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▼

Velkommen til det
nye StatpedMagasinet!
Tekst: Direktør Tone Mørk. Illustrasjon: Ole Johnny Hansen

Et nytt magasin i en ny organisasjon er ingen tilfeldighet, for
i det nye Statped er kommunikasjon og formidling helt sentralt.
Magasinet bygger på det beste fra det tidligere «Rom for
læring» og gir samtidig enda større plass til praksisnær og
samfunnsaktuell kunnskap og tematikk. Informasjon og
formidling om ansvarsområdene våre er viktige for
mange i samfunnet, enten det er brukere, pedagoger,
kommuner, ideelle organisasjoner eller myndigheter.
Velkommen som lesere alle sammen!
At teknologi har fått plass i dette første nummeret
er heller ikke tilfeldig. Den teknologiske utviklingen
går i hurtigtogsfart. Da er det viktig at ny teknologi blir
tatt i bruk på fagområdene våre, og at Statped blir en
pådriver i den videre teknologiutviklingen på det
spesialpedagogiske feltet. Ny teknologi åpner mange
dører og gir muligheter til mennesker som strever med
å bli inkludert i skole og utdanning eller i arbeids- og
samfunnsliv. Vi tror at systematisert kunnskap, vilje og
pågangsmot til å ta i bruk velferdsteknologi gir en vinnvinn-situasjon for alle. Det betyr mestring og nye muligheter, mer verdighet for den enkelte og flere i jobb for
samfunnet.
Samarbeid på tvers er stikkord som går igjen i artiklene
i magasinet. Barnehage, skole, NAV, Statped, helsetjenester – alle må vi vite om hverandre og spille på lag
til det beste for brukerne. For det er brukeren som er hovedpersonen i arbeidet vårt. Nettopp den erkjennelsen er vårt
mantra idet vi for alvor går løs på jobben med å omstille
Statped. Vi sier som Åsne Midtbø Aas på side 4: «I mitt enkle
hode er det de tusen barna der ute som skal ha glede av
denne omorganiseringen». Det er de mange barna, unge og
voksne der ute som skal få glede av den jobben vi gjør hver dag.
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▼
Slutt på

Skråblikk på nye Statped

bingospillet?
Tekst: Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge. Foto: Gerd Vidje. Illustrasjon: Ole Johnny Hansen

Barn med spesielle behov bør være født
av de «rette» foreldrene, få den «rette»
læreren, gå på den «rette» skolen og ha
den «rette» rektoren. Flaksen bør vare så
lenge at barnehage og skole får god støtte
av en kompetent pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) og eventuelt andre hjelpere. I saker der det er behov, kan flaksen
nå så langt at til og med Statped blir koblet
inn for å tilføre sin kompetanse.
På vegne av alle brukerorganisasjonene
i Norge kan jeg si følgende: Slik er ikke
verden!
Å være foreldre til barn med spesielle
behov, er mange ganger ren BINGO! Fra
det glitrende gode til det helt elendige.
Vi tør nesten ikke å tenke på hvordan det
går med dem som ikke har foreldre som
står på. Dette gjelder små som store
diagnoser, høyfrekvente eller lavfrekvente.
Velkommen til en reise i tilfeldighetenes
mektige rike.
Kan «Nye Statped» motvirke dette
bingospillet? I mitt enkle hode er det
de tusen barna der ute som skal ha glede
av denne omorganiseringen. Gjennom
arbeidet med å meisle frem et nytt Statped
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ble noen ting tydelig for meg: Brukerorganisasjonene var, alle som én, redde
for å miste et godt tilbud. I samtaler over
bordet kom det frem at det sjelden var
konflikter mellom brukeren (nei, jeg mener
IKKE kommunen) og Statped. Utfordringen for oss brukere har gått på å få tilgang
til tilbudet. Derfor er vi svært glade for at
dette er et av hovedmålene i omorganiseringen. Lik tilgang til tjenester over hele
landet. Klare avtaler med kommunene er
helt nødvendig. Vi opplever altfor ofte at
barn med utredninger fra Statped ikke får
et tilbud som er i tråd med utredningen.
Samtidig er vi redde for at henvisningsretten blir for snever. Noen ganger kan
PPT være en propp i systemet fordi de
ser på egen kompetanse som god nok.
En så stor omorganisering som dette er
i seg selv en trussel. Vil det bli for mange
sjefer? Hva koster alle disse nivåene?
Blir ressursene tatt fra brukerne? Hvor
blir «min» diagnose av? Hvor blir mine
lavfrekvente/ høyfrekvente venner av?
Bekymringene har vært mange, samtidig vokser troen på at dette kan bli bra.
Statped kan nå bli en sterk samfunnsaktør,

som kan tale med tyngde. Det spesialpedagogiske fagfeltet trenger Statped som
motor i arbeidet med å hindre bingospillet.
Målet om god, tilpasset opplæring og
spesialundervisning med kvalitet, vil
aldri kunne oppfylles uten dere. For å
praktisere god, tilpasset opplæring, må
alle ledd ha kompetanse i spesialpedagogikk. PPT landet rundt trenger dere som
støttesystem. Dette gjelder på systemnivå
og på individnivå. Det vil alltid være behov
for at barna med de mest sjeldne og
komplekse utfordringene kan få dette
ekstra. Slike barn finner vi både i de
høyfrekvente og lavfrekvente gruppene.
Jeg blir også optimistisk når målbildet
uttrykker klart at velferdsteknologi er viktig
for å integrere disse barna i skole og
arbeidsliv. Statped har en viktig oppgave
i å utvikle den pedagogiske bruken av IKT
som hjelpemiddel for elevene. Den teknologiske utviklingen går i hundre, og det er
viktig at den spesialpedagogiske kompetansen henger med.
Det er liten tradisjon i undervisningssektoren for å forholde seg til bruker-

organisasjoner på en profesjonell måte.
Vi blir ofte til pynt. Min overbevisning er
at brukerkompetanse og fagkompetanse
sammen er krutt. Dette har ledelsen i nye
Statped forstått. Brukerråd er etablert på
kryss og tvers. Vi kommer til å følge med!
Ikke som pynt, men som ansvarlige
aktører.
Alle omorganiseringer har en pris, ikke
bare i kroner og øre, men også for de
ansatte. Usikkerhet, nye rutiner og nye
kolleger kan være utfordrende.
Til alle dere som er ansatt i Statped: Vi
trenger dere! Vi trenger kompetansen
deres! Rett ryggen og vær stolte av den
jobben dere gjør. Sammen skal
vi jobbe for at
barn, unge og
voksne med
spesielle behov
skal få et verdig
liv med mye
læring og
mestring
også i skolen!
Lykke til! n
Åsne Midtbø Aas

5

▼
Likeverdige

Politisk kommentar

muligheter

Tekst: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Nils Bjåland / NTB

Barn og unge er samfunnets framtid, og framtidens samfunn.
Regjeringen ønsker et samfunn der alle har mulighet til å utvikle
sine evner og til å leve meningsfylte liv.
Disse setningene åpner Stortingsmeldingen På rett vei som jeg la fram 15. mars
i år. I seg selv inneholder setningene
selvfølgeligheter, men for et samfunn er
dette ambisiøse og svært omfattende mål.
For å lykkes, kreves det en helhetlig og
velkoordinert innsats fra oss alle. Det
forutsetter at vi i alle ledd – fra den enkelte
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forelder og pedagog, til oss i departementet
– kontinuerlig vurderer vår egen praksis
med tanke på hvordan vi kan utvikle oss
for bedre og raskere å nå våre mål.
Det norske samfunnet er preget av relativt små forskjeller, høy grad av likestilling,
inkludering og sterke prinsipper om deltaking. Dette er verdier vi skal være stolte av,

