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Forord
Fagtorget er en nasjonal konferanse som skal synliggjøre praksis, utviklingsarbeid
og forskning innen førskole og skole i forhold til spesialpedagogikk, inkludering og
tilpasset opplæring.
Hovedtema for Fagtorget 2007 var ’Læring i fellesskap’.
I 2007 arrangerte Statped Nord på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet,
Fagtorget 2007 i Tromsø.
Fagtorget 2007 samlet mange deltakere fra Norge, Sverige og Russland. Det var
både nasjonale og internasjonale bidrag, deriblant fra arbeidet på Nordkalotten.
Det var også fokus på urfolksrettigheter gjennom bidrag fra samiske miljø.
Det var en veksling mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Deltakerne
hadde mulighet til å velge mellom rundt 45 parallelle sesjoner. I tillegg var det
posters og utstilling av lære- og hjelpemidler som belyste temaet.
I denne rapporten får du smakebiter fra flere av foredragene. Er du interessert i
plenumsforedragene, finner du dem fra side 17.
Rapporten er ført i pennen av frilansjournalist Bitten Munthe-Kaas.
Vi håper denne konferanserapporten vil være til inspirasjon og bidra til nye ideer
og utvikling av praksis.
Vi vil takke alle som bidro til å gjøre Fagtorget 2007 til en vellykket faglig
møteplass.

Alta, 3. juli 2008

Sissel Kløvjan
Seniorrådgiver Statped Nord
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Plenumsforedragene
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Joiken når fram

Marit Hætta Øverli joiket ikke om noe konkret. - Joik er noe som handler om våre innerste følelser – innerst
i hjertet. Når ord blir fattige – da når joiken fram, sa den samiske kvinnen fra Masi. Hun åpnet både 260
hjerter og Fagtorget 2007 i Tromsø.

Bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket

- Altfor ofte ser vi at tiltakskjeden ikke har fungert
optimalt i forhold til de som trenger mest støtte i
motvinden de tidlig møter i livet.

Ludvigsen siterte Konfucius – som mener at; ”det er
bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket”.
- Noen ser likevel ikke lyset. Eller kanskje er
det noen av oss som ikke tenner det for dem?
Jeg spør med referanse til at bare 56 prosent av
elevene ved yrkesfaglig retning og 85 prosent på
teorifaglig retning fullfører slik de optimistisk
planla da de startet i videregående skole. Noe
gikk galt – og mest for guttene. Kanskje er det
fordi vi ikke alltid evner så godt som vi burde å
se det 18-årige utdanningsløpet som helhet? Eller
kanskje er det fordi vi ikke lykkes med svarene på
de tre spørsmålene som rektor Eli J. Cartens ved
Borgtun skole i Tromsø har som grunnmur - der det
undervises på 18 språk. Her skal man svare ja når
elever og foreldre spør: ”Ser du meg?” ”Er du glad i
meg?” og ”Har du plass for meg?”.

Fylkesmann Svein Ludvigsen i Troms hilste de
ca. 260 deltakerne på nasjonalt spesialpedagogisk
Fagtorg 2007 med å minne om at det er noen
som ikke klarer å få utbytte av skoleløpet uten
spesiell tilrettelegging. – I denne sammenheng har
spesialpedagogikken sin plass.

Dere som deltar på denne konferansen, representerer
den pedagogiske tiltaksrekken og utgjør den samlede
kompetansen på området. Når dere lykkes i deres
arbeid, er det noen på skolebenken som også gjør
det. Da går noen fra vegring til mestring,
sa Svein Ludvigsen.

Fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen
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Tenk individ!

Mor og brukerrepresentant Kristin Solberg

- Betydningen av at man i skolesammenheng
tenker individ – og ikke generaliserer ut fra en
gruppetenkning – kan ikke understrekes sterkt nok.
Mor og brukerrepresentant, Kristin Solberg
fra Tromsø, var første foredragsholder på
Spesialpedagogisk Fagtorg 2007. Hun har en sønn på
25 år med mange ressurser og interesser, men også
omfattende funksjonsnedsettelse og store behov for
bistand og særskilt tilrettelegging i situasjoner som
har med opplæring å gjøre.
Solberg var samtidig opptatt av at skolen må legge
vekt på hva slags interesser og behov den enkelte
elev har og hvordan det skal tilrettelegges for at han
eller hun kan få utnyttet sine ressurser og ivaretatt
sine sosiale behov best mulig. - Selvsagt må elever
med spesielle utfordringer ha kvalifisert hjelp. Det er
likevel av svært viktig at dette skjer med minst mulig
marginalisering og isolering som resultat. Behov
for kvalifisert faglig hjelp bør med andre ord ikke
stå i veien for tilbud på nærskolen eller innen den
videregående retning hvor eleven har best mulighet
for å få utbytte av skoletilbudet.
Solberg kom deretter inn på de mange ulempene
det er for barn å bli tatt ut av sitt nærmiljø. – De
har mye å hente på kontakt med jevnaldrende. Selv
om de sentraliserte løsningene kan fungere godt for
noen, suger de til seg elever som samlet sett ville
fått det bedre på nærskolen. De blir lett en sovepute
i forhold til utviklingen av alle skoler. Behov for

erfaringsutveksling og kompetansebygging kan
ivaretas med faglige nettverk, veiledning utenfra,
kurs osv. Organiseringen må ivareta den enkeltes
behov for tilhørighet og faglige utbytte.
Tilhørighet til klassen
Neste tema i Solbergs foredrag var betydningen av
tilhørighet i klassen. - Det er viktig for alle elever å
føle tilhørighet til en klart definert og stabil gruppe
medelever. Dette ble understreket av Stortinget i
forbindelse med at opplæringsloven ble endret for
å åpne for en større variasjon i organiseringen av
undervisningen. Vi ser imidlertid etter hvert mange
eksempler på at skoledagen organiseres slik at
klassen/gruppen som arena for tilhørighet og sosial
kontakt i stedet erstattes av et mylder av store og små
grupper med varierende elevsammensetning. Denne
utviklingen går særlig ut over de med størst behov
for stabile rammer og for de sosiale mulighetene en
klasse gir.
Min sønn har stort sett hatt en tredelt skolehverdag
– fordelt på opplæring alene, i gruppe fra to til
fem seks eller sammen med resten av klassen.
For ham har det fungert bra ettersom det har vært
bestemt, organisert og tilpasset med tanke på hans
behov. Det er imidlertid vår erfaring at det generelt
i skolesamfunnet er for lite bevissthet rundt den
særskilte tilretteleggingen som må til for at den
enkelte både skal kunne delta i fellesskapet og å få
utbytte av undervisningen sammen med medelever.
Det er viktig med god planlegging og samarbeid
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mellom de involverte lærerne. Forberedelser er
nødvendige for å ivareta den enkeltes behov for
forutsigbarhet og trygghet. Det er helt avgjørende at
skolen eller barnehagen har en ledelse som er tydelig
på at en slik praksis skal prioriteres.
Prosjekter
Solberg var ellers opptatt av at det i forbindelse
med prosjektarbeid og liknende er nødvendig å
ta høyde for alle elevers behov med hensyn til
temaer, arbeidsform, gruppesammensetning osv. - I
forbindelse med denne arbeidsformen er det også
fritt fram for å jobbe hjemme hos hverandre – som i
sin tur gir mulighet for å bli bedre kjent. De praktiske
fagene gir også fantastiske muligheter – både i
heimkunnskap og til og med gym. På videregående
skole ligger det i tillegg mange muligheter i musikk
og drama, noe vår sønn har spesielt gode erfaringer
fra. Det å gi litt ekstra rom for å la eleven med
spesielle behov få vise seg fram på sitt aller beste –
med sine spesialiteter – ”showing their individual
beauty” er også av uvurderlig betydning.
Uvurderlig og vanskelig
Avslutningsvis kom Kristin Solberg inn på
betydningen av et jevnlig og godt skole-hjem-
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samarbeid – som hun karakteriserte som både
uvurderlig og vanskelig. - I utformingen av
spesialundervisning skal det legges stor vekt på
hva foreldre og eleven mener. Dette samarbeidet
skal omfatte det meste: Utforming og evaluering
av den individuelle opplæringsplanen, sosiale og
læringsmessige utfordringer og prioriteringer,
læremidler - og ikke minst: Alle de krevende og
smertefulle overgangene.
Solberg mente at grunnen til at samarbeidet ofte kan
være vanskelig blant annet handler om at foreldre
kan utfordre pedagogers faglighet på en måte som
de ikke alltid setter pris på. – Samtidig som vi kan
forvente mye av skolefolk, må også de forholde seg
til at vi har relevante kunnskaper og erfaringer. For
pedagoger kan det også være en utfordring å måtte
ta inn over seg en større del av elevenes hverdag enn
de kanskje ønsker. Vi foreldre kan dessuten være
uenige, frustrerte, sinte og lei oss. Dette må skolefolk
både ha tid, forståelse for og overskudd til å takle
når de skal samarbeide med oss, presiserte Kristin
Solberg.

Modell-prosjektet ga tja-konklusjon

Ingrid Fylling, Nordlandsforskning

- Bedre tilpasset opplæring resulterer ikke
nødvendigvis i mindre spesialundervisning.
Det ble hovedkonklusjonen i det såkalte
”Modellprosjekt om tilpasset opplæring og
spesialundervisning” som Utdanningsdirektoratet
tok initiativ til – og ledet av Ingrid Fylling ved
Nordlandsforskning. Prosjektet ble etablert for
å prøve ut nye modeller for bruk og fordeling
av ressurser som kan redusere omfanget av
spesialundervisning. Arbeidet ble iverksatt i oktober
2004 og omfattet ti kommuner i de fire fylkene
Finnmark, Møre og Romsdal, Rogaland og Akershus
samt tre fylkeskommuner (fem videregående skoler)
Fylling sa i sitt foredrag at skolene og kommunene
som deltok i prosjektet viste stor aktivitet og
kreativitet i sitt utviklingsarbeid med å tilpasse
sin ordinære opplæring bedre for de som trenger
spesialundervisning. - Kommunene forpliktet seg til
ikke å redusere det totalet omfanget av ressurser i
prosjektperioden. I så og si alle var det likevel frykt
for at det å redusere antallet enkeltvedtak kunne
innebære at man på sikt ville miste ressurser til
tilpasset opplæring. Det ble samtidig uttrykt et ønske
om å inkludere flest mulig elever i den ordinære
opplæringen gjennom en mer fleksibel bruk av
ressursene, sa Ingrid Fylling. .
Tja-konklusjonen
Hun konkluderte med et ”tja” på hvorvidt
prosjektkommunene reduserte omfanget
av spesialundervisningen. - Fem av de ti –

eller halvparten – gjorde det. De fleste av
disse arbeidet mye med utviklingen av nye
ressursfordelingsmodeller. Fire kommuner økte
derimot sitt omfang av spesialundervisning i
perioden – mens en opprettholdt samme nivå som før
prosjektet ble startet.
Det er likevel vanskelig å si om det var
prosjektet som sådan som bidro til reduksjonen
av spesialundervisningen i de fem kommunene.
Arbeidet med å redusere spesialundervisningen i
noen av dem var allerede startet før prosjektet startet,
mens det i andre gikk parallelt med prosjektarbeidet.
Lite sentralt dirigert
Ingrid Fylling ga uttrykk for at hun tror at den
store kreativiteten, innsatsviljen, entusiasmen og
aktiviteten som prosjektet utløste ved alle skolene,
trolig hadde sammenheng med at det i liten grad var
sentralt dirigert. - Skolene fikk dermed stor frihet
til selv å konkretisere sine målsettinger i tråd med
lokale forutsetninger. Dette arbeidet bidro dessuten
til at søkelyset ble rettet mot tilpasset opplæring,
spesialundervisning og til arbeid med å etablere
nye måter å arbeide på. Noen valgte å jobbe med
spesielle pedagogiske modeller. Andre valgte å
fokusere på utsatte elevgrupper. Atter andre arbeidet
med å få på plass organisatoriske endringer - blant
annet når det gjaldt fordeling av ressursene, sa Ingrid
Fylling.
Rapporter om Modellprosjektet er lagt ut på
www.utdanningsdirektoratet.no
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Mange barrierer for samiske elever
sammenheng for å bygge opp tidligere
urett mot gruppe og individ. – For å oppnå
likeverdig behandling må det settes i
verk rekke særrettigheter. Den samiske
befolkning har sterke juridiske rettigheter
på opplæringsområdet. Spørsmålet er
hvordan vi i praksis kan skape ordninger
på systemnivå som gir samiske elever
likeverdige betingelser, også på det
spesialpedagogiske området.

Jan Henry Keskitalo og Tove-Lill Labahå Magga

• Mangel på forhåndsplanlegging
av adekvate tiltak
• Ignoranse både på system- og 			
personnivå
• Mangel på vilje til prioritering
• Usynliggjøring
Spesialpedagogene Jan Henry Keskitalo og ToveLill Labahå Magga rettet i sitt foredrag blant
meget annet søkelyset på en del problemstillinger
som de mener har relevans for forståelsen av hva
det vil si å være same med individuelle behov i
spesialpedagogisk forstand i Norge i dag. De to har
gjennom et mangeårig samarbeid erfart at det fortsatt
er mange barrierer som må brytes i planleggingen,
organiseringen og tilretteleggingen av det
spesialpedagogiske tilbudet til denne målgruppen.
Keskitalo og Magga presiserte innledningsvis at
mye positivt har skjedd i utviklingen av tiltak på
det spesialpedagogiske området til samiske elever
de siste 15-20 årene. De etterlyste samtidig flere
gjennomgripende prioriteringer, strategier og tiltak
på tvers av nivåer og mellom eller på tvers av
sektorer. - Stikkord er for eksempel mer og bedre
kunnskap om urfolksproblematikk og dermed samisk
problematikk både i fagmiljøer, i byråkratiske
miljøer og politiske miljøer innen spesialpedagogikk.
Likebehandling
De to foredragsholderne var i tillegg opptatt av
det prinsipielt viktige rundt likebehandling - men
at identiske tiltak er utilstrekkelige i pedagogisk
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Magga og Keskitalo kom deretter inn på
Norges forpliktelser på det folkerettslige
området som de mener må tillegges vekt
i det videre arbeidet. - Både regjeringen
og Sametinget uttrykker for så vidt de samme
prinsippene. Vi ser samtidig at det nok er ulik grad
av forventning når det gjelder behovet for tiltak.
Informasjon til sektorer, profesjonsgrupper og
utdanningstilbud, er derfor uansett viktige elementer.
Det må samtidig en mer aktiv forpliktelse til i
praksisfeltet for å virkeliggjøre likeverd, vitalisering
og demokratisering. Samtidig erfarer vi at faglige
systemer og institusjoner er offer for de samme
fenomener som de vi finner i politiske systemer. Som
handler om at det er forskjell både mellom ide og
handling og på løfter og prioritering.
Fare for marginalisering
Keskitalo og Magga ga avslutningsvis uttrykk
for at det politiske systemet har akseptert visse
forpliktelser som krever videre planlegging og
implementering i tjenestesystemer og praksis. – Vi
står likevel i fare for å bidra til marginalisering
i demokratiserings-, likeverdighets- og i
inkluderingssammenheng hvis det ikke arbeides
aktivt og forebyggende på tvers av sektorer og
nivå. Dette vil kreve en klar ansvarsfordeling av
planlegging, implementering og oppfølging av tiltak.
De som vil vite mer
Jan Henry Keskitalo og Tove-Lill Labahå Magga
arbeider nå med å videreutvikle sitt foredrag på
Spesialpedagogisk fagtorg til en artikkel der de
mange problemstillingene de kom inn på vil bli
ytterligere belyst.

