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Ungdomsskoleelever med
lett utviklingshemning
- Inkludering og betydningen av jevnaldrenderelasjoner
Det sentrale ved inkludering er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent
som en likeverdig deltaker. Denne artikkelen tar utgangspunkt i en kvalitativ intervjustudie i østlandsområdet, basert på dybdeintervjuer med ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere. Fokus
rettes mot elevenes egne erfaringer av å bli inkludert og betydningen av
deres jevnaldrenderelasjoner. Spørsmålet er om skolens intensjoner om en
inkluderende praksis har en sammenheng med elevenes egen virkelighet.
INTRODUKSJON
Denne artikkelen tar utgangspunkt i et prosjekt som ble gjennomført som en kvalitativ
intervjustudie blant elever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere i ungdomsskolen. Hovedfokus var deres opplevelse av lærer/elevrelasjonen, og i hvilken
grad elevene opplever medvirkning i sin
skolehverdag (Sigstad, 2013). Ved hjelp av
en induktiv tilnærming, ble et annet tema
også fremtredende i datamaterialet; inkludering og relasjoner til jevnaldrende. Denne

artikkelen retter seg derfor mot dette temaet, der elevenes inkludering blir drøftet i lys
av deres jevnaldrenderelasjoner. Lett grad av
utviklingshemning er definert i henhold til
ICD-10 (2011). Begrepet generelle lærevansker blir brukt synonymt, slik praksis for
øvrig er i norsk skolesammenheng. Temaet
inkludering har fokus på sosial inkludering,
det vil si sosial deltagelse som dreier seg om
positiv sosial samhandling, aksept, sosiale
relasjoner og vennskap (Koster et. al., 2009).
Sosial deltagelse inkluderer her sosial kon-
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takt mellom alle jevnaldrende, med og uten (for eksempel Siperstein et. al., 2009; Solish
utviklingshemning, så lenge ikke noe annet et. al., 2010; Wendelborg & Tøssebro, 2008;
Koster et. al., 2009; Webster & Carter,
er nevnt.
2012). Flere studier der fokus er rettet mot
en inkluderende skole og sosial deltagelse,
definerer sosial deltagelse med jevnaldrende
HOVEDPROBLEMSTILLING FOR
innenfor en ordinær klasse som det ideelle,
ARTIKKELEN ER:
jevnaldrende per definisjon er elever
På hvilken måte opplever elever der
uten funksjonshemning. Fokus i disse studimed lett utviklingshemning og deres ene er med andre ord ikke rettet mot vennskap mellom jevnaldrende der begge har en
kontaktlærere elevenes inkludering funksjonshemning.
Vennskap mellom funki ungdomsskolen, og hvilken sam- sjonshemmede og ikke – funksjonshemmede
synes således å være sett som
menheng har elevenes jevnaldren- jevnaldrende
det optimale når det gjelder inkludering.

derelasjoner med deres inkludering
på skolen?

Siden tidlig på 70-tallet har integrering fungert som et sentralt prinsipp for skoleverket i
Norge (Dalen, 2006). Elever med særskilte
behov for opplæring ble integrert i vanlige
klasser og fikk opplæring på lik linje med
andre. Integreringsprinsippet ble imidlertid
utgangspunkt for stor debatt. I hvilken grad
integrering per definisjon allerede var et
segregerende tiltak i seg selv, var et aktuelt
spørsmål. Etter FN-tiåret for funksjonshemmede (1983-1992) der inkludering kom til å
bli et overordnet perspektiv, proklamerte FN
full deltaking og likestilling som sentrale målsettinger, og Norge (sammen med en rekke
andre land) fulgte deretter opp med ”inkludering i et tilgjengelig samfunn” som et førende
prinsipp (Befring, 2012). Med begrepet inkludering ønsket en å markere at alles tilhørighet
var en selvfølge. Det sentrale ved inkludering
er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent
som en likeverdig deltaker. Innenfor skolen vil
det si at alle barn og unge med og uten funksjonshemning har lik rett til å få opplæring i en
inkluderende sammenheng (UNESCO, 2013).
Et fokus på inkludering av alle i den ordinære skolen gir muligheter til å etablere relasjoner mellom funksjonshemmede og ikkefunksjonshemmede elever. Det viser seg
også at det meste av forskning som er gjort
på temaet, er knyttet til vennskap mellom
jevnaldrende med og uten funksjonshemning
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Vennskap er en essensiell relasjon som kan
innebære praktisk støtte og samtidig være en
beskyttende faktor med tanke på fysisk og
psykisk velvære (Salmon, 2012; Mason et.
al., 2012). Forskning har dessuten vist at
vennskap og relasjoner i barndom og oppvekst kan spille en nøkkelrolle med hensyn til
suksess i skolen og god tilpasningsevne i ung
voksen alder (Estell et. al., 2009). Utvikling
av vennskap kan imidlertid være en utfordring for elever med funksjonshemning.
Sosial kompetanse relatert til jevnaldrende
forutsetter at en er i stand til å kunne håndtere
den økende kompleksitet av sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til en tilfredsstillende samhandling (Guralnick, 2010).
Barn med kognitive vansker kan av den grunn
være sårbare for problemer knyttet til en slik
form for jevnaldrende - kompetanse.
Selv om jevnlig kontakt innenfor en ordinær
klassesammenheng kan være en viktig forutsetning for å utvikle vennskap med elever
med funksjonshemning, så viser det seg sjelden at det etableres spontane og gjensidige
vennskap mellom jevnaldrende med og uten
funksjonshemninger (Guralnick et. al.,
2007). En studie av Geisthardt et. al. (2002)
viste at 50% av barn med funksjonshemninger sjelden eller aldri lekte med jevnaldrende hjemme i nabolaget. I en annen studie rapporterte nær halvparten av omsorgspersonene til barn med utviklingshemning at
deres barn aldri hadde hatt en nær venn
(Solish et. al., 2010).
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Forskning på sosial deltagelse blant barn
med spesielle behov i ordinær skole har vist
at disse elevene har større risiko for å oppleve avvisning fra andre (Frostad & Pijl,
2007; Mand, 2007). Mange har opplevd å bli
vurdert som mindre sosialt attraktive, og
ensomhet kan være et stort problem (Mason
et. al., 2012). En studie av Pijl, Frostad og
Flem (2008) viste at opp til 25% av elever
med funksjonshemning ikke var akseptert,
hadde ingen venner i klassen, mens bare 8%
av andre jevnaldrende uten funksjonshemning hadde liknende erfaringer.
Andre forskningsstudier bidrar til å nyansere
dette bildet noe. Webster og Carter (2012)
gir eksempler på ulike karakteristikker av
vennskap mellom funksjonshemmede og
deres medelever, der de fleste relasjonene
var kjennetegnet av gjensidig aksept, lek og
felles interesser. Imidlertid var det mye mer
sjeldent at relasjonene var karakterisert av
fortrolig kontakt, der vennskapet førte til at
de også besøkte hverandre hjemme på fritiden. En større studie av vennskap blant elever med og uten lærevansker i ordinær skole
viser også eksempler på gode jevnaldrenderelasjoner (Estell et. al., 2009). Elevene med
lærevansker rapporterte her at de like ofte
hadde en bestevenn og at de hadde like
mange gode venner som sine jevnaldrende
uten lærevansker. Likevel viste det seg at
færre vennskap så ut til å vedvare over tid.
Selv om hovedandelen av forskning har
fokus på vennskap mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede, finnes det
likevel enkelte studier som særlig retter seg
mot vennskap mellom funksjonshemmede
(Curtin & Clarke, 2005; Matheson et. al.,
2007). En studie om vennskap blant tenåringer med utviklingshemning, viste at vennskap ble beskrevet mindre positivt for de
med bare en lett grad av utviklingshemning,
sammenliknet med de med mer omfattende
vansker (Matheson et. al., 2007). For øvrig
opplevde de fleste her tilfredsstillende vennskap, men vennskap med jevnaldrende som
selv hadde utviklingshemning, ble vanligvis
opplevd mer stabilt og positivt enn vennskap
med andre uten utviklingshemning. Dette
bekreftes også i andre studier (Curtin &

