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Ellen Birgitte Ruud

Mandag 6. mars la Barneombudet fram fagrapporten «Uten mål og 

mening?», som omhandler elever med spesialundervisning i skolen. For 

oss som er spesielt opptatt av disse elevene, er denne rapporten trist, 

men dessverre ikke så overraskende, lesning. Her går det klart fram at 

skolen ikke på en god nok måte klarer å ivareta barn med behov for spe-

sialundervisning – Det stilles for lave forventninger, gis for dårlig under-

visning, det psykososiale miljøet til barna er for dårlig og PPT fungerer 

ikke godt nok.

Et av de punktene, som også Hanna Vassli Kolltveit skriver om i sin kom-

mentar i dette nummeret av Spesialpedagogikk, er hvor mye av under-

visningen som blir utført av ufaglærte assistenter (30 %) eller lærere uten 

nødvendig spesialpedagogisk kompetanse. Da er det kanskje ikke så rart 

at skolen hverken klarer å tilpasse den ordinære undervisningen eller 

spesialundervisningen til de elevene som trenger det aller mest. 

Selv om barneombudets rapport tegner et ganske svart bilde av spesialun-

dervisningens kår i dagens skole, peker den heldigvis også på spesialun-

dervisningens muligheter. Til slutt i rapporten skisserer de et veldig godt 

eksempel på hvordan det kan gjøres.

Eleven de beskriver bor i en kommune der de har investert tid, krefter og 

penger på hennes utvikling og læring. De har satset på høy spesialpeda-

gogisk kompetanse hos alle som har arbeidet og arbeider med eleven, et 

sterkt tverrfaglig samarbeid og foreldreinvolvering. Tilbudet hennes har 

vært preget av tydelige faglige mål, god evalueringspraksis og involvering 

av eleven selv i opplæringen og utviklingen av metoder for samhandling 

og læring sammen med de andre elevene i klassen. Hun har dessuten 

vært deltakende i klassens læringsaktiviteter gjennom uken og får karak-

terer i alle fag. Det er ikke vanskelig å slutte seg til Barneombudets kon-

klusjon om at det er dette som bør være regelen og ikke unntaket. 

I regi av Kunnskapsdepartementet er det nå satt ned et ekspertutvalg for 

barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, ledet av professor 

Thomas Nordahl. Gruppen består av fagpersoner og forskere innen bar-

nehage og skole i Danmark, Sverige og Norge, og skal etter planen levere 

sin rapport om ett år. Så får vi bare håpe at denne gruppen kan gi råd som 

virkelig fører til forbedringer for de barna som i dag ikke får den tilrette-

leggingen de burde få.

Ellen B. Ruud
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SMART Systemarbeid i barnehagene
Gro Nærø
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Fokus på systemarbeid har nå blitt aktualisert 

av ny paragraf 19 c i barnehageloven: 
Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste 
er sakkyndig instans i saker om spesialpeda-
gogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten skal sørge for at det blir utarbei-
det lovpålagte sakkyndige vurderinger. Den 
pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå 
barnehagen i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barne- 
hagetilbudet for barn med særlige behov.  
Departementet kan gi forskrift om andre 
oppgaver for den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten. 

PP-tjenestens bistand til barnehagens arbeid 

med kompetanse- og organisasjonsutvikling 

kan handle om oppfølging av enkeltbarn 

og mer generell rådgiving og veiledning 

innen tematikken barn med særlige behov. 

PP-tjenestens arbeid med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling skal ikke føre til ned-

prioritering av PP-tjenestens rolle som 

sakkyndig instans etter loven (Stette, 2016).

Merknader fra forarbeider til lovendringen  

(Prop. 103 L 2015–2016: Systemrettet bistand 

fra PPT), er ment å bidra til helhet og sam-

menheng, styrke PPT sin forebyggende 

funksjon og arbeidet med tidlig innsats i 

barnehagen. PPT fastsetter det nærmere 

omfanget og innholdet. Det presiseres at det 

er barnehageeier som har ansvaret for kompe-

tanse og organisasjonsutvikling i barnehagen. 

Å jobbe SMART inn mot barnehagene

Det oppleves et generelt press på PPT-ansatte 

som betyr at det er forventet at færre må gjøre 

mer. PPT er en lovbestemt tjeneste, men det 

er ikke sikret noen norm på antall stillinger. Å 

finne smarte, effektive og kunnskapsbaserte 

måter å jobbe på – der resultatet blir godt nok, 

er særlig viktig framover. En måte å skape 

klare mål eller kvalifisere eksisterende mål på 

er å anvende SMART-modellen (se forklaring 

under), som er et utbredt og enkelt prosjekt- 

redskap. SMART-modellen legger opp til at 

et mål skal være spesifikt, målbart, akseptert, 

realistisk og tidsavgrenset (EMU – Danmarks 

læringsportal www.emu.dk). 

SMART systemarbeid i barnehagene 

I denne artikkelen presenteres et eksempel på en arbeidsmåte der PPT bistår 
med tidlig innsats i barnehagene. I en samhandling mellom PP-rådgiver, 
spesialpedagog og barnehager blir saker drøftet og analysert, og det blir 
prøvd ut tiltak før eventuell melding til PPT. 

AV GRO NÆRØ 
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Fokus på systemarbeid har nå blitt aktualisert 
av ny paragraf 19 c i barnehageloven.
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 «Smart-tenkning» (Fig. 1) kan ligge som et bakteppe for 

alt arbeid, i denne sammenheng PPT. En strengere priori-

tering av arbeidsoppgaver sett i forhold til mål og mandat 

tvinger seg fram. Fordelene med dette kan være at PPT blir 

tydeligere og at forventningene blir mer realistiske. 

 

Spesifikt: Målet er formulert tydelig, veldefinert og av- 

grenset, så alle er klar over hva det refereres til og hva som 

skal oppnås. Avklarende spørsmål med den hensikt å gjøre 

et mål spesifikt kan være:

• Hva vil vi oppnå?

• Hvorfor vil vi oppnå det – hører det til  

innunder vårt arbeidsområde eller det  

vi må prioritere?

• Hvem er målgruppen?

Målbart: Det kan dokumenteres at målet er nådd, og 

endringene er skjedd. Avklarende spørsmål for å gjøre et 

mål målbart kan være:

• Hvordan kan vi vite om endringene  

er skjedd?

• Hva har vi når målet er nådd, som vi  

ikke har i dag?

Akseptert: Alle involverte må bakke opp om målet. 

Avklarende spørsmål for å gjøre et mål akseptert kan være: 

• Gir målet mening for alle – foreldre, barnet, 

tilsatte, samarbeidsparter?

• Kan alle involverte se deres egen rolle  

og eget ansvar?

• Er det støtte fra ledelsen?

Realistisk: Målet skal henge sammen med virkeligheten. 

Avklarende spørsmål for å gjøre et mål realistisk kan være: 

• Tror vi på at målet kan nås?

• Har vi ressurser (økonomi og medarbeidere)  

til å nå det?

• Hva kan understøtte våre mål?

• Hva kan motarbeide våre mål?

Tidsavgrenset: Det skal fremgå klart når målet skal være 

nådd. Avklarende spørsmål for å gjøre et mål tidsavgrenset 

kan være: 

• Har vi fastsatt tid for evaluering?

• Hvem skal evaluere?

• Hvem skal det rapporteres til?

Utgangspunktet når det gjelder systemarbeidet, er at bar-

nehagene formulerer utfordringer/ problem. For å avhjelpe 

må PPT inn i en samhandling om å sette opp mål, ana-

lysere situasjonen og komme med løsningsforslag/tiltak.

Samarbeid om pedagogisk analyse – bakgrunn

Det er godt kjent at PPT har tendens til for lang ventetid i 

forhold til det som er forventet og ønskelig. I slike situa-

sjoner er det nyttig med møter for å avhjelpe med rådgiving 

og tilretteleggingsforsøk ut fra det som er mulig å få til. 

Selv om PPT har rimelig oversikt og akseptabel ventetid på 

enkeltsaker, så har det likevel vært et ønske fra barnehager 

om å fortsette med slike møter. Dette sammenfaller også 

med forventninger i lovverket om å arbeide forebyggende 

og med tidlig innsats overfor barn med særlige behov. 

Vi har valgt å etterstrebe å ha møter enkeltvis med alle 

barnehagene i vårt nedslagsfelt to ganger i året. Vi har 

møtt med en pedagogisk-psykologisk rådgiver fra PPT og 

en spesialpedagog fra Spesialpedagogisk team barnehage. 

For å sikre kvaliteten hadde vi behov for et mer forutsigbart 

system eller ramme for arbeidet, og vi valgte å bruke 

kunnskapsgrunnlaget fra LP-modellen (Læringsmiljø og 

pedagogisk analyse) i utformingen av egen arbeidsmåte 

(Plischewski, Støen & Tinnesand, 2013). 

FIGUR 1: SMART-modell

SMART er et akronym  
(forkortelse) for:

Spesifikt
Målbart
Akseptert
Realistisk
Tidsbegrenset

Vi har valgt å etterstrebe å ha møter enkeltvis 
med alle barnehagene …
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individ

aktør kontekst

LP-modellen og kunnskapsgrunnlaget

Pedagogisk virksomhet i barnehager handler om å legge for-

holdene til rette i ulike leke- og læringssituasjoner, slik at alle 

barn får utnyttet sitt potensial for utvikling og læring på best 

mulig måte. Pedagogisk virksomhet består av planlagte og 

målrettede handlinger. De voksne har bevisste intensjoner 

om å bidra med noe som positivt fører til barnas læring og 

sosialisering. Det handler også om mer spontane, intuitive 

og ureflekterte handlinger, oftest i uforutsette eller uønskede 

situasjoner som krever umiddelbar handling av de voksne. 

Utvikling av barnas leke- og læringsmiljø i barnehager 

handler i stor grad om å utvikle en reflektert og kunnskaps-

basert praksis blant de voksne. Gjennom felles, systematisk 

arbeid med å analysere ulike situasjoner, kan det utvikles en 

stadig mer reflektert og kunnskapsbasert praksis. 

Forståelsesgrunnlaget i LP-modellen er basert på sys-

temteori. Systemteori er en samlebetegnelse for ulike 

teorier som forsøker å forstå og håndtere den kompleksi-

teten som oppstår i sosiale fellesskap. Et fellestrekk for sys-

temteorier er at menneskers handlinger og atferd må forstås 

i lys av de sosiale systemene de opptrer i. Pedagogiske 

utfordringer henger nært sammen med en rekke faktorer 

i og omkring de situasjonene som læringen skal foregå 

innenfor. Ved hjelp av systemteoretisk tilnærming vil 

fokus på utfordringer forskyves fra lineær tenkning hvor 

en avgrenset leter etter årsaker til problemer i egenskaper 

ved barnet eller i barnets familie (individperspektiv), til en 

sirkulær og mer systemisk forståelse hvor barnet er aktiv 

aktør i samspill med sine omgivelser (kontekstperspektiv).

Individperspektivet handler om individuelle egen-

skaper og forutsetninger. Eksempler på individfaktorer kan 

være forsinket språkutvikling, syns- og hørselsvansker eller 

ulike former for lærevansker.

Aktørperspektivet dreier seg om individenes inten-

sjoner og motiver for valg de tar og handlinger de utøver. 

At et barn løper av gårde fra avdelingens samlingsstund, 

kan handle om at barnet ikke forstår det som foregår, eller 

ikke greier å sitte stille så lenge som forventet. Barnets 

intensjon med å stikke av fra situasjonen kan være å unngå 

å bli irettesatt. 

Det kontekstuelle perspektivet omfatter ulike forhold i 

miljøet som har betydning for det som foregår, herunder 

relasjoner mellom voksne og barn, og mellom barna på 

avdelingen. Tilrettelegging og tilpasning av aktiviteter i 

forhold til barnas mestring og modenhet er også et kontek-

stuelt perspektiv. Ved å ha fokus på alle disse tre perspek-

tivene i analyse av en utfordring, vil de voksne få en bedre 

forståelse av sammenhenger mellom forhold som bidrar 

til at problemet opprettholdes og vedvarer, for eksempel 

sammenheng mellom aktiviteter (kontekst) og barnas 

motivasjon og mestring (aktør/individ). 

Å ha systemfokus på utfordringer innebærer altså å være 

opptatt av sammenhenger, relasjoner og prosesser med 

utgangspunkt i alle de tre perspektivene.

Invitasjon og målsetting

Det er noe ulikt innhold i møtene, avhengig av når de er på 

året. Det handler blant annet om hva som skal prioriteres med 

hensyn til tidsfrister i kommunen. Nedenfor er et eksempel 

fra en invitasjon som gjelder et møte om høsten/vinteren: 

• Overgangen til skule for barn med ekstra hjelp i 

barnehagen, identifisere dei som må ha sakkunnig 

vurdering før skulestart. 

• Anna som barnehagen vil ta opp, til dømes:

– Case (NN eller barnets namn med samtykke)

– Barn som tidlegare er tilviste, men ikkje greidde 

ut enda

• Ein kan også drøfte vanskar knytte til grupper eller 

situasjonar, meir systemperspektiv

• Saker de ønskjer å drøfte (system eller individsak) 

kan førebuast og gjerne sendast inn på førehand.

• Barnehagen må stille med dei pedagogane som er 

aktuelle. 

FIG. 2: Perspektiver
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Gjennomføring av møtene

Barnehagestyrere har fått en innføring i arbeidsmåten og 

kunnskapsgrunnlaget. Vi har ellers innledet møtene med 

ei økt om temaet. 

Beskrivelse

Vi starter alltid med en kort beskrivelse av situasjonen 

eller opplesing av case fra den som melder saken. Ikke alle 

sender inn case, og vi har heller ikke satt dette som et krav. 

Vi bruker store ark til å skrive ned det som kommer fram på 

møtet (Fig. 3). Dette arket får pedagogen ta med seg videre 

til bruk i barnehagen.

Problemformulering 

Allerede i arbeidet med problemformuleringen er det 

viktig å være åpen for nye perspektiver. Formuleringene 

av utfordringer eller problemer må være så tydelige og 

konkrete at de gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. 

Om utfordringen for eksempel er knyttet til bråk og uro, 

bør det presiseres hva slags bråk dette dreier seg om. 

Problemformuleringen blir satt midt på arket.

Mål

I noen tilfeller blir det vanskelig å sette opp eksakte mål 

i tråd med SMART-modellen. Likevel er det viktig å legge 

noe arbeid i dette for å vite veien videre, og hva en tenker 

man kan bli fornøyd med. Målet kan justeres på slutten av 

møtet dersom det er behov for det. Å bruke for lang på mål-

formulering kan hemme videre arbeid med saken. Da er 

det bedre å komme i gang med analysedelen.

Analysedel

Hva er det som kan være påvirkningsfaktorer i denne situ-

asjonen/utfordringen? Opprettholdende faktorer? Hva 

kan virke inn? Her er det viktig å få aktivert alle deltakere 

Namn på pedagogisk leiar eller ansvarleg: 

Aktuell bakgrunnsinformasjon  

Alder:          Kjønn:                

Antall år/md. i 
barnehage:

Norsk/min. språk:

Anna:

Sterke sider/ressursar

– Hos barnet

– I miljøet (kva er bra i barnehagen for dette barnet,  
personale, fagleg, samarbeid, materiell eller andre ressursar) 

Vanskar

Tiltak som er prøvd 

Vidare tiltak etter drøfting i møte

Caseskjema som sendes ut sammen med invitasjonen:

FIGUR 3: Arbeidsmåte case

utfordring

Mål:

Tiltak:

Evaluering:

Frist:

A
rt

ik
ke

l

8

Sp
es

ia
lp

ed
ag

og
ik

k 
0

31
7



med hensyn til alle perspektiver (aktør, kontekst, individ, 

system). Vi som leder møtet, må være litt avventende i 

stilen og få med de ideer som kommer fra gruppa. Generelt 

har pedagogene mange innspill i analysene, og det blir til 

slutt «ei sol» med mange stråler (Fig. 3). 

Strategi og tiltaksdel 

Møtedeltakerne får velge hvilke områder det skal satses på. 

I regelen har vi forsøkt å styre inn tiltakene mot 2–3 «påvirk- 

ningsfaktorer». For mange tiltak kan gjøre at det blir van-

skelig å gjennomføre alt. Her har vi erfaring med at man 

må holde litt igjen. 

Evaluering

Tiltakene som blir satt opp, skal evalueres innen en viss 

frist. Fristene varierer fra 3 uker og til få måneder. Det er 

litt ulike system for hvordan evalueringen skjer. Noen 

ganger blir dette tatt videre med foreldre, andre ganger 

inn i avdelingsmøte/personalmøte eller i barnehagens res-

sursgruppe (pedagogiske ledere og spesialpedagog). Ved 

behov blir saken tilvist PPT eller tatt opp på neste møte i 

barnehagen.

Omfang av saker

Som eksempelet i figur 4 viser, kan det være variasjon med 

hensyn til antall saker fra barnehagene og hvor mange som 

blir sendt inn som case på forhånd. En av barnehagene 

hadde ikke behov for møte i eksempelet under. De gangene 

det skjer at barnehager ikke melder seg på, har vi likevel 

i praksis en kontakt på grunn av andre problemstillinger 

eller i saker vi har startet på. 

Hvilke saker?

I kursiv under vises utdrag fra intern rapport etter en 

møterunde i barnehagene. Det er ikke satt tak på antall 

saker som kan meldes inn. Vi har sett det som viktig at 

de pedagogiske lederne får tatt med alle de som det er 

bekymring rundt. Utvelgelse kommer eventuelt på møtet. 

• Antall saker: 28 

• Sakene omhandlar: 

– Språkvanskar (2)

– Foreldrefunksjon (2)

– Frustrasjon og uro/ aktivitetsnivå (5)

– Psykisk helse, spesifikke vanskar (3)

– Minoritetsspråk (2)

– Tilpassing til rutinar (3)

– Avvikande og uvanleg åtferd (3)

– Skulestart for barn med særlege behov (6)

– Systemsaker som går på gruppedeling og 

metodikk for å betre læringsmiljøet (2)

Dette er i hovudsak nye saker som ikkje vi har vore inne i/

meldt til PPT tidlegare, med unntak av dei som skal byrje 

på skulen. Der vi meiner at andre instansar må inn, har vi 

gitt råd om dette. 

FIG. 4: Eksempel på omfang
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Evaluering

Vi har fått innspill underveis de to siste årene, og vi har 

justert kursen litt etter hvert. Vår siste evaluering er tatt 

med i kursiv under. Vi justerer oss også når det gjelder det 

som kommer fra styrergruppa. Aktuelle tema: Synet på om 

det alltid er behov for samtykke fra foreldre, hvem som bør 

delta på møtene – alle pedagogiske ledere, hvor mange 

saker som kan tas opp på samme møte, tidsbruk, om saker 

skal sendes inn som case på forhånd osv. Det er enstemmig 

gitt uttrykk for at de vil fortsette møtene med oss, og at det 

er kompetansehevende og nyttig arbeid.

Her er utdrag fra vår egen underveisvurdering: 
Dei beste møta er der case blir sendt inn. Dette handlar om 
den jobben som blir gjort med saken, og at alle er litt førebudd 
og kan sette seg inn i spesielle tema eventuelt. 

Det er eit ønske at barnehagen orienterer føresette dersom 
barnet skal takast opp på møte. Dette for at det skal vere letta-
re å gå tilbake til foreldra etter møtet og eventuelt kome med 
forslag om kva som kan gjerast. Likevel kan saka vere anonym 
for oss på møte om dei helst vil det. 

I dei tilfella barnehagen har tatt opp saker på førehand i eiga 
ressursgruppe (pedagogiske leiarar og spesialpedagog i bar-
nehagen), kan det vere lettare å kome tilbake med nye innspel 
dit etter møtet og at tiltaka blir evaluert der. 

I andre høve er det mest naturleg at saka berre går vidare til 
avdelingsmøtet frå pedagogisk leiar. 

Vi har blitt tatt godt imot. 

Dette er viktig individ- og systemarbeid med tanke på tidleg 
innsats, og sikring av samhandling mellom barnehagar, PPT 
og spesialpedagogisk team.

Utfordringer og gleder

Det kan være vanskelig å få tid til alle saker som barne-

hagene melder, og vi har en avgrenset ressurs. Det ser 

likevel ut til at ting faller på plass. Vi ser det som en stor 

gevinst at det blir lettere å samhandle og snakke samme 

språk i ulike faser i saksarbeid. En barnehage sa det slik: 

«Nå kan vi legge bekymringene vekk og prøve tiltak i stedet 

for. Mange saker gnager og uroer oss uten at vi kommer 

noen vei og vi bekymrer oss videre … ». Fra noen barne-

hager har vi fått gode tilbakemeldinger på at pedagogene 

som deltok, men som ikke hadde meldt inn saker selv, også 

syntes de hadde utbytte av møtet og at det var lærerikt.

 

 

Gro Nærø er utdannet spesialpedagog med hovedfag i 
spesialpedagogikk. Hun har erfaring fra barnehage, skole 
og har arbeidet mange år i PP-tjenesten, i statlig barne- 
vern og i helsevesenet. Hun arbeider nå som PP-rådgiver 
med ansvar for barnehageområdet.
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Det viktigste er at hjelperne rundt barnet forstår 
det som skjuler seg bak adferden. 
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Mange skolebarn kan skjule en sårbarhet 

bak adferd som er uforståelig for både med- 

elever og lærere. Skolen har ofte et behov for å 

sette en merkelapp på eleven, og kaller «pro-

blemet» atferdsvansker. Bak denne sekkebe-

tegnelsen skjuler det seg mange ulike vansker. 

Foster- og adoptivbarn har ofte hatt en tøff 

start på livet – en start som har satt spor på 

mange måter. Både dårlig omsorg, traumer og 

vold kan gi symptomer som barn sliter med 

gjennom hele skolegangen. Dessverre stoler 

mange av disse barna ikke på voksne, og de 

vil gjøre hva som helst for å skjule vanskene 

sine. Det gir både hjelpeapparatet og barne-

hager/skoler en stor utfordring. Det viktigste 

er at hjelperne rundt barnet forstår det som 

skjuler seg bak adferden. 

Hils på Heidi. Hun er 13 år. Dette er et vanlig 

scenario i klasserommet.

Kjære lærer, skjønner du  
hva det er med meg? 

Hva som kan ligge bak en elevatferd som for en lærer kan oppleves som både 
uforståelig og utfordrende. Foster- og adoptivbarn kan ha en slik atferd, og 
artikkelforfatteren mener det derfor er spesielt viktig at de møter en lærer 
som forsøker å forstå hvorfor de oppfører seg som de gjør. 

AV BEATE HEIDE OG RINA NICOLAISEN

Timen begynte som vanlig. Det hele 
startet da hun skulle ta opp bøkene sine 
og begynne med oppgavene. Hun sprang 
fort – ut av timen med masse lyd og spe-
takkel. Læreren prøvde å stoppe henne med 
ord. Ord som ga henne beskjed om at hun 
skulle skjerpe seg og ta imot beskjed. Heidi 
stoppet ikke. Hun var ute av døra før læreren 
hadde fått snakket ferdig. Han sprang etter 
henne. Det ble en konfrontasjon, og Heidi 
ble sint. Når sinne tar henne, kjenner hun at 
det er bare å komme seg vekk. Hun kjenner 
at det ikke er greit. De andre i klassen ser 
hva som skjer, og det er ekkelt. Nå går de i 
7. klasse, og alle har blitt vant til det. Hvor 
vant? Er det ingen som ser hva det er? Vet 
hun det selv?
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Norske barn tilbringer store deler av dagen i skolen, og nest 

etter hjemmet er dette den viktigste arenaen for læring og 

sosial utvikling.

I denne artikkelen drøfter vi hvordan barn og unge med 

vansker har det i skolen. Den tar for seg betydningen av 

en god relasjon til læreren. Metodikken er forståelse – og 

målet er å hjelpe barnet gjennom samarbeid på tvers av 

etater og systemer.

Jenta vi møter i innledningen, er en elev vi hører om 

ganske ofte. Elever som har en adferd som er utfordrende 

for dem selv, og for dem som er rundt dem. Hverdagen er 

slik for noen barn. Statistikken viser at det er om lag 2–3 

prosent elever som strever med en adferd som ikke er 

adekvat for alder og/eller modningsnivå (Heiervang mfl., 

2007; Reedtz mfl., 2008). ICD -10 (det internasjonale klas-

sifiseringssystemet for sykdom) definerer atferdsforstyr-

relser som: «gjentagende og vedvarende mønster av asosial, 

aggressiv eller utfordrende atferd. Når slik atferd er på sitt 

mest ekstreme, foreligger det klare brudd på sosiale for-

ventninger i forhold til alderen, og er derfor mer alvorlig 

enn vanlige barnestreker eller ungdommelig opprørstrang» 

(WHO, 1992). Disse vanskene må ha vedvart i mer enn 6 

måneder for at kriteriene i diagnosen skal oppfylles. 

Fosterbarn og adoptivbarn har ofte opplevelser med seg 

i sin bagasje som gjør at de mestrer skolehverdagen dårlig. 

Det er et sammensatt bilde av årsaker bak dette. Noen 

barn kommer fra hjem der det har vært lite stimulering, 

fordi foreldrene har hatt så store utfordringer at de ikke har 

hatt overskudd til barna sine. Noen barn har opplevd vold, 

enten rettet mot seg selv, mot foreldre, eller strukturell vold 

fordi de kommer fra krigsherjede områder. Andre er født 

med en funksjonsnedsettelse eller har et annet språk enn 

majoriteten. Det kan ta år å reparere skader i barnesinn. 

Disse barna vil derfor ofte ha behov for ekstraordinære 

tiltak utover det læreplanmålene tilsier for hvert skoletrinn. 

Det er også slik at mange adoptiv/fosterbarn over tid 

har trengt tettere oppfølging eller spesialpedagogisk hjelp 

i skolen, men ikke fått det. Det er ulike årsaker til dette, og 

konsekvensene for barnet er at det på mange måter henger 

etter.

Hvordan får en hjelp?

En rekke av barna som er plassert i fosterhjem eller er 

adoptert fra andre land, har behov for tilpasset opplæring, 

og noen av dem vil ha behov for spesialundervisning. Dette 

gjelder de barna som har vært utsatt for omsorgssvikt, og 

de som har en utviklingshemning eller funksjonshemning, 

men det kan også gjelde relasjonsskadde barn. Mange for-

eldre (og når vi snakker om foreldre her, så er det både fos-

terforeldre og adoptivforeldre) vet ikke om retten til å få 

utarbeidet en individuell opplæringsplan, og slik få lagt til 

rette for god og tilpasset opplæring i skolehverdagen.

Opplæringsloven §5-5 sier:
Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa og om kompe-
tansekrav. Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og 
i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så 
langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det 
utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål 
for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også 
avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den 
individuelle opplæringsplanen.

Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som i opplæ-

ringsloven har fått følgende ansvar definert i opplærings-

lovens §5-6:
Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvik-
ling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre 
til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psyko-
logiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig 
vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter 
om dei andre oppgåvene til tenesta.

En henvisning til PPT bygger på en kartlegging av barnet i 

barnehage/skole. Ved å gjennomføre en pedagogisk kart-

legging søker fagpersonen å beskrive barnets læreforut-

setninger, positive ressurser, barnets behov og vansker. 

Barnehagen/skolen må også gi en beskrivelse av tiltak de 

allerede har prøvd ut, og hvilke resultater det ga. 

Etter at rektor og foresatte har skrevet under på henvis-

ningen til PPT, begynner PPT sitt arbeid. Det er ulike verktøy 

som brukes for å finne ut av barnets utfordringer. Både 

intervju, tester, kartlegginger og skjemaer kan benyttes, alt 

etter hva utfordringene består av. Dette arbeidet munner 
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ut i en sakkyndig vurdering der PPT sier noe om ressurs-

behovet, og om hvilke områder som skal styrkes og hvilke 

metoder det er hensiktsmessig å benytte. 

Den individuelle opplæringsplanen (IOP) utarbeides 

på grunnlag av den sakkyndige vurderingen i tillegg til 

en pedagogisk kartlegging. IOP utarbeides så i nært sam-

arbeid med skole, PPT og foreldre. Kort fortalt kan man si at 

alle barn har krav på tilpasset opplæring, og de barna som 

får spesialundervisning, skal ha utarbeidet en IOP.

For adoptiv- og fosterforeldre er dette viktig å være opp-

merksomme på, og å etterspørre om det ikke foreligger. Der 

det er fosterhjemsplasserte barn, skal både fosterforeldre 

og barnevernstjenesten være med på utforming av IOP. 

Fosterforeldrene har et medansvar for at målene i planen 

er oppnåelige og evaluerbare og at tiltakene er tilpasset 

barnets fungering og behov. Dersom foreldrene er uenige 

i det som er kommet frem, bør de ikke undertegne planen  

før uenighetene er gjennomdrøftet og planen endret.

Dersom IOP ikke følges opp av skolen, bør foreldrene 

klage på dette, og det bør gjøres i samarbeid med barne-

vernstjenesten. Klagen sendes til kommunen med kopi til 

Fylkesmannen.

Teamet rundt barnet

Alle barn som strever, trenger gode hjelpere rundt seg, 

og dette gjelder særlig adoptiv- og fosterbarn. I foster-

hjemsomsorgen betegnes dette som «teamet rundt». 

Dette teamet kan ha ulik sammensetning etter hvem som 

er inne med hjelpetiltak. I noen team er det svært få per-

soner, mens det i andre team er mange. Dette er en gruppe 

med personer som på ulike måter har funksjoner i et barns 

hverdag. Dette teamet skal sammen se barnets behov. 

Behovene finner de ved å kartlegge barnet (PPT og BUP) 

gjennom tester og samtaler med fosterforeldre, lærere og 

barnet.

Viktigheten av samarbeid 

Teamet ser barnet sammen og på ulike måter. Til sammen 

innehar de ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som 

kreves for å nå de mål som skal nås. Mange hjem ser at 

det er nødvendig å opprette et treffpunkt for å drøfte 

tiltak rundt barnet, og barnevernstjenesten eller andre 

fra teamet tar initiativ til å gjøre dette. Det kan være en 

ansvarsgruppe eller en samarbeidsgruppe rundt barnet. 

Disse møtes gjerne til samarbeid med et møte i halvåret. 

Hvert enkelt medlem av teamet skaffer seg den informa-

sjonen de trenger for å bistå barnet.

Det er viktig at fosterforeldre eller barnevernstjenesten 

gir nødvendig informasjon om barnet. Mange foreldre 

opplever at skolen ikke har tilstrekkelig informasjon til å 

kunne forstå, støtte og hjelpe barnet. Vi kan fra tid til annen 

høre historier om foreldre som forteller om skoler hvor 

papirer ikke er lest. Det er en lærers ansvar å sette seg inn 

i det han/hun skal gjøre og søke svar på de spørsmål som 

han/hun vil ha svar på. Dette innebærer at nødvendige 

papirer må leses. Det er svært uheldig for barnet om dette 

ikke blir gjort. Hvordan skal en lærer kunne gjøre jobben 

sin om han/hun ikke har kjennskap til barnet og de tilrette- 

legginger som skal gjøres i skolehverdagen?  

Hvorfor er dette viktig?

Foster- og adoptivbarnet har allerede levd i et liv med usik-

kerhet og svik og har ofte den erfaring at voksne ikke er til 

å stole på. Det å vise at en står sammen om barnet og har 

felles fokus, støtter barnet i dets utvikling, og gir barnet 

trygghet om at de voksne til sammen ser meg godt. Jo mere 

en vet, jo lettere er det å få felles forståelse. Her er det viktig 

at barnet får være delaktig og si sin mening og ha medbe-

stemmelse. Å fortelle barnet og ungdommen at det er en 

kontakt mellom fagpersoner gir barnet en bekreftelse på at 

det blir sett, og det blir lettere å stå sammen om de utfor-

dringer som kan komme.

Når barn får det vanskelig på sine arenaer, leter de 

gjerne etter utveier. Det er gjerne da det oppstår kon-

flikter hjemme, på skolen eller andre arenaer. Mange ung-

dommer er eksperter på å manipulere og vil ha ting gjort 

på en måte som de drar fordel av. Dette gjør de ikke bevisst, 

men gjerne for å skaffe seg kontroll over eget liv. Fosterbarn 

kan være «eksperter» på å se etter muligheter for å skape 

splittelse, men gjør de dette bevisst eller er også dette en 

måte å sjekke ut om de voksne ser dem? Om de voksne 

samarbeider om å hjelpe meg? 

Når relasjoner blir som i Heidi sitt tilfelle, er det vanlig å 

tenke at «hun har ikke oppdragelse», «hun har ikke respekt 

Der det er fosterhjemsplasserte barn, skal både fosterforeldre og 
barnevernstjenesten være med på utforming av IOP.
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for de voksne», «hun har ikke respekt for læreren eller 

rektor». Men hvordan får en respekt? Er dette noe en auto-

matisk får? Nei, det er ikke det. Respekt er noe en får ved 

å respektere og se et annet menneske, og i dette tilfellet 

Heidi. 

Møt Heidi igjen: 

Kan det ligge noe bak denne utfordrende adferden? Elever 

som strever hjemme eller på skolen med adferd som er 

utfordrende for dem og de som er rundt dem, har behov 

for å bli sett og forstått. De trenger voksne som hjelper dem 

til å håndtere situasjoner som blir vanskelig. De trenger 

voksne som ser noe av det de mestrer, og som kan hjelpe 

dem til å mestre. 

I mange tilfeller kan det være at barnet trenger voksne 

for å komme seg unna situasjoner som er ubehagelig, eller 

de ikke føler mestring i. 

 

Det kan være: 

• Bevisst ikke ha med treningstøy på skolen fordi de 

er redde for å ha gym eller å dusje. Hvordan kan 

barnet støttes?  

• Unnlater innleveringer av oppgaver når det er 

fremføringer. Hvordan kan en støtte og hjelpe?

• Eleven velger seg bort fra det sosiale med de andre 

elevene. Hvordan kan en lærer hjelpe?

 

Ross Greene (2011) som har skrevet boken «Utenfor», sier 

at det handler om å forstå barnets uttrykk. Hjelperne må 

være nysgjerrige på å finne ut hva som ligger bak adferden. 

Men hvordan får en til dette? Noen ganger får vi svar ved 

å spørre eleven, men merk deg at dette får en bare til i 

fredstid. Fredstid betyr at en skal snakke med eleven når 

det er rolige tider, og en ikke er i konflikt.

Foster- og adoptivbarn har det ofte slik at de selv gjerne 

ikke vet hva som skjer, og vi må hjelpe dem med å sortere 

og finne ut av hva som ligger bak. Det betyr at en som 

hjelper må hjelpe dem med å sette ord på det som skjer.

Heidi flyttet i sitt nye hjem da hun var 8 år. Hennes his-
torie før hun ble flyttet er grå. Mor var alene med henne. 
Det er ikke noe nettverk rundt den lille familien. Mor har 
psykiske vansker som hun prøver å døyve med selvmedi-
sinering. Hun har ikke overskudd til å ta seg av barnet sitt. 
Heidi er vant til at moren lover mer enn hun kan holde. 
Hun er også vant til å greie seg selv. Ofte er det ikke mat i 
huset. Da panter Heidi flasker. Det er skolen som reagerer 
på Heidis væremåte og sjuskete utseende. De varsler bar-
nevernet og det blir satt i gang hjelpetiltak. Heidi får en 
avlastningsfamilie en helg i måneden. Kontrasten mellom 
hjem og avlastningsfamilie er stor. Heidi har problemer 
med å følge regler, selv om hun elsker å være der. Så ble 
hun flyttet. Heidi bærer på skyldfølelse for at hun ikke kan 
være hjemme og passe på mor. Det sier hun ikke til noen. 
Hun gråter seg i søvn hver kveld, enda – etter 4 år. Hun 
stoler ikke på noen. Helsesøster har sagt at hun vil hjelpe, 
men Heidi ser ikke at hun hjelper nå når det er vanskelig. 
Læreren hun har hatt dette året, har ikke snakket med 
henne om det som er vanskelig, og Heidi ser at dette er 
vanskelig for læreren også. Nå er det blitt ekstra vanskelig, 
for det har vært så mye krangling.
 
Vaktmesteren er en trivelig kar. Han pusser opp på skole-
kjøkkenet. Det er hit Heidi går når hun trenger å være for 
seg selv. Der har hun gjemt gitaren. Først ser hun ikke vakt-
mesteren som holder på med sitt. Når hun ser han, gjør 
det ikke noe at han er der. For vaktmesteren spiller hun 
gitar og synger egenproduserte tekster. «Du har en flott 
stemme, og spille gitar, DET kan du! Jeg liker å høre på deg, 
forteller han henne hver dag. 

Heidi sitter og arbeider med en oppgave som skal leveres 
inn. Hun skriver på oppgaven og det hele går greit. Hun 
har enda noe igjen å skrive når læreren brått sier at nå skal 
elevene avslutte og ta pause. Heidi klasker ned tastaturet 
og blir frustrert. Læreren ser på henne og blir irritert. Han 
tenker «Nå er det på’n igjen. «Rydd sammen PC-en din, 
Heidi». Heidi lystrer ikke og setter seg ned med hendene i 
kors. Dette gidder hun ikke! Læreren blir enda mere irritert, 
og kommer ned mot Heidis pult. Heidi spretter opp, og hun 
er fort ute av døren til klasserommet.
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Hvilken informasjon får en ut av denne situasjonen? Hva 

skjer? Kunne noe vært gjort annerledes? Når kan læreren ta 

dette opp med Heidi? En må være ærlig overfor barnet og 

bekrefte det du ser: «Jeg ser at dette opptar deg, og jeg ser at 

dette er vanskelig for deg. Dette skal jeg hjelpe deg å finne 

ut av». Dette skal en imidlertid gjøre når det ikke brenner, 

men heller senere, når eleven er mottakelig og meddelsom. 

Kanskje trenger Heidi andre typer beskjed? Kanskje 

skulle læreren snakket med henne før felles beskjed blir 

gitt – hviske til henne: «Så fint du jobber. Dette ser bra ut.  

Du blir kanskje ikke ferdig? Vil du sitte inne i friminuttet og 

gjøre deg ferdig, eller vil du levere i kveld?»

I Heidi sitt tilfelle kan det være utfordrende for denne 

læreren å nå inn til henne, eller få henne til å samarbeide. 

Vær oppmerksom på splitt og hersk, spesielt hos ungdom. 

De går gjerne etter det som er fordelaktig for dem. Kan det 

være for å slippe at det stilles krav til dem, eller kan det 

være for å se om teamet fungerer?

Hvordan få dette til?

Fagpersonene rundt eleven må bestrebe seg på å be om 

hjelp når de trenger det. Å arbeide med foster- og adop-

tivbarn er krevende, og det må av og til benyttes andre 

metoder enn med andre barn. Det er viktig å være sensitiv, 

og det er viktig å lytte til barnet. Barnet er ekspert på sin 

egen opplevelse, og det må det bli anerkjent for. For foster- 

og adoptivforeldre som ikke opplever forståelse i sitt arbeid 

med et fosterbarn, kan det være svært belastende for dem, 

og til sist for barnet.

Mange foster- og adoptivforeldre opplever at barnehage 

og skolen «legger skylden» på hjemmet når ting blir van-

skelig. De leter etter «feil» i hjemmet for å plassere årsak, 

men dette er i utgangspunktet en dårlig løsning. En må se 

helheten rundt barnet. Et barn kan fungere bra på en arena 

og dårlig på en annen. De skoler som kun leter etter «feil» i 

foster- og adoptivhjemmet er ikke nysgjerrige og søkende. 

De er forutinntatt, og det fremmer ikke noen løsning for 

de utfordringer som er i barnets liv. Foster- og adoptivbarn 

har med seg sin bagasje som gjerne er skjult, og det er ikke 

alltid en vet hvordan en skal håndtere en situasjon. Hva 

med å se hva som virker, og ta utgangspunkt i det?

Det finnes lærere som har sine tanker om hvordan 

de skal håndtere foster- og adoptivbarns utfordringer. 

Vi tenker at det alltid er viktig at en er ydmyk og ærlig og 

sier ifra når man trenger hjelp. Det er da man får læring 

i teamet. Lærere trenger informasjon. I tillegg trenger de 

kunnskap. Derfor er det en investering å sende lærere på 

kurs. Tiltakene rundt denne gruppen barn vil også komme 

hele klassen til gode, fordi lærerne som jobber blir flinkere 

til å lese blant annet barns følelser bak adferden. 

Uærlighet skaper mistillit i hele teamet. En må jobbe for 

at klimaet i teamet blir slik at de voksne kan fortelle om sine 

følelsesmessige reaksjoner på barnets adferd. Ofte ligger 

det egne ubearbeidede følelser bak reaksjonene. Dette er 

viktig å nøste opp i for å håndtere barnet på en god måte. 

Foreldrene er gjerne de som vet historien til barnet. 

Vi pleier å si at foreldre er eksperter på sine barn. Dette 

er viktig å respektere, og hvis en lurer på noe, er det nød-

vendig å spørre. 

Oppsummering

Heidi, som vi møter i denne artikkelen, er en elev som 

lærere fra tid til annen møter i skolehverdagen. Denne 

jenta trenger hjelp fra systemet rundt seg, og spørsmålet 

blir da på hvilken måte kan en hjelpe. Gjennom artikkelen 

har vi belyst en mulig innfallsvinkel hvor en først og fremst 

kartlegger styrker og svakheter hos Heidi. Mange foster- og 

adoptivbarn barn trenger en sakkyndig vurdering fra PPT, 

og de trenger noen ganger henvisning til Barne- og ung-

domspsykiatrien (BUP). Ved hjelp av deres kartlegginger 

Hva med å se hva som virker, og ta utgangspunkt i det?
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kan en komme nærmere et svar på hva det er som blir 

utfordrende for Heidi. 

Å bruke programmer for samtale mellom eleven og 

skolens personal er også nødvendig for at hjelperne rundt 

eleven skal forstå og legge til rette for en skolehverdag med 

mestring. 

Fosterbarn som Heidi, som møter utfordringer i skolen, 

har behov for forutsigbarhet, trygghet og en strukturert 

skolehverdag. Dette gjøres ved at de får egne individuelle 

læreplaner, og det omfatter også undervisningsplaner og 

lekseplaner med begrenset tidsperiode – en ukeplan som 

forteller hva og hvordan arbeidet skal utføres og der det er 

klare føringer for de mål som skal innfris av eleven. 
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Mandag 6. mars kom rapporten fra 
Barneombudet med tittelen «Uten mål 
og mening». I rapporten som gjennom-
går elever med rett til spesialunder-
visning sine rettigheter, hevdes det at 
«lærere uten nødvendig kompetanse er 
et svik mot elevene». For å få spesialun-
dervisning i dag er det ett krav som må 
være oppfylt: «Elevar som ikkje har eller 
som ikkje kan få tilfredsstillande utbyt-
te av det ordinære opplæringstilbodet 
har rett til spesialundervisning» (§ 5-1 
i opplæringsloven). På tross av dette er 
en av hovedkonklusjonene i rapporten 
at de som mottar spesialundervisning 
ikke får et forsvarlig utbytte av opplæ-
ringa. Skolen klarer verken å tilpasse 
den ordinære opplæringa eller spesi-
alundervisninga. Hva er poenget med 
å ta elever ut av undervisningen der de 
ikke har utbytte av opplæringa, og ut i 
en liten gruppe der de heller ikke har 
utbytte av opplæringa?

Hele grunnlaget for at vi har en 
lovpålagt rett til spesialundervisning 
handler om rettssikkerheten til denne 
elevgruppa. Men hvilken betydning har 
det når rettigheten blir retten til å slippe 
ordinær undervisning for å ha spesialtil-
passet undervisning du ikke har utbytte 

av? Kanskje må vi tenke helt annerle-
des med hensyn til rettighetstenkninga, 
eller kanskje må rettigheten spesifise-
res eller omgjøres. 

Sven Nilsen, professor på Institutt 
for spesialpedagogikk ved Universitetet 
i Oslo, kommenterte rapporten med at 
man bør omgjøre retten til spesialun-
dervisning til en rett til opplæring av en 
spesialpedagog. Jeg skal ikke hevde at 
dette er løsninga, men kanskje må vi se 
gjennom hele måten vi organiserer spe-
sialundervisninga på. Kanskje bør vi 
bringe spesialpedagogene inn i klasse-
rommet i stedet for elevene ut? Kanskje 
bør organiseringen av PP-tjenesten 
omgjøres? Rapporten viser også at 
elever må kjempe for å få den hjelpen 
de trenger på tross av det som står i 
sakkyndige rapporter og individuelle 
opplæringsplaner. Den viser at spesi-
alundervisninga ofte er for lett, at elev-
ene møter manglende forventninger og 
at skoler og kommuner har papirarbei-
det i orden, men ikke klarer å levere i 
virkeligheten.

Dette handler om at elever som av 
ulike årsaker har behov for spesialun-
dervisning, blir plassert med ufaglærte 
assistenter og lærere uten kompetanse 

på deres behov. Ifølge Monica Melby-
Lervåg, professor ved Universitetet i 
Oslo, var 30 % av spesialundervisninga 
i 2014 gitt av ufaglærte. Melby-Lervåg 
uttaler til Utdanningsforskning at «Det 
kan være ulike grunner til dette, men en 
grunn er selvsagt at en assistenttime er 
rimeligere enn en lærertime. En utfor-
dring kan også være at lovverket og sty-
ringsdokumenter ikke er tydelige nok 
når det gjelder hvordan spesialunder-
visningen skal foregå og hvordan den 
skal utføres» (Utdanningsforskning, 
2016). Det er på landsbasis nesten 
50 000 elever som ikke får muligheten 
til å oppleve en skoledag der de lærer 
noe, har tilhørighet og føler mestring. 
Ikke fordi kompetansen ikke finnes, 
men fordi skolene nedprioriterer denne 
gruppa. Rapporten fra barneombudet 
tar til orde for at vi må tenke annerledes 
rundt spesialundervisning og det støt-
ter jeg den fullt ut i. Målet vårt bør til 
enhver tid være å gi alle elever en opp-
læring de har utbytte av, og på nåvæ-
rende tidspunkt er det i altfor mange 
tilfeller ikke det som gis. 

 

«Uten mål og mening» 
Kommentar til Barneombudets rapport

AV  HANNA VASSLI KOLLTVEIT, student og snart spesialpedagog
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Jeg er en skikkelig ulykkesfugl og det 
har jeg dessverre alltid vært. Du tror 
kanskje ikke at det er helt sant, men det 
er det virkelig. Jeg kan til og med bevi-
se det! Jeg stanser nemlig opp ved alle 
små og store uhell gjennom hverdagen  
min, formulerer og repeterer for meg 
selv at jeg er så innmari uheldig hver 
bidige gang. Jeg gir uflaks, uhell og  
klønerier stor tyngde og mye oppmerk-
somhet i mitt liv. Det slår ikke meg at 
alle nok har slike små og store uhell 
gjennom hverdagen, at det er ganske 
så vanlig. Jeg hevder i stedet blindt og 
hardnakket at dette rammer meg spe-
sielt mye. Jeg tenker ikke særlig over at 
det nok kanskje bare virker slik for meg, 
siden jeg jo stanser så veldig opp ved 
dette. Alle disse refleksjonspausene 
som jeg tar ved mine uhell, fører til at 
jeg sakte, men sikkert etablerer en helt 
bestemt idé og fortelling om meg selv. 
Det hele fungerer nesten som en slags 
hypnotiserende overskrift som blir 
hengende over meg som en dom eller 
håpløs konklusjon i mitt liv. 

Overskriften er imidlertid ikke bare en 
dom, men den fungerer også som en 
fordom. Den gjør meg innstilt på «flesk 
og duppe», innstilt på å oppdage alle 
mine uhell og klønerier. Jeg legger for 
eksempel veldig godt merke til alle de 
gangene jeg gjør noe klønete, dumt eller 
teit, mens alle de gangene ting går pro-
blemfritt, er umerkelige, usynlige og 
eksisterer dermed ikke for meg. Det er 
så typisk meg å alltid få rødt lys i biltra-
fikken. De grønne lysene kjører jeg bare 
raskt og ubemerket forbi. Det som ikke 
passer med min fortelling om meg selv, 
faller utenfor og blir dermed også irre-
levant. Jeg stanser ikke engang opp ved 
det lenge nok til å legge merke til det. 
Jeg er på en måte en slags ubevisst 
regissør i mitt eget liv som i det skjul-
te smug-klipper bort alt det som ikke 
passer inn i fortellingen om meg. Jeg 
er i full beredskap og har alle sensore-
ne aktivert overfor små og store uhell 
gjennom hverdagen. Ideen om meg 
selv trekker, haler og drar i oppmerk-
somheten min. Styrer den inn mot det 

som passer med fortellingen, fremhever 
og streker med signalgul markerings-
penn på alt det klønete i livet mitt som 
nå lyser mot meg. Ideen min om meg 
selv som ulykkesfugl bidrar til at jeg sta-
dig finner nye bevis, ny evidens for mitt 
livstema. Det er overalt hele tiden! Det 
er typisk meg … Det er herved bevist!

Kanskje du blir nysgjerrig på alt 
dette og lurer på hvordan det egent-
lig foregår? Kanskje du får litt lyst til å 
forsøke noe av det samme? Det funge-
rer svært godt og det lar seg gjøre med 
alle! Det er forresten en veldig populær 
ting å gjøre nå for tiden, spesielt overfor 
barn i skoler og barnehager. La oss for-
søke det samme, men med deg denne 
gangen. Det er gøy og det gjør ikke 
vondt, ikke til å begynne med i hvert 
fall. Vi trenger bare et tema å bevise 
… noe helt tilfeldig ved deg som … La 
oss forsøke med … ADHD. Jaaa, la oss 
bevise at du har ADHD! 

Vi begynner litt ømt og forsiktig 
med å legge merke til alle de små tin-
gene du ikke helt fikk med deg i løpet 
av en dag. Du kan for eksempel stanse 
opp ved de tingene du burde ha husket 
på, men som du likevel ikke helt husker. 
Det holder egentlig med at du blir litt 
usikker på hva det nå var … det der med 
... Når var det du skulle være der egent-
lig? Hmm … så rart at du har begynt å 

Ulykkesfuglen

AV KJELL-IVAR ANDERSEN, pedagogisk-psykologisk rådgiver og familieterapeut

I denne teksten viser forfatteren at det er mulig å velge ut helt 
bestemte deler av sitt eget eller andres liv og kle det inn i en 
språkdrakt og gi det en tyngde som i sin tur kan bidra til å  
plassere oss på patologisiden av det skarpe skillet mellom  
normalitet og avvik. 
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glemme ting!? Kanskje du strever med å 
konsentrere deg? Var det kl. 16.30 eller 
17.30 tro? Når begynte dette proble-
met? Kanskje det alltid har vært litt slik 
med deg egentlig? Du har kanskje bare 
vært for ukonsentrert til å legge godt 
nok merke til det. Ja, du husker vel den 
fortellingen som moren din alltid for-
teller fra da du var liten og aldri klarte å 
huske hva læreren ga beskjed om. Du 
fikk rett og slett ikke med deg fellesbe-
skjeder du. Ja, også var det jo de uhel-
dige episodene med gulosten som alltid 
ble stående igjen svett på kjøkkenben-
ken. Du hadde rett og slett ikke evnen 
til å fullføre oppgaver. Det var liksom 
alltid noe nytt og spennende som du 
var på vei til. Du har på en måte aldri 
helt klart å finne roen i livet du. 

– Nå, hva synes du? Vi er liksom litt 
i gang her nå, merker du. Vi har liksom 
på litt snedig arkeologisk vis klart å 
grave frem noen små ubehagelige 
bevis fra fortiden din også. Vi har laget 
noen forbindelseslinjer fra dagens helt 
rykende ferske idé om deg og helt til-
bake til barndommen din. Snedig, ikke 
sant? Det gir liksom en litt ubehagelig 
fornemmelse av at det kanskje egent-
lig alltid har vært litt slik med deg! Det 
begynner så smått å ligne på noe varig, 
og da heter det gjerne «en tilstand». 
Vi har til og med begynt å få med oss 
familien din og de som kjenner deg 
aller best i hele verden som troverdige 
vitner til problemet ditt. Det trenger 
ikke å være et dagsaktuelt tema for dem 
engang. Det holder med at du løfter 
frem akkurat de fortellingene om deg 
selv som kan tenkes å si noe om dette. 
Alle de andre mer positive og oppløf-
tende fortellingene kan du droppe. De 

blir etter hvert bare små og ubetydelige 
parenteser og helt tilfeldige enkelthen-
delser i fortellingen om deg og ditt liv 
– litt unntakene som bekrefter regelen. 
Foreldrene dine kan selvfølgelig fortelle 
mange ulike eksempler på at du har 
strevet med dette helt fra barnsbein av. 
Du må bare sette dem på sporet, hjelpe 
dem til å tenke i slike baner! Du kan jo 
snakke mer med dem om dette etter at 
vi er ferdige her. Bevisene er der, forstår 
du, det er bare å plukke de ned. Vi må 
videre! Du la sikkert også merke til at du 
ble nødt til å starte å lese flere av set-
ningene i denne teksten forfra igjen for 
å få med deg alt. Ja, du kan smile du, 
men det er ganske alvorlig faktisk! Du 
faller altså så lett ut av det du forsøker å 
drive med, det skjer jo praktisk talt hele 

tiden med deg dette her. Du legger vel 
merke til det?