Ros og ris fra OECD-forsker
- Vi har i Equity-rapporten påpekt hva dere i Norge
er gode på og hvor dere bør sette inn støtet for å
utvikle et utdanningssystem som inkluderer, skaper
vinnere og legger et godt grunnlag for videre
utvikling for den enkelte og samfunnet.
Peter Mortimore er internasjonal skoleforsker,
skoleutvikler og rådgiver for OECD i utdanningsspørsmål. I 2005 ledet han OECDs arbeid med en
evaluering av det norske skolesystemet. Rapporten
forelå i 2006. På Spesialpedagogisk fagtorg innledet
han sitt foredrag med å rose flere sider ved det norske
skolesystemet. Han sa det slik: ”Norway has in
essence, a successful and highly equitable system”.
Og han fortsatte: – Norske grunnskoleelever kommer
godt ut når det gjelder demokratiforståelse i den
internasjonale sammenlikningene CIVIC (Civic
Education Study). Også i engelsk kan norske elever
vise til solide kunnskaper. De skårer dessuten relativt
sett bedre etter hvert som de blir eldre. Spørsmålet
er hvorfor. Mortimore omtalte dette som ”The
Norwegian Paradox”.
De negative resultatene
Deretter gikk OECD-rådgiveren over til de
negative sidene ved vårt skolesystem. Han ga på
sin diplomatiske måte uttrykk for at det norske
skolesystemet ennå ikke er innrettet og organisert
på en måte som gjør at ulike grupper får de samme
mulighetene til å begynne på og gjennomføre et
utdanningsløp. Mortimores budskap var for å si det
enkelt: Norske elever lærer for lite – til tross for
de store ressursene som pløyes inn i skolen. Det er
spesielt situasjonen i matematikk og naturfag som
gir grunn til bekymring. Både PISA og PIRLSundersøkelsene viser norske resultater som ligger
langt under gjennomsnittet. Lang alvorligere er det
imidlertid at norske elever ser ut til å tape terreng
over tid.
Mortimer la ikke skjul på at læringsutbyttet blant
norske grunnskoleelever og Norges relativt svake
plasseringer i internasjonale sammenlikninger er
overraskende. - I tillegg til de dårlige resultatene i
matematikk og naturfag kommer norske elever dessuten
svært dårlig ut når det gjelder læringsstrategier, ro,
orden og god arbeidsinnsats i ungdomsskoleklassene.
Norge skårer også dårlig når det gjelder arbeidsmiljøet
i klassen med mye bråk og uro.

Mye kan gjøres
- Til tross for at mye er bra, er det med andre ord
mye som må gjøres, fortsatte Mortimer. Som følger
med på debatten her i landet om integrering og
inkludering. - Selv om dere har de minste klassene
i Skandinavia, fungerer de likevel ikke så godt som
i de andre nordiske landene. I OECD stilles det
dessuten spørsmålstegn ved hvorfor det er gratis å
gå på universitetet i Norge, mens foreldre må betale
dyrt for en barnehageplass. Dere har i tillegg en
stor andel elever med problematferd som det stilles
få krav til. Elever med minoritetsbakgrunn følges
heller ikke opp godt nok. De får verken tilstrekkelig
språkundervisning eller annen opplæring.
Jentene flinkere
Mortimore kom også inn på at norske elever i lesing
er på høyde med jevnaldrende i land som bruker
færre ressurser på dette faget. - Det er likevel stor
forskjell på norske elevers lese-resultater. Jentene er
flinkere og øker sitt forsprang.
Samme kjønn-tendens gjør seg ikke så sterkt
gjeldende i realfag ennå. Norske elever er likevel
dårligere i matte enn elever i andre OECD-land.
Norge befinner seg dessuten i bunnsjiktet når det
gjelder matematikklærernes svake kvalifikasjoner.
Jeg frykter for hva som vil skje når reallærerne
nærmer seg pensjonsalderen – med tanke på at det
er altfor få av dem allerede. Unge nordmenn er
imidlertid intelligente og ressurssterke. Jeg tror at
de dårlige resultatene i realfagene blant annet har
sammenheng med at norske lærere - i motsetning
til sine kolleger i andre nordiske land - har for lave
forventninger og stiller for få krav til sine elever.
Hvorfor er et mysterium.
Finland
OECD-rådgiveren kom flere ganger tilbake
til Finland som gang på gang går til topps på
de internasjonale prestasjonsmålingene. Han
minnet om at man her har lagt sin femårige
almenlærerutdanning til universitetene. I Finland
har læreryrket høy status - i motsetning til i Norge.
Dere må derfor heve nivået på lærerutdanningen.
Dette er den største og viktigste utfordringene det
norske utdanningssystemet står overfor, mente Peter
Mortimore.

11

Viktig med en visjon som alle kan forstå
- Sandnes skole blir aldri noe annet enn det vi kan og
gjør sammen - sammen. Derfor er det viktig å ha en
visjon med ord som alle forstår.
Rektor Ann-Karin Sirma-Tellefsen ved Sandnes
skole viste til at denne 1-7 trinn-skolen i SørVaranger kommune i Øst-Finnmark ble såkalt
”forsterket” i 2006. - Ni av våre 120 elever
representerer store utfordringer med sine store
og sammensatte funksjonsnedsettelser. Jeg synes
virkelig synd på skolene som måtte gi dem fra seg.
Vi lærer enormt av dem – hver dag!
Sirma-Tellefsen kom inn på en rekke forutsetninger
som hun mener må være til stede for god
inkludering. - Det er viktig at rektor er til stede så
mye som mulig – sammen med hele personalet.
God delingsstruktur betyr at de ansatte ikke har
hemmeligheter for hverandre. På vår skole prøver
vi å dele vi det vi kan, og der vi kan. Også hos oss
er det litt bråk innimellom. Vi løser dette med god
forebygging spesielt når det gjelder atferd og lesning.
Kulturen er limet
Skolens kultur er skolens lim, fortsatte SirmaTellefsen. Som sammen med lederteamet ble stilt
overfor valget om å lage en spesialavdeling for
autister på skolen – eller en skole for alle. – Vi valgte
det siste. Det er et slit og strev hver eneste dag. Men
vi er på underveis og i stadig utvikling! Selv om jeg
i mine svarte stunder får tanker om at vi burde ha
valgt en enklere løsning, har jeg aldri vært i tvil om
at valget var riktig for at vår skole skal bli den gode
utdanningsinstitusjonen elevene våre fortjener.
Spørsmålet vi aldri må slutte å ha for øye, er hva
vi bygger fremtiden på. Det krever en felles visjon,
felles holdninger, felles verdigrunnlag og felles mål.
En slik felles visjon har vi jobbet oss inn i. Den sier
at vi skal bli inkluderende, utviklende, dyktige og
kloke. Spørsmål vi må være oss bevisst er dessuten
hvordan vi skal jobbe for å skape en helhetlig
skole for alle, hva vi står for, hvem vi er, hva slags
omdømme vi har og vil ha og hvordan elevene vil
bli møtt når de kommer. I fellesskapet har alle en
moralsk rett til å være deltakende.
Må være i utvikling
Vi må være i utvikling, fortsatte Sirma-Tellefsen. Som
presiserte at det ikke holder å sitte på gjerdet og si
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at ”når vi lager noe, så er det for alltid”. I øyeblikket
jobber vi med målformuleringen om tilpasset
opplæring. Vi forsøker å forstå og dermed finne ut
hvordan barn med autisme kan ha det best på skolen.
Vårt mål er kort og godt å bli best på autismespekteret og inkludering i Øst-Finnmark. Dette
målet stod klart for oss da elevene med autisme
ble overført til vår skole. Det er imidlertid viktig
å forankre det. Vårt ønske er å gi alle elever med
spesielle behov et godt grunnlag for et liv videre.
Desto flottere er det når vi lykkes. Det skjedde på en
bygdekveld nylig da en elev med ADHD og autisme
som tidligere bare ville være alene, stod helt forrest i
koret der han sang av full hals.
På samme måte skal alle de andre elevene også være
deltakende på sine premisser og forutsetninger. Det
betyr ikke at alle skal stå i det samme koret og synge.
Noen kan klippe billetter eller gjøre andre ting. Noen
ganger kan de være i klassen, andre ganger sammen
med noen få – atter andre ganger alene.
Denne felles plattformen må være trygg å stå på. Min
jobb som leder er å skaffe tid og rom. De ansatte må
få tid til å reflektere over egen plass – over hva kan
vi lære av problemene som dukker op og ikke gi oss
– selv om det i perioder innebærer store utfordringer.
Det handler om å få folk med – at alle får et
eierforhold til prosessen. Det virker motiverende
på alle å bli hørt å være deltaker i prosessen. Alle
må få være med og komme med innspill ut fra det
ståstedet de til en hver tid befinner seg. På vår skole
er vi samtidig enige om at skriftliggjøring av det vi
gjør, er viktig. Det virker forpliktende. Dette med å
skaffe arenaer der man gir folk kollektive strategier
er av stor betydning. Jeg skulle ønske jeg kunne
være tydelig tilstede hver dag, men det er ikke
mulig. Det er dager jeg ikke er på skolen. Vi trenger
derfor ledelse på flere nivåer for å lykkes. Ansvarlige
medarbeidere er derfor viktig. Styrken ligger i alles
deltakelse. Dette krever samtidig både egen og felles
fortløpende kompetanseheving.
Mye å lære
Sirma-Tellefsen var opptatt av at almenpedagogikken
har mye å lære av spesialpedagogikken og motsatt.
– Hvor mye har vi ikke lært av spesialelevene våre!
Vi kan ta kunnskap om autismebiten inn i arbeidet
overfor de utfordrende guttende våre. Kanskje

det kan bidra til et bedre inkluderende miljø for
dem også. Vi må dessuten tenke fysisk, sosialt og
pedagogisk – og at miljøet på skolen henger sammen
med den enkeltes miljø både hjemme og i fritiden.
Selv om dette i hovedsak krever refleksjon og
forventninger til oss selv, trenger vi hjelp fra elevene,
foreldre, PPT og andre fagpersoner.

Når valgløftene har lagt seg og pengene er talt
opp, skal det spares 42 millioner i Sør-Varanger
kommune. Da er det viktig å vite hvorfor vi er her,
hvem vi er for og om vi fortjener å være her. Hvis
vi gjør det – vil alle kjempe for at vi skal bestå,
presiserte Ann-Karin Sirma-Tellefsen.

Om “kose-skolen” og de kunnskapsløse elevene

Erling Lars Dale, UiO

- Det er knyttet en rekke grunnleggende problemer
til forståelsen av tilpasset opplæring.
Professor i pedagogikk ved Pedagogisk institutt,
Universitetet i Oslo, Erling Lars Dale, kom i sitt
foredrag inn på hvordan problemer knyttet til
forståelsen av tilpasset opplæring har ekskludert
mange elever fra tilegnelse av grunnleggende
ferdigheter og utvikling av skolefaglig kompetanse.
– Det har også ført til at noen settes utenfor aktiv
deltakelse i dagens kunnskapssamfunn. Dette er
dramatisk – sett i forhold til at ca. 90 prosent av
lærere og elever gir uttrykk for at de trives godt på
skolen.
Faglig framgang og resultater har likevel ikke nok
betydning i dagens skole. Etter mange år med
pedagogisk snillisme og tilpassede reformer i
skolen, sitter vi i dag igjen med koseskolen – uten
elevmedvirkning. Med fornøyde og kunnskapsløse
elever som ikke får være med på å sette seg sine
egne læringsmål. Med mange resignerte lærere som

ikke orker å protestere mot systemet lenger - som
innordner seg læreplaner som er bortimot fiendtlig
innstilt overfor intellektuell virksomhet.
Terapeutisk tankegang
Dale ga uttrykk for at han tror at en årsak til dette
er at det ikke stilles mål for elever som mangler
teoretiske forutsetninger – verken når det gjelder
kunnskaper eller ferdigheter. – - Norsk skole
er preget av en slags terapeutisk tankegang der
lærernes hovedoppgave er å beskytte elevene mot
prestasjonskrav i teoretiske fag som kan påføre dem
nederlag. Den er blitt de faglig svakes og skoletrøttes
forsvarer. Elevene får en form for tilpasset opplæring
som i hovedsak er basert på den enkeltes interesser.
Det legges vekt på skjønnhet og glede og et rikt
indre liv. Resultatet er i tillegg til en tilbaketrukket
lærerrolle at elevene selv ikke oppfatter seg som
deltakere i skolefaglige læreprosesser. For dem
er skolen blitt et sted å være, ikke et sted å lære
grunnleggende ferdigheter. Slik skaper den tilpassede
opplæringen også stadig større sosial ulikhet og
ikke minst et stadig økende frafall i videregående
skole, presiserte Erling Lars Dale. Som minnet om
Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) ”Kultur for
læring” der tilpasset opplæring er knyttet til faglig
utvikling, og der ansvaret er lagt til lærerne og
skoleledelsen.
Dale ga også uttrykk for bekymring over lærere som
ikke ser tilpasset opplæring som sitt ansvar fordi de
ikke er spesialpedagoger. – De må ha kompetanse
på dette feltet. Kravene og forventningene til den
enkelte må dessuten være realistiske i forhold til
evner og forutsetninger. I så fall vil alle elever har
muligheter for å oppnå mestring og intellektuell
utvikling.
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”Flott” og ”fint”
Erling Lars Dale kom også med kritikk av dagens elevvurdering uten karakterer som er knyttet til den
tilpassede opplæringen. – Dette verktøyet må endres slik at alle elever opplever mestring ut fra sine evner
og forutsetninger. I dag er forventningene til den enkelte er diffuse og ubestemte. Elevens individuelle
forutsetninger, evner og fremgang blir vurdert ut fra lærerens subjektive skjønn. Det stilles få krav til hva
som kjennetegner gode besvarelser. Elevenes arbeid blir gjerne kvittert med et ”flott” eller ”fint” – uavhengig
av innsats og kvalitet. Dermed lærer de heller ikke hva som er en god prestasjon. De trenger mer konkrete og
utfyllende tilbakemeldinger i stedet.
Skolen må derfor våge å sette minstemål i forhold til hvilke kunnskaper elevene skal tilegne seg innenfor de
ulike fagområdene. Hvis det er umulig for en elev å oppnå dem, må det fattes enkeltvedtak og settes i gang
spesialundervisning.
Dale kom deretter inn på sitt eget forskningsprosjekt ”Sammenheng mellom eksamen og læring” der 7129
elever i Troms, Hordaland og Akershus deltok. - I undersøkelsen som ble avsluttet i 2006 kom det fram at
kriteriene for lærernes karaktersetting ikke bare er basert på kvaliteten på det eleven faktisk presterer, men
fortrinnsvis på det de selv omtaler som et ”totalt” eller ”helhetlig” inntrykk. Slike kriterier er imidlertid
uklare for elevene. Nå må det derfor være sentrale utdanningsmyndigheters oppgave å utvikle prinsipper som
gjør det slutt på uklarhetene rundt mål og kriterier for vurdering, innsats og resultat.
Åtte kjennetegn
Erling Lars Dale listet deretter opp følgende forutsetninger for og kjennetegn ved en tilpasset opplæring som
han mener vil bidra til å integrere elevene i skolefaglige læreprosesser:
• Elevene må lære å sette kortsiktige, realistiske, men personlige mål
• Skolen må legge til rette for at valg av arbeidsplaner, oppgaver, tempo og
arbeidsmåter gir den enkelte utfordringer
• Disse valgene må samtidig bidra til at den enkelte opplever mestring og forbedring
• Elevene må øve på og øke sin medvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering
av egen opplæring for å utvikle et personlig forhold til den.
• Skolen må legge til rette for utvikling av effektive læringsstrategier. Dette øker
den enkelte elevs mulighet for selv å se og erkjenne problemer de møter i skolearbeidet
• Elevene må også oppleve nederlag i en skole som arbeider maksimalt med
å tilpasse opplæringen
• Eleven må lære å ikke gi opp – men bearbeide problemene
• Dette krever en form for opplæring som gir elevene mulighet til å se sin egen
fremgang og faglige utvikling
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“For snille” i norsk skole