Clarke, 2005; Estell et. al., 2009; Reed et.
al., 2011); elever med funksjonshemning
synes å foretrekke jevnaldrende med funksjonshemning som sin bestevenn. Hos Reed
et. al. (2011) viste det seg at det imidlertid
var svært få gjensidige vennskap blant de
som hadde en funksjonshemning.
En studie gjennomført av Salmon (2012)
peker på hvilke strategier funksjonshemmede tenåringer velger å benytte for å få og
holde på venner. På bakgrunn av felles opplevelser av stigmatisering, valgte de å knytte
seg til hverandre, og heller ekskludere seg
fra andre uten funksjonshemning. I et miljø
der de ble diskriminert på bakgrunn av sin
funksjonshemning, opplevde de en sterkere
samhørighet til jevnaldrende som selv hadde
en funksjonshemning, og en såkalt selv-ekskludering ble derfor en egnet strategi for å
utvikle vennskap. Estell et. al. (2009) understreker det samme i sin studie; elever med
lærevansker assosierer seg lettere med jevnaldrende som blir utestengt fra andre, og
knytter seg heller til jevnaldrende som deler
deres opplevelse av å være annerledes.
Et hovedmål for denne artikkelen har vært å
fokusere på opplevelsen av inkludering og
jevnaldrenderelasjoner blant elever med lett
utviklingshemning i ungdomskolen. Spørsmålet er om det nødvendigvis er en sammenheng mellom elevenes inkludering og deres
relasjoner til jevnaldrende, og hva som i tilfelle kjennetegner en slik sammenheng. Hensikten med denne studien har vært å få frem elevenes egen stemme i forhold til dette temaet.
METODE OG UTVALG
Studien ble gjennomført som en kvalitativ
studie i østlandsområdet, basert på dybdeintervjuer med elever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere i ungdomsskolen.
Metodiske utfordringer ved bruk av informanter med utviklingshemning
Det knyttes særlige utfordinger til forskningsstudier der mennesker med utviklingshemning blir benyttet som informanter.
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Utfordringene handler først og fremst om det
assymmetriske forholdet som eksisterer
mellom forsker og informant. I denne studien var det derfor viktig å være bevisst på
egen maktposisjon, og vurdere hvordan en
best mulig kunne legge forskningsprosessen
til rette, slik at en kunne minimalisere eventuelle uheldige konsekvenser. Disse forberedelsene var særlig knyttet til ivaretagelse av
elevenes frivillige informerte samtykke,
utvikling av intervjuguiden og til spørsmål
som gjaldt praktisk gjennomføring av selve
intervjusituasjonen.
En sterk autoritetstro kan ofte føre til at
mange med utviklingshemning anstrenger
seg for å gi det svaret de tror er forventet
(Ellingsen, 2009). For å ivareta et frivillig
informert samtykke, var det derfor nødvendig å sikre seg at all informasjon om prosjektet ble forstått (Kittelsaa, 2010).
Foreldrene skulle videreformidle en enkel
informasjon til sine barn om hva prosjektet
og en eventuell deltagelse ville innebære.
Siden elevene i denne studien var under 18
år, ga foreldrene sitt skriftlige samtykke
sammen med elevene. Informasjon om prosjektet og spørsmål om deltagelse ble gjentatt før selve intervjuet, og informantene
hadde da mulighet til å gi sitt samtykke på
nytt, muntlig, eller eventuelt trekke seg.
I utviklingen av intervjuguiden ble det avgjørende å legge opp til enkle spørsmålsstillinger og rom for improvisasjon. Siden metoden
var avgrenset til intervju, var det særlig viktig
for intervjuer å forberede intervjusituasjonen
godt, ved hjelp av tilgjengelige lærere som
kjente elevene, og med støtte fra elevenes
egne foreldre. For at intervjusituasjonen skulle oppleves trygg, ble det dessuten brukt mye
tid til å snakke med elevene om deres dagligliv både i og utenfor skolen. Under gjennomføringen av intervjuene, var det avsatt god tid,
slik at en kunne forsikre seg om at spørsmålene var forstått. Intervjuer forsøkte å vise
interesse og nysgjerrighet overfor informanten, stille alternative spørsmål og enkelte
ganger gjenta informantens svar, for på den
måten å bidra til at informanten kunne utvide
samtalen ved å fortelle mer og gi flere detaljer (Thorsen & Myrvang, 2008).
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Utvikling av intervjuguider og gjennomføring
Intervjuguiden (rettet mot elevene) ble bygget opp rundt temaer relatert til elevenes
konkrete skolesituasjon. Intervjuguiden (rettet mot lærerne) var rettet mot tilsvarende
temaer, men i en mer semistrukturert form.
Intervjuene ble gjennomført på skolene, de
varte gjennomsnittlig tre kvarter, ble teipet
på diktafon, og transkribert ord for ord,
supplert med utfyllende memos.

Kriterier for utvalg
Sammensetningen av utvalget ble styrt ut fra
prinsippet om maksimal variasjon, der elever
og lærere ble plukket ut fra forskjellige typer
skoler. Fire skoler med aktuell elevgruppe
ble kontaktet. Følgende kriterier ble benyttet
for utvalg av elever og lærere:
Elevutvalg:
Elever med lett utviklingshemning/generelle
lærevansker
- på 8. trinn (ev. egnede informanter på
høyere trinn)
- som har verbalt språk
- som har individuell opplæringsplan
Lærerutvalg:
- Kontaktlærere/andre lærere med hovedansvar for elever med lett utviklingshemning/generelle lærevansker i ungdomsskolen
Utvalgsprosessen
Informasjonsskriv til lærer og elever/foresatte ble sendt til skolene via skolenes kontaktperson. Kontaktlærere ble bedt om å videreformidle informasjonsskriv om prosjektet til
de elever/foresatte dette angikk. Foreldre og
elever skulle gi tillatelse til intervju ved å
sende et svarskjema via kontaktlærer, samt
et svarskjema direkte til forskningsleder, der
både elever og foresatte signerte. Lærerne
skulle gi tillatelse ved å melde direkte til
forskningsleder.
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Beskrivelse av utvalget
Tre av fire skoler meldte sin interesse for å
delta: En ordinær 1-10 skole med avd. for
elever med utviklingshemning/generelle
lærevansker, en ordinær 8-10 skole med en
forsterket avdeling for elever med utviklingshemning/generelle lærevansker, samt
en spesialskole (1-10) for elever med utviklingshemning/generelle lærevansker.
Ti elever deltok i studien (syv elever på 8.
trinn og tre elever på 9. trinn, tre jenter og
syv gutter). Samtlige elever gikk i ulike spesialavdelinger eller på spesialskole. Fem elever hadde i tillegg tilhørighet i vanlige klasser. To av elevene hadde tidligere gått på spesialavdeling/skole i barneskolen, de andre
kom fra ordinære klasser.
Syv lærere deltok (to menn og fem kvinner).
Lærerne hadde ulik fagbakgrunn, og deres
fartstid på skolen varierte fra fire til tjue år.

