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Personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres muligheter til full 
deltakelse som likeverdige borgere.  Hvordan kan skolen bidra til 
at barn med utviklingshemming utvikler gode sosiale ferdigheter 
til å delta i arbeid og fellesskap i samfunnet både i skoletida og 
senere i livet? Jeg har jobbet med barn og unge med 
utviklingshemming i mange år, og har vært opptatt av dette 
spørsmålet. Jeg har også vært opptatt av betydningen gode sosiale 
ferdigheter har for mestring og psykisk helse hos voksne 
mennesker med utviklingshemming. Som rådgiver i Pedagogisk- 
psykologisk tjeneste har jeg reflektert over hva som er de viktigste 
opplæringsområdene for barn med utviklingshemming. 
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I 2011 skrev jeg masteroppgave ved helse- 
og sosialfag, Høyskolen i Volda, på linjen 
Meistring og myndiggjering om inkludering 
av elever med utviklingshemming i skolen. 
Mitt forskningsspørsmål var: Hvordan 
tilrettelegger skolen for deltakelse og utvikling 
av sosial kompetanse? Denne artikkelen er 
et sammendrag av hovedpoengene i 
oppgaven. Jeg har utelatt de fleste 
litteraturhenvisninger i teksten, men viser 
til litteraturlisten bakerst. 

Studien min undersøker hva som faktisk 

gjøres på skolene på ytre Nordmøre for å 
tilrettelegge for deltakelse og læring av 
sosiale ferdigheter for elever med 
utviklingshemming. Mine kasus var tre 
utviklingshemmede elever, Nora, Hanne 
og Ole - 9 og 11 år gamle - på tre ulike 
skoler, og opplegget rundt dem. Mitt håp 
var at detaljerte kasusbeskrivelser og 
refleksjon over noen av funnene, ville sette 
større fokus på skolens rolle i utviklingen 
av sosial kompetanse for elever med 
utviklingshemming. I studien observerte 
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jeg barna i undervisningen og 
friminuttene, samt at jeg intervjuet de 
nærmeste personene som arbeider med 
dem. 

Sosial kompetanse, deltakelse og 
mestring – teoretiske perspektiv
I læreplanverket for grunnskolen, 
læreplanenes generelle del står det at 
«skolens arbeidsfellesskap skal utnyttes for 
å utvikle elevenes sosiale ferdigheter» 
(Kunnskapsdepartementet 2006).   

Sosial kompetanse er et begrep med en 
vid og uklar mening. Ulike definisjoner på 
sosial kompetanse vektlegger ulikt 
kognisjon, forståelse og tilpasning på den 
ene siden, og initiativ og atferd på den 
andre siden. Barn som er sosialt 
kompetente kan fortolke sosiale signaler og 
tilpasse seg til andre. De kan også påvirke 
og slik regulere andres atferd positivt. 
Sosial kompetanse er ikke det samme som 
tilpasning eller sosialt ønskelig atferd. 
Sosialt kompetente barn skal også kunne 
ta initiativ for å løse problemer eller ivareta 
egne behov, og kunne hevde sine rettig-
heter og meninger (Ogden 2008/2009).  

Sosial kompetanse handler også om 
elevenes evne til å finne sin plass i skolen 
og tilpasse seg de normer og forventninger 

de møter der. Mye av den sosiale læringen 
som skjer i skolen, er tilegnelse av taus 
kunnskap, eller skjult læring. Barna 
utvikler i skoletiden tilpasningsstrategier 
som har relevans for andre sammenhenger 
og andre perioder i livet. Opplevelsen av 
sosial deltakelse, har i seg selv verdi, som et 
fundamentalt behov og som 
beskyttelsesfaktor mot utvikling av 
psykiske helseplager. Gode sosiale 
ferdigheter øker mulighetene for å kunne 
delta sammen med andre. Deltakelse i et 
miljø som behersker verdsatte sosiale 
ferdigheter, er en forutsetning for at slike 
ferdigheter kan læres. Slik kan en si at 
deltakelse er både målet og middelet. 

