber, 1985; Hagtvet, 2004, s.63.).»  Språket kan også defineres ved at det deles inn 

i tre bestanddeler; innhold, form og bruk (Bloom & Lahey, 1978). Innhold går på det 

meningsbærende budskapet, form omhandler struktur og grammatikk, og bruk går på 

samspill, pragmatikk og kommunikasjon med andre. De tre bestanddelene overlapper og 

utfyller hverandre, og en god språkutvikling kjennetegnes ved at barnet utvikler språket sitt 

innenfor alle disse tre bestanddelene.  

2.2.2 Språkoppbygging 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 1982) definerer språk slik: 

 

1. Language evolves within specific historical, social, and cultural contexts; 

2. Language, as rule-governed behavior, is described by at least five parameters - 

phonologic, morphologic, syntactic, semantic, and pragmatic; 

3. Language learning and use are determined by the interaction of biological, cognitive, 

psychosocial, and environmental factors; 

4. Effective use of language for communication requires a broad understanding of human 

interaction including such associated factors as nonverbal cues, motivation, and 

sociocultural roles. 

 

I ASHA (1982) sin definisjon er det mange komponenter som spiller inn i det å beherske et 

språk. Det vil videre bli gjort rede for punkt to (Language, as rule-governed behavior), da den 

forklarer hvordan språket vårt er bygd opp ut ifra fem komponenter. Punkt to har også blitt 

valgt da den kan ses i sammenheng med den første lese- og skriveopplæringen i skolen. Med 

andre ord kan den sies å ta for seg den tekniske delen i hvordan språket vårt er bygd opp. De 

fem komponentene i oppbyggingen i språk er: fonologi, morfologi, syntaks, semantikk og 

pragmatikk. Se figur 1 for å se en oversikt hvordan disse fem komponentene henger sammen 

med Bloom & Laheys (1978) definisjon av språkets tre bestanddeler. 

 

Figur 1. Sammenhengen mellom språkets tre bestanddeler (innhold, form og bruk) og dens 

fem byggesteiner. 

 



10 

 

 

 

Fonologi omhandler lydlære. Fonemer eller språklydene er den minste enheten som kan skille 

et ords betydning fra ett annet, ordet kul og gul er det språklyden k og g som signaliserer at 

ordene har ulik mening (Rygvold, 2017). Det er mulig å høre forskjell på fonemene gjennom 

lytting dersom man uttaler dem langsomt og tydelig. I naturlig tale vil fonemene flyte over i 

hverandre og det vil være vanskelig å skille språklydene. Dette må læres, og kan være 

vanskelig for personer med språkvansker, dyslektikere eller personer som skal lære seg nytt 

språk i voksen alder (Refsahl, 2012). 

 

Morfologi er læren om ordet og dens oppbygging. Et morfem er språkets minste 

betydningsbærende del og kan brukes til å forstå oppbyggingen av ord (Refshal, 2012). 

Hoveddelen av et ord kalles et rotmorfem, og utgjør grunnstammen i ordet. I ordet biler er bil 

rotmorfemet og er et annet morfem, nemlig et suffiks som gir informasjon om at det er flere 

biler og ikke bare en. Et sammensatt ord kan bestå av to rotmorfemer, som i ordet brannbil: 

brann + bil (Refsahl, 2012). Et siste eksempel er ordet lastebilene som deles inn i morfemene: 

laste-bil-ene. Dette ordet består av tre morfemer, og morfemet, ene, gir informasjon om det er 

noen bestemte lastebiler det er snakk om, og ikke bare én. Lyster (2011) påpeker at kunnskap 

om morfemer i ord har god effekt på lesingen allerede i den tidlige leseutviklingen, samtidig 

som det har betydning for den senere leseutviklingen i skolen.  

 

Syntaksen i språket vårt sier noe om hvordan ord er satt sammen i større meningsfulle fraser, 

bisetninger og setninger. Syntaksen har i språket vårt strenge grammatiske regler som sier noe 

om hvilken rekkefølge ord skal komme i vår setningsoppbygging (Kamhi & Catts, 2012).  
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Semantikk handler om språkets innhold og er læren om hva ord, fraser og setninger betyr 

Rygvold, 2017). Pragmatikk betyr læren om å bruke språket i riktig kontekst (Kamhi & Catts, 

2012). Med andre ord så er pragmatikk måten vi bruker språk i vår kommunikasjon med 

andre mennesker. Noen eksempler på hvordan vi mennesker er pragmatikere er når vi 

snakker, og hvordan vi tar initiativet til samtaler, lytter til andre og stiller relevante spørsmål 

og svarer på spørsmål (Kamhi & Catts, 2012).  

2.2.3 Normalutvikling i språk  

I de første leveårene til barn utvikles det tidlig fonologisk kompetanse. Et beslektet begrep til 

fonologi, er fonetikk som omfatte hvordan språklyder blir artikulert, omdannet til lydbølger 

og oppfattet av hørselsorganene (Hagtvet, 2004). Barn bruker tidlig prosodien i språket som 

en viktig inngang til mening i ord og ytringer (Hagtvet, 2004, s.64). Prosodien betyr de 

musikalske sidene ved talen som trykk og lengde, tone, rytme og pauser (Hagtvet, 2004). Den 

tidligste kommunikasjonen mellom barn og nære omsorgspersoner dreier seg hovedsakelig 

om utveksling av følelser gjennom lyder og tonefall (Hagtvet, 2004). Språkets andre 

komponent morfologi kan også forklares som læren om hvordan ord lages og bøyes (Hagtvet, 

2004). Mange av de morfologiske reglene tas allerede i bruk fra to-tre årsalderen. Når barnet 

kommer i tre-fem årsalderen vil barn gå fra lyder og enkeltord til å forme lengre setninger 

med mening. Barnet har i denne alderen begynt å forstå syntaksen i språket. Barn vil også i 

denne alderen forstå mer av ords og setningers betydning eller mening, også kalt læren om 

semantikk (Hagtvet, 2004). Den siste komponenten er pragmatikk og er nærbeslektet til 

semantikken. «Ord og setninger får mening ut ifra konteksten de brukes i, og dermed vil 

korrekt bruk av forståelse av ord og setningers mening samtidig gjenspeile kunnskap om 

verden, situasjonsforståelse og mestring av pragmatiske regler (språkbruksregler)» (Hagtvet, 

2004, s.66). Læren om de grunnleggende språkbruksreglene i pragmatikken kommer tidlig 

som for eksempel det å si takk for maten og ikke såre hverandre. Senere vil barn i skolealdre 

utvikle en større pragmatisk forståelse som for eksempel metaforiske betydninger av ord og 

setninger (Hagtvet, 2004).  
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2.3 Faktorer som påvirker språkutviklingen hos barn med 

DS 

Språkutviklingen hos barn med DS påvirkes av ulike faktorer. Språkutviklingen må ses i 

sammenheng med den kognitive kapasiteten som vil si evnen til å lære og forstå språk. Det 

må også ses i forhold til medisinske utfordringer som problemer med syn, hørsel og tale 

(Rondal, 1997). Mange med DS har utydelig tale, og det estimes at bare 28% gjør seg fullt 

forstått overfor fremmede, derimot gjør 75% seg forstått av sine nærmeste (McGuire & 

Chicoine, 2006; Mæhle, 2011). En undersøkelse gjort av Schlanger og Gottsleben (1957 i 

Rondal, 1997) viser til at 95% av de personer med DS som deltok i undersøkelsen hadde 

artikulasjonsproblemer som blant annet innebar at 45% slet med stamming og resten med 

stemmeproblemer. Personer med DS vil stort sett utvikle et funksjonelt språk, men dog ikke 

helt uten problemer.  

 

Den kognitive kapasiteten avgjør hvor langt enkeltindivider med DS utvikler språket sitt. 

Nesten alle med DS er utviklingshemmet, og vanligvis diagnostisert til moderat grad som 

forbindes med hukommelsesvansker (Mæhle, 2011).  Det er med disse forutsettingene at 

språkutviklingen er forsinket hos barn med DS. Dette gjelder både tale og språk. Som andre 

med utviklingshemming tenker personer med DS konkret og har vanskeligheter med å 

overføre kunnskap og ferdigheter fra en situasjon til en annen som kalles 

generaliseringsvansker. De vil ofte være i god stand til å snakke om hverdagslige ting, men 

har større vansker om å snakke om mer sensitive og abstrakte problemer og temaer (Mæhle, 

2011). Det betyr altså at de har vansker med det pragmatiske aspektet av språk. Det vil nå bli 

gjort rede for kognitive faktorer og medisinske forhold som kan problematisere utviklingen i 

språk- og kommunikasjon ytterligere. Avslutningsvis vil det bli gjort rede for tidlig 

språkutvikling hos barn med DS samt nyere forskning knyttet til dette området.  

2.3.1 Kognitive nedsettelser 

De vanligste kognitive begrensningene kan være vanskeligheter med å konsentrere seg over 

lengre tid, treg reaksjonstid og auditive problemer som kan ha betydning for uttalelsen av ord 

og det å gjøre seg forstått muntlig (O’ Connor & Hermelin, 1961, 1963; Rondal, 1997). 

Tankegangen er som oftest svært konkret og de fleste har vansker med korttidshukommelsen.  
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En begrenset hukommelse knyttet til auditiv informasjon vil si at de kan streve med å motta 

lengre beskjeder og instrukser muntlig. Beskjeder og instrukser bør derfor være korte, presise 

og meningsfulle. Det vil si i skolesammenheng blir det viktig å tilrettelegge hensiktsmessig 

ved å gjenta instruksjoner, dele dem opp, eventuelt også illustrere eller bruke nødvendige 

symboler eller modellering for å støtte minne (Næss, Engevik, Hokstad & Mjøberg, 2017).  

 

Styrken hos personer med DS er at de har en sterk visuell hukommelse, som nærmes kan være 

fotografisk, og dette bruker de ofte for å lære å lese (Mæhle, 2011; Tidemann-Andersen, 

2010). Mange med DS kan huske møter som skjedde for flere år siden og de kan gjenkalles i 

minste detalj. Noen utarbeider seg også sitt eget ekspertområde som det å huske navn på 

fotballspillere, bilmerker, hunderaser osv. Den sterke visuelle hukommelse kan brukes til å 

utarbeide gode arbeidsferdigheter og rutiner dersom en tar vedkommende gjennom prosessene 

i passende tempo. Det er viktig å ikke undervurdere mennesker med DS sin forståelsesevne 

selv om de kan ha problemer med å svare på det man spør om. Det er viktig å gi dem tid til å 

svare (Mæhle, 2011). 

2.3.2 Medisinske utfordringer 

Språkutviklingen til barn med DS vil også variere ut i fra fysiske forhold, som problemer med 

syn, hørsel og tale (Rondal, 1997). Det er kjent at en rekke medisinske problemer kan oppstå 

hyppigere hos barn født med DS. Mange er født med økt bevegelighet i ledd og omtrent 50% 

er født med hjertefeil. Mange har også nedsatt immunforsvar og overvekt forkommer ofte, 

spesielt hos kvinner med DS. Rundt 70-80% vil i løpet av livet oppleve å ha nedsatt hørsel. 

Barn med DS får hyppig infeksjoner i mellomøret og voks i ytre øregang. Dette skyldes som 

oftest at de er født med smalere øreganger, og for noen vil problemene føre til varig 

hørselstap. Selv lettere hørselstap og tap i kortere perioder, vil kunne ha stor påvirkning på 

språkutviklingen til barn med DS (Mæhle, 2011). 

 

En annen faktor som kan virke inn på språkutviklingen er at mennesker med DS er født med 

en smalere ganebue, og de har derfor mindre plass til tungen. Dette kan føre til fonologiske 

utfordringer ved at det kan oppstå problemer med uttale av en del lyder. For å motvirke og 

forebygge dette er det viktig at én starter å jobbe med munnmotorikken allerede fra første 

leveår (Rondal, 1997). Syn vil også være svekket hos mange barn med DS, omkring 80% vil 

på et tidspunkt i livet trenge briller (Mæhle, 2011) 
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2.3.3 Tidlig språkutvikling hos barn med Down syndrom 

Gjennom det første leveåret hos barn med DS utvikles fonologiske ferdigheter som babling og 

lyder som hermes fra foreldre. Vokallydene: i, e, a utvikles de første månedene, resten 

kommer i løpet av 6 måneder sammen med konsonantene k og g (Rondal, 1997).  Etter hvert 

vil den fonologiske utviklingen bli forsinket da konsonantene f, s, v er vanskeligere å 

artikulere. Å uttale alle lyder i språket er krevende hos personer med DS siden flertallet er 

født med mindre plass til tungen i munnen på grunn av smalere ganebue som nevnt tidligere 

(Rondal, 1997). Meningsfull tale er forsinket hos barn med DS og de første ordene kommer 

rundt når barnet er rundt 24 måneder gamle (Fisher et al., 1964; Share 1975; Rondal 1997). 

Som oftest ikke før i fireårsalderen registreres det meningsfull tale, og de kan gjøre seg noe 

forstått med opptil flere ord i en setning. (Rondal, 1997).  

2.3.4 Ekspressive-, reseptive- og non-verbale språkferdigheter 

Gjennom ekspressive- reseptive- og non-verbale språkferdigheter kan vi beskrive barns 

språkutvikling. Det gjør blant annet Næss (2012) i sin doktoravhandling som undersøkte 

språkutviklingen til barn med DS. Før forskningsresultater til Næss (2012) presenteres vil 

begrepene ekspressive- reseptive og non-verbale språkferdighet avklares. Ekspressiv 

språkferdigheter handler om evnen til å uttrykke seg. Vanskene knyttet til ekspressiv 

språkferdighet handler om å mangle ord for verbalt å kunne uttrykke seg, men også evnen til å 

uttrykke seg non-verbalt. Non-verbale språkferdighet er evnen til å bruke kroppsspråk, 

mimikk og gester til å uttrykke seg med. Mennesker med ekspressive- og non-verbale vansker 

kan ofte ha problemer med å signalisere tristhet, glede og integrere følelser i talen (Øzerk & 

Øzerk, 2013). Reseptive språkferdigheter handler om barnets passive ordforråd og dens 

forståelse av språket. Som spedbarn kan det for eksempel handle om å ikke gjenkjenne 

morens stemme, og i senere alder kan det handle om å ikke respondere på navnet sitt. Andre 

vansker som handler om reseptive språkferdigheter kan være å forstå enkle ord og setninger 

på et helt konkret nivå. Abstrakte begreper som tid, sted og følelser kan også være eksempler 

på reseptiv språkvanske (Øzerk & Øzerk, 2013). 
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2.3.5 Norsk forskning om språkutviklingen hos barn med DS 

I 2012 kom doktoravhandling «Language and reading development in children with Down 

syndrom» av Kari-Anne B. Næss. Tre artikler inngikk i arbeidet og målet med avhandlingen 

var å bidra til økt kunnskap om hvordan språkutviklingen til barn med DS foregår. Den første 

artikkelen er en meta-analyse hvor Næss sammenliknet leseferdigheter hos barn med DS og 

typisk utviklede barn. Resultatene viser at begge grupper av barn har samme ikke-ord lesing, 

men barn med DS hadde dårligere vokabular og fonologisk bevissthet sammenliknet med 

kontrollgruppen. I den andre artikkelen sammenliknes språk og verbalt korttidsminne hos 

barn med DS og hos typisk utviklede barn. Den tok for seg likheter og forskjeller i 

språkutviklingen hos disse to gruppene. Resultatet fra analysen viste at barn med DS har en 

språkvanske som påvirker både reseptive og ekspressive språkferdigheter. Den tredje 

artikkelen tok for seg det samme forskningsspørsmålet, men i et langsiktig perspektiv. Disse 

to gruppene ble fulgt gjennom en periode på to år. Gruppe 1 bestod av 43 barn med DS født i 

2002, og gruppe 2 bestod av 57 normalutviklet barn født i 2006. Begge grupper ble testet to 

ganger med ett år mellom testtidspunktene. Formålet med studie var å undersøke et mulig 

språkmønster i utviklingen.  Resultater fra studie bekreftet funnene gjort i Næss sin andre 

artikkel. I studien ble det konkludert at barn med Down syndrom har godt reseptiv 

ordforståelse på lik linje med normalutviklet barn, og at barn med DS har den samme non-

verbale evnen. Når det kom til deres ekspressive vokabular, skåret barn med DS betydelige 

svakere i grammatiske ferdigheter og i verbalt korttidsminne. Med årene blir også avstanden 

større når det gjaldt ordforståelsen. Gruppen av barn med DS viste en svakere framgang i 

språk og ordforståelse, verbalt korttidsminne og non-verbale mentale ferdigheter 

sammenliknet med de typisk utviklede barna.  Det kom frem at artikulering og ordforråd var 

underliggende faktorer for språkutviklingen til barn med DS.  

2.4 Lesing og skriving  

Lesing og skriving er muligens de viktigste redskapene vi trenger i et selvstendig liv. Enten 

det er å lese skilt i trafikken, lese nyheter fra avis/nettbrett, lese tekstmeldinger fra mobil, lese 

møbelinstrukser fra IKEA, lese matoppskrifter når du lager mat, lese mail fra sjefen din, lese 

kart for å finne frem eller å lese trikk- og togtabell for å nevne noen eksempler. I skriving må 

vi mestre egen signatur ved kjøp av bolig, lån etc. Å svare på tekstmeldinger på 

smarttelefonen har også blitt en selvfølge at vi kan. Lesing er også noe mennesker kan hygge 



16 

 

seg med i form av en god bok eller når du må lese undertekster til filmer og serier. Det er også 

viktig hos den yngre generasjonen å være en del av tiden de lever i. Mye av dagens 

kommunikasjon med venner og bekjente skjer via sosiale medier, som for eksempel via 

Facebook og Snapchat. Rygvold (2017, s.36) sier at «[g)ode skriftspråkferdigheter er en 

forutsetning for full deltakelse i dagens samfunn, ikke bare i skole og yrkesliv, men også 

sosialt og kulturelt».   

2.4.1 Hva sier læreplanverket LK06 om lesing og skriving? 

Kunnskapsløftet (LK06) er et læreplanverk som ble innført i grunnskolen og den 

videregående opplæringen i 2006. Nytt som ble innført i denne skolereformen var å sikre seg 

at alle elever skulle tilegne seg grunnleggende ferdigheter som er lesing, regning, skriving, 

digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter (UDIR, 2006). Grunnleggende ferdigheter skal 

integreres inn i alle fag på skolen. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter har 

derfor fagspesifikke definisjoner i alle fag. I norskfaget innebærer lesing i norsk at «[e]levene 

leser ofte og mye, og at de arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet 

med lesingen, og med ulike typer tekster i faget» (UDIR, 2015). [L]esing i norsk skal også få 

elevene til å engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og 

skaperkraft» (UDIR, 2015). I LK06 er skriving i norskfaget å kunne «[t]eksttyper som er 

relevante for faget, og kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Skriving i norskfaget skal også 

være en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære» (UDIR, 2015).  

 

LK06 har delt norskfaget inn i fire hovedområder som er muntlige tekster, skriftlige tekster, 

sammensatte tekster og språk og kultur (UDIR, 2010). Det er utarbeidet kompetansemål til 

disse fire hovedområdene til de ulike trinn for hele grunnskolen og i den videregående 

opplæringen. Det er spesielt i hovedområdet skriftlig tekster at lesing og skriving blir definert.  

