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▼

Inkludering
– tidlig innsats – gode overganger
Alt henger sammen med alt er både en
forslitt frase og en sannhet. I Statped har
vi satt inkludering på dagsorden, enten det
er i barnehage, skole, fritid eller arbeidsliv.
Får du utfordringer tidlig i livet og ikke får
hjelp, er sjansen større for at du faller ut av
skolen og deretter har problemer med å få
arbeid. Stikkordet blir da tidlig innsats, at det
du strever med blir oppdaget tidlig og at du
får hjelp og støtte. Og får du god hjelp og
støtte i barnehagen, og er godt inkludert
der, er neste utfordring overgangen til
skolen. God inkludering i barnehagen betyr
nødvendigvis ikke god inkludering i skolen
– dessverre. Blant fagfolk snakkes det om
de vanskelige overgangene mellom barnehage og skole, og skole og arbeidsliv.
I dette nummeret av magasinet forteller
vi om en skole som har tatt tak for å skape
gode overganger. Det er Lone skole et par
mil utenfor Bergen hvor det går to jenter
som er blinde. Flere år før jentene skulle
begynne startet skolen forberedelsene,
med tett oppfølging fra rådgiver i Statped. Les om skolen som sørget for at
fem lærere tok etterutdanning i punktskrift, og hvordan de organiserte
undervisningen i klasserommet
blant annet med to-lærersystem
i klassene med punktskriftelever.
Historien om Lars på
Sannidal skole i Kragerø
kommune er også en
god historie. Lars er sju
år og fungerer godt i en
vanlig klasse selv om

han har Downs syndrom. Noe av for
klaringen er sterke bånd til medelever,
vennskap som allerede ble etablert i barnehagen. En godt planlagt overgang, positive
holdninger ved skolen og bevisst tilrette
legging ligger også bak.
Vi tar sjansen på at alt henger sammen
med alt en gang til.
Tone Mørk, direktør

StatpedMagasinet – nr. 2 – 2015

Skråblikk

▼

Alle skal med
I idretten er en idrettsutøver med nedsatt funksjonsevne først
og fremst en idrettsutøver, ikke først og fremst en funksjons
hemmet. Det er en ambisjon som også burde gjelde for resten
av samfunnet.
Tekst: Tom Tvedt, idrettspresident. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

En åpen og inkluderende organisasjon er
formålsparagrafen til norsk idrett. Skal den
ha noen mening må den fylles med konkrete
bevis for at den er sann. Vi kan ikke snakke
om idrett for alle og bare ha et tilbud til de
aller beste. Vi kan ikke fronte toppidrett og
OL uten samtidig å løfte funksjonshemmedes idrett og Paralympics. Norsk idrett kan
ikke ha idrettsglede for alle som visjon, og
kun vise det i praksis for noen. Fellesskap
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og likeverd er to av idrettens verdier. De
forplikter oss alle.
Alle bør kjenne seg hjemme
Jeg er opptatt av at alle mennesker skal ha
samme muligheter ut fra egne forutsetninger
og ønsker – samme sted, i samme organi
sasjon. I tillegg til ord må det være handling.
I tillegg til ønsker må det være resultater.
Inkludering betyr samfunnsoppdragelse i

form av å normalisere det som «de andre»
ser på som spesielt. Inkludering i idretten
betyr også at den skal være arena for dialog
og forståelse. Det betyr at det enkelte
medlem som har behov for en tilpasning,
ikke skal betale mer enn medlemmer som
ikke har behov for tilpasning, for den samme
opplevelsen eller det samme utstyret.
Samfunnet får dette tilbake gjennom helsefremmende aktiviteter og sosial aksept.
Norges idrettsforbund er én organisasjon
for alle som vil drive idrett i Norge – alle.
Vi skal være paraplyorganisasjonen for
toppidrett, breddeidrett, ungdomsidrett og
barneidrett, for funksjonshemmede og for
utviklingshemmede. Alle bør kjenne seg
hjemme i norsk idrett. Min ambisjon er
å få til nettopp det.
En lang vei å gå
Jeg har selv erfart at ord ikke er nok. Den
gode vilje er heller ikke tilstrekkelig. Som i
idretten må skole og samfunn sørge for at
alle får plass. Det er lovhjemlet universell
utforming, det er lagt til rette for en rekke
ordninger som gjør det enklere for mennesker
med andre behov å kunne gå på de samme
skolene, studere ved de samme universitetene, bli ansatt de samme stedene og reali
sere seg selv og sine ambisjoner (nesten)
helt uavhengig av forutsetninger. Men jeg
ser at det er en lang vei å gå – både når det
gjelder ressurser og når det gjelder gamle
vaner og innarbeidete kulturer.
Hvorfor tennes flammen i forkant av
De olympiske leker, men slukkes før
Paralympics begynner? Hvorfor er det
ikke konkurranseklasser for mennesker
med funksjonsnedsettelser på alle idretts
arrangement? Det vil ikke være deltakere
i alle idretter over alt, men mulighetene må
finnes og det må bli naturlig å tenke sånn.

En seier underveis
Etter et langsiktig og tydelig press fra idretts
organisasjoner og andre, foreslo den forrige
regjeringen å oppheve aldersgrensen på
26 år for støtte til aktivitetshjelpemidler. Det
har nå Stortinget vedtatt. Det er en stor seier
ikke bare for dem som omfattes av ordningen, men for hele idretten og for hele samfunnet, som på denne måten har lagt til rette
for mer aktive liv og bedre helse for flere.
En kilde til egen mestring
Dersom norsk idrett skal bli enda bedre i
sitt inkluderingsarbeid, kreves det et godt
samarbeid mellom idretten, rehabiliterings
institusjoner og det offentlige. Rekruttering
av mennesker med funksjonsnedsettelse til
idretten krever et aktivt informasjonsarbeid.
Det er vanskelig å nå frem med tilbudene
våre til mennesker med nedsatt funksjons
evne. Dette skyldes kanskje at institusjonene
ikke alltid tenker på idrett og fysisk aktivitet
som en kilde til opplevelse av egen mestring
og som en sosial arena.
Vi vet at tilpasning er det som skal til for
at funksjonshemmede skal ha den samme
aktive innstillingen til livet som alle andre
idrettsutøvere. I idretten opplever vi konkurranse og mestring, aktivitet og samhold.
Gjennom idretten ser vi at mennesker trives
når de blir tatt på alvor, når de blir stilt krav
til og når de får anledning til å prestere på
et nivå de behersker. n
TOM TVEDT ble valgt til idretts
president i juni. Han har lang
erfaring fra norsk idrett. Tvedt har
to voksne barn som er blinde.
Foto: Geir Owe Fredheim
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▼

Politisk kommentar

Sats på ny teknologi!
Teknologi kan være en døråpner til utdanning og arbeid. – Ta i
bruk teknologiske løsninger, oppfordrer Niels-Erik Mathiassen,
direktør i Statped læringsressurser og teknologiutvikling (SLT).
Tekst: Niels-Erik Mathiassen. Foto: Morten Brun

Den digitale teknologien åpner for å tilpasse
undervisning og læremidler som i dag ikke på
langt nær blir utnyttet. Vi vet at digitale teknologiske løsninger er gode og nyttige redskaper
som kan bidra til inkludering i skolen. Vi vet at
inkludering og deltakelse i skolen styrker
utviklingen av både faglig og sosial kompe
tanse. Vi vet at gode karakterer og god sosial
kompetanse er viktig for å fullføre skolen og
komme seg i jobb. Så hva venter vi på?

6
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Hva skal gjøres for at skoler og utdannings
institusjoner for alvor tar teknologien i bruk?
Det mangler jo ikke på utfordringer. Tre av
fire elever som får spesialundervisning, får
denne utenfor klasserommet. Andelen unge
funksjonshemmede i arbeidslivet er om lag
40 prosent, mot 80 prosent i den øvrige
befolkningen (Kilder: AKU og SSB). Det
er lang vei å gå.

Strategisk satsing
Vi trenger en målrettet strategisk satsing fra
politikere for å sette fokus på teknologi som
et effektivt redskap til å fremme inkludering
og arbeid for barn og unge med særskilte
opplæringsbehov. Vi har sett at satsingen
på velferdsteknologi i omsorgs- og helse
sektoren for et par år tilbake har båret frukt.
Det er et godt eksempel på at målrettede
tiltak gir resultater. Snakk og god vilje er
ikke tilstrekkelig; det må satses politisk og
økonomisk og de som skal bruke tekno
logien må få opplæring.
Etter mer enn ti år med store datainveste
ringer i skolen har vi så langt ikke sett
tydelige positive resultater. Det er mange
skoler som har tatt i bruk digital teknologi.
De har positive erfaringer og forteller om
større aktivitet, engasjement og deltakelse
blant ALLE elever, og ikke minst økt lærings
utbytte. Men initiativene er spredte og
arbeidet som settes i gang er ofte basert på
ildsjeler og engasjement hos enkeltpersoner
– ikke på en felles målrettet satsing. PCer
og digitale læremidler fører i seg selv ikke
til bedre læring, men krever en bevisst
pedagogisk strategi. Undervisning og især
spesialundervisning bør ses som en naturlig
del av en velferdsteknologisk satsing.
Universell utforming
Digital teknologi har et stort inkluderende
potensiale, men teknologi kan også bli
ekskluderende. Skolens digitale miljø må
være tilgjengelig og spesialutstyr og
læremidler må være universelt utformet.
I motsatt fall kan manglende omtanke ende
med å ekskludere en stor elevgruppe.
Derfor må det satses på universell ut
forming, slik at enda flere kan bruke samme
undervisningsmateriell. Stat, kommune og
skoler bør stille ufravikelige krav om univer-

sell utforming til forlag og andre som utvikler
undervisningsmateriell. Det er ikke tilstrekkelig med fysisk tilgjengelighet. Elever med
funksjonsnedsettelser må også kunne delta
i undervisningen og ha en god sosial hverdag på skolen.
Overblikk og kunnskap
Teknologien utvikler seg raskt. Det er utfordrende til enhver tid å holde seg opp
datert om teknologiske muligheter og ha
overblikk over løsninger. Vi trenger en
systematisk innsamling og formidling av
erfaringer og gode eksempler på hvordan
man får det til.
Statped tar et stort ansvar på dette
området. Vi arrangerer hvert år SPOTkonferansen for nettopp å møte dette
behovet. Vi arbeider også målrettet med
å bistå lærere og spesialpedagoger med
å få overblikk over de teknologiske mulig
hetene som finnes. Det skjer på hjemme
siden vår www.statped.no.
Pedagogisk teknologikompetanse
Kateterundervisning med læreboken som
dominerende læremiddel er fortsatt den
mest vanlige undervisningsformen. For
noen innebærer innkjøp av digitale
læremidler ikke annet enn at kateterundervisning og læreboken tilsettes strøm. Eller
at det kjøpes inn et stort antall iPader og
undervisningen fortsetter som før.
For å utnytte de teknologiske mulighetene
må undervisningsmåten endres. Undervis
ning og læring må ta utgangspunkt i de
mulighetene som denne teknologien gir.
Lærernes manglende kompetanse til å
utnytte teknologien er en stor barriere.
Derfor må teknologi få større fokus i lærer
utdanningen. Pedagogisk bruk av digitale
medier og apparater må få større plass. n
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Ein klasse full av

bestevener

Lars Moe (7) fungerer godt
i ein vanleg skuleklasse, sjølv
om han har Downs syndrom.
Nokre av forklaringane er gode
evner til leik, sterke band til
medelevar, positive haldningar
ved skulen og medviten til
rettelegging.
Tekst: Ragnhild Thomsen Thornam Foto: Morten Brun
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Tekst inn her

Lars er trygg på Sannidal skule. Mange av dei 13 medelevane har han kjent sidan han var liten og
gjekk i barnehagen.

Lars er eit døme på vellukka inkludering
av eit barn med Downs syndrom på ein
vanleg norsk skule. Nokre stader i landet
kan foreldre velje spesialskule for barn med
Downs syndrom. Slik er det ikkje i Kragerø
kommune. Då har det vore viktig å inkludere
Lars på best mogleg vis på nærskulen.
– Alle i klassen er besteven med meg,
fortel Lars. Han er på veg inn i klasse
rommet sitt, rommet til 3. klasse på
Sannidal skule.

10
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Venskap og relasjonar
Venskap og sterke band til dei andre i
klassen er ei viktig årsak til den vellukka
inkluderinga. Lars har kjent mange av dei
13 medelevane frå han var liten og gjekk
i barnehagen. Dei veit kven han er og
synest det er normalt at han er annleis.
– For barn med spesielle behov er det
en stor fordel at venskap som er etablert
i barnehagen, følgjer med over i skulen,
fortel seniorrådgjevar Kirsten Ruud i

‘‘

Alle i klassen er
besteven med meg

Seniorrådgjevar Kirsten Ruud i Statped (f.v.) og
kontaktlærar Else-Liv Thorsen.

Statped. Ho har lang erfaring frå arbeid
blant barn med Downs syndrom og har følgt
Lars i overgangen frå barnehage til skule.
For å gjere overgangen til skule best mogleg
er det viktig at barn med spesielle behov blir
godt kjende med skulen og dei relevante
tilsette i god tid før skulestart.
– Det er også viktig å trappe ned dei
relasjonane som blir brotne, til dømes ved at
dei tilsette i barnehagen var tilgjengelege for
Lars ei stund etter skulestart, seier Ruud.

Lars er ein populær leikekamerat. At Lars
er flink til å leike, bidreg til eit godt samspel
med dei andre elevane. Han har trena på
leik heilt frå han var liten, både med rolleleik
med figurar og med støtte inn i leik med
andre barn.
Haldningar og kompetanse
Haldningar og kompetanse ved skulen er
også ein viktig faktor for vellukka inkludering
av barn med Downs syndrom. Dette er på

StatpedMagasinet – nr. 2 – 2015

11

▼

Tekst inn her

Lars er eit døme på
vellukka inkludering
av eit barn med
Downs syndrom.
Han går i ein vanleg
skuleklasse og har
sterke band til
medelevane sine.