Hva viser så forskning om inkludering 
av elever med utviklingshemming? 
Christian Wendelborg viser at 
inkluderingen er vanskelig. Spesielt gjelder 
dette barn med store lærevansker. Selv om 
barn med funksjonsnedsettelse går på 
vanlig skole, tilbringer de lite tid sammen 
med klassen. Særlig utviklingshemmede 
barn har problemer med å utvikle 
vennskap. Etter hvert som barnet blir eldre 
blir det vanskeligere, fordi den sosiale 
samhandlingen mellom elevene endrer 
karakter. I de laveste klassetrinnene er 
samhandling rundt leken det viktigste. 
Rundt ti års alderen er det endring både i 
måten barna er sammen på, hvor de er og 
hva de gjør. Det er sterk sammenheng 
mellom hvor mye tid de 
utviklingshemmede elevene er i klassen og 
hvor mye de deltar sosialt ellers sammen 
med jevnaldrende, både på skolen og i 
fritida. Det er ikke bare barnets 
forutsetninger som påvirker den sosiale 
deltakelsen. Hvordan undervisningen 

Sosial kompetanse er ikke det samme 
som tilpasning eller sosialt ønskelig 
atferd. Sosialt kompetente barn skal 

også kunne ta initiativ for å løse 
problemer eller ivareta egne behov, 

kunne hevde sine rettigheter og 
meninger 
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organiseres påvirker indirekte både barnas 
muligheter til å delta sammen med 
jevnaldrende og barnas muligheter til å 
utvikle sosiale kompetanse. 

Spesialundervisningen skal være en 
individuell tilpasning for elever som ikke 
får tilfredsstillende utbytte av den 
ordinære undervisningen og kan 
omhandle sosiale ferdigheter. 
Utviklingshemmede elever kan ha vansker 
med å tilegne seg sosiale ferdigheter uten at 
det tilrettelegges for det på en systematisk 
måte. En konsekvens av det er at trening 

av sosiale ferdigheter blir nødvendig for at 
den utviklingshemmede eleven skal få 
tilgang til det sosiale fellesskapet (Ertesvåg 
2003). For å gi godt utbytte av 

Krykkjesamvær Foto: Randi Botten

For å gi godt utbytte av 
spesialundervisning i sosiale 

ferdigheter, er samarbeid for å 
koordinere spesialundervisningen og 

den ordinære, tilpassede 
undervisningen helt nødvendig 
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spesialundervisning i sosiale ferdigheter, er 
samarbeid for å koordinere 
spesialundervisningen og den ordinære, 
tilpassede undervisningen helt nødvendig 
(Tidemand – Andersen 2008). 

Jeg undersøkte både organisering, 
tilrettelegging og innhold i opplæringen av 
sosiale ferdigheter for de tre elevene på ytre 
Nordmøre.

Organisering av undervisningen og 
samarbeidsmuligheter 
Hvordan undervisningen er organisert har 
direkte følger for i hvilken grad elevene blir 
inkludert i klassemiljøet. Det har også 
følger for personalets muligheter for å gjøre 
seg felles erfaringer om eleven. På de tre 
skolene i undersøkelsen ble undervisningen 
organisert på ulike måter. Det var også 
ulikheter når det gjelder ansvaret for 
elevenes opplæring og muligheter for 
samarbeid for dem som jobber med barna. 
Skolene til Hanne og Nora hadde størst 
ulikheter i organiseringen. 

Hanne hadde nesten alle timer i 
klasserommet. Det var klasselæreren som 
hadde ansvaret for opplæringen i klassen, 
og han hadde støtte av assistent de fleste 
timene. Hanne hadde fem timer i uka ute 
av klassen sammen med spesialpedagogen. 
Både klasselærer, spesialpedagog og 
assistent deltok i det ukentlige 
samarbeidsmøtet om hennes opplæring. 
Personalet rundt Hanne hadde mange 
felles erfaringer med henne og felles 
samarbeidstid, som ga dem gode 
muligheter for erfaringsutveksling og 
tilrettelegging av opplæringen. 

For personalet rundt Nora var det 
dårlige muligheter for å få felles erfaringer 
med henne, for erfaringsutveksling og for 
samarbeid om hennes tilbud. Hun hadde 
et spesialpedagogisk tilbud i gruppe i 
halvparten av timene. Assistenten deltok 
ikke i disse timene, men var med henne i 
timene i klassen. Klasselæreren og 
spesialpedagogen hadde samarbeid ad hoc 
i sin planleggingstid, men assistenten 
deltok ikke i samarbeidstiden. Det var 
ingen koordinering av spesial-

Stein Foto: Randi Botten
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undervisningen og den ordinære under-
visningen ut over det som ligger i lære-
planene for fagene. Assistenten ga uttrykk 
for at hun savnet informasjon fra lærerne 
og muligheter til mer samarbeid. Hun 
hadde mye uformelt ansvar for Noras 
tilbud. Hun sa dette om hvem som hadde 
ansvar for å tilrettelegge for samhandling 
mellom Nora og de andre elevene i klassen: 
Det er vel mitt ansvar det, antakelig nok, 
men jeg har ikke fått noen spesifikk beskjed 
om det. 