 

Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven utvikler 

skrivekompetanse gjennom å skrive og lese og lesekompetanse gjennom å lese og 

skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere på bokmål og nynorsk med 

økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstenes form og funksjon. Det 

arbeides med å stimulere til lese- og skrivelyst og –evne og til å utvikle elevenes lese- 



17 

 

og skrivestrategier i en sammenhengende progresjon gjennom hele det 13-årige 

løpet. (UDIR, 2010, s.3) 

2.4.2 Hva er lesing? 

For å forstå mer hva den tekniske biten lesing består av så kan lesing defineres som to 

grunnleggende prosesser: avkoding + forståelse, og at det kort handler om å konstruere 

mening fra tekst (Roe, 2008). Avkoding betyr å gjenkjenne skrevne ord, mens forståelse 

dreier seg om å skape en mening i det som står skrevet (Refsahl, 2012). Leseforståelse 

handler om forhold som ordforråd, forkunnskaper og lesestrategier. Begge områdene må være 

med og fungere balansert i forhold til hverandre (Refsahl, 2012).  Avkoding eller ordavkoding 

har ofte vært betegnet som den «tekniske» delen av leseprosessen. Ordlesing eller 

ordavkodingsprosessen synes å være sterkt relatert til bearbeiding av språkets fonologiske 

elementer. «Barns evne til å gjenkjenne, bearbeide og gjenkalle språkets fonologiske struktur, 

lydstrukturen, slik den er bygd opp i det språk og i de ord barnet omgis med, synes å danne et 

svært viktig grunnlag for et barns lese- og skriveutvikling» (Lyster, 2011).  

 

Det er fortsatt delte meninger om hvordan barn best lærer å lese, men et barn vil aldri bli en 

god leser om ikke ordavkodingen utvikler seg til en automatisk prosess (Lyster, 2011). Når 

avkodingen skjer automatisk, kan barnet frigjøre seg fra tekstens enkeltelementer og 

konsentrer seg om tekstens budskap. I de første skoleårene skal barnet først lære seg å lese for 

så å komme der de skal lese for å lære (Lyster, 2011).  

2.4.3 Hva er skriving? 

Skriving kan defineres ut ifra formelen: skriving= innkoding x budskapsformidling x 

motivasjon (Rygvold, 2017). Innkoding må ligge til grunn når et budskap skal formidles. 

Ferdighetene knyttet til innkoding er bokstavkunnskap, å kunne inndele ord i mindre enheter 

som morfemer for eksempel og det å kunne koble språklyd og bokstav (eller grafemer) 

sammen. Budskapsformidling er å kunne formidle meningsinnhold, beskjeder, informasjon, 

tanker og ideer til andre. Motivasjon må være tilstede i skriving når noe skal formidles, og er 

en viktig drivkraft i å utforske og lære å skrive tekster (Rygvold, 2017). Skriving kan også 

forklares ved at skriftspråket styres av to hovedprinsipper, både et fonematisk eller alfabetisk 

prinsipp og et morfematisk prinsipp. Et fonematisk prinsipp vil si at barn har knekt 
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skriftspråkets kode, og med det fått nok kunnskap om hvordan ords lydstruktur kan kodes om 

til en bokstavsekvens som representerer det talte ordet (Lyster, 2011). En kortere forklaring er 

at det alfabetisk prinsipp kan sies å være en slags kode for kobling av talt og skrevet språk, og 

den koden må mestres for at barn skal kunne lese- og skrive alfabetisk (Hagtvet, 2004). Det 

morfologiske prinsipp går ut på språkets minste betydningsbærende enheter. Et eksempel er at 

enn har kunnskap om at ordet hunder har to morfemer: hund + er. 

2.4.4 Skrive- og staveutvikling 

Den tidlige opplæringen i skrive- og staveutviklingen kan beskrives ut ifra ulike faser som 

barnet må igjennom. Den første fasen skjer lenge før skolestart og kalles ikke-alfabetisk 

staving (Rygvold, 2017). Barn skriver, men staver ikke. Barn skribler, lager sirkler, streker, 

bølgete linjer som de oppfatter ligner voksen skrift. Det er en blanding av egne tegn og 

bokstaver.  Dette kalles lekeskriving eller utforskende skriving (Hagtvet, 2002; Rygvold, 

2017). Neste fase kalles alfabetisk staving der barn starter å mestre det alfabetiske prinsipp. 

Dette vil si i praksis at barn nå klarer å kombinere bokstavkunnskap med forståelsen av at en 

bokstav bare symboliseres bare en del av et ord, og ikke hele ordet. For å lære bokstavene må 

barn vite hvordan de ser ut, skille dem fra hverandre visuelt samtidig som de må huske 

hvilken språklyd som hører til den enkelte bokstav (Rygvold, 2017). I denne fasen kan det å 

stave ord korrekt være vanskelig da ofte trykksvake vokaler ikke registreres og konsonanter 

kan forveksles. For eksempel NISSEN blir nisn, og BENSIN kan bli pesin. 

Konsonantforbindelser kan også barn streve med, ord som FLY blir fy. Barn kan utvikle 

privat staving som vil si at de skriver den bokstaven som de mener ligner mest på lyden. Dette 

skjer i ord med språklyder som består av flere bokstaver som ord med -ng, skje (Rygvold, 

2017). Kunnskap og bevissthet om morfologi synes å spille en sentral rolle for den videre 

lese- og skriveutviklingen (Lyster, 2011). Siste fase er ortografisk staving som innebærer at 

skrive- og staveutviklingen når et nytt nivå når skriveren klarer å utnytte skriftens 

morfologiske prinsipp. Barn har også i denne fasen lært å bruke ulike stavestrategier og staver 

ikke-lydrette ord som jeg og bolle korrekt. Ortografisk staving vil bli mer gjort rede for i Frith 

(1985) sin Stadiemodell i avsnitt 2.4.6.  
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2.4.5 Lesing og skriving krever språklig bevissthet 

Både lesing og skriving er språklige aktiviteter der visuelle faktorer og bearbeidingen av ord 

spiller en rolle når barn skal identifisere eller gjenkjenne bokstaver og ord (Lyster, 2011). 

Barn må derfor i sin første lese- og skriveopplæring få innsikt i hvordan tale og skrift er 

relatert til hverandre (Lyster, 2011). I forholdet mellom barns språkutvikling og lesing blir 

ofte termen «språklig bevissthet» brukt (Hagtvet, 2004).  «Ikke minst har fenomenet fått 

status som et slags «bindeledd» mellom talespråklig kompetanse og lesing/skriving, ved at 

språklig bevissthet kan stimuleres i muntlige aktiviteter, men får sin kanskje ypperste 

betydning i skriftlig kommunikasjon» (Hagtvet, 2004, s.235)». Språklig bevissthet nevnes i 

forbindelse med den tidlige lese- og skriveutviklingen. Det handler om å få barn til å 

bevisstgjøre seg om de talespråklige segmentene som gir inngang til den alfabetiske koden, og 

først og fremst vil dette si bevissthet om språklydene (fonemene) (Hagtvet, 2004).  

2.4.6 Utviklingsmodell i lese- og skriveutvikling 

Lese- og skriveutvikling sett ut ifra en utviklingsmodell innebærer ikke å kunne eller å kunne, 

men en gradvis mestring av nye ferdigheter innenfor modellen (Rygvold, 2017). Friths (1985) 

har utarbeidet en utviklingsmodell, der hun ser lese- og staveutviklingen i skriving som to 

prosesser som på ulik måte påvirker og er avhengig av hverandre. Frith (1985) påpeker at 

barnets leseutvikling på ordnivå ikke kan forstås fullt ut uten at den ses i sammenheng med 

hvordan barnet utvikler sine staveferdigheter (Lyster, 2011, s.52) 

 

Utviklingsmodellen, også kalt Stadiemodellen, er delt inn i tre stadier der de ulike prosessene 

bygger på hverandre og følger hverandre. Stadium 1a kjennetegnes ved logografisk lesing 

(Lyster, 2011). Ord gjenkjennes på samme måte som bilder og gjenstander. Stadium 1b 

handler om logografisk skriving som vil si at barnet kan helt eller delvis kopiere eget navn fra 

det visuelle bildet det har lagret i sitt mentale eller indre leksikon. Ofte er første bokstav 

korrekt, og etter hvert kan barnet kopiere fra minnet andre ord de har sett ofte (Lyster, 2011). 

Stadium 2a kjennetegnes ved at barnet gjør sitt første forsøk på å benytte seg av alfabetisk 

strategi, og dette skjer under staving av ord. Å flytte seg fra det logografiske til det alfabetiske 

stadiet representerer et viktig skritt inn i det alfabetiske skriftsystemet. I stadium 2b mestrer 

barn etter hvert alle bokstav-lydforbindelsene og bruker denne kunnskapen i sin lesing. Barn 

kan lese både lydrette ord og nonsensord, (også kalt non-ord) (Lyster, 2011). I denne fasen 
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kan barn lese ord uten å forstå hva eller oppfatte hva de egentlig har lest. Etter hvert senere i 

denne fasen vil de indre fonologiske koder vekkes, og barnet vil da kunne lese «alfabetisk» 

med forståelse (Lyster, 2011). Barn har opparbeidet seg et indre leksikon med ord, og kobler 

dette opp mot lydpakken de har laget, som vil si at nå klarer barnet å lese og forstå ord med 

ukjent ortografisk struktur (Lyster, 2011). I stadium 3a vil barnet kunne lese med et enda 

større omfang. Barnet vil klare å utnytte seg av skriftens morfologiske prinsipp. Kort forklart 

vil barnet forstå at morfemet i et ord har samme bokstavrekkefølge når det skrives. For 

eksempel vil ordet gått henger sammen med hvordan rotmorfemet gå staves (Rygvold, 2017). 

Dette bygger videre på stadium 3b der barnet nå kan ta i bruk en ortografisk strategi ved 

staving og lesing.  

 

Frith (1985) har lagt frem hypoteser om at barn kan bli bremset eller at de kan stoppe opp i 

sin utvikling på de ulike stadiene. Dette gjelder barn med spesifikke lese- og skrivevansker 

eller med dysleksi som gjør at det stopper opp i utviklingen i overgangen til det alfabetiske 

stadiet.  Elever som stopper opp vil fortsette med å ta i bruk den tidligere logografiske 

strategi. Elever som strever med lese- og skriveopplæring vil streve med et eller flere av 

stadiene som nevnt. Elever som strever vil måtte trenge ulike tiltak ut ifra hva vansken den 

gjelder. En mer utdypende forklaring på hva lese- og skriveferdigheter er samt hvilke tiltak 

som kan gjøres vil videre bli gjort rede for.  

2.5 Elever med DS vil ha lese- og skrivevansker  

Elever med DS vil ut ifra kognitive og medisinske forhold trenge ekstra hjelp i lese- og 

skriveopplæringen. Elever med DS vil derfor ha det teorien kaller lese- og skrivevansker. 

Lese- og skrivevansker blir brukt som en fellesbetegnelse på problemer med å lære å lese og 

skrive uten at dette viser til helt spesifikke symptomer (Rygvold, 2017). Alle mennesker 

generelt med lese- og skrivevansker, uavhengig av diagnose, vil ha vansker med både lesing 

og skriving eller bare på ett av områdene. Lesevansker kan dreie seg om å være unøyaktig i 

ordgjenkjenning, vansker med leseforståelse og lav lesehastighet. Skrivevansker kan handle 

om å streve med å stave korrekt og med det å uttrykke seg skriftlig og skape tekst på egen 

hånd (Rygvold, 2017). I forskningen til Næss (2012) kom det frem at barn med DS er svakere 

enn barn med normalutvikling i forhold til fonologisk bevissthet, vokabular og det å avkode 

non-ord (ord som følger staveregler, men har ingen mening, for eksempel DROLL). 
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En av årsakene til at elever med DS har vansker med lesing og skriving er at de har nedsatt 

hukommelse. Hvor nedsatt hukommelsen er vil avgjøre hvor langt enkeltindivider med DS 

utvikler språket sitt (Rondal, 1997). I lesing og skriving er vi mennesker avhengig av både 

korttids- og langtidshukommelsen. Personer med lese- og skrivevansker scorer ofte lavt på 

tester som tapper verbalt minne (Rygvold, 2017). I forskningen til Næss (2012) kom dette 

også frem at barn med DS viste en svakere framgang i nettopp verbalt korttidsminne. Elever 

som strever med verbalt korttidsminne kan ha mindre arbeidsminnekapasitet, huske tall, non-

ord, ordsekvenser og lange setninger. På grunn av denne vansken kan også elever med DS 

streve med leseforståelsen. Leseforståelse krever at den verbale informasjonen holdes i 

hukommelsen, den skal både lagres og knyttes til kjente ord som er lagret i 

langtidshukommelsen. Når pedagogen vet om ulike type vansker knyttet til lesing og skriving 

blir det viktig å sette inn riktig tiltak i tilrettelegging og planleggingsarbeidet. Tiltakene må ta 

utgangspunktet i enkelt individets særegne problem og måte å lære på. Det finnes ikke et 

program eller metode som passer for alle elever (Rygvold, 2017). Det er allment anerkjent at 

effektiv intervensjon for elever med lese- og skrivevansker er strukturerte og systematiske 

(Rygvold, 2017, s.57). Det er valgt å fremme tiltak innenfor avkoding og leseforståelse som 

videre vil gjøres rede for.  

2.5.1 Tiltak knyttet til avkoding 

Elever med avkodingsvansker vil ofte ha svak ortografisk kunnskap som vil si at de henger 

igjen ved den alfabetiske fasen i leseutviklingen. Tiltak for elever som strever med avkoding 

er å ta i bruk ordbildemetoden der ordet presenteres i sin helhet. Hensikten er å fremme den 

ortografiske lesing for deretter å supplere med lydmetoden når vansker oppstår med ikke-

lydrette-ord, for eksempel jeg og der (Rygvold, 2017). Det kan også arbeides med å 

bevisstgjøre hvordan lydene artikuleres. Eksempler er å øve på bokstavsekvenser (sp, kl, sr), 

bøyninger (-er, ene) og likheter mellom ord (tur, bur, sur) (Rygvold, 2017, s.61).  Andre tiltak 

kan være å la elevene gjøre opptak av egen høytlesning for følge med i tekst i etterkant hva 

han/hun har lest. Dette kan bevisstgjøre egen avkoding. Det finnes også nå mange gode apper 

og lydstøtte på PC som hjelpemiddel for å øve på sammenhengen mellom språklyd og 

bokstav og på avkoding. Det finnes også et databasert treningsprogram som Aski-Raski+. I 

dette programmet blir vanskelige ord lest opp når eleven markerer dem. Dette er også en form 

for avkodingstrening (Rygvold, 2017).  
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2.5.2 Tiltak knyttet til leseforståelse 

Leseforståelsen er viktig for å tilegne seg ny kunnskap. Elever som strever med leseforståelse 

har vansker med å forstå tekst i lærebøker og språket læreren bruker. Derimot har mange som 

er svake i leseforståelse gode avkodingsferdigheter, men å forstå hva de selv leser og det å 

lese mellom linjene er vanskelig. Ofte er dette tegn på manglende leseerfaring og elevene har 

ikke lært seg strategier i å overvåke egen lesing. De har ikke lært seg å stoppe opp og undre 

seg om de har forstått (Rygvold, 2017). Førlesing eller det å arbeide med førforståelsen i en 

tekst er tiltak som kan igangsettes i å bedre leseforståelsen. Dette går ut på at lærer 

oppmuntrer eleven med å tenke gjennom hva teksten inneholder og diskuterer dette sammen 

med elev (Rygvold, 2017). I dette arbeidet kan også kompliserte og vanskelige ord forklares. 

Førforståelse kan gi eleven bedre forutsetninger for både å avkode og å forstå teksten 

(Rygvold, 2017). Det kan også arbeides med ulike metakognitive strategier som 

repetisjonsstrategier (lese hele eller deler av teksten flere ganger), utdypningsstrategier (å 

knytte den kunnskapen eleven har til teksten), organisasjonsstrategier (at eleven får oversikt 

over egen kunnskap, for eksempel ved hjelp av tankekart) og overvåkningsstrategier (elev blir 

bevisst på hva man forstår og ikke) (Anmarkrud & Refsdal, 2012; Rygvold, 2017, s.62).  

2.5.3 Tiltak knyttet til skriveundervisningen 

Skrivekompetanse handler om å vite hva man skal skrive om, finne ord og setninger som 

dekker det man vil formidle, og skrive dem ned på en slik måte at leseren forstår (Rygvold, 

2017). Det er viktig at skriveundervisningen ikke baserer seg for mye på å rette ortografiske 

og grammatiske feil, men heller å få eleven til og forstå at skriving er en funksjonell aktivitet. 

For å ivareta dette bør det skriftlige elevene produserer, ikke bare leses av lærer, men at dette 

formidles til flere kanaler som å skrive beskjeder til hverandre, lage brosjyrer, plakater og det 

å skrive tekstmeldinger på mobil. Elever som har startproblemer i skriving kan det å skrive et 

kjent eventyr eller historien til en tegneserie uten tekst hjelpe enkelte. Lærer kan også ta 

utgangspunkt i at elevene skriver om seg selv og egne opplevelser i form av personlig 

skriving (Rygvold, 2017). Elever med skrivevansker har ofte en usikkerhet og motvilje med 

seg i skrivingen. Et funksjonelt tiltak er om disse elevene får bruke PC istedenfor å skrive for 

hånd. Skrivingen kan oppleves mer enklere og lystbetont og motiverende når produktet ser 

pent ut og ikke fullt av kluss og overstrykninger som følge av elevenes usikkerhet (Rygvold, 

2017).  
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2.6. Retten til videregående opplæring og 

spesialundervisning 

I opplæringsloven paragraf § 3-1 står det at alle har rett til videregående opplæring opp til tre 

år (Lovdata, 1998). I samme paragraf står det at elever som har rett til spesialundervisning har 

rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når elevene trenger det i forhold til 

opplæringsmåla for den enkelte. Retten til spesialundervisning er forankret i opplæringsloven 

§ 5-1 første ledd, som er en individuell rettighet (UDIR, 2014).  

 

Vilkåret for at en elev har rett til spesialundervisning, er at hun/han ikke har, eller kan 

få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. For å avgjøre dette, må 

skolen se både på hva som er den ordinære opplæringen, og hva som vil 

være et tilfredsstillende utbytte av opplæringen for den enkelte elev. (UDIR, 2014, 

s.10).  

 

For å få utvidet opplæringstid i den videregående opplæringen må en sakkyndig vurdering 

være med i søknaden til et 4. og eventuelt 5. år som skal legge til grunn de særskilte behovene 

elevene har (Lovdata, 1998). For å få utvidet tid, må Pedagogisk Psykologisk Tjenesten (PPT) 

utrede på nytt og tilråde ekstra opplæringsår på videregående skole. «Elever med rett til 

spesialundervisning har lovfestet rett til heltidsopplæring i inntil to år ekstra dersom hun/han 

trenger det for å nå opplæringsmålene. Dette er regulert i opplæringsloven § 3-1» (UDIR, 

2014, s.32). Elever med DS kan gå opp til fem år i den videregående opplæringen. Alle må 

gjennom samme saksgang når henvisningen om ønske om spesialundervisning oppstår. Denne 

saksgangen kalles tiltakskjeden.  

2.6.1 Tiltakskjeden  

Diagnosen DS innebærer ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser som vil gjøre at det 

er et behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging. Elever som ikke kan av ulike årsaker 

følge ordinær læreplan har rett til spesialundervisning og en individuell opplæringsplan (IOP). 