og som vi bevisst må bære med oss når
vi skaper politikk. Som kunnskapsminister
er det lett å la seg glede av fremgang i
faglige prestasjoner. Men faglige resultater
er langt ifra alt som vi må bry oss om.
Opplæringen skal ivareta hele mennesket,
og den enkelte skal oppleve trygghet og
føle seg inkludert. Derfor forutsetter opplæringsloven at utdanningssystemet skal
være likeverdig og tilpasset den enkeltes
forutsetninger og evner. Opplæringen
skal gi alle utfordringer og mestringsopplevelser innenfor trygge og forutsigbare rammer.
Dersom alle skal ha like muligheter til
å utvikle sine evner, kreves det i enkelte
tilfeller en mer omfattende kompetanse
og et mer helhetlig støttetilbud enn det
barnehagen og skolen kan forventes å
ha. Derfor er jobben Statped gjør så viktig.
Statped skal med sin spisskompetanse
være til stede for mennesker som ofte
befinner seg i en sårbar situasjon, og
være med på å danne grunnlaget for
varig mening og livslang utvikling.
Fange opp for å følge opp
I stortingsmeldingen Læring og fellesskap
skisserer jeg tre hovedstrategier for å
møte mangfoldet av barn, unge og voksne
med behov for særskilt hjelp og støtte i sin
læring og utvikling:
• Vi skal fange opp for å følge opp.
• Vi skal målrette kompetansen for
å styrke læringsutbyttet.
• Vi skal få bedre samarbeid og samordning for å bedre gjennomføringen.
Omorganiseringen av Statped er ett av de
sentrale tiltakene i meldingen for å få et
system som i større grad bidrar til at barn,
unge og voksne med særskilte behov får

det læringsutbyttet de har et potensial for
og det læringsmiljøet de trenger for å få
dette til. Statped skal bidra til at barn, unge
og voksne med særskilte opplæringsbehov
gis muligheten til å være aktive deltakere
i utdanning, arbeid og samfunnsliv.
Barnehagen og skolen skal ha god
tilgang til helhetlig spesialpedagogisk
støtte over hele landet. Omorganiseringen
er et ledd i målet om å forbedre dette, slik
at alle kommuner og fylkeskommuner har
et godt og tilgjengelig støttesystem å forholde seg til.
Fokus på faglig utvikling
Nå som det organisatoriske formelt er
på plass, er det den faglige utviklingen vi
skal ha vår oppmerksomhet på. Statped
må ta vare på og utvikle spisskompetansen
sin i den nye strukturen, samtidig som det
blir viktig å etablere nye arbeidsmåter som
sikrer flerfaglig tjenesteyting.
En betydelig omorganisering vil alltid
være en omfattende prosess med mange
forutsette og uforutsette utfordringer. Samtidig skaper endringer nye muligheter.
Disse mulighetene må vi ha med oss inn i
det videre arbeidet med å sikre likeverdige
og flerfaglige tjenester i hele landet.
Statped har vært kjennetegnet av gode
og engasjerte fagpersoner som har villet og
gjort mye for at barn, unge og voksne med
særskilte behov skulle få det de har behov
for og rett til. Jeg har store forventninger til
at Statped i sin nye, omorganiserte form vil
videreutvikle disse egenskapene. Det er
disse som gjør Statpeds medarbeidere til
uvurderlige medspillere i vårt ambisiøse,
men ikke desto mindre viktige mål: Et
samfunn der alle har likeverdige muligheter
til å utvikle sine evner og til å leve meningsfylte liv. n
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Brukerhistorie

Trygg og sikker

med gode
hjelpere
Da hørselshemmede Ingrid Elisabeth Lervåg Gjersvold gikk inn
i skolegården for første gang, hadde hun både audiopedagog og
Statped i ryggen. I dag er hun en yrkesaktiv kvinne på 24 år.
Fortsatt er de gode hjelperne der med veiledning og kurs.
Tekst: Lene Fjellstad, Statped. Foto: Stein Risstad Larssen og Lene Fjellstad
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Det lange håret til Ingrid Elisabeth er
stramt dratt bakover i en hestehale, så
høreapparatet er godt synlig idet hun
kommer inn i kafeen og hilser. – Jeg
har sikkert 20 ulike par propper hjemme,
sier hun. – Jeg vil at de skal vises. Høreapparatet er en del av identiteten min,
sier Ingrid Elisabeth.
Gunn Elisabeth Stensønes, som er
fylkesaudiopedagog i Møre og Romsdal,
har hatt den praktiske oppfølgingen av
sin navnesøster. Hun har deltatt på møter
med foreldre og skole, bistått skolen i
praktisk tilrettelegging, formidlet kurs
og informert medelever. – Som fylkesaudiopedagog får jeg fulgt brukerne
gjennom flere å . Jeg ble kjent med Ingrid
Elisabeth da hun gikk i tredje klasse, og
har fulgt henne siden, sier Gunn Elisabeth,
som henter spisskompetanse fra Statped
når hun har behov for det.
Mellom barken og veden
Audiopedagogen snakker varmt om Ingrid
Elisabeths positive innstilling og pågangsmot.
– Den jenta er et prakteksemplar av en
høreapparatbruker. Målet er at alle høre-

apparatbrukere skal bli så trygge som
henne, sier Gunn Elisabeth.
Det er likevel ikke til å legge skjul på
at det å være høreapparatbruker har
sine utfordringer, noe Ingrid Elisabeth
glatt innrømmer. – Jeg var seks år da
jeg fikk det første høreapparatet mitt.
De første var analoge og tok inn mye
støy. I friminuttene, i gymsalen og langs
den trafikkerte skoleveien ble de derfor
liggende i skolesekken.
Mobbing var ikke en del av hennes
skolehverdag, iallfall ikke av det
ondsinnede slaget.
– Det var ikke alltid jeg orket å spørre
medelever om å gjenta ting, i stedet svarte
eller kommenterte jeg det jeg trodde jeg
hørte. Det skapte en del latter når jeg
misforsto.
Flere år senere hadde hun en ahaopplevelse av å stå utenfor. – Vi var en
gjeng med studenter som var samlet på
et utested i Trondheim. Blant oss var det
tolkestudenter som kommuniserte på
tegnspråk, og hørende som brukte
talespråk. Og der satt jeg, midt imellom
noen som brukte et språk jeg kunne se,
men ikke forstå, og noen som brukte et

▼
– Det er viktig at vi
skaper møteplasser
for barn og unge med
hørselstap, da de ofte
er de eneste med sin
funksjonshemning på
skolen, sier fylkesaudiopedagog Gunn
Elisabeth Stensønes.
Hun henter inn spisskompetanse fra Statped
når hun har tyngre
saker.
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– Høreapparatet mitt skal vises.
Favorittparet mitt er i neonrosa,
og dessuten har jeg et par med det
norske flagget på. Audiopedagogen min
har sagt at jeg kan klare meg med
en åpen propp som er mindre synlig,
men jeg vil at de skal vises!
Sier Ingrid Elisabeth Lervåg Gjersvold.

språk jeg kunne snakke, men ikke høre.
Den opplevelsen var sår, og sitter i meg
ennå, sier Ingrid Elisabeth åpent.

På elevkursene fikk elevene lære mer om
hørselstapet sitt, om tekniske hjelpemidler
og hva audiogrammet deres egentlig
fortalte. Det handlet om bevisstgjøring av
Læring og bevisstgjøring
de unge slik at de ble trygge og våget å
Gjennom hele grunnskolen var Ingrid
gripe de mulighetene som fantes. Lærerne
Elisabeth med på elevkurs i regi av
og foreldrene fikk parallelle kurs, og kunne
Statped. – Disse
dele erfaringer og
samlingene har betydd
råd seg imellom.
Det var godt
mye. Og tenk, det var
– Mange foreldre
flere fra Kristiansund
og lærere fikk se helt
å oppdage at ikke
på elevkursene – det
nye sider ved eleven
jeg var den eneste
var godt å oppdage at
på samlingene.
tunghørte
i
byen!
Og
ikke jeg var den eneste
Under trygge rammer
at det ikke bare var
tunghørte i byen! Og
ga de av seg selv
at det ikke bare var
gamle folk som bruker og viste glede og
gamle folk som er
mestring, sier Berit.
høreapparat.
høreapparatbrukere.
Elevkurs etter
Berit Utseth er seniordenne modellen er
rådgiver i Statped midt. Hun snakker om
veldig ressurskrevende, og i disse dager
elevkursene som «barnet sitt».
jobbes det med å utvikle en ny modell.
– Elevkursene var en pedagogisk
samling, og i Møre og Romsdal arrangerte Likeverdige tilbud
vi disse i tett samarbeid med fylkesaudio– På elevkursene sitter de unge og lytter til
pedagogtjenesten. Invitasjonen gikk ikke
hverandre og gir hverandre råd. «Jeg har
bare til barn og unge med nedsatt hørsel,
klassekamerater som nekter å gjenta det
men også til deres foresatte og lærere,
de sier.» «Min lærer nekter å bruke mikroforteller Berit.
fon.» Slike opplevelser blir fortalt i trygge

LES MER OM TILRETTELEGGING AV
OPPLÆRING FOR ELEVER HØRSELSTAP

!