Petter Skarheim, Direktør i Utdanningsdirektoratet

- Vi har vært ”for snille” i norsk skole – og stiller for
eksempel ikke nok krav og
forventninger til elever som presterer dårlig. Dette er
det verste vi kan gjøre. Vi må også øke ambisjonene
til opplæringssystemet – og ikke minst i forhold til
elevene som trenger oss mest.
Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet
var siste foredragsholder på Spesialpedagogisk
Fagtorg anno 2007. Han la vekt på at hvis barn
opplever nederlag tidlig i skoleløpet, er det duket
for flere senere. Vi må derfor forebygge nederlag på
alle nivåer – så tidlig som mulig – ettersom vi ikke
vi ikke kan være sikre på at dagens skolesystem tar
godt nok vare på elever i faresonen.
Skarheim påpekte samtidig at fokus nå må rettes mot
hvordan vi legger til rette for elevene i overgangen
fra barne- til mellomtrinnet og alle de andre
overgangene de må gjennom senere. - Uten god
broer mellom disse overgangene er det lett duket for
nederlag på ungdomsskolen. Vi vet at mange elever
møter dette trinnet uten å mestre grunnleggende
ferdigheter. De som sliter, opplever i tillegg at det
å begynne på videregående innebærer at de i langt
større grad enn tidligere blir overlatt til seg selv.
Svaret på hvorvidt vårt skolesystem evner å ivareta
elever som står i fare for ikke å få den opplæringen
de skal, handler også om roller og ansvar, fortsatte
Skarheim. Som mente at vi nå skyver problemene
mellom nivåene – og også horisontalt i systemet. Det oppnås ofte ikke enighet om hvorvidt en elevs
vanskeligheter er helsevesenets, barnevernets eller
politiets problem. Selv om noen får det til, greier de
ulike systemene i mange tilfeller ikke å jobbe godt

nok sammen. Når dette lykkes, er det til gjengjeld
som regel med meget gode resultater.
Lite dokumentasjon
Skarheim kom også inn på paradokset han mener
det er at vi her i landet har vært for lite flinke til å
dokumentere effekten av vårt utdanningssystem
– som er det viktigste for fremtidig velferd og
verdiskapning. – Lokalt vet vi lite om lærernes
praksis. Dokumentasjonen om hvordan vårt
skolesystem fungerer, kommer i stor grad fra
internasjonale undersøkelser. Selv om disse gir et
grunnlag for å måle vår resultater med andre land,
er det fare for at konklusjonene er utilstrekkelige
i den forstand at de bare sier litt om virkeligheten.
Vi må imidlertid bli en ledende kunnskapsnasjon
for å kunne opprettholde verdiskapning og velferd i
fremtiden. Dette arbeidet må skje på våre premisser.
Vårt ønske er ikke nødvendigvis å bli likest mulig de
landene som får best PISA-resultater – land som ofte
har andre skolesystemer med andre tradisjoner enn
våre.
Det er etter hvert er mye internasjonal forskning
som viser at skolen som organisasjon er viktig
for elevenes resultater og fremgang. Forskningen
har i tillegg dokumentert at det er mulig å snu
skoler med alt fra store atferdsproblemer til svake
leseferdigheter. Det nytter ikke å overlate hele
jobben til hver enkelt lærer – selv om det er tradisjon
blant pedagoger at de vil løse problemene selv.
Ofte bør eksterne kompetansemiljøer inn – som
for eksempel PPT. Det gjelder ikke bare i forhold
til enkeltelever – men i forhold til skolen som
organisasjon.
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Enklere hverdag med elektronisk nettverk
- Vår familie har fått en bedre og enklere
hverdag etter at vi ble med i det elektroniske
nettverkprosjektet Aha.

kommunene og ikke minst i forhold til pårørende.
Dette har vist seg å holde stikk også i forbindelse
med Aha-prosjektet.

Det sa Stig Solbakk, pappa’n til ni år gamle Trym
med Angelman syndrom. Sammen med rådgiver
Hege Hammernes Pedersen fra Statped Nord
formidlet han sin families erfaringer med Aha – et
elektronisk nettverk som ble startet vinteren 2005,
avsluttet våren året etter – og fortsatt lever i beste
velgående.

Endringer
Hammernes Pedersen minnet om evalueringen
av Aha-prosjektet som viste at bruk av dette
konferansesystemet også resulterte i at både
kommunene og det statlige støttesystemet sparer
penger ved at både lokale fagfolk og spesialister
kan utnytte tiden sin mer effektivt. - Konferansene
skaper dessuten bedre informasjonsflyt, felles fokus,
tydeligere mål, kontinuerlig kontakt, tettere og bedre
samarbeid, faglige diskusjoner som alle tar del i,
raskere svar på problemstillinger i tillegg til at det er
skapt en mer helhetlig forståelse av det enkelte barns
behov.

Aha er et eget kommunikasjonsrom i
konferansesystemet KomSa over internett. Ved hjelp
av dette er det mulig for alle som har ansvar for
oppfølging av Stig Solbakks sønn å kommunisere
– uavhengig av tid og sted. En av kjørereglene i
denne sammenheng er imidlertid at alle som bruker
denne konferansen skal være kurset. Det er dessuten
oppnevnt en såkalt Motivator som til en hver tid har
et spesielt ansvar for oppfølging og vedlikehold av
konferansen.
Solbakk påpekte at selv om ansvarsgruppen rundt
hans sønn i utgangspunktet fungerte godt, krevde
den mye administrasjon. – Vi brukte mye tid på
administrering, oppfølging av tiltak og ikke minst på
å formidle ut felles informasjon til de rette personene
som det i tillegg ofte var vanskelig å få tak i. Takket
være konferansen på KomSa er både vi foreldre og
alle andre som har med Trym å gjøre i dag hele tiden
oppdatert på hva som skjer i oppfølgingen av ham.
Ikke minst i forbindelse med overgangene mellom
barnehagen og skolen så vi hvor godt dette systemet
fungerte.
Ikke alltid geografien
Hege Hammernes Pedersen har vært sentral i
dette opplegget, som også var tema for hennes
masteroppgave. På Fagtorget kom hun inn på at
bruken av videokonferanser ikke minst har resultert
i et tettere og bedre samarbeid med Tryms foreldre.
– Det er ikke alltid geografi som skaper avstander.
Mangel på tid til å møtes og samarbeide skjer også
innen små geografiske områder. Nettverket rundt
hver bruker er som regel stort. Fagfolk fra skole, PPT
og andre etater i kommunen har mange gjøremål i
tillegg. I Statped Nord har vi erfaring for at bruk av
videokonferanser skaper et samarbeid på tvers av
etater og institusjoner, et tettere samarbeid både med
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Hege Hammernes Pedersen kom avslutningsvis inn
på at det nå er flere brukere som etterlyser denne
muligheten.
- I Statped Nord har vi derfor satt i gang flere slike
nettverk. Vi trenger imidlertid en strategi for hvordan
denne type tjenester skal ivaretas og hvem som kan
bistå kommunene i dette arbeidet. Det må i tillegg
føres en fortløpende etikkdebatt der det moralske
ansvar for innholdet og datakonsesjon er helt sentrale
stikkord, presiserte Hege Hammernes Pedersen.
Ytterligere informasjon;
hege.hammernes.pedersen@alta.kommune.no

Tilpasser opplæringen til tunghørte elever
- Briskeby skole og kompetansesenter har over 50
års erfaring fra undervisning av tunghørte elever
i videregående opplæring – som er en forholdsvis
stor og usynlig elevgruppe. Det er viktig at
kunnskapen herfra blir gjort konkret og tilgjengelig
for andre lærere som har elever med samme
funksjonshemning.
Lektor og prosjektleder Anne Elisabeth Strøm
orienterte om prosjektet ”Lærerens kommunikative
praksis – tilpasset opplæring for tunghørte elever
i videregående opplæring”. Prosjektet er en
del av det faglige samarbeidet ”Hvordan gjøre
spesialpedagogisk praksis forskbar” mellom Statped
og Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i
Oslo. Dette samarbeidet ble satt i gang på bakgrunn
av Kunnskapsløftets visjoner om tilpasset opplæring
og inkludering, som stiller store krav til lærernes
kompetanse. De må blant annet kunne identifisere
den enkelte elevens problemer og ha nok kunnskap
og gode nok rammer for at tilpasset opplæring skal
fungere.
Strøm minnet om at kommunikasjon er vanskelig
når man har en usynlig funksjonshemning som
hørselshemning. - Mange tunghørte elever føler
seg usikre på skolen av den grunn. De trenger
pedagogisk tilrettelegging og tilpasset opplæring for
ikke å bli underytere både faglig og sosialt.
God overføringsverdi
Målsettingen for dette arbeidet var å sette i gang
en prosess der Briskeby-lærere ”som kan hørsel”
skulle reflektere rundt egne erfaringer og praksis.
– Slik skulle de bidra til at deres ”tause” kunnskap
ble konkret og dermed kunne brukes i veiledning
av andre lærere med tunghørte elever. Fokuset i
prosjektet ble først og fremst rettet mot samspillet
mellom lærer og elev. Spørsmål vi ønsket svar på var
blant annet hva som kjennetegner kommunikasjonen
i en god læringssituasjon, hvordan man skaper et
godt forhold til den enkelte eleven og hva som skal
til for å skape god læring i klasserommet.

Han eller hun må i tillegg ha en bevissthet på
målgruppen, kunnskap om elevens kommunikative
forutsetninger og vite hva slags strategier de bruker
for å kompensere for sin hørselshemning. Lærerne
må dessuten kjenne til hvilke situasjoner elevene
synes er vanskelige. De må både ta ansvar for
kommunikasjonen med elever i grupper og med den
enkelte på tomannshånd. Både uformelle og formelle
elevsamtaler kan være gode virkemidler i dette
arbeidet. Ingen tiltak må likevel settes i gang uten
elevens samtykke, presiserte Anne Elisabeth Strøm.
Felles plattform
Hun ga avslutningsvis uttrykk for at prosjektet har
tilført hele Briskeby-staben mye kunnskap, og ga
følgende eksempler på det. – Vi har fått en felles
plattform. Det er satt ord på tidligere taus kunnskap
– som har gitt oss et felles språk. Vi observerer
hva vi selv gjør på en ny måte. Dette har skapt økt
bevissthet, refleksjon og forståelse for hvor viktig det
er å lytte til andres erfaringer. Det å lese teori er blitt
både positivt og utviklende.
I tiden fremover vil vi gå mer i dybden. Vi skal
lese mer teori, eventuelt ta videoopptak fra
klasserommene og ha flere diskusjoner knyttet
til undervisningsfagene. Spørsmålet om vi skal
samarbeide med andre fagmiljøer skal også drøftes.
Elevene skal engasjeres. Vi vil at de skal formidle
sine skoleerfaringer og ikke minst si sin mening
om hva som hemmer og fremmer læring, sa Anne
Elisabeth Strøm.
Nærmere informasjon om prosjektet;
32 22 65 00 eller
anne.elisabeth.strom@statped.no

Det skulle vise seg at svarene hadde god
overføringsverdi til andre lærere med tunghørte
elever, fortsatte Anne Elisabeth Strøm. – De viste
blant annet at forutsetningen for at man skal kunne
bygge opp et godt og tillitsfullt forhold til en elev
med hørselshemning, er at læreren har empati.
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Ferdighetsopplæring

Andreas Hansen, PPD for Sør-Troms

Balsfjord kommune satser stort på
begrepsundervisning og ferdighetsopplæring
(BU) som pedagogisk metode. Dette skjer via
etterutdanning av ansatte i barnehage og grunnskolen
som et ledd i realiseringen av Rammeplan for
barnehager, K06 og tilpasset opplæring.
Dr. polit. Andreas Hansen ved PPD for Sør-Troms
Harstad i Statped Nord har det faglige ansvaret
for etterutdanningen. I sin orientering påpekte han
at dette barnehage- og skoleutviklingsprosjektet
omfatter kommunal ledelse, skole- og
barnehageledere, lærere, førskolelærere og
assistenter. - Det startet etter en treårig prøveperiode
2003–2005 ved en skole i kommunen. Det videre
etterutdanningsprosjektet pågikk i perioden
2005-2007. Da fikk førskolelærere og lærere til
og med 7. årstrinn seks dagers etterutdanning,
mens assistentene fikk en forkortet versjon av
samme tema over to dager. Dette prosjektet
resulterte også i utvikling av en kommunal plan
for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring i
barnehage og grunnskolen i Balsfjord kommune.
Hensikten med den var å realisere Rammeplanen for
barnehager og tilpasset opplæring i kjølvannet av
Kunnskapsløftet.
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- Denne kommunale planen er gjort bindene fra
og med 1. januar i år, fortsatte Andreas Hansen.
– I praksis betyr det at alle barnehagebarn får
grunnleggende begreps-undervisning fra de er firefem år. Opplegget videreføres på 1.- og 2. årstrinn
i skolen med mulighet for forlengelse til og med
fjerde trinn – etter skjønn. Erfaringer så langt viser at
flere av barna enn tidligere årskull i sen barnehageog tidlig grunnskolealder på denne måten får
utviklet et bedre språkgrunnlag for det de skal lære
på skolen. Vi har også rapporter som viser at denne
undervisningen gjør den første leseopplæringen
enklere for elevene. Dette er i tråd med det vi vet
fra tidligere forskning. I løpet av de neste to-tre
årene skal det foretas en mer formell evaluering av
effektene av dette opplegget, sa Andreas Hansen.
Mer informasjon;
77 02 89 68 / 958 10 475 eller
andreas.hansen@statped.no
Interesserte kan for øvrig lese Balsfjords kommunes
plan for begrepsundervisning som pdf-fil på
www.balsfjord.kommune.no, under menyvalg skole
og barnehage.

Fokusert habilitering
- Måten barn med cerebral parese og alvorlige
kommunikasjonsvansker blir fulgt opp i de ulike
helseforetakene, varierer. Fokus blir i mange tilfeller
først rettet mot dette viktige området ved skolestart.
Det er altfor sent – med tanke på at samspill og
kommunikasjon med andre har stor betydning for
den enkeltes livskvalitet.
Det sa ergoterapispesialist Tone Mjøen ved
Habiliteringssenteret i Vestfold og logoped/
synspedagog Kari Opsal ved Huseby
kompetansesenter da de orienterte om det
toårige ”Fokusert habilitering – et prosjekt om
alternativ kommunikasjon”. Prosjektet ble startet
i 2005 og avsluttet i 2007. Bakgrunnen var at
Habiliteringssenteret i Vestfold, Berg gård skole
og Rikshospitalets Barnenevrologiske seksjon fikk
prosjektmidler av Sosial- og helsedirektoratet. Det
skulle ses nærmere på hvordan man kan tilrettelegge
for at barn med store motoriske vansker, god
taleforståelse, men som ikke utvikler talespråk,
følges opp. Flere undersøkelser viser at mange barn
som er avhengige av kommunikasjonshjelpemidler
bruker dem i begrenset grad. Mangelfull oppfølging
gjør at de blir underytere i forhold til sine faktiske
kommunikative muligheter.
Mjøen og Opsal understreket betydningen av at

fagfolk og foreldre som arbeider med barn som
bruker kommunikasjonshjelpemidler, både får
kontinuerlig veiledning over tid og hjelp til å
tilrettelegge for den enkeltes behov for læring. Det må i tillegg opprettes både lokale og regionale
nettverk for fagpersoner som arbeider med barn som
bruker alternativ og supplerende kommunikasjon,
presiserte Kari Opsal og Tone Mjøen.
De viste ellers til at det i forbindelse med dette
prosjektet ble innledet et samarbeid med seks
barn og deres familier, barnas barnehager og
skoler. - Fagfolk fra habiliteringstjenesten
ved Ullevål universitetssykehus og Huseby
kompetansesenter deltok også. I kjølvannet av dette
kartleggingsarbeidet ble det så utarbeidet et forslag
til en tverrfaglig oppfølgingsprosedyrer for Helse
Sør. Hensikten med den er at barn med cerebral
parese som trenger alternativ og supplerende
kommunikasjon skal identifiseres tidlig og at de
rutinemessig får et tilpasset tilbud. Forslaget til
oppfølgingsprosedyre er generelt og kan tilpasses
hele landet, sa Tone Mjøen og Kari Opsal.
Det er utarbeidet flere delrapporter om dette
prosjektarbeidet. Tone Mjøen og Kari Opsal kan gi
mer informasjon på e-postadressene
Tone.Mjoen@siv.no og kari.opsal@statped.no.