12
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‘‘

Lars gjer
miljøet rikare

plass ved Sannidal skule, fortel Kirsten
Ruud.
– Skulen ynskjer oppriktig å inkludere
Lars og å få dette til. Personalet meiner
at Lars gjer miljøet rikare, seier Ruud.
Kontaktlæraren for klassen stadfestar
ei positiv haldning til guten som er annleis.
Ho synest ikkje det er ei byrde å ha Lars
i klassen. – Tvert imot gjer det elevane og
meg rikare. Vi får noko vi ikkje ville hatt utan
Lars. Elevane lærer at nokon er annleis og
at vi må ta omsyn til dei. Dette er verdifull
læring, seier kontaktlærar Else-Liv Thorsen.
Tid er også eit suksesskriterium for vellukka inkludering. Skulen tar seg tid til å
forstå utfordringane til Lars og lage eit
tilpassa opplegg for han.
– Lars hadde eit opplegg i barnehagen
som det var viktig at skulen bygde vidare på.
Dette handla mellom anna om kommunika
sjon og språkutvikling, seier Kirsten Ruud.
Tilrettelegging i klasserom
Ein spesialpedagog har det faglege
ansvaret for Lars. Kvar veke lagar ho eit
tilpassa opplegg med utgangspunkt i vekeplanen til klassen. Dette gjer ho i dialog med
kontaktlærar. Skulen har sett av fast tid til
dette samarbeidet. Gjennom skuledagen
vekslar Lars på å vere i klasserommet og
i eit grupperom. I klasserommet får han
ta del i klassefellesskapet og følgje den
ordinære undervisninga.
– For barn der det følgjer med spesialpedagogiske ressursar, er det alltid ein risiko
for at det blir mykje ein-til-ein undervisning.
Men på Sannidal blir det sett av tid til sam
arbeid, slik at spesialpedagogen kan lage

eit opplegg som følgjer planen til resten
av klassen, forklarar Ruud.
For at Lars skal ha utbyte av å vere i
klasserommet, er det naudsynt med medviten tilrettelegging. Mellom anna bør undervisninga vere konkret og visuell. Lars må ha
noko å sjå på og gjerne også noko å gjere.
Når klassen skal lære nye engelske ord,
viser læraren gjerne fram bilete eller gjenstandar for orda. Lars har også ei bok
framfor seg der han kan sjå bileta på nært
hald. Når dei øver på preposisjonar som
«under» og «on», får elevane gå under og
oppå stolar og bord. Lars er med.
– Kontaktlærar har visualisering og
konkretisering i ryggmargen. Dette er
veldig viktig for Lars, men eg er overtydd
om at også andre elevar har utbyte av dette.
Slik sett bidreg Lars til å auke kvaliteten på
undervisninga, seier rådgjevar Kirsten Ruud.
Eit anna døme på tilrettelegging er at
skuledagen startar med samlingsstund, der
elevane sit i hestesko på små benkar rundt
læraren. Dei snakkar om dagen i dag og
syng songar.
– Eg hadde nok avslutta samlingsstunda
etter første klasse viss det ikkje var for Lars.
Det er lettare å inkludere Lars i fellesskapet
om vi har samling i staden for å begynne rett
på fag. Vi kjem nærare på kvarandre, seier
lærar Else-Liv Thorsen.
Oppfølging av vaksne
I klasserommet har Lars spesialpedagogen
eller ein assistent i nærleiken. Dette er
naudsynt. Tre vaksne byter på å følgje opp
Lars. Dei forklarar kva læraren seier og gir
praktisk hjelp om han treng det. Når klassen
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!

SUKSESSFAKTORAR FOR
INKLUDERING AV LARS
n Gode relasjonar til dei andre barna,
venskap som har vart frå barnehagen av
n Kontaktlærar legg til rette undervisninga
i klasserommet
n Spesialpedagog tek utgangspunkt i
vekeplanen til klassen når ho lagar
opplegg for Lars
n God dialog mellom skule og heim. Kvar
dag skriv skulen i ei kontaktbok, slik at
foreldra veit kva dei skal prate med Lars
om når dei snakkar om skuledagen.
Foreldra skriv også kva som skjer heime
n Skulen og foreldra er opne om
utfordringane til Lars
n Skulen ønskjer oppriktig å inkludere Lars
n Skulen forstår utfordringane til Lars og
legg til rette for han
n Faste og stabile rutinar. Lars veit kva
som møter han kvar dag
n Hyppige besøk av klassekameratar
heime
n Mykje tid til leik på skulefritidsordninga
og i friminutta
n Kompetente vaksne med stort hjarte
for Lars

14
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skal lese leseleksa høgt, sit alle med boka
framfor seg. Også Lars. Dei andre les nokre
setningar kvar. Spesialpedagog Janne
Hanche-Olsen peiker i boka slik at Lars
følgjer teksten. Han ser på illustrasjonane
og kviskrar noko om handlinga. Lars kan
alle bokstavane og mange ordbilete.
– Lars har også ein perm med tilrettelagte
oppgåver. Den brukar han når klassen
jobbar med sine oppgåver, forklarar
Hanche-Olsen.
Undervisning med mål og meining
Lars er mykje i klasserommet, men treng
også å trekkje seg tilbake. Då går han til sitt
eige grupperom som ligg vegg-i-vegg med
klasserommet. Lars seier sjølv frå når han
er sliten eller undervisninga blir for vanske
leg. På grupperommet får han tilrettelagt
undervisning, i tråd med dagsforma og
aktuelle pedagogiske mål.
– Lars treng rammer for kva han skal
jobbe med, og undervisninga skal ha mål og
meining. Men vi må samstundes ta utgangs
punkt i situasjonen her og nå og ha stort
rom for fleksibilitet og leik, påpeiker HanceOlsen.
Ofte kjem medelevar inn på rommet slik
at Lars får jobbe i gruppe med dei. Då er
innsatsen enda betre enn når han er åleine
med ein vaksen.
– Lars og klassekameratane har eit unikt
og godt forhold. Vi håper dei andre vil
fortsetje å vere like glade i Lars, også når
dei etterkvart veks frå han, seier HancheOlsen.
Medelevane er rollemodellar
Lars har stor nytte av å gå i ein normal
klasse. Dei andre barna er rollemodellar
for Lars både på språk, leik og åtferd.
– Det er fint for Lars å vere i eit miljø der

Lars har alltid spesialpedagog eller ein assistent i nærleiken. Tre vaksne byter på følgje opp Lars.
Fra venstre: assistent Mona H. Solvang, spesialpedagog Janne Hanche-Olsen, Lars og assistent
Kari A. Tisjø.

han ser korleis han skal oppføre seg. Når
klassen stiller opp for å gå til eit anna rom,
gjer Lars det same. Han treng ikkje instruk
sjon, for han ser på dei andre kva han skal
gjere, seier Kirsten Ruud.
Ho viser til forsking frå Storbritannia på
barn med Downs syndrom, utført av mellom
andre professor Sue Buckley. Buckley er ein
sentral forskar i miljøet «Down Syndrome
Education International» (DSE). Funna etter
mange års forsking viser at barn på normalskule (inclusive education) har betre utvikling av både språk og åtferd enn barn
på spesialskule (special schools).
– Det er fleire gode rollemodellar på ein

normalskule enn på ein spesialskule. Dei
andre barna har ei vanleg åtferd og eit godt
språk som Lars kan imitere, seier Ruud og
avsluttar:
– Barn med Downs syndrom er forskjellige og har ulike utfordringar. Men dei fleste
vil ha godt utbyte av å gå på ein vanleg
skule. n

Downs syndrom

er ein medfødd kromosomfeil som gir
funksjonsnedsetting i ulik grad.
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Nøgde foreldre
– Lars er glad i skulen sin og i klassen sin. Han har alltid lyst til
å gå på skulen, og det tar vi som eit godt teikn på trivsel, seier
far Per Jacob Moe.
Saman med kona Ingvill K. Moe gir han
mykje ros til Sannidal skule. Utan dei kompetente og varme vaksne ville kanskje ikkje
Lars funne seg så godt til rette på skulen.
– Vi opplever at skulen har gode haldningar
og tenker positivt om Lars og det å ha han
som elev. Personalet er omsorgsfullt og gir
Lars ei hand og eit fang når han treng det.
Det har mykje å seie for at han er trygg og
trivst på skulen, forklarar Ingvill K. Moe.
Godt pedagogisk opplegg
Foreldra er sjølv pedagogar ved andre
skular og skryt av det faglege opplegget
kring Lars.
– Spesialpedagogen evnar å tilpasse
oppgåvene slik at Lars både opplever
mestring og må strekke seg litt. Ho lagar
også eigne lekser til han, og vi er imponert
over korleis ho klarer å treffe akkurat der
han er i læringsprosessen, seier mor Moe.
Heime merkar dei at Lars har eit godt
fagleg utbyte av å følgje undervisninga
i klasserommet.
– I naturfag, samfunnsfag og RLE lærar
Lars mykje. Han hugsar ein stor del av det
dei har lært om naturen og kroppen og har
fanga opp mange omgrep som vi ikkje har
lært han heime, seier Per Jacob Moe, og
fortel kor dyktig kontaktlæraren er til å
formidle og visualisere.

– Samstundes er det innlysande at han
treng eit eige opplegg, for utviklinga hans
går i eit anna tempo enn for dei andre. Dette
gjeld særleg i fag som matte og norsk, fortel
Ingvill K. Moe.
Nettverk for framtida
Lars har vore skulegutt i litt meir enn to
år. Han fungerer godt både på skulen og
i klassen. Men sjølv om Lars i dag er ein
populær leikekamerat, er foreldra aktivt
i gang med å etablere nettverk for framtida.
Jo større Lars blir, jo meir behov vil han ha
for å vere med andre med Downs syndrom.
– Vi veit jo ikkje korleis det blir når barna
blir større og leiker mindre. Vil Lars klare å
ta del i fellesskapet når klassekameratane
berre står og pratar i friminutta, undrar
Ingvill K. Moe. n

Per Jacob Moe (far) og Ingvill K. Moe (mor).
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Rektor
lytta til
ekspertar
og satsa på
lærarane
Tekst: Ragnhild Thomsen Thornam. Foto: Paul Amundsen.

Det er svært krevjande å leggje
til rette skulekvardagen for blinde
elevar. Lone skule starta arbeidet
fleire år før skulestart for den første
av to elevar utan syn. Ved å lytte til
råd frå ekspertar og gi lærarane tid
og kompetanse, har skulen skapt
gode rammer for dei blinde jentene
i 2. og 6. klasse.

– Lærarane er suksessfaktoren for å lykkast med å
leggje til rette for dei blinde elevane. Det er dei vi må
bruke ressursar på, seier rektor Lars Håbrekke. Her er
han avbilda med to av fem lærarar ved Lone skule som
har lært seg punktskrift, Linn Hjartnes Henjum (t.v.) og
Karen Gaarder (t.h.).
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To mil utanfor Bergen ligg Lone skule med
knappe 300 elevar. To av dei er blinde. Om
nokre år er det skulestart for eit tredje barn
som ikkje kan sjå. Dette barnet møter ein
skule som er godt rusta til å ta imot ein
blind elev. Skulen har systematisk bygd
kompetanse sidan 2008, då han fekk
melding om at det ville starte ein blind
elev i 2010.
– Vi visste ikkje kva det innebar å få ein
blind elev, men valde å lytte til ekspertar og
fylgje dei råda vi fekk, forklarar rektor Lars
Håbrekke.
Lærarane er suksessfaktoren
Lone skule har fått tett oppfølging av
rådgjevarar frå Statped midt og det som
før heitte Tambartun kompetansesenter.
Samarbeidet begynte to år før skulestart
for eleven som i dag går i 6. klasse. Det
heile starta med ei rekkje samtalar mellom
rektor og rådgjevarar i Statped som understreka at det er viktig å satse på lærarane.
Det første rektor gjorde, var difor å sørgje
for tilstrekkeleg kompetanse i personalet.
Rektor plukka ut to lærarar som var moti
verte for å ta 20 studiepoeng i punktskrift
ved NTNU. Etter kvart tok tre lærarar til
same etterutdanning for å førebu skulen
på å ta imot nok ein blind elev i 2014.
Det neste rektor gjorde, var å redusere
undervisningsplikta til lærarane for dei
blinde elevane. Dette gir lærarane meir tid
til å førebu undervisninga, noko som er
tidkrevjande.
Det tredje han gjorde, var å innføre eit
to-lærarsystem i klassane med punktskriftelevar. Det betyr at i dei fleste timane er det
to lærarar i klasserommet.
– Lærarane er suksessfaktoren for å
lykkast med å leggje til rette for punktskriftelevar. Det er dei vi må bruke ressursar på.
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No har vi kompetanse på huset og kan klare
oss om ein lærar blir sjuk, for det er ikkje lett
å finne vikarar som kan punktskrift, seier
Håbrekke.
Fokus på inkludering
Lone skule er opptatt av å inkludere dei
blinde elevane i skulemiljøet. All undervising
skjer i samla klasse. Medelevane har gått
med bind for auga for å erfare korleis det
er å ikkje sjå. Dei har også øvd på å vere
følgjeperson og har gjort seg kjende med
datautstyret til punktskriftbrukarane.
– Det er viktig å vise elevane at det er
plass til alle ved skulen vår. Det gjer noko
med aksepten for kvarandre å sjå at nokon
er annleis, meiner Håbrekke.
På generelt grunnlag peiker han likevel
på at det sosiale samspelet kan vere
krevjande for ein som ikkje kan sjå. Skulen
forsøker difor å organisere friminutta med
leik i mindre grupper, la leiken skje på
område med mykje romleg lyd og nytte
synstolkar. I tillegg er det viktig å lære
elevane sjølvstende, slik at dei etter kvart
klarar seg sjølve og tør å sleppe seg laus.
Økonomien mest utfordrande
Økonomien er ei av dei største utfordringane
når rektor legg til rette skulekvardagen for
dei blinde elevane. Etterutdanning, redusert
undervisingsplikt og to-lærarsystem kostar.
Rekningane har skulen stort sett tatt sjølv.
Det er til dømes vanskeleg å få pengar til
etterutdanning, særleg i punktskrift. Rektor
er likevel ikkje i tvil om den økonomiske
disponeringa.
– Dette har vore heilt naudsynte priorite
ringar. Elevar har krav på undervising på
sitt skriftsystem, og blinde elevar har krav
på lærarar som kan punktskrift, meiner
Håbrekke.

Den auka ressursbruken slår positivt ut
på faglege resultat. Dei to klassane har
gode resultat på både kartleggingsprøvar
og nasjonale prøvar.
– Jo meir gjennomtenkt undervisinga er,
jo betre blir han gjerne. I desse klassane er
det vanskeleg å improvisere. Undervisinga
er nøye planlagt, og det er struktur og
system på alle måtar. Dette kjem alle
elevane til gode, seier rektor.
Mest mogleg sjølvstendig
Dei fem punktskriftlærarane ved Lone skule
underviser i par. Lærarane har delt faga
mellom seg. Den som har ansvar for å
planleggje timen for klassen, har også
ansvaret for opplegget til den blinde. På
denne måten blir alle elevane inkluderte
i det same opplegget. Den ekstra læraren
som er i klassen følgjer opp den blinde
eleven, men også der det elles er behov.
Målet er mellom anna å gjere den blinde
mest mogleg sjølvstendig.
Både i førebuing og undervising må
lærarane ta omsyn til at dei blinde ikkje
kan sjå bilete, ting eller det som føregår
i klasserommet. Timane må planleggast
ned til minste detalj. Alt må ha ein fast
plass i klasserommet. Skriftleg materiale
må omsetjast til punktskrift eller tilpassast
ein leselist. Bilete må forklarast. Ansikts
uttrykk og reaksjonar må skildrast.
Nyttar det taktile
– På småtrinnet driv vi mykje med teikning,
fargelegging og prikk-til-prikk-oppgåver.
Korleis legg vi dette til rette for ein blind
elev, eksemplifiserer lærar Linn Hjartnes
Henjum.
– Når bilete ikkje kan brukast, blir gjenstandar ekstra viktig. Til dømes får elevane
ta på ein pyramide når undervisinga handlar

Rektor Lars Håbrekke visste ikkje kva det
innebar å få ein blind elev. Han valde difor
å lytte til ekspertar og fylgje råda han fekk.

om tredimensjonale geometriske figurar.
– Dei andre elevane kan sjå eit bilete av
ein pyramide, men det kan ikkje ein som er
blind. Då er det viktig at vi nyttar det taktile
og gir erfaringar gjennom gjenstandar og
ord, slik at ein blind kan få sine eigne erfarin
gar om kva ein pyramide er, seier Henjum.
Lærarane ved skulen er takksame for at
rektor gir dei tid til å planleggje gode undervisingsopplegg.
– Rektor gir oss tid og brukar ressursar.
Elevane er heldige som har ein rektor som
viser interesse og tar ansvar. Han stiller opp
for dei blinde elevane og er gjerne saman
med dei i friminutta, seier lærar Karen
Gaarder. n
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Tilrettelegging for blinde

Modell for
førebuing og
skulestart
– Det er ei stor oppgåve å ha ansvar for eit tilpassa opplærings
tilbod til ein elev utan syn. Men leiinga ved Lone skule lyttar
til rettleiinga frå oss. Skulen skil seg ut som ein mønsterskule
i å leggje til rette for blinde elevar, fortel seniorrådgjevar Randi
Rusten i Statped midt.
Tekst: Ragnhild Thomsen Thornam. Foto: Gunnar Uglem.