For å få disse rettighetene må eleven gjennom en formell prosess kalt tiltakskjeden, som er 

saksgangen knyttet til spesialundervisning. Dette er en bestemt prosess som barnehage, skole, 

foreldre og elevene selv samarbeider om når den ordinære opplæringen ikke har et 

tilfredsstillende utbytte (UDIR, 2014).  
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Den består av seks faser, og fase 1 er bekymringsfasen: Pedagoger/lærere varsler pedagogisk 

leder i barnehage eller rektor på skole om at det ikke er et tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen. Barnehage eller skole ber om foreldrenes samtykke til at det foretas en 

sakkyndig vurdering. Bekymringen kan handle om både rundt det faglige og sosiale. 

Skoleeier eller rektor avgjør om det henvises videre til PPT. Foresatte kan også melde sin 

bekymring eller be om utredning (UDIR, 2014). Fase 2: Henvisning til PPT. I denne fasen ber 

skolen PPT om å utrede elevenes behov. Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevenes behov. PPT 

skriver en sakkyndig vurdering som består av en utredning og en tilrådning. PPT har plikt til å 

rådføre seg med eleven/foreldrene i hva slags innhold spesialundervisningen skal ha. Dette er 

nedfelt i opplæringsloven, jr. § 5-4 tredje ledd (UDIR, 2014). Fase 4: Vedtaksfasen. Skoleeier 

fatter enkeltvedtaket det gjelder. Eleven/foreldrene må godkjenne og gi sitt samtykke om 

enkeltvedtaket før spesialundervisning settes i gang. I vedtaket står det om det skal være 

større eller mindre avvik fra kompetansemålene for eleven det gjelder (UDIR, 2014). Fase 5: 

Planlegging og gjennomføring.  I nest siste fase blir individuell opplæringsplan skrevet. 

Elever som har rett til spesialundervisning har rett til individuell opplærings plan ifølge 

opplæringsloven § 5-5 (UDIR, 2014). En IOP skal beskrive hvilke opplæringsmål lærer og 

elev skal følge i undervisningen. Innholdet i IOP skal bygge på enkeltvedtaket om 

spesialundervisning, og innholdet skal også ha en rød tråd til hva PPT har skrevet i sin 

tilrådning. «Beskrivelser av mål, innhold, arbeidsmåter, vurderingsformer og organisering i en 

IOP må samordnes med planen for den ordinære opplæringen slik at eleven får et helhetlig 

opplæringstilbud» (UDIR, 2014, s.69). IOP skal være et arbeidsdokument for skolen, og det 

trengs ikke samtykke eller underskrift fra foresatte eller elev før den tas i bruk. Det legges 

heller vekt på et tett samarbeid mellom skole og hjem. Foreldrenes og elevens syn på hvilke 

innhold og hvordan spesialundervisningen utformes skal være med, noe som også er forankret 

i § 5-4 (UDIR, 2014). Fase 6: Evaluering og veien videre. Her utarbeider skolen en 

årsrapport, som skal gi en skriftlig oversikt over den opplæring eleven har fått, og en 

vurdering av utviklingen til eleven. Årsrapporten skal sendes til eleven og foresatte, og til 

kommunen/fylkeskommunen (UDIR, 2014).  

2.6.2 Valg av funksjonelle læringsmål i IOP hos elever med DS 

Som tidligere beskrevet er det PPT som utarbeider en sakkyndig vurdering som til slutt legger 

føringer for hva slags opplæringsmål og arbeidsmetoder eleven vil ha utbytte av. Det er 
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spesialpedagog/læreren til eleven som utarbeider IOP og i dette dokumentet vil 

opplæringsmål og hva/hvordan det skal arbeides med målene i undervisningen være 

beskrevet. Det står ikke spesifikt noe sted fra Kunnskapsdepartementet av hva slags innhold i 

opplæringen elever med krav om IOP skal følge. Sigstad (2017) påpeker at innhold og 

opplæringen i undervisningen for mennesker med utviklingshemming bør tenkes ut ifra et 

livsløpsperspektiv. Dette kan forstås på flere måter. En måte er at undervisningen tar hensyn 

til elevenes utviklings- og aldersnivå, og at undervisningen bygger videre på elevens 

erfaringsbakgrunn. En annen måte å forstå livsløpsperspektiv er å tenke hvilke læringsmål og 

valg av metoder og temaer som kan være nyttig for eleven i undervisningen. Det lærer velger 

å legge vekt på i undervisningen bør derfor prioriteres ut ifra hva eleven en dag i voksen alder 

skal mestre i tilrettelagt arbeid og hvilke ferdigheter som trengs for å bli selvstendig i egen 

bolig. Disse prioriteringen gjelder særlig mennesker med utviklingshemming som trenger 

funksjonelle læringsmål med tanke på hva elever med utviklingshemming kan ha nytte av 

(Sigstad, 2017).  

 

Prioritering av læringsmål i IOP må derfor tenkes ut ifra elevenes faktiske potensiale. De må 

være funksjonelle og anvendelige. Læringsmålene må være realistiske for eleven det gjelder. 

En kan ikke vilkårlig velge læringsmål for eleven det gjelder, men derimot har skole 

forpliktelser med å gi opplæring i tråd med Kunnskapsløftet (LK06). Det kan derimot være 

lite hensiktsmessig å benytte seg av ordinære komtansemål for elever med utviklingshemming 

(Sigstad, 2017). Læringsmålene må derfor operasjonaliseres slik at de i større grad omhandler 

mer grunnleggende kunnskap. Det kan være en løsning å ta utgangspunkt i læreplanens 

generelle del, og operasjonalisere de målene for undervisningen som synes å være mest 

relevante for eleven. Særlig gjelder dette innenfor områder som kommunikasjon og språk, 

motorikk eller utvikling av selvbestemmelse (Sigstad, 2017). Styrking av grunnleggende 

ferdigheter kan fungere som relevante læringsmål for elever med utviklingshemming. I 

Kunnskapsløftet står det at det skal være fokus på de grunnleggende ferdigheter i alle fag 

(UDIR, 2006). Dette vil si ferdigheter i lesing, skriving, regning og muntlige- og i digitale 

ferdigheter. For at den individuelle opplæringsplanen skal være funksjonell må prioritering av 

læringsmålene ta utgangspunkt og hensyn til elevenes funksjonsnivå. Ofte kan det i noen 

tilfeller se ut til at faglig mål i form av akademisk kompetanse konkurrerer med andre typer 

mål. Andre type mål som ikke er faglig relatert er ferdigheter innenfor selvhjulpenhet og 

adaptive ferdigheter (Sigstad, 2017). Adaptive ferdigheter gjøres det mer rede for i 2.7.4. 
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Sigstad (2017) påpeker allikevel at elever har nytte av skolefaglig kompetanse der 

undervisningen fokuserer på allmennkunnskap og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Sett 

i lys av et livsløpsperspektiv er målet at elevene skal kunne utvikle seg slik at de som voksne 

opplever at de lever et meningsfullt liv. Dette innebærer at mestring og selvbestemmelse er 

sentrale elementer (Sigstad, 2017). For å oppsummere bør læringsmål være realistiske ut ifra 

elevenes utviklingspotensial og funksjonsnivå. Læringsmålene bør også ses i lys av et 

livsløpsperspektiv med fokus på grunnleggende ferdigheter.    

2.7 Fokusområder i tilrettelegging- og planleggingsarbeid i 

undervisningen for elever med DS 

Nesten alle mennesker med Down syndrom er utviklingshemmet (Mæhle, 2011). Derfor vil 

teori om fokusområder i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet i undervisningen for 

mennesker med utviklingshemming være relevant. Forslag til tiltak i de ulike fokusområdene 

egner seg ikke for alle, men viser eksempler på hva som kan ha betydning i tilretteleggings- 

og planleggingsarbeid i en undervisningssituasjon. Hvilke tiltak som skal velges for den 

enkelte elev bør ta hensyn til elevenes faktiske funksjonsnivå, grad av utviklingshemming og 

eventuelle tilleggsvansker, og hvilke ressurser som finnes ved den aktuelle skolen (Sigestad, 

2017). Fokusområder i undervisning det nå skal gjøres rede for er struktur og forutsigbarhet, 

læringsstrategier, generalisering, innlæring av adaptive ferdigheter, digitale ferdigheter og 

motivasjon.  

2.7.1 Struktur og forutsigbarhet  

Mennesker med utviklingshemming strever med manglende tidsoppfatning (Tidemand-

Andersen, 2008; Sigstad, 2017). Undervisningen bør derfor bære preg av struktur og 

forutsigbarhet for at elevene skal få sammenheng og oversikt over egen skolehverdag. For at 

eleven i større grad skal mestre sin egen skolehverdag kan en timeplan gi struktur og oversikt 

over hva som skjer. En timeplan kan også gi innblikk i mål og arbeidsmetoder i 

undervisningen (Sigstad, 2017). Undervisningen bør bære preg av at eleven får utfordringer 

som er tilpasset deres mestringsnivå. Gode opplevelser med å lykkes styrker motivasjonen til 

å lære (Sigstad, 2017). Et viktig fokusområde er derfor å velge temaer som motiverer for 

læring. Det er derfor hensiktsmessig at undervisningen legger opp til temaer som er kjent og 

som har relevans for elevenes hverdag.  Konsekvensene av manglende struktur kan føre til 
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mindre motiverte og lærelystene elever. Drew & Hardman (2007) påpeker at elever med 

utviklingshemming har lite motivasjon i nye situasjoner der de selv må ta ansvar. Dette kan ha 

sammenheng med tidligere erfaringer der elevene har mislykkes i slike sitasjoner, og følt at 

det uansett ikke nytter om de prøver. En viktig faktor for å motivere elever med 

utviklingshemming i skolen er at de lykkes (Sigstad, 2017). 

2.7.2 Læringsstrategier  

Som tidligere nevnt strever personer med utviklingshemming med korttidsminne (Drew & 

Hardman, 2007) og bruker derfor lengre tid med på å huske, forstå og prosessere innhold i 

oppgaver. Et annet fokusområde i undervisningen er derfor å lære elevene gode 

læringsstrategier som kan bidra til å kompensere for denne svikten og for å sikre 

korttidsminnet (Sigstad, 2017). Læringsstrategier som kan hjelpe elever som strever med dette 

er å gjenta stoff hyppig, begynne med enklere oppgaver enn de som oppfattes vanskelige, 

bygge undervisningen på det elevene allerede kan, benytte konkreter i form av visuelt 

materiale når nytt stoff skal læres og legge opp til overlæring som innebærer mye repetisjon 

også etter at stoffet er innlært. Undervisningen kan også benytte seg av populære aktiviteter 

blant elevene som skaper motivasjon for det som skal læres. Eksempler på dette kan være 

musikk, dans, kunst og håndverk (Sigstad, 2017).  Undervisningen bør også ta hensyn til at 

elever med utviklingshemming trenger tid til å bearbeide eller det å prosessere informasjon.  

Dette handler om hva som skjer i prosessen fra sansning og persepsjon av informasjon til det 

utbyttet en sitter igjen med etter å ha løst problemet (Sigstad, 2017). Elevene vil lettere 

bearbeide informasjon om undervisningen fokuserer på enkelttemaer som har relevans for 

elevenes hverdag.  

Det er også viktig å gi elevene innblikk i mål og arbeidsmetoder i undervisningen. For at 

elevene skal holde fokus og være oppmerksomme på både mål, arbeidsmetoder og på hva 

som skjer i undervisningen kommer dette an på elevens selvregulering. Om eleven ikke har 

strategier til å regulere egen adferd vil dette gå ut over arbeidskonsentrasjonen i det å utføre 

oppgaver i undervisningen. Det kan være vanskelig for elever med utviklingshemming å 

velge de best egnede strategier når de blir konfrontert med nye læringssituasjoner (Sigstad, 

2017). Det som kan hjelpe er igjen å lære elevene nyttige læringsstrategier. Lærernes jobb er å 

tilrettelegge for dette. Eksempler på læringsstrategier bør visualiseres i form av strukturerte 

tankekart og begrepsskjemaer (Sigstad, 2017). Både tankekart og begrepsskjemaer kan hjelpe 
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elevene med å etablere indre systemer slik at en ser sammenhenger i sin kunnskap (Sigstad, 

2017). Når kunnskapen ses på som sammenhengende vil den også virke mer meningsfull for 

eleven det gjelder. Ulike måter å bruke konkretiseringsmaterial på er viktig for å trene 

hukommelse, både for elevens korttids- og langtidsminnet. «Jo mer konkret materiale en 

benytter i undervisningssituasjonen, jo lettere vil det være for elever med utviklingshemming 

å kunne lære seg nye begreper» (Sigstad, 2017, s.151). 

2.7.3 Generalisering 

Generalisering handler om evnen til å anvende læring fra tidligere erfaring til nye situasjoner 

som har liknende komponenter (Drew & Hardman, 2007). Hensikten med lært kunnskap og 

lærte ferdigheter er at den er overførbar til nye situasjoner. Skole bør ha som mål at kunnskap 

og ferdigheter elevene skal lære tas i bruk eller er overførbart til eget liv. Har en elev lært om 

overslagsregning i matematikk bør målet være at eleven selv mestrer dette alene på butikken. 

Generalisering av kunnskap er viktig å være bevisst på som pedagog da forskning har vist at 

elever med utviklingshemming har vansker med å overføre allerede innlærte ferdigheter fra en 

sitasjon til en annen (Sigstad, 2017). Det viser seg at elever med utviklingshemming har 

lettere for å generalisere kunnskap hvis den innlærte oppgaven og den nye oppgaven ligner 

hverandre (Sigstad, 2017). Det kan derfor være lettere for elever med utviklingshemming å 

overføre kunnskapen om den blir prøvd ut der de vil ha nytte av den. Kunnskap om volum og 

vekt bør derfor prøves ut på et skolekjøkken, og bruk av penger i butikken. Dette virker mer 

hensiktsmessig enn å lære om de samme temaene i klasserommet (Sigstad, 2017).  

2.7.4 Innlæring av adaptive ferdigheter 

Adaptive ferdigheter omhandler både begrepsmessige, sosiale og praktiske ferdigheter 

(Sigstad, 2017). Elever med utviklingshemming har vansker med å lære og anvende adaptive 

ferdigheter. Det er derfor et hensiktsmessig behov på å trene opp disse ferdighetene for å 

forstå og klare seg mest mulig selv i det samfunnet man lever i. Avhengig av elevenes alder 

og utviklingsnivå vil samhandling med jevnaldrende, språkferdigheter og ta ansvar for sine 

personlige behov være viktige ferdigheter å tilegne seg. Å utvikle sosiale ferdigheter vil 

derfor i denne sammenheng inkludere ferdigheter som selvhjulpenhet og evnen til å bruke 

språket kommunikativt. Det er også viktig å utvikle ferdigheter i sosialisering da det trengs 

for å delta i felleskapet i et samfunn, spesielt med tanke på arbeidsoppgaver med andre 
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mennesker i et fremtidig yrkesliv. Mennesker uten utviklingshemming trenger ikke å bruke 

tid på innlæring av adaptive ferdigheter da de vil tilegne seg ferdighetene gjennom erfaring 

fra dagliglivet. Dette er ikke like naturlig for elever med utviklingshemming da en 

forutsetning i utviklingen av adaptive ferdigheter er nettopp det å erfare dem i praksis 

(Sigstad, 2017). Skole bør derfor legge opp til praktiske oppgaver der de får lære og anvende 

adaptive ferdigheter. Dette bør være også være et fokusområde i undervisningen.  

2.7.5 Digitale ferdigheter 

Å kunne bruke digitale ferdigheter er som tidligere nevnt én av de fem grunnleggende 

ferdighetene i Kunnskapsløftet. En viktig forutsetning ved å ta i bruk digitale hjelpemidler på 

PC eller iPad i undervisningen er å ta hensyn til elevenes utbytte av det. Elevene må 

kartlegges og lærer må vite noe om elevenes utviklingsnivå og skriftspråkferdighet. Elever 

som strever med lese- og skriveopplæring og som får utbytte av ulike digitale verktøy vil 

kompensere mer for svake ferdigheter og bidra til større motivasjon for læring (Rygvold, 

2017). «Det er en rekke lære- og drillprogrammer som kan brukes til å bedre språklig 

bevissthet, i bokstav-, lese og skrivetrening og i arbeid med skriftlig formidling»  

(Rygvold, 2017, s.68).  

 

Tilrettelegging av digitale lære- og digitale hjelpemidler kan gjøres på forskjellige måter. Det 

kan for eksempel tilrettelegges i form av digitale lærebøker og pensumlitteratur som lydbøker. 

Dette kan bidra til at elever som strever med lesing lettere tilegner seg kunnskap og kan 

utnytte informasjonen fra digitale bøker og leksika (Rygvold, 2017). Elever som strever med 

avkoding, kan ha nytte av «snakkende tastatur» og syntetisk tale som støtter avkoding av tekst 

og leseflyt og som kan bedre leseforståelsen. Når det kommer til skriving kan elever med 

lese- og skrivevansker ha nytte av verktøy-apper som støtte når de skal skrive en tekst og 

formidle kunnskap. Elever kan også ha glede av stavekontroll som er spesielt beregner for 

personer med skrivevansker, eksempler er programmene LingDys og Universell skrivestøtte. I 

hjelpeprogrammet, Lingdys, vil eleven få forslag til stavemåter etter at deler av ordet er 

skrevet. Talesyntese er også et funksjonelt digitalt hjelpemiddel der eleven får lest opp teksten 

som han eller hun har skrevet noe som kan hjelpe til med å korrigere stavefeil og grammatiske 

feil (Rygvold, 2017). Digitale verktøyet, Book Creator kan også hjelpe elever til å uttrykke 

seg skriftlig. I Book Creator kan elevene snakke inn en test, supplere det med bilder og 

videoer når hun eller han skal formidle kunnskapen sin (Rygvold, 2017).  
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2.7.6 Motivasjon  

Kunnskap om indre og ytre motivasjon kan bidra til å hjelpe eleven til opplæringen i lesing og 

skriving. Indre motivasjon utvikles gjennom en persons ønsker, interesser og behov, mens 

ytre motivasjon kan utvikles gjennom belønning som kommer etter at noe er gjort. En person 

kan også styres av ytre motivasjon gjennom frykt for hva som kan skje om noe ikke lykkes 

(Refshal, 2012). I skolesammenheng vil det å få gode karakterer i seg selv være en ytre 

motiverende faktor selv om man ikke liker faget eller kunnskapen enn lærer. For andre 

mennesker kan den ytre motivasjonen være relatert til egen fremtid ved at han/hun har et mål 

om videre utdannelse (Refsahl, 2012). Indre motivasjon handler om lysten til å utføre 

aktiviteten eller oppgaven det gjelder mot presentasjon og resultater. Mennesker som har 

indre motivasjon styres av et ønske om å videreutvikle seg. Når det er sagt så har de fleste 

mennesker en kombinasjon av indre og ytre motivasjon, og de kan påvirke hverandre 

gjensidig (Refsahl, 2012). Ytre belønning kan fungere når den kan bidra til å vekke en 

interesse for læring, og at tankegangen klarer å igangsette en indre motivasjon til noe enn 

ønsker å gjøre istedenfor «dette bare må jeg gjøre». Ifølge Refsahl (2012) vil belønning ofte 

vise seg gjennom et utbrudd av glede når ny innsikt oppstår og ny ferdighet er lært.  

 

Kunnskap om motivasjon er særlig viktig når det arbeides med lesing og skriving i den 

videregående skole. Dette fordi elevene allerede har ti års erfaring med lese- og 

skriveopplæring og kan derfor ha en innarbeidet selvoppfatning av hva de kan og ikke kan. 

Dette kan råde sterkt hos personen det gjelder, og derfor påvirke motivasjonen. Det må tas 

hensyn til de elever som har negative erfaringer i form av innarbeidete, beskyttende 

væremåter og strategier i lesing og skriving (Refsahl, 2012). Det er viktig å være obs på 

personer som har opplevd nederlag med lesing har et behov for å beskytte sine følelser og 

prøver å unngå lesesituasjoner så godt som mulig. Mennesker vil velge ulike strategier som å 

trekke seg tilbake, unnskylde seg, utagere og argumentere for å beskytte seg mot nederlag. 