Vanskelig overgang
- Omfattende forskning viser at overgangen fra
barnetrinnet til ungdomstrinnet er problematisk for
mange elever.
Førsteamanuensis Elin Thuen ved Senter for
atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
kom i sin orientering inn på at vi derimot
vet mindre om hvordan lærere som tar i mot
de nye ungdomsskoleelevene vurderer disse
overgangsproblemene. – Vi vet på samme måte lite
om lærernes vurderinger er påvirket av deres holdning
til inkludering av elever og opplevelse av eget arbeid.
På Fagtorget presenterte Thuen resultater fra en
studie hun foretok sammen med kollega Elaine
Munthe. De to forskerne ønsket å se nærmere
på hvilke problemer norske lærere opplever som

mest utbredt blant nye ungdomsskoleelever og om
disse vurderingene henger sammen med lærerens
profesjonelle sikkerhet, tro på inkludering og
hvorvidt de kan påvirke elevenes atferd og læring.
Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2005 blant
74 lærere fra 8. og 9. trinn ved seks forskjellige
ungdomsskoler i en norsk kommune. De samme
lærerne deltok i den to-årige intervensjonsstudien
Milisia (Miljø for læring i en skole for alle). Målet
var å utvikle et positivt læringsmiljø for alle.
- Lærerne i denne studien mente at en tredjedel av
elevene har problemer knyttet til å takle overgangen
fra barne- til ungdomstrinnet. 10 prosent av disse
ungdommene har alvorlige problemer. Manglende
faglige ferdigheter, problemer med å følge
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instruksjoner og å arbeide selvstendig og i gruppe
var noen av vanskene lærerne mente er vanlige når
elever begynner på ungdomsskolen.
Studien viste samtidig at lærere som skårer høyt
på profesjonell sikkerhet og har tro på at de kan
påvirke elevenes atferd og læring, stiller seg mer
positivt til inkludering av elever med lærings-

eller atferdsproblemer. Lærernes oppfatning av
elevenes problemer er også i stor grad påvirket av
deres forventninger til hva elevene kan mestre. En
hovedkonklusjon i vår undersøkelse var at tiltak som
kan styrke lærernes tro på at de kan påvirke elevenes
læring, er helt sentralt, presiserte Elin Thuen.
Hun kan gi mer informasjon på telefon 51 83 29 24.
Hennes e-postadresse er elin.thuen@uis.no

Bedre tilbud til elever med Asperger syndrom
- Målsettingen for prosjektet ”Barn og unge med
Asperger syndom i skolen” var å tilrettelegge bedre
for å sikre kvaliteten på et inkluderende skoletilbud.
Logoped Kari E. Laberg og spesialpedagog Walther
Olsen i Statped Vest orienterte om dette prosjektet
der fokus var rettet mot denne elevgruppen innen
autismespekteret. - Typiske symptomer blant elever
med syndromet er blant annet kommunikasjons- og
forståelsesvansker, problemer med å oppfatte sosiale
spilleregler og å forholde seg til endringer og rutiner.
De er i tillegg ofte svært sårbare for stress, mas og
kritikk.
Laberg og Olsen viste ellers til at dette
skoleprosjektet ble drevet i samarbeid mellom
Statped Vest, Autismeenheten ved Rikshospitalet og
Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Autismeforeningen og spesialisthelsetjenestene var i
tillegg aktive samarbeidspartnere. I tilegg til å bedre
selve skoletilbudet var noe av hensikten å utvikle
fagkompetanse hos instanser med veilederansvar.
Det var også å se hvordan utviklingen av
kvalitet og kompetanse kan utvikles gjennom et
forskningssamarbeid.
Dette Asperger-prosjektet pågikk først i de tre
nordligste fylkene der det ble koordinert av Statped
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Nord. Deretter overtok Statped Vest ”stafettpinnen”.
Her ble arbeidet avsluttet i november 2007. I alt 21
elever fra 19 kommuner i de fire vestlands-fylkene
deltok.
I dette arbeidet ble det først og fremst satset på
kompetanseheving i hvordan skoletilbudet til elever
med Asperger bedre kan tilrettelegges, fortsatte
Kari E. Laberg og Walther Olsen. - Det skjedde
i form av fylkesvise arbeidsseminarer i tillegg til
lokale månedlige veiledninger av fagpersoner fra
Statped Vest, spesialisthelsetjenesten og/eller et
tyngdepunkt innen PPT. Alle fikk dessuten opplæring
i det elektroniske kartleggingsverktøyet Habtool
som brukes i utviklingen av IOP og IP. Både
foresatte, lokale fagpersoner og veiledere ga gode
tilbakemeldinger på prosjektet ved den avsluttende
erfaringskonferansen. Deltakerne påpekte samtidig at
arbeidet hadde vært krevende.
Foredragsholderne kan gi nærmere
informasjon via e-postadressene
kari.e.laberg@statped.no og
walther.olsen@statped.no
De som vil lese mer finner prosjektrapportene på
www.statped.no/vest/aspergervest

Nevropedagogikk etter hodeskader
- Elever med kognitiv svikt etter traumatiske
hodeskader stiller store krav til lærerne. De må
ha kunnskap både om skaden og hvilke faglige
og sosiale konsekvenser den får for eleven og den
enkeltes læring.
Spesialpedagogisk rådgiver Elinor Hasli ved Øverby
kompetansesenter konstaterte innledningsvis at det
foreligger lite norsk forskning om barn og barns
rehabilitering etter skader i hjernen. – Dette handler
om gjenopptrening av funksjoner den enkelte
tidligere mestret og om å finne fram til strategier
for hvordan barna kan mestre nye. Viktige stikkord
i arbeidet med dem er uansett tverrfaglighet og
samarbeid, kontinuitet og sammenheng.
I sitt prosjekt ”Elever med kognitiv svikt etter
traumatisk hodeskade – lærernes kompetanse
som faktor i deres faglige og sosiale deltakelse i
skolehverdagen” retter Hasli blant annet søkelyset
nærmere på hvordan skole og lærere arbeider for å
ivareta elevenes spesielle behov og hvorfor de har
valgt å jobbe som de gjør. I forbindelse med dette
arbeidet har hun sett nærmere på opplæringstilbudet

til en gruppe elever med moderat traumatisk
hodeskade i alderen 9 – 11 år.
Hasli bruker selv nevropedagogikken som verktøy
i sitt arbeid. – Det er et godt hjelpemiddel for å
understreke den enkelte elevs avhengighet av
omgivelsene for å få brukt sine forutsetninger og
ressurser på beste måte. Nevropedagogikken er
også nyttig å bruke når lærerne skal sette realistiske
mål for den enkelte og finne ut hvordan de skal
tilrettelegge sin undervisning for at eleven skal
kunne nå dem. Målet er en reflekterende lærer
som retter søkelyset på elevens sterke sider og
motivasjon.
Elinor Hasli skal se nærmere på opplæringstilbudet
til flere barn med moderat traumatisk hodeskade i
prosjektperioden som avsluttes senhøsten 2008. I
vårsemesteret 2009 er det tid for rapportering og
publisering av artikler med resultatene.
Hun kan gi mer informasjon på
telefon 61 18 86 40 eller
e-post elinor.hasli@statped.no

MMTO-metoden - viktig redskap
- Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp
i grunnopplæringen. MMTO-modellen er et
hensiktsmessig pedagogisk klasseromsrettet
redskap for lærere som arbeider både i ordinære
klasser, flerspråklige klasser, velkomstklasser,
innføringsklasser eller mottaksklasser.
Seniorrådgiver Meral Øzerk ved Torshov
kompetansesenter har skrevet det pedagogisk
metodiske ideheftet ”Multimetodisk modell for
tilpasset opplæring” (MMTO) som med støtte fra
Utdanningsdirektoratet ble utgitt på Kolofon forlag i
2007. Hun har lang erfaring med å utvikle tiltak for
elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
I sitt foredrag på Fagtorget orienterte hun blant
annet om hvordan lærere med utgangspunkt i
Kunnskapsløftet kan bruke MMTO-modellen i sitt
arbeid. Hun viste til at denne metoden først ble prøvd
ut på elever ved en barneskole der det var uttrykt et
ønske om å tilrettelegge et godt opplæringstilbud fra
første stund for alle de nye førsteklasseelevene.

Øzerk påpekte at målet med dette prosjektet i tillegg
til å ha en utprøvingsdimensjon var å forbedre,
systematisere og formidle modellen videre til andre
lærere – spesielt i første klasse.
Hensikten med MMTO er å styrke så vel
minoritetsspråklige elevers forutsetninger for
å lære ved å gi dem større mulighet til å delta
i læreprosesser. Via denne modellen får lærere
konkrete ideer om metoder, arbeidsmåter og
læremidler. De får dessuten kunnskap om hvordan de
kan tilrettelegge opplæringen slik at elevene lettere
kan forstå innholdet i og ha utbytte av det lærestoffet
de blir presentert for, sa Meral Ørzek. Som samtidig
presiserte at MMTO er ment som et supplement til
lærernes pedagogiske og metodiske kunnskaper.
Meral Øzerk kan gi nærmere informasjon på
e-postadressen
meral.ozerk@statped.no
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Ingen enkel vei

Sidsel Werner, Sørlandet kompetansesenter

- Det finnes ingen enkel vei i utviklingen av en
pedagogikk for en inkluderende skole. Fortløpende
prøving, analyse og justering er den eneste
som duger. Elevenes deltakelse må brukes i
læringsarbeidet. Dette er avgjørende kriterier for å
lykkes.
Seniorrådgiver og spesialpedagogi Sidsel Werner fra
Sørlandet kompetansesenter stod alene på talerstolen
i kollega Hallvard Håsteins sykdomsfravær da hun
holdt foredraget ”Tilpasset opplæring: Muligheter
for mangfoldig deltakelse i et lærende fellesskap”.
Her kom hun innledningsvis inn på at tilpasset
opplæring er et prinsipp som skal realiseres gjennom
pedagogisk arbeid. - Dette er ikke noe annet eller et
tillegg til det skolens virksomhet i bunn og grunn
dreier seg om. Som handler om at elevene lærer fag,
utvikler seg som personer og erfarer fellesskap.
Werner presiserte deretter at det ikke er meningen at
tilpasset opplæring skal realiseres på samme måte
på alle skoler. – Det skal være rom for utøvelse av
profesjonelt pedagogisk skjønn. Tilpasset opplæring
må med andre ord utformes lokalt. Det krever tillit til
lærernes profesjonalitet, og er en prosess som aldri
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må avslutts. Skolen må tvert i mot ta stilling til den –
igjen og igjen.
I en inkluderende skole må almen- og
spesialpedagogene utfylle hverandre. Vi trenger
fagfolk med begge typer kompetanse- og
kunnskapsområder. Ingen organisering, metode
eller arbeidsform er likevel en garanti for at det
skjer tilpasset opplæring. Selv om det meste kan
brukes, må vi ha et bevisst forhold til at det skjer en
realisering av prinsippet om tilpasset opplæring.
Elevene deltakere
Sidsel Werner var ellers opptatt av at det ikke er
snakk om tilpasset opplæring før elevene selv er
deltakere i sin egen læring.
– Elevsiden er avgjørende. Det er mange måter å
delta, og en utfordring for pedagoger flest å bli mer
sensitive for de ulike måtene dette kan gjøres. Det å
dele elevene inn i kategoriene ”aktive” og ”passive”
er alt for grovt, mente Werner. Som samtidig
stilte seg kritisk til at betegnelser som ”vanlige”
og ”spesielle behov” nærmest blir brukt som
personkarakteristikker.

Minoritetsspråklige blir undervurdert
- Det er ikke uvanlig at minoritetsspråklige elever
blir feilvurdert og at deres evnenivå dermed blir
mistolket. En utredning som ikke tar hensyn til den
enkeltes erfaringer og kun skjer på norsk kan gi et
feilaktig bilde av den enkeltes forutsetninger. Dette
kan i sin tur skape et unødvendig høyt behov for
spesialpedagogiske tiltak.
Seniorrådgiver Espen Egeberg ved Torshov
kompetansesenter har arbeidet med utvikling av
kompetanse innen fagområdet minoritetsspråklige
med lærevansker i en årrekke. På Fagtorget
presenterte han en modell for hvordan man kan
vurdere minoritetsspråklige elevers behov og
forutsetninger for læring.
Egeberg kom innledningsvis inn på at PP-tjenesten,
BUP og Habilitering trenger bedre metode og
hjelpemidler for å kunne gi en forsvarlig vurdering
av minoritetsspråklige som strever. - Svak faglig
fremgang hos enkelte kan feiltolkes som lærevansker
fordi deres språkferdigheter blir overvurdert. De kan
tilsynelatende ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk
til å få med seg det som skal læres, men strever i
virkeligheten med å forholde seg til norsk språk
og kultur. Det er på samme måte fort gjort å tro at
et barn med manglende språkferdigheter kan ha
forbigående problemer – mens det i virkeligheten er

primære lærevansker det dreier seg om.
Både norsk- og morsmålskompetanse må derfor
vurderes for å kunne gi et riktig opplæringstilbud,
presiserte Egeberg. Som også understreket at skole
og utredere må ta hensyn til barnets erfaringer.
- Dette må følges opp i undervisningen. - Ikke
alle forstår for eksempel sammenhengen mellom
appelsiner, påskefjell og Kvikk-lunsj umiddelbart.
Barnehager og skoler må derfor foreta gode
vurderinger av barnets forkunnskaper og ferdigheter
for å tilpasse den enkeltes undervisningstilbud.
Slike pedagogiske vurderinger – som inkluderer en
vurdering av læringsmiljøet og informasjon fra og
samarbeid med hjemmet - er også helt nødvendig for
at barnet ikke blir feilvurdert i utredinger.
Egeberg presiserte samtidig at det er elevens faktiske
erfaringer og ikke familiens antatte kulturelle
tilhørighet som er utgangspunkt for god læring. Søkelyset må først og fremst rettes mot forståelse
- som er avgjørende for læring. Betydningen av å
skape et miljø med god kommunikasjon kan derfor
ikke understrekes nok. Barnets morsmålskompetanse
og erfaringer må også brukes som et utgangspunkt
for videre læring, sa Espen Egeberg.
Hans e-postadresse er espen.egeberg@statped.no

Brukte dokker i leseopplæring
- Tidlig satsing og ni dukker var løsningen på
problemet som samisktalende førsteklassinger har
hatt med å tilegne seg de spesielle samiske tegnene
som ikke er en del av det norske alfabetet.
Seniorrådgiverne Anne Dagmar Biti Mikalsen og
Kirsten Wirkola ved henholdsvis Samisk høgskole
og Statped Nord orienterte om sitt arbeid med å
gjøre det enklere for samisktalende elever å lære å
lese og skrive.
Bakgrunnen var at mange av barna strevde med
en del av de spesielle samiske tegnene – som de
tradisjonelt har arbeidet med til slutt i sin innlæring
av bokstavene. Etter at Wirkola & Mikalsen hadde
diskutert problemet med en rekke lærere fant de i
2005 ut at de ville starte et forsøk med å lære barna

de tegnene som lærerne betraktet som vanskelige så
tidlig som mulig etter skolestart. Denne innlæringen
skulle baseres på lek. De til sammen to barneskolene
i Kautokeino og Karasjok deltok. Elevene ved
førstnevnte utgjorde kontrollgruppen. De skulle lære
de samiske bokstavene på ”gamle måten”, mens
elevene i Karasjok skulle lære dem først – i lek med
dukker.
Hver av de i alt ni dukkene som Wirkola og
Mikalsen deretter gikk til innkjøp av, fikk sin
bokstav – og et navn som på ulike måter kan
assosieres med ”venner”. Førsteklassingene ved
Karasjok barneskole lærte å skrive dukkenes navn
i form av ordbilder. Det ble laget hjelpekort av
dukkene også. Bilder av dukkene ble i tillegg hengt
opp på klasseromsveggene. I samarbeid mellom
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Anne Dagmar Biti Mikalsen og Kirsten Wirkola bruker dokker i leseopplæringen

elever og lærere ble alt materialet satt sammen til en
bok som elevene bestemte innholdet i. Til slutt fikk
barna hvert sitt eksemplar av boka.
Bokstavene ”satt”
Wirkola & Mikalsen viste til at Kautokeino-elevene
som lærte de ”vanskelige” samiske tegnene til slutt,
fortsatt slet med innlæringen. – Tegnene ”satt”
derimot hos Karasjok-elevene som tok i mot den nye
undervisningsformen med åpne armer. Dette lille
forsøket bekreftet vår antagelse om betydningen av
å starte tidlig med denne type kunnskapsformidling,
sier de to kreative fagmenneskene.
Dukkene ble for øvrig brukt i andre sammenhenger
– for eksempel i form av ”rollespill” i forhold til
atferd. Barna brukte dukkene for å sette ord på
ulike episoder – som for eksempel at noen hadde
vært slemme, de var lei seg, hadde slått seg osv.
Slik fungerte de som et fint utgangspunkt for
kommunikasjon og diskusjoner i klassen.
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Dukke-forsøket ble avsluttet i 2007. Det er utarbeidet
en rapport (på samisk). Wirkola & Mikalsen vil nå
søke midler for å utarbeide pedagogisk materiell som
også skal kunne brukes på andre skoler. De mener at
en del av prinsippene som er lagt til grunn for dette
arbeidet også kan brukes i forhold til elever som
strever med andre typer problemer.
Elevene i prosjektklassen på Karasjok barneskole
går nå sitt tredje skoleår. Da dukkene ble presentert
på Spesialpedagogisk fagtorg i november 2007,
fikk Mikalsen & Wirkola telefon med beskjed om
at dukkene var savnet og at elevene snarest ville ha
dem tilbake..
Anne Dagmar Biti Mikalsen og Kirsten Wirkola kan
gi mer informasjon på e-postadressene
anne-dagmar.mikalsen@statped.no og
kirsten.wirkola@statped.no eller på telefon:
78 48 77 80 og 78 44 61 11.