I Noreg nyttar i overkant av 50 elevar punktskrift i opplæringa. Det er difor ein sjeldan
og spesialisert kompetanse å kunne noko
om tilrettelegging for denne elevgruppa. Den
kommunale PP-tenesta gir råd og rettleiing
for elevar som treng det, og Statped tilbyr
å støtte PP-tenesta rundt skulestart for
punktskriftelevar.
– Det er mange som må førebuast på
å ta imot ein elev som brukar punktskrift:
opplæringsansvarleg, PPT, rektor, lærarar
og andre tilsette ved skulen, seier Rusten.
På slutten av 1980-talet utvikla tidlegare
Tambartun kompetansesenter, no Statped
midt, ein modell for skuleførebuing og
skulestart for kommunar. Modellen er nytta
i samarbeidet med Lone skule. Førebuinga
og skulestarten skjer på følgjande vis:
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1. Møte med leiinga på skulen eit til to år før
skulestart. Målet er å skape medvit om
kva det inneber å leggje til rette og
tilpasse opplæringstilbodet til ein blind
elev og å motivere til å finne interesserte
og aktuelle lærarar.
2. Våren før skulestart held Statped eit
skuleførebuande kurs (trinn 1) for opp
læringsansvarleg, PPT og skulen. Kurset
varer i tre dagar og skal skape medvit om
å planlegge og gjennomføre eit tilpassa
opplæringstilbod. Kurset handlar om
inkludering, utvikling av sjølvstende,
initiativ, eigenaktivitet og forståing hos
eleven. Det handlar også om rollene
til dei vaksne, om samarbeid og
læringsmiljø, og det tar føre seg den

Seniorrådgjevar Randi Rusten i Statped har vore med å utvikle ein modell for korleis skular kan
førebu seg på å ta i mot ein blind elev.

første opplæringa i lesing, skriving og
matematikk.
3. Hausten i 1. klasse held Statped kurs for
barn, foreldre og lærarar i lokala til Statped midt. Her samlast elevar på 1. trinnet
og foreldra deira. Ein av lærarane er og
med på kurset. Eleven blir observert på
områda lesing, skriving, matematikk,
fysisk aktivitet og ADL (activity of daily
living, eit grunnleggjande fagområde for
elevar som er sterkt synshemma). Foreldra får eit kurs om skuletilbodet på begynnartrinnet til elevar som nyttar punktskrift
og blir orienterte om elevane sine rettar.
Kompetansen til lærarane blir også bygt.
4. I løpet av det første skulåret blir det ut

forma ein samarbeidsavtale mellom kommunen og Statped. Her blir det avklart
felles mål for samarbeidet og kven som har
ansvar for kva av skulen, PPT og Statped.
5. Våren i 1. klasse held Statped lærarkurs
for heile personalet. Her er mellom anna
fagplanane på 2. trinn sentrale.
6. NTNU har tilbod om utdanning for pedagogar som skal arbeide med elevar som
nytter punktskrift i opplæringa. Studiet
heiter «Pedagogisk arbeid med elevar
som nytter punktskrift i opplæringa». Det
gir 20 studiepoeng og kan gå inn i eit
masterløp og startar i september kvart år.
Fem av lærarane ved Lone skule har tatt
denne utdanninga. n
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Ny teknologi
gir moglegheiter
og utfordringar
3D-skrivarar som skriv ut gjenstandar og taktile nettbrett
der elevane kan kjenne bileta med fingrane. Dette er døme
på framtidas læringsressursar for blinde elevar.
Tekst: Ragnhild Thomsen Thornam. Foto: Svein Erik Dahl.

Statped har ei eiga avdeling for lærings
ressursar og teknologi. Ho lagar og utviklar
læremateriell som skal fremme læring hos
elevar som treng tilrettelegging i under
visninga. Ei av oppgåvene er å produsere
punktbøker og anna læremateriell for blinde
elevar. I tillegg følgjer dei tilsette nøye med på
den teknologiske utviklinga for å sjå kva for
nokre moglegheiter han gir for elevar utan syn.
– Nettbrett, smarttelefonar og smartboard
er blitt ein del av skulekvardagen. Korleis kan
vi sikre at også blinde elevar får nyte godt av
denne teknologien, spør Niels-Erik Mathiassen, direktør i Statped læringsressurser og
teknologiutvikling (SLT).
Alle tilgang til same teknologi
Til dømes testar no SLT ut taktile nettbrett der
bileta kjem i taktile former. Kvaliteten er
Digital kompetanse er ei grunnleggane ferdigheit
som elevane skal lære i skulen. Også blinde
treng teknologisk kunnskap for å klare seg i
samfunnet, seier direktør Niels-Erik Mathiassen.
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!
foreløpig ikkje god nok til at bretta kan bli
tatt i bruk i skulen. Men mykje kan skje på
kort tid. – Eg trur det vil skje fantastiske ting
dei neste fem åra. Det er berre fem år sidan
nettbretta kom på marknaden, og no er dei
blitt vanlige i skulen. Likeeins vil det ikkje
ta lang tid før kvar heim har ein 3D-printar,
spår Mathiassen. Han meiner det er viktig
for inkluderinga at alle elevar får tilgang til
den same teknologien. Dessutan: – Digital
kompetanse er ei grunnleggande ferdigheit
som elevane skal lære i skulen. Også blinde
treng teknologisk kunnskap for å klare seg
i samfunnet, seier Mathiassen.
To utfordringar
Men ny teknologi byr også på utfordringar.
Mellom anna er ikkje alt digitalt materiell
universelt utforma.
– Vi må jobbe for å auke medvitet om
universell utforming i samfunnet slik at
fleire bøker og appar blir universelt uforma.
Samstundes må vi gi elevane kompetanse
til å nytte materiell som ikkje er perfekt
utforma fordi det er dette dei møter utanfor
skulen, seier Mathiassen.
Ei anna utfordring med ny teknologi er
å sette han inn i ein pedagogisk ramme.
– Det ligg mange moglegheiter i ein smarttelefon, men vi må finne ut korleis vi kan
nytte dei. Det kan vere krevjande å halde
oversikt over dei mange moglegheitene og
sette dei inn i ein pedagogisk samanheng,
trur Mathiassen.
Tradisjonelt og nytt materiell
Sjølv om ny teknologi opnar opp for nye
typar læringsressursar for blinde elevar, går
ikkje punktbøker av moten med det første.
– Vi snakkar ikkje om eit enten-eller. Vi
held fram å produsere punktbøker så lenge
det er naudsynt, seier Mathiassen. n

BARNEHAGEKONFERANSE
OM SMÅBARN

11.–12. november held Statped vest
ein konferanse som gir kunnskap om
nyare forsking om småbarns utvikling
og behov, og korleis ulike vilkår og
rammevilkår kan bidra til å svekke
eller å styrke barns utvikling.
Det skjer ei rivande utvikling første
og andre leveår, og dei yngste barna
har på mange område heilt andre
behov enn eldre førskulebarn. Barne
hagestart for så små barn er ein relativt
ung tradisjon. Barnehagen som arena
har no i oppgåve å ivareta barna si
primærsosialisering i langt større grad
enn tidlegare (trygg tilknyting, språkstart
og sosial utvikling).
God barnehagestart og førebygging
av «skeivutvikling» hos dei yngste
barna vil redusere behovet for framtidig
spesialundervisning. Konferansen vil
sette fokus på kva utvikling av god
pedagogikk og praksis inneber for dei
yngste barna.
Ekstern foreleser er May Britt Drugli,
professor v/NTNU, RKBU. Ho er m.a.
forfattar av boka «Liten i barnehagen».
Konferansen er retta mot pedagogar,
styrarar og eigarar i barnehagesektoren
samt tilsette i PPT.
Staden er i kurssenteret til Statped
vest på Paradis i Bergen.
Påmeldingsfrist: 25. oktober
For meir informasjon, sjå statped.no.
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Overgang til videregående

Kven gjer kva
i overgangen til
vidaregåande
opplæring
Innsøking og overgangen til vidaregåande opplæring går ikkje
alltid knirkefritt for elevar med syns- eller hørselshemming. Ei
av utfordringane er at mange aktørar er involverte. I Hordaland
har fleire verksemder gått systematisk til verks og etablert klåre
rutinar for kven som gjer kva.
Tekst og foto: Ragnhild Thomsen Thornam.

Mange aktørar har ei oppgåve å gjere når
elevar med syns- eller hørselsvanskar
begynner på vidaregåande opplæring.
Aktørane er både kommunale, fylkeskommunale og statlege. På lista over involverte
instansar står både ungdomsskulen og den
vidaregåande skulen, Pedagogisk psyko
logisk teneste (PPT), Oppfølgingstenesta
(OT), Inntakskontoret og Opplærings
avdelinga i fylkeskommunen, NAV
Hjelpemiddelsentralen og Statped.
I Hordaland er også ei Syns- og Audiopedagogisk teneste (SAPT) involvert.
Tenesta har spisskompetanse på syn og
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hørsel og er finansiert av fylkeskommunen
og kommunar i Hordaland fylke. SAPT skal
mellom anna støtte PP-tenesta og skulane
der dei manglar kompetanse.
Elevar med syns- eller hørselshemming
er like forskjellige som andre ungdommar.
Opplæringsbehova er difor svært ulike, og
behova for pedagogisk og teknisk tilrette
legging er såleis individuelle.
Sårbart
– Alle overgangar er sårbare, også over
gangen frå ungdomsskule til vidaregåande
opplæring. Når mange instansar er invol

Statped og Hordaland fylkeskommune har utforma oversikter over kven som gjer kva, til kva
for ei tid, når ein elev søker og startar på vidaregåande opplæring. Slik skal overgangen bli mindre
sårbar. F.v.: Laila Ulvestad i Hordaland fylkeskommune og Anne Grethe Melsbø i Statped.

verte, er det ekstra krevjande å samkøyre
overgangen, seier rådgjevar Anne Grethe
Melsbø i Statped vest, for tida i permisjon.
Statped og Hordaland fylkeskommune har
difor utforma oversikter over kven som gjer
kva, til kva for ei tid, når ein elev søker og
startar på vidaregåande opplæring. Dokumenta gjeld i utgangspunktet hørselshemma
elevar, men er også relevante for andre
elevgrupper. Etter kvart vil arbeidsgruppa
lage tilsvarande oversikter for synshemma
elevar.
– Ved alle overgangar er det fare for at
noko glepp. Vi har no kvalitetssikra proses-

sen ved å tydeleggjere ansvarsområda,
seier rådgjevar Laila Ulvestad i Hordaland
fylkeskommune. Oversiktene utgjer eit
tenestekart, eit rutineskjema og ei oversikt
over saksgangen.
Tenestekart
Tenestekartet viser oppgåver og roller til dei
ulike instansane når ein hørselshemma elev
søker og startar på vidaregåande opplæring.
– I tenestekartet finn vi ansvar, roller,
oppgåver og lovverk. Kartet gir også ei
oversikt over avtalar mellom aktørane,
seier Ulvestad.
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Overgang til videregående

Rutineskjema
Rutineskjemaet gir oversikt over rutinar,
ansvar og fristar i innsøkinga og tilrette
legginga for hørselshemma elevar.
– Rutineskjemaet er for oss i systemet
slik at vi veit kva vi har ansvar for. Det sikrar
også at nye tilsette lettare kan finne klåre
rutinar og forstå saksgangen. Vi blir dermed
mindre avhengige av enkeltpersonar, seier
Melsbø.

hørselstekniske hjelpemiddel, overførings
møte og tilrettelegging samt skulestart.
– Oversikta er ei hugseliste for brukarane,
slik at dei sjølve kan halde oversikt over
dei ulike stega i prosessen. Vi legg såleis
ansvar på brukarane, seier Ulvestad og
utdjupar:
– Ungdom som vil ta vidaregåande opp
læring, har sjølve ansvar for å søke både
om inntak og om spesialundervisning. Dei
må opplyse kva for nokre behov dei har og
sende inn dokumentasjon. Når dette er gjort,
skal systemet vere parat, seier Ulvestad.
– Det er viktig at brukarane veit kven som
gjer kva. Dei må vite kor dei skal vende seg
om dei har spørsmål, supplerer Melsbø. n

Oversikt over saksgang
Det tredje verktøyet er ei oversikt over
saksgangen når elevar søker vidaregåande
skule eller plass i lærebedrift. Det seier noko
om søknadsfristar, vedtak om skuleplass,
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Advarer mot
å sette sårbare
grupper opp mot
hverandre
I april i år la Djupedalutvalget frem NOUen «Å høre til, virkemidler for
et trygt psykososialt miljø». Ett av forslagene er å overføre ressurser fra
det statlige spesialpedagogiske arbeidet til PP-tjenestens arbeid med
psykososialt læringsmiljø. – Det er å sette sårbare grupper opp mot
hverandre, sier Tone Mørk, direktør i Statped.
Tekst: Gerd Vidje. Foto: Morten Brun

– Utvalgets forslag om å overføre ressurser
tilsvarende 300 stillinger fra Statped til PPtjenesten, er svært overraskende, sier Tone
Mørk, direktør i Statped. – Jeg ser klart
behovet for å styrke PP-tjenesten, men vil
sterkt advare mot å gjøre dette gjennom
å overføre en betydelig andel av Statpeds
ansatte til PP-tjenesten. Det vil bety å ta
ressurser fra etablerte og spissede spesialpedagogiske fagmiljøer som arbeider med
opplæring og inkludering av barn og unge
med ulike funksjonsnedsettelser, både på et
regionalt og et nasjonalt plan. Å ta ressurser
fra det spesialpedagogiske arbeidet vi gjør,
for å styrke systemarbeidet med det psykososiale læringsmiljøet som PP-tjenestene
arbeider med, blir å sette sårbare elevgrupper opp mot hverandre. Dette har vi formidlet
i høringssvaret vårt til Utdanningsdirektoratet.
– Jeg kan ikke se at det er en del av
utvalgets mandat å løse mobbeproblema
tikken ved å omfordele ressurser på denne
måten. Høringssvarene fra PP-tjenester i

flere kommuner fremhever dessuten at de
trenger Statpeds kompetanse.
Mørk synes det er prisverdig å fokusere
så sterkt på mobbing og ønsker systematisk
arbeid mot mobbing velkommen. – Våre
brukergrupper er særlig utsatte. Under
søkelser viser at de i større grad enn
andre opplever mobbing og utestengelse.
Å arbeide for en inkluderende skole betyr
også å arbeide mot mobbing, sier hun.
Det spesialpedagogiske området har ikke
vært en del av utvalgets mandat. En ekspli
sitt vurdering av det spesialpedagogiske
området har utvalget derfor ikke gjort. n

LES MER

!