Innhold og opplæringssituasjoner på 
skolene 
Jeg valgte å definere fire ulike situasjoner 
som kan utnyttes til læring av sosiale 
ferdigheter for barn med 
utviklingshemming og drøftet hvordan de 
ble brukt på de tre skolene. 

Utvikling av sosial kompetanse 
gjennom det daglige samværet på skolen 
Alle barna i undersøkelsen min viste slike 
sosiale ferdigheter som læres i dagliglivet 
på skolen, som å vente på tur, be om hjelp, 
og spørre om å få være med i leken. De tre 
barna brukte mange verbale uttrykk som 
er vanlig blant barn og hadde alle tilegnet 
seg typisk mimikk og kroppsspråk. Slike 
ferdigheter er nok ikke uvesentlige når det 
gjelder å få innpass i barnegruppa. Den 

tilbakemeldingen de utviklingshemmede 
barna fikk fra andre barn, vil på godt og 
vondt være en drivkraft i barnas sosiale og 
emosjonelle utvikling. 
Mestringsopplevelsen er viktig som 
beskyttelse for å utvikle psykiske 
helseplager på sikt. Nora strålte når hun 
fikk ros, fortalte klasselæreren: (…) hun 
blir litt rakere i ryggen og har et smil om 
munnen. 

Assistentene er de som er mest sammen 
med barna. De ga barna oppmerksomhet, 
ros og oppmuntring i mestringsforsøk, 
også i sosiale situasjoner. Verbal 
tilbakemelding fra medelevene skjedde 
mest i forhold til konkrete ferdigheter. Alle 
skolene tilrettela for at barna skulle få vise 
hva de kunne i timene. For eksempel 
kunne Hanne få oppmerksomhet og ros 
fra andre barn for at hun var flink til å lese. 
Men det er ikke nødvendigvis slike 
ferdigheter som fører til mer sosial 
deltakelse. Inkludering i det sosiale 
fellesskapet er mest avhengig av hvilke 
egenskaper som verdsettes av barna.  

Den «skjulte» læringen som foregår i 
skolen, de uskrevne lovene og 
påvirkningene, har størst innflytelse på det 
sosiale og følelsesmessige området, også i 
positiv forstand. Jeg tror det er et 
potensiale for økt læringsutbytte for elever 
med utviklingshemming, hvis mer av 
denne skjulte læringen i skolen blir 
bevisstgjort og synliggjort gjennom 
vurderinger og drøftinger hos de som har 
ansvar for barnas sosiale læring. Barn lærer 
for eksempel samarbeidsferdigheter 
gjennom å arbeide med oppgaver. For å 
samarbeide må barnet kunne forstå 
usynlige sosiale regler og mestre 

Den «skjulte» læringen som foregår i 
skolen, de uskrevne lovene og 

påvirkningene, har størst innflytelse 
på det sosiale og følelsesmessige 
området, også i positiv forstand.  
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ferdigheter som å snakke hver sin gang, 
akseptere andres forslag og gjøre 
kompromiss. Det utviklingshemmede 
barnet kan ha behov for spesiell opplæring 
og øving i delhandlingene som inngår i det 
å samarbeide. 

Målrettet arbeid med hele klassens 
sosiale kompetanse 
På alle skolene var det lagt vekt på å lære 
sosiale basisferdigheter. To av skolene 
brukte element fra sosiale læringsprogram 
som Steg for steg. Lærerne snakket mye om 
hvordan elevene kan forstå hverandre i 
klassen, og hva andre personer uttrykker 
med ansiktet og kroppsspråket. Alle 
informantene mente at barna forsto andres 
ansiktsuttrykk og at de leste andres 
kroppsspråk. Likevel var det vanskelig for 
de tre utviklingshemmede barna å innrette 
sin atferd i forhold til det de kunne lese av 
andres uttrykk. Nora tok kontakt ved å slå 
armene rundt de andre barna. Hun forsto 
at de andre jentene avviste henne, men 
kanskje ikke hvorfor. Hun klarte ikke å ta 
kontakt på en mer hensiktsmessig måte på 
egen hånd.  

På alle skolene var det vanlig å ta opp 
episoder som hadde skjedd ute i 
friminuttene i starten av neste time. Det 
ble framhevet at ferske eksempler og 
diskusjoner i etterkant, gjorde det konkret 
og lett å forstå, og at det var i disse 
situasjonene det var mest læring.  

Det ble lagt stor vekt på at alle barna 
skal få være med i leken. Det var viktig å ta 
hensyn til hverandre og være snille med 
hverandre. Det var klare forventninger til 
barnas atferd på alle skolene. Klasseregler 
og godt lederskap i utøvelsen av reglene 

gjør at ønsket sosial atferd blir tydeliggjort 
også for «våre» elever.  

