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FORORD 

 

Med denne oppgaven ønsker jeg å utvide mine egne kunnskaper om barn og unge med Prader Willi 

syndrom - heretter forkortet PWS.  Oppgaven omfatter en kartlegging av 52 barn i alderen 5 - til 20 

år med PWS, Down syndrom eller Williams syndrom.  Kartleggingen tar for seg barnas atferd 

hjemme vurdert av  barnets mor,  foruten korttidshukommelse, høyde/vekt , kjønn og alder. 

 

Oppgaven tar for seg å finne ut om det er en sammenheng mellom sosial atferd og auditiv 

korttidshukommelse hos barn med PWS, men ikke hos barna med Down syndrom eller Williams 

syndrom.  Det sees også etter om det er andre forhold knyttet til grad av overvekt, generelt evnenivå 

eller alder som kan spille inn på den sosiale atferden til barn med PWS, men ikke på barn med 

Down eller Williams syndrom. 

 

Den kunnskapen  jeg kan få gjennom denne oppgaven ønsker jeg å benytte i mitt videre arbeid med 

disse gruppene av barn.  Dette arbeidet har til nå  i hovedsak bestått av veiledning av fagpersoner i 

kommuner og fylker som spesielt arbeider med et enkelt barn med PWS eller Williams syndrom, 

foruten foreldreveiledning.   

 

Denne oppgaven hadde ikke vært mulig å gjøre uten at foreldrene til det enkelte barn hadde vært 

villig til å gi av sin kunnskap og å ta den tid som trengtes både til å besvare mange spørsmål, og til å 

motivere det enkelte barn til å delta.  En takk til alle foreldre og barn for all hjelp og også til ansatte 

på Frambu som velvilligst har stilt opp.   

 

SPESIALPEDAGOGIKK OG SJELDNE 
FUNKSJONSHEMNINGER 

 

Utviklingen innenfor feltet med spesialpedagogisk tilrettelagt opplæringstilbud for barn med sjeldne 

funksjonshemninger har fulgt den generelle utviklingen både innenfor medisin  og spesialpedagogikk.  

Allerede på 1950-tallet begynte en å "finfordele" funksjonshemmede ved at man grupperte dem ut 

ifra likhetstrekk.  På bakgrunn av kliniske beskrivelsene, kalt syndrombeskrivelser,  som inneholder 

en oversikt over spesielle trekk/egenskaper som en person må ha i for at han/hun skal få 
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syndromdiagnosen, blir grupperingen av funksjonshemmede foretatt.   Mange  tilstander får navn 

etter den/de legene som først - eller mest fullstendig - gav en slik syndrombeskrivelse.  Etter hvert 

som genteknologien ble bedre  fant en at de fleste personer med ett og samme syndrom har en skade 

på samme gen.  Kartlegging av syndromer og genforskning rundt personer med slike 

funksjonshemninger har skutt fart. En syndromdiagnose vil ofte si noe om fremtidige vansker slik at  

en lettere kan gi riktig trening og behandling (bl. annet spesialpedagogisk hjelp). 

 

Flerfaglig samarbeid 

 

I Norge har spesialiseringen både innenfor skoleverket og innenfor medisinen blitt mer og mer synlig. 

 Dette er en utvikling som har vært med på å gjøre samfunnet mer uoversiktlig for den enkelte 

innbygger.  HVPU-reformen var egentlig en ansvarsreform som plasserte hele ansvaret i 

kommunene. Et av motivene for denne omleggingen var at man ønsket å fremme det flerfaglige eller 

tverrfaglige samarbeidet på grunnplanet for å skape et mer oversiktlig system.  

 

Stortingsmelding 54 (KUF, 1989) la grunnlaget for de statlige spesialpedagogiske 

kompetansesentra.  Evalueringen av de første driftsårene for disse sentrene skal være fullført i 1996. 

 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene har utarbeidet en 

virksomhetsrapport for perioden 1992 til 1995 hvor de foreslår at statlige spesialpedagogiske 

kompetansesentre bør plasseres i tilknytning til universitetsbyene og i nærheten av store 

regionsykehus og statlige spesialsykehus.  Dette ser jeg på som en understreking fra statlig hold om 

at flerfaglig samarbeid er vesentlig for at en skal få videreutvikle spesialpedagogikken. 

 

Det er i de siste årene blant annet er skrevet flere hovedfagsoppgaver innen spesialpedagogikk og 

psykologi om områder som klart knytter seg opp mot medisin (Fossen  1994,  Torsvik 1991, 

Bendixen, 1996).  I et flerfaglig samarbeid er det vesentlig at den enkelte profesjon har respekt for 

andres fagområder samtidig som man krever respekt for sitt område.  Grensene mellom hvilke 

profesjoner som er opptatt av hvilke problemområder vil variere fra land til land.  Det er derfor med 

interesse at jeg ser at det med få unntak er psykologer og leger som er opptatt av PWS og atferd.  

Et uttrykk for dette var at jeg i den pedagogiske databasen ERIC kun fant 7 henvisninger om PWS 

mens jeg i den psykologiske databasen PsycLIT fant 32 henvisninger.  I MEDLINE var det flere 

hundrede. 

 

Frambu 
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Frambu startet sin drift som et sommerleirsted for arbeiderbevegelsens Framfylking i 1955.  

Imidlertid hadde Framfylkingen Frambu bare en sommer før de funksjonshemmede overtok stedet, 

da først og fremst som et sommerleirsted for barn med cerebral parese og poliomyelitt.  I 1975 sto 

det moderne Frambu Helsesenter ferdig.  Driften hadde da utviklet seg fra sommerleir til også å 

omfatte informasjons- og behandlingsopphold for funksjonshemmede barns familier.  Selv om man 

allerede i 1977 fikk tilsatt en førskolelærer ved Frambu lønnet av skolekontoret i Ski kommune, ble  

Frambu barnehage og skole først i 1983 organisert som en skole på et sykehus med egen 

administrasjon og i egne lokaler. 

 

I  1975 gav et tilbud til et fåtall sjeldne funksjonshemninger, mens de "fem store" (psykisk 

utviklingshemmede, cerebral parese,  epilepsi, astma og allergi) fikk mye av oppmerksomheten.  

Etter hvert gikk Frambu Helsesenter over til å gi tilbud til et økende antall sjeldne grupper på 

bekostning av de store gruppene.  I 1994 var det over 40 forskjellige grupper som fikk tilbud på 

Frambu.  En nyorganisering reduserte dette antallet til 37 fra 1.1.1995  i det "de fem store" da  ikke 

lenger fikk noe tilbud på senteret.   Frambu helsesenter endret også navn til Frambu, senter for 

sjeldne funksjonshemninger. 

. 

Fra 1.1.95 er Frambu barnehage og skole faglig underlagt styret for statlige regionale 

spesialpedagogiske kompetansesentre og har fått utadrettede og kompetansesenteroppgaver i tillegg 

til oppgaven som sykehusskole for de brukere som til en hver tid er på senteret og som er underlagt 

grunnskoleloven.  Skolen drives for statlige midler - uten refusjon fra kommunene. 

 

Frambus interesse for sjeldne funksjonshemninger kom parallelt med utviklingen i samfunnet ellers.  

Pressen, ikke minst er ukebladene blitt mer og mer opptatt av disse sjeldne gruppene av 

funksjonshemmede.  For foreldre er det blitt viktig å få en mer spesifikk diagnose enn psykisk 

utviklingshemmet i og med at en slik diagnose ofte gir mer informasjon om årsak, mulighet for 

gjentakelse og forventet utvikling.  Når en spesifikk diagnose er stillet forventer foreldre at hele 

hjelpeapparatet, også pedagogisk personale, har tilstrekkelig informasjon om tilstanden. 

 

Min bakgrunn for oppgaven 

 

Jeg kom til Frambu i 1986. Jeg hadde da vært sosiallærer ved en stor ungdomsskole i 10 år.  En av 

de oppgavene jeg hadde var å koordinere den spesialpedagogiske tjenesten ved skolen sammen 

med den andre sosiallæreren.  I mesteparten av tiden var vi de eneste med 
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spesialpedagogisk/sosialpedagogisk tilleggsutdanning på en skole med over 450 elever. 

 

Jeg så, da jeg kom til Frambu,  ganske raskt hvor viktig en medisinsk diagnose var som en 

informasjonskilde - blant flere - når det gjaldt funksjonshemmede elever.  Det å utrede et barn fullt ut 

spesialpedagogisk tar tid og kan være en belastning både på hjelpeapparatet og ikke minst på barnet 

og foreldrene.  En del medisinske diagnoser kan imidlertid si noe om hvor en burde lete først, og hva 

en kan forvente å finne.  Ikke minst kan ofte en medisinsk diagnose si  noe om barnets sterke sider.   

 

Denne hovedfagsoppgaven  vil jeg  vise at enkelte medisinske diagnoser kan gi spesialpedagoger 

god hjelp i det utrednings- og planleggingsarbeid som må gjøre for å gi den enkelte elev et likeverdig 

tilbud.  Et likeverdig skoletilbud at de får en skolegang hvor grunnlaget for jobb, fritid og et mest 

mulig selvstendig samfunnsaktivt liv legges.  For barn med PWS vil det bli et overordnet mål at de får 

en lært atferd som gjør at spising, mosjon og sosial akseptert atferd blir områder de behersker.  

 

Habilitet 
 

Ut over at jeg faglig har vært opptatt av denne gruppen så har jeg ingen i min  familie med denne 

tilstanden eller andre personlige bånd til enkeltpersoner  med denne diagnosen.  Jobb og lønn er ikke 

avhengig av resultatet av oppgaven.  Det er ingen som har satt krav til hva oppgaven skal inneholde - 

ei heller til resultat.   
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I  HOVEDTEMA FOR OPPGAVEN 

 

Siden jeg møtte den første gruppen med barn med PWS i 1986 har jeg vært opptatt av å finne en 

bedre forklaring på noe av den sosiale atferden som barn med PWS viser.  Hovedtema for 

oppgaven er den sosiale atferden til barn og unge med PWS.   Det forholdet at barn med PWS har 

en dårligere auditiv korttidshukommelse enn deres langtidshukommelse skulle tilsi, spiller en viss rolle 

når det gjelder f.eks. leseopplæringen, men jeg er opptatt av om denne egenskapen også kan spille 

inn i forhold til den sosiale atferden som barn med PWS viser.  Hvis dette er tilfelle, så tror jeg 

samme forhold ikke uten videre gjelder for andre grupper av psykisk utviklingshemmede, og for å 

sammenligne har jeg tatt med barn med Williams syndrom og barn med Down syndrom i denne 

oppgaven. 

 

1.1  INNLEDNING 

 

Det har vært en del forskerinteresse rundt PWS og sosial atferd siden 1991.  I en stor canadisk 

undersøkelse  (James, 1992) kom det fram at pårørende til barn med PWS etterlyste 

atferdskorrigerende strategier.  Dette var det området som var mest ønsket av de pårørende, foran 

områder som medisinsk informasjon og informasjon om diett.  Allerede i 1984 fastslo S. Cassidy 

(1984) at manglende systematisk innsamlede data på spesifikke atferdstrekk, sosioemosjonelle 

vansker og personlighetstrekk  rundt denne diagnosegruppen var slående.  Dette sto i klar kontrast til 

at  persolighetsproblemer og sosiale problemer ofte nevnt av foreldre og fagfolk som et av de mest 

belastede områdene hevdet hun.  P.M.G.  Curfs (1990) har sagt at det er ganske overraskende at 

det er en mangel på systematiske studier innenfor personalitetsavvik og psykologiske avvik hos 

personer med PWS.   De fleste artiklene som er skrevet siden den tid er skrevet av psykologer eller 

psykiatere. 

 

1.1.1 Særtrekk ved PWS 

 

Det er en del særtrekk ved den medisinske syndrombeskrivelsen som jeg har funnet kan være 

spesielt av interesse for spesialpedagogisk tenkning.  (Se ellers den fullstendige beskrivelsen i kap II). 

 Barn under fem år med PWS beskrives som blide og utadvendte spesielt overfor voksne.  De virker 

å være opptatt av å gjøre som voksne sier og oppleves som tillitsfulle.  Selv om de gjerne er sammen 

med jevnaldrende så trekker seg ofte fra sosiale situasjoner med dem etter en stund.  Fra de er ca. 5 



 
 12   

år til de kommer i tenårene endrer den sosiale atferden seg.  Barnet beskrives som sta, 

manipulerende og med et voldsomt sinne i enkelte situasjoner.  Denne sosiale atferden kommer ikke i 

stedet for en atferd preget av vilje til å gjøre det som er forventet og det å vise tillit til voksne, men 

kommer i tillegg.   Spesielt i hjemmesituasjonen, men også på skolen og i fritiden sammen med andre 

barn viser denne sosiale atferden hvor barnet veksler fra å være blid og tillitsfull til sta, manipulerende 

og med sinnesutbrudd. 

 

Curfs (1991) har beskrevet en gruppe på fem jenter i alderen 12 til 20 år som umodne og 

hyperaktive og med en atferd hvor til dels utagerende sinne ble registrert.  Samtidig ser en at de 

gjerne vil gjøre det som er forventet, og at de blir skuffet over seg selv, noe som medfører en sosial 

atferd preget av  depresjon og tilbaketrekking. 

 

Greenswag (1991) og Curfs (1991) er to forskere som har vært opptatt av denne spesielle sosiale 

atferden som mennesker med PWS viser.  De trekker fram trekk som manglende evne til fleksibilitet 

og liten impulskontroll.   

 

Ut ifra min erfaring er den sosiale atferden barn med PWS viser lite representativ for barn med 

psykisk utviklingshemming.  Det virker på meg som barn med PWS gjerne vil oppføre seg slik som 

de vet at det forventes, men at de ikke klarer det.    Dette har gjort at jeg mener at noe av årsaken til 

disse barnas atferd kan være å finne i enkelte av de spesielle andre særtrekkene som preger denne 

diagnosegruppen. 

 

Barn med PWS har en dårligere auditiv korttidshukommelse enn forventet i forhold til IQ (Levine, 

1993).  Allerede i 1984 påpekte Cassidy (Cassidy, 1984) at personer med PWS hadde en dårlig 

auditiv korttidshukommelse.  Clarke (1995) hevder på at det kan være en sammenheng mellom 

auditiv korttidshukommelse og enkelte trekk ved den sosiale atferden som personer med PWS viser. 

 Baddeley (1990) peker på at hvis den auditive korttidshukommelsen blir for dårlig kan det medføre 

at man ikke får med seg de meningsbærende delene av innholdet i meningstunge setninger.  Det at 

barn med PWS har en auditiv korttidshukommelse som avviker fra det en kunne forvente, gjør at jeg 

er opptatt av om det kan være noen sammenheng mellom auditiv korttidshukommelse og sosial 

atferd hos barn med PWS.  Deres tids- og mengdebegrep er dårlig (Greenswag, 1991), noe som 

knyttes opp imot den dårlige korttidshukommelsen.   Barn med PWS er meget opptatt av å følge 

faste rutiner.  Dette kan komme av at faste rutiner gjør det lettere for dem å holde orden på hva som 

skjer rundt dem.  Barn med PWS lever i en konkret verden, og danner få overordnede begreper 
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hevder Curfs.  Dette medvirker til at de har vanskelig for å skille mellom hva som er faste regler,  og 

hva som er ting en vanligvis gjør fordi det er praktisk, men dermed også lett kan avvike fra.  Jeg 

mener at dette forholdet,  som er nært knyttet til den dårlige korttidshukommelsen, kan spille inn når 

barn med PWS oppleves som sta. 

 

Personer med PWS er psykisk utviklingshemmede, men ca. 30 % hadde en IQ på over 70, og ca. 

2% var innenfor normalområdet,  i følge en kartlegging av 575 personer med PWS gjort av 

Curfs/Fryns (1988).   Curfs (1991) påpeker at mennesker med PWS må sees på som psykisk 

utviklingshemmede uansett målt IQ.  Mange av de med PWS som jeg har møtt er meget 

ressurssterke på en del områder, men likevel trenger de en relativt stor grad av hjelp og oppfølging.  

 Den auditive korttidshukommelsen vil for mange trekke ned totalresultatet på en IQ-test.  

Langtidshukommelsen vi trekke den opp.  Alle barn med PWS har lærevansker og de er bedre i 

lesing enn i matematikk (Levine, 1993)    Min erfaring er at det er lettere å se de områdene hvor 

barn med PWS har sine sterke sider enn sine svake sider.  Deres gode verbale evne, og ikke minst 

evnen til å ha oversikt over mange konkrete forhold i dagliglivet rundt dem, gjør at man kan stille 

forventninger til den enkelte som er urealistiske.  Det kan  være av interesse å se om generelt 

evnenivå kunne ha en innvirkning på deres sosiale atferd. 

 

Selv om tilstanden først ble medisinsk beskrevet i 1956 så må det ha vært personer med PWS før 

dette.  En eldre dame fra Telemark fortalte meg om at det i hennes barndom fantes et barn med 

ulvehunger.  I Cassidy sin inngående beskrivelse av tilstanden i 1984 så stilles det spørsmål om stor 

overvekt både kunne spille inn på det intellektuelle område ved at barnet på grunn av stor overvekt 

fikk begrenset erfaringsbakgrunn, fordi stor overvekt førte til en sosialt passiv atferd.  

Foreldrerapporter tydet på at raseriutbrudd, stjeling av penger og manipulering som oftest skjedde i 

forbindelse med at barnet prøvde å få tak i mat.  Matsøkende atferd, som alle med PWS viser i noen 

grad, ble derfor nøye satt i sammenheng med mange av de negative sosiale atferdstrekkene som 

unge med PWS etter hvert utviklet.  Dette ikke minst fordi negativ sosial atferd begynte å bli 

påtakelig fra ca. 5 års alder, omtrent samtidig med at den matsøkende atferden ble mer og mer 

merkbar.  Manglende sult- og metthetsfølelse ble dermed satt i nøye sammenheng med den negative 

sosiale atferden barn med PWS viste.   For foreldre med små barn ble det pekt på opp igjennom 

1990-årene at nå når barna holdes slanke helt fra de er små, kunne man håpe på at de negative 

sidene ved stor overvekt og sinne i forbindelse med spisesituasjoner og matsøkende aktivitet 

muligens kunne reduseres.  Når har vi kommet så langt i Norge at de fleste med PWS under ca. 20 

år har vært slanke - i større eller mindre grad - gjennom hele oppveksten.  Det er derfor med 
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interesse jeg vil se på om det er noen sammenheng mellom vekt/høgdeforhold og sosial atferd. 

 

Cassidy (1984) pekte på at den sosiale atferden hos mennesker med PWS utvikler seg annerledes 

enn hos mange andre med økende alder.  Fra 5 - 6 åringen som er relativt tillitsfulle til at 87% i 

voksenalder har sammensatte sosiale atferdsvansker (Curfs, 1991).  I Norge gjennom de siste ti 

årene har det vært arbeidet målbevisst rundt de fleste unge med PWS for å forebygge de sosiale 

atferdsvanskene som en så hos unge og voksne med PWS.  God formell trening i skolene kombinert 

med bevisste foreldre burde legge et grunnlag for reduserte vansker hos den enkelte.  Derfor ønsker 

jeg å se på om det fremdeles er en økende grad av sosiale vansker hos mennesker med PWS med 

økende alder. 

 

Disse fire områdene er de som jeg har merket med spesielt ut i forhold til den sosiale atferden barn 

med PWS viser og mulige kognitiv eller andre forhold som kan spille inn.  

 

 
1.1.2 Hypotesene 

 

På bakgrunn av andre undersøkelser som er gjort, og eget kjennskap til barn med denne diagnosen i 

Norge har jeg så satt fram 4 hypoteser som jeg vil undersøke.  Det er: 

 

1. Det er en sammenheng mellom målt auditiv korttidshukommelse og observert sosial  

atferd hos barn og unge med PWS, men det er ikke en slik sammenheng hos barn med 

Williams syndrom eller Down syndrom 

2: Det er en sammenheng mellom høyde/vekt-faktoren (BMI) og sosial  atferd hos barn og 

unge med PWS, men det er ikke en slik sammenheng hos barn med Down syndrom 

3: Det er en sammenheng mellom målt generelt evnenivå og sosial  atferd hos barn og 

unge med PWS, men ikke hos barn med Williams syndrom 

4: Det er en sammenheng mellom økende alder og økende sosiale atferdsvansker hos barn 

og unge med PWS, men ikke hos barn med Down syndrom eller Williams syndrom 

 

I disse fire hypotesene er det satt opp en del forhold som man ikke kan observere direkte.  Jeg 

måtte derfor finne fram til konkrete, observerbare forhold som kan gjøre at de forskjellige faktorene 

som er satt opp kan måles og beskrives med tallverdier.  Jeg har i kap. 1.2.3 kort presentert de 

operasjonaliseringene jeg har gjort av de enkelte begrepene som er med i mine hypoteser.  De 
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begrepene som er benyttet i oppgaven er i stor grad knyttet direkte opp mot den 

operasjonaliseringen som skjer ved at det benyttes standardiserte tester eller deler av tester for å få 

konkrete målbare resultater som grunnlag for hypotesetestingen.  De kartleggingsverktøyene jeg har 

benyttet er beskrevet i kap. IV.  Beskrivelsen av kartleggingsverktøyene i kapittel IV vil være en god 

utdypende oprerasjonalisering av de enkelte begrep.  Derfor er det i den operasjonaliseringen som 

gjøres her kun tatt med de begrepene som er knyttet direkte opp mot de fremsatte hypotesene. 

 

I kapittel II er den enkelte diagnosegruppes sosialmedisinske beskrivelse presentert.  Denne 

gjennomgangen gir en nødvendig bakgrunn for at man skal kunne vurdere de funn som blir gjort 

gjennom kartleggingen av det enkelte barn.   

 

1.1.3 Operasjonalisering av sentrale begreper 

 

De fire hypotesene som er fremsatt bygger på følgende begreper er nødvendig å operasjonalisere: 

- observert sosial atferd 

- målt auditiv korttidshukommelse 

- målt generelt evnenivå  

 

1.1.3.1 Sosial atferd 

I denne oppgaven brukes ordet " sosial atferd" som en beskrivelse av den atferden som blir målt 

gjennom Achenbachs Child Behaviour Checklist (CBCK).  CBCK bygger på 120 enkeltpåstander. 

 Foreldrene observerer barnet i forhold til disse 120 enkeltpåstandene.  PÅ bakgrunn av disse 120 

enkeltskårene beregner  CBCK  tre T-skårer.   Det er for totalskåren samt to bredbånnede 

atferdssyndrom som jeg har kalt " innadvendt atferdssyndrom"  og "utagerende atferdssyndrom".  

Disse to atferdssyndromene beregnes ut ifra en del av de enkeltpåstandene som CBCK består av og 

gir supplerende opplysninger i forhold til CBCKs totalskåre.  Med "observert sosial atferd" i denne 

oppgaven menes de tre tallresultatene som utgjøres av T-skårene fra CBCK for disse tre 

hovedområdene. 

 

1.1.3.2 Auditiv korttidshukommelse 

Begrepet "auditiv korttidshukommelse" er i denne oppgaven en beskrivelse av det måleresultatet som 

framkommer ved bruk av ITPAs deltest for verbalt sekvensielt korttidsminne.  Måleresultatene 

presenteres som råskårer ut ifra skåringsreglene for  ITPA. Målt auditiv korttidshukommelse blir da 

operasjonalisert ved dette råskårsresultatet. 
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1.1.3.3 Generelt evnenivå 

Begrepet "generelt evnenivå" er et tallmessig uttrykk for resultatet på testen Goodenough - Harris 

Drawing Test.  Testen består av at barna skal tegne "en fin mann".  Tegneresultatet  er normert i 

forhold til alder og skåren kommer ut som et resultat med et tall på en skala tilsvarende den skala 

som benyttes på IQ-tester (Mean = 100, Sd = 15).  Dette tallresultatet blir da det operasjonaliserte 

uttrykket for generelt evnenivå. 
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1.2  AVGRENSING 

 

Jeg har lagt vekt på følgende: 

 

- presentasjon av spesialpedagogisk/atferdspsykologisk forskning rundt PWS 

- presentasjon  av sammenlignende undersøkelser rundt PWS og sosial atferd i forhold til 

andre diagnoser og på tvers av kulturelle grenser 

- forskning fra forskjellige fagmiljøer (spesialpedagogisk, psykologisk, sosialmedisinsk og 

psykiatrisk) 

 

Barn med PWS viser en spesiell atferd rundt mat og spising.  Mennesker med dette syndromet er 

velkjent for sin manglende evne til å kontrollere matinntak.   Jeg har valgt  ikke å ta med dette 

området annet enn rundt drøftingen av høyde/vekt-problematikken.  Forskning, teorier og tiltak rundt 

dette området er også i hovedsak et medisinsk ansvar.  Imidlertid kan teorier rundt sosial atferd og 

atferdskontroll være med på å lette arbeidet med å få til at en diett og et treningsprogram blir fulgt.   

 

En viktig del av min undersøkelse består av den kartleggingen jeg har gjort av det enkelte barn.  Jeg 

har lagt vekt på å beskrive hvorfor jeg har valgt de testene jeg har brukt.  Jeg har ikke drøftet 

hvorfor andre tester ikke er valgt.  
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1.3  LITTERATUR OG TEORISTUDIER 

 

Llitteraturstudiene har primært vært rettet mot PWS.  Her er det foretatt vanlig søk på databaser 

som ERIC, Medline og Bibsys.  Videre har jeg benyttet biblioteket på Frambu. 

 

For William syndrom og Down syndrom har jeg brukt det materialet Frambu har, sammen med 

artikler fra samarbeidende nordiske institusjoner. 

 

For alle tre diagnosegruppene har jeg "surfet" på "Internet".   Her ble brukt søkerverktøyet "Alta 

Vista".  For diagnosegruppene PWS hadde Internet ca 7.000 oppslag mens for Williams syndrom 

var det ca 700 oppslag.  For Down syndrom var det ca 70.000 oppslag.  Av størst interesse var 

oppslagene med henvisning til nye artikler og litteratur.  Forskjellige artikler var også lagt inn, men det 

var vanskelig å vurdere den faglige kvaliteten i en del av artiklene. Bruk av Internet er begrenset til  

leting på informasjonsdatabaser på nettet til å finne fram til artikler i fagtidsskrifter.  Dette med ett 

unntak for en informasjon om Down syndrom. 

 

Når det gjelder korttidshukommelse biblioteket på UiO, institutt for spesialpedagogikk benyttet for å 

finne fram til fagbøker.  Nevrologi og nevropedagogikk er et så omfattende emne med så mye 

forskning at her har vært vanskelig å velge.  Dette området er i en veldig utvikling, ikke minst på 

bakgrunn av nye medisinske kartleggingsmetoder.  Min beskrivelse baserer seg primært på 

faglitteratur fram til 1992. 
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II  SOSIALMEDISINSK 
BESKRIVELSE AV DIAGNOSENE 

 

I dette kapittelet vil jeg gi en medisinsk beskrivelse av PWS, Williams syndrom og Down syndrom.  

Dette vil bli gjort i stikkords form, uten noen utdypning.   

 

2.1  MEDISINSKE DIAGNOSER 

 

Informantene er delt inn i tre grupper på bakgrunn av det syndrom som utgjør årsaken til deres 

primære funksjonshemming.   For alle tre tilstandene kan nå en genprøve fastslå diagnosen med stor 

sikkerhet.  For alle barna i denne undersøkelsen er diagnosen stillet av genetiker eller lege, men ikke 

alltid etterprøvd ved genprøve.   Dette er medfødte lidelser som vil følge barna gjennom hele livet.  

For mange foreldre - og barna etter hvert - er tilstanden noe som de identifiserer seg med.  Denne 

diagnosen er også i praksis en "nøkkel" til trygdesystem, attføringssystem og i noen grad også 

skolesystemet.  Min erfaring er at en klar medisinsk diagnose skaper større ro og legger grunnlag for 

et mer målrettet arbeid.  Dette sett i forhold til et barn med en uavklart medisinsk diagnose. 

 

For spesialpedagoger vil en medisinsk diagnose være vesentlig fordi: 

- den kan gi viktig informasjon om hvilke områder som en bør kartlegge først 

- den kan gi viktig informasjon om mulige vansker som kommer når personen blir 

ungdom, voksen eller eldre og dermed gi skoleverket mulighet for å forebygge 

- godt kjennskap til medisinske diagnoser kan være vesentlig for å få til et flerfaglig 

samarbeid 

- samarbeid med foreldre og barnet selv kan bli bedre hvis en viser respekt for- og setter 

seg inn i, den diagnosen barnet har 

 

Jeg mener at det i fremtiden vil et økende antall av de funksjonshemmede få en mer spesifikk 

medisinsk diagnose.  Dette vil i ennå større grad "finfordele" de funksjonshemmede, men samtidig vil 

en slik utvikling stille krav til skoleverket om å utarbeide et opplæringstilbud hvor også kunnskapen 

som disse spesifikke diagnosene gir er tatt hensyn til. 

 

Spesialpedagogisk forskning bør ta hensyn til dette.  Enkelte medisinske diagnoser  gir en 
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spesialpedagog lite informasjon om hva som skal gjøres.  Da er det vesentlig å foreta en  vanlig 

utredning.  For andre diagnosegrupper vil kunnskap om den medisinske tilstanden kunne medføre at 

man kommer i forkant av en del problemene.   Et eksempel kan være at personer med PWS som får 

god opplæring i forhold til fysisk aktivitet og sosial aktivitet vil få et godt grunnlag for et aktivt 

ungdoms- og voksenliv.  For barn med William syndrom er det f.eks. beskrevet at deres sosiale 

ukritiske atferd kan føre til at de lettere blir seksuelt misbrukt.   

 

2.1.1 Genfeil  
 

Legevitenskapen har etter hvert plassert funksjonshemmede mennesker inn i kategorier.  Denne 

inndelingen baserte seg fra begynnelsen av på at man fant enkelte fellestrekk hos grupper med 

funksjonshemmede.  Fra store grupper av funksjonshemmede  som f.eks. psykisk 

utviklingshemmede og kortvokste har man kunnet skille ut mange forskjellige smågrupper som hadde 

flere fellestrekk.  Disse smågruppene, får ofte navn etter den legen som først beskrev dem, eller den 

legen som fikk laget den beskrivelsen som ble internasjonalt anerkjent, med "etternavn" syndrom.   

Ordet syndrom viser at det er en rekke fellestrekk hos personene med diagnosen.  Det er viktig å 

merke seg at ingen har alle fellestrekkene, men at den enkelte må ha en viss mengde av disse 

trekkene for å få diagnosen.    

 

Man har i flere tiår vært klar over at mange syndromer egentlig hadde sin årsak i en feil på et 

arvestoff, en genetisk feil.  Forskningen rundt genfeil og syndromer ble etter dette meget omfattende. 