• Les NOUen her: www.regjeringen.no/
no/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/
• Les Statpeds høringssvar her:
http://www.statped.no/Stottemeny/
Om-Statped/Horingsuttalelser/
• Les alle innkomne høringssvar her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
horing---nou-20152-a-hore-til.-virkemidler-foret-trygt-psykososialt-skolemiljo/id2401139/
StatpedMagasinet – nr. 2 – 2015
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▼

Taleteknologi

Diktering skaper
nye muligheter
Taleteknologi gir oss mulighet til å snakke inn det vi ønsker
å skrive. Diktering skaper helt nye muligheter for elever med
spesielle behov.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen. Foto: Calvio

Diktering kan være nyttig for blant annet
synshemmede, bevegelseshemmede og
mennesker med lese- og skrivevansker.
Muligheten til å uttrykke seg skriftlig kan føre
til aktiv deltakelse i samfunnet. Teknologien
gir oss stadig flere muligheter til et enklere
liv. Barrierer som oppstår når mennesker
ikke kan møte samfunnets krav, kan minskes ved bruk av moderne teknologi. For
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samfunnet kan dette bety en stor effektivisering. Utviklingen av tale-til-tekstprogram
har de senere årene blitt vesentlig bedre. De
er blitt brukervennlige og effektive til tekstproduksjon både på pc, mobil og nettbrett.
Flere fordeler
Diktering på norsk er ganske nytt og det
er liten erfaring med hvordan man på en

SPOT 2015 – TEKNOLOGI
OG SPESIALPEDAGOGIKK
Det er klart for å gjenta forårets
suksess – konferansen SPOT.
Sett av 25. og 26. november
for å lære mer om teknologi og
spesialpedagogikk.
SPOT 2015 går over to dager på Lillestrøm
og tilbyr over 25 ulike foredrag i en veksling
mellom plenum, seminarer, praktiske workshops
og idètorg.
Prisvinnende forelesere
Blant foreleserne er professor Dave L. Edyburn
fra USA, som er opptatt av effekten av teknologi
i spesialpedagogisk arbeid. Svenske Jenny Ström
vil gi et innblikk i sitt liv med ADHD/autisme og
bruk av teknologi. Fra Sverige kommer også
vinner av Gulläplet for bruk av teknologi i opp
læringen, den inspirerende spesialpedagogen
Ulrika Jonson.

effektiv måte kan bruke verktøyet i tekstproduksjon. Statped starter denne høsten
et prosjekt for å undersøke hvordan skolen
kan tilrettelegge og benytte diktering som
verktøy i skrivearbeidet.
I Danmark har man gjort undersøkelser
som viser at diktering går tre ganger så fort
som det å skrive på tastatur. I tillegg kan
det å diktere istedenfor å skrive gi mindre
slitasje i skuldre og armer for dem som sitter
foran skjermen og skriver hele dagen.
På www.statped.no utvikler vi nå en egen
ressurs om skriving. Der vil du også finne
informasjon om diktering og omtale av
programvare for Apple, Android og
Windows. n

Inkluderende teknologi
Ellers blir det temaer om 3D-printing, taktile
skjermer, speilvendt undervisning, fremtidsrettet
og inkluderende teknologi, Big data, teknologi
og utviklingshemming, STL+, skriving og lesing,
roboter, apper, verktøy for ASK-brukere, hørsels
hemmede, synshemmede og mye mer. I tillegg
har vi i år enda flere utstillere som viser og
demonstrerer produkter og verktøy. Les mer
om konferansen på www.statped.no/spot2015
Om SPOT
SPOT 2015 skal inspirere, øke kompetanse, gi
oversikt og innblikk i aktuelle ressurser og være
en arena for erfaringsdeling. SPOT 2015 er en
praktisk konferanse med vekt på spesialpedagogikk og teknologi, der innholdet skal oppleves
som nyttig og anvendelig.
Konferansen henvender seg særlig til personer
som er interessert i bruk av teknologi og læring,
som foreldre, lærere, barnehagelærere, ansatte
i PP-tjenesten, skoleledere, fagpersoner i universitet- og høgskolesektoren og i helsesektoren.
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Hva er en
god skole for alle?
Det sies om inkludering at alle barn blir klokere og lærer av
å ha barn med ulike utfordringer i miljøet. Er vi i stand til å ta
en diskusjon om dette sett i lys av nulltoleranse for krenkelser,
mobbing, trakassering og diskriminering i skolen, spør Peter
Arnesen, psykolog i Statped.

Tekst: Peter Arnesen, psykolog, Statped sørøst
Foto: Den Kuvaiev, SIphotography
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Inkludering

▼

Det er viktig å ha et godt lovverk som sikrer
trygge oppvekstmiljøer. Spørsmålet er: Kan
vi misbruke at lovverket fastslår at alle har
en individuell rett til ikke å føle seg mobbet?
«Et trygt psykososialt skolemiljø betyr at det
er nulltoleranse for krenkelser, mobbing,
trakassering og diskriminering av elever»,
skriver Djupedals-utvalget (1). Her møtes
jussen og praktisk pedagogikk. Er det vanskelig å forene en slik individuell frihet med at
skolen samtidig skal lære barn toleranse og
akseptere hverandres læringsbehov? Ja, det
kan bli problematisk. Noen barn har behov
for et større og mer romslig læringsrom enn
andre, og toleransebegrepet forsvinner hvis
rettighetstenkningen blir for kategorisk. Så
langt har ikke dette vært særlig framme i det
offentlige ordskifte fordi det er stort politisk
press på å finne synlige planer og løsninger.
Men på mange lærerværelser og i mange
barnehager diskuteres dette friskt. En god
skole er ikke nødvendigvis en problemfri
skole (2). Denne diskusjonen må fram i lyset.
«Rettferdighet er ikke at alle får det likt,
men at alle får det de trenger», skrev
Sokrates for snart 2000 år siden.
Hvordan lærer vi?
Hvis det er noe som virkelig kjennetegner
mennesker med AD/HD, er det tendensen
til å handle før man har tenkt seg nok om.
Mennesker som fyller kriteriene for diagno
sen har en nevrologisk basis for symptomet,
men samtidig gjør de noe som vi alle
praktiserer. De gjør tabber. Alle gjør det,
vi snakker bare om gradsforskjeller. Vi må
alle sammen gjøre feil, tabbe oss ut av og til,
for smertelig å lære hva som lønner seg og
ikke lønner seg. Det ligger i ordspråket «man
lærer av sine feil». Det er læring som er det
sentrale her. Hvordan lærer vi ting, og
hvordan lærer vi ikke?
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I tillegg har vi den kompliserende faktoren
at sosiale prosesser ofte blir forstørret og
blir blåst opp i det offentlige rom. Måten vi
håndterer feil og tabber i offentlighet synes
å være avhengig av hvem det dreier seg
om. Når Petter Northug vraker en bil i en
rundkjøring, blir det store oppslag. Godt
hjulpet av medierådgivere og status blir en
slik episode tonet ned. Det ser ut til å være
både en ulempe og en fordel å være en
offentlig kjent person. Når en liten tredje
klassing med AD/HD knuser et toalett i et
raserianfall, blir niåringen politianmeldt av
rektor. Begge ting har skjedd. Hva er forskjellen mellom Northug og niåringen?
Mye kan tyde på at vi praktiserer store
rituelle og kulturelle forskjeller – i hvert fall
når slike saker blir omtalt i det offentlige
rom. Jeg er for øvrig klar over at det
juridiske begrepet «forsett» er involvert
i denne problemstillingen, men tar ikke
opp disse aspektene her.
Det meste av vår atferd er lært, og gode
sosiale strategier er preget av fleksibel
evne til problemløsning. Vi utvikler et variert
sett av atferdsmessige strategier gjennom
prøving og feiling. Tidligere har hovedfokuset vært på den positive læringen,
men hva med det som går galt? Moderne
pedagogisk forskning er i ferd med å flytte
fokuset til den andre halvparten av læringsbegrepet. Kanskje vil det vise seg at de
feilene vi gjør er minst like viktige som det
vi lykkes med? Det må være trygt å gjøre
feil, ellers tør vi ikke forsøke oss – og når
vi ikke forsøker, lærer vi ikke noe. Det vi
lærer ut fra resignasjon er kanskje bare
ikke-mestring. Veldig mange med AD/HD
beskriver en grunnleggende følelse av
forskjellighet. De opplever seg som
annerledes, utenfor, og de opplever
ikke-mestring.

‘‘

Vi må alle sammen
gjøre feil, tabbe oss ut
av og til, for smertelig
å lære hva som lønner
seg og ikke lønner seg.
StatpedMagasinet – nr. 2 – 2015
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Mobbing i barnehagen?
Sosial samhandling må også læres. Noen
ting synes kollektivt nedarvet, men læring
utgjør kanskje det meste. Det normale er
å lære av sine feil og bli flinkere – gjøre
færre feil etter hvert. Barnehagene er
gode arenaer for å øve seg på å fungere
i grupper. Samtidig vet vi at jo yngre barna
er, jo større spenn er det i sosial modenhet.
I grupper med barn som er i en ekstremt
aktiv læringsfase, blir det vanskelig hvis
forskere bruker begreper som gjelder eldre
barn. Går det an å snakke om mobbing
i barnehagen? Kanskje, men det må vi
være svært forsiktig med.
De fleste definisjoner av begrepet mobbing beskriver et element av intensjonalitet
i atferden. Det betyr at det ligger bevisste
ønsker bak og at det eksisterer en asymmetrisk maktsituasjon. Det er veldig viktig
å ha et våkent øye for alle former for mobbing, for det er ekstremt ødeleggende for
dem det går ut over og det er skadelig for
dem som utøver mobbingen. I iveren etter
å komme et stort problem til livs er det
imidlertid en fare for at man går for langt.
Hva gjør vi underveis?
I mine mer enn 30 år som rådgiver inn mot
skoleverket har jeg møtt barn som ikke selv
har følt seg plaget eller trakassert, men
som har foresatte som mener at barna
deres blir det. De siste tre–fire årene er det
min erfaring at stadig flere foreldre mener
dette. Kanskje har dette sammenheng med
at § 9A i opplæringsloven har blitt presisert
og utdypet (3)? Har vi fått et rettighetssamfunn med snevrere grenser? Mange barn
med ulike diagnoser har en atferd der de
ufrivillig kan komme til å gjøre andre vondt.
For eksempel hun med AD/HD som misforstår og blir sint og aggressiv, eller han med
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Tourette syndrom som overfokuserer og
ikke klarer å slippe tanken på at det er
en i klassen som har en annen hudfarge.
Hvordan takler vi dette? Er barnet rasist?
Er barnet en voldelig person? En diagnose
er ingen unnskyldning, men en forklaring,
og alle må ta ansvar for egen atferd.
Spørsmålet er: Hva gjør vi underveis
i denne prosessen? Leke at skolen er
problemfri?
Når barn får forklaringer på hva som skjer,
samtidig som de registrerer at den som er
«synderen» får hjelp til å prøve å kontrollere
atferden sin, kan ting ofte gå bra – bortsett
fra når enkelte foreldre misforstår og kludrer
til prosessen. Det er viktig at foreldre og
skole spiller på samme lag for å lære barna
toleranse og romslighet.
Teoretisk bakteppe
Da jeg var psykologistudent ved Universitetet i Bergen, ble jeg kjent med teoriene og
systemene til Dan Olweus. De har jeg hatt
stor nytte av. Han presenterte ikke bare
nyttig teori, han utviklet et system av konkrete og praktiske metoder som ga målbare
resultater. Læring og ulike læringsparadigmer var viktig i hans teorier som bygget på
tidligere forskning, blant annet av Joseph
Wolpe og hans synspunkter på «selvhevdelsestrening». Aktiv atferdsendring
var et sentralt tema på slutten av 60-tallet.
Det utviklet seg etter hvert konstruktive
miljøer som trakk ut disse metodene fra
klinikkene og benyttet dem i ulike polikli
niske virksomheter – også i pedagogiskpsykologisk tjeneste. At brukeren hadde et
eget ansvar for atferden og endringen av
atferden sin var det sentrale i disse meto
dene. Ny forståelse kom til rundt læring,
blant annet at vi må tillate brukeren å feile
dersom læringen skal bli effektiv. Det er

først når brukeren har gjort egne valg rundt
endring av atferd – og erfart at den nye
atferden kanskje ikke løste problemet – at
brukeren virkelig blir i stand til å nyorientere
seg og ta ansvar i eget liv. I tiden mellom
1975 og fram til i dag har det nærmest
eksplodert med metoder og programmer
for atferdsendring. Felles for majoriteten
av disse er at de ikke tillegger brukeren det
samme kontrollfokus som selvhevdelsestrening gjør. I 2006 kom rapporten fra Utdanningsdirektoratet (4) om programmer
i skolen som har dokumentert effekt. Kun
ett av de elleve programmene involverer
vektlegging av selvlært selvkontroll. Ikke
uventet er det Olweus-programmet.
Det interessante i dag er at selvkontroll
og muligheter for å bruke prøving og feiling
instrumentelt, på nytt har dukket opp i
pedagogisk og psykologisk forskning. Se
for eksempel Nancy Rappaports forskning
(5) rundt begrepet «safe failure» og behovet
for trygge øyer i tilværelsen.
I 1995 kom Russell Barkley (6) med nye
synspunkter på forståelsen av AD/HD. Han
hadde i lang tid snakket om AD/HD som en
tilstand preget av dysfunksjonelle eksekutive
funksjoner (egenledelse). Han beskriver at
det ikke bare er tendensen til å handle før
man tenker som er årsaken til dette, men
peker på at mennesker med AD/HD også
har vansker med sekvensiering. Hjernen
vår rasjonaliserer og vi oppfatter vår egen
og andres atferd som en kjede av øyeblikksbilder – nærmest som en tegneserie. Dette
kalles sekvensiering. Dårlig korttidsminne
kan være med på forårsake en feil stabling
av rekkefølgen til slike øyeblikksbilder og
føre til at vi ikke oppfatter korrekt det som
skjedde. Det samme kan også føre til dårlig
planlegging av egen atferd. For å bli god til
å planlegge må man også kunne tenke

bakover i tid – og se sammenhengen
i atferdsmønstrene.
Dette var en interessant utvidelse av
teoriene rundt utvikling av god selvhevdelse
og konstruktiv sosial atferd. Det ga et bedre
grunnlag for å forstå vanskene til mennesker
med AD/HD og at dette er en pedagogikk
som angår flere enn dem med en AD/
HD-diagnose. Det er vel kanskje riktigere å
si at det er et allmennmenneskelig fenomen.
Slik jeg ser det blir da en god pedagogikk
et verktøy som hjelper oss til å utvikle gode
evner for å lære av egne erfaringer, være
kreative problemløsere og ta ansvar for
egen atferd. Jeg har ingen tiltro til pedagogikk som leverer ferdige løsninger og
krever at disse skal tas i bruk. n

PETER ARNESEN er er spesialist
i nevropsykologi og arbeider som
psykolog i Statped. Han har produsert en rekke artikler i nasjonale
og internasjonale tidsskrift samt
kapitler i fagbøker.
FOTO: Sveinung Wiig Andersen
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Etterlyser utredning
og handling
38
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Tekst: Gerd Vidje. Foto: Katarzyna Bialasiewicz og Morten Brun