2011; Kvale & Brinchmann, 2009). NVivo9
ble benyttet som et datateknisk hjelpemiddel
for å kode materialet, systematisere kodene
og deretter sette kodene inn i en helhetlig
sammenheng.
Presentasjonen av den kvalitative analysen
(empiriske funn) har utgangspunkt i en
tematisk analyse på et selvforståelsesnivå,
basert på informantenes egen tematisering
(Kvale & Brinchmann, 2009). Med utgangspunkt i den induktive analysen, er fokus rettet mot de temaene som ble særlig fremtredende; inkludering, jevnaldrenderelasjoner
og trivsel. Disse tre kategoriene blir eksemplifisert med sitater fra informantene selv,
satt i sammenheng, og diskutert i en oppsummering ut fra Kvale & Brinchmanns
andre tolkningsnivå (2009), kritisk forståelse basert på sunn fornuft. De empiriske
funnene blir til sist drøftet i henhold til et
overordnet teoretisk nivå (Kvale &
Brinchmann, 2009) (diskusjon).

Etiske betraktninger

EMPIRISKE FUNN
Studien ble godkjent av Norsk samfunnsvi- Inkludering
tenskapelig datatjeneste (NSD).
Gjennom analysen ble inkludering en særlig
Informantene ble garantert anonymitet og fremtredende kategori. Fokus var rettet mot
rett til å trekke seg når som helst underveis. tilrettelegging for inkludering, tilhørighet til
Informantenes uttalelser er anonymisert med likesinnede, felleskap med andre uten utvikhensyn til navn, dialektord, stedsangivelse lingshemning, utfordringer med inkludering, elevenes begrunnelser for ikke å delta,
og andre gjenkjennelige karakteristika.
samt hensikten med inkludering, ut fra
lærernes forståelse.
Dataanalyse
Analysen ble gjennomført som en datadreven og induktiv prosess, der intervjudataene
ble analysert i to grupper; lærerne og elevene
hver for seg, og deretter sammenliknet ut fra
felles temaer. I en slik induktiv analyseprosess, vil informantenes svar utvikle nye analytiske spørsmål, som videre bidrar til å se
nye sammenhenger i materialet. Analysen
ble gjennomført frigjort fra de forhåndsdefinerte kategoriene i intervjuguidene, og dataene ble gjennomgått for å finne meningsbærende temaer, for deretter å se nye egnede
kategorier som bidro til å forstå innholdet på
et mer fortolkende og teoretisk nivå (Dalen,

Tilrettelegging for inkludering
De av lærerne som jobbet i vanlig skole (fem
av syv) hadde en tydelig og klar målsetting
om at så sant det lot seg gjøre, så skulle de
legge best mulig til rette for inkludering i
vanlig klasse:
L.: Vi vil jo gjerne at de skal være med på det
meste. Jeg har prøvd å få de inn i klasse der
vi mener de kan være med. Og har vi dem
ikke med i klassen, så har vi dem alene, og
prøver å gi dem deler av det faget som er
klassetemaet deres.
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På tross av lærernes sterke ønske om å få til
inkludering, kunne det hende de møtte motstand, enten på grunn av manglende forståelse hos skolens ledelse, dårlig tilrettelegging i klasserommet eller at det ble vanskelig sosialt i forhold til medelever.
Tilhørighet til likesinnede
En hovedutfordring med hensyn til å oppfylle lærernes mål om inkludering, syntes å
være elevenes egne behov og ønsker for
hvem de ønsket å være sammen med i skoletiden. I dette utvalget var det gjennomgående
at de fleste elevene søkte mot hverandre
både i undervisningstid og i friminutt:
L.: De liker å være sammen, de vil ikke
menge seg med klassen, kanskje en eller to
av dem som gjør det, ellers så liker de å oppholde seg på enheten.
Det sterke ønsket om å få være sammen ble
gjerne begrunnet med elevenes tidligere
erfaringer fra barneskolen. Flere av elevene
hadde opplevd mye ensomhet, andre hadde
erfaringer med mobbing. Endringen på ungdomsskolen var ofte total:
L.: Hovedproblemet for mange av disse elevene, er at de har gått som veldig sånne
ensomme svaler i de skolene de har gått i
tidligere. Det skjer nærmest en eksplosjon
sosialt når de kommer hit og får komme
sammen med noen som de føler seg likeverdige med.
Felleskap med andre uten utviklingshemning
Selv om de fleste elevene foretrakk å være
sammen med medelever innenfor sin spesialgruppe, var det enkelte elever som helst
ønsket kontakt med andre jevnaldrende på
skolen. Relasjonene var imidlertid ikke alltid
like gjensidige:
L.: Du ser på dem at de er sammen med
Petter, men de er ikke ordentlig sammen
med. De gjør det fordi han alltid har vært
der på en måte. Men, de er overhodet ikke
slemme eller noe.
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En av elevene var selv var klar på at hun gjerne ville være som ”de andre”, men læreren så
hvordan dette kunne by på utfordringer:
L.: Det blir vanskeligere og vanskeligere, for
de søker jo andre. Jeg tror kanskje at hun
kjenner på at det er litt sårt at det ikke er så
mange. De vil liksom ikke vedkjenne seg å
være med henne.
Utfordringer med inkludering
Lærerne beskrev hvordan det syntes å ha
skjedd en endring i kontakten nå i ungdomsskolealder. Det var vanskelig å få til jevnbyrdige vennskap, noe som blant annet ble
begrunnet i ungdommenes generelle utvikling, som ofte førte til at medelevene hadde
mer enn nok med seg selv:
L.: … det er jo fordi de er et helt annet sted,
og i ferd med å få et helt annet liv.
Ulik arbeidsbyrde med hensyn til hjemmearbeid, kunne også være en begrunnelse for
at elevene i spesialgruppene hadde få kamerater å være sammen med på fritiden:
L.: For dem har jo mye lekser, og det er
Oskar ganske frustrert over, for det er ingen
som har tid til å være sammen med han på
ettermiddagstid. …De har jo ikke det.
Inkludering i undervisningen syntes for
øvrig å være utfordrende for elevene, noe
lærerne ofte begrunnet med forskjeller i forhold til faglig nivå:
L.: På barneskolen, så var det kanskje lettere, fordi man på en måte utvikler seg ikke
så mye, og har ikke det store faglige spriket.
Det blir mer og mer nå. Og det er kanskje
det er derfor det er litt vanskelig.
Elevene selv var noe delt i ønsket om å være en
del av den vanlige skolen; for enkelte var det
særlig viktig å delta med de øvrige elevene,
andre ønsket helst å slippe og være i den klassen der de egentlig hørte til. Dette ble begrunnet både ut fra behovet for trygghet og nærhet,
og redusert mestringsfølelse i vanlig klasse:
L.: De vil helst være rundt oss, ikke ute i
klassen. De føler seg litt fortapt ute i storskolen. De vil helst være i litt trygge omgivelser.
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L.: Vi har tatt elevene med i samfunnsfag,
men der føler de ikke at de henger med, og
da tar vi de ut igjen, for de får prestasjonsangst når de føler at de ikke mestrer det som
resten av klassen gjør.
Elevenes begrunnelser for ikke å delta
De fleste elevene var tydelige på at de ønsket
å slippe å være i sin ordinære klasse. Det ble
også understreket at de satte pris på å få
velge dette selv:
I.: Hva heter bestevennen din?
E.: Markus.
I.: Hva er det dere liker best å gjøre sammen da?
E.: Ah, litt forskjellig. Men, ikke være med
klassen.
I.: Det vil dere ikke?
E.: Nei.
Elevene kom med gode begrunnelser for å
slippe å delta:
I.: Hvordan liker du deg i klassen?
E.: A…(trekker på det), greit der og, men det
er ganske mye mer stille rundt meg og Vidar
når vi er nede i klassen. Det er ganske stille
liksom. Vi sitter ganske mye stille, og gjør
ikke så mye annet enn å høre på læreren og
være på pcén.