 Både USA og resten av verden arbeider nå intensivt for å ha kartlagt hele arvematerialet innen år 

2000. 
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2.2  PRADER WILLI SYNDROM 

 
Prader Willi syndrom ble første gang i 1956 beskrevet av  de sveitsiske legene Prader, Labhart og 

Willi (Prader , 1956).  Denne beskrivelsen tok utgangspunkt i barn med lettere psykisk 

utviklingshemming, spesielle ansiktstrekk, små hender- og føtter, overvektige og med spesielle 

atferdstrekk. Fram til 1980 ble PWS-diagnosen stillet ut ifra en slik klinisk beskrivelse.   I 1980 

hadde man fått så gode verktøy innen genteknologien at man kunne stille denne diagnosen ut ifra en 

feil på 15. kromosomparet (Ledbetter, 1981).  Dette har gjort at en kan få bekreftet en klinisk stillet 

diagnose.  I 1989 fant man at hvis feilen er på genet fra mor, samme område på kromosomet,  ville 

barnet ha Angelman syndrom, mens kun de med feil på fars kromosom får PWS.  Barn med 

Angelman er dypt psykisk utviklingshemmede, har liten eller ingen tale,  lite hode med flatt bakhode, 

 stor munn og stor underkjeve.  De fleste har epilepsi ved fødsel, men denne kan bli borte i 2-års 

alder. (Frambu, 1995) De skiller seg sterkt fra PWS.   Det var oppsiktsvekkende at feil på samme 

område på kromosom 15, men hhv. fra far og mor, kunne gi to så forskjellige skader.  Dette har 

gjort at det har vært gjort en betydelig medisinsk forskning rundt årsaksforhold og diagnostisering på 

disse diagnosene. Forskningen rundt de psykologiske og pedagogiske forholdene har ikke vært 

tilsvarende aktiv.   

 

2.2.1 Norske undersøkelser 

 

Det ble gjennomført en norsk kartlegging av alle personer med denne diagnosen i 1985.  Denne 

undersøkelsen ble oppdatert og utvidet i 1990.  Første norske pasientbeskrivelsen ble gjort så sent 

som i 1978.  (Tangsrud, 1978).  I 1990 kom det en norsk bok på 140 sider utgitt av 

Landsforeningen for Prader Willi syndrom (Munthe Kaas, 1990).  I forbindelse med 

verdenskongressen for PWS som ble arrangert i Oslo i 1995 ble det laget en "Abstract book"  

(Heiberg, 1995). Smågruppesenteret,  Rikshospitalet har ellers laget et veiledningshefte om barn og 

unge med PWS (Wiig, 1996).  I tillegg har det vært gjennomført to beskrivelser av unge med PWS 

og egen bolig som semesteroppgaver på 2. avd. spesialpedagogikk.   
 

2.2.2 Medisinsk beskrivelse 

 

Diagnosen PWS stilles i dag sikres ved en genetisk undersøkelse.  Imidlertid må man på bakgrunn av 

de observasjoner man gjør ha en mistanke om at det kan være PWS for at genundersøkelse skal 

kunne benyttes.  Derfor er såvel genfeilbeskrivelsen som den kliniske beskrivelsen vesentlig. 
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2.2.2.1 Genetisk feil 

Hos personer med PWS finner en som oftest (ca. 70%) at det mangler en del på det 15. 

kromosomparet - på den delen som kommer fra far.  Dette kalles "parental delesjon".  Hos ca 30% 

finner en at begge kromosomene i kromosompar 15 kommer fra mor.  Det vil si at far sitt kromosom 

mangler.  Dette kalles "maternell disomi". Mosaikk vil si at genfeilen ikke kan påvises på alle genene, 

men på en større del av genene.  Det er så en tredje feil, som kun forekommer i ca. 1% av tilfellene.  

Denne beskrives noen ganger som "verken delesjon eller disomi".   Det er kun denne tredje typen 

som er arvelig og som gjør at det i praksis er en mulighet for at et barn til i familien skal få samme 

tilstand.  En slik ukjent årsak til en genfeil beskrives ofte som en mutasjon. "Verken delesjon- eller 

disomifeilen" kan skyldes arvelige forhold. Mosaikk ved triosomi 15 forekommer også.  Dette gjør at 

man på en fostervannsprøve primært leter etter denne genfeilen.  Man har i dag ingen teknikk som 

gjør at man kan undersøke et foster for alle kjente genetiske tilstander. Dette gjør at man må 

forvente at det også videre framover fødes like mange barn med PWS. 

 

2.2.2.2 Klinisk beskrivelse 

På verdenskongressen i 1991 så en på de kliniske diagnostiske kriteriene for mennesker fra 3 års 

alder til voksne  (Holm, 1992).   Disse kriteriene blir her lagt til grunn for diagnosen: 

 

Hovedkriterier: 
- forutgående sykehistorie med hypotoni og dårlig/manglende evne til å suge, med derpå 

følgende bedring 

- fedme, "eple-fedme", som startet når barnet var mellom 1 og 6 år 

- lett eller moderat mental retardasjon eller lærevansker, eller forsinket utvikling på alle områder 

for barn yngre enn 6 år 

- Særegne atferdsproblem - raseriutbrudd, aggressive, opphengt og impulsiv, kverulerende, 

perserverende, opposisjonell, rigid, manipulerende, eiesyk, stjeler, lyver, sta 

- kortvokste i forhold til foreldrene (i forhold til hva en skulle kunne forvente) 

- karakteristiske ansiktstrekk - liten bifrontal diameter, tynn overleppe, fiskemunn (sur, litt 

"hengende"), mandelformede øyne. 

- nedsatt produksjon av hormoner (hypogonadisme) - og noe av det følgende: 

A) liten vekst av kjønnsorgan (genital hypoplasi) 

Menn: liten penis og pung, testiklene faller ikke ned, (scrotal hypoplasi, 

kryptorkisme)  

Kvinner: Liten klitoris og/eller skamlepper (labia minora og/eller klitoral hypoplasi) 
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B) Ufullstendig pubertet og  lite behåring hvis ikke hormoner tilføres.  Dette for personer 

over 16 år 

Andre kriterier: 
- lite fosterbevegelser, ikke "helt våken" (infantil lethargi) eller svakt skrik (manglende) ved 

fødsel, men bedring etter hvert. 

- spiseproblemer og lite vektøkning den første tiden 

- opptatt av mat, søker etter mat 

- avtagende evne til å kaste opp 

- søvnproblemer eller søvnapnø (trøtthet, pustestans i søvne) 

- plukker på sår 

- artikulasjonsproblemer 

- små hender og føtter.  Hender <25% føtter < 10%, forandret i lengde i forhold til høyden 

- tyktflytende spytt 

- normal nevromuskulær 

Andre funn: 
- lysere hud- og hårfarge enn resten av familien 

- skjeler og/eller er nærsynte 

- høy smerteterskel 

- endret temperaturkontroll 

- rygg/skjelettproblemer (skoliose og kyfose) 

- tidlig adrenarche 

- svinn av knokkelvevet (osteoporose) 

- smale hender 

- flinke med puslespill, også sammenlignet med normaltfungerende 

Voksne: 
Menn: ingen skjeggvekst eller kroppsbehåring, får ikke stemmeskifte 

Kvinner: manglende/sparsom menstruasjon også etter 16 år. 

 

Utfyllende kriterier 
Denne beskrivelsen brukes for å stille en klinisk diagnose.  Imidlertid har en funnet at personer med 

PWS har en del følgetilstander som kan være av interesse.  Følgende fant man i den norske 

undersøkelsen (Lofterød, 1992): 

- epilepsi   15% 
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- skjeling (strabismus) 31% 

- briller   28% 

- søvnvansker  82% 

 

For pedagoger er det vesentlig å legge merke til at de fleste med PWS har dårlig øyeblikkelig 

hukommelse (arbeidshukommelse, korttidshukommelse), mens langtidshukommelsen er bedre.   

 

2.2.3 Hvor mange er det med PWS i Norge 

 

Antall personer med PWS i Norge er ca. 88 personer.  En må imidlertid regne med at det, spesielt 

hos barn født etter 1986, finnes noen med PWS som ennå ikke er diagnostisert. Videre kan det 

være noen som har fått en diagnose på kliniske kriterier relativt tidlig, hvor utviklingen etter hvert 

viser at diagnosen er feil.  Det ble gjort en norsk kartlegging (Lofterød, 1992), hvor han fant 78 

personer med PWS.  

 

For at en skal få en bedre oversikt over mulige personer i min undersøkelse har jeg i tab. 2.2.a laget 

en oversikt over de personene med PWS som jeg har funnet satt opp i 5 års intervaller.  Denne 

oversikten er laget på bakgrunn av det materialet Landsforeningen for Prader Willi syndrom i Norge 

har. 

 
Tab. 2.2.a  Antall personer med PWS i Norge fordelt etter fødselsår 

 
Født 

 
91-95 

 
86-90 

 
81-85 

 
76-80 

 
71-75 

 
66-70 

 
61-65 

 
60- 

 
SUM 

 
Antall 

 
5 

 
7 

 
17 

 
22 

 
16 

 
13 

 
2 

 
7 

 
88 

(Det er ingen registreringsplikt i forhold til funksjonshemmede i Norge.  Det er også slik at ingen har i dag 

konsesjon for å ha fullstendige lister over personer med PWS.  Det vil derfor være noe usikkerhet knyttet 

til disse tallene). 
 

Norge er et av de få landene som har gjort en kartlegging av hele sin kjente populasjon med 

personer med PWS (Lofterød, 1992).  Denne undersøkelsen konkluderte med at 80% av alle 

mennesker med PWS vil ha fått diagnosen ved 5 års alder.  
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2.3  WILLIAMS SYNDROM 

 

Denne tilstanden ble beskrevet av en lege fra New Zealand, J.C.P. Williams i 1961.  Tilstanden 

kalles også Williams-Beurens syndrom, Idiopatisk Infantil Hypercalsemiat (IIH) eller Elfin Face 

syndrom.    Tilstanden har en hyppighet på  1/10 - 15.000.  Det vil si 4 - 5 barn med Williams 

syndrom fødes i Norge hvert år.  Årsaken til tilstanden er ukjent.  Den viser ikke familiær opphoping 

og forekommer i alle raser (Frambu, 1995).     

 

2.3.1 Norske undersøkelser 

 

Det er skrevet en hovedoppgave om Williams syndrom som heter "Kartlegging av barn og unge med 

Williams syndrom" (Torsvik, 1991).  Videre er det nylig skrevet en artikkel i Den Norske 

Lægeforenings tidsskrift om tilstanden.  (Bjørnstad, 1994) 

 

2.3.2 Medisinsk beskrivelse 

 

Tilstanden Williams syndrom har til nå vært vanskelig å stille.  Som en vil se av antall kjente tilfelle i 

Norge så er dette tallet for lavt i forhold til den forventede hyppighet.   

 

2.3.2.1 Genetisk feil 

Nyere forskning har vist at personer med Williams syndrom kan ha en delesjon av genmaterialet på 

det 7. kromosompar.  Man har funnet at det er en feil i det området som styrer proteinet elastin - 

som er en del av bindevevet.  Dette kan forklare hjertefeilen som følger Williams syndrom, men ikke 

uten videre den psykisk utviklingshemningen som følger Williams syndrom.    Mange, men ikke alle 

med diagnosen Williams syndrom i Norge, har ennå ikke fått diagnosen bekreftet med genprøve. 

 

2.3.2.2 Klinisk beskrivelse 

Diagnosen stilles fremdeles på bakgrunn av de symptomene som følger beskrivelsen av syndromet.  

Williams syndrom har mange symptomer (se listen nedenfor) og ingen personer med Williams 

syndrom har alle symptomene.  Graden av enkeltsymptomer varierer også betydelig fra individ til 

individ.  Diagnosen stilles ut ifra sykehushistorien og typiske ansiktstrekk, eventuelt med tillegg av 

funn av hjertefeil og psykiske særtrekk. 

 

Hovedkriterier: 
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Ansiktstrekk som preges av: 

- korte øyespalter 

- flat neserot 

- hudfold i indre øyenvinkel 

- fylde om øynene 

- skjeling 

- stjernemønster på iris 

- oppstoppernese 

- lang overleppe 

- tykke lepper, åpen munn 

- stakitt-tenner 

 

Vekst: - veksthemming både før fødsel og senere 

- nedsatt hodeomkrets (lett microcephali) 

 

Sentralnervefunksjoner: 

 

- psykisk utviklingshemmet 

- spesiell personlighet med vekt på hyperaktivitet, påfallende verbal aktivitet og 

sosialt ukritisk atferd 

 

Hjerte: - en bilyd på hjertet eller en hjertefeil - suprevaluculær aortastenose  (innsnevring på 

livspulsåren over hjertet eller trange partier på lungearteriene) 

 

Andre medisinske forhold: 

- ilke-stortå (hallux valgus) 

- små negler 

- liten og krum lillefinger 

- grov stemme 

- traktbryst 

- lyskebrokk 

- navlebrokk 

(Denne listen satt opp primært ut ifra Jones (1975) 
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Høye verdier for blodkalk (Hypercalsemi) er beskrevet, spesielt hos yngre barn.  Det finnes 

imidlertid ikke høyt kalk hos alle med en sikker Williams diagnose, verken som nyfødte eller senere. 

 

Tidlige spisevansker forekommer ofte.  Det kan være vanskelig å få nok mat i barnet og det første 

leveåret er ofte preget av dette. 

 

2.3.3 Pedagogiske- og psykologiske særtrekk 

 

Deres psykiske utvikling ligger etter alderen, men de fleste ligger i området mellom 50 og 70 i IQ.  

Enkelte fungerer i normalområdet.  De har lett for å tilegne seg melodien i språket og de bruker ofte 

de voksnes tonefall og uttrykk.   De fleste, men ikke alle, har økt språkferdighet i forhold til generelt 

evnenivå. En tysk undersøkelse (Grosch, 1994) viser at viser at deres uttale generelt sett er mer 

eksakt og klar enn den man finner hos andre psykisk utviklingshemmede.   De har vanligvis dårlige 

matematikkferdigheter, generelt kunnskapsnivå og evne til abstrakt tenkning.  Mange har dårlig 

konsentrasjonsevne og har et høyt aktivitetsnivå.  De fleste er lett avledbare.  Dårlig finmotorikk og 

dårlig øye-håndkoordinasjon.  (Bellugi, 1988; Crisco, 1988)   

Barn med Williams syndrom har ofte store problemer med kroppsoppfatning/romoppfatning.  De har 

vansker for å plassere saker og ting riktig i forhold til oppe, nede, høyre og venstre.  (Bellugi, 1988). 

 Barna har vansker med å klare oppgaver hvor inntrykkene alene skjer gjennom synet.  De klarer 

seg bedre når synsinntrykk kombineres med inntrykk gjennom hørselen.  (Bellugi). 

 

En amerikansk undersøkelse fra 1995 (Kapp ME, 1995) fant at 78% av den undersøkte gruppen av 

barn med Williams syndrom hadde skjeling.  Dette kan være med på å forsterke de svake 

resultatene en ser i forbindelse med visuell testing. 

 

2.3.4 Hvor mange er det med Williams syndrom i Norge 

 

Det er ca. 64 personer med Williams syndrom i Norge.  En må imidlertid regne med at det, spesielt 

hos barn født etter 1986, finnes noen med Williams syndrom som ennå ikke er diagnostisert. Det kan 

også være noen som har fått en slik diagnose hvor utviklingen viser at diagnosen var feil.  Jeg har så 

gått igjennom en oversikt fra Norsk Forening Williams syndrom.  På bakgrunn av dette materialet 

har jeg laget tabell 2.3.a. 

 
Tab. 2.3.a  Antall personer med Williams syndrom i Norge i grupper ut ifra fødselsår. 
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Født 91-95 86-90 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 60- SUM 

 
Antall 

 
5 

 
11 

 
16 

 
15 

 
11 

 
2 

 
2 

 
2 

 
64 

 
Antall* 

 
3 

 
9 

 
15 

 
15 

 
10 

 
5 

 
57 

*  Tall hentet fra Bjørnstad, 1994. 

(Det er ingen registreringsplikt i forhold til funksjonshemmede i Norge.  Det er også slik at ingen har i dag 

konsesjon for å ha fullstendige lister over personer med Williams syndrom.  Det vil derfor være noe 

usikkerhet knyttet til disse tallene.) 
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2.4  DOWN SYNDROM 

 

Down syndrom er en av de vanligste årsakene til psykisk utviklingshemming.  Barn og voksne med 

Down syndrom utgjør nesten 10% av alle mennesker med psykisk utviklingshemming. 

 

Den engelske legen John Langdon Down beskrev denne tilstanden i 1866.  De skråstilte øynene 

gjorde at man tidligere kalte disse menneskene for mongloide.  Dette navnet peker også på at denne 

gruppen har mange likhetstrekk.   

 

2.4.1 Norske undersøkelser 

 

Bjørn Lofterød har laget en bok om barn med Down syndrom (Lofterød, 1989).  I sin undersøkelse 

om PWS brukte også Lofterød barn med Down syndrom som kontrollgruppe.  Ut over dette er det 

gjort en rekke undersøkelser rundt barn med Down syndrom - ikke minst i forbindelse med 

integrering i skole og samfunnet ellers.  

 
2.4.2 Medisinsk beskrivelse 

 

Dette er en diagnose som er meget lett å stille klinisk.  Allerede under svangerskapet kan tilstanden 

avsløres i en del tilfelle ved bruk av ultralyd.  

 

2.4.2.1 Genetisk feil 

Down syndrom var av de første syndromene hvor man fant en genfeil.  I dag ser en at det er tre 

forskjellige genfeil som kan føre til samme skade.  Trisomi-21 er den vanligste.  Da er det et helt eller 

delvis ekstra kromosom på det 21. kromosompar.   Man har også en type som kalles translokasjon. 

 Da er det også et helt eller delvis ekstra 21. kromosom  men det sitter festet til et annet kromosom 

enn det 21.,  og opptrer således ikke alene.  Translokasjon betyr at kromosomet er forskjøvet i 

forhold til sin normale plassering.  Den tredje typen er mosaikk.  Mosaikk betyr blanding.  Barnet 

har da en blanding av celler med 47 (23 par + 1) kromosomer og normale celler med 46 

kromosomer (23 par) (Lofterød, 1989).   

 

2.4.2.2 Klinisk beskrivelse 

De ytre særtrekkene med Down syndrom kan være mer eller mindre særpregede.  De trekkene man 

ser etter er: 
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- fødes 1 - 2 uker før forventet fødselstidspunkt med en gjennomsnittlig fødselsvekt litt 

lavere enn gjennomsnittet (3,0 - 3,1 kg) 

- hodet er vanligvis mindre enn hos andre nyfødte og har en litt annen form 

- ofte en ekstra hudfold i nakken 

- ansiktsuttrykket domineres av skråstilte øyne - som kan være plassert langt fra 

hverandre 

- ofte hudfold der øyet grenser mot nesen 

- regnbuehinnen inne i øyet har ofte gråhvite flekker 

- underutviklet mellomansikt 

- små bløte ører som sitter litt lavere enn normalt  

- munnhulen er mindre enn vanlig og ganen høy og smal (tungen kan derfor virke for stor 

på grunn av de trange plassforholdene) 

- lillefingeren er buet innover og avstand mellom stortåa og neste tå kan være større enn 

vanlig 

- navlebrokk er vanlig 

- muskelslapphet (hypotoni) 

- hudfargen er ofte litt blek 

 

2.4.3 Pedagogiske- og psykologiske særtrekk 

 

Barn med Down syndrom utvikler seg forskjellig selv om de har samme kromosomfeil.  De er alle 

psykisk utviklingshemmede, men graden av utviklingshemningen varierer sterkt.  De har som oftest 

slapp muskulatur og løse/ustabile ledd og manglende spenst.  Den lille trange munnen sammen med 

muskelslappheten skaper ofte uttalevansker. 

 

En overhyppighet av problemer med syn, hørsel og hjerte samt nedsatt infeksjonsforsvar vil være 

med på å vanskeliggjøre den treningen som barnet trenger.   

 

Barn og unge med Down syndrom trenger spesialpedagogisk oppfølging gjennom hele barnehage- 

og skolealder.  Flerfaglig arbeid - spesielt de første årene - er vesentlig.  Følgende tiltak er ofte 

beskrevet: 

- kommunikasjonstrening med "tegn til tale" 

- sosial trening 

- trening ut ifra svekket syn og/eller hørsel 
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- begrepstrening 

- foreldreveiledning spesielt i forhold til grensesetting 

- økt fysisk trening 

 

Etter hvert vil barnets funksjonsnivå avgjøre hvilket opplegg som velges.  Oppleggene preges ofte av:

 - klare strukturer 

- vektlegging av ADL-trening 

- en bevisst trening i forhold til jobb, fritid og egen bolig som voksen 

- vedlikeholdstrening for voksne spesielt med tanke på en tidligere aldring 

 

2.4.4 Hvor mange med Down syndrom  Norge 
 

Det fødes i gjennomsnitt ca. 40 barn med Down syndrom i Norge hvert år  (Frambu, 1994). Dette 

gjør at dette er den hyppigste enkeltårsak til psykisk utviklingshemming i Norge i dag. En gruppe 

foreldre til barn med Down syndrom født fra 1987 til 1990 i Oslo slo seg sammen og dannet en 

forening i Oslo kalt Ups and Downs.  Flesteparten av de barna jeg har med i min undersøkelse som 

er født rundt 1990 er tilknyttet denne foreningen.  Det har ellers vært kjent at økende alder hos mor 

gav økende mulighet for å få et barn med Down syndrom.  I en Internetdatabase (The Arc' s Q&A 

on Down) oppgis det at mer enn 85% av alle barn med Down syndrom fødes av mødre som er 

yngre enn 35 år.   
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III TEORI KNYTTET TIL DEN ENKELTE 
HYPOTESE 

 

Dette kapittelet inneholder det bakgrunnsstoffet jeg har funnet i forbindelse med de enkelte 

hypotesene.  Dette bakgrunnsmaterialet består primært av: 

- tidligere forskning som omhandler forhold som berøres av hypotesen 

- spesialpedagogiske forhold som spesielt berøres av hypotesen 

- medisinske aspekter i forhold til hypotesen 

- en funksjonsbeskrivelse av den menneskelige hukommelsen 

Hver av disse fire hypotesene har fått sitt eget underkapittel. 

 

3.1  KORTTIDSHUKOMMELSE OG SOSIAL 
ATFERD 

 

Første hypotese er:  Det er en sammenheng mellom målt auditiv korttidshukommelse og 

observert  sosial atferd hos barn og unge med PWS, men ikke hos barn med Williams syndrom 

eller Down syndrom.    

 

Jeg har ikke funnet noen forskningsrapport som direkte har undersøkt om det er en sammenheng 

mellom auditiv korttidshukommelse og sosial atferd hos barn med PWS.  Det er  flere forskere 

(Levine, 1995; Holland, 1995) som mener at det er forhold som tyder på at det er en slik 

sammenheng hos barn med PWS.   

 

Jeg vil forvente at de barna med best auditiv korttidshukommelse burde være de som er best i stand 

til best å få med seg beskjeder som blir gitt muntlig.  Mye av den informasjonen vi gir til barn er 

muntlig.  Ikke minst baserer skolen sitt arbeid på at barn kan ta imot muntlige beskjeder og forholde 

seg til dem.  Freltofte (1990) peker på at en dårlig auditiv korttidshukommelse kan være en årsak til 

at barnet oppleves som atferdsvanskelig.  Dette fordi barnet ikke klarer å forholde seg til gitte 

beskjeder. Baddeley (1990) peker på at en auditiv korttidshukommelse som er dårligere enn at man 

husker fire siffer (digit span), kan medføre store vansker for barnet i forhold til å motta verbale 

beskjeder.  Det burde derfor ikke være overraskende hvis en fant at det samme forholdet gjorde seg 

gjeldende hos psykisk utviklingshemmede.  Vanligvis vil det etter min mening være intelligensen som 
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er den avgjørende faktor for den sosiale atferden som psykisk utviklingshemmede viser.   Tidligere 

undersøkelser har vist at det ikke gjelder for barn med PWS.  (Forskning om sammenhengen mellom 

IQ og sosial atferd vil ellers bli tatt opp i en av de andre hypotesene).   Dårlig auditiv 

korttidshukommelse kan spille inn på lesingen.  Hvis barnet ikke er i stand til å huske de forskjellige 

lydene i et ord, så vil det være vanskelig å lære å lese.  Dette understrekes av både Freltofte og 

Baddeley.  Det er derfor litt overraskende at de fleste barn med PWS lærer å lese, og at dette er et 

av deres sterkeste områder.  

 

Hypotesen tar for seg to sentrale trekk ved mennesker med PWS - auditiv korttidshukommelse og 

sosial atferd.  Dette er trekk som er så gjennomgående at de er med i den kliniske beskrivelsen av 

syndromet.  Jeg mener derfor at det er av interesse å se om det er noen sammenheng mellom disse 

trekkene.  Det kan være at begge disse to trekkene har en felles årsak i syndromet.  I så fall bør de 

funn jeg gjør stemme overens med tidligere funn.  Hvis jeg får et funn som avviker fra de tendensene 

som andre undersøkelser har funnet, så tyder det på at det ikke er en felles faktor knyttet til selve 

syndromet som er avgjørende for både sosial atferd og auditiv korttidshukommelse. 

 

Når resultatene viser at det er en forskjell i skårene hos barn med PWS i forhold til en av  andre 

diagnosegruppene, eller begge, så kan det skyldes spesielle forhold enten i PWS-gruppen eller i 

gruppen med Down syndrom eller Williams syndrom.   Avvikende resultater i en gruppe vil derfor bli 

drøftet ut ifra at det kan være spesielle forhold i de andre gruppene som skaper forskjellen i 

resultatene..   

 

Denne hypotesen tar sitt utgangspunkt i at den menneskelige hukommelsen kan deles opp i 

forskjellige selvstendige mindre deler, og ikke er en helhet.  Hypotesen forutsetter med andre ord at 

det finnes en selvstendig funksjon kallet auditiv korttidshukommelse.  Videre har jeg sagt at det 

resultatet som den enkelte person får på oppgaven med å huske tall som kommer etter hverandre er 

et konkretisert uttrykk for denne evnen.   

 

I resten av kapittelet 3.1 beskrives  den menneskelige hukommelsen  ut ifra en teori om at den 

menneskelige hukommelse består av flere atskilte hukommelsesfunksjoner.  Videre beskrives den 

sosiale atferden som personer med PWS oppviser.  Siden alle mine fire hypoteser omtaler sosial 

atferd har jeg kun beskrevet de spesielle sosiale atferdsproblemene som omtales i forbindelse med 

PWS-diagnosen i dette underkapittelet.  Denne teoridelen gir en bredere bakgrunn i forhold til 

hvorfor den enkelte hypotesene er framsatt.  Jeg har likevel valgt å skille det ut ifra resten av 
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oppgaven med å benytte en annen skrifttype for å markere at  denne teoridelen ikke er nødvendig å 

lese. 

 
3.1.1 Menneskelig hukommelse  
 
Jeg bruker i denne oppgaven ordet   "hukommelse"  om den "menneskelig hukommelse".  
Hukommelse defineres som et system for lagring og gjenfinning av informasjon som vi har fått 
gjennom våre sanser (Baddeley, 1990).  Hukommelse utgjør en helhet, men i denne oppgaven 
vil jeg særlig være opptatt av enkelte spesielle oppgaver som hukommelsen løser.  I den teorien 
jeg bygger på, ser man det som hensiktsmessig å dele opp begrepet hukommelse.  
Korttidshukommelsen har da en primæroppgave som en hjelpehukommelse som tar vare på 
informasjonene til den endelig langtidslagring kan skje.   
 
Det ser ut som om hjernen løser forskjellige hukommelsesoppgaver på forskjellig måte.   Vårt 
persepsjonssystem skiller ut visuelle- og auditive signaler og sender de til en ikonisk- og en 
ekko-hukommelse som hhv. ivaretar de visuelle- og de auditive impulsene i noen millisekunder.  
 Den videre korttidsbearbeidingen skjer i et korttidsminne hvor auditive-  og visuelle impulser 
behandles forskjellig.  De auditive impulsene går gjennom en "auditiv sløyfe", mens de visuelle 
impulsene går gjennom en "visuell tredimensjonal skisseblokk".  Det er her snakk om 
tidsintervaller på opp til 20 sekunder.   
 
Den ikoniske hukommelsen og den visuelle tredimensjonale skisseblokken utgjør et system som 
er uavhengig av annen type informasjon.  Det vil si at f.eks mange lydinntrykk ikke kan blokkere 
for visuelle informasjoner.  Imidlertid kan for mange visuelle inntrykk overbelaste det visuelle 
systemet.   
 
En arbeidshukommelse opptrer også i de første ti til tyve sekundene etter at informasjon blir 
mottatt.  Arbeidshukommelsen gjør det mulig for oss å bearbeide/behandle den informasjonen 
som vi mottar. 
 
Etter dette går signalene videre til en langtidshukommelse. 
 
3.1.2 Auditiv korttidshukommelse  
 
Den auditive korttidshukommelsen kan todeles.  De to første sekundene dekkes av en 
"ekkohukommelse".  For at en rytme skal gjenkjennes må en kunne lagre en lyd fra en 
gjentakelse til den neste (Baddeley, 1990)  Dette ivaretas av ekkohukommelsen.  Så går 
impulsene videre inn i et fonetisk lager.  Dette kalles den fonetiske sløyfen (Baddeley).  Når en 
tester den auditive korttidshukommelsen så prøver man å finne ut hvor mange lydinntrykk som 
denne fonetiske sløyfen kan lagre samtidig.  Dette er det som jeg har gjort ved den verbale 
korttidstesten.   
 
Baddeley har sett på om det er sammenheng mellom dette lageret og språkforståelsen.  De 
resultatene han har fått tyder på at når setningene blir vanskelige - ikke nødvendigvis lange, 
men meningstunge - så vil personer med lite kapasitet i det fonetiske lageret ha problemer med 
innholdsoppfatningen.  Testing viser at personer med noe redusert korttidshukommelse (digit 
span på 4) kan kompensere for dette slik at setningsforståelsen kan bli bedre enn forventet.  
Resultatene er dermed ikke entydige for de i denne gruppen, men hvis en ser på de med 
dårligst verbal korttidshukommelse (digit span på 2) så vil setningsforståelsen være klart 
redusert. 
 
Baddeley peker også på at tidsfaktoren ser ut til å være viktig.  Det kan være ting som tyder på 
at kapasiteten på den fonetiske sløyfen er relativt uavhengig av alder, men avhengig av 
hastigheten man kan gjenta ordet med.  Det vil ofte være slik at yngre barn bruker lengre tid på 
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å gjenta ting, og dermed virker det som om kapasiteten er dårligere. 
 
3.1.3 Barn med PWS og deres auditive korttidshukommelse  
 
I de fleste undersøkelser som er gjort rundt mennesker med PWS og kognitive forhold så 
understrekes det at de har en dårligere auditiv korttidshukommelse enn man skulle forvente ut 
ifra generelt evnenivå (Cassidy, 1984).  Det kan derfor være nærliggende å knytte denne 
observasjonen til selve årsaken til tilstanden. 
 
PWS medfører at hypothalamus får en svikt i en del av sine funksjoner.  Hypothalamus har 
viktige kontrollfunksjoner i forhold til en stor del av kroppens hormonproduksjon f.eks. av 
veksthormon og kjønnshormon.  Av de hormon som kan være påvirket av hypothalamusskaden 
som mennesker med PWS har, er hormon som har betydning for hukommelse og sosial atferd.  
Nyere forskning (Freltofte, 1994) tyder på at det er et trettitall med forskjellige hormoner som er 
aktive i forbindelse med hukommelsen.  Hukommelse kan være resultat av en felles prosess 
styrt av elektriske impulser i nervesystemet og hormonelle funksjoner påstår Gaddes (1980).  
En regner også med at det er hormoner som styrer sult- og metthetsfølelse og, kulde- og 
varmefølelse.    
 