Andelen yrkesaktiv ungdom med nedsatt funksjonsevne
står omtrent på stedet hvil, på rundt 40 prosent. Lars Grue,
forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd
og arbeidsliv (NOVA), etterlyser utredning og handling som
bidrar til at flere fullfører utdanning og kommer seg videre ut
i arbeidslivet.
StatpedMagasinet – nr. 2 – 2015
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– Vi trenger folk i arbeid og kan ikke sitte
stille å se på at ungdom faller ut av skole og
arbeidsliv, sier Lars Grue. Han oppfordrer
arbeids- og sosialministeren til å utvikle
konkret politikk, bygget på forskning og
erfaringer som allerede er gjort, men også
ny kunnskap er nødvendig. – Vi vet en del
om hva som virker, vi vet at utdanning er
helt avgjørende for at ungdom med nedsatt
funksjonsevne skal få arbeid, og vi vet at de
trenger arbeidserfaring for i det hele tatt å bli
vurdert som aktuelle søkere, sier sosiologen
med et langt forskerliv bak seg på dette
området.
Det er over 30 år siden FN arrangerte
funksjonshemmedes år (1981). Da ble
funksjonshemmedes situasjon på alvor satt
på dagsorden. Siden har Norge hatt nasjo
nale handlingsplaner med «full deltaking
og likestilling for funksjonshemmede» som
overordnet mål, og mange forskningsprogrammer er gjennomført. Har det blitt bedre
for barn og unge med nedsatt funksjons
evne? Er de mer integrert og inkludert i et
samfunn som er mer og bedre tilrettelagt
enn tidligere? – Både ja og nei, sier Grue.
Fremskritt på noen områder
– Det har skjedd mye når det gjelder rettig
heter. Nye lover og regler skal sikre deres
muligheter til å leve et likestilt og deltakende
liv, på linje med andre. Forståelsen av
funksjonshemming har også endret seg.
I dag forstår vi funksjonshemming som
resultatet av et møte mellom den enkeltes
forutsetninger og samfunnets krav til funk
sjon på ulike samfunnsområder. Vi er opptatt av å fjerne samfunnsskapte barrierer
som hindrer mennesker med nedsatt funk
sjonsevne i å delta på linje med andre. I
Norge har vi fått en antidiskrimineringslov
som skal hindre at noen blir diskriminert
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i samfunnet. Vi har fått et likestillings- og
diskrimineringsombud som både skal påse
at diskriminering ikke skjer og at eventuelle
overtramp blir rettslig forfulgt.
En deprimerende utvikling
På mange viktige områder har det likevel
ikke skjedd så mye. Grue peker på at unge
med nedsatt funksjonsevne sjeldnere enn
andre gjennomfører videregående skole
eller tar høyere utdanning.
(Kilde: «Langt igjen?»)
– Det er en deprimerende utvikling,
særlig med tanke på målet om full likestilling
og deltakelse. Vi vet at unge med nedsatt
funksjonsevne oftere får spesialundervisning
eller går i spesialklasse. Bare på 2000-tallet
har andelen som får spesialundervisning økt
fra seks til ni prosent. (Kilde: «Langt igjen?»)
Det er 50 prosent økning. Tallene gjelder
fysisk funksjonshemming. De deltar også
langt sjeldnere i arbeidslivet enn andre.
Andelen unge funksjonshemmede i arbeids
livet er den samme i dag som for rundt ti år
siden. Rundt 40 prosent er yrkesaktive mot
80 prosent i den øvrige befolkningen.
(Kilder: AKU og SSB)
Den første intensjonsavtalen for et mer
inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) mellom
regjeringen og partene i arbeidslivet kom i
2001. Ett av tre delmål var, og er fortsatt, at
flere med nedsatt funksjonsevne skal delta
i arbeidslivet. Etter 14 år er situasjonen den
samme, så dette er ikke oppløftende.
Hvor butter det, mener du?
– Det er mange årsaker til det, sier Grue.
– Vi var mange som trodde, eller håpet, at
bare samfunnet ble bedre tilrettelagt og at
diskriminerende lover og ordninger ble feiet
bort, så ville funksjonshemmede barn og
unge få en oppvekst på lik linje med andre.
Men vi så bort fra et opplagt faktum. Nemlig

at uansett hvor tilrettelagte og inkluderende
omgivelsene blir, så vil det likevel være en
del som fra starten av har et annet utgangs
punkt enn flertallet. Mange barn og unge
kan trenge noe i tillegg til det å ha tilrettelagte omgivelser dersom de reelt sett skal
ha de samme sjansene, de samme mulig
hetene i livet som andre. De samme livs
sjansene. Hvordan dette skal gjøres er både
avhengig av funksjonsnedsettelsen den
enkelte har og hvilket livsområde det gjelder.
Jeg har ikke her og nå noen universell
oppskrift på hvordan vi skal oppnå dette.
Men vi må gjøre noe mer enn det vi har
gjort frem til nå.
Samme sjanselikhet
Det er i Norge en politisk målsetting at
unge med nedsatt funksjonsevne skal ha
muligheten til å gjennomføre den samme

– I løpet av de siste tiårene har det skjedd store
lovmessige endringer som har bidratt til en
formell likestilling mellom barn og unge med
og uten nedsatt funksjonsevne. Min oppfatning
er likevel at unge med nedsatt funksjonsevne
neppe er så mye mer inkludert på viktige samfunnsområder nå enn tidligere, sier Lars Grue.

‘‘

Vi må gjøre
noe mer enn
det vi har gjort
frem til nå.
StatpedMagasinet – nr. 2 – 2015
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HEDERSPRIS
TIL LARS GRUE
I juni fikk Lars Grue Norges Handikapforbunds
hederspris for sin uvurderlige kunnskapsformidling
om funksjonshemmede barn og unge.
Lars Grue er sosiolog og samfunnsforsker, og
begynte å forske på livsvilkårene for barn og unge
med funksjonsnedsettelser allerede på begynnelsen av 1980-tallet, i en tid da ingen andre forskere
var opptatt av dette temaet. Grue er en av tung
vekterne innenfor forskning om funksjons
hemmede. Han har utmerket seg ikke bare ved
å synliggjøre de samfunnsforhold som hindrer
funksjonshemmedes livsutfoldelse, men også
vise de mulighetene som finnes.
Grue vektla i sin takketale at det å selv få et
barn med en funksjonsnedsettelse samt kona
Fridas likestillingsforskning, inspirerte ham til
å utforske samfunnsmessige betingelser som
avgjørende for funksjonshemmedes muligheter.
			Kilde: nhf.no
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utdanningen som andre og på sikt komme
inn i arbeidslivet. Grue peker på at de øko
nomiske rammene og støtteordningene til
utdanning som finnes ikke er tilstrekkelige.
(Kilde: «Hjelp eller barrierer?»)
Han savner også større fleksibilitet og
forståelse for at utdanningen kan ta lenger
tid. – Samlet sett bidrar dagens ordninger til
at unge med nedsatt funksjonsevne ikke har
den samme sjanselikhet til å gjennomføre
utdanning og å komme i arbeid som andre
unge. Ikke alle unge med nedsatt funksjons
evne stiller likt med andre. Derfor er det
heller ikke rettferdig at de skal behandles
fullstendig likt som alle andre. Den formelle
likheten blir ikke alltid konvertert til reell likhet.
Overgang fra utdanning til arbeid
– Problemene er ikke slutt når utdanningen
er avsluttet, for mange er det nettopp der den
begynner. Her må innsatsen settes inn. Ofte

fysiske funksjonsnedsetjingar, basert på ei spørjeundersøking blant
foreldre. Sentrale tema er trivsel
og samarbeid, men også deltaking
i sosiale aktivitetar etter skuletid.
Omfanget av segregerte undervisningsopplegg er omfattande og har
negative konsekvensar på mange
område.
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Lågt utdanningsnivå var hovudårsak til låg yrkesdeltaking .
Rapporten analyserer også konsekvensane av tilhøve i barndommen,
slik som foreldras sosiale bakgrunn,
for sjansane til å lukkast i utdanning
og arbeidsliv.
Rapporten gir óg ei oversikt
over skulesituasjonen til barn med
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Rapporten dokumenterer arbeidsmarknadstilknyting og utdanning
for ei gruppe personar med fysisk
funksjonsnedsetjing. Samanlikna
med eit tilfeldig befolkningsutval i
same alder var denne gruppa langt
svakare stilt på arbeidsmarknaden;
36 prosent var yrkesaktive mot 87
prosent i den øvrige befolkninga.
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Jeg tror at
arbeidsgivere
overvurderer
utfordringene og
problemene.
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Trenger mer kunnskap
Grue mener vi trenger mye mer kunnskap
om hva som skal til for at det enkelte barn
og den enkelte unge skal kunne realisere
de mulighetene som er sikret gjennom
lovverket. – Vi må skaffe oss mer kunnskap
om hva som skal til for å oppnå sjanselikhet
med andre barn og unge. Og finner vi at det
er behov for flere individuelle tjenester og
tiltak, så må vi som samfunn bære de
kostnadene dette kan føre med seg. Vi må
være villige til å gå et skritt videre fra målsettingen om like rettigheter til en målsetting
om full rettferdighet i livssjanser. n
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høyeste fullførte utdanning,
og at en stor del faller utenfor
arbeidsmarkedet. I den
kvalitative undersøkelsen sier
mange saksbehandlere at de
forvalter det nye regelverket slik
at de sjeldnere enn før benytter
utdanning som tiltak.

rapport

Den første registerstudien
indikerer at reduksjonen i
støtte til utdanning fra 2004
reduserte antallet som fikk
støtte til utdanning. Færre
ble også yrkesaktive. Den
andre registerstudien viser
at et flertall unge med en
fysisk funksjonsnedsettelse
bare har grunnskole som

nova

Unge med nedsatt funksjonsevne har en lavere deltagelse
på arbeidsmarkedet enn
befolkningen ellers. I rapporten
benyttes to sett registerdata
for å belyse dette temaet.
Videre benyttes intervjuer med
saksbehandlere i NAV for å
belyse forvaltningen av dagens
regelverk for støtte til utdanning.

rapport

mangler de unge arbeidserfaring. Og de
mangler den viktige første referansen, den
som kan forsikre en mulig arbeidsgiver om
at det fint går an å ansette den unge mannen med cerebral parese eller kvinnen med
hørselsvansker. Jeg tror at arbeidsgivere
overvurderer utfordringene og problemene.
Ofte er det relativt små tilpasninger som
trengs. De ser ikke hvilken ressurs disse
ungdommene faktisk er, at de kan gjøre en
like god jobb som andre. Det finnes mye
uvitenhet og usikkerhet, er jeg redd.
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Tekst inn her

Workshop tre ble en intensiv helg med mye øving og mange opptak. Nå venter vi spent på resultatet! Fra
venstre: Ingrid By Grønning, Tonje Merete Utsi, Julie Ane Holst, Marko Vuoriheimo (Signmark), Anne-Sofie
Sennels, Marie Emilie Holst og Fernando Agudo.

Visuell musikk

– en musikkarena
for tegnspråklige ungdommer
– Det som er kult med musikk er at du kan uttrykke deg som
en annen person og utfolde andre sider av deg selv. Musikk er
en slags magi, den kan brukes som et middel til å endre verden.
Til å vekke følelser.
Tekst: Line Beate Tveit (prosjektleder) og Aud Karin Stangvik. Foto: Tone Ervik og Marthe Trætli

Utsagnet er fra en deltaker i prosjektet
«Visuell musikk». Deltakeren sier at hun
gjennom dette prosjektet har funnet veien
inn til musikkens magiske verden. Prosjektet
er i regi av Norges døveforbund, finansiert
av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
Statped står for gjennomføringen sammen
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med Trondheim tegnspråkklubb ved Kulturenheten i Trondheim kommune. I løpet av
det siste året har prosjektet hatt tre samlinger der 12 ungdommer har fått utforske
både musikk og tegnspråk.
Ved oppstart i september 2014 tenkte
nok flere at musikk ikke er noe for døve.

‘‘

Musikk er ikke bare lyd.
Musikk er også rytme, bevegelse
og ikke minst formidling.

En deltaker sa det sånn: – Jeg har alltid
tenkt at musikk ikke er noe for meg. Det
er for hørende. Og at jeg ikke er flink nok
til å presentere musikk på tegnspråk.
Musikk er ikke bare lyd
Marko Vourhemino, bedre kjent som
Signmark, har vært en av instruktørene
på samlingene. Som rapper, og den første
døve i verden med platekontrakt, er han et
stort idol for mange døve. Han er opptatt av
at musikk kan være en brobygger, en måte
å rive ned hinder på. Mange døve har mye
på hjertet og mye de ønsker å formidle.
Musikk kan være en måte å uttrykke seg
på. Musikk er ikke bare lyd. Musikk er også
rytme, bevegelse og ikke minst formidling.
Prosjektet fikk et realt kick off da Signmark sammen med en danser og musikere
entret scenen på Kultursenteret ISAK i
Trondheim. Der fikk vi oppleve rap på både
auditive og visuelle premisser. Når Signmark
lager musikk er han bevisst på «tegnets
melodi». Hvordan de visuelle og auditive
uttrykkene kan forsterke hverandre.
Sammen med Ronny P. Jacobsen, skuespiller ved tegnspråkteateret Teater Manu,
har Signmark instruert, inspirert og vist
deltakerne inn til musikkens verden.
Musikkvideoer med tegnspråk
Ungdommene har jobbet med musikk,
rytme, språk og formidling. De har blitt
utfordret til å stå frem, kaste alle hemninger,
by på seg selv og bli venn med kamera. De

har jobbet hardt, og det har vært mye latter
og glede. En av deltakerne er helt døv og
har ikke hatt noe særlig forhold til musikk
tidligere. «Nå har jeg lært mye, jeg har fått
kontakt med rytmen min og det er helt
fantastisk. Jeg har fått noe nytt».
Det er ikke bare gode erfaringer og ny
kunnskap hos ungdommene vi nå sitter igjen
med. Vi har timer med videoopptak som skal
bli til seks musikkvideoer med tegnspråk.
Disse skal lanseres på vår siste samling som
vi har lagt til Døves kulturdager i Sandefjord
25.–27. september 2015. På visuellmusikk.
no kan du allerede nå se en av ungdom
mene fremføre «Den romantiske tragedien»
av Kaizers Orchestra.
Musikk og tegnspråk er populært
Musikk med tegnspråk er i vinden. På
Youtube finnes det mange av dem. Kjente
artister som for eksempel Johnny Depp og
Ravi bruker også tegnspråk som uttrykksform i en av sine musikkvideoer. Vi så også
at tegnspråktolken Tommy Krång fikk mye
oppmerksomhet da han tolket finalen i den
svenske Melodifestivalen (Melodi Grand
Prix).
Nå gleder vi oss til å få vise frem de
musikkvideoene som har blitt til gjennom
prosjektet Visuell musikk. Til å få vise frem
de dyktige deltakerne. Som læremiddel
utviklere i Statped har det vært utrolig
spennende å få være tett på utviklingen
av en ny sjanger. For dette er nytt både
i tegnspråkets og musikkens verden. n
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Ny direktør i Statped sørøst

Engasjert pedagog
med tilpasset
kunnskap i sekken
Tekst: Gerd Vidje. Foto: Morten Brun
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De siste fem årene har Fiske vært
direktør for oppvekst og utdanning i Asker
kommune. Der samlet han alle enhetene
sine under ett tak, fra jordmortjeneste til
ungdomstjeneste. Hensikten var å gi
befolkningen tidlig og samordnet hjelp.
Han formulerer det «riktig innsats til riktig
tid», og det lyder kjent for medarbeiderne
i Statped.

Jo Fiske, nytilsatt direktør
i Statped sørøst, brenner
for det spesialpedagogiske
fagfeltet.
– Det er her innsatsen virkelig
kan gjøre den store forskjellen,
sier han, og legger til:
– Den må starte tidlig!

Øvelse må til
– Min tanke var og er at samhandling og
flerfaglig samarbeid er å snakke sammen,
ha samme språk, respektere hverandres
kompetanse og jobbe mot det samme
målet. Det er ikke nok å være under
samme tak, med det er første skritt. En
god porsjon stahet og tålmodighet må til,
for samhandling krever øvelse og trening,
og det kan ta tid før resultatene blir
tydelige.
Jo Fiske snakker av egen erfaring. For
fem år siden hadde Asker kommune en
spesialundervisning over landsgjennomsnittet. Det var mange elever som sleit på
skolen og bekymringsfull atferd var utbredt.
Det var da kommunen bestemte seg for å
samle troppene under samme tak, for å si
det enkelt. Blant mange tiltak satset kommunen på barnehagene.
– Vi gjorde noe med det vi egentlig
hadde visst veldig lenge: Det er tidlig i livet
vi må ta tak i problemene. Viktige grep var
å legge til rette for samhandling mellom
fagfolk og mellom fagfolk og foreldre, og
vi ga de ufaglærte tilbud om utdanning –
blant annet. Etter fire–fem år kom resultatene, forteller han.
I dag har kommunen Fiske kommer
fra en mer treffsikker spesialundervisning,
og det er en god reduksjon, spesielt i
ungdomsskolen.
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‘‘

Evaluerer man
for tidlig, kan man
tro at det som er
satt i gang, ikke virker
og man gir opp.