På bølgelengde: www.acm.no/paabolgelengde/
Statped gir ulike tilbud til voksne med nedsatt hørsel i samarbeid med kommunale
instanser eller i samarbeid med NAV, regionale helseforetak og interesseforeninger.
Voksne med nedsatt hørsel kan selv ta kontakt med Statped-regionen som man bor
i for å få informasjon om tilbud, samarbeidspartnere og søknadsrutiner.
Se mer informasjon på www.statped.no under hørsel/tilbud.
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Ingrid Elisabeth Lervåg Gjersvold
er førskolelærer ved Tiriltoppen
barnehage i Trondheim.

rammer til jevnaldrende som kjenner
seg igjen. Det vokser elevene på. Varige
vennskap utvikler seg, og de eldre er gode
rollemodeller for de yngre, forteller Berit
engasjert. Hun får støtte fra audiopedagogen. – Det er så viktig at denne gruppen
også har et møtested, mener Gunn
Elisabeth.
Berit er opptatt av at elever med
en hørselshemning som ikke velger
tegnspråk, også skal få et godt tilbud. Et
viktig prinsipp er at elever som er tunghørte, skal få et likeverdig tilbud uansett
hvor i landet de bor. – Når foreldre velger
tegnspråk for barnet sitt, utløser det en
rekke rettigheter. Det samme skjer ikke
når foreldrene velger talespråk, sier Berit.
Ingrid Elisabeth har fortsatt kontakt med
flere hun ble kjent med på elevkursene.

Noen av dem har hun truffet igjen på
mestringskurs for voksne med hørselstap,
i regi av Statped.
Fra hun var 10 til 17 år var Ingrid Elisabeth hvert år med på Statpeds sommerskoleuke for barn med nedsatt hørsel.
– Den uken kunne jeg være meg selv fullt
ut sammen med jevnaldrende som også
var tunghørte. Kravene fra vennene i
Kristiansund ble igjen hjemme. Det var
deilig!
En hånd på rattet
Skolegangen til Ingrid Elisabeth forløp
uten store problemer. I klasserommet
var det teleslynge, støydempende plater
i taket og puter under stolene for å minimere støyen. – På videregående fikk jeg
lov til å teste ut takmikrofon. Den tok inn
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absolutt alt av lyder, så jeg ville tilbake til
teleslynge igjen, sier hun.
Det har vært viktig for Ingrid Elisabeth
å bli hørt og tatt med på råd. – Ingrid
Elisabeth har vært flink til å gi tilbake
meldinger, og det gjorde tilretteleggingen
mye enklere, mener Gunn Elisabeth.
Ingrid Elisabeth har også hatt klare
meninger når audiopedagogen har
informert klassen om hørselstapet.
– Jeg ønsket ikke at informasjonen
skulle gis i klassen før etter noen uker. Jeg
ville at de andre skulle bli kjent med meg
først, og ikke ørene mine, forklarer hun.

deilig å slippe å anstrenge seg for å høre
hele tiden.

Et riktig valg
Da Ingrid Elisabeth var liten, måtte foreldrene tidlig velge mellom talespråk eller
tegnspråk. I dag har Statped parallelle
tilbud til barn og foreldre de første årene,
slik at foreldrene kan ta et mer informert
valg. For Ingrid Elisabeths del ble det
talespråk fra starten. Hun er overbevist om
at foreldrene tok et riktig valg selv om hun
har supplert med tegnspråk i voksen alder.
– Hvem skulle jeg brukt tegnspråk sammen med den gangen? Foreldrene mine
hadde riktignok fått tilbud om tegnspråkNyttig med to språk
undervisning dersom de hadde valgt den
Etter videregående flyttet Ingrid Elisabeth
veien for meg, men lærerne mine, klassetil Trondheim og tok fatt på tegnspråkstudier. Ikke fordi hun trengte tegnspråket, kameratene og vennene mine kunne ikke
tegnspråk. Kristiansund er en liten by og
men fordi hun var språkinteressert.
har ikke et tegnspråk– Jeg hadde lært litt
miljø. Språkutviklingen
tegnspråk opp gjenmin har vært normal
nom årene, blant
Ingrid Elisabeth
hele tiden, så jeg er
annet fra foreldrehar
vært
flink
ti
sikker på at dette har
foreningen til
å gi tilbakemeldinger, vært riktig for min del.
Hørselshemmedes
Ingrid Elisabeth har
Landsforbund (HLF)
og det gjorde
mange drømmer og
og på elevkursene til
tilretteleggingen
planer for fremtiden.
Statped. Etter noen
mye
enklere.
– Mamma har alltid vært
uker på studiet startet
klar på at min dårlige
jeg med tegnspråktolk.
hørsel ikke skal hindre
En utfordring til å
meg. Jeg har bestemt meg for at ting skal
begynne med, men det
gå bra, og det gjør det jo som regel, slår
gikk seg til ganske fort.
Ingrid Elisabeth optimistisk fast. Hun synes
Tolken ble med videre da hun
det er trygt at støtteapparat er der selv om
begynte på førskolelærerutdanningen
hun er voksen. – Jeg har vært veldig heldig
ved Dronning Mauds Minne. – Tolken
med audiopedagogen min, og jeg ringer
tolket både lærere og medstudenter. Da
fortsatt til henne om det er ting jeg lurer på.
merket jeg hvor mye jeg hadde mistet før.
Og med gode hjelpere på laget er Ingrid
All småpraten, for eksempel. Fortsatt
Elisabeth Lervåg Gjersvold klar for å
bruker jeg tolk av og til, sånn som ved
erobre det meste! n
større møter eller kurs på jobben. Det er
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HØREAPPARATBRUKERE
I UTDANNING OG JOBB
Det anslås at det er rundt 170 000 høreapparatbrukere her i landet. Videre regner
man med at rundt 3000 barn i førskole,
grunnskole og videregående skole er så
hørselshemmet at tiltak bør settes i verk.
En spørreskjemaundersøkelse blant
1600 hørselshemmede informanter i
2003 (Clausen) viste at hørselshemning
i ubetydelig grad influerte på valg av
utdanning. De som opplevde størst problemer med hørselen, følte seg imidlertid
oftere utmattet etter skoledagen enn de
med mindre problemer. Disse var
også mindre optimistiske med hensyn
til mulighetene for jobb senere.
I aldersgruppen 30–54 år fant Clausen
dobbelt så stor arbeidsledighet blant
hørselshemmede som i den øvrige befolkningen. Åtte prosent av informantene
hadde sluttet i en jobb på grunn av nedsatt hørsel, og bare tre prosent mente at
arbeidsplassen var tilpasset deres behov.
Hørselshemmede rapporterte likevel
om trivsel på jobben, noe som i stor grad
samsvarte med funn blant hørende
arbeidstakere. For øvrig var trivselen
i stor grad knyttet til forholdet til kolleger
samt om den hørselshemmede arbeidstakeren mente å kunne gjennomføre
arbeidsoppgavene tross hørselstapet.
Eide og Gundersen (2004) fant at
hørselshemmede har lavere utdanning
enn normalthørende. De fant også at
økende utdanningsnivå bidrar til å øke
yrkesdeltakelsen, og at denne effekten er
større blant hørselshemmede enn blant
normalthørende.
Kilde: Kvam, Marit Hoem: Jeg er så utrolig sliten:
enkeltpersoners erfaringer med å være hørselshemmet,
med særlig vekt på arbeidslivet. Oslo: SINTEF 2004.
http://www.sintef.no/upload/Helse/Jeg_er_sa_utrolig_sliten.pdf
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Høy puls på

hørselsområdet
– Gjennom 21 år som leder på hørselsområdet i Statped, har jeg
sett hvordan dette fagfeltet kan fascinere og gripe mennesker
– og prege oss for livet, sier Gudmund Eikli, fagansvarlig i det
nye Statped for nettopp «hørsel». Og engasjerte fagfolk må til,
for utfordringene og arbeidsoppgavene står i kø.
Tekst: Gerd Vidje. Foto: Svein Erik Dahl