Hensikten med inkludering
Ut fra lærernes synspunkt var det nødvendig
at skolen la til rette for inkludering. En
begrunnelse for hvorfor inkludering var så
viktig, var særlig rettet mot elevenes fremtid
etter endt skolegang:
L.: Jeg bare tenker at det er jo viktig at disse
elevene føler at de har noe her å gjøre. At de
trives. Men, samtidig så føler jeg at de også
må få en følelse av å være i felleskap med
andre, for de skal jo ut i verden, og da kan
ikke det være et problem. Det frykter jeg, at
de blir så avhengige av å være i gruppe, at
når de er ferdige på videregående og skal ut
i arbeidslivet, blir det vanskelig for dem.
Positiv synliggjøring var et annet viktig argument for inkludering. Lærerne viste til de elevene som hadde ansvar for skolens kantine:
L.: En gang i uka så baker vi, og så selger vi
i kantina vår, og det er stort. Der er de veldig pliktoppfyllende, og det er veldig god
praksis. De blir synlige i skolen, og gjør noe
positivt for de andre, og på en måte er de
ikke er så veldig annerledes allikevel.
En lærer uttrykte at det imidlertid ofte kunne
være en utfordring å få elevene til å delta i
den ordinære undervisningen. Hvis de skulle delta i egen klasse, var det i tilfelle en forutsetning at de hadde mulighet til å lykkes:
L.: Hvis du ikke klarer å være med i gymmen på
lik linje med de andre, da får du slippe, for det
er ikke noen vits at du settes ut der og mislykkes.

En elev svarte slik, da han fikk spørsmålet JEVNALDRENDERELASJONER
om noe var kjedelig på skolen:
Både elever og lærere ble spurt om elevenes
E.: Å være i klassen nede. Å ha samfunnsfag relasjoner til jevnaldrende. Jevnaldrende
og sånn. Jeg har mat og helse med klassen, inkluderte her medelever, både med og uten
men det er så kjedelig for meg når de starter utviklingshemning. Jevnaldrenderelasjonene
på noe. For vi blir ikke ferdig. Vi starter på ble karakterisert både i forhold til antall,
noe, og så starter de på noe nytt. Vi blir ikke med hvem, samt i henhold til innhold, kvalitet og utfordringer.
ferdig, og det er kjedelig.
Selv om lærerne valgte ut fag som kunne
egne seg for inkludering, tyder elevenes uttalelser på at undervisningen i klasserommet
var lite tilrettelagt. Elevene måtte følge klassens opplegg og tempo, uten at de ble involvert eller tatt hensyn til i undervisningen.

Antall
Lærerne beskrev på mange måter overgangen til ungdomsskolen som et tidsskille og
refererte til hvordan elevene nå opplevde å få
venner innad i sin spesialgruppe:

PSYKOLOGI I KOMMUNEN nr. 6, 2013

23

Hanne Marie Høybråten Sigstad

L.: En gruppe som finner tonen, har nesten I.: Hva er det dere liker best å gjøre sammen da?
flere venner enn andre når de kommer på E.: Å være hos hverandre og overnatte.
videregående, forskjellen er at de har forskjellig funksjonshemning.
Lærerne viste til at elevene faktisk kunne ha Utfordringer i relasjon til medelever
flere venner enn andre, det dreide seg i tilfel- I denne studien fortalte flere lærere om elele om andre med funksjonshemning.
ver som ønsket å opprettholde kontakt med
tidligere klassekamerater. Det viste seg
imidlertid at dette ble stadig vanskeligere på
Karakteristikker av vennskap
grunn av ignorering og utestengning:
Vennskap ble karakterisert på ulike måter, L.: Hun er litt sår på at hun gjerne vil være
som det å dele en felles aktivitet, ha fortrolig med de gamle klassekameratene sine, hun vil
kontakt og ved å vise til at en også hadde være med de hun har hatt som venner før,
mye med hverandre å gjøre i fritiden. En av men det blir vanskeligere og vanskeligere for
elevene beskrev vennskapet med sin beste- de søker andre.
venninne med bakgrunn i felles interesser:
Det kom også frem at relasjonene til medelI.: Hvem er det du pleier å være sammen
evene på de interne smågruppene kunne
med?
være utfordrende, og i noen tilfeller innebære erting. En elev var opptatt av å få sagt at
E.: En som heter Rikke. Vi er bestevenner.
hun ble ertet, det var ikke alltid så lett å være
I.: Når du er sammen med Rikke, hva er det tre venninner sammen:
dere liker å gjøre sammen?
E.: Siri må slutte å erte meg.
E.: Vet ikke. Leke gjemsel, leke haern.
I.: Siri må slutte å erte deg?
I.: Du liker godt å være sammen med Rikke? E.: Ja, jeg prøver å være venn, og ikke bli lei seg.
E.: Ja, bestevennen min (spontant, smiler).

I.: At du ikke skal bli lei deg?