Ja, det heter kanskje «kjedelig fore-
lesning» for alle andre, men for deg 
heter det «klarer ikke å følge helt med». 
Det er slik du må formulere det for deg 
selv fremover for å få sving på denne 
fortellingen, forstår du. Du mangler 
rett og slett evne til vedvarende kon-
sentrasjon over tid, du! – Slutt å vri 
deg sånn på stolen, sitt rolig! Det her 
er ikke noe annerledes eller mer skum-
melt enn slik de gjør det i skolen. Elever 
som ikke synes at det læreren snakker 
om er spennende og interessant, kan 
påstås å ha vansker med konsentrasjo-
nen. Dette vet du vel!? Vi dropper alle 
andre mulige forklaringer som at det 
kan være kjedelig, for vanskelig, repe-
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tisjon, dårlig undervisning og slikt. Vi 
må forklare denne atferden med nevro-
logi inni hodet på elevene for å få dreis 
på denne fortellingen, forstår du vel!? Vi 
må etablere en kobling mellom de kon-
krete handlingene eleven gjør og nev-
rokjemi inni hodet. Elevene strever 
som de gjør på grunn av en nevrokje-
misk ubalanse i hjernestammen eller 
der omkring, forstår du vel. Det er kluss 
med nevrotransmitterne og trøbbel i 
tårnet og alt det der! Vi må få årsaken til 
å befinne seg inni kroppen og ikke uten-
for, det er slik det blir et symptom og 
ikke bare en reaksjon eller en handling. 
Det er da vi kan si at eleven «er» eller 
«har», fremfor «gjør»! Vi må se bort fra 
alle andre mulige forklaringer, forstår 
du vel. Nevrotransmittere er den første 
og eneste forklaringsmodellen vi må 
komme på og den må vi holde oss til, 
ellers blir det aldri noen BUP og noen 
fullverdig ADHD-diagnose på deg.

Prøv å konsentrere deg og følg med 
nå, det er bare litt til, så skal du snart 
få prøve ut medisiner. Du blir nødt til å 
kalle det andre betegner som «sliten» 
mer som «faller ut» eller «lett avledbar 
av ytre stimuli». Der hvor andre synes 
at noe er kjedelig å høre på, så kan du 
tenke at du ikke klarer å følge med.  
– Sitt i ro og ikke forstyrr! Vi blir nødt til 
å samle på slike formuleringer av vir-
keligheten fremover nå. Det er viktige 
deler av bevismaterialet vårt! Der andre 
ville sagt at «det var en liten digresjon» 
så kan du tenke at du ikke engang klarer 
å holde deg til og konsentrere deg om 
ditt eget samtaletema. Du sporer liksom 
helt av, du! Du bør også skaffe deg flere 
vitner til det hele gjennom å gjøre dem 
oppmerksomme på dette når det skjer. 

Si det høyt for deg selv og andre, at du 
strever sånn med konsentrasjonen og 
at du så lett blir avledet. Du må liksom 
smøre denne fortellingen utover, få det 
til å eksistere i bevisstheten til ditt sosi-
ale nettverk og miljø. Andre kommer 
til å se det mer og mer tydelig, og etter 
hvert vil de også helt naturlig hjelpe deg 
med å finne stadig nye bevis på van-
skene dine. Det som tidligere het «jeg 
liker å være i aktivitet og bruke kroppen 
min» må nå hete «rastløs og urolig». 
Du sykler og går på ski for å brenne 
opp energi du. Det er et merkelig og litt 
umettelig behov du har, dette her. Alle 
andre gjør det fordi det er hyggelig, eller 
fordi det heter trening. Det anbefales 
forresten at du gjør alt dette over litt tid 
for å forsikre deg om at du og de andre 
lar dere skikkelig lede av ideen om deg. 
På denne måten blir det hele ett slags 
spleiselag av ulike puslespillbiter som til 
sammen utgjør et større problembilde. 
Du ser det vel? De andre ser det i hvert 
fall! Det er overalt hele tiden i de fleste 
situasjoner dette strevet ditt forstår du. 
Du har vel ikke gått inn i en slags blind 
fornektelse her? 

– Hurra, nå er vi nesten der! Nå er 
endelig tiden inne for å dra på BUP! 
Du kommer til å få lov til å fylle ut et 
Connor’s skjema og noe Achenbach-
greier med ditt flunkende nye inntrykk 
av deg selv på. Det er bare å begynne 
å krysse av ideen om deg selv som en 
som strever med ADHD. Sett i gang nå, 
inn i avkryssingsrutene med det! Skjer 
det sjelden, av og til eller ofte synes 
du? – Ja, jeg vet det kan være van-
skelig for deg å velge! Det er slik det 
er for de med ADHD det. Ekspertene 
på BUP kommer til å mate skjema-

ene inn i en datamaskin som prin-
ter ut flotte og objektive scorer. Det 
heter nå forresten en score og ikke din 
mening om deg selv. – Slutt å gråte, det 
mange som lever fullverdige og gode liv 
med slike lidelser! Du kommer til å se 
grafer, kurver, kritiske grenser, sektor- 
og søylediagram som virker så objek-
tive og presise at det praktisk talt ikke 
er mulig å ikke tro at det er sant. Det 
er til og med tall med flere desimaler i 
disse målingene av deg! Det er nesten 
så datamaskinen har funnet ut helt på 
egenhånd at du har ADHD. Det står jo 
tydelig å lese her i grafene. Det hele har 
for lengst sluttet å være dine meninger 
og dine konstruksjoner om deg selv og 
blitt til en slags vedtatt sannhet som til 
og med er fremstilt grafisk i farger! Det 
er akkurat i dette magiske øyeblikket at 
det hele snur, forstår du! Det er nå plut-
selig de dyktige ekspertene som for-
teller deg hva det er med deg. Det er 
nå ekspertene som har avdekket noe. 
Dette har de gjort gjennom kliniske og 
vitenskapelig dokumenterte utrednings-
verktøy. Det fremkommer tydelig av 
utredningen, bare se på profilen her og 
det flotte konfidensintervallet ditt. De 
kommer til å forklare det hele for deg 
med ord selv du kan forstå med dine 
vansker. – Stille, mens ekspertene snak-
ker! Det er gjort signifikante funn og 
psykometrien viser at du har sympto-
mer som er forenlig med … Du kommer 
til å få diagnosen og deretter får du 
endelig tabletten som virker konsen- 
trasjonsfremmende for absolutt alle!  
Til slutt kan du konkludere med at det 
var ADHD, siden medisinen jo fungerte! 
Du visste det, du har ADHD! Det er 
herved bevist! 
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Autismespekterforstyrrelser (ASD) er utvik- 

lingsforstyrrelser som kjennetegnes av anner-

ledes utvikling innen sosial interaksjon og 

gjensidig kommunikasjon, samt et begrenset 

repetitivt og stereotypt mønster av atferd 

og interesser (APA, 2013). ASD kan gi store 

utslag på fungering i hverdagslivet og kan 

også redusere livskvaliteten for personen 

med ASD og familien. Tidlig, individuelt til-

passet og effektiv intervensjon kan for mange 

med ASD øke funksjonsnivået og bedre livs-

kvaliteten (Estes, mfl., 2015; Jones, Gliga, 

Bedford, Charman & Johnson, 2014; Kasari, 

Gulsrud, Wong, Kwon & Locke, 2010; Stadnick, 

Stahmer, & Brookman-Frazee, 2015).

Forekomsten av ASD i befolkningen er 

anslått til å være om lag 1 prosent (Elsabbagh 

mfl., 2012). Dette innebærer at de fleste bar-

nehager og skoler vil stifte bekjentskap med 

barn og elever med ASD. Kunnskap om ASD 

og effektiv tilrettelegging og opplæring vil 

dermed være sentralt for pedagoger både i 

barnehage og skole.

Tilrettelegging og opplæring for personer 

med ASD er et forholdsvis nytt område. Det er 

ikke mer enn femti til seksti år siden man først 

begynte å forsøke opplæring for personer 

med ASD. I denne tiden var opplæringen i 

hovedsak basert på anvendt atferdsanalyse 

(Lovaas, Koegel, Simmons & Long, 1973), og 

man kunne vise til oppløftende resultater 

(Lovaas, 1987). Etter denne spede begyn-

nelsen har det vært en rivende utvikling innen 

vår kunnskap om tilrettelegging og opplæring 

for personer med ASD. Det eksisterer i dag et 

utall av ulike opplærinsgmetodikker utviklet 

for personer med ASD innen ulike områder 

(NAC, 2015).

Hovedandelen av tilnærmingene til opp-

læring for personer med ASD har lite forskning 

bak seg, både når der gjelder effekt og even-

tuelle uheldige sider (NAC, 2015).

Naturalistiske atferds- og utviklingsba-

serte intervensjoner – på engelsk omtalt 

som Naturalistic Developmental Behavior 

Interventions (NDBI) er imidlertid en gruppe 

av intervensjoner som i løpet av årene har 

en rekke forskningsstudier som grunnlag 

(Schreibman, mfl., 2015). Disse kjennetegnes 

av at de gjennomføres i barnets naturlige 

Spredning av kompetanse i Pivotal  
Response Treatment i Norge

Artikkelforfatteren påpeker at implementering og spredning av kompetanse 
i kunnskapsbaserte intervensjoner kan være utfordrende. Denne artikkelen 
beskriver et systematisk arbeid for å spre kompetanse om Pivotal Response 
Treatment, en kunnskapsbasert intervensjon for barn og unge med 
autismespekterforstyrrelser i Norge.  

AV KENNETH LARSEN
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Selvorganisering, på engelsk “self management”, vil si fer-

digheter i å kunne organisere, overvåke og evaluere sin 

egen innsats (Koegel mfl., 1992). Antagelsen er da at man 

gjennom opplæring i denne type ferdigheter kan gi barnet 

mulighet til å styrke sin egeninnsats i læringen. Hvis barnet 

med ASD får styrkede ferdigheter innen selvorganisering, 

vil det kunne bruke disse på stadig nye områder. De vil da 

også med større selvstendighet og engasjement kunne få 

erfaringer som gir dem læring og utvikling. Man har vist 

at barn med ASD gjennom bruk av selvorganiseringsfer-

digheter kan utvikle kompetanse innen en rekke områder. 

Dette kan dreie seg om selvstendighet i daglige gjøremål, 

gjennomføring av mer akademisk pregede aktiviteter og 

sosiale ferdigheter slik som initiativ overfor jevnaldrende, 

deltagelse i samtaler osv. (Henderson mfl., 2013; Koegel & 

Koegel, 2012).

Gjennom å ha fokus på disse fire kjerneområdene, 

har forskning og erfaring innen PRT indikert at barn med 

ASD kan oppnå en betydelig forbedring i funksjonsnivå 

på en rekke områder, og at man kan bidra til bedre livs- 

kvalitet både for barna med ASD og deres familier. De 

siste årene har det også blitt gjennomført stadig flere 

forskningsstudier som gir støtte for at PRT som en hel-

hetlig tilnærming er effektiv for å bedre flere områder av 

barn med ASD (Duifhuis mfl., 2016; Hardan mfl., 2014; 

Mohammadzaheri, Koegel, Rezaee & Rafiee, 2014; Nefdt, 

Koegel, Singer & Gerber, 2010; Schreibman & Stahmer, 

2013).

Utfordringer med hensyn til implementering

Implementering av kunnskapsbaserte intervensjoner til 

et stort antall barn byr på problemer blant annet knyttet 

til integritet i gjennomføringen (Fixsen, Naoom, Blase, 

Freidman & Wallace, 2005). Man kan oppleve at daglig 

praksis i større eller mindre grad vil avvike fra den beskrevne 

intervensjonen som systematisk er utviklet og undersøkt 

gjennom forskning. Det er flere grunner til at dette kan skje, 

slik som kompetanseutfordring hos personer som gjennom-

fører intervensjonen, rammebetingelser i mer naturlige situ-

asjoner, individuelle forhold ved enkelte barn osv. (Fixsen 

mfl., 2005). Like fullt vil det være sentralt for å kunne for-

vente effekt at de virksomme elementene av en intervensjon 

blir anvendt i tråd med de prinsippene og elementene som 

er etablert gjennom forskning (Fixsen mfl., 2005).

For å sikre at fagpersoner og foreldre som gjennomfører 

og gir opplæring basert på PRT har tilstrekkelig kompetanse 

om tilnærmingen og ikke minst innehar de metodiske fer-

dighetene, har Koegel Autism Center ved Universitetet i 

California, Santa Barbara utviklet et sertifiseringssystem. 

Denne sertifiseringen er modulbasert og sikrer at fagper-

soner og foreldre har satt seg inn i relevant litteratur om PRT 

og tilnærmingens teoretiske og forskningsmessige grunnlag. 

Videre sikrer sertifiseringsordningen at deltagerne har prak-

tiske implementeringsferdigheter på et nivå som gjør at 

man kan forvente tilnærmet de samme effekter av PRT som 

er vist gjennom forskning (Koegel & Koegel, 2012).

Modulene som er utviklet og tilgjengelige er:

• Modul 1: En generell innføring i PRT som 

intervensjon for barn med ASD.

• Modul 2: Inneholder teoretisk grunnlag for 

motivasjonsstrategiene innen PRT og praktisk 

anvendelse av disse i tidlig språkopplæring for 

barn med ASD.

• Modul 3: Omfatter generalisering av praktiske 

ferdigheter i anvendelse av motivasjonsstrategiene 

for barn med ASD i språkopplæring på ulike 

begynnende nivåer.

• Modul 4: Inneholder bruk av strategier og 

prosedyrer for andre kjerneområder og mer 

avanserte utviklingsområder som er beskrevet 

innen PRT; initiativ, sosial samhandling og 

selvorganisering.

• Modul 5: Fokuserer på hvordan gi opplæring og 

veiledning til foreldre og fagfolk i implementering 

av PRT.

Kvalitetsikring og sertifisering

I intervensjon og opplæring for barn med ASD i Norge har 

det i langt tid vært hentet inspirasjon fra PRT og benyttet 

elementer som er beskrevet i forskning om PRT (Larsen, 

Ekrheim, Haugen, & Mandal-Hergot, 2011). Dette gjelder 

sannsynligvis spesielt intervensjon som er gitt til barne-

hagebarn med ASD i intensivt omfang. For å kvalitetssikre 

Barn og unge med ASD vil i mange sammenhenger  
vise færre initiativ enn sine jevnaldrende.
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miljø og situasjoner, de benytter seg av delt kontroll 

mellom barnet med ASD og den som gjennomfører opp-

læringen, de bygger på den naturlige samhandlingen og 

kontingensene, og de benytter en rekke ulike atferds-

baserte opplæringsstrategier for å lære sentrale ferdig-

heter basert på barnets utvikling. I NDBIer oppnår man 

dette blant annet gjennom å systematisk skape lærings-

muligheter som fanger barnets oppmerksomhet, knytter 

nye erfaringer sammen med eksisterende ferdigheter hos 

barnet, gir opplæring som er basert på utviklingssekvenser 

i økende kompleksitet, hjelper barnet med ASD å oppdage 

sammenhenger i miljøet rundt dem, anerkjenne barnets 

spontanitet og initiativ og dermed sikre at barnet er den 

aktive i sin egen læring (Schreibman mfl., 2015).

Pivotal Response Treatment

Pivotal Response Treatment (PRT) som denne artikkelen 

handler om (Koegel & Koegel, 2012), regnes som en NDBI 

sammen med andre kjente intervensjoner som Early Start 

Denver Model (ESDM), Incidental Teaching, Joint Attention 

Symbolic Play Engagement and Regulation (JASPER) med 

flere (Schreibman mfl., 2015).

PRT er en kunnskapsbasert intervensjon for barn og 

unge med ASD (NAC, 2015; Simpson, 2005), som i likhet 

med andre NDBIer utgjøres av atferds- og utviklingsba-

serte strategier (Koegel, Koegel & Carter, 1999; Koegel & 

Koegel, 2012). Sentralt i PRT står kunnskapen om kjerne-

områder som kan påvirkes gjennom intervensjon og opp-

læring. Kjerneområder forstås innen PRT som utviklings- 

eller ferdighetsområder som skaper effekter inn i andre 

slike områder (Koegel mfl., 1999). Det innebærer at dersom 

man gjennom systematisk intervensjon skaper endring 

i ett kjerneområde, vil man oppnå påfølgende endring i 

andre utviklingsområder uten at man direkte har forsøkt å 

påvirke disse (Koegel & Koegel, 2012).

I dag anses fire kjerneområder som dokumentert innen 

PRT (Schreibman mfl., 2015). Disse fire områdene er: mot-

ivasjon (Hardan mfl., 2014; Koegel & Egel, 1979), initiativ 

(Koegel, Carter, & Koegel, 2003), respondering på sam-

mensatte stimuli (Koegel & Schreibman, 1977) og selvor-

ganisering (Koegel, Koegel, Hurley & Frea, 1992). Videre 

forskning på kjerneområder vil kunne avdekke flere og 

eventuelt andre områder som kan erstatte de eksisterende.

Motivasjon er det grunnleggende og mest sentrale kjer-

neområdet innen PRT (Hardan mfl., 2014; Koegel & Egel, 

1979). Motivasjon styrker barnet med ASD til å forsøke 

mer, respondere oftere og å delta i samspill som kan gi 

læringsmuligheter. I PRT benytter man seg av flere ulike 

forskningsbaserte strategier for å påvirke og styrke moti-

vasjon som: Å følge barnets initiativ og valg (Koegel, Dyer 

& Bell, 1987), variasjon i læringsmuligheter og mulighet 

for å benytte ferdigheter barnet allerede mestrer (Dunlap, 

1984; Koegel & Egel, 1979), direkte og naturlige forsterkere 

(Koegel & Williams, 1980), samt å anerkjenne og forsterke 

alle rimelige forsøk barnet viser i læringssituasjonene 

(Koegel, O’Dell & Dunlap, 1988). De motivasjonelle strat-

egiene vil alltid ligge til grunn og inngå i opplæring i PRT.

Erfaring og forskning indikerer at personer med ASD 

har utfordringer med generalisering og kan fremstå som 

selektive når det gjelder hvilke stimuli de responderer på 

(Koegel & Schreibman, 1977). I PRT vil man derfor arbeide 

systematisk for å inkludere flere egenskaper ved de stimuli 

som inngår i læringsmulighetene så tidlig og så ofte som 

mulig. Heller enn å systematisk gi opplæring i spesifikke 

egenskaper ved miljøet som barnet med ASD skal være en 

del av, forsøker man å tilrettelegge den naturlige samhand-

lingen slik at barnet naturlig møter flere egenskaper ved 

miljøet ofte (Koegel mfl., 1999; Koegel & Koegel, 2012).

Barn og unge med ASD vil i mange sammenhenger vise 

færre initiativ enn sine jevnaldrende (Koegel & Koegel, 

2006). Dette vil potensielt kunne ha dramatisk effekt på 

barnets læring og utvikling. Barn som følger en typisk 

utvikling, vil gjennom sine egne initiativ få erfaring med 

stadig færre læringsmuligheter (Koegel, Koegel & Carter, 

1999). Dette gjelder innen de fleste utviklingsområder, men 

i tidlig alder vises det sannsynligvis tydeligst innen språkut-

viklingen. Tidlig i utviklingen, typisk før fylte to år, vil barn 

begynne å peke på objekter i miljøet de ikke vet hva heter og 

spørre «dæ?» – i betydningen «Hva er det?» eller «Hva kalles 

det?». Når barn tar denne type initiativ, vil det medføre 

utvidet sosial interaksjon med voksne, som fører til flere 

læringsmuligheter. Denne type initiativ ser man sjeldnere 

hos barn med ASD. Gjennom systematisk tilrettelegging for 

å fremme sosiale initiativ innen PRT, vil man kunne se en 

effekt på flere læringsområder (Koegel mfl., 1999).
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bruk av PRT, og strategier og prosedyrer fra denne tilnær-

mingen startet Regional kompetansetjeneste for autisme, 

ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst 

(RKT) i 2012 et arbeid sammen med Koegel Autism Center 

for å styrke kompetanse og implementering av PRT. 

Dette samarbeidet har ført til at RKT nå har sertifisert 

fire fagpersoner i helseregion Sør-Øst slik at disse igjen kan 

implementere kompetanseheving og sertifisering til nye 

fagpersoner.

Siden 2014 har RKT arbeidet for å spre denne kunn-

skapen i Norge og i Helse Sør-Øst, og har fokusert på å 

følge de etablerte strukturene for tjenester til barn og unge 

med ASD. Kompetanseheving og sertifisering har i første 

rekke blitt tilbudt ansatte i spesialisthelsetjenestene som 

har ansvar for tidlig innsats for barn med ASD i de fire hel-

seregionene. Denne delen har vært organisert og støttet av 

de regionale kompetansemiljøene for autisme i hver hel-

seregion. Videre tenkes det at kompetansen kan bringes 

videre til andre fagpersoner i spesialisttjenesten og tilbys 

til foreldre og ansatte i kommunen gjennom de lokale 

spesialisthelsetjenestene. 

Det er til nå sertifisert fagpersoner i alle helseregioner 

på det grunnleggende nivået, og flere fagpersoner har 

også deltatt og fullført sertifiseringsprogrammet på de 

høyere nivåene. I Helse Vest er det også konkret arbeid for 

å sertifisere fagpersoner med tilstrekkelig kompetanse til å 

ivareta lokal sertifisering av flere nye fagpersoner.

PRT har vist seg å kunne være en effektiv intervensjon 

for barn og unge med ASD. For å kunne forvente effekten 

som er beskrevet i forskningen vil man, innen PRT som 

innen alle andre intervensjoner, være avhengig av høy 

implementeringsintegriet. Det beskrevne systemet for 

kompetansespredning som nå implementeres i Norge vil 

kunne bidra til at PRT blir implementert med høy kvalitet 

til barn og unge med ASD i hele landet.

Kenneth Larsen har mastergrad i spesialpedagogikk og 
er rådgiver og stipendiat ved Oslo universitetssykehus 
HF, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, 
Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.
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Auditive ferdigheter er grunnleggende  
for barns talespråklige utvikling.
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Auditive prosesseringsvansker er en relativt 

ny diagnose i Norge, og antageligvis lite kjent 

blant fagfolk. Internasjonale studier viser 

at auditive prosesseringsvansker kan være 

knyttet til andre type vansker som blant annet 

autismespekterforstyrrelser. Flere studier 

viser at personer med autismespekterfor-

styrrelser har svekkede nevrologiske auditive 

ferdigheter. 

Hørselsvansken auditive prosesserings-

vansker (APD) er ved siden av autismespek-

terforstyrrelser (ASD) også blitt sett i sam-

menheng med ADHD, lærevansker, dysleksi, 

språkvansker og utviklingsvansker (Bellis, 

2008; Dawes & Bishop, 2010; Witton, 2010; 

Lukose mfl., 2013). I en studie av 127 barn 

med lærevansker ble 48 prosent diagnostisert 

med APD (Illadou mfl., 2009). Det kan være 

både komorbiditet og overlapping av symp-

tomer/kjennetegn, noe som understreker 

behovet for tverrfaglig utredning og sam-

arbeid når APD vurderes. Bisgaard & Overballe 

Mogensen (2015) beskriver felles diagnostiske 

kjennetegn hos barn med ASD og APD, som 

vansker med sosial interaksjon og taleprosodi. 

Dette er forenlig med Bellis (2008) modell for 

APD. Bisgaard & Overballe Mogensen (2015) 

beskriver videre årsaker, likheter og forskjeller 

mellom APD, språkvansker, ADHD, dysleksi 

og ASD. De beskriver ADHD som forårsaket 

av overordnet kognitiv forstyrrelse, og APD av 

svakheter i det sentrale auditive systemet.

Auditive ferdigheter er grunnleggende for 

barns talespråklige utvikling. Ved APD er pro-

sessering og tolkning av signaler i det sen-

trale auditive nervesystemet svekket, noe 

som fører til vansker med å forstå auditiv 

informasjon. Det er antatt at 3–5 prosent av 

alle barn har APD (Wilson mfl., 2012). Det er 

usikkert i hvilken grad fagfolk kjenner til APD 

i Norge. APD ble først i 2008 akseptert som en 

diagnose som kunne utløse rettigheter til hjel-

pemidler. APD er sannsynligvis underdiag-

nostisert, og det tas antageligvis lite hensyn 

til auditive ferdigheter når barn utredes for de 

ovennevnte vansker. Noen blir sannsynligvis 

Autismespekterforstyrrelser  
og auditive prosesseringsvansker 

Denne artikkelen gjennomgår og beskriver forskning om auditiv prosessering 
og vansker knyttet til dette for personer med autismespekterforstyrrelser. 
Artikkelforfatterne har erfaring med at hørselstekniske hjelpemidler som 
samtaleforsterker kan forbedre kommunikasjon for noen i denne gruppen, 
men dette er et lite anvendt tiltak i Norge. 

AV ANN METTE REKKEDAL OG CHARLOTTE CASPARI
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feildiagnostisert og/eller APD overses på grunn av man-

glende kjennskap til diagnosen. Riktige tiltak, inkludert 

bruk av lyttehjelpemidler, kan ha stor betydning for disse 

barnas læring, trivsel og utvikling.

ASD er en utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker 

gjensidig sosial kommunikasjon. Behandlingen av auditiv 

informasjon er en kritisk komponent for sosial kommuni-

kasjon (Danesh mfl., 2015). Nevrofysiologiske studier viser 

signifikante forskjeller i hjerneaktivitet ved behandling 

av auditiv informasjon mellom personer med ASD og 

normalt fungerende (Bodyer mfl., 2004; Gervais mfl., 

2004; Marco mfl., 2011). Dette utdypes nærmere senere 

i artikkelen. Kjennetegn på ASD kan være begrensede 

eller snevre interesser, avgrenset repertoar av aktiviteter 

og utføring av handlinger på en karakteristisk ensformig 

måte. Tidlige kjennetegn på autisme kan være forsinket 

språkutvikling. Symptomene kan i noen tilfeller oppdages 

forholdsvis tidlig, allerede ved 2–3 årsalder. I de fleste til-

feller stilles imidlertid autismespekterdiagnosen ved 4–5 

årsalder. Mildere former for ASD (som Asperger syndrom) 

viser ubetydelige avvik i tidlig barnealder, men blir tyde-

ligere når omgivelsene krever mer av samspillskompe-

tanse og forståelse av komplekse sosiale spilleregler. Det 

er derfor stor variasjon for når en sikker autismespekter-

diagnose blir konstatert. Flere gutter enn jenter rammes 

av ASD. Forskning viser at ca. 1 prosent av befolkningen 

kan ha ASD (Norsk autismeforening, 2016). Amerikanske 

undersøkelser indikerer at så mange som 1 av 68 barn har 

det (Center of Disease Control and Preventation, 2016). 