– Jeg unner alle opplevelsen av det fler
faglige møtet hvor tiltak til et barn med en
antatt diagnose diskuteres. Hvordan man
lag på lag avdekker et situasjonsbilde helt
ulikt det man først trodde – nettopp fordi
fagfolk med forskjellig ståsted samarbeider.
Og hvor foreldre deltar som ressurspersoner. Det handler om å være nysgjerrig på hva
andre tenker og være åpne for at problemet
kan ha bakenforliggende årsaker. I Asker
kommune tok vi med barnevernet i det
flerfaglige arbeidet. Det viste seg å være
klokt, for fagfolk i barnevernet tør ofte å
spørre om det andre kvier seg for.
Flerfaglig innsats til riktig tid er en ressurs
krevende arbeidsform der og da, men det
lønner seg på alle måter på sikt. For den
enkelte og for samfunnet. Spesialpedagoger
i barnehage og skole sier det og forskningen
viser det samme, slår Fiske fast.

– Kartlegging er er observasjon satt i system, en nyttig metodikk, mener Jo Fiske. (Illustrasjonsfoto)
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En annen erfaring Fiske trekker frem er
å ikke evaluere utviklingsarbeid for tidlig.
– Det tar fire–fem år før ny praksis setter
seg i en organisasjon og man ser resultater.
Evaluerer man for tidlig, kan man tro at det
som er satt i gang, ikke virker og man gir
opp. Det er viktig å bruke tid til å reflektere
i prosessen og bruke følgeforskning. Utviklingsarbeid bør alltid ha følgeforskning.
Det skaper trygghet i organisasjonen, man
justerer ikke i blinde, det skaper større
engasjement og ikke minst legitimitet.
Kartlegging er helt ufarlig
I dag er det mye diskusjon rundt kartlegging
av barn i barnehagen.
– Kartlegging er ikke farlig. Hvordan
skal vi vite hva barnet trenger eller hva
som virker, hvis vi ikke observerer? Det
er et godt redskap, særlig i dagens situasjon
med mangel på faglærte i barnehagene.
Kartlegging handler ikke om å rangere
barn. Det er viktig for å vite hva man skal
se etter, det er observasjon satt i system,
en metodikk. Det kan ta flere år før barnehagene får dekket behovet for faglært
arbeidskraft, og det kan vi ikke vente på.
Det handler om tidlig innsats. At man kommer tidlig i gang med observasjon, setter
inn flerfaglig trykk og får med foreldrene til
barnet. Det ideelle er at alle snakker sammen for å sikre at man har den sammen
opplevelsen og jobber mot det samme
målet. At man ser mulighetene og ikke
henger seg opp i diagnosen. Alle har
ressurser og noe å strekke seg etter.
Variert bakgrunn
Jo Fiske ser tilbake på et variert arbeidsliv,
forskjellig type arbeid i by og bygd. Han
vokste opp i Surnadal i Møre og Romsdal
hvor faren produserte møbler. – Erfaringene

fra å vokse opp i møbelfabrikken preger
meg fortsatt. Der arbeidet jeg i skoleferier
og lærte at folk er ulike. At det som inspi
rerer noen, kan være problematisk for
andre. Det er lurt å ha med seg når man
arbeider med mennesker, sier han.
Interessen for pedagogikk ble vekket da
Fiske begynte som lærervikar i skolen, og
ble satt til å undervise elever som sleit mest.
Akkurat det kan man si mye om, men ikke
nå, er vi enige om.
– Jeg ville bli lærer og tok lærerutdanning
i Trondheim, fordypning i matematikk på
Universitetet i Trondheim og kom til Bærum
i 1990. Der arbeidet jeg med spesialundervisning, mest alene med enkeltelever og
med små grupper. Å ha fire autister i én
gruppe, for eksempel, forsterker problematikken og de lærer ikke av å være sammen.
Dette er over 20 år siden nå. I dag vet vi at
disse elevene må få tilpasset undervisning
i gruppe eller alene og samtidig være
inkludert og føle seg hjemme i et større
fellesskap.
Godt rykte
Senere har Fiske hatt jobber i skoleverket
på flere nivåer. Inspektør og rektor i 15 år
til sammen i Bærum. En kort periode var
han områdedirektør i Oslo. Med inspektør
stillingen kom interessen for ledelse i fullt
monn og det har blitt en del BI-studier om
ledelse etter hvert. Jo Fiske har ord på seg
for å være dyktig og resultatorientert.
Velkommen til Statped! n
Jo Fiske er direktør i Statped
sørøst.
Alder: 54 år
Sivil Status: gift
Bor: Haslum i Bærum
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Skolens oppgave er å stimulere til
alle elevers læring og utvikling på best
mulig måte. En avgjørende forutsetning for det er at alle barn inkluderes
i institusjonens ulike fellesskaper.

Faktisk inklusjon
i skolen
Opplever du deg inkludert eller ekskludert på en
inklusjonsarena, er det en tendens til at det gjelder på
andre inklusjonsarenaer. En sterkere målretting er nød
vendig i inklusjonsarbeidet for de elevgruppene som er
i en svært sårbar posisjon. Dette ser ut til å være særlig
viktig for elever som møter faglige utfordringer eller
som er i en sårbar sosial situasjon knyttet til manglende
vennskap og til dels sosial isolasjon.

Tekst: Thomas Nordahl. Foto: shock/Scandinavian Stockphoto
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Inklusjon er et begrep som det er vanskelig
å gi en entydig forståelse av, og som det
ikke minst finnes en rekke ulike tilnærmings
måter til (Markussen m.fl 2009). Tradisjonelt
har inklusjonsbegrepet vært definert ved å
skille mellom å være medregnet og deltaker
i et fellesskap. Det er snakk om to typer av
inklusjon, forstått som en kvantitativ passiv
tilstedeværelse (å telle med i et felleskap
– tilstedeværelse) og en inkluderende aktiv
deltakelse (å ta del i et fellesskap) og i noen
sammenhenger også med hvilket lærings
utbytte eleven har. Dette skillet mellom en
passiv inklusjon og en mer aktiv og del
takende inklusjon kan også relateres til
begrepet integrering som i sin tid hadde et
sterkt fokus på en fysisk og organisatorisk
integrering.
Tredeling av inklusjon
Qvortrup (2012) er kritisk til begrepene
tilstedeværelse og deltakelse i fellesskapet.
I disse begrepene fokuseres det på kvantitet
som et suksesskriterium på inklusjon. Begrepsforståelsen sier ingenting om hvordan
det inkluderte barnet klarer seg, om det
faktisk deltar aktivt i felles aktiviteter eller
hvordan barnet selv opplever sin situasjon
i fellesskapet. Videre viser kritikken til
fellesskapsbegrepet. Selv om barnet er
inkludert i et fellesskap er det ikke sikkert
at det er inkludert i andre typer av fellesskap
som barnet er i. Qvortrup mener at det ikke
er tilstrekkelig å drøfte fysisk og sosial
inklusjon. Han foreslår en tredje faktor, den
opplevde inklusjon (når barnet selv opplever
å være inkludert i et fellesskap), for at
inklusjon skal være suksessfull. Argumentet
for denne tredelingen er at inklusjon er mer
enn bare passiv/aktiv deltakelse i felles
skapet. Det må også handle om individet
opplever seg som en del av fellesskapet.
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Dette er i stor grad i samsvar med Haug
(2003) sin forståelse av inkludering. Men
Haug påpeker også at det er avgjørende å
oppleve inklusjon i det faglige fellesskapet.
Skolens oppgave er å stimulere til alle
elevers læring og utvikling på best mulig
måte, og en avgjørende forutsetning for det
er at alle barn inkluderes i institusjonens
ulike fellesskaper. Det er viktig å tilføye at
forholdet mellom inklusjons- og eksklusjons
arenaer ikke er helt enkelt. Dersom elever
er for opptatt av vennefellesskapet, kan det
ta fokus fra læringsfellesskapet. Omvendt
kan også for sterk deltakelse i læringsfellesskapet svekke inklusjonen i elev
fellesskapet (Nordahl 2010).
Denne inndelingen og forståelsen kan
knyttes til en inkluderingsposisjon der det
fokuseres på at det er skolen og de ansatte
som må tilpasse seg variasjonen i elev
massen, slik at alle elever opplever å være
inkludert (Cigman 2007, Norwich 2007,
Ainscow 2007). Her vektlegges utviklingen
av en skole for alle elever som skal gi
eleven både faglig, sosial og opplevd
deltakelse i fellesskap. Fokuset er ikke på
elevenes problemer og individuelle vansker,
men på hvordan skolen møter elevene på
en best mulig måte. Utgangspunktet er at
alle hører til, og det er skolens oppgave å
tilpasse seg variasjon og heterogenitet blant
elevene, enten dette er knyttet til sosial og
kulturell bakgrunn, kjønn eller individuelle
vansker og funksjonshemminger.
En empirisk forståelse av inklusjon
En bred forståelse av inklusjonsbegrepet
gjør det også mulig å være mer analytisk
og empirisk i forståelsen av inklusjon, og
slik kunne se på inklusjon som noe mer og
noe annet enn et rent normativt standpunkt.
Samtidig åpnes det for en mer nyansert

beskrivelse av den faktisk foreliggende
inklusjon og eksklusjon nettopp fordi
spørsmålet om inklusjon ikke kan besvares
med et enkelt ja eller nei (Person & Person,
2012).
For å belyse inkludering empirisk tas
det her utgangspunkt i fellesskapsformene;
formelle voksenstyrte læringsfellesskaper,
lærer – elev fellesskap og elev – elev
fellesskap. Disse tre fellesskapene sees
som særlig viktig for elevenes inkludering.
Når det gjelder typer av inklusjon kan disse
tre fellesskapene operasjonaliseres ut fra
sosial (deltakende) inklusjon, faglig inklusjon
og psykisk (erfart) inklusjon.
Hensikten er å identifisere mulig inklusjon
eller eksklusjon i ulike fellesskap som grunnlag for en drøfting av kvalitet i skolen. I tabell
1 presenteres en mulig operasjonalisering
av ni konkrete empiriske inklusjonsområder.
I denne artikkelen blir det analysert
kartleggingsdata innenfor disse ni områdene
for noen grupper av elever i et utvalg på
22 000 elever fra femte til tiende trinn.
Elevgruppene er elever som viser atferds
problemer (6,5 % av elevene), elever med

‘‘

Det er skolen og
de ansatte som må
tilpasse seg variasjonen
i elevmassen, slik at alle
elever opplever å
være inkludert

TABELL 1: Mulig operasjonalisering av ni konkrete empiriske inklusjonsområder
Psykisk (erfart)
inklusjon

Sosial inklusjon

Faglig inklusjon

Formelle
voksenstyrte
læringsfellesskap

Sosiale ferdigheter
og deltagelse i
fellesskapet

Faglig læringsutbytte

Autentisk mestring
i fagene

Voksen – barn
fellesskap

Bli sett og lyttet til
av lærere

Medvirkning i
undervisning og læring

Positiv og støttende
relasjon

Relasjon til
medelever og
deltagelse i sosiale
aktiviteter

Undervisning og læring
sammen med andre
elever

Trivsel og vennskap

Elev – elev
fellesskap
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ADHD-diagnose (1,5 % av elevene), elever
med spesifikke innlæringsvanskelighet
(6,2 % av elevene) og elever uten vansker
og problemer i skolen (78 % av elevene).
Hensikten med disse analysene er å studere
i hvilken grad de ulike gruppene av elever er
både sosialt, faglig og psykisk inkludert og
hvor store forskjellene mellom elevgruppene
eventuelt er.
Resultatene er her vist i en 500 poeng
skala. Dette er en skala som både tar
hensyn til gjennomsnitt og standardavvik.
I skalaen er 500 poeng alltid gjennomsnittet
for de resultatene som presenteres. I denne

beregningsmåten er en forskjell på ett
standardavvik det samme som 100 poeng.
Ved å uttrykke forskjeller på denne måten,
tas det hensyn til spredningen i målingene.
Dette gir et mer eksakt mål på forskjeller
enn kun å se på gjennomsnittsresultater.
Det gis dermed også et mer entydig og
sammenlignbart bilde av datamaterialet.
I drøftingene av funnene brukes skårene
som et uttrykk for grad av inklusjon forstått
som jo høyere skåre jo mer inklusjon.
Sosialt deltagende inklusjon
Barn og unge har i skolen et behov for

TABELL 2: Grad av sosial inkludering
Sosial kompetanse
(voksenstyrt læringsfellesskap)

Relasjon til lærer
(elev – lærer
fellesskap)

Relasjon til med
elever – sosialt miljø
(elev – elevfellesskap)

Atferdsproblemer

383

469

468

ADHD-diagnose

406

487

463

Spesifikke
innlæringsvanskeligheter

454

500

499

Ingen vansker

523

502

504

Skolefaglige
prestasjoner
(voksenstyrt læringsfellesskap)

Motivasjon og
arbeidsinnsats
(elev – lærer
fellesskap)

Relasjon
til medelever –
læringsmiljø
(elev – elevfellesskap)

Atferdsproblemer

419

407

470

ADHD-diagnose

414

424

467

Spesifikke
innlæringsvanskeligheter

395

429

507

Ingen vansker

527

524

502

TABELL 3: Grad av faglig inklusjon
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å oppleve samhørighet, nærhet, vennskap
og aktiv deltakelse med andre jevnaldrende
i fellesskapet. I dette ligger det også at
elevene må ha en viss form for sosial
kompetanse. I tabell 2 er det vist hvordan
de ulike elevgruppene skårer på sosial
inkludering i den operasjonaliseringen som
er brukt her.
På den sosiale inkluderingen i læringsfellesskapet er det først og fremst elevene
som viser problematisk atferd og/eller har
en ADHD-diagnose som kommer dårlig ut.
De skårer markant dårligere enn de andre
elevene. Selv om disse elevene viser en
atferd som utfordrer både medelever, lærere
og selve undervisningen, så er de samtidig
i en posisjon som kan innebære sosial eksklu
sjon. Dette vil i seg selv ikke være heldig for
videre sosial utvikling og deltagelse.