Russisk / Norsk samarbeid
		 om barn med språkvansker

Eva Janitz og Randi Ballari, Statped Nord
(Foto: Statped Nord)

- Eventyr og drama er en god metode for å
hjelpe barn med språkvansker. Språk læres best i
meningsfylte sammenhenger der barnet er motivert
og følelsesmessig engasjert. Eventyrene beriker
dessuten barnets sosiale erfaring.
Julia A. Afonkina ved det Pedagogiske Universitetet
i Murmansk og Olga Sokolovskaya og Zinaida
Sebrukovich fra Barnehage 122 i samme by har
hatt et nært samarbeid med spesialpedagogen Randi
Ballari og logpeden Eva Janitz. De to sistnevnte
arbeider ved Tyngdepunkt for barn med spesifikke
språkvansker i Statped Nord. Samarbeidet har
resultert i et prosjekt om eventyr og drama som
metode for å fremme inkludering, samspill og
språklig utvikling.
Etter å ha studert et eventyr og dramaprosjekt i
forbindelse med en studietur til Russland, startet
Janitz og Ballari opp med et tilsvarende prosjekt i
Lakselv barnehage. I dette bilaterale samarbeidet har
de russiske og norske kollegaene delt erfaringer, lært
av hverandre, funnet likheter og forskjeller i de to
lands kulturer.
Ballari og Janitz viste i sin orientering om prosjektet
på Fagtorget til at et felles utgangspunkt for dette
samarbeidet var at barn lærer språk best i lek, i

naturlige sammenhenger og gjennom felles gode
opplevelser. – Barn med språk og samspillsvansker
faller ofte utenfor leken. Alternativet kan fort bli
en satsing på segregerende tiltak i stedet. Målet for
dette prosjektarbeidet har derfor vært at alle barna
skal delta i eventyr- og dramaaktiviteter ut fra sitt
mestringsnivå.
Vi erfarte at denne type voksenstøttet aktivitet
der barna involveres følelsesmessig med mye
konkretisering og repetisjoner fremmer samspill- og
språkferdigheter. Vi så i tillegg at en bevisstgjøring
av de ansatte om sin rolle er svært viktig i denne
sammenheng, presiserte Eva Janitz og Randi
Ballari. De siterte ellers uttalelser fra russiske
prosjektdeltakere som har gitt uttrykk for at de via
dette arbeidet har lært mer om det enkelte barns
indre verden og hvordan de kan hjelpe dem til å løse
personlige problemer. Prosjektet har dessuten vist
dem noe om hvordan de kan oppdage og avhjelpe
emosjonelle vansker som aggresjon, engstelse,
usikkerhet og passivitet, sa Randi Ballari og Eva
Janitz.
De kan gi mer informasjon om prosjektet på telefon
78 45 04 67 og e-postadressene
randi.ballari@statped.no og
eva.janitz@statped.no
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Fokus på muligheter i dynamisk kartlegging

Rådgiver i dysleksiteamet ved Bredtvedt kvompetansesenter, Vigdis Refsahl.

- Økt kompetanse i dynamisk kartlegging, valg av
opplæringsmetoder og organisering av opplæring har
stor betydning for tilrettelegging av den enkelte elevs
språk- og lesopplæring.
Rådgiver i dysleksiteamet ved Bredtvedt
kompetansesenter, Vigdis Refsahl, var i sitt innlegg
opptatt av hvordan man kan skape en naturlig
sammenheng mellom kartlegging og opplæring.
Hun belyste hvordan kartlegging etter dynamiske
prinsipper kan bli et nyttig hjelpemiddel når det skal
tilrettelegges et opplæringstilbud for den enkelte.
- Når man kartlegger en elev med standardiserte
språk og leseprøver, kan man komme fram til
poenger eller skårer. Disse sier noe om elevens
selvstendige mestringsnivå på de aktuelle områdene
som kartlegges. Når man sammenligner dette nivået
med en vanlig norm for den enkeltes aldersgruppe,
vil det si noe om elevens eventuelle problemer. Det
må vi så ta hensyn til og arbeide med i opplæringen
av den enkelte.
Refsahl påpekte at man ved bruk av slike tester har
god nytte av å vurdere ulike deloppgaver i forhold til
hverandre og finne ”profiler” som kan være typiske
for språkvansker, dysleksi eller andre lærevansker. –
Resultatene av testene er derfor en viktig del av det
materiellet man bruker. Det gjelder blant annet for
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å stille diagnoser om lærevansker. Slik får man vite
noe om hvilke tiltak en elev trenger – generelt sett.
Dette har samtidig klare begrensinger – pedagdogisk
sett, understreket Refsahl. Som viste til at det
ikke finnes ett markert skille mellom det å mestre
eller ikke mestre en testoppgave. - Det å utvikle
ferdigheter tar tid. Eleven er avhengig av et støttende
miljø. To elever som skårer likt på en standardisert
prøve, kan derfor likevel være på forskjellige
utviklingsnivåer i forhold til den aktuelle oppgaven.
Dermed kan de også ha helt forskjellige behov for
støtte fra lærer og miljøet rundt seg.
I dynamisk kartlegging prøver vi med andre ord å
finne ut ”hvor på veien” eleven befinner seg og hva
slags støtte og hjelp den enkelte trenger for å kunne
utvikle seg videre i positiv retning. Dette kan gjøres
ved å gå inn i et samspill med vedkommende, ved
prøve ut forskjellige måter å gi hjelp på i tillegg
til å beskrive hvordan den enkelte reagerer. Denne
metoden krever imidlertid et nært og systematisk
samarbeid mellom den som kartlegger og den som
arbeider med eleven i det daglige, presiserte sa
Vigdis Refsahl.
Hun kan gi mer informasjon via sin e-postadresse
vigdis.refsahl@statped.no eller telefon 22 90 28 57

Mobbing ut fra ulike motiver
- Minoritetsspråklige ungdommer har i større
grad depressive symptomer og mobber andre
mer enn jevnaldrende norske. Mobbingen blant
innvandrergutter skjer imidlertid mer ut fra behovet
for tilhørighet enn hva som er tilfelle hos norske
gutter. De sistnevntes motiv springer mer ut fra
behovet for makt.

det å ha en felles fiende. Det er derfor om å gjøre
å gi dem en følelse av tilhørighet som kan erstatte
den de forsøker å oppnå når de mobber. I arbeidet
for å skape et godt klassemiljø for alle må lærerne
derfor i langt større grad rette søkelyset mot det
innvandrerungdommene er flinke til og opptatt av,
presiserte Hildegunn Fandrem.

Hildegunn Fandrem ved Senter for atferdsforskning
ved Universitetet i Stavanger orienterte i sitt
foredrag ”Inkludering av minoritetsspråklige elever”
om doktorgradarbeidet hun nå holder på med. I
sin forskning retter hun søkelyset mot sosiale og
emosjonelle vansker blant ungdom med flerkulturell
tilhørighet. Hun sammenlikner innvandrerungdom
og etnisk norsk ungdom når det gjelder depressive
symptomer, mobbing, ulike typer aggressivitet, og
hvordan sistnevnte henger sammen med mobbing.

Hun er også opptatt av å finne ut hvem det er
innvandrerungdommene ønsker å høre til. – Det vil
gi oss mer kunnskap om hva som kan gjøres for å gi
dem gode opplevelser av tilhørighet. Dette kan i sin
tur bidra til å hindre at ungdommene tyr til uheldige
strategier som mobbing.

Fandrem tar utgangspunkt i datamateriale fra de
landsdekkende skolemiljøundersøkelsene som
Senter for atferdsforskning foretar hvert tredje år.
I tillegg har hun foretatt en egen undersøkelse ved
en flerkulturell skole i Oslo. – En hovedtendens i
mitt arbeid går i retning av at innvandrerguttenes
mobbing er en følge av at de føler seg usikre og har
behov for å bli bekreftet. Bekreftelse og tilhørighet
oppnås gjennom den samhørighet de føler gjennom

Vi lever i et flerkulturelt samfunn der innvandringen
til Norge bare øker. Dette fører også til at gruppen
minoritetsspråklige elever blir større. Det må nå
satses på å fremheve forskjeller på en god måte. Det
gjelder både i arbeidet med å forebygge mobbing
og med å tilrettelegge for best mulig faglig og sosial
inkludering av de minoritetsspråklige elevene,
presiserte Hildegunn Fandrem.
Hun kan gi nærmere informasjon om sitt prosjekt på
telefon 51 83 29 14 eller via e-postadressen
hildegunn.fandrem@uis.no

29

Skjuler voksne ADHD-diagnosen?

Frank Olsen, Statped Vest

- Stadig flere barn får diagnosen ADHD. Rent
statistisk sett må det dermed være ganske mange
voksne med den også. Det er imidlertid grunn til å
tro at mange av dem bruker mye energi på enten å
skjule eller fornekte sine vansker - eller at de ikke
innser dem.
Rådgiver Frank Olsen i Statped Nord konstaterte
innledningsvis at problemene rundt elever med
ADHD er økende. - Det gjelder både i forhold til
antallet som får den og kompleksiteten i problemene
de sliter med. I dagens skole brukes det store
ressurser på tilrettelegging for elever med diagnosen.
Medisinering brukes i økende grad som virkemiddel
i behandlingen av dem. Stadig flere blir meldt inn til
BUP for sine problemer. Spørsmålet er imidlertid om
slike tiltak har den ønskede effekt.
Det må også ses nærmere på hvorfor voksne med
ADHD er så lite synlige i samfunnet. Mange av
dem takler sine vansker rimelig godt. De vil likevel
ikke å stå åpent fram og dermed være gode forbilder
for barn med samme diagnose. Jeg tror årsaken har
sammenheng med deres erfaringer fra skoletiden å
gjøre.
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Olsen etterlyste større aksept av hvordan vi i dagens
samfunn definerer normal atferd. – Manglende
toleranse og aksept fører til at visse typer vansker
blir overdimensjonert. Det som da skjer er at
slike problemer blir personifisert, privatisert og
sykeliggjort. Vi må derfor evaluere vår praksis
med hvordan vi møter barn, unge og voksne som
har problemer med oppmerksomhet, hyperaktivitet
og impulsivitet. De som har fått diagnosen ADHD,
deres pårørende, førskoler, hjelpeapparat og
helsevesen har gjort seg mange erfaringer. Vi trenger
kunnskap om dem for å kunne tegne veien videre.
I en slik prosess vil erfaringene til de voksne med
ADHD om hvordan de mestrer sin hverdag og
problemer være helt sentrale, presiserte Frank Olsen.
Han kan kontaktes via e-postadressen
frank.olsen@statped.no

Felles fokus
med interaktiv tavle

Tilgjengelighet
halve nøkkelen

- Bruk av interaktiv tavle kan bidra til økt fokus,
bedre konsentrasjon, motivasjon og deltakelse i
undervisningen.

- Universell utforming er halvparten av en god
nøkkel så lenge den er basert på tilgjengelighet i
forhold til bevegelses-, syns- og hørselhemninger,
helseproblemer som astma og allergi i tillegg til
vansker med å fatte og forstå.

IKT-rådgiver Frank Hansen i Statped Vest viste
eksempler på hvordan interaktiv (IAT) tavle kan
brukes i undervisningen. Han kom innledningsvis
inn på at prosjektøren overfører skjermbildet fra en
tilkoblet datamaskin. – Interaktiv tavle er en slags
hvit tavle (whiteboard) som er ”følsomt” for trykk.
Tavlens overflate fungerer både som skjerm, tastatur
og mus. Frihåndstekst kan overføres til redigerbar
tekst. Bildene på en IAT er en arbeidsflate og et
styringsredskap på samme tid. Stadig flere skoler
går til innkjøp av interaktive tavler som er moderne
erstatning for tradisjonelle krittavler og hvite
tusjtavler.
Hansen demonstrerte deretter hvordan en IAT kan
brukes. Han viste det med egenproduserte sider,
pedagogisk programvare, standard programvare og
alternativ tekstbehandling. – Koblet til en datamaskin
med egnet programvare kan forskjellige verktøy
integreres i en verktøykasse - som alltid er klar til
bruk. Kassen kan lett utvides med lyd, kamera,
video, måleapparater og kommunikasjonsutstyr.
En rekke internasjonale studier har vist at bruk
av IAT skaper et felles fokus. Som i sin tur ofte
resulterer i kreative løsninger, ideer og dialog
både blant elever og lærere. Et slikt felles fokus
utløser gjerne motivasjon for å dele erfaringer,
presentasjoner osv. Slik blir fagstoffet mer
tilgjengelig også. Bruk av IAT i spesialpedagogisk
praksis har ikke minst vist seg å være et svært nyttig
verktøy enten det skjer i gruppe, smågruppe eller
individuelt, sa Frank Hansen.
Han kan gi mer informasjon om bruk av IAT på
telefon 55 92 34 54 eller via sin e-postadresse
frank.hansen@statped.no
Interesserte finner mer stoff om dette verktøyet på
http://www.smartskole.no/
http://www.normedia.no/index.php?seksjon=5 og
http://www.pdata.no/cgi-bin/pdata/imaker?id=47850

Seniorrådgiver Turid Horgen og ergoterapeut
Benthe Nilsen fra Torshov kompetansesenter
beskrev deretter den andre halve, gode nøkkelen.
- Den er knyttet til bistanden mennesker med
de mest omfattende funksjonsnedsettelsene
trenger for spesiell tilrettelegging. I tillegg til
tilgjengelighet består den også av nærvær av
den innlevende samspillspartneren og kunnskap
om å møte mennesker med de omfattende
funksjonshemningene. Disse to halvpartene danner
til sammen hele nøkkelen som er nødvendig
for de som leter etter nye og gode måter å være
sammen med elever med de mest omfattende
funksjonshemningene på.
Ved Torshov kompetansesenter har vi derfor
utviklet et nytt landskapsområde som har fått
navnet Læringslandskapet. Det består av åtte
rom med ideer og eksempler som kan gi elevene
med dyp og alvorlig funksjonshemning rom for
sanseopplevelser. Disse rommene gir gode og
varierte sitte- og utgangsposisjoner både for den
enkelte og nærpersonen de er sammen med. Her
kan eleven både få hjelp og selv påvirke hvordan
de vil bevege og forflytte seg. Det må tas hensyn
til kravene til areal, størrelse, tilgjengelighet, heiser,
dørstokker, dørbredde, visuelle og auditive forhold,
luft- og temperaturforhold. Landskapsområdet
representerer i seg selv en spesiell utfordring i
forhold til å berike og utvide både den vanlige og
kanskje også universelle forståelsen. Som i sin tur vil
gi oss kunnskap og erfaringer som kan gjøre skolen
til et bedre sted for alle. Den store visjonen er at vår
elevgruppe blir elever i skolen blant elever i all sin
variasjon, sa Benthe Nilsen og Turid Horgen.
De kan gi nærmere informasjon på telefon
22 90 17 00 eller via Torshov kompetansesenters
e-postadresse torshov@statped.no. Interesserte som
vil lese mer om det nye landskapsområde kan for
øvrig gå inn på www.statped.no/torshov og deretter
klikke seg inn på Læringslandskapet i menyen til
venstre.
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Jobber både for hjem og skole
- Vår jobb er å utvikle skolenes egen kompetanse
i å takle atferdsproblemer både på individ- og
systemnivå.
Det sa koordinator, psykoterapeut og familieterapeut
Christer Gulbrandsen og klinisk sosionom
Gunn-Britt Eikjok Andreassen da de presenterte
KUTT-prosjektet. KUTT er en forkortelse for
Tromsø kommunes utviklings-, utryknings- og
veiledningsteam. Gulbrandsen & Andreassen viste
til at prosjektet ble startet i 2006 etter et vedtak
i oppvekstkomiteen. Teamet rapporterer faglig
og operativt til en styringsgruppe i komiteen
som består av rådmannen og enhetslederen av
PPT. Medarbeiderne er administrativt underlagt
enhetsleder for PPT. I dag er KUTT en del av
kriseteamet ved samtlige skoler i Tromsø. Teamet
har siden april 2007 vært med i styringsgruppen for
atferdsrettede tiltak på barnetrinnet. Skolene kan ta
kontakt med KUTT når det oppstår atferdsproblemer
som de har behov for å drøfte med det tverrfaglige
teamet. Rektor er den som oftest henviser elever til
oss. I samarbeid med skole, hjem og andre instanser i
hjelpeapparatet finner vi løsninger.

en løsning når de først setter seg ned og diskuterer
problemene. – Foreldrene har mest kunnskap om
barnet sitt. Skolen vet på sin side mye om hvordan
barnet fungerer som elev. Gjennom dialog vil de
som regel finne fram til hva som kan gjøres for å
hjelpe den enkelte. I samarbeid mellom hjem og
skole prøves det deretter ut tiltak, som så evalueres
i fellesskap. Det som fungerer, fortsettes det med.
Hvis alle involverte ønsker at teamet fortsatt skal
bidra, kan vi være med i den videre prosessen. Vår
faglige holdning i KUTT er at det finnes mange
virkeligheter og at ingen har monopol på noen av
dem.
Gunn-Britt Eikjok Andreassen og Christer
Gulbrandsen sa ellers at det er viktig å få
fram begge parters historie når det oppstår
kommunikasjonsproblemer mellom hjem og skole.
- Med vårt teoretiske grunnlag og våre praktiske
erfaringer ser vi at sakens kjerne ofte er noe
annerledes enn det de involverte har brukt mye tid
og penger på, og ikke minst opplevd mye smerte i
kjølvannet av.
- Hva skjer når prosjektet avsluttes i 2009?