Frem til 2016 har to helseforetak og enkelte private spe-

sialister utredet barn og voksne for APD i Norge. I løpet av 

2017 vil flere helseforetak foreta diagnostiseringer. Testing 

av APD er krevende, og kan først gjennomføres når barnet 

er 7–8 år (Caspari, 2011). Testing av APD hos barn med ASD 

vil sannsynligvis være enda mer krevende å gjennomføre. I 

USA og Canada finnes behandlingssentre som utreder APD 

hos personer med ASD. Sound idEARS Hearing & Listening 

Clinic i Vancouver har diagnostisert ca. 600 barn og voksne 

med APD fra 2004 til 2012. Av dem hadde 40 prosent fra 

før diagnosen ASD, inkludert høytfungerende autisme og 

Aspergers syndrom (Lau, 2012). Dette tallet sier ikke noe 

om forekomst av APD hos personer med ASD, men antallet 

som har henvendt seg for utredning. Pedagogiske tilrette-

legginger/behandlinger og hørselstekniske hjelpemidler er 

anbefalte habiliteringstiltak (Auditive Processering Center, 

2016). 

Hørselstekniske hjelpemidler som FM-mikrofon og 

FM-øremottakere den enkelte har på seg, kan bedre kom-

munikasjonsforholdene for barn med ASD og gi auditive 

nevrologiske forbedringer hos barn med dysleksi og APD 

(Rance, 2013; Rance, 2014; Rance mfl., 2014; Schafer, 2014). 

FM-systemet bedrer signal-støyforholdene med ca. 10 

dB. Kollegievejen skole for elever med autisme i Danmark 

har i et prosjekt over flere år benyttet FM-system til noen 

elever med gode resultater (Dyrnesli, 2007). Vår erfaring 

er at slike hjelpemidler i liten grad benyttes for denne 

gruppen i Norge, selv om forskning kan vise til positive 

resultater. Årsaken til minimal bruk kan ha sammenheng 

med at APD generelt er lite kjent, og at det kan være lite 

oppmerksomhet på auditive problemer hos personer med 

ASD. Andre årsaker kan være utfordringene med å utrede 

APD hos barn med ASD, og/eller at den mulige nytteef-

fekten av hørselshjelpemidler ikke er kjent. Ifølge lovverk 

må det godtgjøres ved erklæring av spesialist i spesialist-

helsetjenesten at APD foreligger, eller at bruker har et funk-

sjonstap som er forenlig med APD, og at hjelpemidler er 

nødvendig og hensiktsmessig for å få innvilget FM-system 

(Folketrygdloven, 2016). Denne artikkelen omhandler 

auditiv prosessering, kjennetegn på og utredning av APD, 

forskning på auditiv funksjon hos personer med ASD og 

effekt av hørselshjelpemidler. 

Auditiv prosessering og APD

Prosessen med å høre og forstå lyd omfatter ytre-, mellom- 

og indreøret, auditiv hørselsnerve, sentrale auditive ner-

vebaner og hjernen. Vi hører og oppfatter med hjernen. 

Det auditive systemet omhandler lydresepsjon og lydper-

sepsjon. Lydresepsjon vil si fysisk hørsel som er en passiv 

og reseptiv sans. Lydpersepsjon betegner en aktiv prosess 

eller lytting, og omhandler de fysiologiske prosesseringer 

av auditiv informasjon og psykologiske prosesseringer av 

lyd (Stach, 1998; Laukli, 2007; Cole & Flexer; 2007). Det sen-

trale auditive nervesystemet består av et nettverk av ner-

vebaner som analyserer og bearbeider nevrologisk infor-
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masjon fra begge ører og viderefører den bearbeidede 

informasjonen til andre steder i nervesystemet/hjernen. 

Til sammen danner det et hierarki av auditive ferdigheter 

som er grunnleggende for å lytte og for kommunikasjons-

prosessen. Auditive ferdigheter inkluderer oppfattelse, dis-

kriminasjon, identifikasjon og forståelse. Hører barnet lyd, 

klarer han å diskriminere mellom lyder eller ord som b/d 

eller hatt/katt, likheter og forskjeller i akustiske signaler, 

sekvenser og lydmønster. Identifikasjon: hvis du hører en 

lyd, vet du hva den er? Kan barnet identifisere og benevne 

en hund kun ved å høre bjeffing? Dette gjelder også språk-

lyder og måten de settes sammen på til ulike ord, og måten 

de uttales på som gir ulik mening samt prosodiske trekk 

ved det som sies. Forståelse innebærer tolkning av de ulike 

auditive inntrykk for å kunne bruke dem i kommunikasjon 

med andre. Andre auditive ferdigheter inkluderer lydloka-

lisering, temporal prosessering dvs. å identifisere tidsinter-

valler mellom fortløpende talelyder, integrere fortløpende 

lydsignaler til ord, og gjenkjenne talelyder som kommer 

raskt etter hverandre. En annen ferdighet er «binaural inte-

gration», som er evnen til å forstå forskjellige ord gjengitt 

samtidig i hvert øre. Å forstå tale i bakgrunnsstøy eller kon-

kurrerende annen tale er en sentral ferdighet. Evnen til 

å identifisere det som sies når det mangler et ord eller er 

ufullstendig, er en ferdighet som har betydning for tale-

forståelse i støy (Erber, 1982; Chute & Nevins, 2002). Hver 

av ferdighetene overlapper hverandre og er i det vesentlige 

uatskillelige for auditiv prosessering (Bellis, 1996).

Kjennetegn på APD kan være fysisk ubehag i ørene, 

lydømfintlighet, dårlige eller varierende lytteegenskaper 

(sier ofte ‘hva?’), og det å misoppfatte ord. Man har ofte 

vansker med: retningsorientering av lyd, diskusjoner i 

klassen, talespråkforståelse (spesielt i bakgrunnsstøy), 

siling av informasjon, komplekse beskjeder, rim og musikk, 

monotone stemmer, pragmatikk, humor og sosial inter-

aksjon. Personer med APD kan ha språkvansker, svakt 

auditivt minne, dårlig auditiv oppmerksomhet, forsinket 

respons, lese- og skrivevansker, og vansker med å lære frem-

medspråk. De kan være klønete, tilbaketrukket, lett distra-

herbare, ha nedsatt oppmerksomhet og svake organisato-

riske ferdigheter (Caspari, 2011). Atferdskarakteristikkene 

ligner på mange andre vanskeområder (og APD er ofte 

sammensatt med andre vansker) – men har underliggende 

auditiv opprinnelse. Derfor er tverrfaglig samarbeid og dif-

ferensial diagnose viktig for å finne best mulige tiltak. Ikke 

alle lyttevansker forårsakes av APD. Muligheten for feildi-

agnostisering og feil tiltak kan forekomme begge veier da 

APD er lite kjent blant fagfolk i Norge.

APD er en kompleks og heterogen hørsels- og kommu-

nikasjonsvanske som påvirker måten hjernen bearbeider 

og forstår lyd på. American Speech-Language-Hearing 

Association definerer APD som svekkelser i en eller flere av 

lytteferdighetene; lydlokalisering, lyddiskriminering, gjen-

kjennelse av lydmønstre, forstå forskjellige ord gjengitt 

samtidig i hvert øre, og forstå tale i støy. Diagnosen er 

komplisert, og det er uenigheter om forståelsen, men det 

finnes nok forskning i dag som viser at nevrobiologiske 

mekanismer ligger bak auditiv prosessering og APD, og at 

det er behov for utredninger og tiltak. Ifølge Wilson mfl., 

(2012) bør det derfor fokuseres mindre på å definere APD 

og mer på diagnostisering og mestring av de spesifikke 

lyttevanskene. 

Utredning av APD

APD er beskrevet av Myklebust i USA i 1954. Tester er 

utviklet på 1970-tallet og validert på voksne med slag eller 

hodetrauma (Hall, 2014). En APD-utredning skal være en 

tverrfaglig og helhetlig prosess. En profil over individets 

spesifikke auditive prosesseringsvansker/grader utar-

beides. Feiltolkning av mønstre som ligner på auditive pro-

sesseringsvansker (eller motsatt) må unngås. Hensyn må 

tas i forhold til barnets alder, kognitive kapasitet, opp-

merksomhet, språklige erfaring, hukommelse og nevro-

logisk modning. Ved mistanke om APD eller andre vansker 

anbefales hørselssjekk for å utelukke perifere hørselstap og 

auditiv nevropati. Screeningsskjemaer som CHAPS, samt 

det norske APD-testbatteriet kan benyttes for barn over 7 

år. Systematisk observasjon kan benyttes hos yngre barn 

for å kartlegge deres lytteferdigheter i ulike settinger. Eldre 

barn er ofte godt utredet med for eksempel WISC IV, CAS og 

Leiter R. Andre utredninger/kartlegginger av språk er f.eks. 

Språk 6–16. Ved kartlegging av oppmerksomhetsvansker 

og hyperaktivitet kan f.eks. Barkley og ev. ASEBA-pakken 

benyttes. Hvis ikke andre utredninger er gjort, skal dette 
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vurderes videre i samarbeid med PP-tjenesten. Resultatene 

samt sykehistorien/epikrisen innhentet fra pasienten, 

pårørende, tidligere journal og utredninger bør sammen-

fattes. Andre hørselsutredninger innebærer vanlig rentone-

audiometri, støytester, tympanometri, stapediusreflekser 

og eventuelt otoakustiske emisjonsmålinger (OAE) og hjer-

nestammeaudiometri (ABR). En APD-utredning må minst 

inneholde ABR, men også MLR (mid latency respons) for å 

utelukke auditiv nevropati.

Barn med ASD bør gis tid til å venne seg til det lydtette 

rommet før de testes for hørsel. Audiografen bør starte 

med auditive atferdstester for at barnet skal vennes til at 

ørene blir berørt før gjennomføring av otoskopi, tympano-

metri eller OAE. For å få oversikt over høreterskel bør både 

en lav- og middelsfrekvens (500 Hz og 2000 Hz) inngå. 

Taletester bør unngås i starten av en undersøkelse, da de 

fleste barn med ASD faller ut ved tale (Danesh mfl., 2015). 

Swann (2016) ved Auditory Center har informert om at de 

benytter randomiserte dichotic digits tester til barn med 

ASD avhengig av deres språknivå. Denne testen kan ute-

lukke et tregt øre og kontrollere for bilaterale svekkelser. 

Det kan også brukes Dichotic Word test og SSW (stag-

gered spodaic words – testen er ikke oversatt til norsk, men 

brukes i Danmark). Avhengig av barnets alder og språknivå 

kan PSI (Pediatric taleoppfattelsetest) med konkurrerende 

meldinger måle funksjonelle APD-ferdigheter. Det kan 

gjøre det lettere å skåre for små barn med artikulasjons-

problemer og/eller begrenset ekspressivt språk. Om det 

er mulig å teste alle barn med ASD for APD, er usikkert. 

Imidlertid viser flere nevrofysiologiske undersøkelser at 

personer med ASD har auditive nevrologiske svekkelser 

(Bruneau mfl., 1999; Gervais mfl., 2004; Marco mfl., 2011). 

ASD og auditiv funksjon 

Studier av hjernefunksjonen hos personer med ASD og 

normaltfungerende viser signifikante forskjeller på flere 

områder (Ayres mfl., 1980; Courchesne mfl., 1985; Bauman 

& Kemper, 1994; Baranek mfl., 1997; Gervais mfl., 2004; 

Dunn mfl., 2008; Marco mfl., 2011). Hippocampus er nevro-

logisk svekket hos individer med ASD (Bauman & Kemper, 

1994). Hippocampus er ansvarlig for sanseinntrykk, 

læring og hukommelse. Informasjon fra sansene, deri-

blant auditiv informasjon, overføres til hippocampus hvor 

den behandles og deretter videreføres til områder i hjer-

nebarken for langtidslagring. Hos personer med autisme 

kan overføringen av auditiv informasjonen til langtidshu-

kommelsen fungere dårlig (Bauman & Kemper, 1994). Det 

er videre konstatert forskjeller i nervefibre som forbinder 

høyre og venstre hjernehalvdel (corpus callosum) hos per-

soner med ASD (Alexander mfl., 2007). 

Hjernestammeaudiometriundersøkelser måler hjer-

nebølger ved lydstimulering. Undersøkelser konstaterer 

ulike reaksjonsmønstre hos personer med autisme og nor-

maltfungerende (Ayres mfl., 1980; Courchesne mfl., 1985; 

Baranek mfl., 1997; Bodyer mfl., 2004; Dunn mfl., 2008; 

Marco mfl., 2011). Auditiv prosessering hos personer med 

ASD viser atypisk nevrologisk aktivitet (Marco mfl., 2011). 

De unnlater å aktivere viktige tale-selektive regioner ved 

vokale-lyder, men viser normalt aktivitetsmønster ved ikke 

vokale-lyder. Det tyder på unormal prosessering av sosialt 

relevant auditiv informasjon (Gervais mfl., 2004). Barn 

med ASD har forstyrret verbal kommunikasjon, som tilsier 

en dysfunksjon i hjerneområder involvert i auditiv cortex 

(Bruneau mfl., 1999). Flere omfattende nevroanatomiske 

og elektrofysiologiske undersøkelser viser at personer med 

ASD har underliggende auditive svakheter (Danesh mfl., 

2015). 

Carpenter mfl. (2014) undersøkte auditive ferdigheter 

som lydlokalisasjon, lateralisasjon, lyddiskriminering, 

mønstergjenkjenning og tidsaspekt hos syv personer med 

ASD i alder 18 til 21 år. Resultatene ble sammenlignet med 

syv normalfungerende jevnaldrende. De fant signifikante 

forskjeller i å kunne identifisere og repetere lyder som 

kommer vekselvis til venstre og høyre øre, og mener det 

støtter andre studier som viser at det er noen forskjeller i 

måten individer med ASD prosesserer auditivt informasjon 

på sammenlignet med normalfungerende. Jones mfl. 

(2009) fant at en av fem med ASD kan ha auditive vansker 

som kan påvirke evnen til å oppdage lyd og identifisere alle 

lyder i miljøet. Til sammen deltok 72 tenåringer med ASD 

og 48 normalfungerende tenåringer i studien, som sam-

menlignet auditive ferdigheter.

Studier viser at individer med ASD trenger bedre sig-

nal-støyforhold enn normalfungerende jevnaldrende for 

A
rt

ik
ke

l

32

Sp
es

ia
lp

ed
ag

og
ik

k 
0

31
7



å kunne høre tale i bakgrunnsstøy (Alcantara mfl., 2004; 

Tomchek & Dunn 2007, Schafer mfl. 2013, Rance mfl. 2014). 

Foreldre rapporterer at barna distraheres lett og fungerer 

dårlig i støyende omgivelser. Mellom 58–79 prosent av 400 

foreldre oppgir varierende problemer (Tomchek & Dunn, 

2007). De kan ha forsinket prosessering, dvs. de auditive 

stimuli prosesseres ikke så raskt eller presist som de skal, 

eller at ett øre prosesserer noe langsommere enn det andre, 

som kan føre til et lite ekko. Andre er lydoverfølsomme, 

hørselen forstyrres av lyder som normalt ikke er sjene-

rende eller oppfattes av andre. Hørselen beskrives som å 

være på maksimal styrke, alle lyder oppleves med samme 

intensitet, og noen kan høre frekvenser som kun oppfattes 

av dyr. Andre får ikke nok lydstimulasjon til å aktivisere 

nervesystemet, og kan ha en tendens til å oppsøke lyd og 

støy (Bisgaard & Overballe 2015). 

Bruk av hørselshjelpemidler til barn med ASD og/eller APD 

Studier viser ulike forbedringer ved bruk av hørselstek-

niske hjelpemidler til barn med ASD (Dyrnesli, 2007; 

Shafer, 2012; Rance, 2014). I Shafers mfl., (2013) studie fikk 

11 barn (7 med ASD og 5 med ADHD) FM-øremottakere 

og FM-mikrofon i to prøveperioder. Sammenlignet med 

normaltfungerende jevnaldrende hadde de signifikant 

dårligere taleforståelse i støy uten FM-systemet. Med 

FM-systemet var resultatene sammenlignbare med jevn-

aldrende. Bruk av hjelpemidler ga betydelige forbedringer 

(store effektstørrelser) ved talegjenkjenning i støy. Det ga 

videre signifikante forbedringer ved igangsetting av opp-

gaver. En individuell vurdering inkludert audiologisk 

testing og funksjonell evaluering av barnets læringsmiljø, 

er nødvendig for å fastslå nytten av FM-systemet for hver 

enkelt elev (Shafer mfl., 2013).

Rance mfl., (2014) gjennomførte en studie av 20 barn 

med ASD. En testgruppe på 10 brukte FM-systemet opptil 

7 timer daglig i seks uker, og resultatene ble sammenlignet 

med kontrollgruppen på 10. Alle barna hadde generelt 

svakere resultater når det gjaldt å identifisere tidsinter-

valler mellom fortløpende talelyder, integrere fortløpende 

lydsignaler til ord, og gjenkjenne individuell talelyder som 

kommer raskt etter hverandre, forstå forskjellige budskap 

gjengitt samtidig i hvert øre, og taleforståelse i støy sam-

menlignet med normalt fungerende jevnaldrende. Bruk av 

FM-utstyr ga signifikante forbedringer av taleforståelse i 

støy. Resultatene viste forbedringer når det gjaldt effekt av 

bakgrunnsstøy og lettelser i kommunikasjonen. Åtte barn 

valgte å fortsette med utstyret (Rance mfl., 2014)

Ved Kollegievejen skole for barn med ASD har noen 

elever brukt FM-systemet daglig i undervisningen i flere år. 

Resultatene av prosjektet auditiv sanseforsterkning ga for-

bedringer når det gjaldt språk og kommunikasjonsevner 

(Dyrnesli, 2007). Elevenes oppmerksomhet ble skjerpet og 

ga bedre mulighet til at forstå kommunikative og sosiale 

situasjoner, og de inngikk i sosiale relasjoner på en mer 

fleksibel måte. Med auditiv forsterkning på 10 dB stimu-

leres hjernen og hippocampus til å registrere og selektere 

auditive inntrykk. En stimulering av oppmerksomheten 

vil ifølge Fredens (2004) og Hart (2006) muliggjøre at nye 

nerveceller og nervebaner utvikles. Ved auditiv sanse-

forsterkning får hjernen hjelp til at selektere auditive sig-

naler. Oppmerksomheten skjerpes, og evnen til seleksjon 

i sanse- og persepsjonsprosessen forbedres slik at barnets 

mulighet til å inngå i kommunikasjonen forbedres 

(Dyrnesli, 2007).

En metaanalyse konstaterer at FM-utstyr har moderat 

positiv betydning for muligheten barn med APD har til å 

oppfatte og delta i undervisning, men viser blandede resul-

tater når det gjelder å forbedre spesifikke faglige resultater 

(Reynolds mfl., 2016). Bruk av FM-system gir gjennom-

gående hørsels- og terapeutiske forbedringer. De umid-

delbare fordelene er økt oppmerksomhet, bedre læring, 

atferd, deltakelse i klassen, selvfølelse og psykososial 

utvikling. De langsiktige terapeutiske fordelene inklu-

derer forbedringer av auditiv cortex; bedre respons på 

tonestimuli, talestimuli, bedre frekvensdiskriminering, 

frekvens mønstergjenkjenning, auditivt arbeidsminne, 

fonologisk bevissthet, og taleoppfattelse i støy (Keith mfl., 

2014). Lyttehjelpemidlene forbedrer et bredt spekter av 

auditive ferdigheter samtidig som det fremmer nevrolo-

giske endringer som gir bedre tilgang til den auditive ver-

denen. Undersøkelsen viser at hjelpemidler ikke nødven-

digvis trengs å brukes for alltid (Keith mfl., 2014). 

Lignende resultater fremkommer i en studie av barn 

med dysleksi (Hornickel & Kraus, 2012). Studien omfattet 
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38 elever med dysleksi, hvorav 19 elever brukte FM-system 

(øremottaker og mikrofon) i ett år. Resultatene etter 

intervensjon viste at elevene som benyttet FM-systemet 

fikk bedre fonologisk bevissthet og bedre lese- og skri-

veferdigheter sammenlignet med kontrollgruppen. 

Hjernestammeaudiometri viste forbedringer ved respons 

på lyd, mens kontrollgruppen ikke hadde tilsvarende 

endringer. Responskonsistens før og etter FM-bruk indi-

kerer at hjelpemidlene bidrar til å forbedre nevral represen-

tasjon av tale, og påvirke leserelaterte ferdigheter positivt. 

Flere studier viser at FM-system kan være fremmende på 

flere områder både for barn med APD, ASD; ADHD og/eller 

dysleksi, og at det kan være en sameksistens mellom APD 

og de andre vanskene.

Oppsummering

APD er en heterogen diagnose som kan omfatte forskjellige 

former for svekkelser i auditiv funksjon. Svekkelsene kan 

være ulike fra individ til individ. Studier av auditiv nev-

rologisk funksjon hos personer med ASD viser gjennom-

gående svekkelser sammenlignet med normalt funge-

rende. Noen kan ha forstyrrelser som kan være forenlig 

med en APD diagnose. Mange har auditive vansker som 

øresus, hyperakusis, nedsatt hørsel i bakgrunnsstøy, 

uoppmerksomhet ved verbale stimuli og problemer med 

selektiv auditiv oppmerksomhet (Danesh mfl., 2015). I 

USA har APD vært kjent i flere år, og barn med ASD testes 

for APD. Private spesialister i Norge har i varierende grad 

forsøkt å teste for APD hos barn med ASD, men det trengs 

mer erfaring og kompetanse på området. De få studier 

om hørselshjelpemidler til barn med ASD viser at det har 

positiv betydning for taleoppfattelse i støy og sosialt sam-

spill, men det trengs mer forskning på dette, også på fore-

komst av APD hos personer med ASD. Hjelpemidler kan ha 

terapeutisk betydning for utvikling av auditiv prosessering 

hos barn med APD og dysleksi. Hvorvidt dette gjelder for 

barn med ASD er ikke undersøkt. Vi håper denne artikkelen 

kan bidra til økt oppmerksomhet på utfordringer barn 

med ASD kan ha når det gjelder auditive prosesseringer og 

ferdigheter, og at hørselshjelpemidler kan vurderes på linje 

med andre tiltak/intervensjoner for dem som har auditive 

svekkelser som kan være forenlig med APD.  

Ann Mette Rekkedal er utdannet dr.philos og arbeider 
som seniorrådgiver/audiopedagog på Nav Hjelpemiddel-
sentral Oslo og Akershus. Hun er opptatt av tidlig innsats 
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Charlotte Caspari jobber som privat-praktiserende audio-
pedagog ved Linderud Audiopedagogiske Senter Hun 
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og læring og jobber med tiltak knyttet til APD, lydover-
følsomhet og andre hørselsvansker. I tillegg jobber hun 
deltid i CI teamet på Rikshospitalet og tar sertifisering 
innen auditory verbal therapy (AVT).
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Sammendrag
Formålet med denne artikkelen er å belyse foreldres 

erfaringer med skole-hjem-samarbeid når barna og de 

unge har en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedsettelse), 

med spesielt fokus på kroppsøvingsfaget og det generelle 

samarbeidet. Fenomenet utforskes med utgangspunkt i 

data fra en narrativ studie. Studien viser at foreldrene har 

svært ulike erfaringer med skole-hjem-samarbeidet, og at 

de ofte er prisgitt den enkelte lærer. Samarbeidet preges 

av informasjons- og erfaringsutveksling, og i mindre grad 

myndiggjøring og ressursorientering. Foreldrene er ofte 

initiativtakere og pådrivere, og de uttrykker behov for tett 

kontakt og dialog med skolen. Samarbeidet influeres av at 

kroppsøving er et lavstatusfag og at det er lite samarbeid 

mellom skole- og helsepersonell. 

Summary
The aim of this article is to illuminate parents’ experiences of 

home-school cooperation when children and young people 

have a rare disorder (physical disability), with particular 

emphasis on Physical Education (PE) and the collaboration 

in general. The phenomenon is explored on the basis of 

data from a narrative study. The study reveals that there is 

considerable variation in parents’ experiences with regard 

to cooperation with the school, and that they are often 

at the mercy of the individual teacher. The collaboration 

is characterized by the exchange of information and 

experiences, and to a lesser extent empowerment and 

consideration of resources. Parents are often initiators 

and promoters, and they express a need for close contact 

and dialogue with the school. Collaboration seems to be 

influenced by the fact that PE is considered to be a subject 

with low status and there appears to be little cooperation 

between schools and health professionals. 

Nøkkelord
FORELDRE

SKOLE-HJEM-SAMARBEID

BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

NARRATIV TILNÆRMING

ELLEN BERG SVENDBY, PhD, Spesialpedagog/rådgiver, TRS kompetanse- 

senter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF og 1.-amanuensis på 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

Fra åpen dør til å stange hodet i veggen. 
Foreldres erfaringer med skole-hjem-samarbeid  
når barna og de unge har en sjelden diagnose 

Et par glimt fra skole-hjem-samarbeidet 

«Hei Ingrid, det er Mona fra skolen. Jeg lurer på …, 
Fredrik er ordentlig sliten i dag. Han er helt sånn dratt i 
ansiktet, mørk rundt øynene og han er ikke helt med, ja 
sånn som han pleier å være når han er veldig sliten. Ja, 
og så sliter han med skrivingen som vi har snakket om før, 
og jeg er usikker på hvor mye jeg kan kreve av han. Ja, for 
jeg vil jo ikke presse Fredrik. Men hvor går grensen? Hvor 
mye sliter han? Hvor mye gidder han ikke? Jeg har latt 
han hvile på grupperommet, men hva vil du vi skal gjøre 
nå?» Etter en lang telefonsamtale med sønnens kontakt-
lærer vandrer tankene (til Ingrid) til det gode samarbeidet 
de har med skolen. Hun er glad for at de har god kontakt 
både med rektor og læreren. De er så positive, imøte-
kommende og følelsesmessig engasjert. Ja, og så lette å 
snakke med. Det er lett å få tak i dem, og du føler liksom 
at du ikke maser. De tar deg veldig på alvor, og vil virkelig 
at vi skal samarbeide, finne gode løsninger, for at Fredrik 
skal ha det bra. Mona (kontaktlæreren) er veldig sånn, 
ålreit. Et godt menneske. Hun sier fra, og vi har en sånn 
enighet om at hvis det er noe, så ringer hun meg. Og hvis 
det er noe jeg lurer på så kan jeg bare ringe henne. Og vi 
ringes jo på mobilen. Kontakten med skolen trenger de 
i hvert fall ikke å bekymre seg for, tenker Ingrid, før hun 
igjen samler tankene om studiene sine.