Eikli mener fagfeltet vel så mye handler
om språk, identitet, kultur og kommunikasjon, teknikk og teknologi, som om opplæring og spesialpedagogikk. – For meg
er det særlig mangfoldet og kombinasjonen av ulike fagområder som fascinerer
og engasjerer, sier han.
Et fagfelt med lang historie
– også i uenighet
Historisk sett er arbeidet med gruppen
døve og hørselshemmede den eldste
delen av det som i dag kalles spesialpedagogikk. De første – og de siste
statlige spesialskolene var for elever som
er døve. Fagfeltet har siden starten for
flere hundre år siden vært preget av
metodestrid – i ulik grad. To forskjellige
tilnærmingsmåter har preget fagfeltet, og
synet på hva som har vært den «riktige
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metoden» har skiftet. Eikli nevner den
franske metoden som satset på tegn og
tegnspråk, i motsetning til den tyske som
var basert på tale. I dag finnes fortsatt de
samme to grunnsynene, både med tegnspråk og en tospråklig tilnærming, og med
en opplæring som i større grad bygger på
tale med tekniske hjelpemidler som støtte.
– Oppe i dette har fagfolk sine meninger, og så skal foreldre og deres barn
forsøke å velge. Noen gjør som Ole Brum
og sier «ja takk, begge deler», mens
andre velger en tilnærming som mer eller
mindre rendyrket baserer seg på én av
disse tilnærmingene.
Må favne vidt
De siste 30–40 årene har forskning på
tegnspråk, og etter hvert også offentlig
språkpolitikk, slått fast at tegnspråk er et

– I hele Statped og på alle fagområder skal Statped etablere en styrket og enhetlig ordning for brukermedvirkning. Dette er særdeles viktig og innebærer spennende utfordringer og økt samhandling med
brukerorganisasjonene på alle plan, sier Gudmund Eikli, fagansvarlig på hørselsområdet i Statped.

fullverdig språk. Aldri har en tilnærming
basert på tegnspråk stått sterkere i lover,
i læreplaner og i opplæringen enn i dag.
Samtidig har den teknologiske utviklingen,
sammen med en skole- og samfunnspolitikk bygd på ønsker om inkludering,
ført til at søknadene til sentraliserte skoler
for døve elever har gått ned. De aller
fleste foreldrene ønsker i dag at deres
barn skal få et tilpasset opplæringstilbud
på den lokale bostedsskolen.
– Dette har svekket tegnspråkmiljøene
og resultert i at tre av fire statlige skoler for
døve elever er vedtatt avviklet. På mange
måter et stort paradoks når man ser på
den sterke satsingen på tegnspråk i opplæringslov og læreplaner. En stor statlig
virksomhet som Statped må evne å bygge

kompetanse og utvikle og tilby tjenester
som kan favne vidt. Det er ikke to barn
eller to familier som er like, og i Statped
må vi ha topp internasjonal kompetanse
innenfor hele bredden av faglige tilnærminger, sier Eikli.
Tidlig innsats er avgjørende
For noen år siden innførte helsevesenet
screening av nyfødte med tanke på å
oppdage hørselstap. Eikli kaller det for
en revolusjon for arbeidet med hørselshemmede.
– Dette endret fullstendig rammebetingelsene, grunnlaget og utgangspunktet for
arbeidet med habilitering og opplæring av
hørselshemmede. Og for Statped har det
vært helt nødvendig å endre tilbudet om
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informasjon, kurs og opplæring for foreldrene. Nå kan foreldre få beskjed om at
deres barn har et hørselstap svært tidlig,
og før de i det hele tatt har fattet mistanke.
Tidligere kunne foreldre ha en sterk mistanke om at noe var galt lenge før dette
endelig ble bekreftet. Statpeds «straks»tilbud og andre tjenester til foreldre og
kommuner i denne første tiden har blitt
svært betydningsfulle for foreldrene,
barna og kommunene. Vi ser her glimrende og helt konkrete eksempler på
hvor avgjørende tidlig innsats kan være.
Problemer med lydmiljøet
for mange elever
Et annet område som Eikli er opptatt
av, er de dårlige lytteforholdene for
barn og elever med høreapparat. I
mange klasserom og barnehager er
det svært vanskelige akustiske forhold.
Altfor lang etterklangstid og for mye
støy gjør tilværelsen vanskelig for høreapparatbrukere. Og vanskene som mange
med hørselstap har med å oppfatte
det som sies, blir også forsterket når
undervisningsgruppene er altfor store.

Det er utrolig
mange dedikerte,
meget erfarne og
kompetente fagpersoner
i Statped som brenner
for faget sitt og
brukernes beste.
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– Dette har vi mye kunnskap om, også
om hvordan forholdene kan forbedres med
enkle og konkrete tiltak, men det vinner
ikke frem i kommunale prioriteringer.
Sannsynligvis må forskrifter og lovverk
på plass først. Dette er sterke eksempler
på at universell utforming gagner alle.
Godt tilrettelagte akustiske lydforhold,
gjerne kombinert med moderne lydutjevningsanlegg, kommer hele klassen,
og også læreren, til gode. Her er det
behov for et krafttak! Tenk på alle de
elevene som i mange år opplever
vanskelige lytteforhold med alle de
ulempene og problemene det medfører.
– Vi forstår at det å redusere gruppestørrelsen innebærer betydelige kostnader, men det er ofte helt nødvendig. I tillegg
vil det etter min vurdering ofte også være
mye å hente på en bedre samordnet
pedagogisk og hørselsteknisk rådgivning
og klarere ansvarsfordeling.

Pedagogisk oppfølging ved CI
I dag sitter Eikli i en tverrfaglig arbeidsgruppe (oppnevnt av Helsedirektoratet og
Utdanningsdirektoratet) som skal se på
hvordan man kan bedre den pedagogiske
oppfølgingen av barn som har fått operert
inn cochlea implantat.
– Vi skal beskrive de ulike fagmiljøenes
ansvar, roller og oppgaver, identifisere hva
som er god pedagogisk oppfølging og
foreslå tiltak og virkemidler. Alt for å bidra
til god, samordnet pedagogisk oppfølging
og en bedre samordnet innsats fra
tjenesteytere. Vi skal også foreslå systemer og rutiner for en samordnet pedagogisk oppfølging. Dette et stort og viktig
arbeid som nylig er satt i gang, og som
skal gjennomføres i løpet av 2014.

DET NYE STATPED
– EN NY NASJONAL ETAT
Deltidsopplæring og veiledning
Eikli nevner også et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hvor Statped skal se på
hvordan deltidsopplæringen skal styrkes
og videreutvikles. Innen august i 2014 skal
en ny modell være innført over hele landet. I kjølvannet av avviklingen av den
statlige helårsopplæringen i Bergen, Oslo
og Holmestrand, ønsker politikere og
departement/direktorat at ressursbruken
skal dreies til en bedre deltidsopplæring
og veiledning i skoler og barnehager.
– Å utvikle tilbudet, få på plass avtaler
med kommunene, tekniske løsninger og
kompetanse, er en stor utfordring. Poenget
er at fjernundervisning skal bli en naturlig
del av og supplement til deltidstilbudet
over hele landet. Likevel vil aldri teknikken
kunne erstatte behovet for å samles ansikt
til ansikt. Statped skal legge til rette for å
utvikle bedre og flere sosiale/språklige
møteplasser for elever som både er døve
og tunghørte, i tillegg til en styrket deltidsopplæring.
Styrke tegnspråkets stilling
På tegnspråkområdet skal det satses på
flere tiltak for å styrke tegnspråkets stilling.
Det vil bli satt i gang flere pilotprosjekte ,
og utdanningstilbudet i tegnspråk skal
styrkes. De fire særskilte læreplanene for
døve og sterkt tunghørte er nå ute på
høring. Se Utdanningsdirektoratets
hjemmeside, www.udir.dep.no.
– Jeg ser heller ikke bort fra at direktoratet, i kjølvannet av denne prosessen, kan
komme til å vurdere hvordan tegnspråkparagrafen i opplæringsloven skal forstås.
Det er mange som mener at cochlea
implantat har endret situasjonen for
mange elever slik at det ikke bør være
obligatorisk å ha alle fire planene. n