Gulbrandsen og Andreassen påpekte for øvrig at
det utarbeides forslag til tiltak i samarbeid med
rektor ved skolene som tar kontakt. - Skolene skal
selv foreta nødvendig kartlegging og utarbeide
tiltaksplan. KUTT deltar i prosessen når skolen etter
nøye vurdering har fått midler til det.
Nok å gjøre
- I 2006 og 2007 var vi engasjert i 189 saker,
fortsatte Christer Gulbrandsen og Gunn-Britt Eikjok
Andreassen. - Hele 90 prosent gjaldt enkeltelever.
Etter at KUTT hadde vært inne i prosessen, ble de
redusert til 10 prosent. Resten var i mellomtiden blitt
likt fordelt med en tredjedel på henholdsvis system/
organisasjon, klasse/gruppe og skole/hjem.
Medarbeiderne i temaet skal kunne være operative
innen 24 timer. Skolen kan bruke KUTT som et
støttesystem og diskutere saker anonymt. Foreldre
kan dessuten kontakte KUTT direkte, uten å måtte gå
veien om skolen.
Mange virkeligheter
Andreassen og Gulbrandsen mente ellers at det
ofte er hjem og skole som sitter med nøkkelen til
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- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på
prosjektet hittil. Det har vært foretatt en evaluering
blant rektorer og foresatte og en underveisevaluering
som ble ferdigstilt i januar i år. En viktig årsak til
de gode resultatene mener vi, er blant annet den
organisatoriske plasseringen.

Interesserte kan lese mer om KUTT på
http://www.tromso.kommune.no/index.
gan?id=17035&subid=0
Teamleder Christer Gulbrandsen og klinisk sosionom
Gunn-Britt Eikjok Andreassen
Kan også gi mer informasjon om prosjektet på:
Christer Mob: 48881524
Gunn-Britt mob: 47451582
eller via e-postadressene
gunn.britt.eikjok.andreassen@tromso.kommune.no
christer.gulbrandsen@tromso.kommune.no

Spesifikke utredninger sterkt undervurdert

Fritz Johnsen er leder for PPD Vesterålen.
(Foto: Statped Nord)

- Utredning av individuelle forutsetninger er sterkt
underprioritert i norsk fagtradisjon. Det gjelder ikke
minst innen området spesifikke matematikkvansker.
Slike utredninger er imidlertid en betingelse for å
utvikle en skole som fungerer reelt inkluderende.

sannsynligvis ha blitt at dette var fire kasus med like
læreforutsetninger. En grundigere utredning ville ha
avslørt at dette var fire elever med helt forskjellig
problematikk.

Det sa leder av PPD Vesterålen og Lødingen,
Fritz Johnsen, som for tiden arbeider med store
sammensatte lærevansker med hovedvekt på
matematikkvansker i Statped Nord. I sitt foredrag
illustrerte han innledningsvis forskjellen på
standardutredninger og de som brukes til å kartlegge
spesifikke tilstander med bildet av en bil. – Mange
av dagens standardutredninger handler om hvor man
skal sitte i bilen. Det er viktig nok i mange tilfeller.
Men det å finne ut hvor man må kjøre for å komme
fram dit man har bestemt seg, krever derimot en
annen type utredning.

Debatten om hva utredningen skal bidra med og
fremfor alt hvilken kvalitet som må være til stede for
at den skal bidra med noe som helst, har vært nesten
fraværende. De fleste fagpersonene i PP-tjenesten
og Statped har sin utdanningsbakgrunn innen
standardopplegg når det gjelder utredning og tiltak.
Resultatet blir derfor gjerne at elever med spesifikke
vansker ikke i tilstrekkelig grad blir møtt med
tiltak som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger
for å lære. Dagens tester – for eksempel innen
matematikkfaget - registrerer i hovedsak kun det
eleven kan og ikke kan. Denne type tester kan ikke
stå på egne ben. De må inngå i en mer omfattende
kognitiv sammenheng, presiserte Fritz Johnsen.

Johnsen viste dette ved å ta utgangspunkt i
fire tilsynelatende like kasus. Gjennom en
tradisjonell standardutredning, ville konklusjonen

Han kan gi mer informasjon på telefon 71 11 32 31
eller via e-postadressen fritz.johnsen@statped.no
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Lærer i fellesskap i et visuelt læringsmiljø
Døve studenter profiterer på et visuelt læringsmiljø
der de er i en gruppe og der de har en tegnspråklig
lærer og en organisert tolketjeneste. Kunnskap om
hvordan slike miljøer tilrettelegges er også nyttig for
de som underviser hørende elever.
Seniorrådgiver Aase Lyngvær Hansen fra
Møller kompetansesenter kom i sitt foredrag
”Læringsfellesskap i visuelt orienterte læringsmiljø”
inn på den viktige utfordringen som er knyttet
til hvordan en kan skape et læringsmiljø for
hørselshemmede som gir muligheter for
samhandling, deltaking og anerkjenning. Hun bygget
sitt foredrag på sitt doktorgradsprosjekt som hun
gjennomførte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i årene
2001-2005. Materialet hentet hun fra klasserom
der de tilstedeværende var døve lærerstudenter
som tok sin profesjonsutdanning, deres lærere,
tegnspråktolker og hørende medstudenter. I tillegg til
å filme aktiviteter i klasserommet intervjuet Lyngvær
Hansen de som deltok. Slik fikk hun også med deres
selvopplevde erfaringer rundt det hun undersøkte.
Målsettingen var å få innsikt i hvordan tilrettelegging
for døve studenter i høyere utdanning virker inn på
studentenes læring.
Aase Lyngvær Hansen arbeidet i dette prosjektet
ut fra tre perspektiver. Hun ville for det første vite
noe om hvordan læringsmiljøet var organisert
og tilrettelagt for studentene. For det andre ville
hun finne ut noe om hvordan studenter, lærere og
tolker kommuniserte – og for det tredje hvordan
dialogene mellom aktørene i klasserommene kunne
gi grunnlag for læring. - Disse fenomenene kan ses
i sammenheng med allmenne spørsmål vi stiller oss
når det er snakk om tilpasset opplæring, sa hun.
”Visuelt orientert”
Når Aase Lyngvær Hansen bruker begrepet ”visuelt
orienterte”, handler det om et læringsmiljø der det
gis mulighet for interaksjon – når alle eller noen av
de tilstedeværende er avhengig av syn for å kunne
kommunisere. - Det forutsetter at læreren må se
alle studentene, sa hun. - Studentene må kunne se
læreren, tolken og hverandre. En annen forutsetning
er at alle studentene stort sett bruker samme varianter
av norsk tegnspråk. Nye faguttrykk og spesielle
grammatiske termer blir ofte bokstavert med det
norske enhåndsalfabetet i tillegg til at det brukes
tegn for begrepene.
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Aase Lyngvær Hansen, Møller kompetansesenter

Aktivitetene som Lyngvær Hansen filmet varierte
fra lærerledet undervisning med større eller
mindre innslag av dialog mellom lærer-student
og student-student underveis til framlegg ved
studenter med påfølgende kommentarer fra lærer og
medstudenter. I noen timer var det kortere perioder
med ”egenaktivitet” der studentene hver for seg
studerte en tekst som de i etterkant diskuterte.
Kommunikasjonen gikk direkte mellom de som var
til stede. Disse tegnspråkdiskusjonene foregikk på et
høyt faglig nivå der alle så hverandre underveis.
Trygg situasjon
Ett år etter klasseromsopptakene intervjuet Aase
Lyngvær Hansen studentene igjen. De understreket
da betydningen av å være flere døve sammen
som diskuterte og at alle brukte samme språk.
Klasseromssituasjonen var trygg, og de var ikke
redde for å ta ordet eller avbryte.
- Min påstand er at det å ha et visuelt perspektiv også
i læringsmiljøer uten hørselhemmede, kan skape økt
bevisstgjøring om betingelser for læring som kan
ha betydning. Problemet er at dette ikke vektlegges
i tilstrekkelig grad. Når jeg foreleser for lærere
som ikke har elever med hørselshemning og viser
til erfaringer fra visuelt orienterte læringsmiljøer,
får jeg ofte tilbakemeldinger om at dette er nyttig
kunnskap også for de som underviser elever som
hører, presiserte Aase Lyngvær Hansen.
Hun kan gi mer informasjon på
telefon 72 59 66 43 og
e-postadresse aase.hansen@ks-moller.no

Om å lese for livet!
- Litteratur må knyttes til den enkelte elevs
hverdagsvirkelighet og dermed til den
enkeltes liv. Det krever imidlertid at dagens
litteraturundervisning i grunnskolen i større eller
mindre grad må forandres.
Høgskolelektor Brit Arna Susegg ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag har utviklet og
beskrevet metoden ”Å lese for livet” i sin
bok ”Verket-Leseren-Livet” som er utgitt av
Cappelen Akademiske Forlag. Denne metoden
brukes nå i leseopplæring i forbindelse med
den nasjonale handlingsplanen ”Gi rom for
lesing!” Seniorrådgiver Randi Rusten ved
Tambartun har arbeidet i mange år med elever
som bruker punktskrift. Sammen orienterte
de to om hvordan ”Å lese for livet”-metoden
er blitt tilpasset også for blinde og svaksynte
elever på 7. klassetrinnskurs ved dette
kompetansesenteret.
De to viste til at denne undervisningsformen
handler om hvordan man kan hjelpe både blinde

og seende elever til å orientere seg i mangfoldet
av tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon
og vurdering. – Erfaringer fra ulike klassetrinn
viser at elever flest blir både interessert og
motivert ved at de får ved å tegne og skrive jegfortellinger ut fra det de forestiller seg når de
leser. Tekstene angår den enkelte på en ny og
personlig måte på denne måten, og inspirerer
til mer lesing. Denne måten å arbeide på er
dessuten med på å styrke elevenes litteratur, og
språkforståelse, ferdigheter i norsk skriftlig og
muntlig i tillegg til at den styrker den enkeltes
identitet og selvforståelse, sa Brit Arna Susegg
og Randi Rusten.
Randi Rusten kan gi mer informasjon på telefon
72 87 93 00. Hennes e-post er
randi.k.rusten@statped.no.
Brit Arna Susegg kan nås via telefon
74 02 25 16 eller e-postadresse
brit.a.susegg@hint.no

LP-modellen ved 131 skoler
Lillegården kompetansesenter har i perioden
2006-2009 et samarbeid med i alt 131 skoler i 40
kommuner over hele landet om implementering av
LP-modellen. Nye skoler og kommuner vil inngå
samarbeidsavtale med senteret for perioden 20082010.
Seniorrådgiver og prosjektleder Torunn Tinnesand
orienterte i sitt foredrag om kompetansesenterets
arbeid med LP-modellen – som er en forkortelse av
Læringsmiljø og pedagogisk analyse - som senteret
har utviklet i samarbeid med professor Thomas
Nordahl. Modellen er basert på forskning om hva
som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen,
hva som kjennetegner gode skoler og den ”gode
klasselederen”. Den beskriver også det langsiktige
og systematiske utviklingsarbeidet som skal til for å
løse slike problemer.
Tinnesand viste til at Lillegården kompetansesenter

fikk i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å
tilby implementering av modellen ved flere
skoler og kommuner etter at den med gode
evalueringsresultater var blitt prøvd ut i et
utviklingsprosjekt ved 14 skoler i tre kommuner.
Hun understreket at implementeringen krever
samarbeid på flere nivåer i kommunenes
utdanningssystem. - Ikke minst spiller ansatte i PPT
en viktig rolle som veiledere for lærergruppene i
dette arbeidet. .
Tinnesand påpekte at LP-modellen omfatter
en implementeringsstrategi, en grunnleggende
tenkemåte og en arbeidsform som hjelper lærere
til bedre forståelse og tilnærming til utfordringene
de møter i klasserommet. - Strategien skal sikre
at lærerne jobber systematisk og regelmessig med
prinsippene i LP-modellen over tid. Lojalitet til
modellen er viktig for at arbeidet skal gi resultater.
Tenkemåten handler om å forstå den enkelte elevs
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handlinger i lys av det sosiale systemet de skjer i.
Mye uro og lite engasjement i undervisningen henger
ofte sammen med ulike forhold i læringsmiljøet.
Som kan handle om lite struktur i undervisningen,
for dårlig tilrettelagt undervisning, dårlige relasjoner
mellom lærer og elever eller for dårlig samarbeid
mellom hjem og skole. Det kan også være forhold
i skolekulturen som har betydning for elevenes
læringsresultater. Slike forhold kan for eksempel
være sterke elevstemmer som signaliserer at det ikke
er kult å gjøre lekser og oppnå gode resultater. Det
kan også springe ut fra sterke lærerstemmer som på
sin side signaliserer at mange elever helst burde vært
et annet sted. Slikt blir det dårlige relasjoner av.
Lærerne skal i følge LP-modellen forholde seg til
denne type problematikk ved å ta utgangspunkt i og

bruke kunnskapen de får gjennom opplæringen til å
forstå egne opplevde utfordringer i skolehverdagen.
Målet er at de etter to års opplæring og trening skal
ha utviklet en praksis som både er mer analytisk og
kunnskapsbasert. Evalueringen fra de 104 skolene
som startet opp med dette arbeidet høsten 2006, vil
foreligge i løpet av våren 2008. Nå venter vi spent på
resultatene, sa Torunn Tinnesand.
Hun kan gi mer informasjon om LP-modellen på
telefon 35 93 02 56 eller via
e-post: torunn.tinnesand@statped.no.

Interesserte kan også lese mer på
www.lp-modellen.no.