Den amerikanske pedagogen K. Levine (1992) peker på at disse barna kan ha vansker med å 
overføre informasjon fra korttids- til langtidshukommelsen.  Hun påpeker at barnas manglende 
evne til å huske og kunne gjenkalle helheter presentert verbalt kan mistolkes som ulydighet 
fordi barnet ikke er i stand til sekvensiell prosessering av bitene i informasjonen - og deres 
konsekvenser. 
 
En interessent teori er fremmet av T. Holland (1995).  Han stiller spørsmålet om de to vanligste 
genfeilene (paternal delesjon og maternell imprinting) gjør at det oppstår en feil i det 
nevropepide systemet.  Denne feilen gjør igjen at personer med PWS ikke kan føle seg mette.  
Denne teorien ble fremsatt for noen år siden av professor Swaab  Han har senere gitt en mer 
teknisk beskrivelse av samme fenomen i sin artikkel.  T. Holland (1995)  peker på at man bør se 
på sammenhengen mellom genfeilen personer med PWS har og deres sosiale atferdsmønster, 
ikke bare i forhold til mat. 
 
Dykens (1992) fastslår at: " In addition to the presence of mental retardation, studies of learning 
disabilities in PWS detail weaknesses in sequential processing and short term memory".  Hun 
fastslår at man ikke kan undervurdere disse faktorenes innvirkning i forhold til vanskene med å 
få en god lært sosial atferd. 
 
3.1.4 PWS og sosial atferd 
 
 I gjennomgangen av artikler og annen litteratur vedrørende PWS har jeg funnet følgende 
beskrivelser brukt rundt mennesker med PWS og vansker i en sosioemosjonell sammenheng: 
 
Negative trekk: 
-  sammensatte atferdsvansker hos 87% (Curfs, 1991) 
- sosialt svake spesielt overfor jevnaldrende (Cassidy, 1984) 
- "kriminell" sosial atferd (stjeler, lyver mm) 
- enkelte jenter i alderen 12 - 18 beskrives som umodne og hyperaktive (Curfs, 1991) 
- dårlig impulskontroll (Curfs, 1991) 
- manglende evne til fleksibilitet (Greenswag, 1991) 
- lav selvtillit (Curfs, 1991) 
- lett sårbare følelsesmessig (Curfs, 1991) 
- vanskelig for å godta nye situasjoner (Curfs, 1990) 
- psykologisk umodne (Curfs, 1990) 
- selvskadende atferd ved å plukke på sår, plukke i kroppens hulrom (Cassidy, 1984) 
-  økt sannsynlighet for nevrotisk tilstand (Curfs, 1991) 
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- innadvendt atferd f.eks. depresjon og negativisme (Cassidy, 1984) 
- vanskelig for å avpasse følelsesmessige reaksjoner (Levine, 1993) 
- perseverende atferd (gjentar og gjentar) (Levine, 1993)  
 
Positive trekk 
- sosialt utadvendte (Levine, 1993) 
- tillitsfulle i de første leveårene (Curfs, 1991) 
- vanligvis vennlige og en merkbar tendens til å gjøre som voksne vil (Levine, 1993) 
- god humoristisk sans (Levine, 1993) 
- liker å hjelpe andre barn (Levine, 1993) 
 
Denne oversikten inneholder punkter som ikke stemmer overens.  Dette kommer av at barn med 
PWS i stor grad har en klar todeling av sin sosiale atferd.  På den ene siden er de vennlige og 
meget velvillige overfor voksne.  På den andre siden viser de en sosial atferd som noen ganger 
er utagerende andre ganger tilbaketrekkende og passiv.  I de fleste beskrivelser jeg har sett av 
barn med PWS over ca. 5 år har denne todelte sosiale atferden blitt trukket fram.  Dette 
forholdet gjør at CBCK som kartleggingsverktøy er godt egnet for å belyse de sosiale 
atferdsproblemene som barn med PWS har.  Dette fordi CBCK  skiller mellom innadvendt sosial 
atferd og utagerende sosial atferd i to av sine hovedresultater. 
 
3.1.5 Språk og sosial atferd 
 
Barn med PWS har en generell forsinkelse i forhold til språk.  Deres generelle muskeslapphet 
betyr ikke noe bare for uttale eller tegngiving, men reduserer også deres aksjonsradius.  Dette 
kan gi manglende erfaringer, noe som igjen kan føre til manglende forståelse.  De 
kommunikasjonsvanskene barnet får vil gi seg utslag i at barnet har vansker med det å holde 
fast på et emne, sosialt aksepterte ferdigheter, nærhet og skifte av emner.  I tillegg kommer at 
barn med manglende evne til  kommunikasjon ofte vil reagere med aggresjon eller med 
tilbaketrekking.  Tilsvarende vansker har barn med Down syndrom.  Dette gjør at de er en 
velegnet gruppe å sammenligne med for å se om kommunikasjonsproblemer av denne type kan 
være årsaken til sosiale atferdsvansker.  I så fall vil barn med Downs syndrom ha sosiale 
atferdsvansker  innenfor enkelte områder som ligner de barn med PWS har, men skiller seg fra 
de som barn med Williams syndrom har.  Dette i og med at barn med Williams syndrom 
gjennomgående har lite kommunikasjonsvansker av denne typen. 
 
For barn med PWS som har både et forsinket språk og et dårlig korttidshukommelse kan det 
være vanskelig å skille hva som er årsak og virkning.   I mange tilfelle mener jeg at disse to 
forholdene henger så nøye sammen og forsterker hverandre gjensidigt, slik at de er umulige å 
skille. 
 
Imidlertid er det tatt med en gruppe med barn med Williams syndrom som sammenlignende 
gruppe.  Dette fordi barn med Williams syndrom har mange likhetstrekk med barn med PWS 
samtidig som de har en språklig styrke som skiller de ut fra PWS og de fleste andre med psykisk 
utviklingshemmede.   
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3.2  SAMMENHENG MELLOM HØYDE/VEKT 
(BMI) OG SOSIAL ATFERD 

 

Min andre hypotese er:  Det er en sammenheng mellom høyde/vekt-faktoren (BMI) og  sosial 

hos barn og unge med PWS, men ikke hos barn med Down 

syndrom.  

 

Denne hypotesen har vært fremsatt og prøvet ut i flere undersøkelser (Greenswag, 1987, 1994; 

Cassidy, 1994; Curfs, 1991).  I de fleste undersøkelsene har det vært med personer med PWS med 

en stor overvekt.  I Norge i dag er det få barn under 18 år som har en betydelig overvekt, og ingen i 

denne undersøkelsen kan si å ha en betydelig overvekt.  De informantene som er med i denne 

undersøkelsen skiller seg derfor klart ut fra mange undersøkelser i forhold til vekt/høyde (BMI).  

Tidligere fant man at økende vekt gav sosiale atferdsvansker.  Disse vanskene ble var preget av at 

personen med stor overvekt viste en økende grad av passivitet samtidig som søvnvansker, 

matsøkende aktivitet og tristhetsreaksjoner forekom hyppig.  Resultatene fra undersøkelser gjort før 

1990 tydet på at de sosiale atferdsvanskene tiltok ved økende grad av overvekt.    

Siden mange av barna i denne undersøkelsen har en tilnærmet normal høyde/vekt, vil det være av 

interesse å se hvordan det slår ut.  I en japansk/amerikansk undersøkelse (Hanchett, 1992) så en at 

de japanske barna med PWS hadde mindre atferdsvansker enn de amerikanske.  Dette trodde en 

kom av miljømessige forskjeller i landene.  Imidlertid hadde de japanske barna en mindre overvekt 

enn de amerikanske, slik at man ikke kan se bort ifra at lavere overvekt eller ingen overvekt skulle 

legge grunnlaget for en bedre sosial atferd.   

 

Dykens (1995) fant i sin undersøkelse at det var økte sosiale atferdsproblemer hos personer med 

lavere BMI (mean 35) enn hos personer med høyere BMI (mean 52).   Tre deltester var signifikante 

i forhold til dette og det var områdene:  psykoser, depresjonsatferd og avhengighetssyndrom for de 

som hadde en BMI med gjennomsnitt (mean) på 35, men hos personer med høy BMI (mean 52) 

fant man signifikant større sosiale atferdsproblemer innenfor områdene tankeproblemer, lav 

selvfølelse, hallusinasjoner, engstelige, redde, triste og avhengige.  I denne undersøkelsen er det med 

kun ett barn med BMI over 35.  Når Dykens så finner at barn med en BMI i området rundt 35 har 

større vansker enn de med en meget høy BMI så vil det være interessent å se hvilke problemer en 

avdekker når BMI-resultatet er ennå mer normalt.   

 

Som i kapittel 3.1 så vil jeg her også gi en mer utførlig teoretisk bakgrunn for hypotesen.  Den er 
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presentert i en annen skrifttype.    

 
3.2.1 Bakgrunn for hypotesen 
 
Mennesker med PWS er på folkemunne beskrevet som de psykisk utviklingshemmede som alltid 
er sultne.  Fram til våre dager regnet man med at unge med PWS døde før fylte 40 år av 
følgesykdommer til den store overvekten de etter hvert fikk.  Forholdet mellom sosial atferd og 
BMI har vært mye omtalt.  Opp gjennom 1980-årene var man opptatt av å forebygge overvekt, 
og en sosial som ble beskrevet som passivitet og matrelatert var derfor knyttet til de med stor 
overvekt.    En undersøkelse står sentralt, i tillegg til den Dykens gjorde i 1995 som er nevnt 
over,  når en skal se på forholdet mellom BMI og sosial atferd. 
 
I sin store undersøkelse av 232 voksne med PWS har Louise Greenswag (1987) analysert 
sammenhengen mellom vekt og  sosiale atferdsskåre ved hjelp av variansanalyse.  Hun fant en 
statistisk signifikant sammenheng når sosial atferd ble definert som  en atferd preget av latskap, 
søvnighet, lite sosial deltakelse i familien og det å beveget seg sakte.  Greenswag brukte da en 
annen BMI skåre enn den jeg har benyttet meg av, slik at BMI-tallene ikke kan sammenlignes 
direkte med de tallene jeg benytter denne i oppgaven.   
 
Forskjellen mellom resultatene i 1987 og 1995 kommer først og fremst av at personene som er 
med i undersøkelsen i 1995 har en mindre grad av overvekt.  Dermed vil ikke de med  en meget 
stor overvekt prege undersøkelsen i samme grad, og sosiale atferdsvansker hos andre blir mer 
synlige. 
 
3.2.1.1 PWS og høyde/vekt 
Følgende fysiske forhold spiller inn for barn med PWS når en skal vurdere høyde og vekt (BMI): 

- kortvoksthet (Holm, 1992) 
- opptatt av mat.  Søker etter mat (Holm, 1992).  Ustabil appetitt (Curfs, 1992) 
- medfødt muskelslapphet (hypotoni) med medfølgende dårlig muskelstyrke (Holm, 

1992) 
 
Kortvokstheten hos barn med PWS kommer av at hypothalamus ikke produserer nok 
veksthormon.  Det er også her store individuelle forskjeller, og noen har tilnærmet normal vekst 
(Cassidy, 1984).  De fleste av mine informanter med PWS får imidlertid veksthormonbehandling. 
 Det har medført at de får en tilnærmet normal lengdevekst gjennom barnealder.  Denne 
behandlingen er så ny at de eldste i informantgruppen ikke har fått slik behandling.  I tillegg til at 
man får en relativt normal lengdevekst gjennom barnealderen, så medfører også denne 
medisineringen at prosentdelen av muskelmasse i forhold til fettvev øker.   
 
Barn med PWS har vanligvis en diett på ca. 1200 kalorier pr. dag.  Cassidy rapporterer om at 
på en sommerleir i USA for barn i alderen 11 til 22 år måtte man ned i en diett på ca. 1000 
kalorier pr. dag sammen med mye fysisk trening for å få til en vektreduksjon.  Forklaringen på 
dette er først og fremst at den lave muskelmassen disse menneskene har fører til et lite 
energiforbruk. 
 
Den skaden som personer med PWS har i hypothalamus fører til at sult- og metthetsfølelsen er 
redusert, med store individuelle forskjeller på hvor mye denne sult/metthetsfølelsen er redusert. 
 Man har til nå ikke funnet fram til medisiner som effektivt regulerer matinntak hos personer med 
PWS.  Videre har det vært prøvet med kirurgiske inngrep, uten at en har lykkes (Cassidy, 1994). 
 Dette medfører at man med dagens kunnskap må sørge for at et hvert menneske med PWS 
ikke har fri tilgang til mat eller penger. 
 
3.2.2 Sosial atferd og BMI-avvik 
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I sin oversikt preger Cassidy på at det er innenfor følgende områder at en høy BMI spesielt 
spiller inn: - økt fare for hjerte/kar sykdommer 

- økt fare for glukoseintolanse og diabetes 
- økt søvnvansker 
- nedsatt selvbilde 
- nedsatt sosial evne 
- spørsmål om nedsatt intellektuell evne 

 
Når det gjelder forholdet mellom nedsatt intellektuell evne og høy BMI er det undersøkt i flere 
undersøkelser, uten at man har funnet noen slik sammenheng.   Jeg vil her utdype litt om 
områdene rundt søvnvansker og enkelte sider ved selvbildet.  
 
3.2.2.1 Stor overvekt og søvn 
Søvnvansker er tatt med som en tilleggstilstand ved syndromet.  Det man først observerte var at 
personer med PWS hadde lett for å falle i søvn på dagen - også kalt "Pickwick-syndromet".  
Nyere forskningsmetoder har gjort det mulig å kartlegge søvnbildet bedre.  Amerikanske (Hertz, 
1991, 1995) og spanske ( Castelló, 1995) har begge funnet at opp til 95% av alle barn og unge 
med PWS har søvnvansker av en eller annen sort.  Dette innbefatter forsinket søvnstart, ofte 
oppvåkning i løpet av natten, for korte REM-perioder foruten også søvnforstyrrelser som leder til 
dårlig pusting med derpå følgende nedsatt oksygenopptak. 
 
Hertz (1991) understreker at det er vesentlig at man hindrer overvekt hos personer med PWS.  
Søvnvanskene er betraktelig større for overvektige personer. jeg har ikke funnet noen forskning 
som ser på sammenhengen mellom dette avvikende søvnmønsteret og den sosiale atferden 
som barn og unge med PWS viser.  Imidlertid må en regne med at manglende søvn har samme 
innvirkning på personer med PWS som andre.  Manglende søvn vil da påvirke negativt 
konsentrasjonen, gjøre barnet lettere avledbart, og skape frustrasjon og aggresjon.  Foreldres 
observasjoner understøtter at dårlig søvn en natt fører til økende tilbøyelighet til sinneutbrudd 
på dagen.  
 
3.2.2.2 Strengt tilsyn  
Cassidy har satt opp selvbilde som et område som økende overvekt kan ha innflytelse på.  
Imidlertid finner en i Norge i dag få barn med PWS med en stor overvekt.  Jeg mener at 
problemet mer har dreid i retning av at man må sette inn så mange kontrolltiltak for at barnet 
med PWS skal holde vekten, at selvfølelsen kan bli påvirket.  De siste års forskning har også i 
andre land vært mer opptatt av hvilke forhold som gjør seg gjeldende når kontrollen blir rigid. 
 
I en familie med et barn med PWS vil det være et konstant press fra barnet i forhold sosiale 
atferdsregler, grenser osv.   En  undersøkelse fra USA og Australia (Whitman, 1995) tar for seg 
dette området.  Hun vil da se på om stress og konflikter i familien kan forsterke de sosiale  
atferdsavvikene og om det er en kjente psykiatriske belastninger i familiene som kan forklare de 
sosiale atferdsavvikene.   Hun sier at en foreløpig analyse av dataene viser at symptomene hos 
foreldrene innenfor det psykiatriske område er så spredd og så vage at de ser ut til å være 
uavhengig i forhold til de sosiale atferdsavvikene barn med PWS viser.   Imidlertid kan det være 
at konflikt mellom foreldrene eller manglende evne til å løse konflikter hos foreldrene, kan bidra 
til å forsterke de sosiale atferdsavvikene. 
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3.3  GENERELT EVNENIVÅ OG SOSIAL ATFERD 

 

Min hypotese er:  Det er en sammenheng mellom målt generelt evnenivå og sosial atferd hos 

barn og unge med PWS, men ikke hos barn med Williams syndrom eller Down syndrom 

 

I 1984 bemerker Cassidy at det ikke ser ut til å være noen sammenheng mellom IQ og sosial atferd. 

 Dette trekker hun fram fordi dette var et overraskende funn.  Alle de undersøkelsene som jeg har 

funnet har bekreftet det resultatet som Cassidy her refererte til.  Dette er et resultat som står i 

motsetning til hva en skulle forvente.   Jeg vil nevne at jeg prøvde ut mitt kartleggingsoppsett på 6 

barn med fragilt-X syndrom i november 1995.  Resultatene fra den kartleggingen tydet på at det var 

en sammenheng mellom resultatene på tegnetesten og på skårene på CBCK.   Ved en gjennomgang 

av CBCK så ser det ut som om det er en del forhold som dette kartleggingsverktøyet måler,  som 

har sammenheng med et barns funksjonsnivå.  F.eks. så peker så godt som alle foreldrene på at 

barna leker helst med yngre barn og at de er avhengige av voksne i større grad enn andre barn på 

samme alder. Begge disse forholdene vil gi en høyere T-skåre på  CBCK.  Et resultat hvor IQ og 

sosial atferd definert ut ifra CBCK henger sammen,  skulle en derfor kunne forvente. 

 

Jeg valgte å benytte en tegnetest for å beregne det generelle funksjonsnivået for det enkelte barn.  

Jeg har ikke funnet noen annen undersøkelse som har gjort tilsvarende.  Det kan også komme av at 

tegnetesten gir et langt mindre valid resultat generelt sett enn en vanlig IQ-test.  Det man da kan ha 

sett bort ifra er at det dårlige deltestresultatet på korttidshukommelsesdelen kan ha påvirket 

totalresultatet på en vanlig IQ-test på en slik måte at en sammenheng mellom de resterende 

områdene som en IQ-test måler og sosial atferd skjules. 

 

Ingen undersøkelser som jeg har funnet har så langt slått fast at det er en sammenheng mellom sosial 

atferd og IQ hos personer med PWS.  Det samme peker Dykens (1993) på.  Imidlertid henviser hun 

til slike funn hos hhv barn med Down syndrom og barn med fragilt-X syndrom.    Ut ifra funn hos 

barn med Down syndrom og fragilt-X syndrom, som er av de hyppigste årsakene til psykisk 

utviklingshemming, er det naturlig at man stadig har undersøkt om det er en tilsvarende sammenheng 

mellom den sosiale atferden barn med PWS viste og deres generelle evnenivå.   Curfs (1990) har 

gjort en grundig undersøkelse.  Han hadde 27 personer i fra 6,5 år til 18,6 år.  Han delte gruppen i 

to, hvor de med IQ under 70 var i en gruppe og de med IQ over 70 i en annen gruppe.  Han fant da 

ingen signifikant forskjell i atferd mellom disse to gruppene. 

Dykens (1995) har gjort en undersøkelse om sammenhengen mellom IQ og atferd.  Hennes påstand 
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er da at: "Sex and IQ are not associated with behavior problems".  Hun har samlet inn data fra 

86 personer med PWS i alderen 4 år til 49 år. Det var 25 barn i alderen 4 til 12 år.  For denne 

gruppen ble atferden kartlagt med Reiss Screen for Maladaptive Behavior - et rapporteringsskjema 

som inneholder 60 spørsmål - et skjema som ligner CBCK.  Hun fant at det ikke var noen statistisk 

signifikant sammenheng mellom IQ og atferd i sitt materiale.  Hun lot medianen dele gruppen i to og 

fikk et gjennomsnitt IQ (mean) på 58 og 76.   

 

Som i kapittel  3.1 så vil jeg her også gi en mer utførlig teoretisk bakgrunn for hypotesen. 

 

3.3.1 Kognitive vansker  
 
Alle personer med PWS har klare kognitive begrensninger.  Dette gir seg først og fremst uttrykk 
i lærevansker og ofte en generell forsinkelse i utvikling på alle områder.  Dette gjør at man 
regner de som psykisk utviklingshemmede uansett om deres IQ-skåre er høyere enn 70.   Curfs 
(1991) gjorde en gjennomgang av 57 forskningsrapporter med til sammen 575 personer med 
PWS.  Her fant en at ca. 5% hadde en IQ over 85 (innenfor normalområdet) fordelingen var 
ellers: 

grensetilfelle: (85 - ca 70) 27% 
mild grad  (50/55 - ca 70) 34% 
moderat grad (35/40 - 50/55) 27% 

Det ser ut som om langtidsminnet, grunnleggende ferdigheter, og enkeltiformasjoner er deres 
styrke ut ifra de funn som Dykens mfl. (1993) har gjort.  
Ved en gjennomgang av artikler og andre publikasjoner fant jeg følgende om det kognitive 
området: 
- dårlig korttidshukommelse - spesielt auditiv i forhold til IQ (Levine, 1993) 
- god langtidshukommelse i forhold til IQ (Fryns 1991).  
- psykisk utviklingshemmede (IQ i området 55 - 90) (Greenswag, 1987) 
- fungerer som psykisk utviklingshemmede selv om IQ over 70  (Curfs, 1991) 
- uansett IQ har de spesifikke lærevansker (Curfs, 1991) 
- danner dårlig/få overordnede begreper (Greenswag, 1991).   
- har en tendens til  "å miste" lært ferdighet (Curfs, 1991). 
- dårligere vurderingsevne enn deres IQ skulle tilsi (Curfs, 1991) 
- bedre i lesing enn i matematikk (Levine, 1993) 
- tids- og mengdebegrep spesielt dårlig (Greenswag, 1991) 
- lærer bedre fra visuelt materiale enn fra auditivt (Levine, 1993) 
- lærer bedre ved å gjøre ting (Levine, 1993) 
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3.4  ALDER OG SOSIALE ATFERDSVANSKER 

 

Min fjerde hypotese er: Det er en sammenheng mellom økende alder og økende sosiale 

atferdsvansker hos barn og unge med PWS, men ikke barn med 

Williams syndrom eller Down syndrom 

 

Det har vært gjennomført flere undersøkelser hvor man har sett på om de forskjellige sosiale 

vanskene som mennesker med PWS har som barn endrer seg når de blir eldre (Greenswag, 1987; 

Cassidy, 1984; Curfs 1990).  Jeg har ikke funnet noen undersøkelse som har fulgt de samme 

personene over mange år.  Det man har gjort er å se på hvordan personer med forskjellig alder har 

det i dag.  Det samme ønsker jeg å gjøre. 

 

I undersøkelser gjort før 1990 var det vanskelig å finne ut hvilken endret sosial atferd som kom av 

økende alder og hvilken som kom av økende vekt (BMI), dette fordi disse to faktorene fulgte 

hverandre.  I denne undersøkelsen har alle informantene en BMI innenfor normalområdet, noe som 

gjør at det er mulig å se aldersfaktoren uavhengig av BMI. Det vil være av spesiell interesse å 

avdekke om det er områder hvor de sosiale atferdsproblemene er økende og om det er andre 

områder hvor problemene er avtakende.  Forskjeller eller likheter i forhold til barn med Down 

syndrom kan også gi nyttig informasjon.   

 

Det er gjort to undersøkelser (Dykens, 1995; Curfs, 1992).  Disse undersøkelsene har en 

informantgruppe som tilsvarer de i denne undersøkelsen for informantene opp til 20 år. 

Disse to undersøkelsene viser at barn og unge med PWS har økende problem  i forbindelse med 

sosial utagerende atferd.  Curfs fant et det var 5 piker i alderen 12 til 18 år i hans materiale som viste 

hva han beskriver som en klassisk hyperaktiv-umoden atferd.  Curfs må trekke ut en del av sine 

informanter for å kunne påvise en forventet utvikling, og får dette ikke fram med en ren statistisk 

behandling.   Dette har Dykens tatt hensyn til i sin undersøkelse i og med at hun har sett på hvert 

enkelt av de 120 påstandene i CBCK. Hun  fant en positiv korrelasjon mellom depresjon og 

tilbaketrekking, negativt selvbilde og pessimisme med økende alder.  Det var også en tendens til 

økende problemer med økende alder innenfor områdene tilbaketrekking (autisme), aggresjon og 

avhengighetssyndrom.  Disse funnene ble gjort ved at hun så på utviklingen i forhold til alder på hver 

enkelt påstand i CBCK. 
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IV  METODE 

 

Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av de metoder som er benyttet i undersøkelsen.  Alle 

observasjonene blir beskrevet med tall.  Den operasjonalisereingen som er valgt av begreper som 

"sosial atferd" og "auditiv korttidshukommelse" gjør dette mulig.  F.eks. i observasjonene av 

korttidshukommelse betyr tallverdiene antall riktige svar.  Resultatene fra CBCK (atferd) blir gitt i T-

skårer.  Resultatene fra Goodenough-Harris Drawing Test (tegnetesten) blir gitt i en normaltfordelt 

form hvor  gjennomsnitt (mean) = 100 ett standardavvik  (Sd) = 15.    

 

4.1  VALG AV INFORMANTER 

 

Mine informanter består av barn og unge fra tre forskjellige diagnosegrupper.  Fellestrekkene for 

disse diagnosegruppene er først og fremst: 

- grupper av funksjonshemmede hvor skaden er medfødt og hvor den skyldes genetiske 

avvik  

- psykisk utviklingshemmede 

- vanligvis kun ett barn i familien med denne skaden 

Barn med Down syndrom og med Williams syndrom som sammenlignende grupper fordi: 

- andre undersøkelser har brukt disse diagnosegruppene i liknende undersøkelser 

(Dykens, 1995)  

-  lett å avgrense i forhold til hvem som skal være med 

- hensiktsmessigt i forhold til at barn med Williams syndrom skulle til Frambu våren 1996 

- barn med Down syndrom er en godt kartlagt gruppe hvor det er enkelt å få tak i 

informanter 

 

Utvalget innenfor hver diagnosegruppe er et hensiktsmessig utvalg i det alle med diagnosene Williams 

syndrom og PWS som skulle til Frambu i de syv første månedene i 1996 ble bedt om å delta.  

Videre ble en del foreldre til barn med Down syndrom som var medlem av foreningen Ups and 

Down i Oslo spurt om å være med. 

 

4.1.1 Informantgruppen som en helhet 
Min informantgruppe består til sammen av 52 barn i alderen 5 år og 4 måneder til 20 år og 4 
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måneder.   I alt er det 23 gutter og 29 jenter. 

Det er 21 barn med PWS i alderen 5 år og 6 måneder til 20 år og 4 måneder med en gjennomsnittlig 

alder på 12 år og 2 måneder.  Det er 11 gutter og 10 jenter.  Barna kommer fra hele landet. 

 

Det er i alt med 13 barn med Down syndrom., to gutter og 11 jenter.  Disse barna har en 

gjennomsnittsalder på 9 år og 4 måneder med en range fra 5 år 4 måneder til 19 år 5 måneder.  Åtte 

av barna  gikk i barnehage.  Barna med Down syndrom kommer fra Oslo og  Akershus. 

 

Det er til sammen 18 barn med Williams syndrom i alderen 7 år og 10 måneder til 18 år og 2 

måneder, ti gutter og åtte jenter.  Gjennomsnittsalderen var 12 år og 4 måneder.  Det var to barn 

hvor en eller begge av foreldrene hadde annen kulturell bakgrunn enn norsk.  Et av barna valgte jeg 

ikke å kartlegge i forhold til korttidshukommelse og tegnetest.   Barna med Williams syndrom 

kommer fra hele landet. 

 

Fellestrekkene for disse barna er flere, men viktigst er at alle er psykisk utviklingshemmede.   Til 

sammen mener jeg at denne gruppen gir et godt bilde av de vanskene barn med psykisk 

utviklingshemming møter.  Følgende kriterier vil da prege situasjonen: 

- barnet er som oftest det eneste i familien/nær familie med denne funksjonshemmingen  

- barnet har fått en endelig diagnose som gir tilhørighet til en spesifikk gruppe av 

funksjonshemmede  

- kjennskapen til forventet utvikling finnes i hjelpeapparatet 

- godt informerte foreldre 

 

4.1.2 Gjennomføringen av kartleggingen av det enkelte barn 

 

For å få nok informanter med PWS ble følgende arrangement benyttet for å samle inn data: 

- vanlig informasjonsopphold på Frambu (februar 1996) 

- sommerleir på Frambu (juni/juli 1996) 

- foreningens årsmøte, Os ved Bergen (mai 1996) 

Alle foreldrene til barn med PWS sa seg villige til at barnet ble kartlagt. 

Barn med Williams syndrom ble kartlagt enten under et  vanlig informasjonsopphold eller  på  

sommerleir på Frambu.   Tre foreldre til barn med Williams syndrom ønsket ikke at barna skulle 

være med i undersøkelsen. 

Barn med Down syndrom ble enten kartlagt under et 3 timers dagsbesøk på Frambu eller i 
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foreldrehjemmet.  Ni foreldre til barn med Down syndrom ønsket ikke at barnet skulle være med på 

undersøkelsen.  

 

 
4.1.3 Antall barn med PWS og Williams syndrom i Norge 

 

Selv om jeg har et hensiktsmessig utvalg har det  vært vesentlig for meg å samle flest mulig  

informanter innenfor gruppene PWS og Williams syndrom.  Tabell 4.1.a viser hvor grafisk hvor 

mange barn med PWS som finnes i Foreldreforeningens register sammen med antall barn med PWS 

som er med i min undersøkelse.  Jeg har benyttet samme framgangsmåte for å finne fram  

 til mine informanter som er brukt i de undersøkelsene i USA og Belgia/Nederland som jeg 

sammenligner mine resultater oftest med. 
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Tabell 4.1.b viser antall barn med Williams syndrom som Foreldreforeningen kjenner til sammen med 

antall deltakere i min undersøkelse. 

Ved utvelgelse av barn med Down syndrom bl e det lagt vekt på å få en del førskolebarn, i og med 

at det ikke er barna med Williams syndrom i førskolealder.  Dette gjør at jeg har en meget skjev 

sammensetting av denne informantgruppen med Down syndrom.  Gruppen ble slik at jeg har 8 barn 

som går i barnehage, 3 barn som går i barneskolen og 2 barn som går i videregående skole.  Dette 

skjeve utvalget gjør at de resultatene jeg har for denne gruppen ikke kan sies å være representative 

for alle barn med Down syndrom. 
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4.2  KARTLEGGINGSVERKTØY  OG 
PROSEDYRER 

 

De kartleggingsverktøyene som er benyttet i denne oppgaven er beskrevet i dette kapittelet.  Listen 

nedenfor viser testene og nummeret foran henviser til kapittelnummeret hvor kartleggingsverktøy og 

prosedyre står omtalt.   