For å motivere elever i lese- og skriveopplæringen vil interesse være et nøkkelord. Det blir 

viktig å finne aktiviteter eller temaer som eleven liker for å vekke interessen for læring. 

Tilrettelegging- og planleggingsarbeidet bør derfor ta utgangspunkt i elevenes 

interesseområder som kan fremme leselyst og skriveglede. Elever med lav lese- og 

skrivemotivasjon assosierer ofte lese- og opplæringen som plikt og øving. Det er derfor viktig 

i tiltakene å fremme opplevelse, glede og underholdning (Rygvold, 2017).  
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3 Metode  

Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for den kvalitative tilnærmingen som er blitt brukt i dette 

prosjektet. Jeg kommer videre til å gå nærmere inn på semisktrukturert intervju som 

forskningsmetode, kriterier for utvalg av informanter, gjennomføringen av intervju samt 

bearbeiding av data gjennom disse intervjuene. Det vil også bli beskrevet hvilke etiske 

betraktninger jeg tok stilling til underveis i forskningsprosessen.  

Prosjektet er på forhånd godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). 

Prosjektet ble godkjent vår 2017, og godkjenningen ligger vedlagt (Vedlegg 1).  

3.1 Kvalitativt intervju som forskningsmetode 

Dette masterprosjektet har en kvalitativ tilnærming, og intervjuundersøkelse er blitt brukt som 

forskningsmetode. Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelse av 

fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Befring, 

2015). En kvalitativ tilnærming handler om å få en dypere innsikt i hvordan mennesker 

forholder seg i en livssituasjon (Dalen, 2011). Kvalitativ forskning bygger også på den 

forutsetning om at mennesker skaper eller konstruerer sin sosiale virkelighet og gir mening til 

egne erfaringer. Dette innebærer at det ikke finnes én sann virkelighet (Dalen, 2011). Med en 

kvalitativ tilnærming har jeg valgt en kvalitativ intervjuform. Dette er valgt fordi jeg ønsker å 

gå mer i dybden med spørsmål som forhåpentligvis gir meg så mye info fra informantene som 

mulig. Jeg håper også at med en kvalitativ intervjuform gir meg lettere info knyttet til det å se 

sammenhengen mellom tidligere erfaring og på hvordan disse erfaringene brukes nå.  

Kjennetegnene til et kvalitativt intervju er at temaer og spørsmål er utarbeidet før møtet med 

informantene. Dette for å belyse problemstillingen som er knyttet til prosjektet (Befring, 

2015).  

 

En kvalitativ tilnærming kan også ses ut ifra et fenomenologisk perspektiv. «Fenomenologien 

tar utgangspunkt i den subjektive opplevelsen og søker å oppnå en forståelse av den dypere 

meningen i enkeltpersoners erfaringer» (Thagaard, 2009, s.38). Forskerens refleksjon over 

egne erfaringer kan danne et utgangspunkt for forskningen, men dette skal ikke legge hele 

grunnlaget for det fenomenet som undersøkes. I denne prosessen er det viktig at forskeren er 

åpen for informantenes erfaringer og opplevelser til fenomenet som skal undersøkes. Målet 
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med en slik tilnærming er at datainnsamlingen skal få frem informantenes virkelighet slik de 

selv opplever den (Thagaard, 2009). Det blir viktig at mitt erfaringsgrunnlag som lærer 

kommer i bakgrunnen, mens interessen til informantene skal være i sentrum i forskningen.  

3.1.2 Semistrukturert intervju 

Utformingen av et intervju avhenger av og må alltid sees i forhold til det temaet forskeren 

ønsker å belyse (Dalen, 2011). Det er relevant å bruke intervju som metode når det som skal 

undersøkes handler om å få en dypere kunnskap, for eksempel rundt barns og unges ideer, 

oppfatninger, vurderinger og drømmer (Befring, 2015). Intervju kan brukes som hovedmetode 

for å samle inn data, men det også kan anvendes som bimetode for å komplettere annet 

innsamlet forskningsmateriale (Dalen, 2011). I tillegg kan intervjuformen være helt 

strukturert med faste spørsmåls- og svarkategorier, og intervjuet kan også bygge på 

opplysninger som er samlet inn på en mer uformell måte. Den intervjuformen som er mest 

benyttet er semistrukturert eller et halvstrukturert intervju. Denne formen er valgt til dette 

prosjektet. Ved en slik intervjuform er samtalene fokuser på bestemte temaer som forskeren 

har valgt ut på forhånd (Dalen, 2011). Før en setter i gang med gjennomføringen av 

intervjuene må forskeren ha utarbeidet en intervjuguide.   

3.1.3 Utvikling av intervjuguide 

En intervjuguide har som hensikt å hente frem informantenes erfaringer, som igjen videre skal 

gi grunnlag for deres oppfatninger, meninger og handlinger (Befring, 2015).  Det kan være en 

krevende prosess som handler om å omsette studienes overordnede problemstilling til 

konkrete temaer med underliggende spørsmål (Dalen, 2011) Ved utarbeiding av 

intervjuguiden har jeg benyttet meg av traktprinsippet (Dalen 2011), som kan tenkes ut ifra 

tre ledd. Første ledd startet derfor med innledende spørsmål som alder, type utdanning og 

hvor lenge vedkommende har arbeidet med elever med DS. Dette for å få informanten til 

slappe av, en slags oppvarming og bli-kjent-fase mellom informant og meg som intervjuer. 

Andre ledd skal fokusere på de mest sentrale temaene i prosjektet. Spørsmålene som ble 

utarbeidet i denne fase hadde som formål å gi svar på hvilke erfaringer og kunnskap de ulike 

informantene har med elever med DS knyttet til lese- og skriveopplæringen og hvorledes de 

bruker disse erfaringene i deres tilrettelegging og planlegging av undervisningen. Dette leddet 

eller fasen var krevende, og jeg var redd for å stille irrelevante spørsmål. For å holde den råde 
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tråden hadde jeg hele tiden prosjektets arbeidstittel og problemstilling liggende foran meg. Til 

slutt la jeg opp til et åpent spørsmål som handlet om hva informanten selv tror er viktigst å 

tilegne seg i lese- og skriveferdigheter inn i et fremtidig voksenliv. Å avslutte et intervju med 

spørsmål som handler om mer generelle forhold er i overensstemmelse med traktprinsippet 

(Dalen, 2011).   

3.1.4 Prøveintervju 

Hensikten med et prøveintervju er å få testet ut intervjuguiden og seg selv som intervjuer 

(Dalen, 2011). Jeg gjennomførte prøveintervjuet noen uker i forkant sammen med en kollega 

som arbeider som spesialpedagog. Valg av kollega falt på en jeg kjente godt og som jeg visste 

ville gi meg ærlige og konstruktive tilbakemeldinger. Det som var utfordrende var å forholde 

meg til pauser under intervjuene. Etter å ha lyttet på prøveopptaket måtte jeg innrømme for 

meg selv at jeg snakker mer enn det jeg var klar over. Dette var også tilbakemeldingen jeg 

fikk, men også at mange av spørsmålene var like og at dette kunne derfor justeres litt. Med 

denne konstruktive tilbakemeldingen fra prøveintervjuet omformulerte og redigerte jeg derfor 

intervjuguiden så den ble mindre repetitivt.     

3.2 Strategisk utvalg – kriterier og overveielser i 

utvelgingsfasen 

Jeg tok et strategisk valg når det gjaldt utvelgelsen av informanter. Et strategisk valg er valg 

av deltakere som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er relevante i forhold til 

problemstillingen og undersøkelsens teoretiske perspektiver (Thagaard, 2009). 

Problemstillingen min har som fokus å finne ut mer om erfaringer lærere har gjort seg i den 

videregående skole, i arbeidet med elever med DS i lese- og skriveopplæringen, og hvordan 

de bruker disse erfaringene videre. Informantene kan derfor ikke bli valgt ut tilfeldig, men 

utvalget må være hensiktsmessige for forskningsoppgaven. Det er også et kjennetegn på et 

kvalitativt forskningsdesign, også kalt strategisk utvalg (Vedeler, 2000).  

 

I dette masterprosjektet forsøkte derfor å finne de mest informasjonsrike individer med tanke 

på hva som er formålet med denne undersøkelsen. For å delta hadde veilederen min og jeg 

blitt enige om hvilke kriterier informanter bør ha for at det skulle bli et strategisk utvalg. 

Kriteriene for å delta er nøye beskrevet i informasjonsskrivet til informantene (Vedlegg 2). 
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Deltagerne i studien må være udannet lærer eller spesialpedagog, og hatt minst to års erfaring 

med oppfølging av elever med DS i lese- og skriveopplæringen. Lærerne eller 

spesialpedagogene må også ha erfaringen sin fra videregående skole. Jeg endte opp med 

informanter som alle hadde over fire års erfaring og som ellers fulgte alle kriterier for 

prosjektet.  

 

Det var ikke vanskelig å finne informanter siden jeg selv arbeider som pedagog på en 

tilrettelagtavdeling i Osloskolen. Valg av informanter landet på kollegaer som jeg selv kjente 

til fra egen arbeidsplass, men også pedagoger jeg ble kjent med gjennom praksisperioden min 

i spesialpedagogikk fra Blindern. Jeg sendte intervjuforespørsel og informasjonsskriv på mail, 

først til to lærere på én videregående skole, og deretter det samme til tre pedagoger på en 

annen tilrettelagt videregående skole. Samme uke som jeg sendte mail, fikk jeg svar fra alle 

fem, der én takket pent nei på grunn av lite erfaring med elever med Down syndrom. Fire sa 

ja, og jeg valgte også å godkjenne én informant selv om personen hadde erfaring med kun én 

elev med DS. Dette etter å ha hørt med min veileder, og vi overveiet det slik at siden denne 

informanten hadde hatt tett oppfølging i fire år med denne eleven, så ville dette 

forhåpentligvis gi nok grunnlag til å gi relevante svar knyttet til prosjektet.  

3.3 Datainnsamling 

Datamaterialet i mitt masterprosjekt bygger på intervjuundersøkelser i form av en forberedt 

intervjuguide gjort i forkant. Det ble gjort opptak med diktafon av alle intervjuene som jeg i 

etterkant transkriberte. Det ble valgt en semistrukturert intervjuform som vil si at 

intervjuguiden består av strukturerte spørsmål, men at spørsmålene skal legge opp til at 

svarene er åpne og frie (Befring, 2015). Det er krav om at formuleringene på spørsmålene er 

tydelige, presise, kortfattede og uten vanskelige ord. Det er også et krav om at spørsmålene 

ikke er ledende, og at jeg som intervjuer ikke gir føringer om ønskelige svar (Befring, 2015; 

Dalen, 2011, s.31).  

3.3.1 Gjennomføring av intervjuet  

Både temaer og spørsmål var utarbeidet før møtet med informanten i form av en 

intervjuguide.  I forberedelsesfasen før intervjuet leste jeg gjennom tips fra Dalen (2011). Det 

er viktig innledningsvis å starte et forskningsintervju med at intervjueren forteller litt om seg 
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selv og forskningsprosjektet. Jeg startet derfor med å fortelle kort hvem jeg er, hva jeg vil 

med oppgaven og hvilke kriterier jeg har valgt for informantene.  Jeg fortsatte med å si noe 

om hva som skal skje med materialet, at jeg først vil transkribere og gjøre intervjuene til 

tekstfiler. Jeg la også vekt på at de kan trekke seg fra prosjektet når som helst uten 

konsekvenser. Teksten som er nedskrevet vil være passordbeskyttet på egen pc. Lydfilen på 

diktafonen vil bli slettet så fort transkriberingen er gjort. Alt vil bli anonymisert, derfor vil 

navn og hvor informanten arbeider ikke bli nevnt i prosjektet.  

 

Alle informantene ønsket å la seg intervjue på egen arbeidsplass og vi avtalte tid og sted via 

mail. Alle intervjuene ble gjennomført i et stille rom uten forstyrrelser, og i løpet av en to 

ukers periode i oktober 2017. I intervjusituasjonen var det viktig for meg å være bevisst på 

rollen min som intervjuer. For det første vil et forskningsintervju ikke bli en vanlig dialog 

mellom to samtalepartnere siden det skal være intervjupersonens opplevelser som er i fokus 

(Dalen, 2011). Mitt fokus under gjennomføringen var å lytte og gi informanten tid til å 

fortelle. Mine oppfatninger og synspunkter bør også under helle prosessen holdes utenfor. Jeg 

hadde som overordnende mål å få informantene til å slappe av og få dem til å føle at de ikke 

skulle prestere noe som vurderes til bra/ikke bra. Alle informantene ønsket jeg å berolige med 

at jeg ikke er ute etter perfekte smarte setninger hentet fra lærebøker, men kun deres 

erfaringer. Spesielt i to av intervjuene tolket jeg informantene noe nervøse, og tenkte derfor at 

her må jeg gjøre en bedre jobb med å berolige dem om at jeg plukker ut svar kun det som er 

mest relevant for problemstillingen min. Jeg tenkte også over eget kroppsspråk under 

gjennomføringen av intervjuene, og la derfor vekt på blikkontakt og noen ganger 

kommenterte jeg verbalt. Dette for vise interesse og anerkjennelse overfor personen som 

intervjues (Dalen, 2011). I fare for å titte på mobiltelefon og klokke under intervjuet, la jeg 

dette bort.  

  

I en intervjusituasjon er det også viktig å sette av god tid (Dalen, 2011). Jeg presiserte derfor 

nøye til alle fire informantene at de kunne ta seg god tid til å tenke før de svarer, spørsmål 

kunne også hoppes over og spørsmål kan stilles på nytt når de måtte ønske det. Jeg hadde et 

overordnet mål om å gi hver enkelt informant en følelse av at de eide samtalen eller 

intervjusituasjonen.  
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3.3.2 Transkribering  

Transkribering er en konkret omdanning av en muntlig samtale til en skriftlig tekst (Kvale & 

Brinkman, 2013) Intervjuene ble tatt opp ved hjelp av diktafon. Jeg tok alltid et prøveopptak 

av meg selv på forhånd for å forsikre meg om at det tekniske var i orden. Ekstrabatterier til 

diktafonen tok jeg også med meg under intervjuene. Transkriberingen av lydopptakene ble 

gjort om til tekstformat i løpet av tre ukers tid. Hensikten med transkribering er at det muntlig 

blir omgjort til skriftlig form. Når materialet struktureres i tekstform er det i seg selv en start 

på selve analysen (Kvale & Brinkman, 2013). For å få med meg hvert ord informanten sa, 

lastet jeg ned et lydprogram som kalles Audacity, og det brukte jeg til å senke tempoet til 

lydfilene som gjorde transkriberingen lettere. I transkriberingsprosessen må forskeren ta et 

valg om hvorvidt det muntlig språk som for eksempel småord og pauser kan gi mening inn i 

den skriftlige transkripsjonen. «Transkripsjonen medfører også en utvelgelse av hvilke av de 

mange dimensjonene av muntlige intervjusamtaler som skal med i den skriftlige 

transkripsjonen» (Kvale & Brinkman, 2013, s.208). Jeg tok et valg der transkriberingen ikke 

endte opp ordrett, og jeg skrev for eksempel ikke ned gjentakelser og pauseord som og, mm, 

eh. Der det også var ufullstendige leddsetninger som svar fra informantene, brukte jeg dette 

tegnet: (…) i transkriberingen.  Transkriberingen ble som sagt ikke ordrett, men heller i en 

skriftlig formell stil.  

3.4 Bearbeiding av data 

I dette intervjustudie vil informantenes egne ord og fortellinger danne grunnlaget for tolkning 

og analyse (Dalen, 2011). Det vil si at det som er blitt sagt under intervjuene og senere 

transkribert, er dataene i forskningsprosjektet. Intervju som metode har ulike analysemodeller, 

og har som formål å presentere resultater fra intervjuundersøkelser. Resultater som 

fremkommer i et forskningsprosjekt må formidles på en slik måte at de står frem som 

sannsynliggjorte kunnskapsforslag innenfor det området som utforskes (Befring, 2015). 

Gjennom kvalitative intervjuer skal det innhentes uttalelser til fenomenet som skal 

undersøkes. Informantenes egne meninger og erfaringer skal i etterkant forskeren forstå og 

fortolke i etterkant (Dalen, 2011).  

 

Å bearbeide data er en prosess der forskeren skal kode datamaterialet. Hensikten er å finne ut 

hvor hovedtyngden i materialet ligger (Dalen, 2011). I analysen er det viktig å finne ut hvor 
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det står mange uttalelser ut ifra de ulike temaene som er valgt i intervjuguiden. I denne 

prosessen fant jeg ut hvilke hoved- og underkategorier som skal drøftes. Dette for å forstå og 

innholdet på et mer fortolkende og teoretisk grunnlag. Dalen (2011) belyser at det er viktig å 

skille mellom «å summere» og «å kategorisere». Jeg har lite erfaring med å analysere 

kvalitativ data, og måtte derfor tenke på og ikke bli for ivrig med å summere. Som i praksis 

vil si «å bare» telle opp uttalelser av en type kategori, for deretter se hvor ofte den kategorien 

forekommer gjennom flere intervjuutskrifter. Det er viktig å tenke ut over dette nivået for å 

forstå hva informantene forteller på en dypere og mer innsiktsfull måte (Dalen, 2011).  

3.4.1 Koding av datamaterialet  

For å finne sentrale temaer i datamaterialet leste jeg gjennom de transkriberte intervjuene 

mange ganger for å velge aktuelle hoved- og underkategorier som jeg mente kunne besvare 

problemstillingen best mulig i drøftingen og analysen. Videre sorterte jeg intervjusitatene 

under de aktuelle temaene for å videre studere likheter og ulikheter i svarene. Jeg benyttet 

meg derfor av koding som tilnærming av datamaterialet. Koding er den vanligste formen for 

dataanalyse, der en koder eller kategoriserer intervjuuttalelser (Kvale & Brinkman, 2015). 

Koding spilte en viktig rolle i grounded theory-tilnærmingen til kvalitativ forskning da den 

kom på 1960-tallet, utarbeidet av Barney Glaser og Anselm Strauss (Dalen, 2011). «Stated 

simpley, grounded theory methods consist of systematics, yet flexible guidelines for 

collecting and analyzing qualitative data to construct theories from data themselves» 

(Charmaz, 2014, s.1). Kodingsprosessen handler om å lete etter mer abstrakte kategorier i 

teksten som kan gi en større mulighet for å forstå innholdet på et mer tolkende og teoretisk 

nivå. Logikken med koding i analyseprosessen er at du vil definere hva som skjer i 

datamaterialet, og med det utvikle en forståelse hva dette betyr (Charmaz, 2014).   

 

Koding vil i denne dataanalysen bryte ned, undersøke, sammenligne og kategorisere 

intervjumaterialet til hoved- og underkategorier. Utvalget mitt var ikke stort i prosjektet, kun 

fire informanter, men jeg hadde mange spørsmål og synes selv jeg fikk mange interessante 

svar og interessant erfaringer knyttet til tema og problemstilling til prosjektet. Etter å ha lest 

og blitt godt kjent med intervjumaterialet kom jeg frem til disse hoved- og underkategoriene.  