E.: Ja, og Siri. Jeg er veldig mye med Rita,
og så bli lei seg til slutt. Jeg prøver å
Vennskap ble også beskrevet som en tett og
være venn til Rita, så alle vi tre leke samnær relasjon. Lærerne refererte til flere av
men i storefri.
elevene som nå på ungdomsskolen for første
gang hadde opplevd å få en bestevenn.
I.: Ja, så ikke noen blir lei seg?
I en oppfølging av en samtale knyttet til E.: Ja.
lærer-relasjonen, fortalte en elev om tett
kontakt med sin bestevenn:
I.: Snakker du ofte med Even (lærer) i løpet TRIVSEL
av dagen?
Det var gjennomgående at elevene trivdes
E.: Snakker mest med Petter (bestevennen). svært godt på skolen. Det var særlig tre forhold som syntes å utpeke seg som viktige
Han snakker jeg med nesten hele tida.
forutsetninger for trivsel; opplevelsen av
Tette relasjoner på skolen ble ofte fulgt opp trygghet, mestring og gode jevnaldrendereav videre kontakt i fritiden, noe som vanlig- lasjoner. Elevenes trivsel viste seg å komme
vis kjennetegner en bestevenn-relasjon. til uttrykk på ulike måter; ved at elevene
Enkelte av disse elevene gikk ikke på sin satte pris på å ha friminutt, at de hadde en
lokale hjemmeskole og var derfor avhengig positiv innstilling, at det var lite fravær, og at
av planlegging for å være sammen. En elev flere uttrykte at skolehverdagen var så bra, at
beskrev kontakten med sin bestevenn slik:.
de gjerne kunne gjentatt ungdomsskoletiden.
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I oppsummeringen av intervjuet understre- Begrunnelser for trivsel
ket en av elevene hvor fint det var på skolen: Foruten en av elevene som nå hadde et tilbud
I.: Er det noe du har lyst til å si til meg som som var lite tilrettelagt, var det tydelig at
du ikke har sagt?
trivselsnivået var økt i forhold til barneskoE.: Jo, det er en ting; jeg har det veldig, vel- len. Elevene så ut til å ”blomstre” etter å ha
fått et bedre tilpasset opplegg på ungdomsdig, veldig fint på skolen.
skolen, og flere hadde også opplevd for første gang å få en venn:
Uttrykk for trivsel
L.: Jeg må innrømme, jeg er imponert over
Vidar,
det er veldig rørende å se den forskjelTrivsel i friminuttet forteller ofte en del om
len
faktisk.
Han hadde ingen venner han. Han
relasjoner til andre, i hvilken grad en trives
med medelevene. En kan anta at de elevene gikk bare og sparka i grusen med en pinne og
som trives med friminutt, vanligvis har det en kjepp. Og så kommer han hit, så tar det ti
bra på skolen. De fleste elevene i denne studi- minutter, så er han og Petter bestisser.
en ga også uttrykk for at det var gøy å ha frim- Elevene utdypet nærmere hva det var som
inutt. På spørsmål knyttet til friminuttet, viste gjorde at de trivdes så mye bedre på ungdomset av svarene å være en tydelig bekreftelse:
skolen. En elev som tidligere hadde gått i vanlig
barneskole, trakk spesielt frem den faglige
I.: Hva synes du om å ha friminutt da?
tilretteleggingen nå på spesialskolen:
E.: Storefri er bedre.
I.: Synes du det er bedre å gå på denne skolen?
I.: Storefri er best? Hvorfor det?
E.: Det er mye lettere.
E.: Jo, for da er det mye lenger.
I.: Det er mye lettere? Hvorfor det tror du?
E.: Jo, fordi på den forrige skolen, det var
Lærerne understreket at elevenes trivsel på
litt, det var sånn at en kunne få ekstra
skolen kom til uttrykk ved at elevene var
hjelp og sånn da, men det var litt vanskepositivt innstilte og vennlige mot hverandre.
ligere der.
Et annet tegn på trivsel var elevenes tilstedeværelse; de var aldri borte fra skolen. En av I.: Det var vanskeligere der? Hva er det
beste med å gå her synes du?
elevene haddde tidligere vegret seg for å gå
på skolen, men det hadde nå endret seg:
E.: Det at det er litt mye mer morsommere
ting ute i skolen og sånn, det er litt morL.: Han kommer hver dag, han var jo også
somt,
det er så mye. De starter å gjøre
en sånn som ikke kom på skolen. Ja, han
det
litt
lett, og så vanskeligere og vanskeslapp å være der hele dager. Her har han
ligere.
Det er bra syns jeg, og så er det
vært hver eneste dag, og selv om vi har
mye
morsommere.
På den forrige skolen
krangla, så har vi blitt venner igjen.
var det jo det vanskeligste først.
For flere av elevene var ungdomskolen blitt
en nye og flott erfaring, sammenlignet med
tidligere. Møtet med ungdomsskolen hadde En annen elev fortalte om mobbing fra barvært så positivt at enkelte kunne tenkt seg og neskoletiden, som ikke lenger nå var aktuelt
tatt ungdomsskolen på nytt:
på ungdomsskolen:
L.: Vi hadde om forskjellige religioner… og I.: Husker du hvordan det var på den skolen
så kommer det om reinkarnasjon i hinduisder du gikk før?
men. Og så hoppa Markus rundt her og sa:
Hvis det hadde gått an å bli født på ny, da E.: Det gikk kjempefint, men noen erta meg
og plagte meg. Du er tjukk. Denne skolen
ville jeg bli født igjen akkurat sånn som jeg
her
er mye bedre enn den.
var, for da kunne jeg gått her en gang til.
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I.: Likte du deg med en gang du begynte her? Medelevene er midt i sin pubertetsutvikling,
E.: Ja, selvfølgelig. De sier ikke noe stygt og naturlig nok, mest opptatt av seg selv, noe
som ikke nødvendigvis bidrar støttende til
om meg.
fordel for en god inkludering.
INKLUDERING OG BETYDNINGEN AV
JEVNALDRENDERELASJONER
– OPPSUMMERING AV EMPIRI
På bakgrunn av dette datamaterialet, kan det
synes som det er flere dilemmaer i forhold til
det å inkludere ungdomsskoleelever med
utviklingshemning, særlig med tanke på hva
jevnaldrenderelasjoner har å si for denne
elevgruppen. Tilsynelatende stilles to parter
mot hverandre; skolen og lærerne på den ene
siden, og elevene på den andre. Disse partene synes å være i konflikt når det gjelder å
fremme inkludering i vanlig skole.
Skolen har på den ene siden en overordnet
målsetting om inkludering av alle i skolesamfunnet. Lærerne som her omfatter elevenes spesialpedagoger, viser en klar overbevisning om at de ønsker få til inkludering
i praksis. For øvrig har skolen et oppdrag
med tanke på ungdommenes fremtidige
inkludering i samfunnet.
Elevene på sin side kan differensieres i to
elevgrupper. Utvalget representerer elever
som helst ønsker å være sammen med de
andre i sine spesialgrupper og elever som
gjerne vil være blant andre jevnaldrende på
skolen. De elevene som foretrekker å være i
mer tilrettelagte omgivelser, har selv klare
ønsker om å være sammen med likesinnede.
Disse elevene gir dessuten tydelig uttrykk
for at de helst vil slippe å delta i den ordinære undervisningen. Den andre elevgruppen
dreier seg om elever med ønsker å delta på
lik linje med andre. De har imidlertid en
opplevelse av ikke å bli møtt av sine jevnaldrende. Deres ønske om å være med i den
vanlige skolen, blir dessuten møtt av en skolevirkelighet med mangelfull tilrettelegging.
Dilemmaet synes å stå mellom skolen og
lærere som har fokus på å styrke elevenes
inkludering, mens elevene på sin side enten
ønsker å slippe, eller på grunn av ulike barrierer, ikke lykkes, selv om de gjerne vil.
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I tillegg kan det synes som det også eksisterer andre utfordringer. Spesialpedagogene
står nært sine elever og kjenner ansvaret for
å være elevenes støttespillere på skolen, det
vil si at de på den måten får en form for en
advokatrolle. Denne rollen kan imidlertid
komme i motsetning til lærernes overbevisning om å få inkluderingen til i praksis.
I lys av elevenes jevnaldrenderelasjoner, blir
disse dilemmaene ytterligere forsterket. De
elevene som foretrekker å være sammen
med likesinnede i sin spesialgruppe, har selv
en bakgrunn fra barneskolen med ensomhet
og i noen tilfeller, mobbing, samt erfaringer
med lite tilrettelagt undervisning. De har nå
fått et nytt møte med skolen i ungdomskolealder, der flere beskriver at de for første gang
har opplevd gode vennskapsrelasjoner, trivsel og god faglig oppfølging. Redselen for å
miste det de nå har oppnådd, kan være en av
årsakene til at de helst vil slippe å delta i den
ordinære undervisningen. De andre elevene
som gjerne vil delta på lik linje med de øvrige elevene, kjennetegnes best av et ønske om
å være som ”en av de andre”, være ungdom
og bli akseptert. Dette blir imidlertid vanskelig, særlig på grunn av at de synes å forstå
sin relasjon til de andre på en annen måte
enn slik de jevnaldrende forstår den. Skolens
mangelfulle tilrettelegging synes dessuten å
stå i veien for at en slik inkludering kan bli
vellykket.
DISKUSJON
Opplevelsen av elevenes inkludering og
deres jevnaldrenderelasjoner
Elevenes erfaringer av å være inkludert, differensierer elevene i to ulike grupper; de
som helst vil slippe å være i vanlig klasse,
samt de som gjerne vil være sammen med de
øvrige elevene, men som opplever at de
kommer til kort. Lærerne på sin side bekrefter elevenes oppfatning. Utfordringen for
lærerne er imidlertid at de er satt til å oppfyl-
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le skolens mål om inkludering, de ser hvilket
oppdrag skolen har med hensyn til elevenes
fremtidige inkludering i samfunnet og føler
med dette et ansvar for å legge til rette for
elevenes inkludering i skolehverdagen.
Spørsmålet er om disse utfordringene er særegne for denne elevgruppen. En sammenlikning av ulike grupper med funksjonshemmede viser at norske skoler synes å være mer tilgjengelige for barn med fysisk funksjonshemning enn for barn med utviklingshemning
(Wendelborg & Kvello, 2010). Wendelborg &
Kvello (2010) begrunner dette med at den
ordinære klasseromsundervisningen blir lagt
for dårlig til rette for barn med utviklingshemning, og at disse barna av den grunn bare
får begrenset tilgang på sosiale fordeler, når
det gjelder skole og fritid. Skolens organisering synes således å hindre sosial deltagelse
med jevnaldrende. Organiseringen var her
målt gjennom deltagelse i klasserom og
omfang av skolefaglig støtte.
Ut fra et faglig synspunkt kan det hende at
Wendelborg og Kvello (2010) har rett, norsk
skole er muligens for dårlig tilrettelagt for at
elever med utviklingshemning skal kunne
oppleve inkluderingen tilfredsstillende.
Denne studien bekrefter at undervisningen i
de ordinære klassene er lite tilpasset denne
elevgruppen. En grunnleggende forutsetning
for en vellykket inkludering synes å være at
undervisningen er godt tilrettelagt, at elevene blir tatt på alvor og involveres i undervisningen. Dette fordrer trolig et godt og
nært samarbeid mellom kontaktlærere og
spesialpedagoger, og ikke minst god støtte i
skolens ledelse. Med en bedre tilrettelegging, kunne elevene her fått en bedre faglig
oppfølging, de kunne fått en sterkere bekreftelse av seg selv, noe som videre kunne
bidratt til flere naturlige arenaer for samspill
med jevnaldrende.
Wendelborg og Kvellos perspektiv (2010)
synes imidlertid å være begrenset ut fra at de
kun forholder seg til de muligheter for sosial aksept og jevnaldrenderelasjoner som
eksisterer blant jevnaldrende uten funksjonshemning. Studien tar derfor ikke hensyn til