Fra 1. januar 2013 ble Statped
formelt sett én ny nasjonal etat.
Fram mot årsskiftet brukte vi tiden
til å organisere oss, og å forberede
den nye etaten. Blant annet jobbet
vi med å få på plass et nytt system
for å søke om tjenester fra Statped.
I tiden fram til utgangen av 2016 skal
vi arbeide med å utvikle en etat der
brukere og samarbeidspartnere får
det samme spisskompetente og
tverrfaglige tilbudet, uavhengig av
bosted. Lik tilgang til tjenestene våre
er en av de viktigste årsakene til
denne store kvalitetsreformen.
• Statped bistår kommuner og
fylkeskommuner i arbeidet med å gi
tilpasset og tilrettelagt opplæring til
barn, unge og voksne med særskilte behov.
• Statped arbeider med å formidle
og spre kunnskap om virkemidler
og metoder til bruk i det spesialpedagogiske arbeidet.
• Statped er inndelt i fir regioner,
og ledes av et hovedkontor i Oslo.
Statped er underlagt Utdanningsdirektoratet.
• Statpeds fagområder er syn, hørsel,
døvblindhet, sammensatte lærevansker, språk/tale og ervervet
hjerneskade.

w w w. s t a t p e d . n o
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Brukerhistorie

Født med en

ripe i lakken
20

Kåre (7) er ivrig etter å komme i gang. Han og Jorid Tangstad,
logoped ved Statped vest, sitter overfor hverandre og trener på å
få D og T korrekt uttalt. Målet er å si din tur og ikke gin kur. Det
handler om å endre måten Kåre lager lydene på. Kåre fra Tromsø
er født med spalte, og nå er han på treningssamling i Bergen.
Tekst: Gerd Vidje. Foto: Paul S. Amundsen
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– Vi kan ikke bruke ord som Kåre kan fra
før, for de har han allerede automatisert
feil. Derfor trener vi med ukjente ord, og
da går det bedre. Dette gjør vi først i en
én-til-én-setting, og etterpå bruker vi de
samme ordene når vi leker og trener i
gruppe, forklarer Tangstad.
Vanligvis er logoped fra hjemstedet med
på disse samlingene, slik at kompetanse
overføres til lokal logoped og treningen
kan fortsette når barnet kommer hjem.
Tangstad har sammen med Nina Helen
Pedersen, begge logopeder i LKG-teamet,
fulgt Kåre og familien hans i mange år.
I dag møter de far og sønn, Eirik Eidsvik
Pedersen og Kåre, igjen. Kåre er en av
fire jevnaldrende gutter som skal trene
på å sette tungen på riktig plass slik at
ordene høres korrekte ut. Samlingen varer
én og en halv dag.
– Det er godt å se barna på samlingene.
Vi ser at de slapper av og senker skuldrene. De er motiverte og vil gjerne lære,
for de er bevisste på sine egne vansker.
Her opplever barna at de ikke er alene om
å ha spalte, de tør å vise seg frem, de er
åpne og opptrer støttende overfor hverandre. De motiverer hverandre, lyser opp
og mange får en venn, forteller Nina Helen
Pedersen.
Valgte Bergen
Moren til Kåre, Monika Skogvang Pedersen, var ikke forberedt på å få barn med
spalte.
– Jeg hørte aldri at spalte kan gå i arv.
Moren min sier den dag i dag at en hare
løp over veien da hun var svanger med
meg. Hun kalte spalten for hareskår, en
betegnelse vi aldri bruker, sier hun. At det
er en genetisk faktor, er familien Pedersen
overbevist om, da to av deres tre barn,
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Steffen og Kåre, er født med spalte. Og
de får støtte av forskningen som sier at
årsaken til leppe-kjeve-ganespalte er
sammensatte, men at arv er den viktigste.
Steffen, som i dag er 19 år, hadde sin
første operasjon i Tromsø hvor familien
bor. Like etterpå ble det ved et vedtak i
Stortinget bestemt at spalteoperasjoner
kun skulle gjøres ved ett av de to landsdekkende LKG-teamene i Bergen eller i
Oslo.
– Vi valgte Bergen først og fremst fordi vi
har familie der, og på det viset har turene
til Bergen også vært kos og hygge – ikke
bare fokus på spalte. Oppfølgingen fra
teamet i Bergen har vært god, særlig på
logopedsiden. Behandlingsplanen med
et detaljert tidsskjema som viser hva som
skal gjøres av hvem og når, har gitt oss
trygghet og mulighet til planlegging i
familien, sier far, Eirik Eidsvik Pedersen.
Alt har likevel ikke gått på skinner. Steffen hadde en betennelse i spaltesåret som
har skapt problemer, og nå er utfordringen
å få plass hos kjevekirurgen. Det er mangel på operasjonsstuer på Haukeland, får
familien Pedersen beskjed om. For tiden er
Steffen lærervikar på en skole i Tromsø, og
han er en aktiv fotballspiller. Han vil selvsagt gjerne legge operasjonene bak seg og
bli ferdig med regulering av bitt og tenner.
Tidlig oppfølging
Med yngstesønnen Kåre har det vært
enklere. At han hadde spalte ble oppdaget under svangerskapet ved ultralyd.
Oppfølgingen fra den lokale helsestasjonen begynte allerede da, og familien
var godt forberedt på det som skulle skje.
Da Kåre var tre uker gammel, var foreldrene på seminar hvor teamet (logoped,
plastikkirurg, kjeveortoped og øre-nese-

Kåre trener sammen med logoped
Jorid Tangstad, LKG teamet i Bergen.
Far Eirik Eidsvik Pedersen gleder seg
over Kåres fremgang.

hals-lege) pluss sykepleier og sosionom
informerte om muligheter og begrensninger ved leppe-kjeve-ganespalte. Så
fulgte operasjoner og veiledning til foreldrene ved tolv måneder og undersøkelser av plastikkirurg og logoped både ved
to, fire og seks å . Kåre har flere turer
til bergensteamet foran seg, både
obligatoriske og etter behov avhengig
av lokal kompetanse og oppfølging.
Både Steffen og Kåre har hatt oppfølging av logoped fra de begynte i
barnehagen.
– Vi har hatt delte erfaringer med lokal
logoped. Veldig bra når det gjelder Steffen, ikke så bra for Kåre – men det har
ordnet seg. Hver uke er han hos privat
logoped som dekkes av NAV, og de to
fungerer utmerket i lag. Kåre er topp
motivert og gleder seg til treningen. Det
er god stemning, og hele situasjonen
bidrar til å styrke gutten, sier far.

Sykeliggjøring får Eidsvik Pedersen til
å steile.
– Guttene våre er ikke syke, vi definerer
ikke spalte som sykdom. Ok, de er født med
spalte og har av den grunn en ripe i lakken.
Det er ikke farlig. Vi har i alle år hatt full åpenhet om dette, både i barnehagen og på skolen. Jeg har informert på foreldremøter og i
klassene om det å være født med spalte.
De andre ungene har spurt og fått svar. Jeg
mener at åpenhet om dette er nøkkelen til
å skape en god sosialiseringsprosess, og det
motvirker mobbing og stigmatisering. Ingen
av guttene våre er blitt mobbet, og de er godt
sosialisert. Jeg tror ikke de føler seg annerledes. Åpenheten har gitt dem trygghet og
selvtillit. Jeg har aldri tenkt på at vi skulle
hatt psykologhjelp, sier han.
– Mitt råd til andre familier er: Vær åpne!
Snakk om det, fortell om det på foreldremøter,
informer i barnehagen og på skolen, sier
læreren og trebarnsfaren. n
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Barna er motiverte og vil gjerne lære,
for de er bevisste på sine egne vansker.
Fra v. Kåre Skogvang Pedersen, Sondre
Svarstad Vinjor, Marius Dyb Valderhaug.