De voksne rettledet barna ved å påpeke 
regelbrudd, ved å samtale og forklare. For 
de fleste barn er en slik verbal 
framgangsmåte tilstrekkelig, men ikke for 
alle. Spesielt gjelder det barn som har 
forståelsesvansker og som er umodne med 
hensyn til å rette sin atferd etter det som 
blir sagt. Å demonstrere for barna hvilken 
atferd som forventes og legge til rette for å 
øve kan være en bedre strategi.

 
Tilrettelagte arbeids- og 
aktivitetsfellesskap ut fra elevens behov. 
Informantene ga uttrykk for at etter som 
barna ble eldre og lærestoffet mer avansert, 
ble det stadig mer krevende for våre elever 
å delta i det faglige arbeidsfellesskapet. Så i 
hvilket arbeidsfellesskap på skolen skal 
utviklingshemmede elever utvikle sin 
sosiale kompetanse? Hvilken 
tilrettelegging på skolen vil det medføre? 

Informantene på Noras skole fortalte 
om arbeidsfellesskap som de kalte 
«ikkefaglige», blant annet et skolekor. 
Deltakelse i koret var en 
samarbeidsoppgave som Nora både 
mestret og trivdes med. Aktiviteten ga 
medelevene andre oppfatninger av Nora 
enn de fikk gjennom arbeidet med fagene.  

Jeg tror at slike arbeidsfellesskap kan gi 
elever med psykisk utviklingshemming en 
bedre sosial læringsarena. Enten det er kor, 
dramagruppe, «vaktmesterlag» eller annet. 

Å demonstrere for barna hvilken 
atferd som forventes og legge til rette 
for å øve kan være en bedre strategi.
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Det forutsetter at skolen prioriterer denne 
typen aktiviteter og at aktivitetene er 
etablerte på skolen over tid. Elevenes 
ferdigheter må kartlegges med tanke på 
hvilket innhold og oppgaver som kan gi 
dem mest mulig utbytte av å delta. 

Sosiale ferdigheter som 
spesialpedagogisk opplæring 
Ole var den eneste av barna som hadde 
hatt sosiale ferdigheter som opplæringsmål 
i den individuelle opplæringsplanen. Blant 
annet hadde han trent på fotballregler 
alene sammen med assistenten sin. Så ble 
ferdighetene øvd på i en liten gruppe i 
gymsal og i naturlige situasjoner i 

friminuttene med støtte av assistenten. Jeg 
fant ingen andre eksempler på at skolen 
hadde lært det utviklingshemmede barnet 
en konkret ferdighet som er verdsatt av de 
andre barna. Ole var blitt en helt på 
fotballbanen. Han var så heldig å ha en 
interesse som ga ham innpass i 
friminuttene og tilgang til sosiale arenaer 
på fritiden. Oles deltakelse i ballaktiviteter 
medførte at han framsto som en person 
med ferdigheter og egne interesser, og dette 
skapte grobunn for gjensidig engasjement 
og relasjoner mellom ham og de andre 
barna. Ole hadde et utgangspunkt for å 
styrke sin identitet gjennom deltakelsen i 
det sosiale fellesskapet.  

Krykkjesamvær Foto: Randi Botten
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Det hadde vært jobbet systematisk for å 
redusere Oles atferdsvansker. De hadde 
faste «oppskrifter» for hvordan personalet 
skulle håndtere utfordringene hans, 
systematisk belønning for ønsket atferd og 
tilrettelegging ut fra Oles behov når det 
gjaldt forberedelse på det som skulle skje. 
Forberedelser på nye sosiale situasjoner ble 
gjort ved forklaring, demonstrasjon av 
handlinger og øving på atferden. De 
brukte metoden «sosiale historier» for å 
lære ham hva han skulle gjøre i enkelte 
situasjoner der det var behov for å ha en 
mer hensiktsmessig atferd. Ros og annen 
belønning hadde vært brukt systematisk 
for å forsterke ønsket atferd. 

Nora hadde atferd som begrenset 
hennes muligheter til å være sammen med 
andre barn. Hun tok kontakt med de 
andre barna ved å klemme dem hardt, noe 
de andre barna ikke likte. Personalets 
strategi overfor henne var å forklare og 
rettlede, eventuelt å fjerne henne fra 
situasjonen hvis det ble nødvendig, men 
slik veiledning hadde ikke hatt nok effekt. 
Her kunne det blitt iverksatt mer 
systematiske tiltak for å analysere hvilken 
funksjon denne atferden hadde for henne, 
kartlegging av hvilke sitasjoner hun hadde 
atferden i, kartlegging av reaksjoner fra 
andre som bidro til å opprettholde atferden 
og tiltak for å lære henne alternativ atferd 
som hadde samme funksjon for henne. 