hvilken verdi jevnaldrenderelasjoner og
sosial aksept blant andre med funksjonshemning kan ha å si for elever som selv har en
funksjonshemning.
I denne studien er det flere forhold som
bidrar til å problematisere Wendelborg og
Kvellos konklusjoner med hensyn til inkludering; særlig når det gjelder elevenes eget
perspektiv, men også i forhold til medelevenes rolle. Når det gjelder Wendelborg og
Kvellos studie (2010), var elevperspektivet
mangelfullt, særlig fordi bruken av selvrapporterte målinger trolig ekskluderte mange
med utviklingshemning. I denne studien er
imidlertid elevenes egne erfaringer med å
synliggjøre noen betingelser for å kunne
oppnå en hensiktsmessig inkludering. En
vellykket inkludering er trolig ikke utelukkende basert på skolens organisering. Disse
elevene trekker frem faglige argumenter,
men de peker også på hva tilhørighet til
andre jevnaldrende, trygghet i skolegruppa/klassen og gode mestringsopplevelser
har å si for deres opplevelse av å kjenne seg
inkludert. Salmons studie av vennskap
blant funksjonshemmede tenåringer (2012)
understøtter betydningen av trygghet i forhold til jevnaldrenderelasjoner. Å bruke tid
på steder der en kan føle seg trygg som
funksjonshemmet, var en nøkkel til vennskap i denne studien.
På lik linje med elevenes opplevelse av å
være inkludert, er elevene delt i sine erfaringer av relasjoner til andre. Også her
bekrefter lærerne elevenes erfaringer. En
gruppe elever har fått nye og gode opplevelser av vennskap med jevnaldrende med
funksjonshemning. Andre opplever stadig
større utfordringer når det gjelder å etablere
og opprettholde jevnaldrenderelasjoner til
andre uten funksjonshemning. I dette tilfelle
får medelevenes rolle en indirekte betydning. Så lenge elevene med funksjonshemning blir ignorert og utestengt fra felleskapet, vil det være vanskelig å få til en god
inkludering i praksis. En litteraturstudie
bekrefter en sammenheng mellom elevenes
holdninger til medelever med funksjonshemning og deres sosiale deltagelse (de Boer et.
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al., 2012a). Elevenes holdninger var her
avhengige av ulike forhold som kjønn, alder,
erfaringer med inkludering og kunnskap om
funksjonshemning. Denne studien viste at
elever med utviklingshemning blant andre
elevgrupper, er særlig sårbare i forhold til
negative holdninger hos jevnaldrende.