Trenger omsorg, støtte

og informasjon
– For de aller fleste foreldre er det et sjokk å få et barn med en
misdannelse midt i ansiktet, sier Nina Helen Pedersen. Hun har lang
erfaring som logoped i spalteteamet i Bergen, og erfarer at foreldre
trenger mye omsorg, støtte og riktig informasjon i den første tiden.
Tekst: Gerd Vidje. Foto: Paul S. Amundsen og Walther Olsen
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Derfor inviterer spalteteamet til samling
innen barnet er én måned gammel. De
forteller foreldrene om muligheter og
begrensninger som ligger i det å være
født med spalte. De snakker om språk
og taleutvikling, deler ut brosjyrer og
viser bilder av barn etter operasjon.
– Vi informerer om neste fase, vi
trygger foreldrene på at dette skal gå
bra og gir dem håp. Trygge foreldre gir
trygge barn. Det personlige møtet gjør
det lettere for familien å ta kontakt om
det er noe de lurer på senere, sier
Pedersen.

Savner psykolog i teamet
– Det å være synlig annerledes gjør jo noe
med de fleste. Ikke alle har den samme
styrken som familien Pedersen i Tromsø.
En psykolog kan både gi god bistand til
foreldre og være med på å trygge selvbildet til barna, sier Pedersen.
Hun viser til en internasjonal konferanse
om LKG, 9th European Craniofacial
Congress i Salzburg i 2011, som fokuserte
på psykologisk fungering, kognitiv funksjon og mestring i skolen. En svensk
studie viste at barn med LKG skåret merkbart under normal variasjon ved nasjonale
prøver (Martin Persson: Long-term educational and physical outcomes and their
potential impact on psychosocial health).
– Norge har ennå ikke statistikk for
dette, men det er satt i gang et prosjekt for
å få mer kunnskap. Andre undersøkelser
viser at voksne som er født med totalspalte, kan ha større psykososiale vansker
enn dem som ikke er født med spalte. For
noen kan det være en livslang kamp å
takle de psykososiale problemene som
virker inn på livskvaliteten og påvirker
samspillet i familien (Nichola Rumsey:
The psychological impact of cleft: fact,
fiction and fallacy). Denne problematikken
er begge spalteteamene opptatte av. Det
handler om å kunne forbedre oppfølging

▼

– Å jobbe i LKG-teamet
er faglig utfordrende og
spennende, det er godt
faglig miljø og det er tilfredsstillende å følge barna på
veien mot å bli voksne. Vi
ser at vi betyr noe, og at vi
utgjør en forskjell, sier Nina
Helen Pedersen.
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og rutiner basert på ny kunnskap. Det er
mange argumenter for at vi bør ha en
psykolog i teamet vårt. Det er oppgaver
nok både som kliniker og forsker.
Påkrevet med klinisk erfaring
Før behandlingen er ferdig, vanligvis i
20-årsalderen, har de fleste barna fått
nyte godt av botilbudet ved Statped vest.
– Å ha barna på opphold er ikke bare
viktig for sosialiseringen av barna. Det er
viktig for oss også. For å kunne veilede
PP-tjenesten i familienes hjemkommuner
må vi sørge for å opprettholde kompetansen og håndverket. På langt nær alle
kommuner har logoped, og da veileder
vi en spesialpedagog. Av og til bruker vi
videokonferanser i opplæringen av lokalt
personell. Andre ganger reiser vi hjem
til familien for å veilede, eller direkte ut i
barnehage og skole. Vi kan ikke forvente
at lokal logoped er godt nok oppdatert.
– Gjennom møte med et stort antall barn
opprettholder vi den kliniske kompetansen
vår. Og ved deltakelse i internasjonale
forskningsprosjekter endrer vi klinikken og
oppfølging ut fra det som drøftes underveis, og hvilke resultater som legges frem.
Tettere oppfølging nå enn før
I dag er det tettere oppfølging og hyppigere kontroller enn da Steffen var liten
for 19 år siden.
– Det er først og fremst ut fra en faglig
vurdering, sier Pedersen, men også ut fra
at samfunnet er annerledes, og at folk
forventer mer.
Det har også vært en del endringer
i metodikk og rutiner i LKG-teamene.
Leppespalten har alltid blitt lukket ved
tremånedersalderen, mens ganespalten
blir lukket allerede ved ettårsalderen, mot
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to på Steffens tid. En ny internasjonal
studie, TOPS (Timing Of Palatal Surgery),
har som mål å finne hvilke operasjonstids
punkt som gir best tale av operasjon ved
seks eller tolv måneder. Begge spalteteamene i Norge deltar i dette prosjektet
sammen med 20 andre LKG-team i
Skandinavia, Storbritannia og Brasil.
– Så langt vet vi at tidlig kirurgi gir bedre
muligheter for god tale, spørsmålet er
altså hvor tidlig. Det gjelder å finne det
optimale tidspunktet som tar hensyn til
både tale- og vekstforhold, forklarer hun.
Datatekniske verktøy
Ved rutinekontrollene av barna har
logopedene de siste årene tatt i bruk
nasometer. Det er et datateknisk verktøy
og en metode for å måle grad av nasal
resonans på stemmen. Nasometeret gir
objektive data som kan sammenlignes
med standardiserte normer for tolking. Det
er nyttig i evaluering av resonans fordi det
supplerer hva som høres ved perseptuell
vurdering, og hva som kan observeres
direkte ved instrumentelle mål.
Et annet relativt nytt verktøy er elektropalatograf. Denne bruker logopedene
til enkelte barn med store artikulasjonsvansker. En elektropalatograf er en
elektronisk ganeplate som registrerer
tungens kontakt mot ganen, og som gir en
visuell tilbakemelding av tungens plassering på enkeltlyder og i sammenhengende
tale. Det tas en avstøpning av barnets
gane, og platen blir tilpasset det enkelte
barn.
Scandcleft-prosjektet
Scandcleft-prosjektet er en randomisert,
kontrollert studie av primærkirurgi (leppelukking og ganelukking) hos barn født med

!
FAKTA OM LKG-TEAMENE
Barn med spalte (leppe-kjeve-gane / LKG)
og familien får oppfølging fra fødselen av
spesialiserte tverrfaglige team som finnes
i Bergen og i Oslo. Teamene består av
logopeder, plastikkirurger, kjeveortopeder,
psykologer og øre-nese-hals-lege (ØNH).
Teamet i Bergen har ikke psykolog.
I Norge blir det født om lag 120 barn i året
med en form for spalte. Av disse blir en
tredel fulgt opp av teamet i Bergen og to
tredeler av Oslo-teamet.
• Teamet i Bergen: Statped vest, Haukeland
Universitetssykehus og KPV Kompetansesenter (tidligere Odontologen)
• Teamet i Oslo: Statped sørøst og Oslo
Universitetssykehus
Behandlingsplanen for barnet (fra 0–20 år)
og familien bestemmes ved fødselen og
gjelder for alle de involverte faggruppene.
Planen gis til familien som kommer til det
første møtet i teamet når barnet er om lag én
måned. Fagfolkene møter familien sammen
og vurderer barnet ut fra hver sin profesjon.
Koordinator ansatt i Statped koordinerer
innkallingen til fire- og tiårskontrollen, avtaler
time hos ØNH-lege, plastikkirurg og tannlege, finner plass i botilbudet når det er
aktuelt, og ordner slik at oppfølgingen blir

gjort i løpet av den tiden familien er i Bergen
eller i Oslo.
I 1949 kom to norske plastikkirurger tilbake
etter endt utdannelse i England. Den ene slo
seg ned i Oslo og den andre i Bergen, og dette
ble starten på LKG-teamene. Siden slutten av
1950-tallet har teamene også arbeidet med
standardisert materialinnsamling for å kunne
dokumentere resultatene av behandlingen.
I 1994 vedtok Stortinget at all behandling av
barn med LKG skal utføres av teamene i Oslo
eller i Bergen. Dette ble gjort for å bygge opp
ekspertise og sikre kvalitet og kontinuitet i
oppfølgingen til beste for barna.
I 2002 understreket Verdens Helseorganisasjon (WHO) behovet for gode, velkoordinerte
team i behandlingen og oppfølgingen av LKG.
Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet opprettet Helse Vest og
Helse Sørøst i 2008 et nasjonalt medisinsk
kvalitetsregister for LKG. Logopedene på de
respektive stedene er enige om en felles
protokoll for den logopediske registreringen.
Det betyr at teamene gjennomfører utredning
med samme tester, samme kartleggingsmateriell og samme skjema. Kvalitetsregisteret
driftes gjennom Norsk Helsenett.