 

4.2.1. Achenbachs "Child Behaviour Checklist" - foreldreskjemaet 

 

4.2.2. Goodenough-Harris Drawing Test (Draw-a-Man Test) 

 

4.2.3. Deltest fra ITPA - auditiv sekvensiell memory test 

 

4.2.4. Visuell korttidshukommelse  - huske lottobrikker.  Egenkonstruert 

kartleggingsverktøy 

 

4.2.5. Arbeidshukommelse - gruppering av bilder.  Egenkonstruert kartleggingsverktøy 

 

4.2.6. Body mass index (BMI) 

 

I dette kapitelet gås igjennom hvordan kartleggingen av den enkelte informant har skjedd sammen 

med en beskrivelse av det enkelte kartleggingsverktøyet.  Jeg ønsket å kartlegge det enkelte barn  på 

en slik måte at det kunne gjennomføres i løpet av et kort og travelt opphold på Frambu, uten at 

barnet følte at det kom til kort og fikk en forsterkning av en eventuell mindreverdighetsfølelse.  

Samtidig var det vesentlig å kunne samle inn informasjon som var slik at den kunne etterprøves av 

andre, også i andre land enn i Norge.  Det vil si at de standardiserte testene utgjør den viktigste delen 

av kartleggingen. 

 

4.2.1  Achenbachs Child Behaviour Checklist  (CBCK) 
 

Dette kartleggingsverktøyet ble valg fordi: 

- det er et standardisert kartleggingsverktøy.   I Norge er  CBCK tilrettelagt av SSBU 

(Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri).  Endelig standardisering for norske 

utgave foreligger ikke, så vidt vites. 
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- det er gjort flere undersøkelser med barn og unge med PWS hvor dette 

kartleggingsverktøyet er benyttet.   

- CBCK gir en beskrivelse av sosiale atferdsvansker hvor det skilles mellom utagerende 

atferd og innadvendt atferd.  Dette gjør at man kan få kartlagt den tosidige sosiale 

atferden hos barn med PWS på en god måte 

- med CBCK følger en programvare for PC (software) som gjør at man kan få ut 

resultater hvor skåren er sammenlignet med en normalgruppe av befolkningen i samme 

alder og samme kjønn på en enkelt måte 

 

4.2.1.1 Beskrivelse av CBCK og prosedyren ved bruken av den: 

CBCK brukes for å måle grad og type av følelsesmessige og atferdsmessige problemer.  Den  består 

av til sammen tre spørreskjema.  Et standardisert spørreskjema som foreldre skal fylle ut for å 

rapportere atferden hos barn i alderen 5 til 16 år  (Achenbach og Edelbrock, 1991).   Påstandene i 

spørreskjemaet beskriver et bredt spekter  av atferdsproblemer ved hjelp av til sammen 120 

påstander.   Eksempler er: “Kan ikke konsentrere seg”, “ulydig hjemme”, “ikke likt av andre barn”. 

Foreldrene besvarer påstandene ved å krysse ut på en av tre mulige svar.  "0" betyr "Passer ikke (så 

langt du vet), "1" betyr "Passer til en viss grad eller iblant" og "2" betyr "Passer bra eller ofte".   

CBCK er normert for begge kjønn og for to aldersgrupper separat: 5-11 år og 12-16 år. 

De to andre spørreskjemaene er: 

-  skjema for lærerrapportering 

- skjema for egenrapportering (primært for barn over 12 år) 

Jeg har kun benyttet skjemaet for foreldrerapportering. 

 

Råskåren fra spørreskjemaene settes inn i den amerikanske utgaven av et EDB-basert 

beregningsprogram.  EDB-programmet beregner dermed en T-skår for i alt 12 forskjellige områder. 

 En T-skåre på 63 tilsvarer en kummulativ skår på  den 90. percentil i normalbefolkningen.  En T-

skåre på 63 eller høyere er beskrevet som en T-skåre som angir klare atferdsvansker i forhold til 

normalbefolkningen  (normert i forhold til kjønn og aldersgruppe).  Følgende grupper er definert av 

CBCK hvor de tre siste (merket med kursiv) til sammen er oppsummerende skår som beregnes på 

bakgrunn av resultatene i de ni første gruppene. 

 

I Tilbaketrekking (Withdrawn) 

II Somatiske plager (Somatic Complaints) 

III Angst- og depresjonsplager (Anxious/depressed) 
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IV Vansker med venner  (Social problems) 

V Tankeproblem (Thought problems) 

VI Konsentrasjonsvansker (Attention problems) 

VII Regelbryting (Delinquent behavior) 

VIII Aggressiv atferd (Aggressive behavior) 

IX Andre problem (Other problems)  

CBCK total skår (Totscore) 

Innadvendt atferdssyndrom (Internalizing syndrom) 

Utagerende atferdssyndrom (Externalizing syndrom) 

 

I tillegg har CBCK tre områder til ut ifra foreldrenes rapportering om skoleforhold.  Siden mange av 

mine informanter ikke har begynt på skole mangler mange svar på denne delen.  Jeg har derfor sett 

bort ifra dette området for alle informanter. 

 

Jeg har ikke funnet noen norsk oversettelse av CBCKs 12 områder.  Derfor har jeg selv oversatt 

disse amerikanske begrepene til bruk i denne oppgaven.  Jeg har ikke funnet et bedre uttrykk enn 

"regelbryting" for gruppe VII, selv om dette uttrykket kan være for svakt i forhold til det 

amerikanske begrepet. 

 

4.2.1.2 Innadvendt atferd-/utagerende atferdssyndromer 

På bakgrunn av de svar som blir gitt beregner CBCK to bredbåndede "atferdssyndrom" som kalles 

hhv. "utagernede atferdssyndrom (externalizing syndrom) og innadvendt atferdssyndrom  

(internalizing syndrom).  De amerikanske begrepene er satt i parentes.  Med  utagernde 

atferdssyndrom  menes en atferd preget av konflikter med andre mennesker så som aggressivitet, 

hyperaktivitet og regelbryting, mens med innadvendt atferdssyndrom menes en atferd preget av indre 

konflikter, depresjon, engstelse og klage over somatiske lidelser.  I manualen til CBCK påpekes at 

det er de tre hovedresultatene som til sammen gir det beste bildet av det enkelte barns vansker.  

Totalskåren vil si noe om de sosiale vanskene gruppen har, mens forskjellen i skår på utagerende 

atferdssyndrom og innadvendt atferdssyndrom vil si noe om hvilke hovedkategori av vansker 

gruppen har.  Dermed er det lettere å fange opp endringer over tid eller mellom undergrupper av 

informanter, idet totalskåren kan være relativt konstant, mens de sosiale vanskenes karakter kan 

endre seg fra f.eks. utagerende sosial atferd til innadvendt sosial atferd. 
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4.2.1.3 Bruk av Achenbachs Child Behaviour Checklist (CBCK) i denne undersøkelsen 

I denne undersøkelsen er kun skjemaet med foreldrerapportering benyttet. Alle barna i 

undersøkelsen har foreldrehjemmet som primærbolig.  Opphold utenfor hjemmet f.eks. i form av 

week-end avlastning, avlastning kvelder/netter ellers overskrider ikke for noen mer enn 150 netter i 

året.  Selv om spriket også her er stort bl.a. pga. stort aldersspenn, bor alle flere netter i 

foreldrehjemmet enn andre steder.   

CBCK er normert for områdene 5- 11 år og 12-16 år.  Jeg har tatt med alle opp til 20 år innenfor 

samme normering som den som benyttes for 12 til 16 år.  Dette er gjort tilsvarende i den 

nederlandske/belgiske undersøkelsen (Curfs, 1990).  Jeg finner det forsvarlig ut ifra at alle mine 

testpersoner er psykisk utviklingshemmede og de bor i foreldrehjemmet.  

 

Skolerapporteringsdelen  er ikke benyttet.  Dette fordi en del av barna ikke hadde begynt på skolen 

, mens resten av barna var spredt på spesialskoler, liten gruppe i videregående skole, normalskole og 

forsterket skole.  Dette gjorde at rapporteringen fra lærerne ville bli gjort med så forskjellig bakgrunn 

at materialet ville være vanskelig å vurdere. 

 

Jeg har bedt om at foreldrene går igjennom skjemaet sammen, men at helst mor er den som svarer.  

Dette for å få en enhetlig svarprofil .  Min erfaring er  at mor er den enkeltperson som i de fleste 

tilfelle har det beste og bredeste kjennskapet til barnets atferd i forskjellige situasjoner.  Dette har 

også ført til at enslige mødre ikke skiller seg ut.  En del informanter var avskåret fra å kunne 

samarbeide med barnets far enten fordi han ikke var med på Frambu, eller fordi mor var enslig.   

 

4.2.1.4 Validiteten av Achenbach Child Behaviour Checklist, CBCK 

Den ytre validiteten rundt CBCK knytter seg til testsituasjonen.  I min undersøkelse har følgende 

forhold gjort seg gjeldende: 

- mor har vært valgt som primær informant for å få likest mulig erfaringsgrunnlag 

- alle har hatt mer enn fem dager på å besvare skjemaet 

- noen har hatt skjemaet på Frambu, noen har fått det hjem 

For de foreldre som har hatt spørreskjemaet under oppholdet på Frambu har hatt mer ro rundt 

utfyllingen av skjemaet.  De som har hatt skjemaet hjemme, har hatt lengre tid på utfyllingen, men 

dagene er der ofte mer travle.  Mange faste gjøremål gjør at utfyllingen kan bli tatt i situasjoner hvor 

tilfeldige hendelser rett før eller etter preger utfyllingen. 
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Den indre validiteten til bruk av CBCK knytter seg  spesielt til : 

- mors tolkning av kategoriene (Passer ikke, passer til en viss grad eller iblant, passer bra 

eller ofte)  Kommentarer på svarskjemaene viser at "til en viss grad eller iblant" er et lite 

konkret begrep.  Verdien 1 - som dette gir - er derfor en verdi hvis bruk varierer fra 

svarskjema til svarskjema 

- mors tolking av de enkelte spørsmålene - spesielt fordi noen av spørsmålene er lite 

egnet,  f.eks. "tisser på seg om dagen" når barnet bruker bleie og vil bruke det i mange 

år framover.  Noen krysser da av på ofte (2) mens andre sier "passer ikke" fordi det 

ikke er noe problem 

- tid til utfylling var ikke avsatt på Frambu (felles) og muligheten for konsentrasjon og 

gjennomdrøfting med den andre pårørende vil alltid variere 

- til sammen to av de undersøkte barna - begge Williams syndrom - har annen kulturell 

bakgrunn.  Disse foreldrenes forståelse av utsagnene kan variere mer enn for resten av 

gruppen 

- barns atferd sett gjennom foreldres øyne blir også en evaluering av foreldrenes evne til å 

takle problemer.  Svarene vil være preget av hva foreldre oppfatter som problem , og 

deres evne til å takle disse situasjonene 

- de foreldrene som har vært på Frambu har også svart på minst ett annet spørreskjema 

under oppholdet - fra Statens Institutt for Folkehelse og Frambu.  Dette kan også spille 

inn på svarene på begge undersøkelsene 

- alle foreldrene fikk lik informasjon om testen.  De på Frambu fikk den imidlertid også 

muntlig og ikke bare skriftlig.  De fleste foreldrene har truffet meg under testingen eller 

tidligere.  Likevel har det vært få som har kontaktet meg for konkrete spørsmål  

 

Mitt inntrykk er at foreldre har vært nøye med utfyllingen av skjemaene.  CBCK har en god validitet 

fordi den i overveiende grad har gode, klare spørsmål, som foreldrene gjenkjenner problemstillingen 

i.  Det er satt av 20 felt for kommentarer - noe en del har benyttet flittig.  Kommentarene viser en 

stor grad av samstemthet i problemoppfatting. 

 

Jeg har gjort følgende for å høyne validiteten: 

- lest kommentarene nøye for å se på de problemstillingene som der kommer fram 

- gitt deltakerne relativt god tid - men ikke for lang tid - til å svare 

- bedt deltakerne diskutere med far/annen pårørende før utfylling 

- vært tilgjengelig for kommentar/hjelp 
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4.2.1.5 Reliabiliten av Achenbach Child Behaviour Checklist, CBCK 

Nøyaktigheten innenfor de 12 hovedgruppene - inklusiv  totalskåren - blir etter min mening først og 

fremst forringet ved at man i den norske utgaven av testen benytter det amerikanske datagrunnlaget.  

Dette gjøres ved at alle de amerikanske spørsmålene på CBCL er oversatt - og tilpasset til norsk 

terminologi.  Avkrysningene- 0 (passer ikke) , 1 (passer til en viss grad eller iblant) og 2 (passer bra 

eller ofte) - legges direkte inn i den amerikanske databasen.  Alle profiler, alle sammenligninger og 

alle beregninger gjøres så som om norske barn og unge var som amerikanske barn og unge.  Når 

Achenbach skårer ut med normerte T-skårer er dette med andre ord beregnet ut ifra en amerikansk 

standard.  Jeg ser at de resultatene en får dermed er normert ut ifra amerikansk syn på atferd og 

atferdsavvik.  Noe er dette korrigert for ved oversettelsen av spørsmålene, men likevel kan 

kulturforskjellene være store. 

 

Følgende er gjort for å høyne reliabiliteten: 

- lest kommentarene i de 20 kommentarfeltene nøye for finne evt. misforståelser 

- kontrollert samsvaret mellom enkelte spørsmål som omhandler samme område men som 

kommer med god avstand på spørreskjemaet 

- fulgt prosedyren ved bruk av dataprogrammet med to innlegginger av hvert skjema for å 

redusere antall registreringsfeil 

- sammenlignet enkeltfunn  i min undersøkelse med andre undersøkelser for å avdekke 

evt. skjevheter 

Det er vesentlig å merke seg at det som etter min mening gjør at CBCK er svakest, i forhold til 

reliabiliteten brukt på norske forhold, at man bruker det amerikanske dataprogrammet, er det som 

gjør at dette kartleggingsverktøyet egner seg godt til sammenligne funn i Norge og i USA.   

4.2.1.6 Sammenligning med andres resultater 

CBCK er benyttet i en rekke undersøkelser.  Jeg har spesielt sammenlignet med amerikanske 

(Dykens, 1993) og nederlandske/belgiske (Curfs, 1991) når det gjelder PWS og  tyske Gosch 

(1996a, b) når det gjelder Williams syndrom og Down syndrom og finner at disse langt på vei har 

sammenfallende resultater med de jeg har funnet.  De avvikene som kommer fram er drøftet for den 

enkelte diagnosegruppe.  Den store overensstemmelsen mellom totalresultatene i denne 

undersøkelsen  og andre undersøkelser viser, tar jeg som et tegn på at mine resultater har en god 

reliabilitet og validitet. 

 

4.2.2 Goodenough-Harris Drawing Test  (tegnetest) 
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Siden flere tidligere utenlandske undersøkelser fastslo at IQ og atferd for barn med PWS ikke hadde 

noen samvarians, så jeg ingen grunn til å gjenta en slik test.  Jeg ønsket imidlertid å ha et mål på 

barnets generelle evnenivå som kunne sette meg i stand til å rangere forsøkspersonene, helst også 

kunne gi meg et visst grunnlag for å se hvor de var i forhold til vanlig utvikling.   

 

Jeg satte følgende krav til den testen jeg ville velge for dette området: 

- korttidshukommelse skulle ikke utgjøre en vesentlig del av testen 

- verbal evne skulle ikke utgjøre en vesentlig del av testen 

- en test som kunne gjennomføres i gruppe og individuelt 

- en test som tar liten tid evt. kan deles opp i forhold til konsentrasjonssvake barn 

- en test som barnet kan forberedes på 

 

På bakgrunn av at jeg primært skulle bruke generelt evnenivå som en kontrollfaktor så valgte jeg å 

benytte denne tegnetesten.  Jeg vil understreke at dette ikke er en test identisk med en IQ-test 

(Harris, 1963), men spesielt for gruppen med et funksjonsnivå fra 5 til 10 år har testen ofte godt 

resultatmessig sammenfall med de vanligste testene for IQ.  I presentasjonen i denne oppgaven er 

resultatet omtalt som resultat fra tegnetest eller bare tegnetest i tabeller/grafiske framstillinger. 

 

Denne testen ble gjennomført ved at forsøkspersonene ble varslet om at de skulle tegne en mann.  

Denne tegningen skulle Christian (en av lærerne) ha for å kunne sammenligne med andre barns 

tegninger.  Det var derfor viktig at de tegnet så fint de kunne.  Oppgaven ble gjennomført i de 

gruppene barna var i på Frambu, og hjemme for barna med Down syndrom.  Alle hadde en voksen 

person hos seg som oppmuntret og som noterte slik at "uforståelige" tegninger kunne tydes.  Dette i 

henhold til de reglene som testen angir.  Harris) 

 

Testens resultat er avhengig av de detaljer og helheter barnet har fått med på tegningen, og blir 

uttrykket med ett poeng pr. detalj.  Denne råskåren gjøres så om til standardskår hvor resultatene er 

korrigert i forhold til alder. 

 

4.2.2.1 Bruk av Goodenough-Harris Drawing Test  (tegnetest) 

Jeg har bruk resultatene fra denne testen til følgende forhold: 

- i sammenligning av data med andre undersøkelser 

- for å kontrollere at mitt utvalg av personer innenfor hver diagnosegruppe 
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 Denne tegnetesten gir meg en viss kontrollfaktor i forhold til andre undersøkelser om den gruppen 

jeg har undersøkt er representativ i forhold til andre undersøkelser. 

4.2.2.2 Validiteten av Goodenough-Harris Drawing Test (tegnetest) 

Dette er en mye brukt test, men da oftest brukt som en tilleggstest til en test som måler IQ.  Jeg 

ønsker å bruke denne testen for å kunne anslå et nivå for det enkelte barn, ikke for å finne et eksakt 

nivå.  Validitetsdrøfting skjer ut ifra det. 

 

Den ytre validiteten blir bestemt av aspekter rundt testsituasjonen.  Selv om alle barna var forberedt 

på at de skulle tegne en mann, så virket det på meg som følgende forhold hadde innvirkning: 

- motivasjon 

- evne til konsentrasjon 

- alder 

Noen av de yngste barna brukte lite tid på oppgaven.  De gav raskt uttrykk for at "mannen var fin" 

og var så ferdig med oppgaven.  Foreldrene gav også uttrykk for at tegninger av mann eller dame 

ofte varierte i kvalitet - avhengig av dagsform og motivasjon. 

 

For barn med Williams syndrom er konsentrasjonsevnen relativt dårlig, noe som gjorde at noen av 

de brukte kort tid på oppgaven. Disse barna liker også å bruke sin verbalitet.  Dette medfører at jeg 

forventer at barn med Williams syndrom kan få en dårligere skår på denne testen enn de ville fått på 

en vanlig evnetest.  Tilsvarende er det slik at barn med PWS liker denne type oppgaver og mange er 

opptatt av detaljer.  Deres svake auditive korttidshukommelse spiller også lite inn.  Dette kan føre til 

at barn med PWS kan få en noe bedre skår enn de ville ha fått på en fullstendig evnetest. 

 

Testen har også skåringsområder hvor motorikk spiller inn.  Imidlertid tror jeg ikke at motoriske 

vansker var det som var begrensende for de fleste av de som ble testet.   

 

Testens indre validitet er først og fremst påvirket av følgende forhold: 

- hva føler barnet at vi egentlig ber om.  Hva er en fin tegning? 

- det å levere en tegning på bestilling 

 

Det enkeltes barns oppfatning av en "fin" tegning kan nok variere noe.  Noen tegnet tydelig ut ifra at 

de voksne skulle tilfredsstilles.  Når det ikke kom nye krav til tegningen, men kun et spørsmål om 

noe manglet eller om barnet var fornøyd, så var veien ut av situasjonen lett å oppdage.  "Ferdig" kom 



 
 55   

enten ved tegn eller ved tale. 

 

Flere av de yngste barna hadde nok aldri fått "bestilling" på en tegning med et spesielt motiv.  Noen 

vegret seg da idet de merket et press de ikke helt forsto, andre ble meget fornøyde med situasjonen. 

 

4.2.2.3 Reliabiliteten av Goodenough-Harris Drawing Test (tegnetest) 

Reliabiliteten av testen er først og fremst avhengig av skåringen av tegningen.  Dette siden denne 

testen skårer det enkeltes barn observasjonsevne og evne til å uttrykke dette i forhold til en tegning 

av "en mann".  Skåringen av tegningen tar hensyn til detaljer og til om størrelsen på de enkelte 

kroppsdelene i tegningen er relativt riktige. Det tas også hensyn til om det er en gutt eller jente som 

har tegnet, og om de har tegnet en mann eller en dame.  

 

I noen grad måler denne testen også barnas motivering for å tegne og deres motoriske ferdighet.  

Skåringen av testen er subjektiv.  Det vil alltid være en mulighet for skjønn.  Imidlertid har jeg skåret 

alle tegningene to ganger, og andre gang i motsatt rekkefølge.  Det vil si at jeg da har skåret de første 

tegningene jeg fikk inn til slutt, mens de siste først.  Dette for at alle tegningene skulle bli vurdert ut 

ifra like kriterier.  Det kan være lett å behandle de siste tegningene forskjellig fra de første. 

 

4.2.2.4 Drøfting av validiteten og reliabiliteten av Goodenough-Harris Drawing Test 

(tegnetest) 

Testen var grei å administrere.  De fleste barna syntes at oppgaven var grei.  Dette gjorde at barna 

ikke ble frustrert over alt det de ikke fikk til - som jeg så litt tendenser til på de andre oppgavene.  

Jeg tror at validiteten for de områdene jeg skal bruke testresultatet til, er godt nok.  Resultatene kan 

være for dårlige for de yngste barna og for de mest konsentrasjonssvake barna.  Tilsvarende kan 

resultatene være for gode for de barna som er opptatt av detaljer og som gir seg god tid.  Også 

formell skoletrening kan spille inn på resultatet.  

 

4.2.3 Auditiv korttidshukommelse 
 

Dette er en deltest hentet fra ITPA.  Den heter da "Auditory Sequential Memory".  Jeg har brukt 

denne testen tidligere og så at denne delen av ITPA ble godt mottatt av barn med psykisk 

utviklingshemming.  Testen skiller også godt  innenfor hvert enkelt tallområde dvs. om barnet husker 

tre tall, fire tall, fem tall osv og gir således mer informasjon enn bare antall siffer (digit span).  
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4.2.3.1 Gjennomføringen av testen 

Testen ble gjennomført ved at barnet ble varslet om at jeg ville vite hvor mange tall barnet kunne 

huske - som det å huske et telefonnummer.  Jeg gjennomførte denne testen selv med alle barna.  Ved 

testingen var det i enkelte tilfelle en fagperson til stede i tillegg.  Testen ble gjennomført ved at barnet 

først fikk to prøveoppgaver før en gikk videre.  Barnet hadde to forsøk på hver oppgave.  Tallene 

ble lest i et rolig tempo med lik avstand mellom hvert tall.  Hvis barnet klarte tre fortløpende ledd 

riktig besvart ved første forsøk hoppet jeg videre til neste tallspenn.  Prøven ble avsluttet når barnet 

hadde feil på to fortløpende ledd ved begge forsøk.  Riktig svar på første forsøk gir to poeng mens 

riktig svar på andre forsøk gir ett poeng. 

 

Denne testen ble ikke gjennomført for de barna som kommuniserte primært med tegn.  Dette fordi 

jeg da måtte vise tegnet sammen med det auditive uttrykket, og testen fikk da et mer preg av både 

visuell og auditiv prøving.  Det var kun noen få barn med Down syndrom dette berørte.   

 

4.2.3.2 Erfaringer med testen 

Testen var grei å administrere.  Det var kun noen få barn som prøvde en strategi med å gruppere 

tallene for på den måten å huske flere tall.  Imidlertid viste det seg at mange av barna med PWS og 

også de yngste barna gjorde det så dårlig på denne testen at de falt utenfor den normeringen som er 

satt opp i håndboka til  ITPA.   

 

Det var lett å merke når barnet hadde kommet til en grense.  De få som benyttet seg av teknikken 

med å samle tall til tallgrupper virket det som at oftere klarte oppgaven på andre gangs forsøk og de 

fikk dermed noe bedre resultat. 

   

4.2.3.3 Validiteten av den auditiv korttidshukommelsestesten 

Dette er en deltest tilhørende en meget brukt test.  Testen virker på meg godt oppbygd med at det 

for hvert tallområde (to tall, tre tall osv) er flere oppgaver.  I første oppgave innenfor et tallområde er 

det to like tall, noe som gjør denne oppgaven lettere enn senere oppgaver.  Alle de jeg har testet har 

skjønt oppgaven i løpet av de to første prøveoppgavene. 

 

Den ytre validiteten blir bestemt av forholdene rundt testsituasjonen.  For denne testen spiller 

følgende spesielt inn: 

- hørselsproblemer 

- konsentrasjon 
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- hvordan tallene leses opp for barnet 

 

Selve testen tar sitt utgangspunkt i at barnet hører det jeg sier.  I løpet av testingen var det kun ett 

barn jeg testet hvor jeg varslet lege om at jeg lurte på om det var noe galt med hørselen hos barnet.  

Dette ble ikke rukket undersøkt under oppholdet på Frambu, men jeg regner med at det er blitt gjort 

senere.  For dette ene barnet kan det at jeg måtte være veldig tydelig i uttale og ha god styrke ha 

spilt inn.  Likevel virket det som om barnet forsto oppgaven og ikke var spesielt berørt av den evt. 

noe reduserte hørselen, slik at jeg har tatt dette barnet med i mitt materiale.  

 

Dette er en test som stiller krav til konsentrasjon.  Ved testing av barna var det for noens del mer 

bakgrunnsstøy enn jeg kunne ønske.  Dette kan ha spilt inn på konsentrasjonen.  Baddeley (1990) 

peker også på at bakgrunnsstøy av moderat grad som betyr lite for personene, ser ut til ikke å spille 

inn på testresultatene.  Ved lesingen av tallene var jeg nøye med å ha øyekontakt med barnet for å 

forsikre meg om at jeg hadde barnets oppmerksomhet.  I noen tilfelle var det nødvendig å ta en liten 

pause på ca. ett minutt i løpet av denne testingen fordi jeg ikke fikk god nok kontakt med barnet når 

oppgaven skulle leses.  En kort beskjed om at vi ikke var ferdig ennå holdt alltid. 

 

Lesehastighet og rytme i opplesingen er vesentlig i denne oppgaven.  Baddeley (1990) peker på at 

det kan se ut som om korttidsminne for tall er relativt konstant uansett alder, men at det er 

hastigheten tallene sies i/gjentas i som bestemmer hvor mange siffer man husker.  Videre er det slik at 

antall tall en husker, er uavhengig av om tallene består av en, to eller kanskje også tre siffer.  Dette 

gjør at validiteten påvirkes av lesehastighet.  Hastigheten vil nok ubevisst  være noe påvirket av 

barnets alder.  Imidlertid bestrebet jeg meg på å unngå for stor forskjell.   

 

De barna jeg testen kom fra hele landet.  Noen hadde nynorsk som sin målform.  Jeg brukte min 

målform, men mener at dette ikke hadde noen innvirkning på resultatet.  Jeg sa f.eks. "en" og barnet 

gjentok det som "ein". 

 

Testens indre validitet er først og fremst påvirket av om barnet skjønner oppgaven. 

Oppgaven ble av meg forklart med at jeg ville finne ut hvor god barnet var til å huske tall, som f.eks. 

å huske et telefonnummer.  Min måte å lese opp tallene på gav nok også barnet inntrykk av at jeg 

ønsket å se hvor god de var til å huske ett og ett tall og ikke tallgrupper.   

 

Det virker på meg som oppgaven som oppgave var grei og at barna ikke misforsto dette.  De trakk 



 
 58   

ikke i tvil at dette var en oppgave jeg ville at de skulle løse best mulig, og jeg tror at de derfor ytet 

sitt beste ut ifra en klar og avgrenset oppgave.  Imidlertid var det noen som ønsket å gjenta ett og ett 

tall etter hvert som jeg sa tallene.  Prøveoppgavene, som omfattet ett eller to tall, var her ikke gode 

nok til å signalisere at de skulle vente til jeg ble ferdig.  Når det ble for vanskelig gjentok noen barn 

kun de to første tallene og ba om å få resten gjentatt.  Mitt inntrykk var at noen barn trodde de 

hadde forstått, men måtte korrigeres underveis.  Andre gav opp når de skjønte at de hadde gjort feil. 

 Denne testen er slik at man hopper over en del oppgaver hvis barnet klarer de to første oppgavene 

innefor et sifferområde.  Dette for at testen ikke skal ta for lang tid for de som klarer flest oppgaver.  

Ved feil går en så tilbake og tar de oppgavene en hoppet over.  Dette fungerte dårlig for de med 

enkelte fordi når de hadde gjort feil, og oppdaget det selv,  så mistet de konsentrasjonen. 

 

4.2.3.4 Reliabiliteten av den auditive korttidshukommelsestesten 

Reliabiliteten av testen er først og fremst avhengig av skåringen av testen.  Det at denne deltesten har 

flere oppgaver som dekker like mange siffer og at oppgaven gjentas to ganger, gjør at testen skiller 

godt.  Hos ITPA er det også en tabell som gjør om råskår til normerte skårer.  Det viste seg 

imidlertid mange av de barna jeg testet hadde så dårlige resultater at de falt utenfor denne 

normeringen.  Jeg har derfor kun benyttet meg av råskårene i min undersøkelse.  Dette gjør at det å 

få en felles norm uavhengig av barnets alder, har jeg ikke fått til.  Jeg vil imidlertid peke på at hvis 

Baddeleys (1990) teori om at det er hastigheten på oppgaven (lesehastighet + hastigheten barnet 

svarer i) som endrer seg og ikke barnets evne til å huske tall, så kan råskåren her gi et reliabelt 

resultat.  Jeg har på bakgrunn av dette valgt å se helt bort fra den normeringen som ligger i ITPA-

testen og baserer meg kun på råskårene.   

 

Siden en av de undersøkelsene jeg har sammenlignet med har benyttet "digit span" (antall siffer) som 

mål har jeg også satt opp dette i enkelte av oversiktene.  Det er viktig å merke seg at jeg har godtatt 

at barnet kan fire siffer selv om to av sifrene som kommer etter hverandre er like.  Dette gjelder 

primært rekken 2-7-3-3, som jeg da har godtatt som 4 siffer. 

  

4.2.3.4 Drøfting av validitet og reliabilitet ved bruk av ITPAs "Auditory Sequential 

Memory Test" 

Testen var lett å administrere og barna syntes oppgaven var grei.  De ble litt lei seg når oppgaven ble 

for vanskelig slik at de begynte å rote.  Noen gav da opp slik at andre forsøket ble litt "halvhjertet".  

Testen tar i noen grad vare på dette, men enkelte barn sa at de ikke var flinke med tall, og gav da litt 

opp.  Dette ble noe oppveid av at de var veldig fornøyde med at de første oppgavene gikk så fint. 
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Jeg mener at lesehastighet og de strategier barnet velger på oppgaveløsingen her er det som vil 

påvirke resultatene mest.  Dette føler jeg er godt ivaretatt.  Jeg tror at hvis denne oppgaven hadde 

vært gjentatt hadde mulighetene for endret strategivalg økt hos barnet.  Det er derfor vesentlig at 

denne oppgaven kun ble tatt en gang.   

 

I sammenligningen med en tysk undersøkelse er det også viktig å merke seg at jeg har valgt at hhv. 3 

siffer, 4 siffer osv. ikke betyr fire forskjellige siffer, men at to kan være like.  Om den tyske 

undersøkelsen har tilsvarende definisjon av siffer vites ikke.  Resultatene i sammenligningene må sees 

på bakgrunn av dette. 