 

1. Tidligere erfaringer knyttet til tilrettelegging i lese- og skriveopplæringen 

a) Erfaringer knyttet til leseopplæringen 
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b) Erfaringer knyttet til skriveopplæringen 

2. Tidligere erfaringer i planleggingsarbeidet 

a) Nivådifferensiert undervisning 

b) Valg av innhold og materiell 

3. Lese- og skriveopplæring som nå baserer seg på tidligere erfaringer 

a) I tilretteleggingsarbeidet 

b) I planleggingsarbeidet  

c) Valg av mål som baserer seg på veien videre i livet 

 

Det ble i denne analyseprosessen utarbeidet en tabell (Vedlegg 4) der formålet var å få 

oversikt over hoved- og underkategorier. Jeg valgte deretter ut sitater og sentrale temaer fra 

informantene som jeg plasserte til underkategoriene. Temaer og sitater ble valgt ut ifra det jeg 

mente best kunne besvare problemstillingen til prosjektet. Eksempler på temaer og svar fra 

informantene vil videre bli presentert i kapittel 4: Presentasjon av resultater. 

3.5 Hermeneutisk tilnærming til dataanalysen 

Det vil være en hermeneutisk tilnærming i hvordan tolke og forstå datanalysen til dette 

prosjektet. Hermeneutikken som metode omfatter prinsipper for analyse og tolkning av 

tekster. Så tidlig som 1800-tallet ble hermeneutikken utviklet fra å være en metode for å finne 

sannheten i en tekst. Det er i dag en stor tolkningsvitenskapelig metode innenfor fag som 

teologi, jus og historie. Metoden er også brukt når utskrifter av intervju- og observasjonsdata 

skal tolkes (Befring, 2015). I hermeneutikken skal det skapes en helhetlig forståelse av det 

som undersøkes (Befring, 2015). Hans-Georg Gadamer har beskrevet den hermeneutiske 

sirkel som en sirkulær prosess. Den hermeneutiske sirkelen går ut på at forskeren starter 

prosessen med en forforståelse av et dokument, som danner grunnlaget for videre tolkning 

som kan gi ny og økende innsikt (Befring, 2015). Førforståelsen skal åpne for størst mulig 

forståelse av informantenes opplevelser og uttalelser.  For at den hermeneutiske sirkelen skal 

skje må forskeren reflektere over egen førforståelse til prosjektet som videre settes i 

sammenheng med informantenes erfaringer knyttet opp mot forskning og teori. Med bakgrunn 

av dette vil datanalysen ha som mål å finn frem nye funn knyttet opp mot fenomenet som 

undersøkes. «Utviklingen av forståelse går dessuten gjennom flere led; fra en rent 

beskrivende forståelse av det informanten konkret sier, via en fortolkende forståelse av hva 
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som egentlig menes med en uttalelse til en mer teoretisk forståelse av fenomenet som 

studeres» (Dalen, 2011, s.17).  

3.6 Vurdering av kvalitet 

I et forskningsprosjekt skal troverdighet rundt resultatene diskuteres. I samfunnsvitenskapen 

kan dette ses i sammenheng med begrepene relabilitet og validitet (Thagaard, 2009). Dette 

skal nå videre bli gjort rede for.  

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om forskningens pålitelighet (Thagaard, 2009). I den sammenheng skal 

forskningsresultatene vurderes om de er pålitelige og troverdige nok. Forskeren må derfor 

argumentere for sin reliabilitet ved å redegjøre for hvordan dataene har blitt utviklet i løpet av 

hele forskningsprosessen (Thagaard, 2009). For det første må forskeren stille spørsmål om 

forskningsresultatene kan reproduseres av andre forskere. Kan den det så har prosjektet 

reliabilitet. Dette vil si i praksis at informantene som har vært involvert i dette prosjektet ikke 

skal kunne klare å endre sine svar om de hadde snakket med en annen forsker. Et spørsmål 

om prosjektet har repliserbarhet er også et relevant kriterium i kvalitativ forskning. 

Replisbarhet fremhever nøytralitet som et relevant forskningsideal, og hvor resultatene sees 

som uavhengig av relasjoner mellom forsker og de som studeres (Thagaard, 2009).  

 

Siden jeg som forsker kjente halvparten av informantene var det viktig å beholde sin 

nøytralitet. Spesielt gjaldt dette i intervjuprosessen og i transkriberingen av intervjuene. Det 

var derfor viktig å være objektiv fremfor subjektiv i disse prosessene. Kunnskap som 

fremstilles objektivt er i større grad pålitelig, og forskningsresultatene vil derfor bli styrket i 

sin reliabilitet. Objektivitet i kvalitativ forskning betyr at man streber etter objektivitet om 

subjektivitet. Et objektivt syn i forskningsprosessen handler om å være upåvirket av 

personlige holdninger og fordommer. Dette er først og fremst et etisk krav. Bare slik kan 

kunnskapen som produseres bli verifisert (Kvale & Brinkman, 2013). Dataen fra 

intervjumaterialet skal bære preg av at den ikke er ensidig fremstilt. I arbeidet med 

transkriberingen er det et grunnleggende krav å være en selvkritisk leser og tolker. Det må 

videre i dette arbeidet gjøres klart hva som er «[f]orskerens egne tolkninger, og hva som er 
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deltakernes tolkninger av sine handlinger, samt hva som er deltakernes utsagn, og hva som er 

forskerens tolkninger av disse (Fangen 2013; Befring, 2015, s.55)». 

  

Det var derfor viktig for meg å gå inn med et åpent objektivt syn til prosjektet, og det i alle 

fasene. Min subjektivitet hjalp meg å utarbeide problemstilling og tema til prosjektet siden 

dette er noe jeg har vært nysgjerrig på fra egen praksis. Dette vil i en hermeneutisk forstand si 

at mine egne fordommer knyttet til tidligere erfaringer har satt i gang til å forstå noe (Kvale 

og Brinkman, 2013). Tidligere erfaringer har rett og slett gjort dette prosjektet mulig, og har 

som hovedmål for min egen del å forstå mer av egen praksis, forbedre den og forhåpentligvis 

kan studien inspirere andre lærere som underviser elever med DS på videregående skole. Jeg 

var derfor klar over eget etiske ansvar i forhold til objektivitet, og jeg redegjorde tidlig i 

prosessen med meg selv hvilke holdninger som var muligens opparbeidet gjennom tidligere 

praksis og fordommer knyttet til hva jeg trodde informantene kom til å svare. Det var viktig at 

både spørsmålsformuleringene i intervjuguiden var åpne, og at eventuelt oppfølgingsspørsmål 

ikke var ledende og bar preg av egen erfaring (Kvale & Brinkman, 2013).  

 

Forskere som i intervjusituasjonen tar notater fremfor å gjøre lydopptak kan også gjøre 

forskningsresultater i mindre grad troverdig. Dette fordi forskeren kan lettere rekonstruerer 

utsagn og hendelser ut ifra eget erfaringsgrunnlag. Forskningsresultatene kan derfor bli 

upålitelige. Reliabiliteten styrkes derfor når det blir gjort lydbåndopptak av intervjuene 

fremfor det å ta notater (Thagaard, 2009). Dette prosjektet har derfor benyttet seg av diktafon, 

som er en lydbåndopptaker. 

3.6.2 Validitet 

Validitet i samfunnsvitenskapen handler om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det 

den skal undersøke (Kvale & Brinkman, 2013). Til dette prosjektet er intervju valgt som 

metode. Validitet er også knyttet til tolkning av data som vil si noe om gyldigheten de 

tolkningene forskeren kommer frem til i prosjektet (Thagaard, 2009). I denne prosessen skal 

det stilles spørsmål om de tolkningene som har kommet frem er gyldige i forhold til den 

virkeligheten vi har studert. Forståelsen som utvikles i prosjektet skal også være gyldig i 

andre sammenhenger. Forskeren må derfor stille spørsmål om funnene i studien er 

generaliserbare, som vil si om funnene er overførbare til andre intervjupersoner, kontekster og 

situasjoner (Kvale & Brinkman, 2013). Tolkningene ut ifra fra intervjuundersøkelsen bør 
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bære preg av at det kom frem en dypere forståelse av den. Generaliserbarhet eller ytre 

validitet handler om hvorvidt resultatene fra en intervjuundersøkelse kan vurderes som 

pålitelige og gyldige. Begrensningene i dette forskningsprosjektet er at studien har et lite og 

selektivt utvalg av informanter. Dette kan ses på som en svakhet i forhold til prosjektets 

validitet. Den består kun av fire informanter noe det er flere årsaker til. Dette kan forsvares 

med at kriterier for informantene var svært spesifikke, og det ble derfor begrenset hvem det 

kunne sendes forespørsler til. Det var også et ønske om ikke å ha for mange informanter da 

jeg tenkte at tidsmessig vil det bli en utfordring i å ferdigstille prosjektet. Kjernen i kvalitativ 

forskning er først og fremst å beskrive det unike ved forskjellige fenomener og situasjoner. 

Selv om utvalget var lite kan informantenes erfaringer og opplevelser i dette prosjektet ha 

overføringsverdi og være i gjenkjennbar hos andre lærere i lignende sitasjon. Dette prosjektet 

vil derfor ha generaliseringsvaliditet for andre lærere og pedagoger som arbeider med elever 

med DS i den videregående opplæringen.     

3.7 Etikk og etiske hensyn   

Samfunnet stiller krav om at all vitenskapelig virksomhet skal reguleres av overordnede etiske 

prinsipper som er nedfelt i lover og retningslinjer (Dalen, 2011). Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2016) omtaler 

områdene: fritt samtykke, informere dem som utforskes, konfidensialitet, barns krav om 

beskyttelse og hensyn til utsatte grupper (NESH, 2016). Retningslinjene fra NESH (2016) 

skal blant annet være rådgivende og veiledende, bidra til å utvikle refleksjon og avklare etiske 

dilemmaer. I dette kapitelet vil jeg ikke gjøre rede for alle disse områdene, men forholde meg 

til dem som er relevant for oppgaven. Jeg har valgt i redegjørelsen å avgrense meg til etiske 

hensyn knyttet til informasjon om fritt samtykke, informasjonsskriv til informantene og 

konfidensialitet.  

3.7.1 Informasjon om fritt samtykke  

I følge NESH står det at «[f]orskeren skal gi forskningsdeltakerne tilstrekkelig informasjon 

om forskningsfeltet, forskningens formål, hvem som har finansiert prosjektet, hvem som får 

tilgang til informasjonen, hvordan resultatene er tenkt brukt og om følgene av å delta i 

forskningsprosjektet (NESH, 2016, s. 13)». Kravet om fritt samtykke er strengt, og er 

forankret i personopplysningsloven. All behandling av personopplysninger i et 
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forskningsprosjekt må meldes til et personvernombud (NESH, 2016). Jeg har innledningsvis i 

dette kapitelet skrevet at prosjektet er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 

(NSD). Dette presiserte jeg både muntlig og skriftlig til informantene. Videre er det viktig før 

intervjusituasjonen at informantene har klart for seg hva formålet med oppgaven er. Formålet 

med dette prosjektet er å belyse erfaringer lærere/spesialpedagoger har med elever med 

Downs syndrom knyttet til lese- og skriveopplæringen, og hvordan disse erfaringene brukes i 

tilrettelegging og planleggingsarbeid av undervisningen nå i dag. Jeg spurte alle informantene 

om det var spørsmål knyttet til formålet med prosjektet.  

 

Samtykket skal også være basert på informasjon om prosjektets metode, risiko, mulig ubehag 

og andre konsekvenser som kan ha betydning for deltakerne (NESH, 2016). Jeg la opp til og 

ikke forklare for mye muntlig til informantene om disse aspektene, jeg var redd det skulle 

virke stressende og ta fokus vekk fra prosjektets formål. Jeg valgte innledningsvis før 

intervjuet startet å presisere innhold i informasjonsskrivet, og om det det eventuelt var andre 

spørsmål knyttet til prosjektet.  

3.7.2 Informasjonsskriv til informantene  

Alle informantene fikk tilsendt et informasjonsskriv med samtykkeerklæring om prosjektet på 

mail. Samtykkebrevet tok jeg også med til intervjuene (Vedlegg 2). Jeg forklarte først 

innholdet muntlig i informasjonsskrivet, og ba dem skrive under på samtykkeerklæringen da 

de samtykket til å delta i prosjektet. «Kravet om samtykke skal forebygge krenkelser av 

personlig integritet og sikre forskningsdeltakernes frihet og selvbestemmelse» (NESH, 2016, 

s. 13). Som det står i informasjonsbrevet kan informanten når som helst trekke seg ved å 

sende mail til meg eller til min veileder. Dette kan også gjøres i etterkant av intervjuene 

(NESH, 2016). Dette for å gjøre oppmerksom på informantens frihet og selvbestemmelse.  

3.7.3 Konfidensialitet 

Jeg startet med å forklare informantene hva det betyr som forsker å love dem konfidensialitet 

og hvordan det i praksis vil skje i prosjektet mitt. 

 

Når forskeren lover informanten konfidensialitet, er det et løfte om at informasjonen 

ikke skal formidles videre på måter som kan identifisere informanten. Forskerens 



43 

 

troverdighet og deltagernes deltakernes tillit til forskningen er nært knyttet til 

konfidensialitet. Samtidig har kravet om konfidensialitet en juridisk side knyttet til 

vern av personlig integritet og privatlivets fred, og både forvaltningsloven og 

personopplysningsloven setter grenser for hva slags konfidensialitet forskeren kan 

love informanten. Forskeren må derfor informere tydelig om taushetspliktens grenser. 

(NESH, 2016, s. 16) 

 

Jeg forsikret alle informantene om at datamaterialet vil bli anonymisert. Navn på informant og 

arbeidsplass vil ikke bli nevnt i oppgaven. Dette gjelder ikke bare i oppgaven, men også i 

muntlig samtale med kollegaer eller venner. Navn på hvem som sa hva, eller fra hvilke 

arbeidsplasser informantene kommer fra skal ikke nevnes. Jeg tenkte i forkant av intervjuene 

at ikke alle liker tanken på å bli tatt opp på lydbånd, noe jeg selv ikke liker derfor var det 

viktig for meg å forklare bruken av diktafon med at intervjuet vil bli mest korrekt om det kan 

transkriberes ordrett i etterkant. Ved å ta notater, kan faren bli at forskeren tolker og skriver 

ned det han/hun mener er viktigst der og da. En kan også gå glipp av viktig datamaterialet da 

enn ikke klarer å notere raskt nok. Jeg presiserte at alle lydopptak som ble gjort på diktafon 

ble slettet med en gang opptakene var overført til passordbeskyttet minnepenn som ville bli 

oppbevart låst hjemme i en skuff. Overføringen fra diktafon til minnepenn ble gjort samme 

dag som intervjuene ble gjennomført. Jeg forsikret om at så fort intervjuene var transkribert til 

tekstformat ble lydopptakene slettet umiddelbart fra minnepenn. I oppgaven vil informantene 

henholdsvis bli referert som Informant 1, 2, 3 og 4.   
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4 Presentasjon av resultater 

I dette kapittelet vil resultatene bli presentert fra intervjuundersøkelsen. Jeg har valgt å dele 

inn resultater i hoved- og underkategorier for å best mulig besvare problemstillingen. Min 

hovedproblemstilling for dette prosjektet er: 

«Hvilke erfaringer har lærere i videregående skole i forhold til lese- og 

skriveopplæring, og hvordan bruker de disse erfaringene i deres tilrettelegging og 

planleggingsarbeid med elever med Downs syndrom?»  

Se Vedlegg 4 som viser en tabelloversikt over hovedkategorier, underkategoriene og 

eksempler på hva informantene svarte. Svar fra informantene vil settes i kursiv, og vil 

refereres som Informant 1, 2, 3 og 4. Noen av informantene presenterte elevene sine som han 

eller hun. Dette ble endret til eleven med hensyn til personvern. Noen av setningene fra 

informantene har også blitt endret ved å ta bort pauser, pauseord som ja, nei, tja og mmm, og 

andre repetisjoner som ble sagt. I denne prosessen ble ikke innholdet i svarene endret.  

4.1 Tidligere erfaringer knyttet til tilrettelegging i lese- og 

skriveopplæringen 

Første hovedkategori tar for seg erfaringer knyttet til tilrettelegging. Når resultatene 

presenteres under første hovedkategori er det blitt brukt to underkategorier, som er erfaringer 

knyttet til leseopplæringen (se 4.1.2) og erfaringer knyttet til skriveopplæringen (se 4.1.3).  

4.1.2 Erfaringer knyttet til leseopplæringen 

Å tilrettelegge materiell og oppgaver på en visuelt tiltalende måte ble trukket frem som tema i 

informantenes tidligere erfaringer og hvordan dette motivere elever med DS i lesing. 

Eksempler på visuell tilrettelegging var at bøker og oppgaver var fargerike og tiltalende. 

Informantene gav uttrykk for at når det var mye tekst, og lite farger i bøker eller oppgaver, ga 

mindre motivasjon hos elever.    

Informant 1: Eleven må få oppgaver som egner seg godt, for eksempel utfyllingsoppgaver med 

bilder, med fine illustrasjoner. Eleven liker ikke svart og hvitt, vil helst ha mye farger og 

tegning. Det må være tiltalende visuelt.  
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Informant 3: Jeg bruker mye bilder for å visualisere så mye som mulig. Samtidig å knytte opp 

mot kjent stoff, sånn som de kjenner seg i, også det å ta opp noe ut ifra interessen deres og 

knytte det opp mot. Finne bilder, bruke mye bilder.  

Sammen med at det visuelt skulle være tiltalende, var også det å endre rutinen eller å gå bort 

fra den faste undervisningsformen negativt for motivasjonen i lesing. Informantene ga også 

uttrykk for at det ikke måtte være for mye tekst, og innholdet i teksten måtte være kjent. 

Informant 4: Ny type oppgave med annet oppsett nye utfordringer som kanskje kan være litt 

vanskelig, da går det ofte litt tregere og mindre motivasjonen til å jobbe med det. Liker 

rutinene. Veldig glad i rutiner. 

Informant 2: Må kunne snakke mye om det felles det de leser, repetere mye, korte informative 

tekster om et tema. Jeg føler at når lista legges for høyt for eksempel litt for mye tekst, og 

også temaer de ikke har kunnskap med fra før, noe som er nytt for dem, kan fungere i mindre 

grad. 

Å tilrettelegge for høytlesning i gruppe dukket også opp som tema. Alle hadde tidligere 

erfaringer med å tilrettelegge for dette i leseopplæringen, og alle hadde ulike tanker rundt 

dette. Informantene la vekt på at høytlesning kunne være krevende å få til. Tidligere 

erfaringer med høytlesning innad i en større gruppe, var mindre god. Én informant var redd 

for å stigmatisere elever som strevde med lesing. Høytlesning ble allikevel brukt innad i 

gruppen til Informant 3, men da ble det kun gjort sammen med lærer fra tavle.  

Informant 3: Vi leser alltid i plenum sammen fra tavla. Jeg har ikke noe høytlesing her inne i 

klasserommet fordi da knyter det seg veldig. Vi tar dem heller ut når de skal lese. Fordi det de 

sliter med å lese, også synes de det er litt sårt når de ikke klarer det.  

Informant 2, la vekt på at medelever kunne raskt miste konsentrasjonen og klarte sjeldent å 

følge med når noen andre enn dem selv leste høyt innad i gruppen. Konsekvensen av får mye 

høytlesning kunne gi mindre effektive timer ved at mye av det samme stoffet måtte repeteres i 

igjen i andre timer eller i den samme timen. Informant 2: I en klasse på 13 elever fungerer det 

ikke at en og en leser, for noen ganger så er det alltid noen som ikke får med seg hva som blir 

sagt. Da må vi repetere veldig mye. 

Informant 1, hadde kun positive erfaringer med høytlesning, og ga uttrykk for at det var noe 

eleven satt pris på. Det bør tas i betraktning at nivået til denne eleven ble karakterisert som 
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sterk i sine lese- og skriveferdigheter. Opplæringsmål eleven arbeidet med var hentet fra 

7.trinn.  