Samarbeid mellom de som jobber med 
Nora er en forutsetning for å lykkes med 
en slik tilnærming, både for å planlegge og 
å tilrettelegge og for å hjelpe henne til å ta i 
bruk lærte ferdigheter i de situasjonene 
hun har bruk for det.

  
Tanker i etterkant 
Min studie ga et innblikk i hvordan det 
tilrettelegges for sosial læring for tre 
utviklingshemmede elever på ytre 
Nordmøre. Alle elevene lærte sosiale 
ferdigheter gjennom det daglige livet på 
skolen. De hadde utbytte av at det ble 
jobbet med hele klassens sosiale 
ferdigheter, blant annet gjennom program 
som «Steg for steg» og tydelige klasseregler. 
Informantene ga uttrykk for at selv om de 
utviklingshemmede barna forsto de andres 
ansiktsuttrykk, var det vanskelig å tolke de 
sosiale signalene og tilpasse sin atferd til de 
andre. Å lære sosiale ferdigheter gjennom 
deltakelse i skolefellesskapet, ble 
vanskeligere når barna ble eldre. 
Lærestoffet ble mer komplekst og det 
sosiale samværet mellom barna endret 
karakter. Måten undervisningen var 
organisert på, innvirket også på elevenes 
muligheter for sosial deltakelse og læring. 

 Jeg fant at det i liten grad var gjort 
målrettede tiltak med formål å utvikle de 
utviklingshemmede elevenes sosiale 
ferdigheter. Jeg mener at det er muligheter 
i skolemiljøet som kan utnyttes bedre for å 
fremme utviklingen av sosial kompetanse. 
Det kan tilrettelegges for en videre meny 
av aktiviteter på skolene for å øke graden 
av deltakelse, mestring og sosial læring. 
Det er også mulig å utnytte den 
spesialpedagogiske ressursen bedre. Økt 

Forberedelser på nye sosiale 
situasjoner ble gjort ved forklaring, 

demonstrasjon av handlinger og øving 
på atferden. 
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kunnskap om aktuell metodikk og økt 
bevissthet om elevenes behov og hvilke 
ferdigheter som kan eller bør læres, kunne 
ha gjort opplæringen mer målrettet. Lærte 
sosiale ferdigheter som igjen kan øves og 
praktiseres i det sosiale fellesskapet. 

Det var store ulikheter mellom skolene 
når det gjelder personalets muligheter for 
samarbeid om elevenes tilbud. Samarbeid 

ser ut til å være et kritisk punkt når det 
gjelder mulighetene personalet har for å 
fange opp, reflektere over og gjøre 
endringer i tilretteleggingen for eleven. 
Samarbeid mellom de som jobber med 
barnet - samtalene og diskusjonene - kan 
skape prosesser som genererer ny kunnskap 
og økt forståelse for barnets ferdigheter og 
behov. Gjennom samarbeidet kan en sy 
sammen spesialpedagogikken og det 
tilpassede tilbudet i klassen, og utnytte 
bedre den arenaen klassefellesskapet er for 
utvikling av sosial kompetanse.  

Jeg fant at PP – tjenesten har vært lite 
involvert i disse tre elevenes skoletilbud. 
Tettere samarbeid kunne gitt skolene 
innspill når det gjelder mål for 

Å lære sosiale ferdigheter gjennom 
deltakelse i skolefellesskapet,  

ble vanskeligere når barna ble eldre. 
Lærestoffet ble mer komplekst  

og det sosiale samværet mellom barna 
endret karakter. 
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opplæringen, metodevalg og organisering. 
PPT kunne bidratt til å sikre balanse 
mellom individrettede tiltak og arbeid 
med miljømessige læringsbetingelser. PP 
– tjenesten har et ansvar når det gjelder 
kompetanseheving på skolene i forhold til 
utsatte grupper. PP- tjenesten bør kanskje 
utfordres på flere områder når det gjelder 
utviklingshemmede elever?

Min studie har fått fram kunnskap om 
deltakelse og utvikling av sosial 
kompetanse for elever på tre skoler på ytre 
Nordmøre. Jeg møtte personale med et 
sterkt engasjement og stor følelsesmessig 
involvering for de barna studien 

omhandlet. Jeg lærte mye og fikk mange 
tanker om hvordan skolene kan 
tilrettelegge for deltakelse og utvikling av 
sosial kompetanse hos elever med 
utviklingshemming. •••
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