På en annen kant av landet siger Hanne ned i sofaen 
og drar pleddet godt over seg. Med kaffekoppen i den 
ene hånden og avisen liggende på fanget foran seg er 
hun klar for å slappe av etter en lang dag på jobb. Men 
hun klarer ikke å konsentrere seg. Hun klarer ikke helt å 
slippe taket etter det som skjedde på gårsdagens møte 
på ungdomsskolen. Kroppen dirrer av sinne bare ved å 
tenke på det. Hun har kjempet lenge nå, for at datteren 
Emilie skulle få være med i gym sammen med de andre. 
Men etter mange telefonsamtaler med Therese, læreren 
til Emilie, og en rekke møter med skolen er det nå slutt. 
Hun har resignert. Det er som å stange hodet mot en 
vegg. Det er ikke mer å kjempe for. Tårene renner. Etter at 
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Introduksjon

Disse fortellingene fra Ingrid og Hanne sine erfaringer med 

skole-hjem-samarbeidet er tenkt å bidra til å introdusere 

min narrative forskningstilnærming og vil danne et bak-

teppe for det som belyses videre i artikkelen. Med utgangs-

punkt i data fra eget doktorgradsarbeid (Berg Svendby, 

2013)1 vil jeg rette søkelyset mot hvordan foreldre til barn 

med sjeldne diagnoser (fysiske funksjonsnedsettelser) 

erfarer samarbeidet med skolen. Jeg vil spesielt utdype 

hvordan samarbeidet rundt opplæringstilbudet i kropps-

øving erfares, men for å kontekstualisere dette belyses også 

en rekke forhold rundt skole-hjem-samarbeidet generelt. 

Foreldre anses i dag for å være sentrale samarbeids-

partnere for skolen. Det kommer klart til uttrykk både i gjel-

dende læreplanverk (Utdanningsdirektoratet, u.å), i opp-

læringsloven (1998) og i St.meld. nr. 18 (2010–2011). Det 

stadfestes at skole-hjem-samarbeid er viktig for å skape et 

godt læringsmiljø, og for å fremme motivasjon for læring 

og læringsresultater. Videre påpekes det at foreldre skal ha 

reell mulighet til innflytelse på egne barns læringsarbeid, 

faglig og sosialt. Skole-hjem-samarbeid betraktes som et 

gjensidig ansvar, men skolen har et spesielt ansvar for å 

ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Den politiske 

retorikken om skole-hjem-samarbeid levner følgelig ingen 

tvil om at foreldrene sees på som en ressurs i læringsar-

beidet. Til tross for at det synes å være stor grad av enighet 

om at foreldre er viktige bidragsytere med tanke på barns 

opplæring, har vi i dag lite forskning som belyser hvordan 

dette samarbeidet foregår i praksis (Helgøy & Homme, 

2012; Nordahl, 2015). Vi har spesielt lite forskningsbasert 

kunnskap om hvordan foreldre erfarer samarbeidet med 

skolen når barna og de unge har en fysisk funksjonsnedset-

telse, og tilsvarende lite forskning som belyser samarbeid 

om kroppsøvingsfaget. 

I likhet med annen forskning om barn med fysiske funk-

sjonsnedsettelser (Tøssebro, Engan & Ytterhus, 2006), går 

barna og de unge i min studie (Berg Svendby, 2013) også 

på nærskolen og i klasse sammen med sine jevnaldrende. 

Ungene har en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedset-

telse, ulik type og/eller alvorlighetsgrad, skjult/synlig funk-

sjonshemning). De har behov for ulike former for tilrette-

legging i skolehverdagen, de representerer ulike skoleslag 

(barneskole, ungdomsskole og videregående skole) og 

ulike demografiske variabler (alder, kjønn, bosted, sosial 

bakgrunn).

Forskning både nasjonalt (Berg Svendby, 2013) og inter-

nasjonalt, (Barton, 2009; Fitzgerald, 2005) belyser en rekke 

utfordringer med deltagelse og læring i faget kroppsøving 

når ungene har en fysisk funksjonsnedsettelse. Disse stu-

diene viser at måten faget konstrueres og reproduseres 

på, begrenser mulighetene for å skape et inkluderende 

læringsmiljø og dermed barns deltagelse og læring i faget. 

Kroppsøvingsfaget domineres av en idretts- og presta-

sjonsdiskurs med gitte prestasjonsformer og bevegelses-

løsninger, og en aktivitets- og helsediskurs som bidrar til at 

faget reproduserer bestemte verdier (les: et bestemt presta-

sjons- og kroppsideal) (Evans & Penney, 2008; Evans mfl., 

2008). Dette fører til at en bestemt type evne (‘ability’), 

bestemte ferdigheter og visse typer kropper verdsettes og 

favoriseres, mens andre marginaliseres og ekskluderes. 

Barn og unge med funksjonsnedsettelser strever ofte med 

å ‘passe inn’ i faget, og ‘pendler’ derfor mellom å være 

innenfor og utenfor opplæringstilbudet og klassefelles-

skapet (Berg Svendby, 2013; Fitzgerald, 2005). Til tross for 

eksisterende kunnskap om et utfordrende kroppsøvingsfag 

kompetansesenteret var på skolen og informerte, fikk hun 
forhåpninger om at alt skulle ordne seg, men ingenting 
skjedde. Til tross for at fagfolkene informerte om diag-
nosen og ga mange eksempler på hvordan de kunne 
tilrettelegge slik at Emilie kunne delta i gymmen. På gårs-
dagens møte satt rektor der med armene i kors, og sa at 
dette måtte vi bare finne oss i. Hun husker det altfor godt. 
Da sa de at noen ganger så er det sånn at du må bare 
bite tennene sammen, og at det er den løsningen som er. 
De sa det ikke var midler og penger, og at det var mange 
andre elever å tenke på. Akkurat som om hun ikke visste 
det. Hanne kjenner hun blir provosert bare ved tanken. 
Hun følte seg så avvist. Rådgiveren satt der, men sa 
ingenting. Hanne ville helst hatt med PPT på møte også, 
men de sa de ikke så noen hensikt med å være med. Hun 
har måttet si til Emilie også nå, at mamma har resignert. 
Hun kjenner på at det er litt dårlig gjort overfor datteren, 
men nå er det ikke mer hun får gjort. De får glemme den 
gymmen, rett og slett. 
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for disse ungene, har vi lite forskningsbasert kunnskap, 

både nasjonalt og internasjonalt, om hvordan samarbeidet 

om faget erfares. 

Formålet med denne artikkelen er derfor å bidra med 

økt kunnskap om hvordan de politiske intensjonene om 

skole-hjem-samarbeid følges opp i praksis, med fokus på 

kroppsøvingsfaget og det generelle samarbeidet. Søkelyset 

rettes spesielt mot hva som kjennetegner samarbeidet 

mellom hjem og skole, hva foreldre mener er viktig for å 

skape et godt fungerende samarbeid og foreldres rolle(r) i 

samarbeidet. 

En narrativ tilnærming med et kritisk fortolkende ståsted

For å få økt kunnskap om foreldres subjektive erfaringer 

med skole-hjem-samarbeidet, har jeg valgt et kvalitativt 

forskningsdesign med en narrativ tilnærming (Riessman, 

2008). Prosjektet er tuftet på et vitenskapssyn i tråd 

med det kritisk-fortolkende paradigme (Sparkes, 1992). 

Fortellingene innledningsvis om Ingrid og Hanne sine 

erfaringer med skole-hjem-samarbeidet illustrerer at vi 

omgir oss med narrativer i det daglige. Siden vi konstruerer 

fortellinger om oss selv for å forstå våre liv og den kon-

teksten vi lever i, vil narrativer være velegnet til å studere 

foreldrenes levde erfaringer med skole-hjem-samarbeidet 

(Polkinghorne, 1995). Prosjektet har følgelig vært basert på 

en erkjennelse av at kunnskap er sosialt-historisk betinget 

(Smith & Sparkes, 2008). Det vil si at skole-hjem-samarbeid 

konstrueres relasjonelt mellom konkurrerende diskurser 

(verdier) og ideologiske syn. Fenomenet betraktes derfor 

ikke som gitt, men er et fenomen som kan utvikles og endres 

(Bergnehr, 2015; Slee, 2011). Narrativer kan dermed brukes 

som verktøy for å utforske hvilke diskurser som er domi-

nerende i den kulturen vi studerer (Polkinghorne, 1995). 

Måten vi kommuniserer om skole-hjem-samarbeidet på, 

både muntlig og skriftlig og gjennom praksis, vil dermed 

bidra med kunnskap om hva som kan erfares, sies og gjøres 

når det gjelder skole-hjem-samarbeidet, og hva som ikke 

kan sies og gjøres, og av hvem, i skolekonteksten (Kirk, 

1992). Det vil kunne skape grobunn for kritisk refleksjon 

over den praksis som utøves innenfor feltet, og vil på sikt 

kunne bidra til at det skapes et bedre skole-hjem-sam-

arbeid til elevenes beste.

Dybdeintervju

Narrativer om foreldrenes erfaringer med skole-hjem-sam-

arbeidet ble aktivert gjennom bruk av dybdeintervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Mason, 2002). I mitt kritisk-for-

tolkende forskningsprosjekt forstås intervju som ‘a multi- 

voice scenario’ (Tanggaard, 2009), der kunnskap kon-

strueres og rekonstrueres i en refleksiv og interaktiv prosess 

(Mason, 2002).  

Denne artikkelen har sitt utspring i dybdeintervjuer 

med 16 foreldre/foresatte (6 par foreldre og 4 mødre). De 

er foreldre/foresatte til 10 barn og unge i alderen 10–19 

år med en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedsettelse). 

Foreldrene/foresatte i studien ble rekruttert som følge av 

at barna og de unge ønsket å delta i doktorgradsprosjektet. 

Ungene ble valgt ut med sikte på å oppnå et mangfold av 

perspektiver (Patton, 2002) og ble rekruttert via et nasjonalt 

kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Alle foreldrene 

som ble forespurt, ønsket å delta. De har ulik alder, bak-

grunn, utdanning og yrke, og forskjellige erfaringer med 

kroppsøving, fysisk aktivitet og idrett.

En åpen intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009) ble 

brukt med tanke på å aktivere narrativer som kunne belyse 

fenomenet. Med unntak av et foreldrepar ble alle intervjuet 

to ganger hver. Intervjuene ble gjennomført i løpet av en 

periode på 1 ½ år, fra oktober 2009 til februar 2011. 

Analyseprosessen

I tråd med mitt vitenskapsteoretiske ståsted har jeg 

betraktet analysearbeidet som en kontinuerlig og herme-

neutisk prosess (Coffey & Atkinson, 1996). Mine umid-

delbare analyser og tolkninger ble nedtegnet i forsker-

dagboken etter hvert enkelt intervju, og den har fungert 

som et viktig verktøy i hele analyseprosessen. Jeg transkri-

berte alle intervjuene selv, med bakgrunn i et ønske om å 

bruke transkripsjonen aktivt i den foreløpige analysen av 

dataene og for å bli godt kjent med det omfattende data-

materialet. Transkripsjonen betraktes med andre ord som 

en konstruksjon, som har betydning for hvordan dataene 

fortolkes (Riessman, 2008). Etter at jeg hadde transkribert 

intervjuene, ble tekstfilene skrevet ut i fulltekst og overført 

til Maxqda, et dataverktøy jeg har brukt for å behandle det 

omfattende datamaterialet.
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Deretter foretok jeg en inngående analyse av datamate-

rialet gjennom bruk av tematisk analyse og ‘dialogic/per-

formative analysis’ (Riessman, 2008). Ved tematisk analyse 

rettes oppmerksomheten mot hva som blir sagt, og hvilke 

temaer som kan identifiseres i teksten, med andre ord 

innholdet i fortellingene. ‘Hva er det en fortelling om?’ 

‘Dialogic/performative analysis’ går ut på å analysere 

dataene med utgangspunkt i den konteksten som for-

tellingene skapes i. Mine analyser har derfor hatt som 

utgangspunkt å forstå skole-hjem-samarbeidet i et his-

torisk og diskursivt perspektiv. Denne fasen av analyse-

arbeidet har gått over lang tid og har bestått av mange og 

gjentatte gjennomlesninger av intervjutekstene (både via 

Maxqda og papir), skriving av analytiske notater, veksling 

mellom å bryte ned data i deler (analyse) og det å danne en 

helhetlig forståelse av fortellingene (tolke) (Wolcott, 1994), 

lesing av relevant forskningslitteratur og ny gjennomlesing 

av intervjutekstene, osv. Prosessen kan med andre ord 

betegnes som en analyse basert på førstegrads, andregrads 

og tredjegrads fortolkning (Fangen, 2010).

Re-presentasjon av foreldrenes erfaringer

I dagens postmoderne verden erkjenner jeg at en kom-

pleks, tvetydig, mangfoldig, fragmentert, kontekstuell og 

verdibasert forståelse av virkeligheten krever at det tas i 

bruk nye måter å formidle kunnskap på (Richardson & 

St. Pierre, 2005; Sparkes, 2002). I denne artikkelen har jeg 

derfor valgt å re-presentere prosjektdeltagernes narrativer 

i form av ‘dikt’ (Sparkes, mfl., 2003), etnografisk fiksjon 

(Clough, 2002) og ved bruk av ‘realist tale’ (Sparkes, 2002). 

I studien har jeg eksperimentert med ulike måter å re-pre-

sentere prosjektdeltagernes levde erfaringer på, fordi det 

bidrar til at jeg kan forstå dataene på ulike måter (Sparkes, 

mfl., 2003). Felles for alle er at jeg har vært bevisst på at 

det er jeg som har ‘valgt ut’ data med utgangspunkt i mine 

tolkninger av prosjektdeltagernes narrativer, og bygger 

på en erkjennelse av at forskeren uunngåelig er en del av 

kunnskapsproduksjonen (Richardson, 2000). 

Min re-presentasjon av Ingrid og Hanne sine erfaringer 

innledningsvis er gjort via etnografisk fiksjon. Fiksjon betyr 

her at re-presentasjon av omgivelsene som beskrives og 

telefonsamtalen fra læreren til en viss grad er ‘oppdiktet’, 

men de er basert på data fra intervjuene. Jeg har anvendt 

deres språk, deres beskrivelser, refleksjoner og emosjonelle 

uttrykk (verbale og kroppslige uttrykk).  

Vurdering av narrativ forskning

Dette narrative forskningsprosjektet bygger på en erkjen-

nelse av at det finnes mange måter å forstå virkeligheten 

på (‘multiple realities’), og det vil derfor også eksistere ulike 

oppfatninger av hva som er ‘sant’ vedrørende et fenomen 

(‘multiple truhts’) (Randall & Phoenix, 2009; Smith, 2010).). 

Det å vurdere forskningens ‘kvalitet’ (‘god’ versus ‘dårlig’) 

og dens verdi og relevans forutsetter derfor en dialogisk 

prosess (Smith, 2009). Følgende ‘kriterier’ vil være relevante 

å vurdere: Skaper kunnskapsproduksjonen et helhetlig og 

meningsfylt bilde av fenomenet? (sammenheng) (Dowling, 

2012; Sparkes, 2002). Bidrar denne studien til ny innsikt og 

økt kunnskap om skole-hjem-samarbeidet, og genererer 

den nye spørsmål? (nytteverdi) (Dowling, 2012; Richardson, 

2000; Smith, 2009). Oppfattes de presenterte narra-

tivene som ‘autentiske’ og ‘troverdige’? (‘virkelighetsnære’) 

(Bochner & Ellis, 1996; Clough, 2002; Smith, 2009). Beveges 

du emosjonelt og kognitivt av de narrativ som presenteres, 

(Bochner & Ellis, 1996; Dowling, 2012), og virker narrativene 

så ‘overbevisende’ at du utfordres til å tenke annerledes om 

skole-hjem-samarbeid? (verdier og praksis). Sist, men ikke 

minst, blir forskning vurdert etter hvorvidt den er gjen-

nomført i tråd med etiske retningslinjer. Prosjektet er blitt 

vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk og hel-

sefaglig forskningsetikk (REK) og Norsk samfunnsvitenska-

pelig datatjeneste (NSD). For utdypning av metodiske og 

etiske aspekter, se Berg Svendby (2013). 

Hvordan erfares samarbeidet mellom hjem og skole?

Mine analyser av foreldrenes beretninger viser at det er 

noen tema som er spesielt fremtredende i deres erfaringer 

med skole-hjem-samarbeidet. Av den grunn vil jeg rette 

søkelyset mot hva som kjennetegner samarbeidet mellom 

skole og hjem, hva foreldre tenker er viktig for å skape et 

godt fungerende samarbeid, og foreldres rolle(r) i samar-

beidet. Fenomenet belyses med utgangspunkt i datama-

terialet og annen forskning på feltet, og er basert på en 

erkjennelse av at foreldres subjektive erfaringer med sko-
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le-hjem-samarbeid bør ses i lyst av dets kontekst (mikro- 

og makronivå) (Haug, 2010; Slee, 2011). Funnene presen-

teres og diskuteres fortløpende i artikkelen.

Samarbeidsfelt av betydning

Min analyse av prosjektdeltagernes narrativer viser at sam-

arbeidet først og fremst dreier seg om forhold som angår til-

rettelegging av det fysiske miljøet (ute og inne), bruk av hjel-

pemidler og assistanse, utedager/friluftsliv, aktivitets- og 

idrettsdager, friminutt, informasjon om ungenes diagnose 

og opplæringstilbudet i kroppsøving. Samarbeidet foregår 

som oftest mellom foreldre og kontaktlærer, men invol-

verer rektor/ledelsen i de tilfeller beslutninger krever opp-

følging av økonomisk karakter. I likhet med funn i Nordahl 

(2003) sin studie er målet med samarbeidet i første rekke 

å fremme ungenes deltagelse og trivsel i skolehverdagen. 

Følgende sitat viser det flere foreldre legger vekt på som 

viktig i skole-hjem-samarbeidet:
Vi har vært mest opptatt av det sosiale, friminuttene og delta-
gelse, og at de må passe på at det blir lagt til rette så han kan 
være med overalt, uansett ..., mer enn hvilke timer det er. Men 
i ansvarsgruppen og sånn, så har det vært mye mer diskutert 
kroppsøving enn andre fag. Andre fag har vi sluppet å tenke 
så mye på.  
 (Anette, mor til Thomas)

Sitatet over illustrerer også at foreldrene i min studie er 

opptatt av å samarbeide om opplæringstilbudet i kropps-

øving, noe som også involverer faglige aspekter og vurde-

ringer. Det viser seg at mange av foreldrene erfarer at det 

kan være utfordrende, av ulike grunner. 

Min analyse av foreldrenes beretninger tyder nemlig på 

at kroppsøvingsfaget i liten grad er gjenstand for oppmerk-

somhet fra skolens side. Spesielt ser dette ut til å gjelde i 

foreldremøtesammenheng, der de fleste gir uttrykk for at 

kroppsøvingsfaget ikke er en del av skolens møteagenda. 

Følgende sitat fra Karens narrativ eksemplifiserer dette:
Å nei, det hoppes ganske så galant over (ler) (...) Kroppsøving 
er jo litt på siden (...) (fokus på kroppsøving i foreldremø-
ter). Det var litt morsomt, vi diskuterte det ..., jeg sa det på et 
ansvarsgruppemøte, at kroppsøving er jo et fag som alle andre 
fag. Å ja ... (ler) ..., det tror jeg faktisk at det var noen som ikke 
hadde tenkt på. 
 (Karen, mor til Henrik)

At kroppsøvingsfaget i liten grad synes å være en del av 

skolens agenda på foreldremøter, forklares av flere foreldre 

med at kroppsøvingsfaget oppfattes som et lavstatusfag. 

Dette ser ut til å bli forsterket av at det i de tilfellene der det 

informeres om og/eller åpnes opp for å diskutere forhold 

vedrørende faget, er det praktiske forhold og ikke opp-

læringstilbudet som sådan som står i fokus. Med andre ord 

synes skolens praksis å skape en forståelse blant foreldre om 

at faget ikke anses som viktig, fra skolens ståsted. At kropps-

øvingsfaget anses for å være et lavstatusfag både i skole- og 

samfunnskonteksten, underbygges også av annen forskning 

(Ommundsen, 2005). Når enkelte foreldre erfarer at ungenes 

utfordringer i skolesammenheng spesielt handler om deres 

deltagelse og læring i kroppsøvingsfaget, er det kanskje ikke 

så rart at skole-hjem-samarbeidet for noen oppleves som 

problematisk. I tillegg vil samarbeidet influeres av at for-

eldre ønsker å involvere seg direkte i det faglige tilbudet 

skolen gir, noe som de profesjonelle (skolen/lærere) fortsatt 

oppfatter som sitt ansvarsområde (Westergård & Galloway, 

2010). Foreldre involveres med andre ord i det praktiske 

og tillegges en rolle som informatør, men holdes mer på 

avstand når det dreier seg om hvordan opplæringstilbudet 

gis, noe som underbygges av annen forskning (Bæck, 2007).    

Samarbeid – på ‘godt og vondt’ 

Min re-presentasjon av Ingrid og Hanne sine erfaringer 

med skole-hjem-samarbeidet innledningsvis illustrerer at 

samarbeidet erfares svært forskjellig, noe også tittelen på 

denne artikkelen indikerer. Beskrivelser som ‘åpen dør’ og 

‘stange hodet i veggen’ tolker jeg som ytterpunkter i alle 

foreldrenes beretninger om skole-hjem-samarbeidet. 

Mine analyser av datamaterialet viser at der foreldre 

opplever at samarbeidet mellom skole og hjem fungerer 

godt, er kontakten kjennetegnet av åpenhet, interesse, 

engasjement, initiativ fra begge parter, informasjon, dialog 

og tydelig kommunikasjon, nærhet, omsorg, involvering 

og tilbakemeldinger. Ingrid sin fortelling innledningsvis 

illustrerer nettopp disse aspektene, noe som også er gjen-

nomgående i andre foreldres beskrivelser av et godt fun-

gerende samarbeid. Foreldrenes beretninger om et godt 

samarbeid mellom hjem og skole er i tråd med det Nordahl 

(2003, 2007) fremhever som klare kjennetegn på et godt 
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samarbeid. I hovedsak dreier dette seg om at relasjonen 

mellom lærere og foreldre oppleves som god, og at det 

skapes rom for en god dialog og en reell medvirkning. Med 

andre ord er det et samarbeid som kjennetegnes av myn-

diggjøring2, noe som Nordahl (2007) hevder er en betin-

gelse for et godt samarbeid.  

I kontrast til prosjektdeltagernes narrativ om et godt 

fungerende samarbeid synes spesielt enkelte foreldres for-

tellinger å bære bud om at skole-hjem-samarbeidet opp-

leves som dårlig. Fortellingen om Hanne sine erfaringer 

innledningsvis er et eksempel på et dårlig fungerende sam-

arbeid, noe som også gjenspeiles i andre foreldres nar-

rativ. Foreldrenes beretninger tyder på at foreldrene erfarer 

at samarbeidet fungerer dårlig når de opplever at skolen 

engasjerer seg for lite. Dette uttrykkes spesielt i form av for-

eldrenes erfaringer med manglende informasjon, initiativ, 

interesse, forståelse og manglende oppfølging fra skolens 

side. Flere av foreldrene gir uttrykk for at samarbeidet er 

preget av en følelse av ‘å stange hodet i veggen’ og at det 

er en ‘kamp’ om å få et tilpasset opplæringstilbud. Disse 

erfaringene synes etter hvert å føre til at enkelte foreldre 

opplever en form for ‘resignasjon’ og en følelse av å måtte 

‘legge inn årene’, siden det skapes en erkjennelse av at det 

ikke er mulig å endre på situasjonen. 

Foreldres negative erfaringer med skole-hjem-sam-

arbeidet virker til dels å være i tråd med tidligere norske 

undersøkelser av Nordahl (2000, 2003) og av Bæck (2007). 

Disse studiene viser at samarbeidet ofte erfares som 

negativt i de tilfellene hvor noe oppleves som problematisk 

ved ungenes skolehverdag, og når det er lite og/eller dårlig 

kontakt mellom foreldre og lærere. Min tolkning av data-

materialet viser at de foreldrene som har negative erfa-

ringer med skole-hjem-samarbeidet, i liten grad opplever 

å få gjennomslag for de synspunktene de har med tanke på 

ungenes behov i skolen, og at de synes det er frustrerende. 

De opplever med andre ord ikke å ha reell medvirkning på 

det opplæringstilbudet som tilbys, og det blir tydelig at det 

er skoleledelsen og lærerne som har makt til å bestemme 

hva som skal følges opp/gjøres. Det at foreldre til barn 

med funksjonsnedsettelser opplever å måtte kjempe for 

nødvendig tilrettelegging og ekstra ressurser i skolen, er 

i samsvar med funn i annen forskning (Grut, mfl., 2008; 

Tøssebro & Wendelborg, 2014).

Foreldrenes fortellinger tyder på at kontakten mellom 

hjem og skole erfares svært forskjellig, men at de formene 

for kontakt som benyttes, er noenlunde like. I tråd med 

Nordahl (2003, 2007) er kontakten mellom hjem og skole 

(spesielt i barneskolen og ungdomsskolen) basert på de 

formelle og forskriftsfestede foreldremøtene og konfe-

ransetimene, og på informasjon fra skolen, for eksempel i 

form av ukeplaner og skolens egne nettsider. I tillegg synes 

telefonisk kontakt, bruk av epost, ekstra møter og/eller 

ansvarsgruppemøter å være vanlige former for kontakt 

mellom hjem og skole. Det direkte samarbeidet3 mellom 

hjem og skole ser i hovedsak ut til å foregå på skolens arena, 

og det vil ifølge Nordahl (2007) føre til at skolen legger 

viktige premisser for samarbeidet, blant annet hva samar-

beidet skal bestå i, og hvordan det skal foregå. Samarbeidet 

preges derfor allerede i utgangspunktet av en ubalanse 

i maktforholdet mellom skolen/lærerne og foreldrene. 

Den asymmetriske relasjonen mellom foreldre og lærere 

kan også identifiseres ved at diskurser som ‘dem’/’oss’ og 

legfolk/profesjonelle kommer til uttrykk i kommunika-

sjonen mellom hjem og skole (MacLure, 2003).