Informant 1: Eleven liker veldig godt å lese, liker å lese høyt, og vil veldig gjerne lese for 

andre. Og det er alltid noe som jeg har lagt vekt på i tilretteleggingen for eleven disse fire 

årene. At eleven får lese høyt fra lesehefter, fra norskbøker og fra aviser. 

Erfaringer knyttet til tekniske hjelpemidler dukket ofte opp som tema i både lese- og 

skriveopplæringen. Med tekniske hjelpemidler menes her med bruk av ulike lese- og 

skriveprogram på PC og iPad som for eksempel AskiRaski, stavekontroll, og andre 

opplesningsprogrammer som i CD-ord. 

Informant 2: Noen elever bruker også AskiRaski, et leseprogram på PC, som har en klar mal 

på hvordan man skal gå frem. Dette programmet starter veldig enkelt med at eleven skal høre 

og lese en enkel bokstavlyd, deretter trekke bokstavelydene sammen til korte 

ord/enstavelsesord til etter hvert til korte setninger. 

4.1.3 Erfaringer knyttet til skriveopplæringen  

Erfaringer fra informantene knyttet til skriveopplæringen kan ses i sammenheng til 

leseopplæringen. Alle informantene arbeidet parallelt med lesing og skriving. Den ene 

utelukket ikke den andre. Svarene her viser hvilke tidligere erfaringer informantene har med 

hva slags tilrettelegging som motiverer/ikke motiverer i arbeidet med skriving. Som i lesing, 

var det visuelle viktig. Noen var avhengig av hjelpeark med ord på pulten for å skrive ord og 

korte setninger. Andre var avhengig av å se etter bilder for å gjøre skriveprosessen lettere. 

Elevene med DS produserte også mer skriftlig om utgangspunktet var å skrive om 

nærliggende eget liv, som for eksempel om sine venner, ferien sin, idoler og skrive om 

personlige følelser. Når elever med DS hadde for eksempel prosjektarbeid var det også viktig 

at dette bygget på tidligere forkunnskaper.  

Informant 1: Som sagt vi bruker mye bilder for å visualisere så mye som mulig. Samtidig å 

knytte opp mot kjent stoff, sånn som de kjenner seg i, også det å ta opp noe ut ifra interessen 

deres og knytte det opp mot. Finne bilder, bruker mye bilder. Det gjelder å bruke det eleven 

kan, og ta hensyn til elevenes forkunnskap. For eksempel når vi skal snakke om en katakombe 

(…) er det noen som har vært i Roma? Så må vi snakke om hvor Roma er.   
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Informant 1, legger også vekt på at elev produserer mye skriftlig for å få ut egne følelser og 

tanker: Elev har skrevet ut mange skrivebøker og dagbøker. Der eleven bare forteller og 

forteller.  

Informant 2: Noen kan skrive fra et ark som de har tilgjengelig, et begrepsark eller hjelpeark 

som de kan bruke som ligger på pulten. 

Informant 3: Jeg har god erfaring med det å bruke hefte med bilder i der jeg har linjer eller 

støttelinjer under bilde som de kan bruke å skrive etter, det er veldig alright. Eksempel på 

bilder i hefte er turer vi har hatt på cafe, på butikken, og da får vi trening i å både lesing og 

skriving samtidig.  

Informant 2 og 3, hadde tidligere erfaringer med at skriftlig formulering kunne være krevende 

for elever. Mange mestret kun avskrift av lærer fra tavla. Å gjenfortelle fra for eksempel 

helgen sin kunne være mer forståelig muntlig enn skriftlig. Informant 2 og 3 ga uttrykk for at 

mange elever med DS trenger ofte tett lærerstøtte i skrivearbeidet sitt. Med tett lærerstøtte 

menes med at lærer må være med på skriveprosessen til eleven. Det er ofte for vanskelig å 

være selvstendig i skriftlig oppgaver som skal gjøres.  

Informant 2: Hvis vi for eksempel tar skriving fra helgen, gjerne huske detaljer, også kan de 

sitte veldig lenge hvordan de skal formulere setninger, de har gjerne mye muntlig i hodet, 

men når de skriver kan det bli litt hulter og bulter, setningene høres litt rar ut.  

Informant 3: De fleste som jeg har hatt erfaringer med tidligere er avhengige av 

tavleundervisning, og at lærer skriver på tavlen, går gjennom setningen, at vi leser og at 

elevene får hjelp til å skrive det læreren skriver. Det blir jo mye det jeg har sagt, mye avskrift. 

Som nevnt ovenfor kom tekniske hjelpemidler opp som tema i erfaringer knyttet til 

leseopplæringen og det kom igjen opp under erfaringer i skriveopplæringen. Tekniske 

hjelpemidler menes her bruk av ulike lese- og skriveprogram på PC og iPad.   

Informant 4: Jeg lar dem skrive på PC, og på PC er det å bruke Word med retteprogram og 

lære dem å bruke de verktøyene som er på PC.  

Informant 2: Stor skrift på PC kan være lurt, sånn at de ser selv det de skriver er riktig. PC er 

ofte greit siden det kommer rød strekk og kan korrigere selv eller spørre lærer om hjelp. 

Igjen, CD-ord med ordforslag, kan være fint å benytte hos noen elever. 
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4.2 Tidligere erfaringer i planleggingsarbeidet  

Planleggingsarbeidet henger som tidligere nevnt tett sammen med tilretteleggingsarbeidet. 

Som pedagog må enn hele tiden tenke tilrettelegging ut ifra det enn planlegger, den ene 

utelukker ikke den andre. Flere av informantene ga uttrykk for at individuelle forskjeller hos 

elevene påvirket i sterk grad planleggingsprosessen. Differensiert undervisning ut ifra ulike 

opplæringsmål hentet fra grunnskolenivå var gjennomgående svar fra alle informanter. Svar 

fra informantene i dette temaet vil handle om tidligere erfaringer knyttet til nivådifferensiert 

undervisning, og valg av temaer i undervisningen. Resultatene fremstilles i underkategoriene: 

nivådifferensiert undervisning og valg av innhold og materiell. 

4.2.1 Nivådifferensiert undervisning  

Alle informanter hadde tidligere erfaringer til temaet; lese- og skrivenivå. Tre av 

informantene kunne fortelle om erfaringer knyttet til store individuelle forskjeller. Noen 

elever hadde lært seg å lese, mens andre fortsatt var på et nivå hvor de måtte lydere ord. Flere 

av elevene hadde automatisert sine lese- og skriveferdigheter, mens andre arbeidet med den 

første leseopplæringen. Fellessvar fra alle informanter, var at lese- og skrivenivået ikke lå på 

videregåendeskole nivå, men at undervisningen var basert på opplæringsmål hentet fra 

Kunnskapsløftet, 2. til 7.trinn. Å vite noe om nivået til elever i lese- og skriveopplæringen sier 

noe om hva slags valg av tilrettelegging og opplæringsmål pedagogen gjør i 

planleggingsprosessen.  

Informant 1: Har bare én elev i år, men som ligger på et høyt nivå til å være Down syndrom. 

Min elev har få ortografisk feil, god tydelig håndskrift, holder seg rundt 7.trinn på nivå. Det å 

kunne besvare oppgaver som ligger på 8.-10.trinn, er mye mer krevende. 

Informant 3: Vi har faktisk et nivåskille her i klassen. En som skriver helt selvstendig, leser 

greit, og vi har én som må lydere fram å få hjelp. Hjelp til å lydere ordene for å få til uttrykk 

eller si et begrep. Her er det snakk om bare å lese noen ord, også er det pause, også kan vi 

lese litt igjen. For noen andre kanskje, å lese tre, fire korte setninger. Det går. Det er slitsomt 

fordi de strever så fælt å få til et ord. 

Informant 2: Lesing ellers, igjen det med nivå og individuelle forskjeller, det må ikke være 

altfor mye tekst. Også er det noen elever, som den ene jeg har nå, som er helt på det vi kan si 

er i oppstarts av lese- og skriveferdigheter, som går på korte eller opptil tre-stavelser, men 
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det er utfordrende. Og det å trekke bokstavlyder sammen, fonologisk bevissthet, jobber vi 

også med. 

Informant 4: Varierende, og ikke kall det adekvat i forhold til normalelever. Bøker fra 

barnetrinn, og ungdomstrinnet med hovedvekt på barnetrinnet.  

4.2.2 Valg av innhold og materiell 

Med valg av innhold menes her med hva slags temaer, oppgaver og metodebruk informantene 

har erfaringer med i planleggingsarbeidet. Med materiell menes her med hva informantene 

benytter seg av som for eksempel bøker, kompendier, nettressurser osv. 

Informant 2, hadde tidligere erfaringer med å legge opp til faste repetitive oppgaver ukentlig 

som står i elevenes ukeplan: Som faste oppgaver hver uke har vi skriftlig arbeide på PC der 

de skriver fra helgen sin og ukas ord. Elevene er jo ganske avhengige av at de har ukeplan, at 

det står tydelig hva de skal gjøre, og det tror jeg er veldig viktig for dem at de vet hva de skal 

jobbe med.   

Informant 2, hadde mest erfaringer med å bruke materiell fra barnetrinn: Materialet er på 

barnetrinn, lite på ungdomstrinnbøker.  

Informant 3, hadde tidligere god erfaring med å ta kopier fra bøker og lage kompendier 

tilpasset elevenes nivå. Spesielt gjaldt dette elever på lavt lese- og skrivenivå: Vi bruker 

kopier og lager kompendier fra START. Fordi elevene er avhengig av bilder til tekst. Så lager 

vi undervisningsmateriale selv fra bøker, der vi finner egnet materialet til elevene. Og det er 

ofte på et veldig lavt nivå. 

Informant 3: Vi bruker også Salaby, mye. Som også er en veldig fin inspirasjonskilde. For da 

får vi lytte og vi kan ha samtale om det, også en fin arena lesing, spesielt. Også er det jo også 

der oppgaver tilknyttet til de ulike temaene i Salaby, som er enkle og lett å løse for dem. 

Salaby er et nettsted. 

Informant 2, hadde tidligere erfaringene med hva elever med DS liker av innhold å arbeide 

med: Ofte at innholdet i oppgavene er litt barnslig med innslag av humor, artige, 

eventyrpreget, ja slike oppgaver føler jeg de liker å jobbe med. De er også veldig glad i å 

jobbe i bøker, skrive korte ord, fargelegge, tegne, da tenker jeg på sånn for eksempel 
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oppskrifter de må lese for hvordan de skal fargelegge. De er nok veldig glad i å sitte for seg 

selv å jobbe med repeterende oppgaver i bok.  

Informant 3, la vekt på at innhold planlegges ut ifra hva elevene vil få bruk og kan klare en 

dag å mestre selv i egen hverdag: Vi jobber også med enkle tekster i forbindelse med når vi 

skal skrive handleliste, vi prøver å knytte all tekst noe som er relevant til de som de får brukt i 

det daglige når de da skal ende opp i en bolig. Sånn at de er selvgående. 

Informantenes tidligere erfaringer med valg av innhold som har fungert i mindre grad: 

Informant 3: Viss det har blitt for mye tekst så har jeg fått erfaring med at det nytter ikke.  

Informant 2: Nye temaer de ikke har noe erfaring med, så kan elever med DS bli litt sta, låse 

seg, bli litt innesluttet. Vil heller gjerne jobbe med enkel skrivebok. Det må ikke være for 

lange tekster, med veldig abstrakte tekster, men helst med konkrete faktaspørsmål for dem å 

finne svaret. 

4.3 Lese- og skriveopplæring som nå baserer seg på 

tidligere erfaringer 

Informantene var nå opptatt av å planlegge ut ifra hva som motiverte elevene. Temaer som 

var kjent for eleven ut ifra egne interesser og livserfaringer var mest motiverende. Det var 

også viktig å tilrettelegge for selvstendig arbeid. På tross av store individuelle forskjeller blant 

elever med DS, var det å arbeide selvstendig uten for mye lærerhjelp eller lærerstøtte noe alle 

satt pris på. Videregående er siste stopp for denne elevgruppen og målet er at de i hverdagen 

skal bli mest mulig selvgående, var svar fra alle informanter. Informantenes sine mål nå ut 

ifra tidligere erfaringer i lese- og skriveopplæringen var å finne ut hva den enkelte elev kan 

klare å mestre selv i lesing og skriving inn i voksenlivet. Dette påvirket tilrettelegging- og 

planleggingsarbeidet. 

Informant 1: Jeg tror i hvert fall at eleven min sin vei inn i voksenlivet påvirker 

planleggingsarbeidet mitt.   
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Det var viktig for flere av informantene å tilpasse nivået i lese- og skriveopplæringen slik at 

det kunne mestres av eleven selv uten med for mye lærerhjelp. Dette ga i større grad 

motiverte elever.  

Informant 2: Ellers er det bare igjen at de jobber på et nivå som gjør at de mestrer det meste 

selv, men ikke alt nødvendigvis alt hele tiden. At de kan få litt hjelp av oss, men at de fortsatt 

jobber på et passende nivå slik at de føler seg motiverte i arbeidet som de skal gjøre. 

4.3.1. I tilretteleggingsarbeidet 

Alle informantenes tidligere erfaringer med tilrettelegging for elever med DS påvirket på en 

eller annen måte deres lese- og skriveundervisning nå. Informantene skisserte noen faktorer 

på hva som fungerer nå og hva som ikke har fungert tidligere basert på tidligere erfaringer i 

tilretteleggingsarbeidet. Det som motiverte i mindre grad hadde mange lært av og tok nå 

andre tilretteleggingsvalg i undervisningen. For eksempel hadde informantene før ikke tatt 

hensyn til å gjøre arbeidsoppgaver tiltalende visuelt nok i form av bilder og farger. Valg av 

ukjente og for lange tekster fungerte også i mindre grad.  

Informant 3: Hovedvekten er som sagt å bruke mye bilder for å visualisere så mye som mulig. 

Samtidig å knytte opp mot kjent stoff, sånn som de kjenner seg i, også det å ta opp noe ut ifra 

interessen dem og knytte det opp mot. Finne bilder, bruker mye bilder. 

Informant 4, la vekt på både fargebruk og bokstaver som var godt nok synlig for eleven: 

Bøker eller oppgaver med mye farger er viktig. Stor skrift på PC kan også være lurt, sånn at 

de ser selv det de skriver er riktig.  

Informantene hadde flere formeninger om hvilke spesifikke behov det bør tas hensyn til i 

tilretteleggingsarbeidet. Disse behovene var det viktig å ta stilling til for å gjøre opplæringen 

mer effektiv og verdifull for elever med DS i videregående skole. Først og fremst var det 

overordnende målet å alltid opprettholde motivasjonen og mestringsfølelsen til elevene i lese- 

og skriveopplæringene. Et viktig behov var derfor å tilrettelegge etter elevenes lese- og 

skriveinteresse. Lærerens evne til å repetere og koble forkunnskaper til ulike temaer var også 

viktig for å vekke interessen og lysten til arbeid. Elevene arbeidet mer selvstendig og krevde 

mindre hjelp fra lærer om tilretteleggingen la opp til repetisjon eller at 

innholdet/oppgaveformen i opplæringen var kjent.   
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Informant 1: De får lese tekster som interesser dem og at de får skrive om ting som de også 

synes er interessant. Lage presentasjoner om ting de liker, prøver å gi dem glede av å mestre 

og da får de produsert mye mer viss det er en oppgave som de ikke liker. 

Informant 2: De trenger mye repetisjon for å ta inn over seg det de har jobbet med. Mange 

liker å repetere det de har jobbet med, med temaer som er kjente.  

Informant 3: Det at de hele tiden blir stimulert hele tiden tror jeg er veldig viktig for den 

gruppen. Det som er viktig for dem er at de får mye repetisjon, veldig mye repetisjon. 

Informant 4: Jeg bruker mye humor i undervisningen. Gir dem alltid lov til å la dem 

presentere det de har arbeidet med. Det er en stor motivasjon. De vil gjerne vise frem det de 

har gjort, og ikke bare for meg, men for de andre også. Og da er det lettere å få dem til å 

produsere skriftlig når de vet de skal presentere. 

Andre behov var i noen tilfeller i form av lærerstyrt undervisning i tilretteleggingen. Med 

lærerstyrt undervisning menes det at elvene får tett oppfølging av lærer i det han/hun skal 

tilegne seg av kunnskap. Spesielt kom det frem at det fungerte i arbeidet med lese- og 

skrivestrategiene i rettskrivning på PC og i høytlesning. 

Informant 2: Mye av strategiene handler om pc-bruk, og mange er selvstendige i CD-ord og 

Intowords, men må ha påminnelser fra lærer i å bruke programmene. Det virker som det 

hjelper at de hører ordlyden (klangen) og stavelsene fra læreren før de skriver ordet. 

Informant 4: PC er ofte greit siden det kommer rød strekk og kan korrigere selv eller spørre 

lærer om hjelp. Igjen, CD-ord med ordforslag, kan være fint å benytte hos noen elever når de 

skriver.  

Tidligere erfaringer med elever med DS som blir umotiverte av høytlesning har gjort at 

informantene har løst dette på andre måter. Det kom frem ulike løsninger, men metoder som 

fungerte var at dette ble tilrettelagt individuelt, helst til én-til-én undervisning med lærer eller 

assistent.  

Informant 3: De synes og merkes at de synes det er litt sårt, litt vondt og vil skåne dem for det 

og da tar vi dem ut og leser én-til-én.   
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Informant 2 uttrykte at høytlesning ikke lenger skjer i større grupper. Det tilrettelegges nå i 

mindre grupper. Informant 1 uttrykte også at dette fungerer i mindre grupper, spesielt når det 

blir lest etter metoden veiledet lesing.  

Informant 2: I mindre grupper kan høytlesning fungere. 

Informant 1: Elev har jobbet mye med veiledet lesing som metode i små grupper, noe som er 

lærerstyrt. De leser først for seg selv. Etterpå kan de lese høyt, én side hver. Vi snakker 

sammen i gruppen om innholdet til slutt.  

Informant 4, la vekt på at eleven fikk lese fra valgfri tekst eller avsnitt. Elevene fikk også lest 

alene igjennom stoffet først, og ord ble forklart av lærer om ord eller begreper var vanskelige. 

Det var fokus på at høytlesning var frivillig.  

Informant 4: De blir ikke tvunget til å lese høyt. De får valget om å lese eller ikke lese høyt, 

og de får lov å lese gjennom først alene. Også kan de peke på et avsnitt selv, som de ønsker å 

lese. Da får de først lese avsnittet i fred og ro først. Også kan de spørre om det er noe de 

lurer på. 

4.3.2. I planleggingsarbeidet  

Der informanten hadde tidligere erfaring med hvor det stoppet opp hos eleven i lese- og 

skriveopplæring påvirker nå planleggingsarbeidet i valg av innhold for opplæringen.  

Informant 2: Der det kan stopper opp: ord med dobbel konsonant, bokstavlydene: b/t, hj-ord, 

sj-lyden og kj-lyden og bokstavlyden t og k. Bokstavlyder blandes av og til med hverandre. 

Derfor jobber de ukentlig med ukas ord, og jeg planlegger ofte at de skal jobbe med slike ord. 

Informant 4: Fremmedord, som de aldri har hørt før, og sj- og kj-lyden.  

Det var gjennomgående hos alle informanter hva som kunne være utfordrende å arbeide med i 

lesing og skriving. Ord som ikke er lydrette, har flere stavelser eller er ukjente for eleven og 

også begreper kunne være vrient for elevene. Dette var på det laveste lese- og skrivenivået. 