 

4.2.4 Visuell korttidshukommelse 

 

Dette kartleggingsverktøyet valgte jeg å konstruere selv.  Det gjør at jeg ikke har noen normerte 

resultater å henvise til når det gjelder resultatene fra kartleggingen av visuell hukommelse.  Jeg la 

imidlertid mer vekt på å ha en kartlegging der barnet med PWS kunne få vist hva barnet kunne.  

Barn med PWS er også generelt sett engstelige noe som gir seg utslag i testsituasjonen.  Det å 

benytte materiell barna var kjent med, ble derfor viktig.  Jeg valgte derfor å kartlegge den visuelle 

korttidshukommelsen ved hjelp av materiell som oppfylte følgende krav: 

 

- bruk av kjent materiell ("lotto"-brikker) 

- bilder som egner seg for barn som har tegnspråk som sin beste kommunikasjonsmetode 

- mulighet for å kunne bytte ut bilder som barnet reagerte negativt på 

- et materiale som kunne dekke aldersgruppen 

 

Jeg prøvet ut testen på barn med fragilt-X syndrom (6 barn) med godt resultat.   

 

For at barna skulle kunne forstå testen ble den gjentatt tre ganger.  3. gangs testing er det resultatet 

som ble det tellende. 

 

4.2.4.1 Erfaringer med testen 

Testen var grei å administrere.  Det var liten forskjell på skåren på første, andre og tredje gangs 

testing.  Dette med unntak for de yngste barna, og spesielt de med Down syndrom. 

Brikkenes bakside var merket "1" og "2", fordi det var to testsett og man ikke skulle blande 
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testmateriellet.  Dette hang de yngste av barna med Down syndrom seg opp i ved første gangs 

testing.  Tallene ble så dekket til, og etter hvert ble testingen vellykket.   

For de yngste barna var det nødvendig å gjemme bildene i hånden (1,2, 3 eller 4 bilder - hos en eller 

to voksne), fordi det å legge brikkene på gulvet kun gjorde at barnet snudde brikken "for å se".  Det 

at man gjemte ting i hånden, og spurte om hva som var der, var en mer kjent situasjon. 

 

Det var nok bilder til at barn som primært brukte tegn som kommunikasjonsmetode vedrørende 

enkeltord fikk nok bilder til at testen kunne utføres.  At testen ble tatt flere ganger var helt vesentlig 

for disse barna, fordi man brukte første testsituasjon til å velge ut bilder og bli enige om tegnet for 

bildet. 

 

4.2.4.2 Gjennomføringen av kartleggingen 

Kartleggingen ble gjennomført med at barnet ble tatt ut på et rom, vanligvis sammen med to voksne. 

 En gjennomførte kartleggingen, og en noterte.  Først ble ett  bilde vist.  Hvis barnet klarte å huske 

det ene bildet gikk en raskt videre til to bilder.  Hvis riktig så til tre bilder osv.  Hvis feil på fire bilder 

går en tilbake og tar resten av seriene med tre bilder, for igjen å prøve fire bilder.  Det avsluttes når 

barnet har feil på tre forsøk etter hverandre. 

 

For de yngste barna så viste det seg at man måtte bruke første gangen til å finne ut hvilke ord barnet 

kunne.  Hvis bildet kun ble beskrevet med fargen i stedet for tingen, ble bildet sortert ut.  For barn 

med tegnspråk var det vesentlig at tegnet - evt. med medfølgende lyd (ord) fra barnet - var klart og 

entydig.  Disse barna hadde dermed noe mindre valgmuligheter, men ingen av disse barna klarte mer 

enn tre bilder, noe som gjorde at testen gikk greit å gjennomføre. 

 

Testen ble gjennomført tre ganger.  Registreringsskjema ble ført alle tre gangene.  Vi så allerede 

under utprøvingen av testen at enkelte barn ble lei seg når de gjorde feil.  Når de fikk beskjed på 

forhånd om at vi måtte gjøre det så vanskelig at de gjorde feil, eller så var ikke kartleggingen 

vellykket, så ble stemningen en helt annen for enkelte.  De prøvde da gjerne en gang til.  Ved annen 

og tredje gangs prøving ble det ikke sagt  noe om hvordan de hadde gjort det tidligere.  

 

4.2.4.3 Validitet av visuell korttidshukommelseskartleggingen 

Denne kartleggingen var grei å gjennomføre.  Resultatene var stort sett like ved 1.,2. og 3. gangs 

prøving.  De yngste barna prioriterte på at man ved 1. gangs prøving kunne sortere ut bilder de ikke 

kjente. 
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Den ytre validiteten var her preget av: 

- barn lot seg distrahere av baksiden av brikkene 

- ville se på bildene før man svarte (hvorfor skjule?) 

- ble lei når man ikke fikk det til første gang 

 

Alle barna hadde ut ifra foreldrenes utsagn prøvet "Lotto" eller "Memory" som spill, noe som gjorde 

at bilder og metode var kjent.   

 

Den indre validiteten ble preget av: 

- at språklige vansker gjorde at bilder måtte byttes ut 

- at barnet hang seg opp i enkeltbilder 

- konsentrasjonsvansker 

- forskjellig tid mellom testingene for de forskjellige barna 

Både det å bytte ut bilder pga at barnet ikke kjente bildet eller at barnets ord var lydmessig for nær 

et annet bilde at jeg hadde vansker for å skille svarene fra hverandre, gjorde at ikke alle fikk prøve 

seg på de samme bildene.  Siden det ikke var noen kvalitetsforskjell mht. vanskelighetsgrad ved 

bildene burde dette ikke forringe validiteten.  I den grad vi så at barn hang seg opp i et bilde så ble 

dette tatt ut ved 2. og 3. gangs testing.  Noen ganger kan dette være vanskelig å oppdage.  

Tidsbruken på oppgaven ble forkortet for de barna med minst evne til konsentrasjon ble ved 2. og 3. 

gangs prøving ved at man startet på beste skår fra første forsøk ved 2.  og 3. gangsprøving.  Dette 

gav oftest ikke noe utslag på resultatet på 2. og 3. gangs prøving, noe som kan tyde på at oppgaven 

ikke var for lang.   Av praktiske hensyn var det ikke like lang tid mellom 1., 2. og 3. gangs prøving 

for det enkelte barn.  Baddeley (1990) har pekt på at det ikke ser ut som om det at 

langtidshukommelsen kan nyttes øker nøyaktigheten på løsningen av slike oppgaver som dette.  

Imidlertid tyder noen resultater på at enkelte barn vil prioritere på at den totale tiden de bruker på 

oppgaven blir kortet ned.   

 

Baddeley (1990) har påvist at det ikke er noen sammenheng mellom manglende ekspressivt språk 

og fonetisk korttidslager.  (I og med at barna gjør om bilder til indre ord i denne oppgaven er det 

fonetiske korttidshukommelsen som berøres).   Det vil si at det at noen av barna jeg prøvet hadde et 

dårlig språk, ikke skulle innvirke på resultatet. 

 

4.2.4.4 Reliabiliteten av visuell korttidshukommelseskartleggingen 
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Reliabiliteten av denne kartleggingen svekkes først og fremst ved: 

- manglende standardisering 

- mulighet for å huske ord (auditiv hukommelse) i stedet for bildene eller i tillegg til 

Det at prøven ikke er standardisert gjør at det kan være spesielle vansker ved enkelte av bildene 

som ikke jeg har oppdaget.  Dette gjør at det kan være en ujevn vanskelighetsgrad i testen som det 

ikke er tatt hensyn til.  Det kan også være andre konstruksjonssvakheter som forskyver resultatet. 

 

Den største feilkilden er imidlertid at barnet kan huske ordet for bildet i stedet for bilde - evt. 

kombinere ord og bilde slik at resultatet faktisk sier noe om korttidshukommelsen basert på auditiv 

og visuell stimulering sammen. 

 

 

4.2.4.5 Drøfting av validitet og reliabilitet 

Den visuelle kartleggingen må sees på som en unormert oppgave hvor feilkildene kan være flere enn 

ved bruk av en normert test.  Imidlertid er dette en oppgave som barna har vært villige til å delta på, 

og som de synes har vært grei.  Dette har økt konsentrasjonsevnen.  De yngste barna lot seg 

kartlegge fordi  oppgavene kunne tilpasses til barnet.  Jeg mener at det at prøven baserer seg på for 

barna kjent stoff og kjent metodikk, er det som gjør at resultatene blir valide og reliable.  

Reliabiliteten ble bevist ved at skåringene - også der hvor det var flere dager mellom 

prøvetidspunktene, var like eller tilnærmet like. 

 

4.2.5 Arbeidshukommelse 
 

Dette kartleggingsverktøyet ble laget for å se om barna kan danne overordnede grupper.  Det vil si 

om de raskt kan se hvilke ting som hører sammen.  Denne prøven er også egenkonstruert, og har 

dermed ingen standardisering.  Også denne oppgaven er sammensatt av lottobrikker.  Her er det 

imidlertid 4 og 4 bilder som hører sammen i sett.  Testen består av i alt 8 sett.  I hvert sett er det tre 

bilder med samme motto, f.eks. spiseredskap.  Det fjerde bildet har et helt annet motiv f.eks. "en 

jakke".  Barnet blir forklart testen ved at en serie vises, og man snakker med barnet om at tre bilder 

"hører sammen" mens ett bilde “ikke passer inn”.  Det bildet tas så vekk.   

 

Så prøver en barnet på neste serie.  Barnet blir ikke spurt om hvorfor et bilde velges vekk, bare 

hvilket bilde de ikke "vil ha med fordi det ikke passer inn".  Oppgaven gjøres bare en gang, fordi jeg 

regner med at sannsynligheten for at barnet husker hva det har svart forrige gang er stor. 
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Denne prøven var ikke egnet for barn under 10 år.  Det viste seg at de ikke hadde evnen til å se 

slike overordnede grupperinger, noe som gjorde at de ikke skjønte oppgaven, og bare gjettet.  Når 

det kom kommentarer om farge så var det greit, fordi oppgaven var nøye konstruert slik at man ikke 

kunne sortere brikker/motiv etter farge og på den måten få rett svar eller feil svar.  Hvis det var 

forskjellige farger var det i så fall to og to med forskjellige farger - aldri en.  Erfaringen om at barn 

raskt sorterer etter farge fikk jeg da jeg prøvde ut denne oppgaven på barn med fragilt-X syndrom.  

Det var det et barn som øyeblikkelig sorterte etter farger. 

 

For de over 10 år ble alle oppgavene presentert uansett resultat.  Riktig svar ble ikke opplyst.  Man 

bare takket for svaret - uansett om det var riktig eller ikke.  Man kommenterte ikke forklaringen på 

hvorfor en brikke ble valgt bort, annet enn ved å lytte aktivt til det barnet sa.  Så langt mulig viste jeg 

ikke med nikking, smil e.l. at man var mer fornøyd med ett bortvalg enn et annet hvis barnet begynte 

med å si: "Denne?" For så raskt å legge den ned igjen hvis man ikke fikk et smil eller et "ja" til svar.  

Jeg  sa bare:  "Valgte du den?", og ventet så rolig til barnet gjorde sitt valg. 

 

4.2.5.1 Erfaringer med oppgaven 

Prøven var enkel å gjennomføre.  Jeg la merke til at en del av de yngste barna kun gjettet.  For de 

eldre var dette vanskeligere å avsløre.    

 

4.2.5.2 Validitet av oppgaven  

Denne oppgaven ble laget for å se om barna raskt kunne finne felles faktorer, fellestrekk ved 

forskjellige bilder.  Oppgaven forutsetter at barnet har dannet overordnede grupper så som klær, 

leker, dyr osv.  

 

Indre validitet rundt denne oppgaven ble først og fremst forringet ved at: 

- barnet skjønte ikke oppgaven 

- barnet kjente bare en del av de tingene som var avbildet 

Noen få av de yngste barna lot seg ikke kartlegge med denne oppgaven.  Enten så skjønte de den 

ikke, eller så skjønte de ikke hvorfor de skulle velge vekk en ting.  For noen av de som tilkjennegav 

at de skjønte oppgaven når den ble forklart, var det relativt klart at de kun gjettet.  Det var 

interessent å se hvordan enkelte valgte riktig, meget raskt, men uten å kunne forklare hvorfor.  De 

ble ikke spurt om hvorfor brikken ble valgt, men de fleste sa det uansett.  Ord som "stygg" eller "ikke 

pen" kunne da bli brukt som forklaring. 
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Enkelte av barna kjente ikke igjen enkelte ting, noe som gjorde at svaret på den oppgaven kunne bli 

tilfeldig.  Dette var likevel vanskelig å vite fordi barnet kan kunne plassere et melkespann tilhørende 

en bondegård uten å huske ordet. 

 

Ytre validitet rundt denne testen ble først og fremst preget av: 

- barnet ser andre løsninger enn oppgavelageren 

- barnet sorterer ut det han/hun ikke liker - ikke vet hva er 

For en del av barna var denne oppgaven vanskelig.  Typisk er at noen av de yngste ikke klarte 

oppgaven og at ingen klarte alle oppgavene.  Det er alltid en mulighet for at barna ser andre 

fellestrekk og avvik enn det oppgavelageren har tenkt på, siden denne oppgaven ikke var 

standardisert.  

 

Viktigere er likevel at barna sorterer ut ifra andre kriterier i det øyeblikk de ikke skjønner oppgaven. 

 Det går da på hva de liker, er opptatt av, ikke liker osv.    

 

Prøven var meget rask å gjennomføre, og selv om dette var den siste oppgaven de fleste fikk, var 

det få som klaget over at det var kjedelig, eller som ikke ville se på bilder. 

 

4.2.5.3 Reliabilitet av oppgaven 

Reliabiliteten av denne prøven blir spesielt svekket ved: 

- ikke standardisert oppgave 

- andre løsninger kan være mulig 

- gjetting gir 25% mulighet for riktig svar 

Denne oppgaven ble ikke gjentatt, fordi jeg regnet med at de ville huske en del av sine svar - galt 

eller riktig.   

 

Siden denne prøven ikke er standardisert er det vanskelig å si om det kan være spesielle løsninger 

som kan være logiske og som burde godkjennes.  Enkelte oppgaver er vanskeligere enn de andre, 

noe som tydelig kommer fram i svarene.  Der hvor skille er stort f.eks. mellom "dyr" og "ting" eller 

"mat" og "klær" ser det ut som om barna har klart oppgaven.  Når det går på antall eller skille mellom 

leker og ikke leker (men fremdeles ting) har oppgaven falt vanskeligere ut.   

 

Dette er en oppgave som gir barnet mulighet for å gjette, og dermed få riktig svar.  Det er 25% 
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sjanse for at barnet gjetter riktig på den enkelte oppgave, noen som gjør at i snitt kan barnet få 2 

riktige uten å ha skjønt oppgaven.    

 

På bakgrunn av de store feilkildene som er nevnt over så har jeg valgt å se bort ifra resultatene på 

denne testen. 

 

4.2.6 Body mass index (BMI) 
 

BMI som står for Quetlet's body mass index er et matematisk mål på fettinnholdet i kroppen basert 

på individets høyde og vekt.  BMI regnes ut ved å dividere vekt på kvadratet av høyden.   BMI er 

spesielt beregnet på voksne og gir et bedre bilde av mengden av fett i kroppen enn når en kun tar 

høyde/vekt (vanlig måte å beregne overvekt på).  Dette fordi jo benbygning og muskelmasse også 

har en betydning for vekten.   

 

BMI kan også brukes som mål på fettinnhold i barnealder.  Det er da viktig å være oppmerksom på 

at BMI varierer med barnealder og kjønn.  Det er på bakgrunn av en amerikansk undersøkelse 

(Hammer LD, 1991) utarbeidet percentilkurver for BMI for barn.  Disse percentilkurvene tar hensyn 

til barnets alder og kjønn.   

 

Det er slik at både barn med PWS og Down syndrom er hypotome, og ofte relativt passive.  Barn 

med Williams syndrom er ofte meget aktive og ikke spesielt opptatt av mat.  Noen barn med 

Williams syndrom vil også benytte medisiner der bivirkningen er at de mister matlyst. Dette har gjort 

at jeg ikke har beregnet BMI for barn med Williams syndrom.   

 

4.2.6.1 Validitet og reliabilitet av BMI 

Ytre validitet 

I min oppgaven har for en del informanter foreldrene foretatt målingen av høyde og vekt.  Noen 

brukte målinger som nylig var tatt husket foreldrene og gav meg direkte, uten at ny måling ble tatt.  

Andre foreldre valgte å  foreta  ny måling fordi jeg skulle ha disse tallene.  For de barna som var på 

Frambu ble målinger foretatt under oppholdet av sykepleier eller av meg. 

 

Tallene for høyde og vekt er derfor samlet inn litt forskjellig slik at det er forhold ved den ytre 

validiteten som svekker resultatene noe. 
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Indre validitet 

Barn med PWS er som gruppe kortvokste.  Det vil si at gjennomsnittshøyden for gutter vil være 

under 155 cm for voksne personer, og 145 cm for jenter.  Siden kortvokstheten skyldes at det 

produseres for lite veksthormon kan veksthormon gis som behandling.  Behandlingen med 

veksthormon kan ha medført at enkelte av barna i min undersøkelse får en noe bedre BMI enn det 

ville hatt fordi muskelmassen også øker relativt til fettmengden, mens totalvekten omtrentlig er 

uforandret. 

   

Jeg har ikke samlet inn informasjon om hvor mange av barna i min undersøkelse som får tilført 

veksthormon.  Selv om dette medfører at barna disse barna kan spise noe mer for å kompensere for 

vekstøkningen, , vil det likevel være nødvendig med klare grenser og nøye voksenoppfølging i 

forhold til mat.  Bruk av veksthormon vil derfor ikke gjøre at det ikke er av interesse å se på om det 

er en sammenheng mellom BMI og atferd.  Dette fordi foreldre uansett må finne måter å kontrollere 

barnets kaloriinntak på og måter å øke den fysiske aktiviteten.  

 

Reliabiliteten 

Barn i utvikling spiser og vokser ujevnt.  Det vil si at BMI vil variere med alderen.  For å 

kompensere for dette har jeg brukt percentilkurver for BMI for hhv. jenter og gutter når jeg har skilt 

ut de barna som har avvikende BMI.  Disse percentilkurvene er utarbeidet av amerikanske forskere. 

 Som en vil se når jeg sammenligner mine rene BMI-tall med amerikanske BMI-tall for personer 

med PWS så er avvikene ganske store. Jeg kan ikke se bort ifra at percentilkurvene for norske barn 

- hvis de hadde vært laget - ville ha avveket noe fra de amerikanske.  Jeg mener likevel at utviklingen 

hos normale barn i vekst har så mange likhetstrekk at disse percentilkurvene er et godt redskap for å 

finne fram til de informantene i mitt materiale som har størst avvik. 

Det er slik at hos barn med PWS så vil muskelmassen være mindre enn hos andre barn med lik 

høyde, vekt, kjønn og alder.  Det vil derfor være viktig at man bruker en indeks som mest mulig tar 

hensyn til dette.  BMI er den mest brukte matematiske  indeksen for at en fra målt høyde og vekt 

kan beregne mengden av fett i kroppen, fordi den spesielt er god til å kompensere for varierende 

mengde av muskelmasse og beinbygningen.  Siden personer med PWS har spesielt store avvik når 

det gjelder muskelmassen vil resultatene likevel kunne bli unøyaktige.   

 

Jeg mener likevel at det å beregne BMI og samtidig å benytte de utarbeidde percentilkurver gir et 

meget godt grunnlag for at jeg kan finne fram til de personer i min undersøkelse som har de største 

avvik i forhold til en normalpopulasjon. 
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4.3  ANALYSEMETODER  
 
Det er til sammen fire hypoteser som skal undersøke. Disse hypotesene er satt opp og blir drøftet i 

siste del av kapittel V.  Analysen av de enkelte hypotesene er i underkapittel 5.3 til  5.6.  I kapittel 

VI vil jeg drøfte resultatene som en helhet. 

 

4.3.1 Felles for den beskrivende statistiske presentasjonen av mitt 
materiale 

 

For de enkelte diagnosegruppene som helhet og etter kjønn presenteres følgende: 

- resultatene fra kartleggingen av auditiv- og visuell hukommelse, tegnetest og BMI 

- hovedresultatene fra CBCK 

 

For CBCKs   områder, totalskår og innadvendt/utadvendt atferdssyndrom fant jeg gjennomsnitt 

(mean) og standardavvik (Sd) for alle testpersonene i den enkelte diagnosegruppe samt tilsvarende 

for resultatene fra tegnetest, auditiv - og visuell korttidshukommelse samt BMI (BMI kun for PWS 

og Down syndrom).  

 

Denne beskrivende statistikken er beregnet ved bruk av SPSS.  For bedre å kunne sammenligne 

mine resultater til de som Dykens (1995) har kommet med er også hver enkelt påstand (120 stk) fra 

CBCK beregnet for å finne gjennomsnitt (mean).  Til dette er Microsoft program EXEL benyttet. 

 

4.3.2 Felles for den analytiske statistiske presentasjonene i mitt materiale 

 

For statistisk å prøve ut mine hypoteser har jeg bruke t-test. Det krever at mine informanter deles i 

to grupper som kan sammenlignes.  Følgende inndeling ble gjort: 

 

Auditiv korttidshukommelse: Gruppen med dårlig resultat  består av de som har et resultat 

dårligere enn medianresultatet for hele gruppen 

 

Gruppen med godt resultat  består av de som har et resultat 

som er likt med eller bedre enn medianresultatet for hele 

gruppen 
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BMI:    Gruppen med lav BMI består av de barna som har et BMI-resultat som 

plasserer resultatet på en BMI- percentil på mindre enn 25. i forhold 

til normalbefolkningen 

 

Gruppen med høy BMI består av de barna som har et BMI-resultat 

som plasserer dem på en BMI-percentil på høyere enn 75. percentil i 

forhold til normalbefolkningen 

 

Det er her benyttet en teknikk hvor en bare ser på de informantene 

som ligger i ytterkant. 

 

Resultat på tegnetest:  Gruppen med dårlig resultat består av de som har et resultat dårligere 

enn medianresultatet for hele gruppen 

 

Gruppen med godt resultat består av de som har et resultat som er 

likt med eller bedre enn medianresultatet for hele gruppen 

 

Alder  :  Gruppen med lav alder består av de med alder fra og med 5 år til 12 år 

 

Gruppen med høy alder består av de med alder fra og med 12 år og 

oppover 

 

Videre må jeg  omformulere mine hypoteser til nullhypoteser.  Når sammenhengen mellom auditiv 

korttidshukommelse og sosial atferd hos barn og unge med PWS skal prøves ut medfører det at tre 

nullhypoteser framsettes og prøves med t-test.   

 

Nullhypotese 1: 

Det er ingen forskjell mellom gruppen med god auditiv korttidshukommelse og gruppen med dårlig 

auditiv korttidshukommelse når det gjelder totalskåren på CBCK. 

 

Nullhypotese 2: 

Det er ingen forskjell mellom gruppen med god auditiv korttidshukommelse og gruppen med dårlig 

auditiv korttidshukommelse når det gjelder skåren på innadvendt atferdssyndrom på CBCK. 
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Nullhypotese 3: 

Det er ingen forskjell mellom gruppen med god auditiv korttidshukommelse og gruppen med dårlig 

auditiv korttidshukommelse når det gjelder skåren på utagerende atferdssyndrom på CBCK. 

Dette fordi "sosial atferd"  blir beskrevet av disse tre CBCK-resultatene. 

 

Tilsvarende settes det opp nullhypoteser i forhold til alder, resultat på tegnetesten  og BMI.  

Informantgruppen deles hver gang i to grupper med hhv. godt og dårlig resultat eller lav og høy alder, 

og de samme tre områdene hos CBCK benyttes.. 

 

For å få en mer utdypende drøfting er også de 9 andre av CBCK sine resultatområder prøvet ut på 

tilsvarende måte i forhold til alder, BMI, auditiv korttidshukommelse og resultat på tegnetest.  

Resultatene er omtalt i resultatdelen for den enkelte hypotese.   

 

Hypotesene gjelder for barn med PWS.  Imidlertid er også samme statistiske analysemetode 

benyttet i forhold til barn med Williams syndrom, barn med Down syndrom, alle informantene og for 

barn med Williams syndrom og Down syndrom sammen.  Der hvor det framkommer statistiske funn 

som er lagt til grunn i den senere drøftingen er resultatene av denne statistiske utprøvingen tatt med i 

resultatdelen. 

 

Det er også gjort en tilsvarende t-test hvor informantene er gruppert ut ifra kjønn. 

 

4.3.3 Spesielle forhold for den enkelte diagnosegruppe 

 

I dette underkapittelet vil jeg kort nevne de avvik som forekommer i forhold til bearbeidingen av det 

statistiske materialet i kapittel V. 

 

4.3.3.1 PWS 

For denne gruppen har jeg ikke i underkapittel 5.1  sett på sammenhengen mellom alder og atferd da 

dette presenteres i underkapittel 5.5. 

 

4.3.3.2   Down syndrom 

Denne gruppen av informanter er alene som sammenlignende gruppe i forhold til hypotesetestingen 

rundt BMI.   
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4.3.3.3   Williams syndrom 

Jeg har valgt ikke å ta med informasjon om BMI vedrørende denne diagnosegruppen.  Dette gjør at 

barn med Williams syndrom ikke er brukt som en sammenlignende gruppe mht. BMI. 

 

4.3.4 Variansanalyse 

 

Det er benyttet ANOVA analyse for å se på om det er forskjell imellom informantgruppene med 

PWS, Down syndrom og Williams syndrom og i forhold til kjønn.  ANOVA blir også brukt for å 

sammenligne de barn fra de tre diagnosegruppene ved forskjellige alder for å se om forholdet mellom 

gruppene endrer seg ved økende alder. 

Det stilles samme krav til signifikans for ANOVA som for t-test; p<0.05. 
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4.4  PRESENTASJON AV DATA 

 

Det har vært vesentlig for meg å finne fram til en enkel, men likevel entydig måte, å presentere mine 

data på.  Jeg har innhentet mer informasjoner enn det jeg kan drøfte.  Jeg har derfor valgt å 

presentere mine data i en kort hovedtabell for alle diagnosegruppene,  alle informantene og etter 

kjønn.  Til slutt er de det statistiske materialet tilknyttet de fire hypotesene presentert hver for seg.  

 

Presentasjonen av dataene de enkelte diagnosegruppene (kap. 5.1 - 5.2) har lik struktur i sin 

oppbygging mht. tabeller og inndeling.  Tilsvarende er oppbyggingen av de underkapitlene som 

omfatter mine fire hypoteser (kap. 5.3 - 5.6) lik struktur. 

 

I tabellene og all informasjon tilknyttet tabellene er presentert med annen skrifttype (areal).  Dette er 

primært gjort fordi denne skrifttypen etter min mening er bedre lesbar i tabeller hvor plassen er 

begrenset. 

 

Presentasjonene av dataene, inklusive grafiske framstillinger, er gjort i WP 6.1. (Windows utgaven) 

uansett hvilket program som er benyttet for å beregne de enkelte dataene.  

 

4.4.1 Statistiske metoder 

 

Jeg har benyttet med av SPSS for den statistiske beregningen i forhold til median, mean og 

standardavvik (Sd).   Alle t-testene er beregnet ved bruk av SPSS sitt program for t-test for Equality 

of  Means, 2-tailed.  Dette resultatet er også beregnet med EXEL sin beregning for student t-test. 

 

4.4.2 Statistisk signifikans 

 

Følgende signifikansnivå er valgt: 

p <0.05 tilsier et nivå som er statistisk  signifikant.  

Jeg har satt en slik grense fordi det i denne undersøkelsen på forhånd er satt opp hypoteser som 

tidligere har vært utprøvet.   

Resultatene vil bli presentert på følgende måte: t(20)=2,45;p<0,03  hvor t betyr t-test, (20) vil si en 

frihetsgrad (df) 20 og 2,45 er t-verdien.  P-verdien er et direkte uttrykk for signifikansnivået. 
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V RESULTATER 

 

Dette kapittelet inneholder en presentasjon av resultatene fra kartleggingen.  Først presenteres  

resultatene for  PWS, Williams syndrom og Down syndrom.  Sammen med denne presentasjonen er 

det også foretatt en reliabilitetsdrøfting av resultatene fra kartlegging for den enkelte diagnosegruppe. 

 Resultatene fra denne undersøkelsen er drøftet i forhold til resultater fra andre undersøkelser.  Det 

er også foretatt en validitetsdrøfting i forhold til de resultatene som benyttes i hypotesetestingen.   

I kapittel 5.4 til 5.7 blir resultatene i forhold til de fire hypotesene er fremmet.   I drøftingen av den 

enkelte hypotesen og drøftingen av det samlede resultatet fra undersøkelsen er det henvist til en del 

av resultatene for den enkelte diagnosegruppe. 

 

5.1  PRESENTASJON AV 
KARTLEGGINGSRESULTATENE 

 

Det er til sammen med 52 informanter i denne undersøkelsen.  For en av informantene er det kun 

innhentet informasjoner fra CBCK.   Resultatene presenteres her i to tabeller, 5.1.a og 5.1.b, for å få 

bedre plass i den enkelte tabell.    

Tabell 5.1.a Gjennomsnittlig antall riktige svar på hukomelsestestene og 

gjennomsnittlig normert skår på tegnetesten vist for hver 

diagnosegruppe og for gutter/jenter 
 
VISUELL KORTTIDS-

HUKOMMELSE 

 
AUDITIV KORTTIDS-

HUKOMMELSE 

 
TEGNETEST 

 
GRUPPENE 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
PWS  (N = 21) 

 
10,1 

 
3,5 

 
14,0 

 
7,9 

 
63,7 

 
12,3 

 
 

 
GUTTER (N =11) 

 
8,8 

 
3,8 

 
13,5 

 
8,3 

 
61,1 

 
8,8 

 
 

 
JENTER (N = 10) 

 
11,5 

 
2,6 

 
14,7 

 
7,8 

 
66,5 

 
15,4 

 
DOWN SYNDROM (N = 13) 

 
6,3 

 
2,1 

 
4,4 

 
5,0 

 
66,5 

 
9,5 

 
 

 
GUTTER (N = 2) 

 
7,0 

 
2,8 

 
9,0 

 
11,3 

 
69,5 

 
6,4 

 
 

 
JENTER (N = 11) 

 
6,2 

 
2,0 

 
3,6 

 
3,5 

 
66,0 

 
9,6 

 
WILLIAMS SYNDROM 

 
9,9 

 
2,6 

 
14,6 

 
7,2 

 
60,8 

 
6,9 

 
 

 
GUTTER (N = 10) 

 
9,1 

 
1,4 

 
12,9 

 
5,3 

 
59,4 

 
6,5 

 
 

 
JENTER (N = 7) 

 
11,0 

 
3,7 

 
17,0 

 
9,1 

 
62,7 

 
7,5 
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Gjennomsnittsalderen på barna med PWS  (mean) 12 år og 2 måneder med en range fra 5 år og 6 
måneder til 20 år og fire måneder, mens  gjennomsnittsalderen for barn med Down syndrom var  
(mean) 9 år og  4 måneder med en range fra 5 år og 4 måneder til 19 år og 5 måneder og for 
Williams syndrom var gjennomsnittsalderen 12 år og 4 måneder med en range fra 7 år og 10 
måneder til 18 år og 2 måneder. 
 