Elever med spesifikke innlæringsvanske
ligheter kommer bedre ut enn elever som
viser problematisk atferd. De har et like
godt forhold til lærerne som elever uten
vanskeligheter, og de ser også ut til å være
relativt godt sosialt aktive i forhold til med
elever. Dette kan indikere at faglige utfordringer i seg selv ikke nødvendigvis har
så store konsekvenser for sosial inkludering.
Faglig inklusjon
Aktiv deltagelse i et faglig fellesskap på
skolen vil for de aller fleste elever være
avgjørende for den videre faglige læringen
og inklusjon på dette viktige området i
skolen. Samtidig vil fravær av inkludering
i faglige fellesskap kunne redusere lærings
utbyttet og den mer generelle motivasjonen
for skolegang. Se tabell 3.
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Innenfor læringsmiljøet mellom elevene
har elever med spesifikke innlærings
vanskeligheter et like godt fellesskap og
inkludering som elever uten vanskeligheter.
Det er imidlertid innen dette faglige området
også elever som viser atferdsproblem og/
eller har ADHD-diagnose som har den
dårligste inklusjonen. Både knyttet til
læringsfellesskapet, elev-lærerfellesskapet
og elev-elevfellesskapet er den faglige
inklusjonen markant mindre for disse elevene enn for øvrige elever. Denne lave
graden av inklusjon knyttet til læringsutbytte
og arbeidsinnsats vil lett føre til at elevene
kommer i en negativ videre utvikling til
knyttet det faglige læringsutbytte.
Psykisk (erfart) inklusjon
Den erfarte inklusjonen til elevene er et
uttrykk for hvordan elevene selv opplever
og erfarer graden av inklusjon innenfor
læringsfellesskapet, elev-lærerfellesskapet
og elev-elevfellesskapet. I disse analysene
bygger dette utelukkende på informasjon
fra elevene og er ingen fortolkning av
hvordan elevene har det i skolen, men et

uttrykk for hvordan de opplever inklusjonen
som selvstendige aktører (Nordahl 2010).
Se tabell 4.
Det er relativt store forskjeller mellom
elevgruppene i erfart inklusjon innenfor
særlig det voksenstyrte læringsfelleskapet.
Elever uten vanskeligheter har samlet en
bedre erfart og opplevd inklusjon enn de
tre andre gruppene av elever. De opplever
både sterkere deltagelse i læringsfelles
skapet og i elevfellesskapet.
Elever som viser atferdsproblemer og/
eller har ADHD-diagnose opplever og erfarer klart minst inklusjon og står i fare for
å være i en ekskluderingsposisjon. Disse
elevene uttrykker at de følger lite med i
undervisningen, viser lav arbeidsinnsats,
drømmer seg bort og er urolige. Dette er
elever som har lave forventninger om
mestring, og som dermed lett får et redusert
læringsutbytte (Schunk & Pajares, 2009).
I tillegg opplever de også relativt lite aktiv
deltagelse sammen med andre jevnaldrende
på skolen. Det er imidlertid positivt at de
opplever positive tilbakemeldinger fra lærer,
og her skårer like godt som andre elever.

TABELL 4: Grad av erfart inklusjon
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Deltagelse i under
visning (voksenstyrt
læringsfellesskap)

Ros og oppmuntring
(elev – lærer
fellesskap)

Trivsel
(elev – elevfellesskap)

Atferdsproblemer

411

496

432

ADHD-diagnose

410

498

450

Spesifikke
innlæringsvanskeligheter

480

510

477

Ingen vansker

512

498

512
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Konklusjon
Det er store forskjeller mellom elevgruppene
i grad av deltakelse og inklusjon i skolen.
Mellom elever som viser atferdsproblemer
og /eller har ADHD-diagnose og elever
uten vanskeligheter, er forskjellene på en
rekke områder omkring ett standardavvik
(100 poeng). Dette er markante forskjeller.
De uttrykker at elever med vanskeligheter
knyttet til atferd på skolen har både sosialt,
faglig og psykisk (erfart) en lav inklusjon,
og de står i fare for å bli ekskludert fra
skolefellesskapet. Elever med innlæringsvanskeligheter kommer noe bedre ut,
men skårer også dårlig på flere inklusjons
områder.
Ut fra resultatene kan vi si at grunnskolen
inkluderer dårligst de elevene som utfordrer
fellesskapet med sin atferd. Samtidig kan vi
si at skolen gjennom lærere og skoleledere
dårligst inkluderer elever i læringsfelles
skapet som erfarer lav inklusjon i elev
fellesskapet. Opplever du deg inkludert eller
ekskludert på en inklusjonsarena, så er det
altså en tendens til at det samme vil være
en realitet på andre inklusjonsarenaer. En
sterkere målretting ser ut til å være nødvendig i inklusjonsarbeidet for de elevgruppene
som her er i en svært sårbar posisjon. Dette
ser ut til å være særlig viktig for elever som
møter faglig utfordringer eller som er i en
sårbar sosial situasjon knyttet til manglende
vennskap og til dels sosial isolasjon. n

Thomas Nordahl er
professor i pedagogikk.
Han leder Senter for
praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen
i Hedmark og har skrevet
en rekke bøker.
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▼

Ludvigsen-utvalget

Hva skal elevene lære
i skolen om 20–30 år?
Ludvigsen-utvalget har sett på hvordan innholdet i skolen
må endres for å kunne møte framtidas behov i arbeids- og
samfunnslivet. Her er hovedmomentene.
Tekst: Ánte Siri

Endringer i samfunnet i form av globalise
ring, ny teknologi og urbanisering skjer i et
høyt tempo. Ifølge utvalget påvirker disse
endringene samfunnet i større grad enn
tidligere. For å kunne forberede framtidens
elever på dette, foreslår Ludvigsen-utvalget
fire kompetanseområder som danner grunnlaget for å fornye innholdet i skolen.

jobber med matematikk i flere faglige sammenhenger hvor matematikk er en viktig del
av kompetansen. Blant annet i naturfag og
samfunnsfag kommer matematikk til uttrykk
gjennom beregninger, analyser, sammenligninger og statistikk. Språkfagene skal også
styrkes og i tillegg bør digital kompetanse gå
inn i alle fag.

1) Fortsatt kjernefag
Utvalget mener at vi i framtiden fortsatt vil
ha behov for fagspesifikk kompetanse som
matematikk, naturfag og teknologi, språk,
samfunnsfag og etikkfag og praktiske og
estetiske fag. I tillegg mener utvalget at
matematikkfaget må styrkes ved at elevene

2) Lære å lære
En viktig kompetanse for elever er å kunne
reflektere over hva de lærer, hvordan de
lærer og hva hensikten med læringen er.
Dette kalles metakognisjon. Det foreslås
å vektlegge metakognisjon og selvregulert
læring hvor elever skal lære å ta initiativ,
arbeide målrettet og regulere sin tenking og
sine handlinger. Utvalget forklarer at elever
som tilegner seg slik kompetanse, vil være
bedre rustet til å løse problemer både alene
og sammen med andre.

HØRINGSUTTALELSEN
Statped arbeider for tiden med hørings
uttalelsen til rapporten. – Det viktige nå
er at vi setter oss inn i problemstillingene
i rapporten og forbereder oss på å delta i
debatten, sier Tone Mørk, direktør i Statped.
– Jeg oppfordrer alle til å lese og reflektere
rundt hvilke konsekvenser utvalgets anbefalinger kan ha for det spesialpedagogiske
området. Det viktigste for oss er å ivareta
behovene til dem som har spesielle opp
læringsbehov, sier hun.
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3) Kommunisere, samhandle og delta
Lesing, skriving og muntlig kompetanse er
i dag en del av alle fag. I fremtiden vil elever
i større grad måtte mestre kommunikasjon
mot forskjellige mottakere og formål. Derfor
foreslås det å tydeliggjøre i læreplanene
hvordan lesing,skriving og muntlig kompe

FAKTA OM
LUDVIGSEN-UTVALGET
tanse fungerer sammen som en forutsetning
for elevenes læring. Målet er at elevene skal
utvikle kompetanse innen samhandling og
demokratisk deltakelse og kunne sam
arbeide på forskjellige samfunnsarenaer
knyttet til demokratisk deltakelse, toleranse
og sosial ansvarlighet.
4) Utforske og skape
Skolen må legge til rette for at elever får
mulighet til å utvikle evne til å utforske, se
nye muligheter og utvikle nye løsninger.
For å få dette til må kritisk tenking, problemløsning, kreativitet og innovasjon på plass
i fagene. Med det mener utvalget at elevene
skal tilegne seg kompetanse i hvordan
resonnere, analysere og identifisere
problemstillinger. Utvikle nysgjerrighet,
fantasi og initiativ for å fremme nytenking
og innovasjon.
Fornyelse av læreplaner
Utvalget mener at læreplanene i dagens
skole er for omfattende. Fagstoff blir stadig
lagt til uten at noe annet tas ut. I tillegg
utvikler og endrer fagområdene seg raskere
enn tidligere. Utvalget anbefaler at de fire
kompetanseområdene og fagenes sentrale
metoder, tenkemåter, begreper og sammenhenger gir grunnlag for prioriteringer av
innhold i fagene. Da kan læreplanene legge
til rette for at elevene utvikler en dypere
forståelse av fagene og hvordan de kan
brukes i ulike situasjoner.
Fokus på dybdelæring
Utvalget fokuserer på at elevene skal kunne
utvikle anvendelig kompetanse, lære stoffet
grundig og dermed få en god forståelse for
faget. Forutsetninger for dybdelæring krever
aktiv involvering fra elevene selv og god tid
og tilrettelegging fra skolens side. For

!

Regjeringen oppnevnte i juni 2013 Ludvigsenutvalget for å vurdere hva elever vil ha behov
for å lære i et perspektiv på 20–30 år. Hovedspørsmålene som utvalget svarte på er:
n Hvilke kompetanser vil være viktige for
elevene i skolen, i videreutdanning og
yrkesliv og som ansvarlige samfunnsborgere?
n Hvilke endringer må gjøres i fagene for at
elevene skal utvikle disse kompetansene?
n Hva vil kreves av de ulike aktørene i
grunnopplæringen for at fornyede fag skal
føre til god læring for elevene?
Utvalget leverte i slutten av 2014 delinn
stillingen NOU: 2014:7 Elevenes læring
i fremtidens skole. Delinnstillingen er et
kunnskapsgrunnlag og en analyse av ut
viklingen av fagene i grunnopplæringen,
fagsammenligning med andre land og ut
redninger og anbefalinger knyttet til framtidige
kompetansekrav. Hovedinnstillingen ble levert
i juni 2015 med sammenligning av dagens
læreplaner, kompetansemål og fagstruktur
opp mot de kompetansebehovene som ble
belyst i første delutredning.
Mer om utvalget på:
http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole

lærerne kreves det fleksible arbeidsformer
for å kunne legge til rette for elevene. Ut
valget foreslår også en tydeligere progresjon
mellom hovedtrinnene i læreplanene slik at
man kan evaluere elevenes progresjon og
kartlegge hvordan elevene forstår stoffet.
God progresjon i elevenes læringsforløp
skaper utviklingsprosesser som muliggjør
dybdelæring. n
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Ny film

▼

Det er ikke bare
å slå på lyden
– Da jeg fikk Cochleaimplantat (CI), møtte jeg flere med CI
som opplevde at omgivelsene trodde de hørte normalt med en
gang, sier Anne Kristine Grønsund (bildet). – At det bare var
å slå på lyden. Sånn er det ikke, sier hun. Det ble starten på en
dokumentar om det å få CI i voksen alder.
Tekst: Ante Siri og Anne Grethe Hellerud. Foto: Ante Siri

– Det er viktig å fortelle om utfordringene
ved CI og dermed legge til rette for at kommunikasjonen skal fungere, sier Grønsund.
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Hun er initiativtaker og prosjektleder for
dokumentaren «Veien tilbake – å få CI
i voksen alder». Filmen er forløperen til

tv-serien «Ut av stillheten» som for tiden
vises på TV 2.
Å få CI i voksen alder fører ofte til en
omfattende og langvarig rehabilitering.
Resultatet av operasjonen er usikkert
og folks erfaringer i etterkant er veldig
forskjellige. Det kan være utfordrende
å takle omgivelsenes til dels urealistiske
forventninger til hvor godt man vil høre med
CI. Det var nettopp det Grønsund opplevde
da hun fikk CI på begge ørene.
– Jeg hadde fått informasjon i forkant
som ga meg ganske realistiske forventninger
til hørselen min etter CI. Det er blant annet
veldig forskjellig hvordan man opplever lyd.
Flere i mine omgivelser trodde at det å få CI
var som å få briller ved nedsatt syn. Men vi
som har CI hører ikke normalt, sier hun.
En engasjerende fortelling
I dokumentaren møter vi Grethe Hofstad
som skal få, og Ulf Nagel som har, CI.
Grethe mistet hørselen i voksen alder. Ulf
fikk nedsatt hørsel som barn. Hørselen hans
ble stadig dårligere og han utviklet tinnitus
og overømfintlighet for lyder. Med dårlig
hørsel blir det vanskelig å kommunisere og
begge to opplever å bli mer og mer isolerte.
Gjennom cochleaimplantatet får de mulighet
til å høre igjen. Begge to ønsker «å ta livet
tilbake», å bli inkludert i egen familie og
fungere best mulig i hverdagen med god
livskvalitet. Dokumentaren følger Grethe
og Ulf og deres familier gjennom en periode
på vel halvannet år og vi får ta del i deres
vei tilbake til et godt kommunikativt liv.
– Dokumentaren er til stor hjelp for dem
som hører dårlig og for dem som skal få CI.
Ofte blir informasjonen om CI veldig teknisk.
Filmen viser hverdagen på godt og vondt,
sier Grethe Hofstad som er hovedpersonen i
dokumentaren.

Får se veivalgene
Implantatet var ikke vært vellykket for Ulfs
del. Han blir ofte sliten av lydene og må
trekke seg tilbake i sosiale sammenhenger.
Han velger å ta av CI og i stedet lære seg
tegnspråk sammen med familien. Dette er
en løsning som fungerer bedre for ham.
Ulf ble med i filmen for å vise at det er stor
variasjon i hørselsresultatet med CI og at
det finnes flere muligheter. Som oftest er det
bare suksesshistoriene med CI man hører.
Ulfs historie viser at det er mulig å få et godt
liv selv om det skulle vise seg at implantatet
ikke fungerer.
– Alle vil nå det samme målet, men vi har
forskjellige veier dit. Vi vil bare at kommunikasjon med familie og venner skal fungere.
Vi vil bare det samme som alle andre,
nemlig å ha det bra. Jeg håper at filmen
viser at det ikke handler om å ha rett eller
hva som er sant, men at det finnes flere
sannheter, sier Anne Kristine Grønsund.
Å kombinere tale og tegn kan være en
god løsning for mange. Det kommer frem
i DVD-ens ekstramateriale. n

Cochleaimplantat er et avansert teknisk hjelpe
middel som opereres inn i det indre øret. Det
kan gi en funksjonell og helt avgjørende lyd
opplevelse for de med store hørselstap, men
det gir ikke normal hørsel.