Som tidligere nevnt liker denne elevgruppen det som er kjent og som kan mestres alene uten 

for mye lærerstøtte. Det var derfor viktig i dette arbeidet å lære elevene ulike lese- og 

skrivestrategier for at de selv skal bli mer selvstendige en dag. Målet er å bli mer selvstendige, 

uten for mye støtte eller hjelp når et problem oppstår. I lese- og skrivestrategier var det å lytte 
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ut første bokstav eller det som informantene kalte å lydere ord mye brukt. Dele ord i stavelser 

for deretter klappe ordet var også en lese- og skrivestrategi informantene benyttet seg av. På 

dette nivået trente også elevene på å finne ordforslag på PC og få tekst opplest selv uten at 

lærer leste for dem.  

Informant 3: Lyderingsmetoden er den som fungerer best, å lydere seg frem. Det er den beste 

metoden. Det er for noen vanskelig å vite hvor de skal plassere tunga, spesielt gjelder dette sj-

lyden og kj-lyden. Jeg trener av og til med dem med tunga, sånn at de får den mer ned, for å 

få fram lyden, og det pleier å hjelpe. Det er en mestringsfølelse å klare å si noen av de 

vanskelige ordene med disse lydene. 

Informant 2: At man for eksempel klapper takten på ord, stavelser, kan være en fin måte å 

gjøre det på i rettskrivning. Føler at det er en hjelp at vi lærere sier: LE-SE.  

Informant 4: Å klappe ord inn i stavelser i skriving er en metode jeg synes fungerer. 

Elever med DS som har automatisert den tekniske biten av lese- og skriveferdigheter arbeidet 

med ulike lesestrategier knyttet til leseforståelse. Tekniske biten menes med at eleven kan lese 

og skrive uten å lydere og stave seg frem, ord for ord. Det var variert metodebruk blant 

informantene. Det ble lagt opp til at elevene skulle trene på å forstå ordet selv ved hjelp av 

ordforklaringsprogrammer på PC. Lesestrategiene søkelesing, nøkkelord og gjenfortelling ble 

også tatt i bruk for at elevene skulle trene på ulike lesestrategier.   

Informant 1: Teknisk sett kan elev lese ganske bra, god leseforståelse som hører til på 

barnetrinnet. Elev kan gjenfortelle. 

Informant 2: Å finne nøkkelord er også noe vi jobber med i lengre tekster. Skumlesing jobber 

vi med nå, men det er ikke alltid lett for dem å skjønne hva de skal lette etter i skumlesing. Vet 

de helt sikkert hva de skal lete etter eller noe som er kjent, finner de ord/nøkkelord ved hjelp 

av skumlesing.    

 

Informant 4: Det fungerer å gjenfortelle det vi har lest eller har skrevet.  

4.3.3 Mål som baserer seg på veien videre i livet  

Informantene ga uttrykk for at de nå arbeidet mye med å gjøre elevene selvstendige i lese- og 

skriveferdigheter ut ifra det mestringsnivået de tenker er realistisk å oppnå hos den enkelte. 
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En viktig faktor var derfor å planlegge lese- og skriveopplæringen med mål om at de kan være 

praktisk anvendelig i livet etter videregående skole. Det å være minst mulig avhengig av 

andre i hverdagen var et overordnet mål hos informantene. Mål som elevene kunne 

nyttiggjøre seg av videre i livet preget ofte innholdet i undervisningen.  

Informant 1: Det skal være å nyttiggjøre seg. Praktisk anvendelighet i senere i livet. Lese 

matoppskrifter. Kunne lese tidstabeller, trikketabeller for å kunne greie seg selv og være 

selvstendig. 

Informant 2: Det å kunne svare på en kort tekstmelding, skrive beskjed, eller det å kunne se 

og lese fra en handleliste, og at de kan benytte seg av det i hverdagen sin. Også i 

kommunikasjonen med andre folk, at de skjønner innholdet. At de kan kunne benytte seg av 

lesing og skriving i hverdagen sin på en måte at de får god livskvalitet tenker jeg. Det er det 

jeg håper jeg de skal få ut av å gå på skolen i så mange år. 

Informant 2: Å formidle korte beskjeder til andre. Lese tekstmelding, skrive beskjeder til 

hverandre. Gjøre seg forstått, rett og slett. At de klarer å skrive en handleliste, gå på 

butikken, leser trikketabeller, skrive meldinger og beskjeder til hverandre, kunne 

kommunisere det å skrive og lese. 

Informant 3: Viktig er i hvert fall at de behersker sin underskrift, det er vesentlig. For det er 

noe de kommer til å måtte gjøre. 

Informant 4: Bruke verktøy de har lært seg videre i livet. Bruke verktøy når de skriver så er 

det ofte på pc, lære å bruke de programmene på pc. Få ting opplest når du ikke klarer selv å 

lese og forstår det. 

Informant 1: Det er å ha en funksjonell leseforståelse på et nivå som at eleven selv klarer å 

greie seg uten for mye hjelp fra andre mennesker. Finne ut selv når jobben starter, klare å stå 

opp selv, finne ut av selv når trikken går og forstå hvor mye penger som trengs for å kjøpe 

frokost.  
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5 Drøfting av resultater 

Formålet med denne studien er å belyse lærernes erfaringer med lese- og skriveopplæringen 

for elever med DS i videregående skole. Studien ønsker å belyse hvordan tidligere erfaringer 

påvirker tilrettelegging- og planleggingsarbeidet nå. Denne studien har som mål å svare på 

problemstillingen: «Hvilke erfaringer har lærere i videregående skole i forhold til lese- og 

skriveopplæring, og hvordan bruker de disse erfaringene i deres tilrettelegging og 

planleggingsarbeid med elever med Downs syndrom?» De mest fremtredende resultatene fra 

kapittel 4 skal drøftes videre opp mot teori og tidligere forskning på området. Diskusjonen har 

som formål å få frem ulike faktorer som påvirker tilrettelegging- og planleggingsarbeidet i 

lese- og skriveopplæringen. Dette vil belyses gjennom informantenes tidligere erfaringer ut 

ifra hva som har fungert i større og mindre grad. Drøftingen vil til slutt legge sin hovedvekt på 

hvordan lærerne bruker dette erfaringsgrunnlaget i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet i 

dag. 

5.1 Informantenes tidligere erfaringer i lese- og 

skriveopplæringen 

Informantenes tidligere erfaringer la vekt på hva som har fungert i større og mindre grad i 

lese- og skriveopplæringen. Informantene la vekt på hva som motiverer elevene som en viktig 

overordnet faktor. Dette har påvirket dere videre tilrettelegging- og planleggingsarbeid i lese- 

og skriveopplæringen i dag. Flere av informantene uttrykte at elever med DS ikke ble 

motivert for læring om temaer og oppgaver i undervisningen var ukjent. De ble heller ikke 

motiverte om lesetekster/oppgaver var for lange. Ukjente og for lange lesetekster fungerte 

derfor i mindre grad i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet. Tekster som også krevde 

abstrakt tenkning motiverte elever med DS i mindre grad fordi dette opplevdes som vanskelig 

å mestre. Tidligere erfaringer knyttet til nye oppgaveformer ga også utfordringer i 

tilrettelegging- og planleggingsarbeidet. Erfaringer med å gi elevene rutinebaserte oppgaver 

var heller å foretrekke. Det var viktig å planlegge og tilrettelegge ut i fra det elevene opplevde 

som trygt fremfor det å gå bort i fra rutinen. Forskningen støtter også mot at fast struktur i 

undervisningen er viktig for elever med utviklingshemming. Konsekvensene av manglende 

struktur i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet kan føre til mindre motiverte og lærelystene 

elever (Sigstad, 2017). Nye oppgaveformer kan oppleves som lite strukturert, strevsomt og 
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oppleves for vanskelig til å kunne lykkes med i arbeidet. Å bli motivert i positiv retning 

handler i sterk grad å vite at man kan klare å mestre det enn skal utføre av arbeid. Det er også 

fare for at de selv må ta for mye ansvar i egen læring som også bidrar til følelsen av å 

mislykkes. Dette støtter også mot Drew & Hardman (2007) som påpeker at elever med 

utviklingshemming har lite motivasjon i nye situasjoner der de selv må ta ansvar. Dette kan ha 

sammenheng med tidligere erfaringer der elevene har mislykkes i slike sitasjoner, og følt at 

det uansett ikke nytter om de prøver. En viktig faktor for å motivere elever med 

utviklingshemming i skolen er at de lykkes (Sigstad, 2017). Valg av ukjente oppgaver i 

tilrettelegging- og planleggingsarbeidet vil derfor være en sjanse å ta i forhold til 

mestringsfølelsen hos elever med DS.  

 

Flere av informantene trakk også frem at det var viktig å tilrettelegge oppgaver etter det 

visuelle. Flere av informantene trakk frem dårlige erfaringer med oppgaver som bestod av for 

mye tekst og med for lite bilde- og fargebruk. Lese- og skriveopplæringen måtte derfor være 

tiltalende visuelt i form av bilder, farger og utfyllingsoppgaver med fine illustrasjoner. 

Bildene burde bevisst også tilrettelegges etter hva elevene med DS kan kjenne seg igjen i 

knyttet til temaer relatert til eget liv. At en slik tilrettelegging fungerer i større grad er ikke 

tilfeldig. Elever med utviklingshemming bør bygge undervisningen sin på det elevene allerede 

kan og benytte konkreter i form av visuelt materiale når nytt stoff skal læres (Sigstad, 2017).  

Ut ifra informantenes svar er det tydelig at det planlegges ut ifra hva som er kjent hos eleven.  

 

Forskningen sier at gode lærerstrategier kan hjelpe hukommelsen, spesielt er dette relevant og 

en viktig forutsetning når eleven trenger hjelp til å avkode og forstå en tekst. Det var få av 

informantene som la vekt på førlesing som strategi noe som kan hjelpe elever med 

førforståelsen av ny tekst eller når nye temaer blir presentert. Ut ifra svarene var det mest 

fokus på holde seg til oppgaveformer som var kjent, og ta utgangspunkt i det. Førlesing kan 

være en nyttig strategi som kan oppmuntre eleven med å tenke gjennom hva teksten 

inneholder, og i samtale med lærer få vanskelige ord forklart før oppgave og tekst blir løst 

eller lest (Rygvold, 2017). Det kan derfor stilles spørsmåltegn om det var mangelfulle svar fra 

informantene som omhandlet å lære elevene flere varierte strategier for læring? Teorien sier at 

også elever med utviklingshemming har nytte av tankekart som en visuell læringsstrategi. Ut 

ifra svarene fra informantene ble det ikke brukt tankekart. Tankekart kan være en nyttig 

strategi for å hjelpe eleven med å strukturere og få en bedre oversikt over egen læring, og for 
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å se hvordan kunnskapen som er lært henger sammen (Sigstad, 2017). Dette er også en form 

for organisasjonsstrategi (Anmarkrud & Refsdal, 2012; Rygvold, 2017).  

  

Temaer som også omhandler ting som skal skje frem i tid kan bli for abstrakt og uforståelig 

for elever med DS. Mennesker med DS mestrer mer å forholde seg til en konkret og 

hverdagslig tankegang fremfor det abstrakte (Mæhle, 2011). Bilde- og fargebruk kan også 

trigge hukommelsen i positiv retning hos mennesker med utviklingshemming. Mennesker 

med DS har sin styrke i at de har en sterk visuell hukommelse (Tidemann-Andersen, 2010). 

Den sterke visuelle hukommelse kan brukes til å utarbeide gode arbeidsferdigheter og rutiner 

dersom en tar vedkommende gjennom prosessene i passende tempo (Mæhle, 2011).  

 

5.2 Tilrettelegging og planlegging ut ifra individuelle 

forskjeller i lese- og skriveferdighet hos elever med 

DS  

Å tilrettelegge og planlegge etter riktig vanskelighetsgrad eller nivå hos elever med DS virket 

som å være en utfordring blant lærerne i intervjuundersøkelsen. Å planlegge etter riktig 

vanskelighetsgrad var derfor en sentral faktor i motivasjonen i lese- og skriveopplæringen.  

Én informant uttrykte at det var viktig at elevene med DS jobbet på et nivå som de mestret 

selv, men ikke nødvendigvis hele tiden. Når lærerne hadde klart å tilrettelegge etter et 

passende nivå var også elevene motiverte i det arbeidet som skulle gjøres. I utfordringer med 

tilrettelegging- og planleggingsarbeid var årsaken store individuelle forskjeller blant elever 

med DS. Dette støttes også av forskning som forklarer store individuelle forskjeller grunnet 

ulik alvorlighetsgrad av utviklingshemming hos mennesker med DS (Mæhle, 2011). Flere av 

informantene kunne fortelle at flere av elevene hadde automatisert sine lese- og 

skriveferdigheter, mens andre arbeidet med den første leseopplæringen. Undervisningen var 

basert på opplæringsmål hentet fra grunnskolenivå, 2. til 7.trinn. To av informantene hadde 

elever med DS som måtte ha lærerstøtte til å lydere ord. Nivået til disse elevene var lavt og de 

måtte ha korte ord med maks tre stavelser. Spesielt la informant vekt på erfaringer med at 

elever med DS kunne streve veldig med å lese ord. Noen av elevene med DS på 

videregåendenivå strever derfor med avkoding som vil si at dem har svak ortografisk 

kunnskap og at dem henger etter i alfabetisk lesing (Rygvold, 2017).  
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Tiltak som informantene tok i bruk i tilretteleggingen for disse elevene var å fokusere på 

stavelser i ord. Én informant ga uttrykk for at det virket som det hjalp når elevene fikk høre 

ordlyden og stavelsene fra læreren før ordet ble lest eller skrevet. Flere av informantene 

klappet derfor også hver stavelse i ordet sammen med elevene. Hensikten hos informantene 

var å bevisstgjøre hvordan lydene artikuleres. En lærer hadde også satt i gang det databaserte 

treningsprogrammet AskiRaski som tiltak. Dette ble brukt til å lese ord sammen med elev. 

Dette er også en form for avkodingstrening (Rygvold, 2017). Der noen elever strevde med 

skriving var det å bruke PC-programmet: CD-ORD sentralt. Dette programmet gir elevene 

ordforslag slik at elevene kan fylle inn det riktige ordet. PC-bruk i tilretteleggingen var derfor 

et viktig tiltak i lese- og skriveopplæringen, spesielt for de elevene med DS som strevde med 

avkoding.    

 

Elever med DS som hadde automatisert lese- og skriveferdigheter likte godt å skrive mye om 

personlige ting, gjerne i dagbokstil. Dette kunne flere av informantene fortelle. Elever med 

DS som hadde få ortografiske feil, og som skrev mye, kunne likevel ha vansker med 

leseforståelsen. I forskningen til Næss (2012) kom det frem at barn med DS strever med 

verbalt korttidsminne som kan gjøre det vanskelig å utvikle et funksjonelt ordforråd. På grunn 

av denne vansken kan elever med DS streve med leseforståelsen. Elever med god 

leseforståelse krever at den verbale informasjonen holdes i hukommelsen, den skal både 

lagres og knyttes til kjente ord som er lagret i langtidshukommelsen (Rygvold, 2017).  

5.3 Kunnskap om hva som påvirker tilrettelegging- 

og planleggingsarbeidet i lesing og skriving nå 

Tidligere erfaringer knyttet til hva som motiverer elever med DS, påvirket tilrettelegging- og 

planleggingsarbeidet i lesing og skriving nå i dag. Både indre og ytre motivasjon kan bidra til 

å hjelpe eleven til opplæringen i lesing og skriving (Refsahl, 2012). Indre motivasjon utvikles 

gjennom personens ønsker, interesser og behov. Ytre motivasjonen handler om noe som 

utvikles gjennom belønning som kommer etter at noe er gjort. For eksempel å få karakterer og 

komme inn på en annen utdanning frem i tid handler om ytre motivasjon. Teorien påpeker at 

alle mennesker styres av ytre og indre motivasjon, og at dem henger tett sammen (Refsahl, 

2012). Elever med DS vil i mindre grad styres av ytre motivasjon slik som mennesker med 
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normalutvikling gjør. Dette fordi de ikke har samme evne til å motivere seg mot et mål frem i 

tid. Dette kan ha sammenheng med at mennesker med utviklingshemming strever med 

tidsoppfatning (Tidemand-Andersen, 2008; Sigstad, 2017).  Dette kan også relateres til at 

elever med DS har vansker med å overføre kunnskap og ferdigheter fra en sitasjon til en 

annen som kalles generaliseringsvansker (Mæhle, 2011). Kunnskap som er lært i 

skolesammenheng kan være vanskelig å overføre til en jobbsituasjon frem i tid. Det vil også 

være urealistisk for elever med DS å motivere seg ut ifra det å få karakterer på grunn av rett til 

IOP § 5-5 og retten til spesialundervisning § 5-1 første ledd. Elever med DS vil istedenfor 

karakterer få skriftlig vurdering i form av helårsrapport (UDIR, 2014). 

 

Det kom ikke frem spesifikt fra noen av informantene om hva som trigger den ytre 

motivasjonen hos elever med DS. Ingen av informantene snakket om at noen av elevene var 

avhengig av belønning for å være motiverte i lese- og skriveopplæringen. Det kom heller frem 

hvilke ytre konkrete faktorer som motiverte elevene til god arbeidslyst, og at disse ytre 

faktorene påvirket lese- og skriveopplæringen nå i dag. Bilde- og fargebruk i bøker og 

oppgaver var ytre faktorer som motiverte elevene, og som var viktig å ta hensyn til i 

tilrettelegging- og planleggingsarbeidet i lese- og skriveopplæringen. PC-bruk var også en 

ytre faktor som ga mestringsfølelse hos elever med DS. Informantene ga uttrykk for at bruk 

av teknologiske verktøy motiverer, og fungerer godt i undervisningen. Det var mestring 

knyttet til bruk av retteprogram i Word og innlæring av andre lese- og skriveverktøy på PC. 

At elevene skulle mestre noe helt selv var et viktig fokusområde i undervisningen hos 

informantene. Teknologiske verktøy hjalp ofte elevene med å vise rød strekk om noe var 

skrevet feil, elevene kan derfor korrigere selv uten å spørre lærer om hjelp. Det var også 

viktig med stor størrelse i skrift i de ulike lese- og skriveprogrammene. Elever med DS kan ha 

synsvansker knyttet til diagnosen sin og en slik tilrettelegging på PC er derfor en faktor å ta 

hensyn til tilrettelegging- og planleggingsarbeidet. Forskning støtter også mot bruk av digitale 

verktøy. Elever med lese- og skrivevansker som får utbytte av ulike digitale verktøy vil 

kompensere mer for svake ferdigheter og bidra til større motivasjon for læring (Rygvold, 

2017).  

 

Som tidligere nevnt utvikles indre motivasjon gjennom en persons ønsker, interesser og behov 

(Rygvold, 2017). I resultatdelen kom det frem at alle informantene tok utgangspunkt i elevens 

ønsker, interesser og behov i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet sitt. Som tidligere nevnt 
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ønsket elever ofte lite tekst, stor skrift, temaer som var kjent og bruk av mye bilder og farger i 

bøker/oppgaver. Én informant ga også uttrykk for at elever med DS likte godt å presentere 

eget arbeid for de andre i klassen. Dette ble presisert å være en stor motivasjonsfaktor for 

denne eleven. En viktig faktor i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet vil derfor være å ta 

hensyn til elevens ønsker og behov som nettopp teorien om indre motivasjon støtter. Dette 

kan gi motiverte elever i lese- og skriveopplæringen.  