Et gjennomgående trekk i foreldrenes beretninger er at 

skole-hjem-samarbeidet er meget personavhengig (lærer-

avhengig). Mia og Reidars erfaringer kan være illustrerende 

for dette:
Jeg tror det er veldig personavhengig. Hadde det vært en lærer 
som hadde sett problemet, så hadde det vært ... Da hadde vi 
fått tilbakemelding, og da hadde vi fått respons, og handle-
kraft og initiativ og i det hele tatt.’  
 (Mia, mor til Astri)

‘(...) når man ser hva læreren til eldstedatteren har fått til i 
den klassen, der alt skulle ligge til rette for at korthuset skulle 
ramle helt i staver (...). Alle de utenlandske elevene som har 
kommet dit, alle med sine problemer (...) Andre elever ..., en 
har Asperger, noen har lese- og skrivevansker, ADHD ... Det har 
fungert helt ..., skal ikke si at det har fungert helt smertefritt, 
men hun har taklet det på en helt enorm måte. Det har aldri 
vært noen store problemer i den klassen. Ting har vært tatt 
ved rota. Hun har god kontakt med elevene og foreldrene. 
Det har vært helt fantastisk. Og så kom vi over hit (klassen til 
Astri), der det er masse snakk, og det skjer egentlig veldig lite. 

 (Reidar, far til Astri)
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Budskapet som formidles her, tyder på at både sko-

le-hjem-samarbeidet og det å skape et inkluderende 

læringsmiljø ikke bare influeres av skolekulturen og 

skolens ledelse, men at det i stor grad avhenger av den 

enkelte lærer. Det gis derfor et inntrykk av at det er tilfeldig 

hvorvidt skolene tilbyr et inkluderende opplæringstilbud 

for alle, siden det erfares å være prisgitt den enkelte lærer, 

noe som underbygges av annen forskning (Arnesen, 2002; 

Hirsto, 2010; Flem, mfl., 2004; Moen, 2004). Det kan sies å 

være bekymringsfylt sett i lys av forskning som viser at kol-

lektive skolekulturer ser ut til å være viktige for at skolene 

skal kunne lykkes med å skape inkluderende lærings-

miljøer for alle (Bachmann & Haug, 2006).

Å være på ‘godfot’ med skolen

Det å være på ‘godfot’ med skolen var et fremtredende 

trekk i foreldrenes beretninger. Det ser ut til å ha betydning 

for hvordan foreldre håndterer samarbeidet med skolen 

når situasjoner oppleves som vanskelige og/eller det er 

en viss usikkerhet om tiltak/tilrettelegginger blir fulgt 

opp i praksis. Ritas beretning kan være illustrerende. Hun 

beskriver hvordan hun opplever å måtte mase på skolen 

for at ting skal bli fulgt opp når det gjelder Marion sin 

skolehverdag:
Når du tar det opp, da har du liksom begynt. Men jeg synes 
det er kjipt å ringe. Har dere husket på det? Hva gjør hun nå, 
og hvorfor er det sånn? Hvorfor har hun ikke svømming, og 
hvorfor er det ikke assistenter? Og ... hva er det ... og må ringe 
igjen. Og jeg føler alltid at jeg må ... åh, det er hun (Rita) igjen. 
Og hva er det nå liksom? Og så føler jeg liksom ... du skal hol-
de deg inne med dem. Du skal jo være der noen år. (...) Du kan 
liksom ikke bli irritert. En kan ikke ‘falle’ ut med folk på grunn 
av det heller. (...) Det er alltid sånne negative ting, og da er det 
litt sånn, skal jeg ringe igjen? (...) Men ... så tror jeg nok at de 
prøver så godt de kan.

 (Rita, stemor til Marion)

Min analyse av foreldrenes beretninger tyder på at flere 

av foreldrene opplever et evig dilemma med hensyn til 

det å skulle ta kontakt med skolen om negative ting, sam-

tidig som de ønsker å opprettholde en god kontakt med 

skolen. Denne ‘balansekunsten’ og avhengighetsfor-

holdet til skolen synes med andre ord å få betydning for 

hva som tas opp, og hvor ofte foreldre tar kontakt med 

skolen. Foreldrenes beretninger kan tolkes som å være i 

tråd med det Nordahl (2000, 2003) betegner som frykten 

for sanksjonsmidler, der foreldre er engstelige for at det de 

sier, skal gå ut over deres barn. Det kan tenkes at dette blir 

ekstra vanskelig når barna har en funksjonshemning, fordi 

de i større grad enn ellers (sammenlignet med søsken) 

er avhengig av tett kontakt og oppfølging for at ting skal 

fungere for deres barn i skolehverdagen. Hva tenker så for-

eldre er viktig for at samarbeidet skal fungere godt?

Gjensidighet

I mange av foreldrenes beretninger fremgår det tydelig at 

gjensidighet er en verdi som anses som viktig for at sko-

le-hjem-samarbeidet skal fungere godt. Faren til Astri, 

Reidar, og moren til Linda, Hilde, beskriver det på følgende 

måte:
Reidar: Jeg mener, skal vi kunne ha et godt samarbeid med 
skolen, så må vi ha en dialog. Det er ikke nok at vi kommer 
og pøser på med informasjon. Vi må få beskjed tilbake om at 
den informasjonen stemmer, at det blir gjort sånn og sånn 
med den, og hva som eventuelt må gjøres annerledes. Tilbake 
til oss, hva vi kan gjøre her hjemme for å gjøre det lettere for 
henne på skolen. Det er jo ikke bare at vi skal sitte og fortelle 
hva de må gjøre på skolen. Vi trenger jo å vite også hva vi skal 
gjøre .

Hilde: Ja, altså, jeg tenker, skal du få til et samarbeid, enten 
det gjelder den ene eller den andre veien, så ... vi har et ansvar, 
og skolen har et ansvar. Vi kan sikkert gå inn og kreve stort 
sett det vi vil, men likevel så har vi faktisk et ansvar i andre 
enden. Altså, jeg tenker at ..., og så tror jeg det går på det å 
være tydelig på, at sånn synes jeg det fungerer, sånn synes jeg 
det ikke fungerer, og ta en diskusjon rundt det. Fordi om jeg 
tenker sånn og sånn, så er det ikke sikkert at det fungerer i 
skolesammenheng. Men det at du har en åpen diskusjon på 
det og ... (...). 

Et skole-hjem-samarbeid som er basert på et felles og gjen-

sidig ansvar for ungenes læring og utvikling, er i så måte 

i samsvar med politiske føringer (St.meld. nr. 18 (2010–

2011)). Mange av foreldrenes fortellinger tyder imidlertid 

på at praksisen som utøves (les: skole-hjem-samarbeidet), 

ikke ser ut til å være i tråd med disse ambisjonene. Det 

kan blant annet forklares med at foreldre betraktes som 
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lekmenn, og at det er lærerne og skolen som ‘vet best’, og de 

som anses som profesjonelle (MacLure, 2003; Westergård & 

Galloway, 2010).

Enkelte av foreldrenes beretninger viser imidlertid at 

noen også erfarer at begge parter i større grad (les: både 

skole og hjem) tar initiativ til skole-hjem-samarbeidet, og 

at det preges av gjensidighet. Fortellingen om Ingrid sine 

erfaringer med skole-hjem-samarbeidet i innledningen av 

artikkelen er et godt eksempel på dette. Ingrid og Espen 

sine beretninger kjennetegnes av at de beskriver en sko-

lekultur som preges av et gjensidig tillitsforhold, der de 

erfarer at de som foreldre blir verdsatt som samarbeids-

partnere. Både skolen og foreldrene har et felles mål (en 

‘vi-holdning’) om en god skolehverdag for Fredrik, noe 

som er i tråd med målet for skole-hjem-samarbeidet 

slik det fremstilles i læreplanverket for Kunnskapsløftet 

(Utdanningsdirektoratet, u.å.). 

Samarbeid tuftet på ærlighet og bistand fra andre

Enkelte av foreldrenes fortellinger tyder også på at foreldre 

har et ønske om at skolen i større grad kan være ærlige om 

at de ikke alltid får det til, og/eller at de trenger hjelp fra 

andre. Dette synes å bunne i foreldres erkjennelse og for-

ståelse av, at det for eksempel av ulike årsaker4 ikke alltid er 

lett å skape et inkluderende kroppsøvingsfag for alle, men 

at foreldre, skolen og andre sammen kan bidra til å få til 

noe. Dette sitatet fra Reidar og Mia kan være illustrerende:
Reidar (far til Astri): (...) hvis de har såpass selvinnsikt og 
er såpass ærlige at de kan gi tilbakemelding om at jeg ser 
problemet, men jeg vet faktisk ikke hva jeg (læreren/skolen) 
skal gjøre.

Mia (mor til Astri): Ja, og så bli henvist videre eller koble inn 
andre. 

I tråd med funn i annen forskning (Bergnehr, 2015) viser 

min studie at det er lite samarbeid mellom lærere/skolen 

og andre fagpersoner og instanser. Det kan være ulike 

grunner til dette. For det første kan lærere være redde for 

å ‘miste’ ansikt i ‘konkurransen’ mellom ulike profesjons-

grupper, siden de kan ha ulike og til dels motstridende syn 

på hva som trengs av tiltak og oppfølging (Hemmingsson, 

mfl., 2007). For det andre kan det skyldes uvitenhet om 

støttesystemet og mulige ressurser til tilrettelegging av 

opplæringstilbudet. I motsetning til Mia og Reidar opp-

levde Oscar og Anette at skolen også var ærlige og åpne om 

deres egen usikkerhet i forhold til oppfølgingen av sønnen 

Thomas. Dette ble fremhevet som en av flere forklaringer 

på at samarbeidet mellom hjem og skole fungerte godt, 

noe Oscar formidlet slik:
(...) at dem (skolen og lærerne) har klart også å formidle det 
dem er usikker på. 

 (Oscar, far til Thomas) 

Informasjon og kommunikasjon  

– når eleven har en sjelden diagnose

Foreldrenes beretninger viser også at informasjon og kom-

munikasjon om ungenes diagnose og situasjon erfares 

som viktig for et godt fungerende samarbeid, og for å 

kunne skape en god skolehverdag og et tilrettelagt opp-

læringstilbud. Det oppleves imidlertid som utfordrende å 

informere og kommunisere om ungenes behov i skolen når 

barnet/den unge har en sjelden diagnose, noe som er i tråd 

med Grut, mfl., (2008). Dette synes spesielt å være frem-

tredende i tilfeller der ungene har en skjult diagnose, når 

ungenes dagsform varierer (i løpet av døgnet og fra dag til 

dag) og ved det jeg vil betegne som ‘ustabile’5 diagnoser. 

Kommunikasjonen erfares å være utfordrende, fordi det 

kan råde en viss usikkerhet om ungenes forutsetninger og 

behov, og det kan dermed til dels være litt uklart for begge 

parter hvilke tilrettelegginger som anses som nødvendige 

og hensiktsmessige i ungenes skolehverdag generelt, 

og i kroppsøving spesielt. Mia og Reidar sitt samarbeid 

med skolen synes å være preget av at Astri har en skjult 

diagnose, og at det ser ut til å være et sprik mellom hvordan 

Astri fremstår på skolen, og det foreldrene erfarer på hjem-

mebane. Faren til Astri beskriver dette slik:
(...) Hun viste det aldri på skolen. På skolen gjorde hun som 
hun fikk beskjed om. Hvis hun skulle gå dit, så gikk hun dit. 
(...) Når hun kom hjem, så var det ingenting igjen. Hun var 
jo helt ferdig. Når hun var på den turen og gikk helt til slutt, 
og ingen gikk sammen med henne. Og noen spurte hvordan 
går det? Nei, det går bare fint (svarer Astri). Ja, veldig sånn 
skuespill. Vil ikke innrømme eller vise at hun har det tøft eller 
vondt eller hva det enn var som plaget henne.  
 (Reidar, far til Astri)
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Kombinasjonen av å ha en skjult diagnose og det å erfare at 

dagsformen varierer, preger hverdagen til flere av ungene, 

både i skole og fritid. Dette ser ut til å være vanskelig for 

andre å forstå, enten det er lærere, foreldre, medelever, 

venner eller andre som ungene omgås. Det er derfor kanskje 

ikke så overraskende at disse variasjonene i dagsform får 

innvirkning på skole-hjem-samarbeidet, noe analysen av 

foreldrenes beretninger viser. At det å ha en skjult diagnose 

kan erfares som mer problematisk i møtet med skolen og 

kroppsøvingsfaget, sammenlignet med unger som har 

synlige diagnoser, er i tråd med Bredahl (2012) sine funn. 

Min analyse av foreldrenes fortellinger tyder nemlig på 

at foreldrene i liten grad opplever manglende forståelse 

for ungenes behov i skole- og kroppsøvingssammenheng 

når barn har synlige funksjonshemninger. Det finnes med 

andre ord et hierarki av marginalisering, ikke bare mellom 

elever som har en funksjonshemning og de som ikke har 

det, men også innad i gruppen funksjonshemmede, noe 

som også underbygges av annen forskning (Wendelborg 

& Tøssebro, 2010). I min analyse av datamaterialet er det 

fremtredende at skole-hjem-samarbeidet også influeres av 

foreldrenes rolle i samarbeidet, noe jeg vil belyse videre. 

Foreldre som eksperter på ungenes diagnose og situasjon

Med bakgrunn i at ungene har en sjelden diagnose, erfarer 

foreldre ofte at det er de som er eksperter på egne barns 

diagnose og situasjon, både i møtet med skolen og med 

hjelpeapparatet for øvrig. Det understøttes av annen 

forskning (Grut, mfl., 2008). Min analyse av foreldrenes 

beretninger tyder på at flere av foreldrene erfarer dette som 

utfordrende og litt vanskelig i møtet med fagpersoner, noe 

jeg har illustrert gjennom følgende dikt: 

Jeg kjenner mitt barn

Jeg kjenner 
mitt barn. 
Det sjeldne. 
Diagnosen.

Men jeg vil  
helst 
at fagfolk  
informerer på skolen.

Jeg har 
følelser 
overfor 
barnet.

Jeg blir  
lei meg. 
Det blir så 
nært.

Jeg snubler 
i ord, 
hva skal  
jeg si? 

De  
vet 
at vi ikke 
er fagfolk.

De profesjonelle 
prater  
på 
en annen måte. 

De  
bruker helt andre ord. 
De har mer tyngde. 
Da tas det på alvor!

Det er 
trygt å vite,  
at kompetansesentret 
kan svare på alle spørsmål. 

Men det er likevel 
jeg 
som kjenner 
mitt barn best!
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Diktet ovenfor beskriver ulike sider ved det å inneha 

ekspertrollen. For det første at ikke alle foreldre er like 

komfortable med å være den som skal informere om 

ungenes diagnose til andre fagpersoner. For det andre gir 

flere av foreldrene uttrykk for at det kan være vanskelig å 

være i ekspertrollen samtidig som de skal fylle foreldre-

rollen i møtesammenheng. Det følelsesmessige enga-

sjementet som foreldre har overfor sine barn, fører til at 

ekspertrollen, og det å gi informasjon selv, kan oppleves 

som vanskelig. For det tredje erfarer enkelte at det de selv 

informerer om til skolen og lærerne, først blir tatt på alvor 

når fagfolk fra kompetansesenteret formidler det, noe 

som er i tråd med Grut, mfl., (2008). Språket som brukes 

(for eksempel faguttrykk) nevnes i den forbindelse som 

et eksempel på faktorer av betydning for hvem som bør 

informere om ungenes diagnose og situasjon, og at det 

influerer skole-hjem-samarbeidet generelt (Slee, 2011). 

Det siste kan tyde på at skolene nedvurderer foreldrene 

som ressurspersoner og kompetente samarbeidspartnere 

for skolen (Slee, 2011; Tveit, 2009).

Foreldre som initiativtakere og pådrivere

Et gjennomgående trekk i foreldrenes narrativer er at de 

fremhever at skole-hjem-samarbeidet synes å være prisgitt 

foreldrenes initiativ og ressurser. Det blir spesielt tydelig 

i det direkte samarbeidet som foregår på et mer uformelt 

plan. Det vil si det som foregår utenom de formaliserte 

møtene, som foreldremøter og utviklingssamtaler, der det 

er skolen som er initiativtager. Det uformelle samarbeidet 

skjer via ulike kommunikasjonskanaler, for eksempel 

gjennom ukeplaner, epost, telefonsamtaler, SMS og nett-

sider (Nordahl, 2007). Mias narrativ viser, i likhet med det 

flere av foreldrene erfarer, at de selv er initiativtagere til 

skole-hjem-samarbeidet:
Det er jo ikke noen henvendelse tilbake. Det er kun vi som tar 
kontakt med læreren. Hun ringer ikke tilbake og spør. 

 (Mia, mor til Astri)

Sitatet illustrerer at foreldre ofte tar initiativ til samtale 

med lærerne, noe som står i kontrast til Nordahl (2003) 

sin studie, som viser at det er relativt få foreldre som tar 

kontakt med lærerne. Dette kan nok forklares med det som 

kommer frem i datamaterialet, at foreldre med barn som 

har funksjonshemninger, i større grad har behov for en 

tettere dialog rundt ungenes skolehverdag enn det foreldre 

flest kanskje har behov for, noe som også underbygges av 

annen forskning (Rogers, 2007). Det synliggjøres kanskje 

spesielt ved at foreldrene beskriver kontakten med skolen 

og læreren som tettere i tilknytning til barnet med en 

sjelden diagnose, sammenlignet med den kontakten for-

eldre synes å ha med skolen i forhold til søsken. Foreldre 

som initiativtakere til skole-hjem-samarbeid kan være pro-

blematisk sett i lys av funn i Westergård & Galloway (2010) 

sin studie, som viser at partnerskap mellom skole og for-

eldre synes å være mer effektivt når det ble initiert av lærere 

enn når det var foreldrene som tok initiativ. 

Min analyse av foreldrenes fortellinger viser at foreldre 

også i stor grad er pådrivere for å skape gode betingelser for 

ungenes læring og utvikling. Foreldre som pådrivere i sko-

le-hjem-samarbeidet kan forstås som en naturlig forlen-

gelse av at de i stor grad er initiativtagere til det direkte sam-

arbeidet som foregår mellom skole og hjem, og kan ses i lys 

av mangel på initiativ fra skolens side. Foreldrenes beret-

ninger viser at de er pådrivere og bidragsytere med tanke på 

informasjon om ungenes diagnose, de kommer med ideer 

og forslag til tilrettelegging av turer og opplæringstilbud i 

kroppsøving, og flere av foreldrene stiller seg til disposisjon 

som ekstralærere og/eller som sjåfører. De henviser til og 

innhenter kompetanse som skolen kan dra nytte av, og for-

eldrene tar kontakt med skolen hvis det er ting de lurer på. 

Foreldrene følger spesielt nøye med på skolens planlagte 

aktiviteter fremover i tid, slik at de kan kontakte skolen når 

de ser at aktiviteter kan bli vanskelige å gjennomføre for 

deres barn. For de av foreldrene som erfarer at deres kontakt 

med skolen blir godt mottatt, ser det ut til at deres bidrag er 

med på å øke ungenes muligheter for deltagelse i skolehver-

dagen. Dette forutsetter at foreldrene har ressurser til å gjøre 

alle disse tingene, og det støtter i så måte opp under en skole 

for de ressurssterke, og for de av foreldrene som behersker 

skolens koder og regler (Slee, 2011; Sand, 2009. 

Foreldres sosiale bakgrunn og posisjonering

I likhet med Bæck (2010) og Westergård & Galloway (2010) 

viser mine funn at foreldrenes sosiale bakgrunn har 
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betydning for skole-hjem-samarbeidet, og at det influerer 

på ungenes opplæringstilbud i kroppsøving. Det er også 

i tråd med funn i annen skoleforskning (Bakken, 2009; 

Bakken & Elstad, 2012; Nordahl, 2007). 

Et annet interessant aspekt ved foreldrenes beretninger, 

som ser ut til å støtte opp under forestillingen om en skole 

for de ressurssterke, handler om at flere av foreldrene synes 

å involvere seg aktivt i det representative samarbeidet med 

skolen. Enkelte av foreldrenes rolle bærer derfor preg av 

det jeg vil betegne som posisjonering, blant annet gjennom 

det representative6 samarbeidet (Nordahl, 2007). Med det 

mener jeg at foreldrene sørger for å påta seg oppgaver i 

FAU (foreldreutvalget) og/eller andre former for oppdrag 

som gjør at de kan bli godt kjent med lærerne og ledelsen. 

Flere av foreldrene forteller at de bruker dette som en inn-

fallsport til å posisjonere seg for å kunne påvirke skolens 

opplæringstilbud, noe de synes å erfare har betydning for 

ungenes muligheter for deltagelse i skolehverdagen. Hilde 

og Steinar sin beskrivelse kan illustrere dette: 
Steinar (far til Linda): Ja, hun (Hilde) har hatt flere møter med 
skolen. (...) Hun hadde flere møter med lærerne, og hun deltok 
på masse aktiviteter i skolesammenheng (...).

Hilde (mor til Linda): (...) Utedagene har jeg vært med på (...) 
De er forholdsvis flinke i gymtimene til Linda, men så legger 
de opp til noen turer som de er avhengig av at vi må kjøre. 
Så de har liksom ... litt fornuftig tilrettelegging og så glipper 
det på slutten. Altså, de ser ikke helheten på at hun ikke kan 
sykle 2½ mil og sånne ting. De glemmer det nok fordi Linda 
fungerer så godt på så mye annet, og så vet de at de har meg 
i bakhånd (...) Jeg har jo på et vis sagt at det er greit. Men det 
er jo fordi jeg vet at noen av de aktivitetene på programmet er 
ting som Linda ikke er rask nok til å delta på. 

Steinar: Ja, og hele tiden så har vi hatt et forhold til skolen og 
også til lærerne, sant. Veldig nært forhold til dem. Og den rek-
toren som er på ungdomsskolen nå, han flyttet fra barnesko-
len og til Linda sin ungdomsskole og begynte samme året som 
hun begynte der, så han kjente vi veldig godt. Jeg har vært med 
i FAU (foreldreutvalget) i flere år og kjente ham veldig godt der, 
ikke sant. Så vi har ikke hatt ... Veldig mange tror jeg rett og 
slett vegrer seg for å ta kontakt og diskutere, men det har aldri 
vært noe problem for oss.

Hilde og Steinars fortellinger formidler et budskap om 

at de kan sies å være ressurssterke foreldre, som innehar 

kapasitet, en sosial og kulturell kapital (Bourdieu, 1995), til 

å involvere seg sterkt i skolens arbeid. Selv om far (Steinar) i 

dette tilfellet er med i FAU, fremgår det tydelig i foreldrenes 

beretninger at det er mor som følger opp og har hovedan-

svaret for kontakten med skolen, noe som er i samsvar med 

funn i flere andre studier (Bæck, 2010; Widding, 2013). 

Oppsummerende refleksjoner og et  

fremtidsrettet blikk mot veier videre

Studien viser at samarbeidet mellom skole og hjem kjenne-

tegnes av informasjons- og erfaringsutveksling, og i mindre 

grad myndiggjøring og ressursorientering. Det er stor vari-

asjon i skole-hjem-samarbeidet, og samarbeidet ser ut til 

å være prisgitt den enkelte lærer. Flere av foreldrene opp-

lever at deres kompetanse ikke blir anerkjent og verdsatt, 

og at det er skolen og læreren som vet best. 

Siden barna i prosjektet har fysiske funksjonsnedset-

telser, er det ikke overraskende at det ofte er behov for 

samarbeid rundt opplæringstilbudet i kroppsøving og 

andre praktisk-estetiske fag, turer/ekskursjoner, og idretts- 

og aktivitetsdager. Skole-hjem-samarbeidet influeres av 

at både kroppsøvingsfaget og disse andre aktivitetene i 

dagens samfunn ofte betraktes som lavstatusfag/aktivi-

teter, og at de derfor sjelden er på skolens møteagenda. 

Foreldrene opplever at det er lite samarbeid mellom skole- 

og helsepersonell, og at det i liten grad finnes et støtte-

system som kan bidra til at ungene i større grad får et til-

passet og inkluderende opplæringstilbud.

Foreldrenes beretninger fremhever noen verdier og 

områder som foreldrene ser på som viktige for å skape et 

godt fungerende samarbeid mellom skole og hjem. Det 

dreier seg spesielt om verdien av gjensidighet og ærlighet, 

og at skolen har ønske om og innhenter kompetanse fra 

andre instanser og fagpersoner ved behov. I tillegg under-

strekes det at informasjon og kommunikasjon om ungens 

diagnose og situasjon er av stor betydning for samarbeidet 

om å skape et tilpasset opplæringstilbud for ungene.  

Min studie viser at foreldrene ser ut til å inneha en aktiv 

rolle i skole-hjem-samarbeidet. Utover de formelle og for-

skriftsmessige møtene mellom skole og hjem ser det ut 
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til at skole-hjem-samarbeidet er prisgitt foreldrenes ini-

tiativ og ressurser, og deres sosiale bakgrunn ser derfor ut 

til å influere på hva slags opplæringstilbud ungene tilbys. 

Foreldrene formidler tydelig at de har behov for tettere 

kontakt og dialog med skolen som følge av at barnet har en 

funksjonsnedsettelse. Å være pådriver i skole-hjem-samar-

beidet erfares av mange som en balansekunst. Foreldrene 

uttrykker at de må følge opp det som skjer på skolen med å 

etterspørre planer, tiltak og oppfølging. Samtidig formidler 

foreldrene at det er viktig og nødvendig å opprettholde 

en god relasjon til lærer/skolen. For de av foreldrene som 

opplever at samarbeidet med lærer/skolen fungerer dårlig, 

erfares dette avhengighetsforholdet som spesielt krevende, 

og gir rom for mange bekymringer i det daglige. 

Kort oppsummert tyder min analyse av foreldrenes 

beretninger på, i likhet med annen forskning (Bæck, 

2008; Nordahl, 2007), at skolen fortsatt har et stort forbe-

dringspotensial når det gjelder å skape et samarbeid som 

er tuftet på gjensidighet, myndiggjøring og ressursori-

entering, slik det uttrykkes i utdanningspolitiske tekster 

(Utdanningsdirektoratet, u.å.; St.meld. nr. 18 (2010–2011)). 

Det er med andre ord behov for mer drøfting av hvordan 

skole-hjem-samarbeidet kan bedres med tanke på å skape 

en god skolehverdag og et likeverdig opplæringstilbud for 

alle elever i dagens skole. Det innbefatter blant annet at 

søkelyset rettes mot ledelsens rolle i å skape en kollektiv 

skolekultur der både skole-hjem-samarbeid og involvering 

av andre instanser innen helse- og skolesektoren settes på 

sakskartet. Min studie viser, i likhet med annen forskning 

(Westergård & Galloway, 2010), at en ‘Vi-holdning’ er sen-

tralt for å skape et godt samarbeid og en god og likeverdig 

skole.

En økt bevissthet om hvordan en kan skape et bedre sko-

le-hjem-samarbeid er viktig i dagens praksisfelt, men også 

i lærerutdanning og etterutdanning av lærere. Narrativ kan 

i den forbindelse brukes som pedagogiske ‘verktøy’(Berg 

Svendby, 2016; Sparkes, mfl., 2003) og bidra til diskusjon og 

kritisk refleksjon om hvordan skole-hjem-samarbeidet kan 

utvikles mer i tråd med de politiske intensjonene.  