Om utagering i barnehager
– Vår erfaring fra ulike prosjekter ved Senter for
atferdsforskning er at ansatte i barnehager og
på småskoletrinnet trenger mer kompetanse om
utagering og aggresjon blant de små barna.
Førsteamanuensis Ingunn Størksen ved Senter
for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger er
engasjert i det toårige prosjektet ”Dei utfordrande
barna”. Prosjektet ble startet i 2007 og skal
avsluttes i 2009. I sitt foredrag viste Størksen til
at hovedformålet med dette arbeidet er å utvikle
kompetanse som kan avdekke, avhjelpe og
forebygge negativ atferd blant barn i alderen fire til
åtte år. - Prosjektet har to fokus. Det ene er tidlig
intervensjon – det andre systemperspektivet. I
Stortingsmelding 16 (2006-2007) blir barnehagen
i denne sammenheng definert som en grunnmur, sa
hun.
Størksen kom deretter inn på at fysisk aggresjon
og utagerende atferd blant de yngste barna kan ha
mange årsaker. – Måten slike problemer håndteres er
avhengig av hva slags kunnskap man har. Aggresjon
og utagering hos små barn kan være relatert til svært
mange andre tilstander og påkjenninger i tillegg
til at det kan ha sammenheng med manglende
grensesetting. Det er viktig å ta inn over seg barnets
spesielle situasjon og vise masse omsorg og varme
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samtidig som man setter grenser, presiserte Ingunn
Størksen.
Hun understreket i tillegg at desto tidligere en starter
arbeidet med å forebygge psykososiale vansker blant
barn, desto større sjanse er det for at problemene
ikke får utvikle seg. – Et av mange tiltak er for
eksempel å utvikle rutiner for overgang mellom
barnehagen og skole/SFO. Barn som er aggressive
kan bli upopulære og avises av andre. Det å bli
avvist i førskolealder kan få konsekvenser for læring
og utvikling i mange år fremover.
Nyere forskning
Størksen orienterte deretter om nyere forskning
som viser hvordan en kan håndtere psykososiale
vansker hos førskolebarn. – Eksempler på tiltak
som gir effekt er blant annet at det arbeides på
flere nivåer parallelt, at tiltakene er aldersadekvate
og ikke minst at det legges vekt på tverrfaglig
samarbeid. Prosjektet har så langt vist at dette
fagfeltet har et stort utviklingspotensiale med tanke
på kompetanseheving, sa Ingunn Størksen.
Hun kan gi mer informasjon via e-postadressen
ingunn.storksen@uis.no eller
telefon 5183 2934/918 47 157

Hva de voksne lærte av “Ida”

Noen av de voksne rundt Ida

- Vi voksne lærte mye av ”Ida” i kjølvannet av våre
systematiske refleksjoner for å løse hennes spesifikke
problemer.
Pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT, medarbeider
i Statped Nord og høgskolelektor i pedagogikk,
Ingvild Kamplid, og høgskolelektor i pedagogikk,
Lisbet Rønningsbakk, var to av aktørene i
aksjonslæringsprosjektet som ble satt i gang det
siste året ”Ida” gikk på Straumsbukta skole i
Troms. Prosjektet skjedde i nært samarbeid mellom
hovedpersonen selv, hennes foreldre, skolen,
Pedagogisk psykologisk tjeneste og Høgskolen i
Tromsø. I tillegg sponset Statped Nord både arbeidet
med forberedelsene til orienteringen på Fagtorget og
også noe til arbeidet med sluttføringen av rapporten.
Den er for øvrig lagt ut på Eureka digital.
Med unntak av førstnevnte som i dag går på
videregående skole, formidlet de mest sentrale
aktørene i prosjektet sine erfaringer for et meget
lydhørt publikum på Spesialpedagogisk fagtorg.
Mamma Rita Slåttnes påpekte at det først var de siste
årene av ungdomsskolen at datteren fikk tilpasset
og spesielt tilrettelagt opplæring – til tross for at
problemene hennes ble oppdaget da hun begynte der.
– Hun fikk ikke diagnosen ADD før i begynnelsen av
10. klasse. Ida ble veldig glad da hun endelig forstod
hvorfor hun strevde og at det ikke handlet om at
hun er dum. Det ble laget et opplegg på skolen som
fungerte godt det siste året, sa Rita Slåttnes.

Rektor Brit Roland orienterte om det gode
samarbeidet med høgskolen og PPT rundt Ida med
et felles mål, kollektiv ansvarsfølelse og fokus
på muligheter. – Det ble i tillegg lagt vekt på
Idas egen og foreldrenes medvirkning. Søkelyset
ble dessuten rettet t mot skolens organisering av
undervisningsformer, og at den ikke måtte bidra til
at elever ble ekskludert. Lærerne lærte atskillig mer
gjennom dette prosjektet enn av å dra på kurs om
tilpasset opplæring, understreket Brit Roland. .
God stemning
Spesiallærer i matematikk, Ruth-Ellinor Hanssen
fortalte at hun i sitt arbeid med Ida la vekt på å
legge bort en del temaer som hun tidligere hadde
opplevd som nederlag. – Vi laget hennes årsplan i
samarbeid og var ellers enige om hva som skulle
gjøres. Det var viktig for Ida å erkjenne at hun ikke
er ”dum” – og spesielt i matte som hadde skapt
størst nederlag. Viktigst av alt var det likevel å være
realistisk og sette realistiske mål, presiserte RuthEllinor Hanssen. Som også la stor vekt på å skape
god stemning i sine timer med Ida. – Det å være
alene med henne gjorde også at vi kunne ta opp
alle de vonde og såre opplevelser underveis. Min
viktigste lærdom ble likevel at lærere som fokuserer
på begrensninger i stedet for muligheter er elevens
største hinder, presiserte Ruth-Ellinor Hanssen.
Hovedpersonens sosial- og kontaktlærer, Monica
Lagesen, som hun også hadde i samfunnsfag, norsk
og engelsk, trakk i sin orientering spesielt fram sin
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rolle som kontaktlærer under selve eksamen da Ida
kom opp i matte i skriftlig og historie i muntlig. Ida
så først ikke for seg hvordan det skulle være mulig
å gjennomføre eksamen. Hun var imidlertid omgitt
av voksne som brukte mulighetene som finnes for å
tilpasse eksamenssituasjonen. Resultatet ble en stor
seier både for Ida selv og alle oss som hadde med
henne å gjøre. Samarbeidet med PPT og Høgskolen
var også svært viktig. Fagfolkene der hjalp oss til å
se alternative måter å løse problemene på, sa Monica
Lagesen.

erfaringer til sine lærerteam. Rektor har trukket
paralleller til tiltak i skolen som organisasjon blant
annet ved å gjennomføre en tidlig kartlegging. Det
ble i tillegg satset på en bevisstgjøring av de voksnes
handlinger og holdninger for å bidra til et godt
læringsmiljø. Ida har på sin side ikke bare bidratt
til mange undringer underveis. Samarbeidet med
henne har også ført til at vi nå – over et år senere –
fortsatt reflekterer over vår egen refleksjon og hvilket
tankegods vi bringer med oss videre, sa Ingvild
Kamplid.

Forsker Ingvild Kamplid ga avslutningsvis
uttrykk for at hun takket være dette
aksjonsforskningsprosjektet har fått en dypere
og mer erfaringsbasert innsikt i hvor viktig det
er å jobbe med individ- og systemsiden parallelt.
- Lærerne har vært flike til bringe med seg sine

Interesserte kan lese mer om hva de voksne
lærte av Ida på http://ask.bibsys.no/ask/action/
show?pid=r07013894&kid=forskpub De har også
skrevet artikkelen ”Ida og matematikken” som ble
publisert i Skolepsykologi nr. 5/2006.

“Skreddersøm” og “hyllevare”
- Nytteverdien av spesialpedagogisk kompetanse
er avhengig av hvordan den blir brukt. De mange
spesialtilbudene i dagens norske skole kan lett føre
til at denne kompetansen bindes opp i segregerte
løsninger, isolert fra resten av opplæringstilbudet.
Avdelingsleder Marit Mjøs i Statped Vest har i sitt
doktorgradsarbeid blant annet sett nærmere på måten
skoler oppfatter og utnytter spesialpedagogens
kompetanse på, og vist at den varierer. I sitt foredrag
minnet hun innledningsvis om målet i dag som
er at all opplæring skal være tilpasset. - En og
samme skole skal romme både ordinær opplæring
og spesialundervisning. Ofte kjøres to parallelle
løp samme sted - det ene med undervisning for de
mange, det andre for de få i segregerte løsninger.
En inkluderende skole med opplæring for alle
må imidlertid ha mer ”målsøm” enn den tidligere
folkeskolen som bestod av begrenset ”hyllevare”.
Dette betyr igjen at hensynet til mangfoldet av elever
krever økt variasjon i opplæringen.
I en skole for alle vil det også være barn og
unge med behov for ”skreddersøm”, fortsatte
Mjøs. Som presiserte at ”skreddersøm” i form
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av spesialundervisning må være en selvfølgelig
del av ”vareutvalget” i den samme ”butikken”. Spesialpedagoger må brukes både til ”skreddersøm”
og ”målsøm” i tilknytning til den ordinære
opplæringen og mindre til isolerte spesialtilbud.
I en skole for alle må de inngå som likeverdige
deltakere i team omkring ordinære elevgrupper.
Denne utvidede rollen med vagere grenser mot
almenpedagogikken innebærer samtidig at
spesialpedagogen i sitt arbeid må bidra mer til
tilpasninger innen og tilrettelegging av ordinær
opplæring og dermed i større grad fungere som
et nødvendig supplement til allmennpedagogen.
Slik kan de to faggruppene lære av hverandre og
sammen bidra til utviklingen av en inkluderende
skole. Skoleledelsens kompetanse og holdning synes
likevel å være avgjørende for en slik utvikling,
presiserte Marit Mjøs.
Hun kan gi mer informasjon på e-post:
marit.mjos@statped.no)
Marit Mjøs har for øvrig skrevet mer om
spesialpedagogens spillerom i skolen i Statpedbladet 1/2008 som er lagt ut på
www.statped.no.

Små skritt
mot leseferdighet

La barna
være to-språklige!

- Intensjonen med ”Les lett” er at eleven skal
oppleve seg selv som en som kan mestre lesing,
vet hvordan bøker skal håndteres og lykkes i
forhold til lesing og skrift fra første oppgave.

- Selv om minoritetsspråket fortsatt ofte velges bort
for barn med lærevansker, har vi heldigvis mange
eksempler på det motsatte. Elever med to språk bør
få tilpasset opplæring – basert på begge språkene
sine.

Rådgiver Kirsten Ruud fra Sørlandet
kompetansesenter er en av oversetterne av
Irene Johanssons forskningsrapport ”Les- och
skrivprosessen for barn med Downs syndrom”.
I sin orientering på Fagtorget påpekte Ruud at et
av målene med dette prosjektet var å utvikle og
prøve ut metodikk og materiell som var beregnet
på de aller tidligste stadiene i en
lese- og skriveutvikling.
– Strukturen og systematikken i dette opplegget
er imidlertid vanskelig å få til med skolens
vanlige lesemateriell.
Kirsten Ruud viste ellers til at den norske og
nynorske utgaven som begge har fått tittelen
”Les lett” har en langsom progresjon. - Det sikrer
at elever som trenger lengre tid for å lære å lese
kan oppleve mestring og leseglede. I de 12
lesepakkene finner læreren et vell praktiske ideer
om hvordan de kan variere hvert delmål på barnets
vei mot lesemestring. Dette sikrer stor grad av
mestring og leseglede selv for den svakeste leser.
Tradisjonsrike aktiviteter som lotto, spå, brettebok,
bøker med luker lokker fram lek og lesing. Den
gradvise tilnærmingen til bokstavenes form og
lyd får barna gjennom varierte aktiviteter - alt
etter den enkeltes utviklingsnivå.
Ruud understreket betydningen av at elevene selv
er aktive i læringsprosessen. - Det tas utgangspunkt
i barnas egen hverdag, erfaringer og interesser.
Oppgavene er hele veien tilpasset den enkeltes
muligheter for mestring. sa Kirsten Ruud.
Interesserte kan bestille ”Les lett” hos Info Vest
forlag. Telefon dit er 51 42 30 57. ”Les lett kan
også kjøpes via nettbutikken
www.infovestforlag.no
Kirsten Ruud kan også gi mer informasjon på
telefon 38 05 83 00. Hennes e-postadresse er
kirsten.ruud@statped.no

Det sa lærer Solvår Knutsen Turi ved Àrran
lulesamiske senter og seniorrådgiver Mirjam
Harkestad Olsen fra Statped Nord i sin orientering
på Fagtorget. De to har siden høsten 2006
vært engasjert i det lokalt forankrede FOUprosjektet ”Tilpasset til norsk?”. Det er en del av
paraplyprosjektet ”Tilpasset opplæring og vurdering
av læringsprosesser og læringsutbytte” som
Høgskolen i Finnmark har ansvar for. På Fagtorget
presenterte de prosjektmedarbeiderne foreløpige
resultater av sitt arbeid.
De to kom innledningsvis inn på at Àrran
lulesamiske senter gir undervisning i lulesamisk
til elever fra ulike kommuner. - Det aller meste av
denne undervisningen skjer via videokonferanse.
Muligheten for tilpasset opplæring kan bli
vanskeligere når lærere og elev ikke deler det fysiske
rom. Dette var noe av bakgrunnen for at Lulesamisk
senter ble med i prosjektet. Vår jobb er derfor å
finne fram til gode eksempler på hvordan det kan
legges til rette i praksis i grunnskolen når barnet med
lærevansker har et annet morsmål enn norsk.
Veileder to skoler
Mirjam Harkestad Olsen har veiledet en gruppe
lærere ved Àrran lulesamiske senter i senterets
utviklingsprosjekt. Prosjektgruppen har utviklet et
årshjul som integrerer undervisningens tema med
læringsstiler og læringsstrategier.
De to prosjektmedarbeiderne viste til at deres
arbeid nå er inne i en evalueringsfase. – Vi skal
vurdere om det som hittil er gjort har resultert i den
ønskede tilretteleggingen. Evalueringen vil inngå
i en masteroppgave som en av medarbeiderne ved
Àrran skal i gang med. Senteret har i etterkant av
prosjektet inngått et veiledningssamarbeid med
Tysfjord kommune og aktuelle skoler der som gir
undervisning i lulesamisk. Vi håper at arbeidet som
er gjort i prosjektet vil resultere at Àrran kan veilede
på nasjonalt nivå om undervisning over lyd/bilde, sa
Solvår Knutsen Turi og Mirjam Harkestad Olsen.
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Spørreskjema om barns synsvansker

Synspedagog Toril Loe

- Førskolebarn med diffuse synsvansker kan ha
skader som kan innebærer spesifikke, visuelt
perseptuelle og kognitive forstyrrelser

for at det inneholder for mange spørsmål – som
for øvrig er gjenstand for fortløpende vurdering og
justering.

Synspedagog Toril Loe ved Tambartun
kompetansesenter påpekte i sitt foredrag at
slike tilsynelatende små og diffuse vansker
kan bli maskert av eller forvekslet med
oppmerksomhetsvansker eller problemer med
utholdenhet eller konsentrasjon. – Den enkeltes
nærpersoner kan ha ulike oppfatninger om hvordan
barnet bruker synet sitt. Barna har imidlertid sjelden
problemer på alle områder innen visuell persepsjon.
Enkelte har likevel så store vansker at deres atferd
likner på blindes når det for eksempel gjelder lesing
og skriving og å orientere seg.

Inngående informasjon
Toril Loe ga ellers uttrykk for at dette spørreskjemaet
gir mer inngående informasjon om det enkelte barns
måte å bruke synet sitt på. Det blir brukt i tillegg til
medisinske, psykologiske og pedagogiske rapporter.
– Svarene fra skjemaet gir den som skal tilrettelegge
synsutredningen en god pekepinn på hvilke områder
som spesielt må observeres og som barnet bør prøves
innenfor. Skjemaet fungerer ikke minst som et nyttig
arbeidsredskap i vår kommunikasjon med foreldre
og andre nærpersoner som kjenner barnet best,
presiserte Toril Loe.

Toril Loe har i samarbeid med kollegaene May
Nyheim og Kari Tangvold ved Tambartun
kompetansesenter utviklet et spørreskjema som
inneholder 67 spørsmål. Hun viste til at skjemaet blir
brukt som en forberedelse til utredningen som skal
foretas av det enkelte barns synsfunksjon. - Selv om
det er forholdsvis få som hittil har besvart skjemaet,
er tilbakemeldingene gode fra de som har gjort det.
Vi trenger imidlertid en bredere oversikt for å kunne
si mer om nytteverdien. Hittil har ingen gitt uttrykk

Loe, Nyheim eller Tangvold kan gi mer informasjon
om spørreskjemaet på telefon 72 87 93 00 eller via
sine e-postadresser:
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may.nyheim@statped.no, kari.tangvold@statped.no,
toril.loe@statped.no
Interesserte kan også lese mer på
www.statped.no/tambartun (Team Autisme)

Prosjektarbeid ga samhørighet

Synspedagog Bente Wetaas Kettler og synspedagog Marit Kolstad.