«Veien tilbake» består
av en dvd og et informasjons
hefte om blant annet lytte
trening og tilrettelegging.
Les mer på side 65.
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Bøker
Filmer
Apper
Tekst inn her

Bøker
SLIK STOPPER VI MOBBING
Slik stopper vi mobbing er
en praktisk håndbok som
forklarer hvordan mobbing
stoppes. Steg for steg
presenterer den en
«handlingsløype» som kan
tas i bruk for å identifisere,
stoppe og forhindre ny
mobbing. Boka viser
hvordan skolen kan fange opp mistanke,
avdekke mekanismene i det som skjer,
intervenere og følge opp, slik at selv om
fattende mobbing opphører. Konkrete
eksempler fra virkeligheten illustrerer
fremgangsmåten.
Boka har en kortfattet, oppdatert kunn
skapsoversikt over det voksne som jobber
i skolen, må vite. Forfatteren bygger på
veiledning av skoler i en rekke mobbesaker.
Boka er skrevet for ansatte i skolen. Den
er også aktuell for studenter, foreldre og
andre som er interessert i hvordan vi kan
få bukt med mobbingen i skolen.
Forfatter: Erlend Moen
Forlag: Universitetsforlaget
Pris: 299 kroner

DETTE VET VI OM INKLUDERING
Peder Haug presenterer
i dette heftet et av de
mest betydningsfulle
begrepene og praksisfelt
i skolen, nemlig inklude
ring. Hvordan skal barn
og unge med ulik bak
grunn, kjønn og forut
setninger delta aktivt sammen i sosiale og
faglige felleskap og samtidig realisere sitt
potensial for læring? Dette spørsmålet kan
inkluderingsbegrepet gi svar på, og det er
mulig å omsette det til praktisk pedagogikk.
Dypest sett handler inkludering om forholdet
mellom individet og felleskapet, og dette heftet
gir både god forståelse for hva begrepet
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innebærer og en rekke føringer for hvordan
inkludering kan realiseres i skolen.
Forfatter: Peder Haug
Forlag: Gyldendal Akademisk
Pris: 190 kroner

INKLUDERING:
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
I skolans värld är numera
begreppet inkludering
i det närmaste oantastliga
målsättningar. Likväl är
det inte oproblematiskt
att förverkliga dessa
målsättningar i stora
heterogena barn- och
elevgrupper. I Inkludering
– utmaningar och möjlig
heter ges framför allt lyckosamma exempel
på situationer, där lärare och förskollärare
förmår erbjuda goda lärandesituationer för
barn och elever trots deras olikheter, men
även exempel på situationer då detta inte
har lyckats. Boken vänder sig till forskare,
lärarstudenter, blivande speciallärare/special
pedagoger samt verksamma lärare och övriga
som är intresserade av bemötande av barn/
elever i behov av särskilt stöd.
Redaktører: Margareta Sandström,
Jonas Stier og Lena Nilsson
Forlag: Adlibris
Pris: 355 kroner og kan bestilles på www.
adlibris.com/no/bok/inkludering-mojligheteroch-utmaningar-9789144102498

TIDLIG UTVIKLING 0–3 ÅR
Barns utvikling 0–3 år. Hva kan man forvente
og hva bør gis ekstra oppmerksomhet?
Boken tar opp de minste barnas utvikling og
tilpassing i barnehagen, med særlig fokus på
de barna som trenger ekstra oppmerksomhet.
Forskning viser at man bør være ekstra
oppmerksom på skjevutvikling og fremhever

at tidlig identifisering og
tidlig innsats kan gjøre
store positive utslag. Her
presenteres innsikt om
motorisk, språklig og sosial
utvikling. Forfatterne gir en
rekke praktiske eksempler,
veiledning og gode råd.
Boka henvender seg til
studenter i barnehagelærerutdanning og
andre som arbeider med de minste barna
i barnehagen.
Forfatter: Magdalena Hernes
Forlag: Gyldendal akademisk
Pris: 348 kroner

BABBLARNA-SERIEN
Babblarna er en serie
bøker, spill og figurer
som er pedagogisk
forankret i Karlstad
modellen. Språk
treningen retter seg
mot barn i tidlig språk
utvikling. Babblarna er
en gjeng fargeglade figurer som gjør språktrening til et spennende og lekende eventyr.
Figurene snakker sitt eget språk som bygger
på lyden i navnene deres. Ved å lytte til
Babblarna når de prater og gjennom å herme
til deres måte å prate på, trenes evnen til å
bruke betoning og melodi i språket effektivt.
Babblarna-serien er produsert i samarbeid
med Iréne Johansson og Hatten-forlaget
i Sverige. Norsk utgave er utgitt av Statped
i samarbeid med Norsk Nettverk for Downs
syndrom og med støtte fra Extrastiftelsen.
Bøkene i serien koster 190 kroner
og kan bestilles på statped.no
www.statped.no/Laringsressurs/Fag/Sprakog-tale/Babblarnaserien1/Babblarnaserien/
Babblarna---Dadda-kommer-pa-besok/
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Tekst inn her

Apper

PÅ VEI MOT ET TAKTILT SPRÅK
– HVA SKAL TIL FOR Å FÅ DET TIL?
En analyse av hva det
innebærer å være en god
samtalepartner i dialog
med personer med
medfødt døvblindhet.
Analysen er en rapport
fra prosjektet «På vei
mot et taktilt språk».
Robust samhandling
som fremmer kommunikasjon og språk, er
en forutsetning for å kunne gjenkjenne taktil
arbeidshukommelse. Kunnskap om å bruke
kognitive strategier for å støtte arbeids
hukommelsen er viktig for å forstå hva
som fremmer utvikling av kommunikasjon
og språk.
På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?
En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhet
Rapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt språk»

Vil du vite mer om taktilt språk kan du laste
ned rapporten gratis på www.statped.no/
Laringsressurs/Fag/Dovblindhet/Pa-vei-motet-taktilt-sprak--hva-skal-til-for-a-fa-det-til/

BARN OG UNGE SOM ER SVAKSYNTE
Håndbok for PP-tjenesten
Mange som er svaksynte,
opplever ofte at deres
synsnedsettelse ikke blir
forstått eller blir glemt. Det
å stadig måtte minne om
at man ser dårlig og trenger
tilrettelegging, kan være en
belastning. Mye kan heldigvis gjøres for å skape et positivt læringsmiljø
i skolen og for å sikre likeverd og høy kvalitet
i barnehagen.
Håndboken gir kortfattet informasjon om
svaksynthet, om testing og kartlegging og gir
eksempler på hvordan man kan tilrettelegge
læringsmiljøet. Boken er først og fremst ment
som en hjelp i PP-tjenestens arbeid med
utredning og sakkyndig vurdering, men kan
også være aktuell for barnehager, skoler og
andre som har behov for kunnskap om svaksynthet og opplæring.
Barn og unge som
er svaksynte
Håndbok for PP-tjenesten

SPESIELLE ORD
Spesielle Ord er en enkel app
du kan bruke for å lære og
gjenkjenne ordbilder ved hjelp
av bilde og lyd. Den har en
integrert ordliste, og du kan
også lage egne ordlister.
Appen kan brukes av alle, men er spesielt godt
egnet for elever som har behov for visuell og
auditiv støtte i arbeidet med gjenkjenning av
ordbilder. Appen tar utgangspunkt i en ordliste
med 96 grunnleggende ord og inneholder
bilder, tekst og lyd. Utfra ordlisten kan du velge
fire ulike spill som varierer i vanskelighetsgrad.
Du kan matche bilde mot bilde, bilde mot ord,
ord mot bilde og ord mot ord. Begrepene
kommer i den rekkefølgen de står oppført
i ordlisten.
Du kan bestemme rekkefølgen
Appen har en innebygd kontroll som gjør at
du får umiddelbar tilbakemelding på om det er
riktig eller ikke. Når du er ferdig med en gruppe
bilder eller ord, får du en belønning i form av
applaus. Den kan du slå av i innstillingene.
Du kan velge mellom 22 ulike språk, inkludert
norsk. Du kan også lage egne ordlister med
bilder, tekst og lyd. Appen for Apple er tilpasset
bruk av en eller to brytere

1

Boken kan bestilles på statped.no
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Pedagogisk bruk
Hovedhensikten med appen er å lære og
gjenkjenne ordbilder. Appen gir støtte i lesing
gjennom auditiv og visuell tilbakemelding på
ordnivå samt mulighet for repetert lesing.
Appen kan brukes som et utgangspunkt for
kommunikasjon. Bruk av personlige ordlister
kan være et utgangspunkt for dialog mellom
eleven og den voksne. Den er brukervennlig,
fleksibel og kan enkelt tilpasses individuelle
behov. Designet er enkelt og tydelig, med
fokus på det som formidles av bilde, tekst
og lyd. Dette er nyttig for de som har
konsentrasjonsvansker.
Du finner mer informasjon om denne appen og
andre apper på statped.no. Der gir vi deg tips til
hvordan du kan bruke appene pedagogisk.

!

Film
VEIEN TILBAKE

I dokumentaren møter
vi Grethe som skal få,
og Ulf som har, CI. Grethe
mistet hørselen i voksen
alder. Ulf fikk som barn
nedsatt hørsel som stadig
ble svekket, og i tillegg
utviklet han tinnitus og
overømfintlighet for lyder. Da hørselen sviktet,
mister de også muligheten til å kommunisere
godt og begge to opplever å bli mer og mer
isolert. Gjennom cochleaimplantatet får de en
mulighet til å høre igjen. Begge to ønsker
«å ta livet tilbake», bli inkludert i egen familie
og fungere best mulig i hverdagen med god
livskvalitet. Dokumentaren følger Grethe og
Ulf og deres familier gjennom en periode på
over 1,5 år og vi får ta del i deres vei tilbake
til et godt kommunikativt liv.
«Veien tilbake» består av en DVD med
dokumentaren og samtaler mellom flere
CI-brukere, nærpersoner og fagpersoner.
I tillegg følger det med et informasjonshefte
om blant annet lyttetrening, tilrettelegging og
sykehusvalg.
Filmen er et samarbeidsprosjekt med
Hørselshemmedes Landsforbund, Statped og
Novemberfilm med midler fra ExtraStiftelsen.
«Veien tilbake – å få CI i voksen alder»
kan bestilles på statped.no
Film og informasjonshefte koster 200 kroner.
«Veien tilbake» er forløperen til tv-serien
«Ut av stillheten» som for tiden vises på TV 2.
Her får vi møte både Grethe, Ulf, Anne Kristine og tre karakterer til med CI. Serien er
delt opp i seks episoder og går på
onsdager.
Se mer på facebook.com/utavstillheten

Mitt barn
har MS
KURS FOR FORESATTE

31. oktober til 1. november arrangerer Statped, MS-forbundet og
Barneavdelingen for nevrofag ved
Rikshospitalet kurset «Mitt barn har
MS». Kurset er beregnet på foresatte til barn under 18 år med
multippel sklerose (MS). Opphold,
full pensjon og kursutgifter blir
dekket av MS-forbundet. Kurset
holdes på Park Inn Oslo Airport
hotell.
Temaer for kurset er:
n Diagnose og behandling
n Fatigue og kognitive utfordringer
n Familiesituasjonen, aktiviteter og
venner
n Utfordringer i familien med et
barn med MS
n Informasjon om Statped og
fagområdet ervervet hjerneskade
n Nevropedagogikk og utfordringene på opplæringsarenaen
n Erfaringsutvekslinger
MS-forbundet dekker kursavgift,
hotellopphold med full pensjon og
reiseutgifter til alle deltakere.
Påmeldingsfrist er 28. september.
Mer informasjon og påmelding
finner du under kurs og konferanser
på statped.no.
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Til refleksjon
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Frykten for å miste
For snart ett år siden prøvde jeg å finne ut hva jeg skulle bruke
det neste året mitt på. Den treårige utdannelsen i dokumentar
filmregi på Lillehammer nærmet seg slutten, og det siste året
kunne jeg lage film om hva jeg ville. Jo nærmere skolestart kom,
jo mer stresset ble jeg, og jeg ventet bare på at en idé skulle
ramle ned i hodet på meg. Og like før jeg måtte bestemme
meg, skjedde heldigvis nettopp det.
Tekst: Mari Storstein

Jeg holdt et foredrag på ledersamlingen i
stiftelsen Signo, om fikk da høre om Signo
døvblindesenter i Andebu. Etter dette møtet
kunne jeg endelig bestemme meg. Jeg ville
lage film om mennesker som aldri har sett
eller hørt. Mennesker som opplever verden
på en helt annen måte.

66

StatpedMagasinet – nr. 2 – 2015

I nesten åtte måneder har jeg vært sammen
med Geir og Ingerid. Ingerid har aldri sett
eller hørt. Geir kan skimte litt lys. Sammen
med fotografen har jeg fått være med inn
i et univers jeg ikke kjente til fra før av. Et
univers så nært, men likevel så fjernt fra
vårt eget.

Ikke en selvfølge
Det er veldig spesielt å få komme inn i og ta
del i andre menneskers liv, og når jeg møter
nye mennesker i jobben som regissør slår
det meg ofte hvor heldig jeg er. Og av og til
slår det meg også at det ikke er en selvfølge
at jeg har denne muligheten: muligheten til
å jobbe og studere.
Det er nemlig ikke en selvfølge at jeg fikk
møte Geir og Ingerid en høstdag i november
i fjor. Helt siden jeg var ett og et halvt år har
jeg sittet i rullestol. Selv om mitt liv på mange
måter er fjernt fra Geir og Ingerid sitt liv, kan
jeg identifisere meg med dem. Vi er helt
avhengig av andre for å leve fine og frie liv.
For Geir og Ingerid ligger friheten i å kom
munisere med mennesker som kjenner dem
godt, og som kan deres unike språk. For
meg er frihet at jeg har assistanse.
Jeg er ikke syk
I dag har jeg assistenter hele døgnet. De
assisterer meg med det jeg ikke klarer selv,
og er på mange måter mine armer og ben.
Takket være denne ordningen har jeg de
siste åtte årene bodd for meg selv. Først
med venninner, og nå sammen med
kjæresten min. Fordi jeg har assistenter
kunne jeg for tre år siden flytte til Lille
hammer og ta en utdannelse, og derfor
er jeg utdannet regissør nå.
Men friheten jeg har, er ikke en selvfølge.
Det er nemlig sånn at når man flytter fra en
kommune til en annen, må man på nytt søke
om det man trenger. I mitt tilfelle om brukerstyrt personlig assistanse. Jeg har akkurat
flyttet fra Lillehammer og tilbake til Oslo, og
igjen må jeg gå inn i hva jeg IKKE kan. Dokumentere, argumentere, kartlegge. «Jeg kan
fremdeles ikke gå, jeg kan fremdeles ikke snu
meg om natten». Jeg ønsker ikke å sykeliggjøre meg, men det er nettopp det jeg må.

Etter at jeg for en måned siden flyttet tilbake til Oslo, har jeg fått signaler om at
bydelen kanskje skal fjerne noen av timene
mine. Og for å være ærlig, gjør det meg
utrolig stresset, redd og trist.
Frykten for å miste
Når jeg skriver dette skal jeg snart i møte
med bydelen for å diskutere ordningen min.
Jeg har vondt i magen og hjertet dunker
ekstra fort. Jeg frykter nå å miste mulig
heten til å lage film, til å være tante for
niesen min Thelma, til å bo sammen med
kjæresten min. Friheten til å leve det livet
jeg lever i dag.
Jeg har møtt mange mennesker som
deler denne frykten. Menneskene rundt
Geir og Ingerid som frykter at de kanskje
ikke kan fortsette å bo der de bor. Foreldre
som må kjempe for skoletilbudet til barna
sine, foreldre som egentlig vil fortelle om
en positiv utvikling hos barnet sitt, men som
igjen må dokumentere alt barnet ikke kan.
«Barnet mitt kan fortsatt ikke gå, barnet mitt
kan fortsett ikke se eller høre». Men med
et godt skoletilbud kan barn med andre
utgangspunkt utvikle seg, lære og oppleve
– på sine egne premisser. Ved å bo på
døvblindesenteret har Geir frihet. Han
kan kommunisere. Han kan velge. Med
assistenter kan jeg velge at i morgen skal
jeg hente Thelma i barnehagen og gå på
cafe og drikke varm kakao, før vi drar hjem
og lager pannekaker. n

Mari Storstein er en prisvinnende
dokumentarfilmregissør, utdannet
ved Høgskolen i Lillehammer. Mari
er mest kjent for dokumentarfilmen
«Brevet til Jens», hvor hun stiller
spørsmål ved synet på funksjons
hemmede i Norge.
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Statped er en nasjonal etat som skal
bidra til at barn, unge og voksne med
særskilte opplæringsbehov gis
muligheten til å være aktive deltakere
i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Våre fagområder er døvblindhet /
kombinerte syns- og hørselsvansker,
ervervet hjerneskade, hørsel, språk
og tale, sammensatte lærevansker
og syn.

Statped bistår kommunene med
å tilrettelegge opplæringen i et
samarbeid med PP-tjenesten.

Statped driver kunnskaps- og
kompetansespredning om likeverdig,
tilpasset og inkluderende opplæring.
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