noe som her har ført til at de søker sammen.
Både Salmon (2012) og Estell et. al. (2009)
bekrefter dette fenomenet i sine studier; på
bakgrunn av felles erfaringer av å være
annerledes, viste det seg at funksjonshemmede valgte å knytte seg til hverandre, og i
stedet ekskluderte seg fra andre uten funkEstell et. al. (2009) problematiserer også ver- sjonshemning.
dien av inkludering i vanlig skole. De stiller Elevene i denne studien peker på verdien av
spørsmål om inkludering nødvendigvis har nye jevnaldrenderelasjoner blant andre eleen signifikant betydning på lang sikt når det ver med utviklingshemning, som noe annet
gjelder utvikling av vennskap for elever med og nytt, sammenliknet med det de tidligere
lærevansker. Deres studie viste at elevene ha opplevd. Elevene trekker seg fra undermed lærevansker vanligvis hadde venner visningen. Spørsmålet er om hva som er
som også hadde lærevansker, selv om færre årsak, og hva som er virkning. Søker elevene
vennskap syntes å vedvare. En kan stille mot likesinnede fordi de ikke blir inkludert i
spørsmål om hva som har hatt størst betyd- ordinær skole, eller er de jevnaldrende med
ning for elevenes jevnaldrenderelasjoner i funksjonshemning mest attraktive? Og i tildette tilfelle, og i så fall hvilken rolle deres felle, hvorfor?
inkludering i ordinær skole har hatt å si for
En nærliggende forklaring kan være knyttet
etablering av vennskap med andre.
til risikoen for avvisning (Frostad & Pijl,
I denne studien ser det ut til at de elevene 2007; Mand, 2007), og redselen for ikke å
som selv foretrekker å være sammen med bli akseptert og av den grunn oppleve
likesinnede innenfor sin spesialgruppe, fak- ensomhet (Mason et. al., 2012; Pijl et.al,
tisk har flere vennskapsrelasjoner sammen- 2008). Muligens kan dette ha sammenheng
liknet med sine medelever. Relasjonene er med elevenes kognitive begrensninger.
karakterisert av å dele felles interesser, ha Guralnick (2010) har pekt på hvordan barn
fortrolig kontakt og en tett tilknytning på med kognitive vansker er spesielt sårbare
fritiden. I Webster og Carters studie av med hensyn til utvikling av sosial kompevennskap blant funksjonshemmede og tanse, i det sosial samhandling krever
deres medelever (2012) var de fleste rela- komplekse ferdigheter. I den sammenheng
sjonene også kjennetegnet av gjensidig kan det være lettere å forholde seg til andre
aksept, lek og felles interesser. Medelevene som også har utviklingshemning, som trolig
var imidlertid elever uten funksjonshem- stiller færre krav til samspill. En studie av
ning, og relasjonene var sjelden karakteri- Pijl og Frostad (2010) retter fokus mot forsert av nærhet og kontakt på fritiden. Andre holdet mellom aksept av andre jevnalstudier har også vist at vennskap med andre drende elever med funksjonshemning og
som selv har en funksjonshemning, har hatt deres selvbilde. De viste at elever som ikke
større stabilititet og vært opplevd mer posi- blir akseptert av sine jevnaldrende i vanlige
tivt, sammenliknet med relasjoner til andre klasser, har en risiko for å utvikle lavt selvuten funksjonshemning (Matheson et. al., bilde, men at dette trolig først og fremst
2007; Curtin & Clarke, 2005; Estell et. al., gjelder de med lettere grad av lærevansker
2009; Reed et. al., 2011).
som er i stand til å forstå hvordan de blir
akseptert.
Muligens er dette også en forklaI dette tilfelle kan det tyde på at elevenes
kontakt med likesinnede jevnaldrende, har ring her, idet elevene velger å trekke seg fra
fått en spesiell betydning med bakgrunn i den ordinære undervisningen og heller
tidligere negative erfaringer. Muligens skyl- søker tilknytning til andre med utviklingsdes dette en form for gjenkjennelse, i opple- hemning som forhåpentligvis vil gi dem
velsen av å skille seg ut, å være annerledes, aksept.
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ELEVENES INKLUDERING OG BETYDNINGEN AV DERES
JEVNALDRENDERELASJONER

res i vanlig skole. Det kan imidlertid se ut til at
med økende alder, så øker også de faglige kravene, noe som bidrar til å skape avstand
mellom elever med og uten funksjonshemning
(Reed et. al., 2011). Lærerne i denne studien
bekrefter dette ved at de selv peker på spesielle faglige utfordringer i ungdomsskolealder
når det gjelder det faglige spriket de ser eksisterer mellom elevene, noe som er med å vanskeliggjøre inkluderingen.