- Det sosiale kan ofte være en utfordring for de som
ikke kan se. Hensikten med prosjektet ”Vi bygger
hus” ga 25 seende førsteklassinger innblikk hvordan
en blind klassekamerat har det. Seksåringene fikk
prøve seg på ulike oppgaver med skjerm foran
øynene.
Synspedagog Marit Kolstad har i mange år arrangert
skoleforberedende kurs for blinde og sterkt
svaksynte barn ved Huseby kompetansesenter. Her
arbeider barna blant annet praktisk med å lage hvert
sitt pappeske-hus i den uken kurset varer.
På Fagtorget formidlet hun og synspedagog Bente
Wetaas Kettler sine erfaringer om da de i en tre
dagers periode i 2001 prøvde ut prosjektet ”Vi
bygger hus” ved Åsen skole i Lørenskog kommune.
- Bakgrunnen var at en blind seksåring nettopp
hadde begynt der. Opplegget involverte alle de 25
klassekameratene, to lærere og en assistent. Elevene
arbeidet i grupper som bygget hus av pappesker
som var store nok til å gå inn i. I tillegg til læring
i fellesskap og sosiale og praktiske ferdigheter ga
arbeidet elevene kunnskap i norsk, matematikk,
musikk, kunst og håndverk.

Kolstad og Wetaas Kettler har også tidligere høstet
gode erfaringer med prosjektarbeid med barn med
og uten synshemning sammen. – Vi bruker blant
annet det amerikanske High-scope programmet som
i sin tid ble utviklet for barn fra sosioøkonomiske
svake miljøer. I dag er det under stadig utvikling
også i europeiske barnehager og skoler. Tanken er
at barn på ulike nivå skal lære seg ferdigheter på
egne premisser. Det legges vekt på hvert barn skal
velge aktiviteter og fokuseres på deres sterke sider
i forhold til den enkeltes utviklingsnivå, sa Marit
Kolstad og Bente Wetaas Kettler.
De to har sammen med sin kollega synspedagog
Edle M. Jessen utviklet et praktisk-pedagogisk hefte
og en DVD om ”Vi bygger hus”-prosjektet, og kan
ellers gi mer informasjon på telefon 22 02 95 00
Deres e-postadresser er henholdsvis
edle.jessen@statped.no , marit.kolstad@statped.no
og bente.wetaas@statped.no

41

Nordnorsk modell for
talespråk-opplæring

Dysleksi kan
forebygges

- Fagmiljøet i Nordland har i over ti år arbeidet
med systematisk talespråkopplæring. Pågangen fra
foreldre og fagpersoner i fylket som ønsker hjelp
etter den nordnorske modellen er stadig økende.
Logopedene Janicke Sæbøe Eliassen og Grete F..
Stabæk i språkteamet ved Spesialpedagogisk Senter
ved Nordland (SNN) og Statped Nord orienterte
blant annet om modellen som er utviklet ved SNN
for barn med omfattende språkvansker.

- Typiske kognitive avvik som kan forårsake dysleksi
kan påvises og forebygges før barnet får formell
lese- og skriveopplæring. Derfor er det viktig å sette
i gang målrettet trening i barnehagen.

– Det pedagogiske innholdet springer i hovedsak ut
fra Karlstad-modellen. Vår modell består av tre trinn
som innledes med individuelt forarbeid og utredning.
Deretter arrangeres det en to dagers nettverkssamling
med foreldre og representanter for skole/barnehage
og PP-tjeneste. Her skapes det en felles forståelse
for barnets situasjon og utarbeides tiltaksplan. Siste
ledd i modellen er lokal oppfølging. Da blir arbeidet
evaluert – på barnets hjemmebane. Ulike aktiviteter
prøves ut og tilpasses individuelt.
Eliassen og Stabæk viste ellers til at barna som
blir tatt inn ved SNN først blir utredet av et
tverrfaglig team. – Vi må ha et helhetlig kjennskap
til den enkelte for å kunne hjelpe. Målsettingen
med nettverkssamlingen er å heve kompetansen
blant barnas nærpersoner på området språk- og
språkvansker slik at også de kan arbeide målrettet
med språkaktiviteter. På disse samlingene samles
nettverkene rundt fire-fem barn. Innholdet her
veksler mellom teori, presentasjon av metodiske
innfallsvinkler og materiell. Det individuelle
perspektivet ivaretas ved at foreldre, pedagoger og
PP-tjenesten sammen diskuterer målsettinger og
opplegg for sitt barn. Utveksling av erfaringer er
også et viktig innslag.

Sonja Ofte som er dr. psychol ved avdeling for
logopedi ved Statped Vest og den ene av tre
prosjektlederne for ”Ut med språket!” orienterte om
dette prosjektet som ble startet i 2003 og avsluttet i
2007. Det skjedde i samarbeid mellom Statped Vest,
Universitetet i Bergen, kommunene Haugesund,
Kvinnherad, Førde og Fræna og med Osterøy som en
femte kontrollkommune. De to andre prosjektlederne
var dr. polit. Turid Helland fra Institutt for
samfunnspsykologi og professor Kenneth Hugdahl
fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi,
begge Universitetet i Bergen.
Grunntesen
Ofte viste i sitt foredrag til at selve grunntesen
i prosjektet var at både lese-, skrive- og
mattematikkvansker er såkalte konstitusjonelle
vansker. - Det vil si at arvelighet spiller en betydelig
rolle. I ”Ut med språket!”-prosjektet forsøkte vi
å finne tegn på slike vansker allerede før barnet
begynner på skolen. En av målsettingene var å
utvikle og tilrettelegge treningsprogrammer for de
som er i risikosonen.

Den individuelle tilpasningen følges deretter opp
lokalt der flere personer rundt det enkelte barnet
deltar.

Foreldre og barnehageansatte til i alt 109 barn
besvarte hvert sitt spørreskjema. De viste at 25
av barna hadde risiko for å utvikle dysleksi og
matematikkvansker. En kontrollgruppe ble satt
sammen av like mange barn som matchet på kjønn
og barnehagetilhørighet. Barna i risikosonen
ble fulgt tett opp fra de var fem til de var åtte år
med språklige og kognitive tester. Noen av dem
ble også undersøkt med en såkalt funksjonell
magnetresonansteknikk som måler hjernefunksjonen
når barna løser språklige oppgaver.

Janicke Sæbøe Eliassen og Grete F. Stabæk kan gi
mer informasjon på telefon
75 65 17 19 og 75 65 17 21.

Interesserte kan lese mer om denne studien på
www.statped.no/vest.Nevropsykologi,8,1,18-20 og
Norsk Tidsskrift for Logopedi, 3.20-21.

Deres e-postadresser er
janicke.eliassen@statped.no og
grete.stabak@statped.no

Sonja Ofte kan gi mer informasjon på
telefon 55 92 34 20 eller Sonja.Ofte@statped.no
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Språkstimulering
så tidlig som mulig
- Minoritetsspråklige barn med begrenset
norskkunnskaper har stor risiko for å utvikle lese-,
skrive og fagvansker i skolen. En satsing på bevisst
språkstimulering så tidlig som mulig gir dem klare
fortrinn når de begynner på skolen.
Else Jorun Karlsen fra Sørlandet kompetansesenter
har lang erfaring i bruk av Marte Meo-metoden i sitt
arbeid med språkopplæring blant minoritetsspråklige
barn. Metoden bygger kort fortalt på en forståelse
av at samspill og kommunikasjon er vesentlig for
utvikling, læring og livskvalitet. På Fagtorget la
hun fram noen erfaringer fra et samarbeidsprosjekt
mellom Risør PPT og Sørlandet kompetansesenter
der Marte Meo metoden ble prøvd ut som
språkstimulering på denne målgruppen.
Karlsen understreket at tidlig språkstimulering
og utvikling av norsk ordforråd er særlig viktig
for minoritetsspråklige. – Det gjelder både for å
forebygge problemer, men også for å få en rikere
barndom og kunne delta i lek og samhandling med
andre barn og voksne. Mange av de problemene
minoritetsbarna møter i skolen kunne ha vært
forebygget med bevisst språkstimulering i
barnehagen. Forskning fra mange land viser at en
parallell satsing både på morsmålet og andrespråket
i anerkjennende kommunikasjon på sikt gir de beste
resultatene.

analysere samspillet mellom barnet vi observerer og
de andre. På den måten kan vi fokusere på det som
faktisk skjer i stedet for å anta hva vi tror
foregår. Dette gir de voksne som har med
minoritetsspråklige barn å gjøre samtidig en
mulighet til å se og oppdage seg selv, sin rolle og
samspill med den enkelte og ikke minst barnets
reaksjoner på det.
Bruk av tospråklige assistenter med samme morsmål
som barna representerer en spesiell trygghet og
sosial støtte for innvandrerbarna i dette arbeidet.
Vi ser at barns selvoppfatning øker hvis de får
lov til å bruke morsmålet sammen med andre og
særlig sammen med en voksen som kan språket.
Morsmålets betydning for barnets utvikling av
andrespråket er imidlertid undervurdert. Noe av
årsaken kan være at pedagoger flest kan mye om
tilegnelse av førstespråk, men lite om hvordan barn
lærer andrespråket.
Marte Meo-metoden krever mye kunnskap. Jeg
er overbevist om at den får størst effekt hvis hele
personalet gis opplæring i den. I så fall vil de
sammen kunne gjøre videoopptak og reflektere over
måten de arbeider på, sa Else Jorun Karlsen.
Hun kan gi mer informasjon på telefon 47 90 76 76
eller e-postadressen else.jorun.karlsen@statped.no

Marte Meo metoden skiller seg fra annen veiledning
ved at vi bruker video som arbeidsredskap for å
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Anbefalte bruk av Social Networks
- Vi bruker Social Networks i arbeidet med å
kartlegge og planlegge tiltak for mennesker i
alle aldre som trenger alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK).

Rådgiver Jørn Østvik fra Trøndelag
kompetansesenter ga i sitt foredrag uttrykk for
at Sosial Networks er et enestående og detaljert
kartleggingsmateriell som særlig fokuserer
på det sosiale samspillet med mennesker som
er helt eller delvis uten funksjonell tale. Materialet er opprinnelig amerikansk, men ble
tilgjengelig i norsk utgave da vi oversatte det i
2006. Målet med denne kartleggingen er å kunne
planlegge tiltak som gir mening for den enkelte
og hans eller hennes nærmeste familie.
Østvik viste til at de som trenger ASK ofte
spiller en passiv rolle i sin kommunikasjon med
andre. – De tar sjeldnere initiativ til samhandling
ettersom deres manglende funksjonelle tale gir
dem begrensede muligheter for det. – I samtaler
får de samtidig sjelden mulighet til å svare, blir
ofte avbrutt og opplever ikke sjelden at den de
kommuniserer med snakker til andre i stedet for
å henvende seg til dem direkte. Det er derfor
viktig at menneskene rundt de som trenger ASK
får opplæring i hvordan de kan bli flinkere til å
støtte den enkelte for gjøre samtalen lettere.
I arbeidet med Sosial Networks bruker vi
strukturerte intervjuer - gjerne flere ganger – for
å evaluere utviklingen. Disse samtalene skjer
hver for seg med den det gjelder hvis det er
mulig, med en eller flere av vedkommendes
familiemedlemmer i tillegg til en betalt hjelper.
Hensikten er å få fram sentrale opplysninger om
den enkeltes måte å kommunisere på av de som
har best kjennskap til han eller henne. Det er
likevel brukeren selv av ASK og vedkommendes
familie som står i sentrum for planleggingen,
presiserte Jørn Østvik.
Han understreket samtidig at Sosial Networks
ikke er et testmateriale, og at det gjerne
kan brukes sammen med annet supplerende
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kartleggingsmateriale i utformingen av for den
enkelte.
Jørn Østvik kan gi nærmere informasjon om
Social Networks på telefon 74 02 28 35.
Hans e-postadresse er
jorn.ostvik@statped.no.
Interesserte kan også lese mer om dette
kartleggingsverktøyet på ASK-loftet som
er lagt ut på www.ask-loftet.no

Fruktbar samhandling på
www.laererforum.net
- Det profesjonelle tjenestenettstedet
Lærerforum (www.laererforum.net) er
i ferd med å bli et redskap for fruktbar
samhandling mellom lærere og lærerstudenter i
grunnutdanningen i Norge.
Det sa stipendiat Øystein Lund da han i sitt
foredrag ”Praksisrettet nettbasert veiledning
til lærere i grunnopplæringen” blant annet
presenterte de to delprosjektetene ”PPtjeneste på Nett” og ”Elektronisk nett som
redskap i praksisrettet kunnskapsløft i
distriktsskoler”. Begge er tilknyttet det treårig
forskningsprosjektet ”Praksisrettet Veiledning i
Grunnopplæringen” (P.V.G). Som er finansiert
av Norges Forskningsråd, og ledes av Høgskolen
i Bodø. Prosjektet gjennomføres i samarbeid
med flere kommuner/fylkeskommuner og PPkontorer, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i
Nesna, Statped Nord og Utdanningsforbundet.
Lund viste Fagtorg-deltakerne hvordan
Lærerforum fungerer i praksis. – Her får lærere
og studenter som står overfor problemer og
utfordringer veiledning og råd av en bredt
sammensatt veiledergruppe. Også kolleger
oppfordres til å komme med kommentarer og
innspill til sakene som tas opp.
Et sentralt forskningsspørsmål vil være om
denne nettbaserte tjenesten i videste forstand
også egner seg til å bedre læreres faglige
kompetanse, trygghet og trivsel på jobben. Vi
vil i tillegg se nærmere på hva som kreves av
tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving
og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste
skal fungere etter intensjonen. I dette arbeidet
vil også mastergradstudenter innen tilpasset
opplæring og spesialpedagogikk bli involvert.
Erfaringer, så langt
Erfaringer så langt viser at det tas opp
praksisbaserte, reelle problemstillinger på
”Lærerforum” fortsatte Øystein Lund. Enkeltelevers trivsel og læringsutbytte og
samhandling skole og hjem er saker som ofte tas
opp. Mange leser innleggene – i det ligger det

samtidig et potensiale for refleksjon og læring.
Siktemålet med Lærerforum er både å gi faglig
støtte og bidra til faglig trygghet for enkeltlærere
og å bidra til å utvikle skolen som lærende
organisasjon. Studiestedene har også begynt å
oppdage at det her ligger en verdifull samling
av case som lærerstudenter kan benytte i sine
faglige diskusjoner. Slik kan Lærerforum bli en
møteplass mellom studiested og praksisfelt.
PP-tjenesten
Øystein Lund er sammen med førstelektor Gisle
Johnsen ved Høgskolen i Bodø og førstelektor
Oddbjørn Knutsen ved Høgskolen i Nesna en
av tre ansvarlige for delprosjektet ”PP-tjeneste
på nett” under prosjekt P.V.G.. – Den sentrale
oppgaven for dette prosjektet er finne ut om
oppgaver innenfor PP-tjenestens arbeidsområde
som kan egne seg for e-kommunikasjon.
Distriktsskoler
Lund er dessuten prosjektansvarlig for
delprosjektet ”Elektronisk nett som redskap i
praksisrettet kunnskapsløft i distriktsskoler”.
Han viste til at hensikten med det er å legge
til rette for å vinne praktiske erfaringer med
bruk av nettbaserte teknologi i samarbeid
og kompetanseutvikling i nettverk mellom
distriktsskoler.
I tillegg til de to sistnevnte er det opprettet tre
andre delprosjekter i PVG-prosjektet. De har
fått følgende titler: ”Problemer i praksis og
praksisrettet problemløsning”, ”Best practice”
– hva er god praksis?” og ”Oppfølging av
nyutdannede lærere”. Disse delprosjektene vil
ha som formål å få mer kunnskap om hvilken
funksjon et nettbasert veiledningstilbud kan ha i
læreres yrkespraksis.

Øystein Lund kan gi mer informasjon
på telefon 47029275
Han kan også kontaktes via e-postadressen
oystein.lund@statped.no
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