Gjennomsnittsresultatet fra auditiv korttidshukommelse viser at barna med PWS husker tall med fire 
siffer.  Det er hele 5 informanter med PWS som klarer 5 siffer og 2 informanter som klarer  6 siffer.  
Barna med Williams syndrom hadde husket også i gjennomsnitt 4 siffer, og 2 barn husket 5 siffer og 
ett barn 6 siffer.  Det var 4 barn med Down syndrom som ikke klarte 2 siffer, og siden testen ikke 
måler ett siffer fikk de null i skår.   
 
På den visuelle testen husker i gjennomsnitt både barn med PWS og Williams 4 bilder.   Det var 3 
barn med Williams syndrom som husket 5 bilder og  1 barn som husket 6 bilder.  Det var 1 barn 
med Williams syndrom som husket 5 bilder og 1 barn som husket 6 bilder. 
 
BMI er bare beregnet for barn med PWS og for barn med Down syndrom.    Barn med PWS 
hadde en gjennomsnittlig BMI på  (mean)  22, 3 med et standardavvik på (Sd)  5,1 mens for barn 
med Downs syndrom en gjennomsnittlig BMI (mean) på 19,0 med et standardavvik (Sd) på 2,6.   
Når disse resultatene settes inn i percentilkurver (se vedlegg C) hvor det er tatt hensyn til barnets 
alder og kjønn, gir dette at gjennomsnittlig percentil for barn med PWS  (mean) er 61,0  med 
standardavvik på (Sd) på 36,0,  mens for Down er mean 50,0 og Sd er 31,5. 
 
Tabell 5.1.b Gjennomsnittlig T-skårer fra CBCK sine tre hovedområder for de tre 

gruppene av informanter og for gutter/jenter 
 
CBCK TOTAL 
SKÅR 

 
INNADVENDT 
ATFERDSSYNDROM 

 
UTAGERENDE 
ATFERDSSYNDROM 

 
GRUPPER 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
PWS  (N = 21) 

 
68,5 

 
4,9 

 
63,7 

 
7,1 

 
60,7 

 
7,1 

 
 

 
GUTTER (N =11) 

 
68,5 

 
5,4 

 
64,4 

 
8,2 

 
59,8 

 
7,2 

 
 

 
JENTER (N = 10) 

 
67,6 

 
4,6 

 
63,1 

 
6,1 

 
61,7 

 
7,3 

 
DOWN SYNDROM (N = 13) 

 
53,7 

 
7,8 

 
48,2 

 
7,4 

 
47,5 

 
9,2 

 
 

 
GUTTER (N = 2) 

 
57,0 

 
12,7 

 
50,0 

 
1,4 

 
52,0 

 
11,3 

 
 

 
JENTER (N = 11) 

 
53,1 

 
7,4 

 
47,9 

 
8,1 

 
46,7 

 
9,1 

 
WILLIAMS SYNDROM 

 
64,1 

 
9,9 

 
58,0 

 
12,4 

 
59,5 

 
10,0 

 
 

 
GUTTER (N = 10) 

 
58,1 

 
4,3 

 
51,2 

 
7,4 

 
54,7 

 
6,8 

 
 

 
JENTER (N = 8) 

 
71,6 

 
9,5 

 
66,5 

 
11,2 

 
65,5 

 
8,5 

 



 
 74   

For å kunne fastslå om diagnosegruppene skiller seg fra hverandre med hensyn på sosial atferd, og 

om det er kjønnsforskjeller for alle informantene, er det benyttet ANOVA.  Resultatene viser at det 

ikke er noen statistisk signifikant resultat i forhold til kjønn alene.  Resultatet for diagnose er 

F(1,46)=9,84; p<0,01 og for kjønn og diagnose sammen i en toveis interaksjon F(2,46)=8,08; 

p<0,001.  Dette tolker jeg slik at det er statistisk signifikant forskjell på barna i den enkelte 

diagnosegruppe, men ikke i forhold til kjønn alene,  i forhold til sosial atferd. Når en ser kjønn og 

diagnose sammen så er det en signifikant forskjell på sosial atferd.  Dette resultatet påvirkes primært 

av forskjellen mellom sosial atferd hos gutter og jenter med Williams syndrom.  Siden forskjellen 

mellom kjønnene ikke er like stor for barn med Down syndrom og PWS så slår ikke ANOVA ut for 

kjønn alene.  Av de  9 delområdene som CBCK spesifiserer er det for barn med PWS områdene 

for tilbaketrekking, somatiske plager, vennskap og konsentrasjon hvor vanskene er størst, mens barn 

med Williams syndrom har store vansker med konsentrasjon og i forhold til venner.   For barn med 

PWS så har de minst vansker med å følge regler, mens barn med Williams syndrom har minst 

vansker i forhold til angst og tilbaketrekking.  Barn med Down syndrom har gjennomgående mindre 

vansker på alle områder enn barn med PWS og Williams syndrom, men har størst problemer i 

forhold til venner og  i forhold til konsentrasjon.   

 

5.2  RELIABILITETEN OG VALIDITETEN AV MINE 
RESULTATER  

Siden ANOVA-analysen viste at det var signifikant forskjell på den sosiale atferden i den enkelte 

diagnosegruppe er resultatene drøftet for hver enkelt diagnosegruppe.  Det er benyttet sammen 

fremgangsmåte ved innsamling av data fra alle barna.  For diagnosegruppene PWS og Williams 

syndrom sammenlignes resultatene i denne undersøkelsen med resultatene fra utenlandske 

undersøkelser for bedre å kunne drøfte resultatenes reliabilitet.  Jeg har kommet i kontakt med mine 

informanter via nasjonale interesseforening og spesialsykehus, noe som er tilsvarende metode som er 

benyttet i de utenlandske undersøkelsene.  Der det er oppgitt er også i de utenlandske undersøkelse 

mor benyttet som primær informant vedrørende sosiale atferdstrekk i hjemmesituasjonen. 

 

5.2.1 Reliabiliteten av resultatene fra kartleggingen av visuell - og auditiv 
korttidshukommelse 

   

5.2.1.1 Auditiv korttidshukommelse 

Resultatet på den auditive korttidshukommelsestesten viser at barna med PWS husker flere siffer enn 

forventet, mens barn med Williams syndrom husket færre siffer enn forventet.  Mine resultater kan 

for Williams syndrom sammenlignes med et funn som Gosch (1994) har gjort hvor gjennomsnittlig 
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antall siffer husket var (mean) 4,33 ; Sd 1,12 hos en gruppe med 9 barn med Williams syndrom.  

Det er guttenes resultat som spesielt trekker ned gjennomsnittet i denne undersøkelsen, og de er 

også de informantene med dårligst gjennomsnittlig skår på tegnetesten.   For ti barn med Down 

syndrom i samme undersøkelse (Gosch) ble resultatet at gjennomsnittet for barn med Down syndrom 

 er at de husker 2 siffer.  Dette stemmer overens med resultatet i denne undersøkelsen.  Jeg har ikke 

funnet noen undersøkelser for barn med PWS hvor jeg kan sammenligne resultatene fra den auditive 

korttidshukommelsen direkte. 

Den store spredningen i resultatene tolker jeg som et uttrykk for at den auditive testen har skilt godt. 

 Siden en av mine hypoteser er  at jeg mener at det er en sammenheng mellom sosial atferd og auditiv 

korttidshukommelse, er det vesentlig at resultatene hver for seg på disse to områdene har en god 

reliabilitet.   

 

5.2.1.2 Validiteten av den auditive korttidshukommelsen 

Auditiv korttidshukommelse inngår i en av  de hypotesene som jeg har satt opp.  Tidligere har jeg 

drøftet at den auditive korttidshukommelsen ut ifra hukommelsesteori er en egen del av hukommelsen 

som ikke er direkte avhengig av andre deler av hukommelsen.   Jeg har kontrollert om resultatene for 

auditiv korttidshukommelse korrelerer med resultatene fra tegnetest eller resultatene fra den visuelle 

kartleggingen.   For barn med PWS finner jeg en sammenheng mellom resultatene fra auditiv 

korttidshukommelse og resultat på tegnetest, mens for barn med Williams syndrom og Down 

syndrom finner jeg ensammenheng mellom resultatene på auditiv korttidshukommelse ogresultatene 

for visuell korttidshukommelse, men ikke mellom auditiv korttidshukommelse og resultat på 

tegnetest.  Siden sammenhengen her noen ganger er i forhold til resultatet på tegnetest og andre 

ganger til resultatet på visuell kartlegging, så kan det styrke teorien om at auditiv 

korttidshukommelse, slik den i denne undersøkelsen er kartlagt, er en faktor som ikke for alle følger 

andre faktorer.  At generelt evnenivå spiller inn på resultatet på en slik måte at det setter grenser for 

resultatet,  mener jeg er forklaringen på denne sammenhengen mellom auditiv korttidshukommelse og 

generelt evnenivå hos barn med PWS i denne undersøkelsen.  Dette fordi spredningen på resultatet 

fra tegnetesten er mye større for barn med PWS enn spredningen er for barn med Williams syndrom 

og Down syndrom i denne undersøkelsen.   

 

De 17 barna under 10 år som er med i undersøkelsen har et gjennomsnittlig resultat (mean) på 5,0 

på den auditive korttidshukommelsestesten, mens de over 10 år har et gjennomsnitt på (mean) 15,2. 

 Dette tyder på at for de yngste barna i denne undersøkelsen så har alder spilt inn på resultatet.   

 

Det resultatet som har framkommet fra kartleggingen av auditiv korttidshukommelse mener jeg at er 

valid i forhold til å bruke i hypotesetestingen da resultatene etter min mening stemmer godt overens 
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med de teorier som tidligere er fremmet i forbindelse med hukommelsesteori. 

 

5.2.1.3 Reliabiliteten av resultatene fra kartleggingen av den visuell 

korttidshukommelse 

Resultatene på denne egenkonstruerte visuelle kartleggingsprøven gir et resultat som viser at 

gjennomsnittlig antall siffer husket og gjennomsnittlig antall bilder husket er likt for alle barn i alle tre 

diagnosegruppene.  Det kan være at siden disse visuelle bildene kan beskrives med et enkelt ord 

(som blomst, lue osv) så har den auditive korttidshukommelsen her vært en hjelpehukommelse.  

Denne faktoren kan ha fått betydelig innflytelse på resultatet.  Dette behøver ikke å tilsi at resultatene 

ikke er reliable, fordi både auditiv og visuell korttidshukommelse henger sammen med generelt 

evnenivå i noen grad, og for de yngste barna også med alder.   Jeg mener at barn med Williams 

syndrom har gjort det bedre enn forventet,  i og med at de har et resultat som er så likt resultatet til 

barna med PWS.  Det som kan ha skjedd er at etter at bildene har passert den visuelle 

tredimensjonale skisseblokken,  så har barna med Williams syndrom i stor grad gjort om bildene til 

ord.  Da forsterker den auditive hukommelsen den visuelle hukommelsen, slik at den svakheten de 

har på dette området skjules.  For å få fram deres svakhet på dette feltet måtte jeg ha benyttet 

abstrakte bilder på testen.   Crisco (1988) har funnet at barn med Williams syndrom har dårlige 

resultater på å huske abstrakte bilder, men ikke uten videre på bilder av ting som de kjenner. Ut ifra 

dette er ikke resultatene for barn med Williams syndrom overraskende.   De like resultatene kan 

også komme av at testen skiller for dårlig innenfor området 3 til 5 huskede bilder. 

 

Jeg har valgt å ta med resultatene fra den visuelle korttidshukommelsestesten, selv om det kan være 

at den auditive hukommelsen har virket inn på resultatene og på den måten svekket reliabiliteten.  

Resultatene fra den visuelle korttidshukommelseskartleggingen er ikke med i noen av de hypotesene 

jeg har satt opp.   Jeg mener at det forholdet at det er en sammenheng mellom resultatene fra den 

auditive- og den visuelle korttidshukommelseskartleggingen hos barn med Williams syndrom og 

Down syndrom kan tyde på at en her i noen grad har målt samme faktor to ganger.  Siden dette ikke 

har skjedd for barn med PWS kan det komme av at deres auditive korttidshukommelse ikke er 

bedre enn den visuelle korttidshukommelsen, slik at det har vært lite "hjelp" å få av den auditive 

korttidshukommelsen.   

 

5.2.2 Reliabiliteten av resultatene fra tegnetesten 

 

Som nevnt i kapittel  IV ville jeg forvente at resultatene på tegnetesten var noe bedre enn det vil være 

for en fullstendig evnetest for barn med PWS.  
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Tabell 5.2.a  Resultatene fra denne undersøkelsens tegnetest, og resultatene fra en 

oppsummerende internasjonal  kartlegging av IQ-nivå hos personer 

med PWS 
 
Fryns (1991) oppsummering av IQ fra 57 forskningsrapporter 

 
Denne 

undersøkelsen 

 
Grad av psykisk 

utviklingshemming 

 
IQ - tallområde 

 
%  

(N=575) 

 
%  

(N=21) 

 
Innenfor normalområdet 

 
> 85 

 
2% 

 
10% 

 
Grensetilfelle 

 
85 - ca. 70 

 
27% 

 
19% 

 
Mild grad 

 
ca. 70 - 50/55 

 
34% 

 
43% 

 
Moderat grad 

 
50/55 - 35/40 

 
27% 

 
29% 

 

I min utregning er det brukt 55 som grense mellom mild - og moderat grad.  Imidlertid må en også ta 

hensyn til at Goodenough-Harris Drawing Test ikke gir et resultat under 50 - uansett.  Dette kan 

være en medvirkende årsak til at gjennomsnittet er blitt noe høyere enn for sammenlignbare grupper 

av barn med PWS. 

 

Tilsvarende har jeg fått et relativt høyt resultat for barn med Down syndrom.  Dette mener jeg først 

og fremst kommer av at barne er inne i gode pedagogiske opplegg.  De er vant til å tegne, og mange 

av barna regner jeg med har undervisningsopplegg hvor kroppsbevissthet inngår som en viktig del.  

Dette vil påvirke resultatet. 

 

Barna med Williams syndrom gjør det som gruppe dårligst på denne testen.  Dette også som 

forventet, i og med at de er relativt sett svake på det visuelle området, foruten at deres 

konsentrasjonsevne er dårlig.  Begge disse forholdene vil spille inn på denne tegnetesten. 

 

Jeg mener at de resultatene jeg her har fått er valide innenfor den enkelte diagnosegruppe fordi denne 

tegnetesten er gjennomført likt for alle tre diagnosegruppene.  Resultatene gir ikke et riktig bilde av 

forskjellen mellom diagnosegruppene, fordi sterke- og svake sider hos barna innenfor den enkelte 

diagnosegruppe forrykker resultatet.  Resultatene for PWS virker reliable fordi de i stor grad 

stemmer overens med det andre undersøkelser viser, når en tar hensyn til de forhold som er nevnt 

ovenfor.   

 

5.2.2.1 Validiteten av resultatet på tegnetesten 
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Tegnetesten operasjonaliserer en av faktorene i en av hypotesene.  Jeg mener resultatene på 

tegnetesten er valide til bruk i hypotesetestingen, først og fremst fordi reliabiliteten er god, spesielt for 

barn med PWS.   Denne testen ble valgt fordi jeg ville skille generelt evnenivå og auditiv 

korttidshukommelse best mulig fra hverandre for gruppen PWS for å se på disse faktorenes 

innvirkning hver for seg på sosial atferd.  Dette er ut ifra teorien som er presentert tidligere viktig for 

barn med PWS, men ikke for barn med Williams syndrom eller Down syndrom.  De resultatene jeg 

får mht. mulige sammenheng mellom generelt evnenivå for barn med Down syndrom og barn med 

Williams syndrom kan derfor være mindre valide.   

 

5.2.3 Reliabiliteten av resultatene  fra CBCK  
 

Resultatene fra CBCK bygger på observasjoner gjort av foreldrene.  Det er alltid en mulighet for at 

foreldrene svarer bekreftende på påstander om sosial atferd de vet følger syndromet, selv om ikke 

deres barn ut ifra en objektiv vurdering i stor grad viser denne atferden.  Dette fordi foreldrene 

forventer denne sosiale atferden, og dermed legger spesielt merke til den.  Dette kan igjen være med 

på å forsterke denne atferden.  Dette forholdet gjelder for alle tre diagnosegruppene, i og med at alle 

foreldrene her er meget godt orientert om de sterke og svake sidene som følger barn med de enkelte 

syndrom som gruppe.  Dette er spesielt viktig å merke seg fordi mange av resultatene fra CBCK sin 

kartlegging bekrefter kjente trekk ved den enkelte diagnose.  Samtidig gjør det at resultatene så godt 

bekrefter kjente trekk ved diagnosene, at resultatene virker reliable. 

 

5.2.3.1 PWS 

De dataene jeg har fått inn på CBCK stemmer godt overens med tilsvarende resultater som Curfs 

(1991) fant da han benyttet CBCK i forhold  til mødrene til 27 pasienter med PWS i alderen 6 år og 

5 måneder til 18 år og 4 måneder.   Når jeg analyserer  de enkelte 120 svarene fra foreldrene  ser 

jeg at mine testpersoner med PWS har spesielle problemer i forhold til at de er lite aktive, spiser 

mye, noen får raseriutbrudd, noen er  sta, har talevansker og problemer i forhold til tvangshandlinger. 

  Disse områdene er nøye sammenfallende med de områdene som man ut ifra syndrombeskrivelsen 

forventer at barn med PWS har problemer innenfor i tillegg til deres psykisk utviklingshemming.  Det 

er spesielt interessent at tvangstanker/tvangshandlinger her har kommet fram, da man nylig har blitt 

oppmerksom på at dette atferdsområdet også berørte barn med PWS i alderen opp til 18 år.   
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Tab 5.2.Gjennomsnittlige CBCK-skårer for barn med PWS i denne undersøkelsen og en 

nederlandsk/belgisk undersøkelse (Curfs, 1990) etter kjønn og alder. 
 
CBCK TOTAL 

 
CBCK 

INNADVENDT 

 
CBCK UT-

AGERENDE 

 
GRUPPE 

 
 

 

N  
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
JENTER 5 - 11 ÅR 

 
2 

 
70,5 

 
4,5 

 
61,5 

 
3,5 

 
65,5 

 
6,5 

 
GUTTER 5 - 11 ÅR 

 
3 

 
64,7 

 
1,8 

 
60,0 

 
0,7 

 
53,7 

 
1,6 

 
JENTER 12 - 20 ÅR 

 
9 

 
66,9 

 
3,1 

 
63,5 

 
5,8 

 
60,8 

 
5,6 

 
DENNE 

UNDER-

SØKELSEN 

 
GUTTER 12 - 20 ÅR 

 
7 

 
68,8 

 
4,4 

 
64,9 

 
6,7 

 
60,2 

 
5,6 

 
JENTER 5 - 11 ÅR 

 
6 

 
69,4 

 
8,2 

 
65,3 

 
9,2 

 
68,6 

 
7,1 

 
GUTTER 5 - 11 ÅR 

 
7 

 
66,3 

 
6,6 

 
62,0 

 
6,7 

 
63,1 

 
9,4 

 
JENTER 12 - 20 ÅR 

 
8 

 
71,8 

 
6,8 

 
64,0 

 
4,5 

 
62,1 

 
7,7 

 
CURFS' 

UNDER-

SØKELSE 

 
GUTTER 12 - 20 ÅR 

 
5 

 
70,6 

 
6,9 

 
65,0 

 
7,4 

 
68,6 

 
4,8 

   

 

Resultatene er også godt sammenfallende med resultatene ifra Belgia/Nederland, selv om det også er 

klare forskjeller (se tabell 5.2.b).  Gjennomgående vider de norske resultatene at de norske barna 

med PWS har noe mindre sosiale atferdsvansker, med et unntak for de yngste jentene.  For barna i 

alderen 5 til 11 år er det kun 2 jenter og 3 gutter med i den norske kartleggingen, noe som gjør disse 

resultatene usikre.  Jeg mener derfor at resultatene fra CBCK er reliable.   

 

5.2.3.2 Validiteten av resultatene fra CBCK for PWS 

Resultatene fra CBCK operasjonaliserer sosial atferd i alle hypotesene.  Jeg mener at disse 

resultatene er valide.  Resultatene fra CBCK skiller godt også for psykisk utviklingshemmede, i og 

med at barn med Down syndrom får CBCK-skårer godt innenfor normalområdet.  Det ser ut som 

om CBCK fanger opp endringene i den sosiale atferden hos personer med PWS som skifter mellom 

en utagerende sosial atferd og en innadvendt sosial atferd.  Viktigst for validiteten er at resultatene er 

reliable.   

 

 5.2.3.3 Down syndrom 

De  resultatene jeg har på CBCK viser at barn med Down syndrom som helhet har en liten grad av 

sosiale atferdsvansker.  Ut ifra andre undersøkelser (James, 1992) som har sammenlignet sosiale 

belastninger  hos familier med Down syndrom, PWS og med normaltfungerende barn fant han at 
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familier med barn med Down syndrom viste en mye mindre stressbelastning enn familier med barn 

med PWS.  Hans resultater er sammenfallende med de jeg finner.   

 

James peker på at normaltfungerende barn som gruppe er ennå mindre stressbelastende enn barn 

med Down syndrom.  I min informantgruppe finner jeg  at det innenfor områdene for "vennskap" og 

for "konsentrasjonsvansker" er T-skårer som antyder at de barna med Down syndrom i denne 

undersøkelsen har noe større vansker enn normaltfungerende barn.   Jeg tolker imidlertid disse 

områdene så vesentlige for de belastninger en familie kan utsettes for mht. et barn som krever mye 

oppmerksomhet, at mine resultater også her kan sies å stemme godt overens med såvel James sine 

resultater sett i forhold til normaltfungerende barn. 

 

En del av barna med Down syndrom har lite verbalt språk og dette kunne en ha forventet at skapte 

enkelte sosiale atferdsvansker.  Dette f.eks. i form av sinnesutbrudd fordi de ikke får gitt uttrykk for 

sin mening.   Imidlertid er T-skårene så lave for alle barna med Down syndrom, så det ser ikke ut 

som om dette forholdet spiller spesielt inn. 

 

Jeg mener derfor at de resultatene som CBCK viser for barn med Down syndrom er reliable.   

 

5.2.3.4 Williams syndrom 

Resultatene fra CBCK viser at det er stort sprik i denne informantgruppen.  Gosch (1994) har brukt 

deler av CBCK i sin kartlegging av 19 barn med Williams syndrom.  Hennes resultater stemmer godt 

overens med de resultatene jeg finner for hele min informantgruppe.  Det gjelder spesielt områdene 

for konsentrasjonsvansker (sitte stille, hyperaktivitet, rastløs) og  vansker i forhold til venner (leker 

med yngre barn, ingen venner) .  Gosch peker på at vanskene avtar med økende alder, noe mine 

resultater også viser.  De vanskene som her er beskrevet er også godt dokumentert i den generelle 

beskrivelsen av denne diagnosen.  Jeg mener derfor at disse resultatene er reliable for denne 

informantgruppen som en helhet.  Når CBCK finner at barn med Williams syndrom har spesielle 

vansker med konsentrasjonen, men lite vansker i forbindelse med tilbaketrekking, så er det en god 

beskrivelse av de sosiale atferdsvanskene som spesielt preger  barn med denne diagnosen ut ifra den 

sosialmedisinske beskrivelsen.  

 

Tabell 5.1.b viser  at det er en markant forskjell mellom gutter og jenter med PWS i mitt materiale.  

Dette vil bli drøftet i kapittel 5.3 

 

 

5.2.4 BMI 
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Resultatene for BMI for barn med PWS i denne undersøkelsen viser at norske barn med PWS opp 

til 20 år har en tilnærmet normalt høyde/vektforhold (BMI).   I en sammenlignende undersøkelsen 

mellom barn i USA og Japan med PWS (Nagai, 1991) ser en imidlertid at barn med PWS i Japan 

har en mye mindre overvekt (fra -17% til + 134%) enn barn fra USA (fra 0 til + 300%).  

Resultatene i denne undersøkelsen stemmer best overens med resultatene fra Japan.  Som nevnt 

innledningsvis regnet jeg med at hos norske barn med PWS  så var ikke overvekt et stort problem.  

Dette var en vesentlig årsak til at jeg ønsket å se om det var noen sammenheng mellom sosial atferd 

og BMI.  De norske tallene viser først og fremst at jeg har en informantgruppe hvor foreldrene er 

godt orientert om farene ved overvekt, og ikke minst at de har tatt den belastningen det er å få til et 

høy aktivitet hos barna kombinert med kontrollert energiinntak.  Jeg regner med at både barn  i USA 

og Japan bruker veksthormon i noen grad, på lik linje med norske barn.  Bruk av veksthormon 

påvirker derfor ikke i vesentlig grad disse resultatene.   

Jeg mener derfor at mine resultater på dette området er representativt for barn med PWS fra familier 

hvor foreldrene er godt informert og bevisste i forhold til en ukontrollert vektøkning.  Reliabiliteten av 

resultatet må derfor nøye sees i sammenheng med de kriteriene som er satt opp for 

informantgruppen. 

 

5.2.4.1 Validiteten av BMI-resultatene  

Siden BMI-faktoren for barn er avhengig av alder og kjønn gir ikke de rene BMI-tallene et valid nok 

grunnlag for hypotesetesting.  Derfor er BMI-resultatene gjort om til percentilskår ved hjelp av 

tabellen i vedlegg C.  Percentilskårene tar hensyn til barnets alder og kjønn.  Barna med Down 

syndrom i denne undersøkelsen fikk da et gjennomsnittlig resultat på 50 percentil.  Dette resultatet 

virker reliabelt og jeg mener at resultatet for barn med PWS som viser en noe høyere 

gjennomsnittspercentil virker reliabelt, og at denne beregningsmåten gir et bedre bilde av forholdet 

mellom høyde og vekt for disse to gruppene.  Jeg mener derfor at dette er en valid måte å beregne 

BMI på til bruk i  en slik hypotesetesting. 

  

5.2.4.2 Barn med Down syndrom og BMI  

Barna med Down syndrom i denne undersøkelsen har en BMI som er meget godt fordelt rundt 50 

percentilen.  Ti av informantene har en BMI som tilsier at de er mellom 25 percentilen og 75 

percentilen.  Meanresultatet på 50 (percentil) gir derfor en meget god beskrivelse av resultatet.  

Dette resultatet viser etter min mening både at disse barna er godt fulgt opp av såvel foreldre som 

helsevesen, som at de BMI-kurvene som jeg har lagt til grunn også stemmer for psykisk 

utviklingshemmede barn..  Barn med Down syndrom er ofte hypotome (manglende muskelspenning) 

ved fødsel og krever mye trening.  Barn med Down syndrom har etter min mening lett for å bli litt for 
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passive samtidig som de som oftest har god apetitt, noe som gjør at de lett kan få noe overvekt.  

Resultatene stemmer godt overens med resultatene for barn med PWS og forventede resultater og er 

etter min mening reliable. 
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 5.3 FORSKJELLER PÅ GUTTER OG JENTER 

 

Som nevnt tidligere fant jeg at jentene med Williams syndrom i min undersøkelse viste en mye 

vanskeligere atferd enn guttene.   Dette avviker i noen grad fra hva andre har funnet tidligere, slik at 

jeg har valgt å drøfte dette funnet litt nærmere. 

 

5.3.1 Resultatene 

 

I tabell 5.1.b er satt opp resultatene for CBCK totalskår for hhv. gutter og jenter.  For barn med 

Down syndrom og barn med PWS er det ingen statistisk signifikante forskjeller mellom den sosiale 

atferden som gutter og jenter viser.  Jentene med Williams syndrom har en statistisk signifikant mye 

vanskeligere atferd på CBCK sine tre hovedområder enn gutten med Williams syndrom.  Total skår 

gir t(16)=3,87;p<0,002 og på innadvendt atferdssyndrom er t(16)=3,25;p<0,006 og på utagerende 

atferdssyndrom er t(16)=2,66;p<0,02.  Jentene med Williams syndrom har gjennomgående noe 

høyere gjennomsnittlige resultater (mean) på tegnetest og resultatene fra kartleggingen av 

korttidshukommelsen enn guttene med Williams syndrom, uten at resultatene er statistisk signifikant 

bedre.  Siden forskjellen i resultat på tegnetesten ikke viser en signifikant forskjell mener jeg at dette 

ikke kan tillegges spesiell vekt.  Dette selv om andre resultater peker på at de barna med et godt 

resultat på tegnetesten (IQ) ser ut til gjennomgående å ha en vanskeligere atferd enn de med dårlig 

resultat på tegnetesten. 

 

Mean alder for jentene med Williams syndrom er 12 år og 1 måned (range: 7 år 9 mnd til 17 år 5 

mnd) mens for guttene med Williams syndrom 13 år og 1 måned (range: 8 år 9 mnd til 18 år 2 mnd). 

  Jeg finner ikke at det er signifikante forskjeller mellom de yngste og de eldste guttene, men finner 

jeg at de yngste jentene har  signifikant større vansker innenfor CBCKs områder for "konsentrasjon" 

t(6)=3,05;p<0,03, innenfor området "regelbryting" t(6)=2,78;p<0,04 og innenfor området “venner” 

t(6)=3,57;p<0,02.  Innenfor alle disse områdene er de yngste jentene de som er de vanskeligste.   

Også for guttene med Williams syndrom viser CBCK resultatene en bedring i konsentrasjonen for de 

eldste, men denne forskjellen er ikke signifikant.   

 
5.3.2 Drøfting 

 

Jeg har ikke funnet noen undersøkelser hvor det er så stor forskjell mellom den sosiale atferden hos 

gutter og piker med Williams syndrom som resultatene fra CBCK i denne undersøkelsen viser.  

Gosch (1996 b) finner noen forskjeller mellom gutter og piker som innebærer at pikene gir mindre 

uttrykk for glede enn guttene, en forskjell som øker med økende alder.  Videre avtar den 
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kverulerende atferden hos guttene med økende alder, noe som ikke skjer i samme grad for pikene.  

Til slutt påpekes at de yngste pikene lettere tar til tårene enn guttene.   Gosch peker på at 

konsentrasjonen øker  med økende alder,  noe som tilsvarer det denne undersøkelsen viser.  Siden 

jeg ikke har funnet noen undersøkelse av barn med Williams syndrom som har brukt en fullstendig 

CBCK så er det vanskelig å kunne fastslå hvor avvikende resultatene i denne undersøkelsen er.  

 

Jeg er ikke kjent med at det er gjort en slik kartlegging i Norge tidligere.  Når jeg så i ettertid 

snakker med representanter for Norsk Forening for Williams syndrom så gir de uttrykk for en 

lettelse over at jeg har funnet noe de lenge har hatt mistanke om.  Foreningen har sett at mange 

foreldre har slitt med den sosiale atferden til jentene med Williams syndrom.  Ut ifra egen erfaring vet 

jeg at dette forholdet ikke kommer like klart fram på skolen.  Dette forholdet blir i noen grad 

bekreftet av at  jentene har et gjennomgående bedre resultat på tegnetest og på kartleggingen av 

auditiv- og verbal korttidshukommelse.  Jentenes sosiale atferdsvansker ser således ikke ut til å spille 

negativt  inn på disse resultatene. 