Flere spørsmål blir aktuelle å stille på bakgrunn av denne studien. Et av spørsmålene er
i hvilken grad det er en sammenheng mellom
skolens intensjoner om inkludering og elevenes erfaring på dette området. Et annet
spørsmål er om det eksisterer en sammenheng
mellom elevenes inkludering og deres oppleSelv om denne studien synes å vise lite
velse av jevnaldrenderelasjoner.
sammenheng mellom skolens intensjoner og
Skolen og lærerne har høye idealer og gode
elevenes egne erfaringer, ser det imidlertid
intensjoner med hensyn til inkludering.
ut som det er en sterk sammenheng mellom
Lærerne viser også at de har et klart ønske
elevenes inkludering og deres jevnaldrendeom å få det til. Elevene består av to grupper;
relasjoner. For den første gruppen, de elevene
elever som ønsker å slippe og være inklusom helst vil være sammen med jevnaldert, og elever som gjerne vil delta, men som drende i spesialgruppen, kan det synes som
ikke regnes med, verken faglig eller sosialt. en sterk negativ sammenheng, uten at en vet
Det kan se ut som det er lite sammenheng hva som er årsak eller virkning. Jo dårligere
mellom skolens intensjoner og elevenes opp- inkluderingen på skolen fungerer, jo tettere er
levelse av å være inkludert. Slikt sett synes jevnaldrenderelasjonene i spesialgruppen.
inkluderingen å være mislykket.
Studiene fra Salmon (2012) og Estell et. al.
Målet om en inkluderende skole innebærer at (2009) bidrar til å støtte en slik antagelse. På
hver enkelt skal oppleve seg anerkjent som en grunn av dårlige erfaringer blant de øvrige
likeverdig deltaker (Befring, 2012). jevnaldrende i den ordinære skolen, foretrekInkluderingen har både faglige og sosiale ker mange funksjonshemmede å være samaspekter. En nyere doktoravhandling belyser men med andre som har liknende erfaring.
noen av de dilemmaene som oppstår i forhold Eventuelt kan en si det omvendt: Jo svakere
til inkludering, når de overordnede prinsip- jevnaldrenderelasjoner en har til andre med
pene og den ervervede erfaring gjensidig funksjonshemning, jo mer åpen er en for å bli
utfordrer hverandre (Olsen, 2012), slik som inkludert blant jevnaldrende uten funksjonsogså synes å være tilfelle her. Avhandlingen hemning. En slik hypotese vil trolig finne
konkluderer med at de overordnede prinsip- støtte hos Wendelborg og Kvello (2010). Når
pene har mindre betydning for hvorvidt en skolens organisering fører til at elever med
elev oppfatter seg inkludert, noe som bidrar til utviklingshemning gis mer tid og faglig støtte
å støtte resultatene i denne studien. Et høyt i vanlig klasse, fører dette muligens til at elenivå av inkludering forutsetter i tilfelle at hele vene får færre ”bånd” til andre med funkvirksomheten arbeider målrettet for et inklu- sjonshemning, noe som kanskje åpner opp for
derende skolemiljø, samt at samtlige aktører i flere muligheter til felleskap med andre.
virksomheten har inkluderende holdninger Lærerne i denne studien støtter dette resonnesom de er i stand til å omsette i praksis.
mentet; elevene må ikke bli så trygge i sin
Tidligere forskning har vist at elever med sær- spesialgruppe, at de ikke blir i stand til å greie
skilte behov i ordinær skole synes å ha en mer seg blant andre på sikt. På en annen side har
markant utvikling med hensyn til skolerelater- mye støtte i klasserommet, vist seg å være til
te ferdigheter, sammenliknet med elever på hinder for sosial interaksjon med de øvrige
spesialskole (Dessemontet et. al. 2012; Nind elevene (deBoer et. al. 2012b). Tett oppføl& Wearmouth, 2006). Slike begrunnelser støt- ging fra lærer og assistent, kan således skape
ter intensjonen om at alle elever bør inklude- avstand til elevfelleskapet.
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For den andre gruppen, de elevene som foretrekker å være sammen med de øvrige elevene
på skolen, kan det synes som en sterk positiv
sammenheng mellom deres inkludering og
deres relasjoner til jevnaldrende. Elevene er i
liten grad inkludert fordi jevnaldrenderelasjonene til andre uten funksjonshemning fungerer dårlig (Frostad & Pijl, 2007; Mason et. al.,
2012). Det ser ut til at elever som ikke har tilegnet seg et visst sett av aldersadekvate sosiale ferdigheter, har større risiko for å bli ekskludert. Eventuelt kan det også forstås motsatt:
Når elevene i liten grad blir inkludert i ordinære sammenhenger, blir det også vanskelig å
etablere vennskap med jevnaldrende uten
funksjonshemning (Mand, 2007).
Antagelsene ovenfor er imidlertid sett i en
separat sammenheng. Med hensyn til inkludering, kan andre faktorer bringe inkluderingen både i positiv og negativ retning.
Forhold som skolens tilrettelegging, ledelsens innsats for å få dette til, vilje til samarbeid på tvers av lærergrupper, samt medelevers innstilling, kan spille en avgjørende
rolle for å få til et inkluderende læringsmiljø (Olsen, 2012). Et slikt læringsmiljø forutsetter imidlertid et overordnet fokus både
i relasjon til den enkelte og til miljøet.
Dette vil si at det blir lagt til rette for at alle
kan oppleve best mulig tilhørighet og tilknytning til fellesskapet, og at en samtidig
følger opp den sosiale interaksjonen som
oppstår elevene i mellom.

METODISKE BEGRENSNINGER

Som tidligere nevnt, kan intervjustudier der
en del av informantene har kognitiv svikt,
innebære spesifikke metodiske utfordringer
(Kittelsaa, 2010). Selv om intervjustudien
ble nøye planlagt, kan en likevel spørre seg
om i hvilken grad en kan være sikker på at
informantene forsto hva spørsmålene faktisk
dreiet seg om, og om det var avsatt tilstrekkelig tid til prosessering. Som intervjuer betød
det at jeg måtte bruk god tid på å se om elevene virkelig hadde oppfattet spørsmålene,
jeg gjentok svarene deres, eller valgte å stille
spørsmålet på en litt annen måte. Deltagende
observasjon blir ofte anbefalt som en supplerende metode til intervju (Sundet, 2010). En
slik form for observasjon i forkant av intervjuene ville muligens bidratt til at en kunne
blitt bedre kjent med informantene innenfor
sin kontekst på skolen. På grunn av kognitive
og språklige begrensinger kan en ikke ta for
gitt at en som intervjuer faktisk har fått tak i
den opprinnelige meningen i de situasjonene
som informantene forsøker å beskrive
(Guneriussen, 2010). I dette tilfelle impliserer dette enkelte metodiske begrensninger
som en må ta høyde for med tanke på vurdering og eventuell nyansering av funnene.
KONKLUSJON
Temaet i denne studien har vært rettet mot
inkludering og betydningen av jevnaldrenderelasjoner hos ungdomsskoleelever med lett
utviklingshemning. Analysen viser to parter
som ser ut til å stå mot hverandre; skolen og
lærerne på den ene siden, og elevene på den
andre. Disse partene synes å være i konflikt
når det gjelder å fremme inkludering i vanlig
skole. Skolen og lærerne har en klar målsetting og et ønske om å få til inkludering i
praksis. Elevene på sin side består av to
grupper; de som ønsker å slippe og være en
del av sin ordinære klasse og heller foretrekker å være sammen med likesinnede, og de
som gjerne vil være en del av storfelleskapet, men som ikke får det til.

Enkelte metodiske aspekter kan ha spilt en
rolle for disse resultatene. Sammensetningen
av utvalget kan være et slikt eksempel. De
elevene i dette utvalget som går på spesialskole (fire av ti), har nå kun kontakt med
andre jevnaldrende med funksjonshemning i
skoletiden. Tre av disse informantene hadde
imidlertid bakgrunn fra en inkluderende
skole fra barneskolealder, og har av den
grunn muligheter til å sammenlikne sine Sammenliknet med hvilke muligheter som
erfaringer. De er derfor inkludert i dette synes å eksistere for tilrettelegging og faglig
oppfølging, kan det se ut som det er større
utvalget, og i diskusjonen av dette temaet.
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utfordringer knyttet til den sosiale inkluderingen i ungdomskolealder. Hvis en skal forstå hvilken betydning jevnaldrenderelasjoner har med tanke på inkludering, er det
imidlertid en forutsetning å ta elevenes perspektiv på alvor. I dette tilfelle blir elevperspektivet tydelig i så måte. Gode relasjoner
til jevnaldrende og faglig god tilpasning har
stor betydning.
Muligens vil det være en løsning å støtte opp
om mindre baser, der elever med ulike funksjonshemninger kan fungere i små felleskap
innenfor den ordinære skolen. I en slik base
kan elevene utvikle relasjoner til andre, og
samtidig opprettholde en tilknytning til sin
ordinære klasse. Forutsetningen er at elevene
opplever en meningsfull undervisning
innenfor sine klasser. Spørsmålet er om dette
er inkludering. Inkluderende felleskap er
best kjennetegnet av at alle har en selvfølgelig plass. Det kan hende en her må erkjenne
at det ikke finnes klare løsninger på en tilfredsstillende praksis. Å kunne arbeide for et
inkluderende skolemiljø forutsetter imidlertid at hele organisasjonen er seg bevisst hvilke dilemmaer dette innebærer, slik at hver
enkelt deltaker på skolen blir bedre i stand til
å se sin rolle, og på den måten finne gode
løsninger til beste for alle.
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