 

Ut ifra tidligere erfaringer var det også et fokusområde i tilrettelegging- og 

planleggingsarbeidet som pekte seg ut. Flere av informantene nevnte i den sammenheng ofte 

repetisjon eller det å repetere mye som en viktig faktor i sitt tilretteleggingsarbeid. Teorien 

støtter også dette ved at det er viktig med overlæring, også etter at stoffet er innlært (Sigstad, 

2017). Det er ikke bare tidsoppfatning og abstrakte ord elever med DS kan ha vansker med, 

men også er evnen til å prosessere inntrykk nedsatt. Dette vil si at elever med DS kan ha 

forstått innhold i både hva det lærer har sagt og hva som er meningen med oppgaven, men at 

de trenger lengre tid enn normalutviklede til å svare på spørsmål, både muntlig og skriftlig 

(Mæhle, 2011). Prosesseringsvansker handler om evnen til å bearbeide informasjon (Sigstad, 

2017). For å hjelpe elever med DS ut ifra denne vansken kan det være et fokusområde å 

tilrettelegge og planlegge ut i fra enkelt temaer som har relevans for elevenes hverdag 

(Sigstad, 2017). Spesielt én informant la nettopp vekt på å knytte all tekst til daglige gjøremål 

som for eksempel å klare skrive handleliste. Det skulle være relevant i forhold til at dem en 

dag skal bo i egen bolig. Målet var at elevene skulle bli selvgående i slike hverdagslige 

gjøremål. 

5.4 Læringsmål i lesing og skriving sett i et 

livsløpsperspektiv 

Først og fremst må prioritering av læringsmålene ta utgangspunkt og hensyn til elevenes 

funksjonsnivå (Sigstad, 2017). Læringsmål i IOP må derfor tenkes ut ifra elevenes faktiske 

potensiale. De må være funksjonelle, og realistiske for eleven det gjelder (Sigstad, 2017). 

Flere av informantene ga uttrykk for at lese- og skriveopplæringen baserte seg på hva elevene 

kunne nyttiggjøre seg av videre i livet etter videregående opplæring. Elever med DS har blitt 

unge voksne på 20-21 år når videregående avsluttes. Ofte var læringsmålene lagt opp til å 

være praktisk anvendelige. Informantene la derfor vekt på læringsmål som var funksjonelle 
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og praktisk anvendelige i lesing og skriving. Eksempler var at elevene hadde læringsmål 

knyttet opp mot det å lære seg å lese tidstabeller, trikketabeller og å skrive beskjeder på 

mobiltelefon. Én annen informant svarte at det var viktig å kunne beherske sin egen 

underskrift og benytte seg av ulike opplesningsprogram på PC, iPad eller mobil når de selv 

ikke klarer å lese selv. Dette var alle fokusmål knyttet til at elevene en dag skal klare seg mer 

selv i egen bolig og i egen hverdag. Mer selvstendighet i lese- og skriveferdigheter kan 

knyttes til livskvalitet. Elever med DS som mestrer selv arbeidsoppgaver som er gitt, ga også 

mer motiverte, fornøyde og lærevillige elever. Forskning støtter også at innhold og 

opplæringen i undervisningen for mennesker med utviklingshemming bør tenkes ut ifra et 

livsløpsperspektiv (Sigstad, 2017). Det er derfor viktig i tilrettelegging- og 

planleggingsarbeidet å tenke hvilke læringsmål og valg av metoder og temaer som kan være 

nyttig for eleven videre i livet. Læringsmålene i undervisningen bør prioriteres ut ifra hva 

eleven en dag i voksen alder skal mestre i tilrettelagt arbeid og hvilke ferdigheter som trengs 

for å bli selvstendig i egen bolig (Sigstad, 2017). 
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6 Avsluttende refleksjon og konklusjon 

Denne studien har hatt som mål å svare på problemstillingen: 

 

«Hvilke erfaringer har lærere i videregående skole i forhold til lese- og skriveopplæring, og 

hvordan bruker de disse erfaringene i deres tilrettelegging og planleggingsarbeid med elever 

med Downs syndrom?» 

 

Formålet med denne studien er å belyse lærernes erfaringer knyttet til lese- og 

skriveopplæring for elever med DS i videregående skole. Studien ønsket å få svar på hvordan 

tidligere erfaringer har påvirket og har blitt brukt videre inn i tilrettelegging- og 

planleggingsarbeidet. Studien har sett på ulike faktorer, på hva som fungerer i større og 

mindre grad i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet knyttet til lese- og skriveopplæringen. 

 

I studien kom det frem fellestrekk om hva informantene mente motiverte elever med DS i 

lese- og skriveopplæringen. Det som var gjennomgående var at elever med DS jobbet best når 

oppgaveformen var kjent. Elevene med DS likte også godt selvstendig arbeid i fargerike 

bøker med fyll-ut-oppgaver. Planleggingsarbeidet la også vekt på temaer relatert til deres 

referanseramme. Det kunne være utfordrende å holde fokus og være konsentrert når læreren 

hadde valgt lese- og skriveoppgaver utenfor deres interesseområde. Flere av informantene 

trakk også frem PC-bruk som en viktig motiverende faktor i tilretteleggingsarbeidet. Det kom 

frem at elevene med de svakeste lese- og skriveferdighetene, ville være helt avhengig av å 

lære seg opplesningsprogram på PC eller mobil for å bli mer selvstendige inn i voksenlivet 

etter videregående skole. 

 

Det var ingen av informantene som hadde erfaring med å bruke kompetansemål fra 

læreplanen fra videregående. Nivået i denne elevgruppen var nokså sprikende, og 

informantene la vekt på store individuelle forskjeller. Informantene ga ulike svar om hvilke 

opplæringsmål de hentet fra Kunnskapsløftet. Noen mål ble hentet fra 2.-4. trinn, mens andre 

hentet mål fra 5.- 7.trinn. Én av informantene hadde erfaring med en elev med DS som brukte 

noen lærebøker fra ungdomsskole, 8.trinn. Opplæringsmålene hos informantene la vekt på å 

være funksjonelle i forhold til hva dem vil få bruk for senere i livet. Hos de elevene med DS 

som fortsatt jobbet med å avkode ord, og som ikke var selvstendig i lesing og skriving, hadde 
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mål om å gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig ved hjelp av opplesningsprogrammer på 

PC/iPad og mobil. Innholdet i undervisning la vekt på å lære seg å mestre egen underskrift, 

skrive handlelister, lese rutetabeller i kollektiv transport og skrive korte beskjeder på 

mobiltelefonen. 

 

I intervjuundersøkelsen kom det også frem at elever med DS har utfordringer med å forstå det 

abstrakte. Det å lese en tekst mellom linjene er vanskelig og det trengs ofte lærerstøtte. Elever 

med DS på videregående liker å arbeide med det de kan og har interesse for. Faktabaserte 

tekster var heller å foretrekke versus lengre tekster der elevene måtte reflektere selv å svare 

med egne ord.  Å tenke ut over det konkrete er ikke lett og kan demotivere elever med DS. 

Derfor la informantene vekt på rutine og fast struktur, og med det gi dem faste oppgaver de 

var kjent med i tilretteleggingsarbeidet. Oppgavene i lese- og skriveopplæringen la derfor 

vekt på høy mestringsprosent. Det som ga god mestringsfølelse motiverte elevene til læring. 

En annen viktig faktor var også å ta hensyn til elevens ønsker og behov. Dette ga motiverte 

elever i lese- og skriveopplæringen. Elever med DS som mestret arbeidsoppgaver selv, uten 

for mye lærerstøtte, ga også mer motiverte elever. Det var derfor viktig å vektlegge 

nivådifferensiert undervisning i tilrettelegging- og planleggingsarbeidet.   

 

Siden denne studien består av et lite antall informanter, er det vanskelig å komme opp med en 

bestemt konklusjon ut ifra problemstillingen. Studien har forhåpentligvis fått frem ny 

kunnskap rundt lærernes erfaringer knyttet til tilrettelegging- og planleggingsarbeid i lesing 

og skriving i videregående skole. Hovedfunn i studien viser at lærernes tidligere erfaringer 

med hva som har fungert i større og mindre grad, påvirker lærernes tilrettelegging- og 

planleggingsarbeid nå i dag.  

6.1 Forslag til videre forskning 

I studien kom det frem at elever med DS ble motiverte av ulike teknologiske hjelpemidler. 

Informantene ga uttrykk for at de elevene med DS som fortsatt var på et lavt lese- og 

skrivenivå var mer avhengig av ulike PC- programmer og apper på iPad. En videre forskning 

ut ifra denne studien kan derfor stille spørsmål knyttet til hvorfor det er mest fokus på de 

svakeste elevene knyttet til å ta i bruk ulike teknologiske programmer? Hvilke teknologiske 

programmer kan elever med DS som har gode lese- og skriveferdigheter, men som strever 

med leseforståelsen ha nytte av? 
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Som lærer gjør man hele tiden pedagogiske valg. I hvilken grad er lærere klar over hvilke 

valg man gjør og hvorfor? Konsekvensen av lærere som ikke reflekterer rundt dette vil jeg tro 

lett kan gå i de samme vante spor. Det vil i den sammenheng knyttet til denne studien, vært 

interessant å se nærmere på hvor gode lærere egentlig er til å reflektere over sine egne 

erfaringer knyttet til elever med DS. Hvilke faktorer spiller inn når det reflekteres over egne 

erfaringer? Reflekteres det sammen med andre kollegaer eller blir refleksjonsarbeidet for det 

meste gjort alene? Det kunne også vært interessant å se på hvordan ledelsen innad i skoler 

legger vekt på refleksjonsarbeid knyttet til erfaringer. Jeg synes selv etter ni år som lærer at 

det har vært liten tid til å reflektere og bearbeide erfaringer sammen med kolleger. Å 

reflektere rundt egne erfaringer har jeg gjort mest alene, og litt i forbifarten sammen med 

kolleger. Ofte har mitt refleksjonsarbeid handlet om frustrasjoner over hva som har fungert i 

mindre grad. Det kunne derfor vært spennende og sett ny forskning på hvordan lærere 

reflekterer over egen praksis. Hvilke faktorer ville ha kommet frem om lærere ble utfordret til 

å svare på hvorfor ting fungerer i større og mindre grad? Vil det være mulig å finne 

kjennetegn på hva som er et godt refleksjonsarbeid versus hva som er dårlig? Hvem er det 

som er gode på å bruke sine erfaringer nå? Hva karakteriserer disse lærerne? Jeg tenker at et 

godt refleksjonsarbeid i samarbeid med flere spesialpedagoger kan bidra til å forstå egen 

praksis. Avslutningsvis tror jeg på at en holdning om å la andres tanker berike sin egne bidrar 

til økt innsikt i det spesialpedagogiske arbeid.  
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Vedlegg 1 – Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv og 

samtykke 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 

- Siste stopp innenfor lese- og skriveopplæringen for elever med 

Down syndrom: En kvalitativ studie av lærere som arbeider i den 

videregående skole. 
 

Bakgrunn og formål 

Formålet med dette prosjektet er å belyse erfaringer lærere/spesialpedagoger har med elever 

med Downs syndrom knyttet til lese- og skriveopplæringen, og hvordan disse erfaringene 

brukes i tilrettelegging og planleggingsarbeid av undervisningen.   

 

Dette er en masteroppgave ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Studien innebærer et individuelt intervju som har fokus på de erfaringer du har som 

lærer/spesialpedagog knyttet til lese- og skriveopplæringen med elever med Downs syndrom 

og hvordan du bruker disse erfaringene i din tilrettelegging av undervisning. Intervjuet vil 

vare cirka én time og bli tatt opp på diktafon/båndopptaker. Tre til fire 

lærere/spesialpedagoger inviteres til deltakelse i studien og intervjuene vil bli foretatt i april 

på et sted som passer deg.  

 

Kriterier for deltakelse  
For å kunne delta må du være lærer som har tatt tett oppfølging av elever med Down 

syndrom. I tillegg må du ha minst to års erfaring i den videregående skole med lese- og 

skriveopplæringen for denne gruppen elever.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg som student og min 

veileder, Linda Larsen som har tilgang til personopplysninger og dataen fra intervjuet. Opptak 

av intervjuene lagres på minnepenn med passord. Deltakerne vil ikke bli gjenkjent i 

publikasjonen, da all innhentet data vil bli anonymisert.  
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Datamaterialet vil bli slettet etter innlevering av oppgaven den 17. november 2017.  

 

Frivillig deltakelse  
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg uten konsekvenser.  

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte 

Ingvild Elgtvedt, på tlf: 91822165 (ingvil2407@osloskolen.no). Du kan også kontakte 

veileder Linda Larsen på tlf: 22857733 (linda.larsen@isp.uio.no). 

 

Om du kunne tenke deg å være med, undertegner du samtykkeerklæringen før intervjuet vårt 

starter. Dersom du trekker deg under intervjuprosessen eller i etterkant, vil alle opplysninger 

om deg bli slettet og makulert.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

  

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, «Siste stopp innenfor lese- og skriveopplæringen for 

elever med Down syndrom. En kvalitativ studie av lærere som arbeider i den videregående 

skole», og gir med dette mitt samtykke til å delta.  

 

Jeg er kjent med at opplysninger om meg vil bli behandlet konfidensielt, og at jeg ikke vil 

være gjenkjennbar i masteroppgaven. Jeg er kjent med at det bare er Ingvild Elgtvedt og 

Linda Larsen som vil ha tilgang til opplysninger om meg.  

 

Jeg er kjent med at deltakelse i prosjektet er frivillig og jeg har muligheten til å trekke meg fra 

studien når som helst, uten noen spesiell grunn.  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3 - Intervjuguide 

Intervjuguide 

Arbeidstittel: Siste stopp innenfor lese- og skriveopplæringen for elever med Down 

syndrom: En kvalitativ studie av lærere som arbeider i den videregående skole. 

 

Problemstilling: Hvilke erfaringer har lærere i videregående skole i forhold til lese- og 

skriveopplæring, og hvordan bruker de disse erfaringene i deres tilrettelegging og 

planleggingsarbeid med elever med Downs syndrom.  

Orientering til informanten:  

- Forklare informanten hensikten med forskningsprosjektet  

- Vise til konfidensialitet og anonymisering  

- Forklare hensikten med båndopptakeren  

- Vise til mulighet for å trekke seg fra prosjektet  

- Eventuelle spørsmål fra informanten før innledende spørsmål  

- Fortelle litt om meg selv og introdusere temaene  

HVORDAN BRUKER DU TIDLIGERE ERFARINGER VIDERE INN I UNDERVISNINGEN 

DIN? 

 

Innledende spørsmål  

1. Fortell litt om deg selv? Hvem er du? Kjønn/alder?  

2. Hva slags utdannelse har du?  

3. Hvor mange år har du arbeidet som lærer/spesialpedagog? 

4. Hvor mange år har du arbeidet med elever med Downs syndrom? 

5. Har du hatt ansvaret for tilrettelegging og planleggingsarbeid knyttet til lese- og 

skriveopplæringen for elever med Downs syndrom? 

6. Hvor mange års erfaring har du med dette? 

7. Hvor mange elever med DS underviser du dette skoleåret 
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Lese- og skrivenivå for elever med Downs syndrom på videregående skole 

8. Hvordan opplever du lese- og skrivenivået til elever med DS på videregående skole?  

9.På tross av at alle har diagnosen DS, opplever du individuelle forskjeller på lese- og 

skrivenivå? Nevn noen eksempler. 

10. Er nivået på undervisningsmateriale knyttet til barne-, ungdom – eller videregående skole?  

11. Hva slags undervisningsmateriale har elever med DS i videregående skole?  

12. Når kan det stoppe opp hos eleven i lesing?  

13. Når kan det stoppe opp hos eleven i skriving?  

 

Erfaringer knyttet til tilrettelegging og planleggingsarbeid  

14. Hva legger du som spesialpedagog hovedvekt på i din tilrettelegging knyttet til lesing- og 

skriving?  

15. Hva legger du som spesialpedagog hovedvekt på i ditt planleggingsarbeid knyttet til 

lesing- og skriving?  

16. Hva er det du erfarer elever med DS trenger mer hjelp til i lese- og skriveopplæringen?  

17. Hvilke oppgaver eller temaer i lese- og skriveopplæringen, har du erfaringer med elevene 

mestrer å arbeide med?  

18. Hvilke oppgaver eller opplegg har du erfaringer med som fungerer mindre godt?  

 

Bruk av erfaringer knyttet til LESINGOPPLÆRINGEN  

19. Hvordan har du brukt dine erfaringer i tilrettelegging for elever med DS i lesing?  

20. Hvordan har du brukt du erfaringen dine, i ditt planleggingsarbeid knyttet til 

leseopplæringen?  

21. Hvilke metoder har du erfaring med i leseopplæringen?   

 

Erfaringer knyttet til tilrettelegging- og planlegging i skriveopplæringen 

22. Hvordan tilrettelegger du for elever med DS i skriving?  

23. Hvordan planlegger du arbeid og opplæringen i skriving?  

24. Hvilke metoder har du erfaring med, og som du synes fungerer, i skriveopplæringen?   

 

Erfaringer knyttet mer spesifikt til lære-, lese- og skrivestrategier 

25. Har du gjort deg noen erfaringer om hvilke lese- og skrivestrategier som tas i bruk for 

denne elevgruppen? Hvilke?  

26. Er dette lærerstyrt eller tar eleven dem selvstendig i bruk? 
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Langsiktige mål i les- og skriving ut ifra erfaringer 

27. Hva tenker du er det viktigste å fokusere på som lærer/spesialpedagog for at denne 

elevgruppen skal føle mestring i lesing og skriving?  

28. Videregående skole er siste stopp for denne elevgruppen. Hvilke opplæringsmål i lesing 

og skriving har du erfart er viktigst for dem å tilegne seg med tanke på deres videre fremtid 

som voksne selvstendige mennesker?   

 

 

 

 



77 

 

Vedlegg 4 – Tabelloversikt over hoved- 

og underkategorier 

Hovedkategorier Underkategorier Eksempler på temaer informantene 

diskuterte 

1. Tidligere erfaringer 

knyttet til 

tilrettelegging i lese- 

og skriveopplæringen 

 

a) Erfaringer knyttet til 

leseopplæringen 

 

 

- fysiske forhold som bildebruk, 

fargerike lesetekster, PC-bruk 

- hva som motiverer ikke motiverer   

- høytlesning 

b) Erfaringer knyttet til 

skriveopplæringen 

 

- skrive etter bilder 

- valg ut ifra hva påvirker 

skrivemotivasjonen 

- rettskrivning  

- tekniske hjelpemidler  

2. Tidligere erfaringer 

knyttet i 

planleggingsarbeidet 

 

a) Nivådifferensiert 

undervisning 

 

- nivåskille påvirker 

planleggingsarbeidet 

--opplæringsmål hentet fra grunnskole  

 

b) Valg av innhold og 

materiell    

 

-Det som er kjent VS ukjent 

- repetisjon og faste oppgavetyper 

3. Lese- og 

skriveopplæring som 

nå baserer seg på 

tidligere erfaringer 

a) I 

tilretteleggingsarbeidet 

 

-visuelt  

-  kjent tema 

-valg av innhold baserer seg på 

erfaringer som motiverer/ikke 

motiverer elevene  

- Rutiner, repetisjon, planlegger ikke 

for mye ukjente temaer. Går ut over 

motivasjonen.  

-fokus på mestring 

 

 

-visuelle og tekniske hjelpemidler 

-fokusere på lese- og skrivestrategier i 

tilretteleggingsarbeidet for å gjøre 

elevene mest mulig selvstendig.  

-tanker om realistiske målsettinger  

 b) I planleggingsarbeidet  

 

 c) Valg av mål som 

baserer seg på veien 

videre i livet 

 