Det er behov for mer forskning som belyser ledelsens 

og støttesystemets rolle i skole-hjem-samarbeidet. I likhet 

med Hirsto (2010) mener jeg også at barnas perspektiver 

bør inkluderes i videre forskning om fenomenet, siden 

hovedhensikten med samarbeidet er å bedre deres mulig-

heter for læring og deltagelse i skolehverdagen.   

 

 

NOTER
1 Det som belyses i denne artikkelen, er en del av en større studie som 

omhandler barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de 
har en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedsettelse) (Berg Svendby, 
2013).

2 ‘Med myndiggjøring eller empowerment menes at det enkelte individ 
skal verdsettes og gis innflytelse og medbestemmelse’ (Nordahl, 
2007, s. 87). Det betyr med andre ord at foreldrene må få mulighet til 
å ha innflytelse på ungenes opplæringstilbud og skolehverdag. Dette 
innebærer ifølge Nordahl (2007) videre at det utvikles gode rela-
sjoner og skapes en tillit mellom lærere og foreldre.

3 Med direkte samarbeid menes det samarbeidet som foregår i direkte 
møter mellom lærere og foreldre (Nordahl, 2007).

4 Årsaker relateres her i foreldrenes beretninger blant annet til antall 
elever, elevenes ulike forutsetninger, lærerens manglende kompe-
tanse og rammebetingelser (utstyr, økonomi, assistent og lignende).

5 Med ‘ustabile’ diagnoser mener jeg her diagnoser som i perioder kan 
føre til betydelige endringer i barnets funksjon (for eksempel fra å gå/
løpe til å sitte i rullestol), som følge av brudd.

6 Det representative samarbeidet består i at enkelte foreldre kan bli 
valgt til å representere de andre foreldrene i skolen og/eller klassen. 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) kan være en del av dette represen-
tative samarbeidet (Nordahl, 2007).
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Sammendrag 
Artikkelen er basert på data fra en spørreskjemaundersøkelse 

blant foreldre til skolebarn med ryggmargsbrokk i Norge, 

registrert ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. 

Ryggmargsbrokk er en kompleks tilstand som gir utfordringer 

i skolehverdagen. Alle barna gikk i vanlig skole, og nesten 

alle hadde flere tilretteleggingstiltak. De fleste foreldrene 

var fornøyd med tiltakene, og mange hadde medvirket i 

utformingen av disse. Barna hadde redusert helserelatert 

livskvalitet sammenlignet med norske skolebarn, og flere 

hadde problemer med tilhørighet i klassen. Barna og 

foreldrene er viktige diskusjonsparter når det skal prioriteres 

mellom barnas mange behov, velges tilretteleggingstiltak og 

planlegges hvordan skoledagen best skal organiseres. 

Summary
Schoolchildren with Spina Bifida in Norway: Health-related 

quality of life and adaptive measures in school – From a 

cross-sectional study: “Measures and services for children 

with rare disorders in Norway”. This article is based on data 

from a postal questionnaire-based survey of parents of 

school children with spina bifida in Norway, registered at TRS 

National Resource Centre for Rare Disorders. Spina bifida is a 

complex condition that poses challenges for school life. All the 

children attended regular school, almost everyone had several 

adaptive measures in school. Most parents were satisfied 

with the applied measures and many had participated in the 

design of these. The children had reduced health-related 

quality of life compared with Norwegian schoolchildren, 

and several had problems with participation in school. 

Children and parents are important partners in discussing 

and prioritizing between the many needs of the children, in 

selecting adaptive measures and planning how the school day 

should be organized.

Nøkkelord
SKOLEBARN, 

RYGGMARGSBROKK, 

TILRETTELEGGING I SKOLEN 

HELSERELATERT LIVSKVALITET

HEIDI JOHANSEN, ergoterapispesialist allmennhelse, MSc,  

TRS-kompetansesenter Sunnaas sykehus

BREDE DAMMANN, sosionom, TRS-kompetansesenter Sunnaas sykehus.

INGER-LISE ANDRESEN, psykolog, spesialist i samfunnspsykologi,  

tidligere ansatt ved TRS-kompetansesenter Sunnaas sykehus 

Bakgrunn

Ryggmargsbrokk skyldes en medfødt utviklingsfeil i sen-

tralnervesystemet med mangelfull lukning av nevralrøret 

tidlig i fosterlivet (faktaboks 1). Dette gir varierende grad 

av funksjonsproblemer på mange områder.

Mange barn med ryggmargsbrokk lever med en kom-

plisert og sammensatt medisinsk tilstand som blant annet 

kan påvirke skolehverdagen og læring (Barf, mfl., 2004; 

English, mfl., 2009; Fletcher, mfl., 2005; Johansen, mfl., 

2011). De aller fleste har lammelser og nedsatt gang-

funksjon, mange har tidkrevende toalettrutiner, og mange 

har kognitive vansker (Dicianno, mfl., 2008; Fletcher, 

mfl., 2005; Lindquist, mfl., 2015). Shuntbehandlet hydro- 

cephalus (vannhode) og problemer med shuntregulering 

er vanlig. Flere kognitive problemområder er beskrevet: 

manglende forståelse for tall og matematikk (Barnes, mfl., 

2014; Raghubar, mfl., 2015), hukommelse-, oppmerk-

somhet og konsentrasjonsproblemer (Lindquist, mfl., 

2008) og problemer med overordnede kognitive funksjoner 

(eksekutive) som initiativ, planlegging og problemløsning 

(Stubberud & Riemer, 2012). Det er også vist at barn med 

ryggmargsbrokk kan ha problemer med å delta i samspill 

med andre barn (Buffart, mfl., 2009; Peny-Dahlstrand, mfl., 

2013) og med å få og beholde venner (Peny-Dahlstrand, 

mfl., 2013; Devine, mfl., 2012; Muller-Godeffroy, mfl., 

2008). For å ivareta helsen og forebygge komplikasjoner 

er barn med ryggmargsbrokk avhengig av medisinsk opp-

følging og behandling (Liptak, mfl., 2010). De fleste vil ha 

behov for praktisk assistanse, spesialpedagogiske tiltak, 

tekniske hjelpemidler og tilrettelagte omgivelser for å 

kunne delta i skolehverdagen og få utbytte av undervis-

ningen. Studier fra andre land viser at flere der går i spesi-

Skolebarn med ryggmargsbrokk i Norge:  
Helserelatert livskvalitet og tilrettelegging i skolen 
Fra tverrsnittstudien: «Tiltak og tjenester for barn  
med sjeldne diagnoser i Norge»
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Ryggmargsbrokk (myelomeningocele/MMC) er en skade 
som oppstår tidlig i fosterlivet og innebærer manglende 
lukning av ryggvirvler der ryggmargens nervevev poser ut 
gjennom åpningen i ryggvirvlene (brokkdannelse). Nerve-
vevet som er skadet, medfører ulik grad av funksjonspro-
blemer. Utviklingsforstyrrelse i hjernen kan også gi funk-
sjonsproblemer. Alvorlighetsgraden varierer og er avhengig 
av omfanget av forandringene i sentralnervesystemet, og 
hvilket nivå i ryggsøylen brokket sitter. 

Problemområder:
• Nedsatt gangfunksjon på grunn av lammelser, nedsatt 

følesans og feilstillinger i rygg, hofter, knær, ankler, 
føtter. 

• Inkontinens for urin og avføring på grunn av lammelser i 
muskulatur som styrer blære- og tarmfunksjon.

• Hydrocephalus (høyt væsketrykk i hjernen), som 
avlastes ved at et drensrør med ventil (shunt) opereres 
inn og leder overflødig væske fra hjernen til bukhulen. 

• Kognitive vansker på grunn av hydrocephalus og/
eller utviklingsforstyrrelsen i hjernen. Mange har 
vansker med overordnete (eksekutive) funksjoner, 
som handler om å planlegge, regulere og styre egen 
adferd, og mange skårer bedre på verbale tester enn på 
utføringstester.

• Nedsatt håndmotorikk, økt risiko for sår på grunn av 
nedsatt følesans, sen sårtilhelning på grunn av redusert 
sirkulasjon, hyppige urinveisinfeksjoner på grunn av 
inkontinens. 

Fra 2000-2010 ble det gjennomsnittlig født 11 barn 
med ryggmargsbrokk pr år i Norge. Ryggmargsbrokk kan 
nå oppdages tidlig i svangerskapet, og gir grunnlag for 
senabort. Antallet som fødes pr år synkende: 12 barn i 
2010, ni i 2012, ett i 2014.

Mer informasjon finnes:
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser:  
http://www.sunnaas.no/trs

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen:  
http://www.ryggmargsbrokk.org/

FAKTABOKS 1. Ryggmargsbrokk alskole, særlig gjelder dette barn som har hydrocephalus, 

er rullestolbrukere og barn som har gjennomgått mange 

kirurgiske inngrep (Barf, mfl., 2004). I Norge gjør inten-

sjonen om enhetsskolen at barn med ryggmargsbrokk i all 

hovedsak deltar i det ordinære skoleløpet. 

Flere studier har vist at både barn og voksne med rygg-

margsbrokk har rapportert redusert helserelatert livskva-

litet (HRQOL) sammenlignet med folk flest, mest redusert 

innen fysisk funksjon (Sawin & Bellin 2010; Rofail, mfl., 

2014). Barn med ryggmargsbrokk har rapportert lavere 

HRQOL enn barn med andre fysiske tilstander (Cate, mfl., 

2002; Oddson, mfl., 2006), men høyere enn det deres for-

eldre rapporterte (Parekh, mfl., 2006). Smerter (Oddson, 

mfl., 2006), nedsatt gangfunksjon (Dicianno, mfl., 2009; 

Freeman, mfl., 2013) og problemer med hydrocephalus 

og shunt og trange forhold i bakre skallegrop (Rocque, 

mfl., 2015) har vist negativ sammenheng med HRQOL. 

Foreldrenes håp har vist positiv sammenheng med HRQOL 

(Kirpalani, mfl., 2000).

Personer med ryggmargsbrokk har kompetansesenter-

tilbud ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

(TRS). TRS har som oppgave å samle, systematisere og 

gjøre kunnskap om diagnosene tilgjengelig. Fagpersoner 

ved TRS møter barn med ryggmargsbrokk og deres familier 

på senteret. De deltar også i møter med lokalt hjelpeap-

parat på hjemstedet. Erfaring fra senteret viser at lokale 

fagpersoner trenger informasjon om diagnosen og de kon-

sekvensene denne gir for at barna skal få tjenester i skolen 

som de kan nyttiggjøre seg. 

Vi har ikke funnet beskrivelser av hvordan norske barn 

med ryggmargsbrokk har det i skolen. I en tidligere artikkel 

har vi ved hjelp av utsagn fra unge voksne med ryggmargs-

brokk påpekt noen av utfordringene personer med rygg-

margsbrokk kan møte i utdanning og arbeidsliv (Johansen, 

mfl., 2011). Tøssebro & Wendelborg (2014) har blant annet 

vist at barn med ulike funksjonshemninger, deriblant rygg-

margsbrokk, har vansker med inkludering i skolen. Dette 

problemet øker med alderen. 

Denne artikkelen baserer seg på kunnskap utviklet i 

et tverrfaglig miljø med fokus på medisinske diagnoser. 

Resultatene fra studien blir ikke drøftet i lys av pedagogisk 

teori, men vi mener at kunnskapen er viktig og relevant 
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som bakgrunn for pedagogisk planlegging av utdanning 

for barn med ryggmargsbrokk. 

I denne artikkelen stilles følgende spørsmål om sko-

lebarn med ryggmargsbrokk: 1) Hvilke tilretteleggings-

tiltak hadde de i skolen, hvor fornøyde var foreldrene med 

tiltakene, og medvirket foreldrene i utformingen av dem?  

2) Hvordan rapporterte barna og foreldrene barnas helse-

relaterte livskvalitet (HRQOL) sammenlignet med norske 

skolebarn? 3) Hvilke faktorer kan ha sammenheng med 

barnas sosiale fungering og skolefungering? 

Deltakere og metode

Dette er en tverrsnittsstudie med postutsendte spørre-

skjema. Studien ble tilrådd av Regional komité for medi-

sinsk og helsefaglig forskningsetikk, Øst-Norge, april 2010.

Materialet til denne artikkelen er hentet fra en større 

studie om tiltak og tjenester til skolebarn med flere for-

skjellige sjeldne diagnoser. Det er skrevet flere artikler med 

utgangspunkt i dette materialet, to av disse er publisert 

(Johansen, mfl., 2013, Johansen, mfl., 2016), ytterligere en 

er under vurdering for publisering.

Personer som søker tjenester ved TRS kompetanse-

senter, blir registrert i en elektronisk journaldatabase og er 

innforstått med at de kan bli kontaktet av sentret. Høsten 

2010 var det registrert 439 barn i skolealder (6–18 år) med 

flere forskjellige sjeldne diagnoser i denne databasen. Det 

ble sendt et spørreskjema til foreldrene til alle disse barna. 

Blant de 439 barna som var registrert høsten 2010, var det 

78 barn som hadde diagnosen ryggmargsbrokk, alle deres 

foreldre fikk tilsendt spørreskjemaet, 48 svarte. Det er 

resultatene fra disse som presenteres i denne artikkelen.

Spørsmålene i spørreskjemaet ble utviklet med bak-

grunn i klinisk erfaring med barn som har de aktuelle diag-

nosene og i samarbeid med representanter fra bruker- 

organisasjonene som er tilknyttet TRS. De ble prøvd ut i 

en pilotstudie. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om  

1) foreldrenes helse og familieforhold, 2) barnas diagnose, 

3) tiltak og tjenester lokalt og i skolen, foreldrenes opp-

levde fornøydhet med tjenestene og deres opplevelse av 

å ha medvirket i utformingen av tjenestene. I tillegg fylte 

både barn og foreldre ut et standardisert spørreskjema om 

barnas helserelaterte livskvalitet (HRQOL). Spørsmålene 

om medisinsk oppfølging og om tiltak og tjenester hadde 

forhåndsdefinerte svarkategorier (ja/nei). Spørsmålene 

om fornøydhet med tjenestene ble besvart på en femdelt 

skala. Spørsmålene om medvirkning ble besvart på en 

firedelt skala. Avstanden mellom svaralternativene var ikke 

forhåndsdefinert, derfor kunne ikke skalaene brukes som 

kontinuerlige variabler i statistiske analyser. Variablene 

om fornøydhet og medvirkning ble dikotomisert for bruk 

i analysene.

• Fornøyd med tjenesten: Nei – (Verken fornøyd 

eller misfornøyd, litt misfornøyd/svært 

misfornøyd)/ Ja – (Litt fornøyd/svært fornøyd).  

• Medvirket i utforming av tjenesten: Nei – (Nesten 

ikke/ikke i det hele tatt)/Ja – (Ja, litt/ja, mye).

Norsk versjon av Pediatric Quality of Life Inventory 

(PedsQL) 4.0 ble brukt for å måle barnas HRQOL (Reinfjell, 

mfl., 2006; Varni, mfl., 2001). Dette er et instrument som er 

oversatt til mange språk og er mye brukt i forskning. Det har 

ulike versjoner tilpasset barnas alder (spenn fra 2 til 18 år), 

og versjoner for både barnas og foreldrenes vurderinger. 

Skjemaet inneholder 23 spørsmål som kan grupperes i fire 

delskalaer: 1) Fysisk fungering (8 spørsmål), 2) emosjonell 

fungering (5 spørsmål), 3) sosial fungering (5 spørsmål) og 

4) skolefungering (5 spørsmål). Det er utarbeidet retnings-

linjer for skåring av de 23 spørsmålene. Spørsmålene er 

formulert som påstander og besvares på skala fra 0 «aldri 

et problem» til 4 «nesten alltid et problem». Det gjøres så 

en omregning til en 0 til 100-skala ved at 0=100, 1=75, 2=50, 

3=25, 4=0. Høy skår indikerer derfor god helse. 

PedsQL ble oversatt til norsk i 2002–2003 og har blitt 

testet for reliabilitet og validitet og funnet å kunne være et 

velegnet instrument for å måle helserelatert livskvalitet hos 

norske barn og ungdommer. I forbindelse med testing av 

spørreskjemaet ble det prøvd ut på 425 norske skolebarn 

i alderen 13 til 15 år og 237 av deres foreldre. Barna var fra 

fem forskjellige skoler, hvorav tre byskoler (Reinfjell, mfl., 

2006). Barna og ungdommene i vår studie har blitt sam-

menlignet med disse.

Dataene ble analysert ved hjelp av statistikkpro-

grammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

versjon 18. Beskrivende statistikk oppgis med frekvenser 
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og median (variasjonsbredde). Fisher’s exact test ble brukt 

for å analysere forskjellen mellom 1) kognitive vansker 

og shunt, 2) kognitive vansker og shuntrevisjoner, 3) del-

takelse i kroppsøving og deltakelse i klassefellesskapet, 

4) undervisning alene/i gruppe og deltakelse i klassefel-

lesskapet og 5) hindret (moderat, mye) i deltakelse i sko-

learbeid, fritid og plikter hjemme av smerter og hindret 

(moderat, mye) av tretthet.

Independent sample t-test ble brukt for å analysere 

sammenheng mellom 1) alder og deltakelse i kroppsøving. 

One sample t-test ble brukt for å analysere forskjell mellom 

1) PedsQL barnerapport skår for ryggmargsbrokk og skår 

for norske skolebarn, 2) PedsQL foreldrerapport skår for 

barn med ryggmargsbrokk og skår for norske skolebarn. 

Paired samples t-test ble brukt for å analysere forskjell 

mellom PedsQL barnerapport skår og foreldrerapport skår 

for barna med ryggmargsbrokk. 

Vi ønsket å undersøke hvilke faktorer som kan ha sam-

menheng med barnas fungering sosialt og på skolen. For å 

belyse dette undersøkte vi to delskalaer av PedsQL: sosial 

fungering og skolefungering rapportert både av barna og 

deres foreldre. Univariat og multivariat lineær regresjons-

analyse ble valgt for å se hvilke faktorer som kunne påvirke 

disse funksjonsområdene. Faktorene som ble undersøkt 

var: barnas kjønn og alder, kognitive problemer, under-

visning alene/i gruppe, inkontinent for avføring, gang-

funksjon, hindres (moderat/mye) av tretthet og kropps-

øving med klassen. Vi valgte å inkludere både kognitive 

vansker og undervisning alene/i gruppe siden disse ikke 

ga signifikant kollinearitet for noen av skalaene som 

ble undersøkt. De faktorene som hadde statistisk signi-

fikant sammenheng med sosial fungering eller skolefun-

gering i de univariate analysene, ble lagt inn i de mul-

tiple lineære regressionsmodellene. P<0,05 ble valgt som 

signifikansnivå.

Resultater

Vi fikk svar fra 42 foreldre til barn med ryggmargsbrokk, 

svarprosent var 54. Barnas medianalder var 11 (6–17) år, og 

55 prosent var jenter. Det var ingen signifikante forskjeller 

mellom de som svarte og de som ikke svarte med hensyn til 

barnas alder og kjønn (ikke vist i tabell). 

Medisinske forhold

De fleste barna var inkontinent for avføring og/eller urin 

og en tredel hadde hyppige urinveisinfeksjoner. Det var  

64 % av barna som hadde kognitive vansker, og 69 % hadde 

innlagt shunt (tabell 1). Av de 29 som hadde shunt, var 

det 20 (69 %) som hadde gjennomgått shuntrevisjoner 

(ikke vist i tabell). To barn (5 %) hadde gangfunksjon som 

andre barn, 45 % hadde ikke praktisk gangfunksjon og 83 % 

brukte manuell og/eller elektrisk rullestol. Flere barn var 

hindret (moderat/mye) i deltakelse i skolearbeid, fritid og 

plikter hjemme: 36 % på grunn av tretthet og 10 % på grunn 

av smerter. Nesten alle barna, 95 %, hadde behov for mer 

hjelp enn jevnaldrende, og 67 % mottok hjelp fra andre enn 

TABELL 1. Demografiske og medisinske kjennetegn 

KJENNETEGN N=42

Jenter n(%) 23 (55)

Median alder (range) 11(6–17)

Lumbalt brokk (korsrygg) n(%) 35 (83) 

Innlagt shunt n(%) 29 (69)

Kognitive vansker n(%) 27 (64)

Inkontinent for urin n(%) 36 (86)

Inkontinent avføring 31 (78)

Sår som vanskelig gror n(%) 8 (19)

Nedsatt håndfunksjon n(%) 14 (33)

Hyppige urinveisinfeksjoner n(%) 13 (31)

Gangfunksjon som andre n(%) 2 (5)

Ingen praktisk gangfunksjon n(%) 19 (45)

Manuell og/eller elektrisk rullestol n(%) 35 (83)

Hindres (moderat, mye) i deltakelse av smerter n(%) 4 (10)

Hindres (moderat, mye) i deltakelse av tretthet n(%)  15 (36)

Bruker smertestillende medikamenter n(%) 8 (19)

Trenger mer hjelp enn jevnaldrende n(%)  40 (95)

Mottar hjelp fra andre enn foreldrene n(%) 28 (67)
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foreldrene. Halvparten av barna hadde mer enn 10 dagers 

fravær fra skolen siste år (tabell 1). 

Forhold knyttet til skole

Alle barna gikk i vanlig skole, 55 % i barneskole, 37 % i ung-

domsskole og 8 % i videregående (ikke vist i tabell). Det 

var 83 % som hadde tilrettelagte omgivelser på skolen,  

83 % hadde tekniske hjelpemidler, 79 % praktisk assistanse 

og 60 % hadde undervisning alene eller i liten gruppe. 

Under halvparten, 41 %, hadde kroppsøving sammen med 

klassen og 31 % hadde problemer med deltakelse i klasse-

fellesskapet (tabell 2). De yngste deltok mer i kroppsøving 

sammen med klassen enn de eldste (p=0.003). De som 

deltok i kroppsøving sammen med klassen hadde mindre 

problemer med annen deltakelse i klassefellesskapet 

enn de som ikke deltok (p=0.027). Blant dem som hadde 

undervisning alene/i gruppe var det flere som hadde pro-

blemer med deltakelse i klassefellesskapet (p=0.042) sam-

menlignet med dem som ikke hadde undervisning alene/ i 

gruppe (ikke vist i tabell). 

De fleste foreldrene, fra 76 % til 92 %, var fornøyd med de 

ulike tiltakene barna fikk i skolen, og mange, fra 60 % til 

89 %, hadde medvirket i utformingen av dem. Færre var 

fornøyd og hadde medvirket til om barnet skulle ha under-

visning alene/i gruppe enn de hadde når det gjaldt andre 

tiltak (tabell 2). 

Helserelatert livskvalitet målt med PedsQL

Barnas egenrapporterte HRQOL viste at de skåret sta-

tistisk signifikant lavere enn norske skolebarn på alle 

områdene som PedsQL måler. Det var størst forskjell i 

fysisk funksjon og minst forskjell i emosjonell funksjon 

(figur 1). Foreldrerapportert PedsQL viste samme tendens, 

men poengforskjellene i forhold til barn flest var større 

innen alle områdene, og størst innen sosial fungering og 

skolefungering (figur 1 og 2). 

Barnas kjønn eller alder hadde ikke sammenheng med 

sosial fungering eller skolefungering i de univariate ana-

lysene. Ingen av de valgte variablene hadde signifikant 

sammenheng med barnerapportert sosial fungering i de 

TABELL 2. Forhold knyttet til skolen og foreldrenes fornøydhet og medvirkning

KJENNETEGN *FORNØYD *MEDVIRKET

Tilrettelagte omgivelser n(%)    35 (83) 28 (80) 27 (77)

Hjelpemidler n(%) 35 (83) 29 (83) 31 (89)

Praktisk bistand n(%) 33 (79) 28 (85) 26 (79)

Undervisning alene/ i gruppe n(%) 25 (60) 19 (76) 15 (60)

**Deltok i skolefritidsordning n(%) 13 (31) 12 (92) 9 (69)

Problemer med deltakelse klassefellesskapet n(%) 13 (31)

Kroppsøving

      Deltok med klassen n(%) 17 (41)

      Eget opplegg/varierer n(%) 22 (52)

      Fritatt n(%) 3 (7)

Fravær fra skolen siste år > 10 dager n(%) 21 (50)

* Prosentene er regnet ut fra de som hadde tjenester  
** 3 av disse gikk i 5 klasse eller høyere
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multivariate analysene (undervisning alene/i gruppe og 

kroppsøving med klassen hadde imidlertid statistisk sam-

menheng med sosial fungering i de univariate analysene) 

(tabell 3).

De multivariate analysene viste at:

• Kognitive vansker hadde signifikant sammenheng 

både med barnerapportert og foreldrerapportert 

skolefungering. 

• Undervisning alene/i gruppe hadde 

signifikant sammenheng med barnerapportert 

skolefungering. 

• Gangfunksjon, hindres i deltakelse av tretthet 

og kroppsøving med klassen hadde statistisk 

signifikant sammenheng med foreldrerapportert 

sosial fungering. 

Modellene for sosial fungering forklarte henholdsvis 38,4 % 

og 48,1 % av barne- og foreldrerapporteringen. Modellene 

for skolefungering forklarte henholdsvis 47,4 % og 50,1 % 

av barne- og foreldrerapporteringen (tabell 3, se neste 

side). 

Diskusjon

Foreldrene rapporterte at de fleste barna i studien hadde 

omfattende funksjonsproblemer, brukte rullestol, var 

inkontinente for urin og avføring og at mange hadde kog-

nitive vansker. 

Både barna med ryggmargsbrokk og deres foreldre rap-

porterte lavere helserelatert livskvalitet enn norske sko-

lebarn på alle skalaene som PedsQL måler, med størst for-

skjell innen fysisk funksjon. Barnas rapport viste at de som 

ikke hadde kognitive vansker eller undervisning alene/i 

gruppe hadde best skolefunksjon. Foreldrenes rapport viste 

at de barna som hadde gangfunksjon, som ikke var hindret 

av tretthet eller som hadde kroppsøving med klassen, 

hadde best sosial funksjon. De som ikke hadde kognitive 

vansker, hadde best skolefunksjon. Nesten alle barna hadde 

flere tilretteleggingstiltak i skolen, fysiske eller pedagogiske. 

De fleste foreldrene var fornøyd med tiltakene og mange 

hadde medvirket i utformingen av dem. En tredel av barna 

hadde problemer med deltakelse i klassefellesskapet. 

Alle barna i denne undersøkelsen gikk i vanlig skole. 

Dette er i tråd med våre erfaringer fra klinikken og med det 

FIGUR 1. Barnerapportert PedsQL FIGUR 2. Foreldrerapportert PedsQL
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TABELL 3. Faktorer som har sammenheng med sosial fungering og skolefungering (PedsQL) for skolebarn med 
ryggmargsbrokk.