Les mer på www.statped.no/lkg
Leppe-ganespalteforeningen: www.lgs.no

enkeltsidig leppe-kjeve-ganespalte. Et
felles mål med studien er å komme frem
til en type kirurgi og tidspunkt for operasjonene som gir optimale forutsetninger
for ansiktsvekst, tannutvikling og tale.

Begge spalteteamene deltar i dette
arbeidet sammen med ni andre LKG-team
i Europa. Prosjektet har foregått i 13 år,
og datainnsamlingen på tiåringer foregår
fortsatt. n
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Kognitiv fungering
hos barn med leppe-kjeve-ganespalte

«Hvordan vil det gå med barnet mitt?» spør ofte foreldre som
har fått barn med leppe-kjeve-ganespalte. Uten vansker i tillegg
til spalten, er det lite som tyder på at spaltebarna har dårligere
odds enn andre.
Tekst: Kristin Billaud Feragen. Foto: Paul S. Amundsen

Undersøkelser som har vurdert kognitiv
fungering hos barn med LKG, kan tyde
på at noen kan ha flere utfordringer enn
«bare» spalten. Studier som har undersøkt hjernestruktur hos barn med LKG i
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USA (Nopoulos et al., 2010), har rapportert
enkelte strukturelle forskjeller som kan
være med å forklare slike funn. Persson
et al. (2012) fant i sin svenske populasjonsstudie at ungdom med LKG gjennomsnitt-

lig hadde svakere skoleresultater enn
andre unge uten spalte. Dette er studier
som kan virke urovekkende på foreldre til
barn med LKG dersom de ikke presenteres i en større sammenheng. Et forhold
som synes å være av sentral betydning for
tolkningen av slike funn, er at flere barn
med LKG også kan ha en tilleggsvanske
(AD/HD, utviklingsforsinkelse, lærevanske). Dette gjelder i større grad for barn
med en isolert ganespalte enn for barn
med leppespalte eller leppe-kjeve-ganespalte. Dersom studier ikke tar hensyn til
dette, som for eksempel ved store populasjonsstudier der slik informasjon kanskje
ikke er tilgjengelig, vil resultatene gjenspeile dette. Konklusjonen kan da bli at
barn med en spalte generelt skårer lavere
på kognitive tester, mens det i virkeligheten er slik at dette kun gjelder for en
undergruppe av barn med LKG.
Et mer nyansert bilde
Dersom det systematisk registreres om
barnet har en tilleggsvanske eller ikke,
synes bildet å bli mer nyansert. Et barn
som har LKG uten andre tilleggsvansker,

ser ut til å skåre helt på linje med andre
barn kognitivt, og til å ha like god eller
bedre psykisk helse (Feragen, 2009).
Barn med spalte med en tilleggsvanske,
derimot, ser naturlig nok ut til å ha flere
utfordringer, og kan dermed i større grad
ha en kognitiv og psykisk risiko (Feragen
& Stock, in press). Dette er imidlertid en
gruppe barn det foreløpig finnes lite
forskning om, og vi vet dermed for lite om
hvorvidt denne gruppen barn har – eller
ikke har – større psykologisk risiko enn
andre barn med samme type lærevanske
uten spalte.
Foreløpige funn (Feragen & Stock, in
press) kan tyde på at barn med en spalte
og for eksempel dysleksi, har samme
grad av psykiske utfordringer som andre
barn med dysleksi uten LKG. Det er
derfor viktig at fagpersoner i spalteteamene og lokalt, fanger opp familier tidlig
dersom det er mistanke om at barnet har
en oppmerksomhetsvanske, lærevansker
eller en utviklingsforsinkelse i tillegg til
en spalte. Slik kan eventuelle negative
konsekvenser tas tak i så tidlig som
mulig, og i størst mulig grad forebygges.

▼

Kristin Billaud Feragen
Spesialpsykolog, PhD. Psykolog ved LKG-teamet i Oslo fra 2002.

• Leverte i 2009 doktorgradsarbeidet «Psychosocial adjustment in
children and adolescents with cleft lip and/or palate: Exploring risk
and protective factors» ved Psykologisk institutt i Oslo, og finansiert
av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering).
• Medforfatter sammen med Åse-Marie Bergfall av barneboka
«Albin og Luna og Det Mystiske Speilet», en bok om det å vokse
opp med LKG.
• Mottok høsten 2011 forskningsmidler (Post doc) for tre år fra
ExtraStiftelsen for prosjektarbeidet «Coping with visible difference:
Developmental trajectories in the associations between selfperceptions of appearance and social experiences».
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REFERANSER
Å være synlig annerledes
Uavhengig av spørsmålet om barnet har
en tilleggsvanske eller ikke, vet vi at en
mindre gruppe barn og ungdom som føler
seg synlig annerledes på grunn av en
spalte, synes dette er utfordrende og
vanskelig. De opplever andres spørsmål,
blikk eller kommentarer som en byrde
(Rumsey & Harcourt, 2004). For noen vil
det å føle seg annerledes være et tema
gjennom hele oppveksten. For andre vil
det kunne være knyttet til enkelte perioder,
som for eksempel ungdomstiden. I møtet
med barn eller ungdommer som strever
med å akseptere eller tilpasse seg utfordringene spalten innebærer, er det
viktig å huske at det også er normalt blant
ungdom flest å være opptatt av og mi fornøyd med sitt utseende (Harcourt &
Rumsey, 2012; Feragen, 2012). Dette gjør
ikke en eventuell smerte over å føle seg
annerledes mindre vanskelig, men setter
den i en større sammenheng.
En unik behandlingsmodell
gir unike muligheter
Den norske sentraliserte behandlingsmodellen av LKG gjør det mulig å følge
opp familier, barn og ungdom fra de er
små og fram til behandlingen avsluttes
i voksen alder. Dette gir fagpersoner i
teamene en unik mulighet til å fange opp
eventuelle utfordringer tidlig, kople inn
andre instanser ved behov og følge opp
barnet og familien ut fra en individuell
vurdering over tid. Det at norske ungdommer med LKG gjennomsnittlig sett rapporterer like god eller bedre psykisk helse
enn ungdom som vokser opp uten slike
utfordringer, vitner om en styrke, en utholdenhet og en tilpasningsevne som
mange kunne tatt lærdom av. n
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Aktuelle bøker

Talevansker
hos barn med
leppe-kjeveganespalte
Boken inneholder
informasjon om
leppe-kjeve-ganespalte og
behandlingstilbudet i Norge, hvilke talevansker
som kan oppstå hos barn født med spalte
samt forslag til undervisningsprogram og
kartlegging av talevanskene. Denne rikt
illustrerte boken er skrevet for foreldre,
spesialpedagoger og andre fagpersoner
som arbeider med barn født med leppekjeve-ganespalte.
Forfattere er Lillian Kjøll og Inger
Beate Tørdal. Boken kan bestilles på
bks-nettbutikk@statped.no
Pris: 360 kr. inkl. porto

En veileder om
begrepslæring
– en strukturert
undervisningsmodell for barn
og unge med
språkvansker
Barn og unge med
språkvansker har ofte problemer med
å forstå og forklare hva dagligdagse ord betyr.
Denne veilederen beskriver en strukturert
undervisningsmetode for å utvikle et bedre
grep om begreper.
Forfattere er Ernst Ottem, Fanny Platou,
Olaug Sæverud og Bente Ursin
Forseth. Boka kan bestilles på
bks-nettbutikk@statped.no
Pris: 175 kr. inkl. porto