 

Denne atferdsforskjellen kan forklares med at jentene i stor grad må undertrykker sin umodne og 

hyperaktive atferd på skolen og i voksenstrukturert aktivitet, f.eks. skolefritidsordning og 

foreningsvirksomhet.  Dette fordi en hyperaktiv atferd preget av snakkesalighet, manglende sosiale 

grenser, liten impulskontroll og liten evne til konsentrasjon, gjør at de skiller seg ut fra resten av 

jentene.   Jentene med Williams syndrom ser at de andre jentene har en annen sosial atferd, noe som 

fører til at de undertrykker en del av sin utagerende sosiale atferd.  De lykkes nok i noen grad med 

dette, slik at de klarer å skjule noen av sine vansker.  Imidlertid faller de utenfor i sosiale aktiviteter 

som ikke er voksenkontrollert og tilrettelagt.   Undertrykkingen av hyperaktiviteten på skolen vil 

gjøre at de er mer slitne når de kommer hjem, og dermed blir vanskeligere å ha med å gjøre.  En 

undertrykking av hyperaktiv atferd på skolen og i voksenstrukturerte fritidsaktiviteter med en økende 

utagerende atferd hjemme er kjent fra bl.a. barn med Tourette syndrom. 

 

Guttene har slik jeg ser det samme umodne, hyperaktive, snakkesalige og impulsstyrte atferden.  

Imidlertid ser det ut som om en slik atferd i større grad godtas av de andre guttene.  Guttene med 

Williams syndrom vil finne andre gutter som i noen grad har samme sosiale atferdsmønster som de 

selv har, noe som gjør at de ikke føler seg så annerledes.  Dette gjør at guttene etter hvert finner en 

måte å være sosialt aktive på som i lang større grad aksepteres.   

 

Man kunne forvente at jentene søkte mer sosial kontakt med jevnaldrende gutter, evt. yngre gutter.  

De ville likevel skille seg ut.  Siden en del barn med Williams syndrom går tidligere i pubertet enn 

andre, samtidig som de er sosialt ukritiske overfor andre mennesker og da spesielt voksne,  har det i 

utenlandsk faglitteratur stadig vært omtalt tilfeller hvor jenter med Williams syndrom har vært seksuelt 
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utnyttet.  Det har gjort at man i Norge har lagt vekt på å lære jentene klare regler for sosial kontakt 

med eldre gutter og menn.  Dette kan ha vært med på å understreke den forskjellen disse jentene 

føler i forhold til andre jenter, foruten at det er med på å begrense de sosiale kontaktene med gutter. 

 

Jeg mener at den forskjellen jeg har funnet mellom gutter og jenters sosiale atferd hjemme i hovedsak 

må skyldes at den umodne og  hyperaktive sosiale atferden som følger dette syndromet stemmer 

mye dårligere overens med jenterollen enn gutterollen.  Dette gjør at jentene blir mer sosialt isolert og 

da får en mye vanskeligere sosial atferd hjemme.  I tillegg til dette kan det være at det er spesielle 

forhold knyttet til funksjonshemningen som også spiller inn.  Det må gjøres flere undersøkelser i flere 

land for å kunne fastslå dette slik at kulturelle forhold ikke blir for dominerende.  Det er imidlertid litt 

påfallende at en slik stor forskjell som denne undersøkelsen viser, ikke skulle være oppdaget i andre 

land. 

 

Det kun 8 jenter med i denne undersøkelsen.  Det er relativt store variasjoner innenfor gruppen, så 

jeg kan ikke se bort ifra at mitt hensiktsmessige utvalg har skjevheter.  De forskjellene som her har 

kommet fram bør gjøre at man i Norge i noen større grad bør observere den sosiale atferden barn 

og unge med Williams syndrom viser. 

 

Jeg har ikke funnet noe i den sosialmedisinske syndrombeskrivelsen som skulle tilsi at det er forskjell 

på gutter og jenter.  For barn med PWS eller barn med Down syndrom er det ingen statistisk 

signifikante forskjeller mellom gutter og jenter i forhold til den sosiale atferden CBCK kartlegger.  I 

en utenlandsk undersøkelse (Curfs, 1992) pekes det på at det er en gruppe av jenter med en 

umoden og hyperaktiv atferd som skiller seg ut.  Jeg fant ikke en tilsvarende gruppe jenter i mitt 

materiale.  De jentene som skilte seg negativt ut i Curfs' undersøkelse var umodne og hyperaktive, en 

beskrivelse som passer på jentegruppen med Williams syndrom i min undersøkelse.  Forklaringen på 

Curfs' funn kan være den samme som jeg har angitt tidligere.  Curfs har kun pekt på dette forholdet i 

sin artikkel, uten å gi noen mulig forklaring.  Funnet til Curfs kan tyde på at en umoden og hyperaktiv 

sosial atferd hos jenter også i Belgia/Nederland blir stigmatiserende. 

 

5.3.3 Tiltak 

 

Følgende to tiltaksområder bør vurderes spesielt i forbindelse med jenter med Williams syndrom: 

- styrke det sosiale nettverket 

- økte støttetiltak i hjemmet 

 

For å styrke det sosiale nettverket til jenter med Williams syndrom bør en både gi disse jentene økt 

sosial trening samtidig som man gir mer målrettet informasjon om de sosiale atferdsvanskene som 
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disse jentene har til medelever.  Ikke minst blir det viktig å legge vekt på å snakke med de andre 

elevene om hvordan de kan hjelpe til med å gi klare grenser samtidig som det gis aksept på at det er 

tillatt å være annerledes. 

 
Økte støttetiltak i hjemmet bør rette seg inn mot økt støttekontaktvirksomhet rettet mot sosiale 

aktiviteter som kan følge jenta med Williams syndrom gjennom hele barne- , ungdoms- og helst også 

voksentilværelsen.  Det er vesentlig at aktivitetene blir mangesidige slik at jenta ikke "bruker opp" et 

sosialt miljø med sin umodne hyperaktivitet for raskt.  Siden konsentrasjonen øker med årene og 

evnen til å følge regler også blir bedre er det viktig at man trener barna opp til å være i sosiale 

situasjoner som styrker en slik utvikling, selv om det til å begynne med vil kreve relativt store 

ressurser.   
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5.4  SAMMENHENG MELLOM MÅLT AUDITIV 
KORTTIDSHUKOMMELSE OG SOSIAL 
ATFERD 

Min hypotese er: 

Det er en sammenheng mellom målt auditiv korttidshukommelse og  sosial atferd hos barn og 

unge med PWS, men ikke hos barn med Williams syndrom eller Down syndrom 

 

5.4.1 Resultatene 

 

Denne hypotesen vil jeg forsøke å avgjøre sannheten av ved å benytte følgende framgangsmåte:  

Først sortere informanter med PWS i to grupper hhv. de  beste ut ifra auditiv hukommelse i gruppe 

"best" og de dårligste i gruppe "dårligst" .  Tilsvarende ble gjort for barn med Down syndrom og 

Williams syndrom.  Så sette gruppene best/dårligst opp mot hverandre i en  nullhypotese og prøve 

den nullhypotesen ut med en t-test.   Se ellers kap 4.  Resultatene er presentert i tabell 5.4. 
Tab. 5.4  Gjennomsnittlige T-skårer fra CBCK s tre hovedområder for barn med PWS, Down og 

Williams syndrom med god / dårlig auditiv korttidshukommelse 
 
Auditiv kort-
tidshukom-
melse 

 
CBCK, 
total skår 

 
CBCK, 
innadvendt 
atferdssyndrom 

 
CBCK, utagerende 
atferdssyndrom 

 
GRUPPE 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
_ 

 
Sd 

 
Dårligst (N=10) 

 
6,6 

 
4,2 

 
66,8 

 
4,6 

 
60,5 

 
4,5 

 
59,3 

 
6,3 

 
P
W
S 

 
Best  (N=11) 

 
20,2 

 
3,2 

 
69,2 

 
5,2 

 
66,7 

 
8,0 

 
62,0 

 
7,9 

 
Dårligst (N=6) 

 
0,7 

 
1,2 

 
53,8 

 
6,4 

 
49,0 

 
6,8 

 
48,0 

 
8,8 

 
D 
o 
w 
n 

 
 Best (N=7) 

 
7,6 

 
4,8 

 
53,6 

 
9,4 

 
47,6 

 
8,4 

 
47,1 

 
10,2 

 
Dårligst (N=7) 

 
8,7 

 
3,5 

 
64,3 

 
12,0 

 
57,6 

 
14,0 

 
60,3 

 
11,4 

 
W
S 

 
Best (N=10) 

 
18,7 

 
6,1 

 
63,2 

 
9,2 

 
57,7 

 
12,4 

 
58,5 

 
9,8 

 

Nullhypotesen: "Det er ingen forskjell i innadvendte sosiale atferdsvansker mellom gruppen med god 

auditiv korttidshukommelse og gruppen med dårlig auditiv korttidshukommelse hos barn med PWS" 

kan avvises idet t-test av denne nullhypotesen viser: t)=2,18;p<0,05.  Denne statistisk signifikante 

forskjellen antyder at de barna med PWS med best auditiv korttidshukommelse har større vansker i 

forhold til en innadvendt sosial atferd, enn de med dårligere auditiv korttidshukommelse har.  Det er 
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ingen statistisk signifikante forskjeller mellom de to gruppene for barn med PWS med hensyn på 

CBCKs to andre hovedområder.  Det kan ikke påvises noen sammenheng mellom auditiv 

korttidshukommelse og generelt evnenivå (resultat fra tegnetest), visuell korttidshukommelse eller 

BMI for PWS-gruppen.  Det er en slik sammenheng mellom auditiv korttidshukommelse og visuell 

korttidshukommelse både for barn med Down syndrom og Williams syndrom. 

 

Som nevnt i min drøfting av validiteten og reliabiliteten av resultatene fra den auditive 

korttidshukommelsestesten mente jeg at resultatet kunne påvirkes av alder for de yngste barna.  

Gjennomsnittsalderen for de med PWS med dårligst korttidshukommelse er (mean) 12 år mens for 

de med best korttidshukommelse er (mean) 15 år 6 måneder. Dette er en statistisk signifikant 

forskjell på t(19)=3,57; p<0,02.   Det er med to barn i førskolealder, som begge er i den dårligste 

gruppen.    Jeg har derfor også gjennomført samme statistiske t-test for barn med PWS uten disse to 

førskolebarna, men fikk et tilsvarende resultat for alle tre t-testene mellom de to gruppene og CBCK 

sine atferdsområder.  Det var da ingen statistisk signifikant forskjell mellom den gjennomsnittlige 

alderen for gruppene.  Jeg mener derfor at resultatet som er påvist for PWS ikke er et resultat av 

aldersfordelingen i denne informantgruppen. 

 

Når en ser på resultatene for alle mine 46 informanter  i  skolealder og deler de inn i to grupper med 

hhv god- og dårlig auditiv korttidshukommelse, så  finner jeg ingen statistisk signifikante forskjeller 

mellom gruppene og sosial atferd slik CBCK beskriver det i sine tre hovedgrupper.  Likeledes er det 

ingen statistisk signifikante funn for tilsvarende gruppene når en ser på de 31 informanter med 

Williams syndrom eller Down syndrom. 

 

Meanresultatene på tegnetesten er noe dårligere for den gruppen med PWS som har dårlig auditiv 

korttidshukommelse enn for den med god auditiv korttidshukommelse.  Den gruppen med dårlig 

auditiv korttidshukommelse har også en lavere gjennomsnittsalder, også når førskolebarna ikke er 

tatt med.  Imidlertid er ingen av disse sammenhengene statistisk signifikante.  Jeg vil senere vise at 

økende alder legger grunnlag for en mer innadvendt atferd.   Dette gjelder imidlertid for alle mine 

informanter, ikke bare de med PWS.   

 

Dette materialet tyder på at det kan være en sammenheng mellom auditiv korttidshukommelse og 

sosial innadvendt atferd slik den defineres av CBCK, hos barn med PWS men antakeligvis ikke hos 

barn med Down syndrom eller barn med Williams syndrom. 

 

5.4.2 Drøfting av hypotesen 
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Denne hypotesen blir statistisk bekreftet når sosial atferd defineres som den sosiale atferden som 

beskrives av CBCK sitt bredbånnede innadvendte atferdssyndrom.  Det vil si at de barna med PWS 

med best målt auditiv korttidshukommelse kan beskrives som de barna som gir uttrykk for mest 

angst, trekker seg lettest tilbake og klager mest over somatiske plager i forhold til barn med PWS 

med dårligere målt auditiv korttidshukommelse.  Dette skjer samtidig med at tilsvarende forhold ikke 

ser ut til å gjelde for barn med Down syndrom eller barn med Williams syndrom. 

 

Dette resultatet stemmer ikke overens med en antakelse som T Holland (1995) gjør hvor han peker 

på at dårlig auditiv korttidshukommelse kan være årsaken til noe av den vanskelige sosiale atferden 

som barn med PWS viser.  Baddeley (1990) peker også på at barn, generelt sett, med dårlig auditiv 

korttidshukommelse, vil ha vansker for å få med seg innholdet i meningstunge setninger.  Dette gjør 

at man skulle forvente at barn med dårlig auditiv korttidshukommelse skulle få en sosial atferd som 

var preget av regelbrudd.  De resultatene jeg har fått viser et statistisk signifikant omvendt resultat.   

 

Den gruppen av barn med PWS med en god auditiv korttidshukommelse hadde en sosial  atferd som 

stemmer godt overens med den  sosiale atferden den sosialmedisinske syndrombeskrivelsen for 

PWS beskriver.   Atferden hos de mer ressurssterke barna med PWS kan da være den som har 

kommet med i syndrombeskrivelsen, i og med at disse barna blir så lette å observere. 

 

Det kan synes som om de barna med PWS med best auditiv korttidshukommelse er de barna som 

relativt sett har lavest selvfølelse og føler størst utrygghet. 
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5.5  RESULTATER, HØYDE/VEKT FORHOLD OG 
SOSIAL ATFERD 

 

Min hypotese er:  Det er en sammenheng mellom høyde/vekt-faktoren (BMI) og sosial atferd 

hos barn og unge med PWS, men ikke hos barn med Down syndrom. 

 

5.5.1 Resultatene 

 

Denne hypotesen vil jeg forsøke å avgjøre sannheten av ved å benytte følgende framgangsmåte:  

Først sortere informantene med PWS i to grupper hhv. de informantene med  BMI lavere enn 25 

percentil (lav BMI) og de informantene med en BMI over 90 percentil (høy BMI).  Informantene 

med Down syndrom ble sortert i to grupper, en med høy BMI og en med lav BMI.   Se ellers 

kapittel IV for nærmere beskrivelse.  Resultatene blir presentert i tabell 5.5.  
Tab. 5.5   Gjennomsnittlige T-skårer fra CBCK for barn med PWS  og barn med Down syndrom  med 

hhv. lav BMI og med høy BMI 
 
CBCK, 

total skår 

 
CBCK, innadvendt 

atferdssyndrom 

 
CBCK, utagerende 

atferdssyndrom 

 
Grupper 

 

 

_ 
 
Sd 

 

_ 

 

Sd 

 

_ 

 

Sd 
 
Lav BMI (N=6) 

 
70,3 

 
4,8 

 
65,0 

 
4,6 

 
63,3 

 
8,2 

 
P 

W 

S 

 
Høy BMI  (N=7) 

 
65,3 

 
3,1 

 
59,9 

 
7,4 

 
59,1 

 
6,0 

 
Lav BMI (N=5) 

 
54,0 

 
9,0 

 
45,2 

 
10,1 

 
49,0 

 
11,3 

 
D 

o 

w 

n 

 
Høy BMI (N=8) 

 
53,5 

 
7,6 

 
50,1 

 
5,0 

 
46,6 

 
8,3 

 

Nullhypotesen "Det er ingen forskjell i sosial atferd hos barn med PWS med lav BMI i forhold 

til barn med høy BMI" kan avvises.  Resultatet er statistisk signifikant for totalskåren på CBCK med 

t(11)=2,28;p<0,05. Det er ingen slik statistisk signifikant forskjell for gruppen av barn med Down 

syndrom.   Dette resultatene antyder at barn med PWS  med en lav BMI kan ha større sosiale 

atferdsvansker enn de med høy BMI, dette i motsetning til barn med Down syndrom hvor en slik 

sammenheng ikke ser ut til å være til stede.  Det er ikke statistisk signifikante forskjeller for de to 

andre hovedområdene til CBCK for verken PWS eller barn med Down syndrom.  Det er bare 

delområdet for "somatiske plager" av de ni delområdene CBCK definerer som viser statistisk 
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signifikante forskjell for de to gruppene med PWS, t(11)=2,38;p<0,04.  Her viser resultatene at 

barna med PWS med lav BMI i større grad klager over somatiske plager.   Selv om ikke forskjellen 

er statistisk signifikant så er også de med PWS med lav BMI i noen grad mer aggressive enn de med 

høy BMI.   For barn med Down syndrom er det ingen av CBCK sine delområder som viser 

statistisk signifikante forskjeller, men  de med Down syndrom med høy BMI viser noe større grad av 

tilbaketrekking.  Denne sammenhengen er ikke statistisk signifikant.  Det er ingen statistisk 

signifikante forskjeller mellom disse to gruppene med hensyn på resultatene fra tegnetest og 

kartleggingen av auditiv og visuell korttidshukommelse verken for barn med Down syndrom eller 

barn med PWS.   

 

Barna med Down syndrom hadde en BMI som fordelte seg på fire percentilverdier, noe som gjorde 

det umulig å skille ut en midtgruppe. Hver yttergruppe består av kun ett barn.  Derfor er alle 

informantene med Down med i den sammenlignende gruppen.  Dette gjør at det er vanskelig å se om 

det kan være en tilsvarende tendens hos barn med Down syndrom ut ifra det utvalget som er med i 

denne undersøkelsen.   

 

5.5.2 Drøfting 

 

Ingen av informantene i denne undersøkelsen  hadde en overvekt som begrenset barnets daglige 

aktivitet.  Når resultater da viser at de barna med lavest BMI i min undersøkelse har større sosiale 

atferdsvansker enn de med høyest BMI, er det vesentlig å ta i betraktning at dette gjelder for en 

gruppe barn med et BMI-resultat innenfor normalområdet.  I en undersøkelse gjort av Dykens 

(1995) hvor hun har med i alt 25 barn og 61 voksne med PWS delte hun også inn sine informanter i 

to grupper med hhv lav BMI og høy BMI.  Gruppen med lav BMI har et gjennomsnitt (mean BMI) 

på 35, mens gruppen med høy BMI har et gjennomsnitt (mean BMI)  på 52.   Hun fant at de med 

lav BMI hadde større sosiale atferdsvansker.  Forskjellen er imidlertid at hennes informanter 

gjennomgående hadde en noe høyere BMI enn mine informanter.  Likevel var resultatet det samme.  

For å kunne forklare dette forholdet vil jeg trekke fram en undersøkelse til.  James (1991) peker på 

at stress i familien i forhold til et barn med PWS er vanlig.  Først og fremst fant han en høyere grad 

av tvangshandlinger hos mødrene (F.eks. kontrollere at kjøkkenet var rent, låst osv).  

 

Jeg  mener at forklaringen på at de med lavest BMI i min undersøkelse klager mer over somatiske 

plager og er noe mer aggressive - og dermed har en vanskeligere sosial atferd -  kan ha tre årsaker.  

 Den viktigste årsaken er at stressnivået rundt et barn som holdes på en meget streng diett er høyere, 

noe som skaper et noe stresset barn, som oppleves som et  barn med sosiale atferdsvansker.  Den 

andre hovedårsaken kan være knyttet opp mot egenoppfatningen hos barnet med PWS.  Hvis 
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barnet føler seg selv som tykkere enn gjennomsnittet, vil tiltakene rundt mat og fysisk trening i langt 

større grad bli forstått og akseptert av barnet,  enn når barnet opplever seg selv som like tynn eller 

tynnere enn  andre barn.    

 

Den tredje årsaken kan være mer medisinsk.  Medisinske funn tyder på at signalene om sult og 

metthet sendes fra maven til hjernen som vanlig, men hos personer med PWS er reseptorene i 

hjernen som skal tolke disse signalene, satt ut av funksjon helt eller delvis.  Det forholdet at de barna 

med lavest BMI klager mer over somatiske plager kan tyde på at disse signalene gjør at barnet føler 

seg uvel, uten at barnet kan angi en spesiell årsak.    

 

Hvis teorien om at det i noen grad er sultfølelse fra maven som skaper noen av de somatiske 

plagene, burde dette i mindre grad gjelde de amerikanske barna med i Dykens' undersøkelse, fordi 

de med lav BMI i hennes undersøkelse hadde en BMI tilsvarende de med høy BMI i min 

undersøkelse.  Dykens påpeker at de med lav BMI i hennes undersøkelse hadde en atferd som tydet 

på lav selvfølelse, isolasjon og pessimisme, noe hun forklarer med at det kan reflektere at barnet med 

PWS etter hvert opplever sin annerledeshet i forhold til jevnaldrende, og dermed får et dårlig 

selvbilde. Imidlertid har ikke Dykens rapportert om noen økende grad av somatiske klager hos de 

med lavest BMI.  Hun oppsummerer med å si:  "Weight, as assesses in Body Mass Index, may or 

may not associated with these difficulties." 

 

At det er de med lavest BMI i begge undersøkelsene som har størst vansker kan være en tilfeldighet. 

  Ut ifra resultatene i denne undersøkelsen kan det være at forholdet mellom høyde og vekt slik det 

blir uttrykt ved BMI kan fortelle noe om de sosiale atferdsvanskene et barn med PWS har.  

 

Når jeg ser på resultatene fra denne undersøkelsen sammen med andre undersøkelser er det grunn til 

å anta at både for en for lav BMI og for en meget høy BMI så blir de sosiale atferdsvanskene 

forsterket.   
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5.6  SAMMENHENG MELLOM MÅLT GENERELT 
EVNENIVÅ OG SOSIALE ATFERDS-
PROBLEMER 

 

 

Min hypotese er:  Det er en sammenheng mellom målt generelt evnenivå og sosial atferd hos 

barn og unge med PWS, men ikke hos barn med Down syndrom og Williams syndrom. 

 

5.6.1 Resultatene 

Denne hypotesen vil jeg forsøke å avgjøre sannheten av ved å benytte følgende framgangsmåte:  

Først sortere informantene med PWS i to grupper hhv. de informantene med  lavt skår på 

tegnetesten  og de med høyt skår på tegnetesten.  Tilsvarende ble også gjort for gruppene med barn 

med Down syndrom og Williams syndrom.  Se ellers kapittel IV for nærmere beskrivelse.  

Resultatene blir presentert i tabell 5.6.  
Tab. 5.6   Gjennomsnittlige T-skårer fra CBCK for barn med PWS, Down syndrom og  Williams 

syndrom  gruppert  med hhv.  lavt skår og høyt skår på tegnetesten  
 
CBCK 

Total skår 

 
CBCK, innadvendt 

atferdssyndrom 

 
CBCK, utagerende 

atferdssyndrom 

 
GRUPPE 

 

_ 

 

Sd 

 

_ 

 

Sd 

 

_ 

 

Sd 
 
Lav skår, tegnetest 

(N=11) 

 
67,7 

 
5,1 

 
62,5 

 
7,4 

 
59,3 

 
8,2 

 
P 
W 
S 

 
Høyt skår, tegnetest 

(N=10) 

 
68,4 

 
5,0 

 
64,9 

 
7,1 

 
62,0 

 
6,0 

 
Lav skår, tegnetest 

(N=7) 

 
50,6 

 
7,5 

 
47,9 

 
7,5 

 
44,1 

 
6,5 

 
D 
o 
w 
n 

 
Høyt skår, tegnetest 

(N=6) 

 
57,3 

 
7,0 

 
48,7 

 
6,3 

 
51,5 

 
10,7 

 
Lavt skår, tegnetest 

(N=7) 

 
60,1 

 
7,1 

 
54,7 

 
8,1 

 
56,6 

 
10,3 

 
W
S 

 
Høyt skår, tegnetest 

(N=10) 

 
66,1 

 
11,4 

 
59,7 

 
15,2 

 
61,1 

 
10,2 

 

Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom den sosiale atferden hos barn med PWS med hhv 

god og dårlig resultat på tegnetesten.  Dette tilsier at det ikke ser ut til å være noen sammenheng 
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mellom generelt evnenivå og sosial atferd hos barn med PWS. 

 

Det er et statistisk signifikant funn som viser at det er en sammenheng  mellom resultatet på tegnetest 

og konsentrasjonsvansker hos barn med Williams syndrom t(16)=2,53;p<0,03.  Resultatene påviser 

at de med best generelt evnenivå også har de største konsentrasjonsvanskene.   På alle tre 

hovedområdene har gruppen av barn med Williams syndrom og barn med Down syndrom med best 

skår på tegnetesten gjennomgående større vansker enn de med lavere skår på tegnetesten.   En slik 

tendens finner jeg ikke i resultatene for barn med PWS. 

 

5.6.1 Drøfting 

 

Resultatene fra denne undersøkelsen for PWS-gruppen bekrefter resultater utenlandske forskere har 

funnet (Dykens, Curfs mfl) at det ikke ser ut til å være noen sammenheng mellom generelt evnenivå 

og sosial atferd hos barn med PWS.  Siden jeg har benyttet en tegnetest, som ikke er en fullverdig 

evnetest, som grunnlag for å beregne generelt evnenivå, kunne resultatet ha avveket fra det andre 

undersøkelser har funnet.   

Ut ifra generell beskrivelse for barn med psykisk utviklingshemming (Hallahan, 1991) sier at man kan 

forvente at sosial atferd og IQ henger sammen, slik at desto dårligere IQ desto mer krevende sosial 

atferd.  Barn med Williams syndrom og barn med Down syndrom med godt resultat på tegnetesten, 

har noe større sosiale atferdsvansker, spesielt gjelder konsentrasjonsvansker.   

Konsentrasjonsvanskene er trukket fram som  ett av de områdene hvor barn med Williams syndrom 

har større vansker enn andre psykisk utviklingshemmede, i henhold til den sosialmedisinske 

beskrivelsen.  Jeg mener at dette kan komme av at deres ukonsentrerte atferd kommer tydeligere 

fram hos de med best resultat på tegnetesten,  fordi forskjellen mellom hva en skulle forvente av evne 

til å konsentrere seg ut ifra det inntrykket barnet rent evnemessigt gir, blir så stor.  Desto mer psykisk 

utviklingshemmet et barn er desto mindre konsentrasjon forventes av omgivelsene.   

 

Når jeg ikke finner noen sammenheng mellom generelt evnenivå og sosial atferd for PWS-gruppen 

så stemmer dette overens med alle de undersøkelsene som er gjort i utlandet som jeg har funnet.   
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5.7  SAMMENHENG MELLOM ALDER OG  SOSIAL 
ATFERD 

 

 

Min hypotese er:  Det er en sammenheng mellom økende alder og økende sosiale 

atferdsvansker hos barn og unge med PWS, men ikke hos barn med Down syndrom eller 

Williams syndrom. 

 

5.7.1 Resultatene 
 

Denne hypotesen vil jeg forsøke å avgjøre sannheten av ved å benytte følgende framgangsmåte:  

Først sortere informantene med PWS i to grupper hhv. de informantene under 12 år, de yngste, og 

de fra og med 12 år, de eldste. Tilsvarende ble gjort for barn med Down syndrom og barn med 

Williams syndrom.   Se ellers kapittel IV for nærmere beskrivelse.  Resultatene blir presentert i tabell 

5.7.  
Tab. 5.7   Gjennomsnittlige T-skårer fra CBCK for barn med PWS , Down syndrom eller Williams 

syndrom gruppert  ut  ifra alder 
 
CBCK 

Total skår 

 
CBCK, innadvendt 

atferdssyndrom 

 
CBCK, utagerende 

atferdssyndrom 

 
Grupper 

 

_ 
 
Sd 

 

_ 
 
Sd 

 

_ 
 
Sd 

 
Yngste (N=5) 

 
67,0 

 
4,8 

 
60,6 

 
2,7 

 
58,4 

 
8,1 

 
P 
W 
S 

 
Eldste (N=16) 

 
68,4 

 
5,1 

 
64,8 

 
7,8 

 
61,4 

 
6,9 

 
Yngst (N=11) 

 
52,6 

 
8,1 

 
46,8 

 
7,2 

 
46,5 

 
9,5 

 
D 
o 
w 
n 

 
Eldst (N=2) 

 
59,5 

 
0,7 

 
56,0 

 
0,0 

 
53,0 

 
5,7 

 
Yngst (N=6) 

 
70,0 

 
7,9 

 
58,5 

 
9,2 

 
68,2 

 
8,1 

 
W 
S  

Eldst (N=12) 
 
61,2 

 
7,0 

 
57,8 

 
6,8 

 
55,2 

 
6,2 

 

Nullhypotesene for barn med PWS for de tre hovedområdene til CBCK viser ved t-testing ingen 

statistisk signifikant forskjell.  Resultatene viser for de fleste av de 9 delområdene at den eldste 

gruppen med PWS har noe  økte sosiale atferdsvansker enn den yngste gruppen. Dette gjelder 

spesielt en atferd preget av problemer med venner, problemer med tvangstanker og tvangshandlinger 
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og økende somatiske plager.   For nullhypotesen knyttet til  CBCK sitt område 

"angst/depresjonsproblemer" viser det seg en statistisk signifikant forskjell ved t-test mellom den 

yngste og den eldste gruppa for barn med PWS: t(19)=2,47;p<0,03.    Når jeg ser på resultatene 

for alle mine 52 informanter finner jeg en tilsvarende resultat på t-test mellom de eldste og de yngste 

informantene t(50)=2,14;p<0,04.  Dette forsterkes ved at jeg finner at for alle mine informanter er 

det en sammenheng mellom alder og CBCK sitt bredbånnede innadvendte atferdssyndrom 

t(50)=2,83;p<0,01.  

 

Resultatene tyder på at det ikke er en annerledes sosial atferdsutvikling hos barn med PWS i forhold 

til barn med Down syndrom og Williams syndrom ved økende alder. 

 

5.7.2 Drøfting 

 

Resultatene tyder på at de eldste barna med PWS har større grad av angstproblemer enn de yngre, 

men at dette også gjelder for alle informantene som en helhet.  For å fange opp de mindre endringene 

er det foretatt en gjennomgang av de 120 enkelte påstandene som CBCK bygger på.  Resultatene 

viser at de eldste med PWS har en sosial atferd preget av ensomhet, redsel for å gjøre noe galt, 

nervøsitet, skyldfølelse,  mistenksomhet og tristhet i klart større grad enn de yngste barna.  Dykens 

(1995) fant at alder viste signifikant korrelasjon med  to områder, hhv. depresjonsproblemer og 

tilbaketrekking.   Dette tilsvarer det resultatet som jeg har funnet.  Dykens (1992) har kartlagt 6 

personer med PWS i alderen 13 til 19 år med CBCK.  Hun finner da at de har en meget vanskelig 

utagerende atferd slik som den beskrives av CBCK sitt utagerende atferdssyndrom.  Dykens' 

resultat stemmer godt overens med Curfs' (1990) resultat som peker på at en hyperaktiv og umoden 

atferd hos en gruppe jenter i ungdomsalderen.  Mine informanter viser ingen tendenser til et slikt 

utagerende "ungdomsopprør".  Dykens har så sett på utviklingen videre og finner at den utagerende 

atferden avtar med økende alder.  Det er overraskende at resultatene i denne undersøkelsen viser et 

tilsvarende trekk hos barn med PWS.  Foreldre har fortalt om at en utagerende atferd preget av 

raseriutbrudd og stahet, noen ganger sammen med voldsbruk, forekommer relativt hyppig.  Svarene 

fra mødrene på CBCK sine påstander kan tyde på at hyppigheten av disse hendelsene har vært 

lavere enn det antall muntlige beskrivelsene skulle tilsi.  De muntlige rapportene viser imidlertid at 

disse episodene er belastende for alle impliserte.  Den norske undersøkelsen er gjennomført på 

samme måte som undersøkelsene i USA og i Belgia/Nederland.  Jeg kan derfor ikke forklare 

resultatene på annen måte enn at barn med PWS i alderen 12 til 19 år i signifikant mindre grad viser 

utagerende atferd enn barna i USA. Den innadvendte atferden er det ingen forskjeller på.   