AVHENGIG 
VARIABEL

UAVHENGIGE  
VARIABLER

UNIVARIATE 
ANALYSER

MULTIVARIATE 
ANALYSER

Barne-
rapportert 
sosial 
fungering  
(n=34)

KOFF  (95%  CI) P-VERDI KOFF  (95% CI) P-VERDI R2

Alder 0.9 (-0.6 til 2.4) 0.209

38,4

Kjønn 0.9 (-9.0 til 10.7) 0.860

Kognitive vansker -5.9 (-16.0 til 4.2) 0.240

Undervisning alene/gruppe -13.8 (-23.7 til -3.8) 0.008 -9.3 (-19.4 til 0.9) 0.073

Inkontinent for avføring -0.6 (-12.7 til 11.6) 0.927

Gangfunksjon 9.5 (0.3 til 18.2) 0.044 8.6 (-1.2 til 16.3) 0.172

Hindres tretthet (moderat/mye) -3.1 (-11.7 til 5.5) 0.467

Kroppsøving med klassen 11.2 (2.2 til 20.1) 0.016 8.2 (-1.2 til 17.5) 0.086

Barne-
rapportert 
skole-
fungering  
(n=34)

Alder 0.1 (-1.8 til 2.1) 0.879

47.4

Kjønn 4.9 (-7.6 til 17.4) 0.430

Kognitive vansker -20.3 (-30.3 til -10.2) <0.001 -15.0 (-26.1 til -3.8) 0.010

Undervisning alene/gruppe -18.3 (-30.0 til -6.6) 0.004 -13.5 (-24.0 til -3.1) 0.013

Inkontinent for avføring -6.6 (-22.0 til 8.8) 0.390

Gangfunksjon 8.5 (-3.7 til 20.7) 0.168

Hindres tretthet (moderat/mye) -6.3 (-19.1 til 6.5) 0.324

Kroppsøving med klassen 9.1 (-3.0 til 21.3) 0.135

Foreldre 
rapportert 
sosial 
fungering 
(n=41)

Alder -1,9 (-3,9 til 0,1) 0.056

48.1

Kjønn 8,0 (-5,1 til 21,2) 0.225

Kognitive vansker -19,6 (-32,2 til -6,9) 0.003 -8.5 (-19.8 til 2.8) 0.137

Undervisning alene/gruppe -12.1 (-25.9 til 1.7) 0.085

Inkontinent for avføring -9,3 (-25,5 til 6,8) 0.249

Gangfunksjon 19,0 (7,2 til 30,9) 0.002 13.6 (2.9 til 24.3) 0.014

Hindres tretthet (moderat/mye) -13,6 (-26,7 til -0,5) 0.042 -12.5 (-21.3 til -1.8) 0.023

Kroppsøving med klassen 20.7 (8.8 til 32.6) 0.001 12.3 (1.0 til 23.5) 0.033

Foreldre 
rapportert 
skole- 
fungering 
(n=41)

Alder -0,9 (-2,9 til 1,2) 0.408

50.1

Kjønn 4,9 (-8,3 til 18,2) 0.455

Kognitive vansker -29.5 (-40,2 til -18,8) <0.001 -20.1 (-32.9 til -7.4) 0.003

Undervisning alene/gruppe -18.0 (-30.3 til -5.7) 0.005 -6.9 (-19.5 til 5.7) 0.277

Inkontinent for avføring -12.8 (-28.7 til 3.1) 0.111

Gangfunksjon 15.9 (3,6 til 28,2) 0.013 6.3 (-4.6 til 17.1) 0.249

Hindres tretthet (moderat/mye) -9.0 (-22,9 til 4,8) 0.196

Kroppsøving med klassen 15.6 (3.1 til 28.2) 0.016 6.2 (-4.5 til 16.8) 0.249

Kjønn; 1=jente, 2=gutt. Kognitive problemer; 0=nei, 1=ja. Inkontinens for avføring; 0=nei, 1=ja. Hindres i deltakelse av tretthet (moderat/
mye); 0=nei, 1=ja. Gangfunksjon (inne og/eller ute); 0=nei, 1=ja. Kroppsøving med klassen: 0=nei, 1=ja.
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Tøssebro & Wendelborg (2014) fant blant barn som hadde 

oppfølging i barnehabiliteringstjenesten. I Norge har det 

vært sterk satsing på enhetsskolen med klar ideologi om at 

alle barn skal gå i samme skole, eventuelt med nødvendige 

tilpasninger og tiltak (Opplæringslova, 1998). I andre land 

som det er naturlig å sammenligne med, rapporteres det 

at barn med ryggmargsbrokk ofte går i ulike typer spesi-

alskoler (Barf, mfl., 2004; Muller-Godeffroy, mfl., 2008; 

Peny-Dahlstrand, mfl., 2013). Det kan derfor antas at barn i 

Norge med funksjonshemninger som ryggmargsbrokk, har 

en skolesituasjon som skiller seg fra barn med tilsvarende 

funksjonshemninger i andre land. Den norske enhets-

skolen vil ha et større innslag av barn med funksjonshem-

ninger enn skoler i mange andre land. 

Vi fant at barna i undersøkelsen hadde redusert HRQOL, 

noe som er i tråd med funn i andre studier (Sawin & Bellin 

2010; Murray, mfl., 2015). Foreldrene rapporterte at barna 

hadde mer redusert HRQOL sammenlignet med norske 

skolebarn enn det barna gjorde selv. Dette er også funnet 

i andre studier av barn med ryggmargsbrokk (Freeman, 

mfl., 2013; Murray mfl., 2015). I studier av barn med andre 

typer fysiske funksjonshemninger ble det imidlertid funnet 

at barna skåret seg mer likt med foreldrene enn det friske 

barn gjorde (Eiser & Varni 2013). Den store forskjellen 

mellom barnas og foreldrenes rapportering i vår studie 

kan forklares enten ved at foreldrene overrapporterte pro-

blemer, at barna underrapporterte problemer eller at 

barna og foreldrene faktisk har forskjellig opplevelse av 

hvordan barna fungerer. Foreldrene kan ha overrapportert 

fordi de var bekymret for barnet sitt eller fordi de fortolket 

barnets situasjon annerledes enn barnet selv gjorde. Barna 

kan ha underrapportert av flere grunner. Mange av barna 

hadde kognitive vansker. Lennon og medforfattere (2015) 

har beskrevet at dette kan gi redusert innsikt i egen fun-

gering og derfor føre til underrapportering. En annen 

mulighet kan være at barna i mindre grad opplevde pro-

blemer fordi de hadde akseptert og tilpasset seg sitt funk-

sjonsnivå, noe som er beskrevet av Murray og medfor-

fattere (2015). Både foreldrene og barnas rapportering viste 

at barna hadde tydelig redusert livskvalitet sammenlignet 

med barn flest. Vi har ingen holdepunkter for å avgjøre om 

det var foreldrene eller barna som best beskrev barnas hel-

serelaterte livskvalitet eller om resultatene beskriver en 

faktisk opplevd forskjell i barnets livskvalitet.

Den største forskjellen fra barn flest, både i barnas og 

foreldrenes og rapportering, var innen fysisk fungering. 

Siden så godt som alle barna hadde lammelser og nedsatt 

gangfunksjon, var dette forventet og er i tråd med andre 

studier (Danielsson, mfl., 2008; Sawin & Bellin 2010; 

Freeman, mfl., 2013). Den minste forskjellen til andre 

barn var innen emosjonell fungering, men også på dette 

området hadde barna lavere skår enn norske skolebarn. 

En mulig forklaring kan være at mange hadde en belas-

tende livssituasjon ved at de ofte var syke, hadde smerter 

og vansker med å delta sammen med andre barn. 

Vi fant ingen sammenheng mellom kjønn og alder og 

barnas sosiale fungering eller skolefungering. Dette sam-

svarer med funn i en oversiktsartikkel som viste at barn 

med ryggmargsbrokk hadde lavere livskvalitet enn barn 

flest og lavere enn barn med andre kroniske tilstander, 

uavhengig av barnas kjønn og alder (Copp, mfl., 2015). 

Vi fant heller ingen sammenheng mellom inkontinens 

for avføring og barnas sosiale fungering eller skolefun-

gering. Dette er et område der forskningen har vist mot-

stridende funn. Noen fant ingen sammenheng mellom 

inkontinens og livskvalitet for barn med ryggmargsbrokk 

(Freeman, mfl., 2013; Lemelle, mfl., 2006), mens andre fant 

at de med tarminkontinens hadde lavere livskvalitet enn de 

som ikke hadde dette (Rocque, mfl., 2015). Inkontinens for 

avføring med lekkasjer, lukt og tidkrevende tømmeregimer 

kan være et problem for mange unge voksne med rygg-

margsbrokk (Johnsen, mfl., 2009). I hvilken grad inkon-

tinens påvirker det enkelte barnet vil trolig være avhengig 

av hvilke regimer som følges og hvordan toalettsituasjonen 

er tilrettelagt. Mange barn i Norge gjennomgår nå kirur-

giske inngrep som gjør at tarmtømming kan planlegges og 

derfor kan legges til et tidspunkt som skaper minst mulig 

problemer for barnet. Dette begrenser også problemene 

med lukt og lekkasjer. Våre funn kan tyde på at barn med 

ryggmargsbrokk i Norge får tiltak for sin inkontinens som 

gjør at deres fungering sosialt og på skolen ikke påvirkes i 

nevneverdig grad.

Hos barna som hadde undervisning alene/i gruppe eller 

som ikke hadde kroppsøving med klassen, fant vi lavere 
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sosial fungering enn de som deltok sammen med klassen. 

Dette er i tråd med Tøssebro & Wendelborg (2014) som 

beskriver at assistentbruk og spesialundervisning kunne 

ha negativ effekt på sosial deltakelse både i skolen og på 

fritiden. Barna som ble tatt ut av klassen i undervisning 

og kroppsøvingen, mistet viktige arenaer for samvær med 

andre barn. Dette tyder på at tiltak som var tenkt å bidra 

positivt når det gjelder læring, kan skape vansker for barna 

på andre områder. Tiltakene kan ha ført til at barna opp-

levde seg annerledes og at de også ble oppfattet slik av de 

andre i klassen. 

I vår studie var det en klar sammenheng mellom kog-

nitive vansker og barnas nedsatte skolefunksjon, slik både 

barna selv og deres foreldre rapporterte. Dette var et for-

ventet funn og er i tråd med annen forskning (Lindquist, 

mfl., 2015). Kognitive vansker er usynlig og kan være van-

skelig å avdekke og forstå. Det er vanlig å finne ujevn nev-

ropsykologisk profil hos barn med ryggmargsbrokk. De kan 

framstå som verbalt sterke med et godt ordforråd, men kan 

ha vansker med å forstå og få sammenheng i både lest tekst 

og muntlige framstillinger. De kan ha intelligens innen nor-

malområdet, men likevel ha problemer med hukommelse, 

oppmerksomhet og eksekutive funksjoner (Lindquist, mfl., 

2015). Det kan være utfordrende å lage gode læringsmiljøer 

og pedagogiske opplegg som kompenserer for de spesielle 

kognitive vanskene barn med ryggmargsbrokk har.

En tredel av foreldrene rapporterte at barna hadde pro-

blemer med deltakelse i klassefellesskapet. Nesten alle 

barna hadde omfattende funksjonsproblemer som på 

forskjellige måter kunne gjøre deltakelsen vanskelig. De 

fleste hadde hjelpemidler, tilrettelagte omgivelser og/eller 

praktisk bistand. Disse hjelpetiltakene hadde sannsyn-

ligvis flere formål, et av disse kunne være å legge til rette for 

at barna kunne delta mest mulig. Noen tiltak hadde andre 

formål, som å legge til rette for gode arbeidsstillinger, selv-

stendighet og læring. Søderstrøm (2016) fant i sin studie at 

tilretteleggingstiltak i klasserommet ikke var noen garanti 

for at elever med nedsatt funksjon ble inkludert. I hennes 

undersøkelse var den enkelte eleven noen ganger inkludert 

og noen ganger ekskludert. Grad av inkludering var blant 

annet avhengig av barnets plassering i klasserommet, 

lærernes undervisningsstrategier og hvordan hjelpe-

midlene ble brukt i undervisningen (Søderstrøm, 2016). 

Vår erfaring er at hjelpetiltak som har til formål å 

avhjelpe praktiske problemer, også kan bidra til å forsterke 

annerledesheten og skape hindringer for deltakelse. For 

eksempel kan den store elektriske rullestolen gjøre barna 

selvstendige i forflytning både inne og ute, men den kan 

være vanskelig å plassere naturlig inn i en klasse-/gruppe-

situasjon. Mange barn med ryggmargsbrokk trenger eget 

toalett med eget utstyr og kanskje praktisk hjelp for å sikre 

nødvendige toalettprosedyrer, men dette understreker 

også deres hjelpebehov og annerledeshet. Undervisning 

alene/i gruppe kan være nødvendig for å gi et tilpasset 

læringsmiljø med ro og oversikt, men kan også gjøre 

sosial deltakelse både i skolen og på fritiden vanskelig, slik 

Tøssebro & Wendelborg (2014) fant i sin studie. Våre funn 

viser at det i norsk skole satses betydelige ressurser på at 

barn med ryggmargsbrokk skal få en så god skolegang 

som mulig, likevel blir ikke alle barna fullt ut inkludert i 

klassefellesskapet.

Nesten alle foreldrene var fornøyd med tiltakene i 

skolen og opplevde å ha medvirket i utformingen av til-

takene knyttet til barnas fysiske problemer. Det var imid-

lertid færre som hadde medvirket i tiltak knyttet til læring. 

Dette er i tråd med funn som har vist at samarbeidet 

mellom skolen og foreldrene ofte bærer preg av at for-

eldre får mye informasjon, men opplever lite medbestem-

melse (Nordahl, 2000). Det er trolig at foreldrene, på grunn 

av barnas komplekse tilstand og deres kognitive vansker, 

hadde spesiell oppmerksomhet rettet mot skolen og 

ønsket å medvirke slik at barnet fikk best mulig utbytte av 

skolegangen. Barnets fysiske problemer kan ha vært så iøy-

nefallende at de overskygget de kognitive vanskene deres. 

Mange hadde også helseproblemer som kunne ha medført 

konsentrasjonsproblemer, og flere hadde høyt skolefravær 

på grunn av sykdom og nødvendig medisinsk oppfølging 

og behandling. Alt dette kan også ha påvirket barnas sko-

lefunksjon. Foreldrene kan ha hatt erfaring med barnas 

vansker som de opplevde at skolen burde tatt hensyn til. 

Våre funn tyder på at foreldrenes erfaring ble etterspurt i 

mindre grad i undervisningen og i større grad i den fysiske 

tilrettelegging. Foreldrenes erfaring ble kanskje ikke brukt 

i tilstrekkelig grad. 
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Konklusjon 

Norsk skolepolitikk innebærer at barn med ryggmargs-

brokk går i vanlig skole. Dette er barn som har drømmer, 

behov for utfordringer, mestringsopplevelser og anerkjen-

nelse som barn flest. Men mange har en kompleks tilstand 

med kognitive vansker, nedsatt konsentrasjon på grunn 

av smerter og slitenhet og perioder med høyt skolefravær. 

Dette stiller store krav til pedagogisk tilrettelegging. I tillegg 

har barna nedsatt fysisk funksjon som krever tekniske hjel-

pemidler og tilrettelagte omgivelser for at de skal kunne 

delta i klassens aktiviteter. De forskjellige tilretteleggings-

tiltakene barna får, skal dekke behov på mange områder. Et 

tiltak som er rettet mot at barnet skal delta sammen med 

andre, kan føre til at barnet ikke får undervisning som tar 

hensyn til lærevanskene. Å bli tatt ut av klassen for spesi-

alundervisning, kan gå ut over barnets inkludering i klas-

sefellesskapet. Noen tilretteleggingstiltak, for eksempel 

spesialstol og pult, kan også føre til at barna føler seg 

annerledes og også oppfattes slik av de andre barna. Dette 

vil kunne redusere deltakelse i og tilhørighet til klassen. 

Barna og foreldrene er viktige diskusjonsparter når det skal 

prioriteres mellom barnas mange behov, velges tilrette-

leggingstiltak og planlegges hvordan skoledagen best skal 

organiseres. 
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Anette Diesen har også tidligere fått 
utgitt bøker som er tilrettelagte for 
svaksynte og blinde barn, slik disse rim-
bøkene er. Det som kjennetegner hen-
nes forfatterskap, er at det bidrar til å 
bygge bro mellom mennesker med og 
uten funksjonsnedsettelse. Dette er 
også tilfelle når det gjelder disse rim-
bøkene. Barn uten synsproblemer kan 
lære å ta i bruk taktil sans, samtidig 
som de vil kunne få innsikt i hvordan 
medelever som er svaksynte eller blin-
de orienterer seg.  

Bøkenes innhold har utgangspunkt 
i femten ulike temaer, og nettopp fordi 
bøkene er annerledes enn andre bøker, 
appellerer de lett til barnas nysgjer-
righet og forskertrang. Mulighetene er 
mange. Barna kan velge om de vil leke 
med rim knyttet til tema som mat, dyr, 
aktiviteter eller følelser. 

Små-rim-bøkene har punktskrift og 
stor og tydelig visuell skrift. Med tanke 
på elever som er svaksynte er det viktig 
med god kontrast, og ordene er derfor 
skrevet med svart skrift på hvit bak-
grunn. Illustrasjonene laget av ulike 
materialer som barna kan kjenne på. 

Bøkene passer for barn mellom 
fem og ni år. Barn som har problemer 

med fonologisk bevissthet, finmotorikk, 
eller konsentrasjon og oppmerksomhet, 
kan også ha nytte og glede av bøkene. 
Samtidig stimulerer bøkene til bruk av 
begge hender. 

Det følger med et hefte med tips 
om hvordan bøkene kan brukes i 
undervisningen. Pedagogen kan be 
barna finne to sider som kjennes like 
ut. Kan barnet finne to ord som rimer? 
Kanskje blar barnet i boken mens den 
voksne leser ordene høyt, og barnet 
oppfordres til å si fra når det hører to 
ord som rimer.

Barnet kan også arbeide selv-
stendig med bøkene i sitt eget tempo. 
Halvparten av bøkene er «les-og-
kjenn-bøker». Disse er bygd opp slik 
at sidene til å kjenne på, fungerer som 
fasit på om barnet har funnet fram til 
to ord som rimer. Resten av bøkene er 
«kjenn-og-les-bøker».

Her fungerer rimordene som fasit 
på om barnet har funnet to sider med 
helt lik overflate. 

De første femten «les-og-kjenn-bø-
ker» utgjør det første nivået, der elev-
ene øver på å avkode ord. I de siste 
femten «kjenn-og-les bøkene» blir 
ordene de kjenner fra «les-og-kjenn-

bøkene» gjentatt. Med «les-og-kjenn-
bøkene» lærer elevene å lese ordene, 
og med «kjenn-og-les-bøkene» får 
de deretter mulighet til å repetere de 
samme ordene.

Bøkene kan bidra til å stimulere 
barnas evne til å bruke taktil sans ved 
at de her får mulighet til kjenne for-
skjell på overflater. Dette kan blinde og 
svaksynte elever mestre like godt som 
alle andre. At alle må bruke følesan-
sen er sikret ved at forfatteren bevisst 
har brukt ulike farger på noen av sidene 
som kjennes like ut. Dette betyr at 
elever som ser godt ikke har noen for-
deler framfor de som er svaksynte eller 
blinde. 

I heftet «Tips til lærere og andre 
voksne» får læreren nyttige råd, som å 
informere om at det er lettere å kjenne 
seg fram dersom barna ikke trykker for 
hardt, men lar fingrene gli over sidene. 
Heftet har også forslag til arbeids-
oppgaver. Disse bøkene vil med stor 
sannsynlighet vekke nysgjerrighet og 
utforskertrang hos de fleste elever, spe-
sielt i de første klassetrinnene. 
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Lær 
barna å snu 

tankene
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barnehagen

rELAsJONeR

Slik hjelper 
du barn med angst

Ulike relasjoner- 
hva skiller dem?
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Første Steg
Nr 1. 2017

Bedre Skole
Nr 1. 2017

Spesialpedagogikk
Nr 2. 2017

Utdanning
Nr 5. 2017

Yrke
Nr 1. 2017

Fellesprosjekt om relasjoner

Alle de fem tidsskriftene som Utdanningsforbundet står som utgiver av har 
denne gangen samarbeidet om ett felles tema – Relasjoner. 

Foto:  Geir Dokken/Fotomontasje: Melkeveien designkontorOriginalbildet: Bygningsarbeidere som spiser lunsj på toppen av Rocke- 
feller Center i New York, den 20. september i 1932, – 260 meter over bakken. 
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Spesialpedagogikk er det siste i rekken av 

utgivelser med dette temaet. Før det har 

Første Steg nr. 1, Bedre Skole nr. 1, Utdanning 

nr. 5 og Yrke nr. 1 også hatt relasjoner som 

hovedtema i februar/mars. For å gjennom- 

føre dette prosjektet, har vi (redaktører, jour-

nalister, grafiske designere og fotograf) hatt 

diverse samarbeidsmøter der vi har drøftet 

ideer, fordelt ansvar og diskutert ulike måter 

å behandle og skrive om temaet relasjoner på.

 Tema – relasjoner

Som nevnt i lederen, er det umulig å tenke 

seg spesialpedagogikk uten også å tenke 

på relasjonelle forhold. Derfor vil det på en 

eller annen måte alltid dreie seg om rela-

sjoner i de artiklene som blir publisert i 

Spesialpedagogikk. I dette nummeret har vi 

imidlertid, i likhet med de andre tidsskriftene, 

fokusert ekstra på nettopp dette. Artiklene 

omhandler både barnehagebarn, ungdom 

og voksne personer med ulike utfordringer. 

Felles for dem alle er at de trenger personer 

rundt seg som ser hva de strever med, og som 

er villige til å støtte og hjelpe. Hvis dette skjer, 

kan det bidra til positiv endring, ny mest-

ringsfølelse og inkludering.

Selv om Utdanningsforbundets fem tids-

skriftene har litt forskjellige målgrupper, med 

spesiell kompetanse og interesse for ulike 

deler av utdanningsløpet, er jo det å få til gode 

relasjoner noe som er viktig for alle. Enten du 

er lærer i barnehagen, i grunnskolen, i vide-

regående opplæring (allmenn eller yrkesfag) 

eller du jobber som spesialpedagog, vil rela-

sjonelle forhold alltid spille inn som en svært 

betydningsfull faktor når det gjelder trivsel 

og læring. Både forskning og praksis viser at 

barn og ungdom som ikke blir sett av læreren 

sin, eller har et dårlig forhold til han eller 

henne, også har mye større sjanser for å mis-

lykkes både sosialt og faglig i barnehage og 

skole. Dessuten er relasjonene barna og ung-

dommene imellom også svært viktig for at de 

skal ha en bra hverdag. Hvis et barn eller en 

ungdom over en lang periode blir ekskludert 

eller mobbet, vil dette føre til psykiske og rela-

sjonelle vansker. Dette vil med stor sannsyn-

lighet også gå ut over hans eller hennes evne 

til å ta til seg ny lærdom på grunn av man-

glende konsentrasjon og overskudd. Det 

samme gjelder for temaet Gundersen tar for 

seg i dette nummeret, det vil si traumer som 

kan oppstå som følge av omsorgssvikt og 

mishandling i hjemmet. Også her er det helt 

essensielt med våkne og engasjerte lærere 

som griper inn for å forhindre at dette får fort-

sette, og som deretter bidrar aktivt til at barnet 

får andre og gode relasjonelle erfaringer.

I Spesialpedagogikk nr. 6 i 2016 hadde den 

første artikkelen tittelen «Tiden er inne for det relasjons-

pedagogiske løftet». Det er nettopp dette vi tidsskriftre-

daktørene og journalistene ønsker å oppnå ved at vi denne 

gangen samarbeider på tvers om dette viktige temaet.

Forsidebilde(ne)

Vi ble tidlig i prosessen enige om at det kunne være en 

morsom idé å ha et forsidebilde som er felles for alle de 

fem tidsskriftene når man legger dem inntil hverandre. Vi 

diskuterte flere ulike innfallsvinkler, men ble til slutt enige 

om å ta utgangspunkt i det klassiske skyskraperbildet fra 

New York fra 1932 der flere arbeidere sitter ved siden av 

hverandre på en bjelke høyt oppe i luften. På vårt bilde 

har vi samlet noen kolleger og kollegers barn for å lage vår 

versjon. Hvert tidsskrift har fått sitt unike forsidebilde, som 

er et utsnitt av fellesbildet. Det er fotograf Geir Dokken som 

har tatt bildene for oss og grafisk designer fra Melkeveien 

designbyrå som har bearbeidet dem. Den siste finishen når 

det gjelder design av Spesialpedagogikks forside, er som 

vanlig gjort av Tank designbyrå.

 

Forskningsartiklene 
i Spesialpedagogikk
er underlagt strengere 
form- og innholdskrav  
enn fagartiklene.

Artiklene blir 
vurdert av to 

anonyme fagfeller
(blind review) i 

tillegg til redaktør.

Se forfatterveiledningene 
www.utdanningsnytt.no/
spesialpedagogikk
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Returadresse:
Spesialpedagogikk, 
Postboks 9191 Grønland, 
0134 Oslo

I neste nummer kan du bl.a. lese om:
Å danse i kommunikasjon: Margrethe Sylthe og Beate Heides artikkel handler om hva som må til for å få til 

god kommunikasjon og forståelse for hverandres væremåter. Oppbygging av hørselshemmedes tegnforråd i 
barnehagen: Artikkel av Hilde Ulla Myren. Systematisk begrepsundervisning som tiltak etter synskorreksjon 
ved samsynsvansker: Artikkel av Solveig B. Nyborg. «Kain du ikke bruk brilla da»: Espen Hektoen har skrevet en 

artikkel ut fra et intervju av en ung kvinne som ble synshemmet for litt over et år siden. Små barn med synssvekkelser 
i en digital verden: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Inger Lene Hustuft, Helle K. Falkenberg, Bente Elisabeth 

Kristiansen og Vibeke Sundling. Norske innsette – Mangelfull utdanning og risiko for utanforskap: Fagfellevurdert 

forskningsartikkel av Terje Manger, Ole Johan Eikeland og Arve E. Asbjørnsen.

I tillegg til artikler tar vi gjerne imot kortere innlegg som bl.a. kan være:

• Erfaringer fra praksis
• Metodiske tips
• Refleksjoner
• Debattinnlegg
• Kommentar til aktuelle spørsmål
• Bokmeldinger

Bruk adressen: redaksjonen@spesialpedagogikk.no
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