 

Det at de norske barna med PWS over 12 år har en viser en mindre negativ utagerende sosial atferd 
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enn amerikanske barn med PWS i samme alder er vanskelig å forklare.  Imidlertid har en 

undersøkelse mellom japanske og amerikanske barn (Henchett, 1991) at atferden til de japanske 

barna med PWS var mye bedre enn den de amerikanske viste.  Også her var det den sosiale 

atferden  i hjemmet som ble vurdert av foreldrene.   Henchett hevder at den mest nærliggende 

forklaringen er at miljøet i Japan er mye mer strukturert og forutsigbart i Japan enn i USA, noe som 

gir barna med PWS klarere rammer å forholde seg til.  I Norge har alle foreldre som har vært på 

kurs på Frambu fått fremhevet at et strukturert og forutsigbart miljø rundt det enkelte barn med 

PWS, er viktige tiltak for å forebygge negativ utagerende atferd.   Når jeg ser resultatene i denne 

undersøkelsen sammen med resultatene fra andre undersøkelser mener jeg at teorien om at barn med 

PWS trenger et strukturert og forutsigbart miljø for at utagerende sosial atferd skal kunne begrenses, 

underbygges. 
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VI KONKLUSJON 

 

Følgende forhold kommer fram i denne undersøkelsen: 

 

* De barna med PWS med best resultat på korttidshukommelsestesten har større vansker enn 

de med dårlig resultat på korttidshukommelsestesten i forhold til innadvendte atferdsproblemer 

 

* De eldste barna med PWS, Down og Williams syndrom hadde større sosiale atferdsvansker i 

forhold til innadvendte atferdsproblem enn de yngste barna 

 

* De barna med Williams syndrom og med Down syndrom med best resultat på tegnetesten 

hadde større konsentrasjonsvansker enn de med dårligst resultat 

 

* De barna med PWS med lav BMI hadde større sosiale vansker enn barna med høyere BMI 

 

* Jentene med Williams syndrom har større sosiale atferdsvansker enn guttene med Williams 

syndrom 

 

I dette kapittelet vil jeg se litt på mulige tiltak, både da med hensyn til hva vi bør opprettholde av 

tiltak, og eventuelle nye tiltak en bør vurdere.  I den sammenheng vil jeg drøfte disse funnene i en 

utdanningspolitisk sammenheng, fordi jeg mener at det kan være strukturelle forhold en bør se på, og 

ikke bare enkelttiltak.  Når det gjelder funnet vedrørende gutter og jenter med Williams syndrom så 

er dette drøftet tidligere, og tiltak foreslått, slik at dette ikke tas med i dettee kapittelet. 

 

6.1  STØRST VANSKER HOS DE GODT 
FUNGERENDE 

 

Det kan være at årsaken til at barn med PWS med relativt sett god korttidshukommelse, og barna 

med Williams syndrom og med Down syndrom med relativt sett godt generelt evnenivå viser en 

vanskelig sosial atferd, kan ha samme årsak.   Forklaringen er da at hos barn med Williams syndrom 

og med Down syndrom så er det barnets generelle evnenivå som er den vesentligste begrensende 

faktoren i forhold til at barnet skal kunne fungere godt intellektuelt sett.  Tilsvarende er det den 

auditive korttidshukommelsen for barn med PWS som utgjør begrensningen.    
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De barna med Down syndrom/Williams syndrom med best generelt evnenivå vil en se at nyttiggjør 

seg den treningen de får.  Dette gjør at det er lett å stille krav til barnet som ligger litt høyere enn det 

barnet kan klare over tid.  Dette gjør at barnet hele tiden er under press.  Selv om framgangen er 

god så øker avstanden til jevnaldrende, noe de barna med gode ressurser oppdager.  Når så skole, 

foreldre og andre voksne rundt barnet stadig stiller nye krav foruten at barnet sammenligner seg med 

normaltfungerende barn hele tiden, blir nederlaget uunngåelig.  De best fungerende barna er da de 

som først trekker seg, blir innadvendte og føler seg som tapere.   De barna som viser en dårligere 

evne til å nyttiggjøre seg formell trening, vil en ikke på samme måte stille like store krav til.  Da er det 

også lettere at voksne personer understreker at barnet ikke skal sammenligne seg med de andre.  De 

mål som settes opp for disse barna er dermed i større grad tilpasset barnets faktiske funksjonsevne. 

 

6.1.2 Tiltak 

 

Jeg mener at tiltakene i forhold til å forhindre at de best fungerende psykisk utviklingshemmede blir 

taperne sosialt sett kan grupperes i to hovedtiltaksområder: 

 

- aksept for at det er OK å være annerledes.  Dette ved å gi bedre informasjon til barnet 

selv, til medelever og voksne rundt barnet med funksjonshemningen om hvilke krav en 

bør stille  

 

- bygge opp flere sosiale arenaer hvor det enkelte funksjonshemmede barnet kan fungere 

ut ifra sine forutsetninger 

 

6.1.2.1 Det er lov å være annerledes 

Integreringen i skolen har etter min mening blitt for mye preget av at den funksjonshemmede skal 

tilpasse seg normalmiljøet, mens normalmiljøet ikke er villige til å tilpasse seg de funksjonshemmede i 

samme grad.   Integreringsreformen i norsk skole har tilført skoleverket betydelige økonomiske 

ressurser.  Imidlertid har jeg sett lite til den brede spesialpedagogiske tenkningen inn i det daglige 

arbeidet i skolen.  Jeg etterlyser en debatt og bruk av ressurser i forhold til å endre det pedagogiske 

innholdet i skolen slik at det bedre kan tilpasses det mangfold av elever som skolen i dag skal 

ivareta.  Det er et paradoks at for å ta inn 6-åringer i skolen så ser man behovet for å lage en ny 

pedagogikk tilpasset disse elevene.  Denne metodikkdebatten burde man også ha tatt da skolen for 

alle ble et motto.  Det er noe grunnleggende som mangler, selve tenkningen om det å være 

annerledes.  Ressurser til voksenoppfølging og organisatoriske tiltak blir da mer vesentlig enn selve 

målsettingen når den grunnleggende debatten mangler.   
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Jeg mener at resultatene i denne undersøkelsen viser at det er noe grunnleggende galt når de best 

fungerende av de psykisk utviklingshemmede ser ut til å bli taperne i dagens samfunn.   

 

6.1.2.2 Flere sosiale arenaer 

Et av de områdene hvor barna i denne undersøkelsen har størst vansker er i forhold til venner.  De 

kan klare å forholde seg til de andre funksjonsfriske barna i voksenstrukturerte sosiale 

sammenhenger.  Integreringen har forsterket tendensene til at funksjonshemmede barn blir alene i et 

barnemiljø med sin funksjonshemming.  Dette gjør både at det funksjonshemmede barnet lett føler 

seg mer annerledes enn det er, samtidig som det gir færre sosiale kontaktmuligheter.  Psykisk 

utviklingshemmede barn bør etter min mening ha sosial kontakt både med et funksjonsfriskt miljø og 

et funksjonshemmed miljø.  Visjonen om at dette kan være det samme miljøet, ser ut til ikke å ha rot 

i virkeligheten.  For å bygge opp et slikt integrert felles barne og ungdomsmiljø er det nødvendig at 

miljøene hver for seg er gode.  For å få til en samfunn hvor de psykisk utviklingshemmede får 

mulighet for å knytte sosiale kontakter over tid, mener jeg at man må benytte seg av segregerte tiltak. 

 Tiltak som da gjør det mulig å lage gode og sterke miljøer som kan være en referanseramme når 

man oppsøker de miljøene hvor alle skal delta på lik linje.   

 

Sagt litt mer konkret så vil det si at psykisk utviklingshemmede bør bygge opp sosiale kontakter 

både med funksjonsfriske og også med andre psykisk utviklingshemmede.  Miljøer for psykisk 

utviklingshemmede må, på grunn av at Norge er et land med store geografiske avstander,  skje på 

interkommunalt eller til og med på fylkesplan for en del funksjonshemmede, for at de skal kunne 

treffe personer som de har en del felles med.  Det kommunale eneansvaret for alle 

funksjonshemmede i  egen kommune kan ut ifra en slik tankegang være med på å isolere enkelte 

funksjonshemmede. 

 

Kartleggingen av de sosiale vanskene ut ifra økende alder viser at personer med PWS i Norge følger 

utviklingen til de andre informantene i undersøkelsen.  Det er overraskende at barna med PWS i 

denne undersøkelsen viser så lite aggresjon, sinne og stahet.   I normalbefolkningen finnes det et slik 

"ungdomsopprør".  Det får som oftest en form som er sosialt akseptert, også hos voksne.  Det 

krever stor sosial kompetanse hos et barn for å kunne gjøre opprør mot foreldre og andre voksne på 

en akseptert måte.  De resultatene man har fått på utenlandske undersøkelser er derfor ikke 

overraskende.  Opprøret mot foreldre og andre øvrighetspersoner kommer, men er ikke alltid 

tilpasset aksepterte rammer.  Når dette opprøret mangler hos personene med PWS, og også hos de 

andre informantene, så kan det ha nasjonale årsaker.  Lars Grue fant tilsvarende manglende 

ungdomsopprør hos barn med en fysisk funksjonshemming som gjorde dem avhengige av rullestol og 

mye praktisk hjelp.   Årsakene kan være de samme.  Det er vanskelig å gjøre opprør mot noen hvis 
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hjelp du er helt avhengig av.  For rullestolbrukeren er dette praktisk hjelp, men for barn med PWS er 

det hjelp til å klare seg gjennom dagene både praktisk og sosialt.  De har, uansett funksjonsnivå, lært 

at det er mye de ikke kan klare.  Trening og læring fører oftere til nye krav, mer enn til feiring av 

oppnådde resultater.  Barnet med PWS ser da at de voksne rundt han/henne er helt nødvendige for 

at situasjonen skal oppleves som trygg og forutsigbar.  Dermed kan ikke barnet gjøre opprør.  Dette 

ser ut til å gjelde alle barna i min undersøkelse.  Til og med barna med Williams syndrom med et 

meget vanskelig utagerende sosial atferd som småbarn, får som unge voksne en lite utagerende sosial 

atferd.   De yngste barna med Down syndrom har langt på vei en normal sosial atferd i førskolealder. 

 Resultatene for de to eldste informantene med Down syndrom tyder på at også disse barna får en 

atferd preget av innadvendt atferdsvansker tilsvarende de en finner hos unge voksne med PWS og 

Williams syndrom.  Selv om jeg ikke har funnet noen undersøkelse hvor CBCK er brukt på alle 

disse tre gruppene, tyder CBCK resultat for den enkelte gruppe på at denne sammenfallende 

tendens som denne undersøkelsen finner, ikke tilsvarer resultatene i andre land.  Årsakene til dette er 

sikkert sammensatt.  Det bør gjøres flere undersøkelser, gjerne med deltakelse fra flere land, for at 

man skal kunne finne fram til mulige forklaringer.  Jeg er kjent med at forskere i EU arbeider for å få 

til et slikt prosjekt, og jeg håper at det lar seg gjennomføre.   
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6.2  PWS OG MAT.  FOR MYE OG FOR LITE 
SKAPER SOSIALE ATFERDSVANSKER 

Det er overraskende at de barna med lavest BMI har en sosial atferd som oppleves som mer 

problematisk enn de med høyest BMI.  Dette spesielt fordi ingen av informantene hadde en stor 

overvekt.   Det er vanskelig å trekke noen konklusjon på bakgrunn av denne ene undersøkelsen av 

barn med PWS med en BMI under 37.  Dette er et enkelt resultat,  i og med at jeg ikke har funnet 

undersøkelser som er gjort på en gruppe barn med PWS med en så tilnærmet normal BMI-faktor.   

 

Jeg vil likevel hevde at resultatet fra denne undersøkelsen tyder på at stressnivået i hjemmet kan bli 

for høyt hvis dietten blir så streng at barnet ikke fullt ut aksepterer rettferdigheten i dietten.  Siden 

barn med PWS best forholder seg til konkreter så vil en hver forklaring som kan begrunnes med 

konkrete eksempler være best.  Hvis barnet kan se at det er "litt rundere" enn de andre, uten at det 

dermed har fått en overvekt, så blir det mye enklere for barnet med PWS å forstå og akseptere 

foreldrenes grenser.  Det vil ikke si at barna med PWS som er litt runde ikke vil bryte de reglene 

som gjelder for mat, men barnet vet da at foreldrenes reaksjon på et slik regelbrudd er riktig.  Det  

forholdet at barnet vet at reaksjonen fra foreldre er riktig gjør situasjonen mindre stressende for 

begge parter.  Hvis dette er riktig så vil det si at når jeg ser på forholdet høyde/vekt (BMI) og 

stressnivået rundt personen med PWS for å unngå skadelig overvekt, så vil disse forholdene også 

være avhengige av nasjonale faktorer mht. hvilken grad av overvekt som er vanlig i det samfunnet 

som helhet.  Det kan virke som om barn med PWS skal ha en liten overvekt i forhold til 

gjennomsnittet, men ikke en overvekt som begrenser sosial atferd eller som er medisinsk skadelig. 
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6.3  LIK SOSIAL ATFERD I HOS DE ELDSTE 

 

De sosiale vanskene som barna fra 15 år og oppover har skiller seg fra de sosiale vanskene som de 

yngste barna har.  I kapittel 5.1. viste jeg ved hjelp av ANOVA at de tre diagnosegruppene skilte 

seg fra hverandre.  Jeg har nå delt opp denne ANOVA-analysen i to områder hhv. for barna fra 5 til 

og med 12 år og for de fra 15 til 20 år. Den avhengige variable er CBCK totalskår, mens de 

uavhengige variablene er kjønn, diagnose og alder.   For gruppen fra 15 til 20 år er det ingen 

statistisk signifikant F-verdi, mens for informantene i alderen 5 - 12 år blir F=(2,10)=4.732; 

P<0.032 i forhold til diagnose, og F(1,10)=7,118;p=0.016 i forhold til kjønn.   Dette resultatet 

tolker jeg slik at for de over 15 år i denne undersøkelsen ser det ikke ut til å være noen forskjell i 

den sosiale atferden, slik denne atferden beskrives av CBCKs totalskår, i forhold til de forskjellige 

diagnosegruppene og heller ikke i forhold til ungdommens kjønn. For barna i alderen 5 til 12 år er 

det forskjell i den sosiale atferden ut ifra kjønn og også ut ifra diagnose. 

 

Det er overraskende at det ikke er noen forskjeller i den sosiale atferden ut ifra diagnose for 

informantene fra 15 år og oppover.  Jeg har ikke funnet utenlandske undersøkelser som har 

sammenlignet sosial atferd mellom flere diagnosegrupper på denne måten, men ut ifra en canadisk 

kartlegging hvor en sammenligner barn med PWS med barn med Down syndrom (James, 1992) 

kommer det fram at barn med PWS i ungdomsalderen er mye vanskeligere enn barn med Down 

syndrom.  James peker på at det finnes et godt økonomisk grunnlag for tiltak overfor barn med 

Down syndrom, men ikke overfor barn med PWS.  I Norge har vi et system som ivaretar alle 

psykisk utviklingshemmede på lik linje, noe som da ut ifra samme resonnement skulle kunne være en 

vesentlig årsak til det resultatet som en her ser.   Jeg tror også at dette er hovedårsaken til dette 

resultatet. 

 

Informantene fra 15 år og over viser en sosial atferd hvor de har økt konsentrasjonsevne og er 

mindre oppmerksomhetskrevende.  De endrer også i valg av venner og går fra å velge barn som er 

yngre enn seg til å velge barn som er eldre enn seg.  På den negative siden så gir de uttrykk for å 

være ulykkelig og triste, være passive, ikke være likt av andre barn, mer tretthet og hodepine og 

trekker seg tilbake.   

 

Skolen er en etter min den viktigste arenaen for psykisk utviklingshemmede barn i forhold til sosial 

kontakt med andre barn.  En av de viktigste intensjonene med integreringen av psykisk 

utviklingshemmede barn i normalskolen i Norge var at man ville få til en sosial integrering av barnet i 

forhold til jevnaldrende i nærmiljøet.  Det ser også ut som om man i noen grad har lykkes i en slik 
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integrering sosialt for de yngste barna.    Den sosiale integreringen som finner sted i norske 

barnehager og på barnetrinnet i grunnskolen ser ikke ut til å ha noen virkning på lengre sikt.  Tvert 

imot kan det tyde på at barn med PWS i større grad føler seg som annerledes og mislykket enn de 

ville ha gjort i et segregert tilbud, slik de får i andre land.  Den utagerende atferden som man finner i 

en del andre land tolker jeg også som et positivt tegn, ikke bare som negativt.  De positive sidene 

med ungdomsopprøret som blant annet er at barnet nå sier i fra om at det er i ferd med å bli voksen 

og vil ta ansvar for seg selv og egne handlinger, de signalene tør ikke de norske godt fungerende 

psykisk utviklingshemmede sende ut i samme grad.     

 

Den innadvendte sosiale atferden er lik for informantene i denne undersøkelsen og i de utenlandske 

undersøkelsene jeg sammenligner med.   Det er likevel en vesentlig forskjell, det at vi i Norge ikke 

ser ut til å ha klart å få til et opplegg som fører de psykisk utviklingshemmede fra en sosialt integrert 

hverdag i barnehagen til en sosialt integrert tilværelse som ungdom.   Det virker på meg som om det 

er en feil med den strukturen vi har innenfor skole og samfunn i forhold til psykisk 

utviklingshemmede.  Informantene gir uttrykk for å trives på skolen, og skulk forekommer i praksis 

ikke.  Generelt evnenivå holder seg og konsentrasjonen øker.  Alt dette tyder på at den intellektuelle 

delen er ivaretatt.   

 

Likevel er de som gruppe langt på vei sosialt isolert etter fylte 15 år og har lav selvfølelse og er redd 

for å gjøre gale ting.   Ut ifra de resultatene som foreligger i denne undersøkelsen sett i forhold til 

tilsvarende undersøkelser gjort i utlandet, så ser det ut som om man ikke har oppnådd noen ting på 

det sosiale området for barn med psykisk utviklingshemmede med integreringsreformen.   

 

6.3.1 Tiltak 

 

Jeg mener dermed ikke at vi skal gi opp tanken om integrering.  Vi er nødt til å gi 

integreringsmodellen vår et annet innhold på en del områder.   Jeg vil her kort skissere tre tiltak som 

jeg mener er helt nødvendige. 

 

1. Opprioritering av sosial trening i skoleverket hvor en både har sosial trening i forhold til andre 

psykisk utviklingshemmede og i forhold til normaltfungerende barn.   

 

2. Nedprioritering av allmennutdanningen og en mer målrettet utdanning i forhold til fremtidig 

bolig (ADL-trening), fritid og jobb.  En målsetting må være at alle psykisk utviklingshemmede 

på det nivå som denne undersøkelsen omfatter, har et realistisk yrkesmål før de begynner på 

videregående skole.  Denne jobben skal kommunen garantere før de begynner på 
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videregående skole slik at treningen blir best mulig.  

3. En bevisst satsing for å korte inn avstanden mellom barnetilværelsen og voksentilværelsen for 

de psykisk utviklingshemmede 

 

Disse tiltakene begrunner jeg først og fremst med at det ser ut som om psykisk utviklingshemmede 

over 15 år virker som de har mistet kontakten med sine jevnaldrende, også de litt yngre, og at de 

ikke finner noen mening i ungdomstilværelsen.  Dermed velger de eldre unge og voksne å være 

sammen med i langt høyere grad, men viktigst av alt er at de trekker seg.   Jeg mener at de fleste 

psykisk utviklingshemmede barn lever i en konkret verden.  De trenger mest av alt klare, konkrete 

mål og en trening i forhold til ferdigheter som de har nytte av  i praktiske daglige situasjoner.   

 

Dette bør medføre at samfunnet skaper en skolestruktur som nøye er knyttet opp mot fremtidig 

tilværelse.  For å få mening i den treningen som vi gir disse unge bør vi benytte oss av 

prosjektmetodikk.  Før de går ut av ungdomsskolen bør den enkelte unge psykisk 

utviklingshemmede ha en konkret oppfatning av hvilken jobb han/hun skal ha som voksen, hvilke 

krav samfunnet skal stille til selvstendighet i forhold til bolig, økonomi osv, og ikke minst hvilke 

sosiale aktiviteter man skal være med på som voksen.  Hvis skoleverket ved å benytte tiden i 

ungdomsskolen til noe yrkesutplassering, til økende grad av trening i forhold til å bo for seg selv og til 

samfunnslæring rettet mot aktiv bruk av nærmiljøet (bibliotek, posthus, bank men også foreninger, 

lag, kulturelle aktiviteter osv) så kan man i løpet av ungdomsskoletiden legge et grunnlag for hvilken 

trening som skal gis i den videregående skolen.  Læringen blir da plassert i en helhet, i et prosjekt, 

hvor rammene blir voksentilværelsen.   
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ETTERORD 

 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg fått betydelig bedre innsikt i de daglige vanskene som møter 

barn og unge med PWS, Down syn dom og Williams syndrom.  For en lærer er det hyggelig å se at 

de nyttiggjør sg formell skoletrening, noe som økt konsentrasjon og stabilt skår på generelt evnenivå 

gir uttrykk for.  At disse barna trives på skolen gir også svarene et klart uttrykk for. 

 

Jeg blir imidlertid lei meg og litt sint når jeg ser hvilke problemer som de strir med som unge.  Kan 

det være at vi "glemte" en overordnet metodikkdebatt når integreringen ble innført.  Ble dette 

administrative tiltaket et mål og ikke et middel.  Tenker vi fremdeles at allmennutdanning er det beste 

grunnlag for frie valg med hensyn på jobb og sosial aktivitet og likestilling mellom såvel menn og 

kvinner som barn med forskjellige kulturelle bakgrunn og for funksjonsfriske og funksjonshemmede? 

 I så fall vet jeg at vi har "glemt" at det å være psykisk utviklingshemmet vil si at man ikke kan 

overføre læring fra et område til et annet, og ikke minst at man lever i en konkret verden hvor 

overordnede begreper er meget vanskelig, kanskje umulige å fatte.  Kunnskap av den typen kan de 

fleste psykisk utviklingshemmede ikke nyttiggjøre seg. 

 

Selv om vi kanskje som samfunn har slått barnet ut med badevannet ser jeg at veien videre ikke er 

veien tilbake.  Vi må hente opp barnet og så bygge på de gode ting vi har fått til. 

 

For meg er det et paradoks at en oppgave som primært skulle se på de spesielle sosiale 

atferdsvanskene som barn med PWS viser og noen mulige årsaker til dette, skulle ende opp med et 

etterord hvor integrering og samfunnets opplæring av psykisk utviklingshemmede blir en viktig del av 

diskusjonen.  I ettertid ser jeg at den sosiale atferden som barn med PWS viser i noen grad er preget 

av syndromet, men at samfunnet rundt er den viktigste faktoren.   Det er også fellesnevneren for de 

andre psykisk utviklingshemmede i denne undersøkelsen. 
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VEDLEGG B  DEFINISJONER 

 

I denne oppgaven brukes en del ord og begreper i en begrenset eller utvidet betydning.  Jeg har valgt 

å benytte en del ord - spesielt i forhold til hukommelse - med spesiell vektlegging.  Dette er gjort for 

ikke å behøve å ta så mange forbehold når enkelte ord brukes.  Ordene "atferd" og "hukommelse" er 

i forbindelse med henvisninger til andre undersøkelser brukt mer allment, og da oftest som 

oversetting av ordene "behavior" og "memory".   

 

Arbeidshukommelse:  

Dette henviser til situasjoner hvor en må ta vare på, manipulere med og omforme før en 

svarer.   I de tilfelle jeg henviser til arbeidshukommelse hos mine informanter er det til 

det tallmessige resultatet av den observasjonen jeg har gjort for å få et mål for 

arbeidshukommelsen. 

 

Auditiv korttidshukommelse:  

Dette brukes om det resultatet som jeg har fått på deltesten fra ITPA for mine 

informanter.  Dette konkrete resultatet skal representere en persons  evnen til å gjenfinne 

ord eller lyder som en har hørt.  Den auditive korttidshukommelsen varer fra noen 

millisekunder opp til 5 til 10 sekunder.   De første millisekundene dekkes av 

ekkohukommelsen og hukommelsen av lyder, ord ut over ca. 10 sekunder dekkes av 

auditiv langtidshukommelse.  (Baddeley, 1990) 

 

Body-Mass index, BMI (Quetelet's BMI): 

I denne oppgaven har jeg fulgt ICD-normen som tilsier at Quetelet's body-mass index = 

vekt (kg)/høyde *høyde(m²).  BMI er et matematiske mål på fettinnhold i kroppen 

basert på individets høyde og vekt.  

 

CBCK: Denne forkortelsen brukes for å omtale testen  Achenbachs Child Behaviour Checklist 

(CBCK), foreldrerapporteringsdelen.  Det er den delen av denne testen jeg har 

benyttet. 

 

Ekkohukommelse: Se auditiv korttidshukommelse 

 

Episodisk hukommelse:   

Dette henviser til prosesser og sentralnervesystemets representasjon av nylige opptatte 
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hendelser, inkludert informasjon om når hendelsen skjedde, hva som kom før og etter 

denne hendelsen, og  konteksten rundt hendelsen. (Squire, 1986) 

Genfeil: Dette beskriver at det er påvist (laboratoriemessigt) en feil på et gen i et genpar. 

 

Gjenfinning: 

Gjenfinningprosessen er den konkrete handlingen som fører til at man kan "spille tilbake" 

og dermed huske situasjoner, episoder osv.  

 

Hukommelse: 

Menneskelig hukommelse er et system for lagring og gjenfinning av informasjon som vi 

har fått gjennom våre sanser (Baddeley, 1990).  Jeg benytter ordet "hukommelse" som 

et slik fellesbegrep for den menneskelige hukommelse. 

 

Hypotoni: Manglende muskelspenning (slapp muskulatur) som bl.a. fører til at de musklene som 

ikke er aktivt i bruk forbruker mindre energi 

 

Ikonisk hukommelse: Se visuell korttidshukommelse 

 

Innadvendt atferdssyndrom:  

CBCK beregner to bredbånnede atferdssyndomer.  Med innadvendt atferdssyndrom  

(internalizing syndrom på amerikansk) menes en atferd preget av indre konflikter, 

depresjon, engstelse og klage over somatiske lidelser og som måles av CBCK.  I 

tabeller og grafiske framstillinger er dette merket "innadvendt atferdssyndrom" 

 

Innkoding:  

Dette ordet brukes for å beskrive den prosessen som skjer når en situasjon, en episode 

blir prosessert inn. 

 

KUF: Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.  På grunn av navneendringer kan også 

betegnelsen UFD eller KUD være benyttet.  Alle forkortelsene henviser til 

utdanningsdepartementet, men i forskjellige tidsperioder. 

 

Psykisk utviklingshemmede: 

I en del undersøkelser er det henvist til IQ.  Siden mine litteraturhenvisninger 

hovedsakelig er fra sosialmedisinske miljøer er det brukt en inndeling av psykisk 

utviklingshemmede som er beskrevet i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
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Disorders (DSM-III-R) utgitt av American Psychiatric Association (1990).  Følgende 

inndeling blir da brukt: 

Mild:  50-55 til ca. 70 

Moderat:  35-40 til 50-55 

Alvorlig:  20-25 til 35-40 

Meget alvorlig: Under 20 eller 25 

I tillegg brukes "Grensesone" om de over ca. 70.  For personer med PWS vil denne 

betennelsen bli brukt for alle personer med målt IQ over ca. 70 - uansett øvre grense.  I 

min oppgave vil jeg bruke det normerte resultatet fra tegnetesten som en 

operasjonalisering av en tilsvarende egenskap.  Denne egenskapen omtales i teksten 

som generelt evnenivå. 

 

REM-søvn: 

Rapid-Eye-Movement (REM) er den delen av søvnen hvor øyet beveger seg raskt.   

Denne delen av søvnen er meget vesentlig for at man skal være uthvilt neste dag. 

   

Semantisk hukommelse:   

Med dette menes den organiserte kunnskap som et menneske har.  Dette innbefatter 

ord og verbale symboler, deres mening og referanser og regler og manipuleringen av 

dette (Weingartner, 1986). 

 

Sosial atferd: 

Dette er en direkte oversettelse av ordet "behavior" fra kartleggingsverktøyet 

Achenbachs Child Behavior Checklist, CBCK.   Med dette mener jeg den normerte T-

skåren på CBCK så lenge dette begrepet brukes om mine informanter. 

 

Tegnetest: Goodenough-Harris Drawing Test  er i denne oppgaven omtalt som tegnetest.   

 

Timer etter enkeltvedtak: 

Dette dreier seg om de ressurser som søkes fra skole/barnehage/foresatte til kommunen 

for at barnet skal få et likeverdig tilbud.  Dette er ressurser som forvaltes av 

skolemyndighetene i den enkelte kommune/fylke.  Ressursene skal vanligvis brukes ut 

ifra en individuell læreplan.  Dette er hjelp som gies i form av undervisningstimer/timer 

med assistent.  Disse ressursene kommer i tillegg til de vanlige ressursene 

grunnskole/videregående skole eller barnehage har. 
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Utagerende atferdssyndrom: 

CBCK beregner to bredbånnede atferdssyndromer.  Med utagerende atferdssyndrom 

menes en atferd preget av konflikter med andre mennesker så som aggressivitet, 

hyperaktivitet og kriminell aktivitet.  I tabeller og grafiske framstillinger er dette 

syndromets resultater merket med "utagerende atferdssyndrom". 

 

 Visuell korttidshukommelse: 

Visuell korttidshukommelse brukt i forbindelse med mine informanter vil være en 

henvisning til det konkrete observerte resultatet fra 

den oppgaven mine informanter fikk for å se hvor 

mange bilder de husket.  Jeg har latt dette 

resultatet være et uttrykk for den enkeltes evnen til 

å gjenfinne bilder eller visuelle inntrykk. Den 

visuelle korttidshukommelsen varer fra ca. 2 

sekunder opp til flere sekunder.  De første to 

sekundene dekkes av en ikonisk hukommelse 

(Baddeley, 1990).  Så - hvis mulig - støttes bildet 

opp av at man beskriver dette med ord og ord og 

bilde sammen huskes i flere sekunder.  Etter 

denne perioden overtar den visuelle 

korttidshukommelsen.     

 

WS  Brukes som forkortelse for Williams syndrom  
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