Albin og Luna og
Det Mystiske Speilet
Dette er en bok som
handler om å være litt
annerledes. Albin og Luna
er født med leppe-kjeveganespalte. De møtes på
sykehuset hvor de skal
opereres. Hvordan er det
å være født med spalte?
Hvordan er det å være
på sykehus? Og hva
skjer når de møter et
mystisk speil som kan snakke? Kanskje er
leseren født med spalte selv, eller bare har
lyst til å lære mer om det?
I denne boken får du vite mye om hva
spalte er, hvordan den behandles og hvordan
det kan oppleves å føle seg annerledes. Den
tar opp mange spørsmål og temaer som barn
og voksne kan fundere over sammen. Boken
kan brukes hjemme, i barnehagen, og på
skolen eller andre steder der barn og voksne
snakker sammen om det å føle seg annerledes.
Forfattere er Åse-Marie Bergfall og
Kristin Billaud Feragen.
Boka kan bestilles på
bks-nettbutikk@statped.no
Pris: 250 kr. inkl. porto

FILM
Synlig annerledes og sterk
Synlig annerledes og sterk er en film av og
med noen som vet litt om leppe-kjeve-ganespalte. Den er laget av ungdomsgruppa i
Leppe-ganespalteforeningen. Filmgruppa har
stått for planlegging og innhold i filmen, og alle
medlemmer i gruppa deltar i filmen med sine
tanker og synspunkter.
Utgitt av Leppe-ganespalteforeningen.
Kan bestilles fra www.lgs.no
Pris: 170 kr. pluss oppkrav
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Internasjonalt arbeid

Sterkt og givende
Under enkle forhold og i løpet av én uke fikk 58 barn lukket
leppe, gane eller begge deler. Og foreldrene opplæring i tale
trening. Et sterkt, spennende og givende møte med barn og
familiene deres på Filippinene, skriver Nina Helen Pedersen.
Tekst: Nina Helen Pedersen, Statped. Foto: Nina Helen Pedersen og Walther Olsen

FØR

ETTER

I Roxas på Filippinene kom vi til et enkelt,
nedslitt sykehus. Informasjon via aviser,
radio og oppslag om Mending Faces var
gått ut på forhånd, så det var mange som
møtte opp på sykehuset for å bli vurdert
og registrert. Disse barna er så fattige
at de har ingen mulighet ellers til å bli
operert. Barna, som var fra ett til 24 år,
ble veid og målt, fotografert og vurdert av
kirurger og kjeveortoped.
Min oppgave som logoped var å vurdere
tale. Jeg pratet med barna og fikk dem til
å imitere lyder og stavelser. Noen kunne
telle til ti på engelsk. For å kunne kommunisere med foreldrene hadde jeg en syke-
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pleier fra sykehuset med meg som tolk.
Jeg informerte foreldrene om effekten som
leppelukke og ganelukke ville ha på talen,
og avtalte møte med foreldrene på avdelingen etter at kirurgien var utført.
De eldste barna som ikke hadde fått utført
kirurgi av ganen, gikk ikke på skole. Det
skyldtes dårlig uttale, lærere som ikke forsto
dem og mobbing. Ganelukke er avgjørende
for å utvikle god uttale, og det har stor
betydning for å mestre skole og sosialt liv.
Å få leppelukke er avgjørende for utseende,
og for å bli akseptert i samfunnet.
Noen av barna fikk leppelukke. De som
hadde fått leppelukke sist, fikk ganelukke

nå, og andre fikk utført både leppelukke
og ganelukke samtidig. Legene opererte
under enkle forhold. De hadde to operasjonsstuer til rådighet, med to senger
i hver stue. Kirurgene og alle som var
involvert i operasjonene, hadde tolv timers
arbeidsdager. Det var et imponerende
arbeid under vanskelige og uvante forhold.
Noen av inngrepene var kompliserte og
tidkrevende, særlig der både ganen og
leppen ble lukket.
Forholdene var kummerlige på avdelingen hvor barn og foreldre oppholdt
seg. Det var feltsenger uten teppe eller
madrasser. Foreldrene måtte selv ha med
seg maten de trengte under oppholdet. De
ble sendt hjem dagen etter leppelukke og
to dager etter ganelukke. I løpet av uken
ble det utført 58 kirurgiske inngrep.

år når Mending Faces er tilbake. Jeg
var den eneste logopeden, så det var
opp til meg å finne ut hvordan jeg ville
gjøre jobben. Jeg valgte å konsentrere
meg om foreldrene til barna som fikk
utført ganelukke. På veien til bedre tale
er trening viktig, og foreldrene kan spille
en stor rolle. Jeg samlet foreldrene og
hadde undervisning for dem, én økt hver
formiddag. Foreldrene var utrolig positive
og entusiastiske. Jeg forklarte hvordan de
kunne trene med barna hjemme hver dag
i ti minutter, og at treningen skulle være
lystbetont og stimulerende. De fikk med
seg klistremerker til belønning til barna
i treningssituasjonen og flere ark med
illustrasjoner om hvordan de skulle trene.
Foreldrene var interesserte og lærevillige
og veldig takknemlige.

Jeg fulgte en familie hjem etter at barnet
deres ble operert og ble sjokkert over de
elendige boforholdene. Det var et lite skur
med jordgulv uten vann eller elektrisitet.
Familien med fire barn sov i den eneste
sengen de hadde. Seksåringen deres som
hadde fått leppelukke sist Mending Faces
var på stedet, fikk ganelukke nå. Han
hadde en lillebror på en måned med
dobbeltsidig leppe-kjevespalte. Moren ble
informert om å komme med babyen om ett

I løpet av uken besøkte vi et barnehjem,
en barnehage og flere skole . Mending
Faces delte ut tannbørster, tannkrem,
fargeblyanter og T-skjorter til barna. Alt
utstyret var gitt av sponsorer.
Mitt møte med barna og familiene på
Filippinene var sterkt, spennende og ikke
minst givende. Jeg reiser gjerne igjen for
å gi en hjelpende hånd til barn som ikke
har de samme muligheter som barna i
vårt eget land. n

▼

I februar i år dro Nina Helen Pedersen, logoped ved LKG-teamet i
Bergen, for å gjøre en frivillig innsats for barn født med leppe-kjeveganespalte på Filippinene. Bak står organisasjon Mending Faces, som
består av fagpersoner og koordinatorer med utspring i Denver USA.
De reiser til Filippinene for å utføre kirurgi på barn født med leppekjeve-ganespalte. Kirurger, barneleger, anestesileger, sykepleiere,
kjeveortopeder og logoped betaler reise og opphold selv og bruker
feriedagene sine til å hjelpe disse barna. Alt utstyr blir fraktet fra USA
og England.
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Brukerhistorie

Peker seg til

forståelse
Isak (3) er født med et syndrom som gir kommunikasjons
vansker. Foran ham på gulvet står en mobil dataskjerm. Han
trykker på et stort bilde av et syngende barn. Maskinen svarer
med en sang, og Isak smiler fornøyd. Taleteknologi er på vei
inn i barnehagen og gjør det mulig også for de aller minste å bli
aktive deltakere i leken.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen og Ståle Tvete Vollan, Statped. Foto: Paul S. Amundsen
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Gry Standal Kolås fra Ørsta har gått fra
sjokk til optimisme. Isak har MowatWilson syndrom. Foreldrene fikk beskjed
om at et gjennomsnittlig ordforråd på 25
ord er det vanlige for barn med samme
diagnose som Isak. Nå er foreldre og
fagfolk langt mer optimistiske.
– Vi er veldig lettet over å se mulighetene og hvilken framgang Isak gjør
ved bruk av dette kommunikasjonsredskapet. Alt er ikke helt svart lenger,
og er heller ikke det verste som kunne
skje, sier Kolås, Isaks mor.
I over to år har familien og barnehagen
prøvd ut Pegasus, et leke- og kommunikasjonsmateriell som skal hjelpe barn
med språkvansker til å komme tidlig i
gang med kommunikasjon. Ved hjelp
av en berøringsskjerm kan Isak delta
aktivt sammen med andre barn og
voksne når de leser, synger og leker.
Materiellet er laget i Rolltalk Designer og
kan brukes på Rolltalk eller for eksempel
nettbrett med Windows 8. På Rolltalk kan
utstyret også kobles til øyestyring eller
hodestyrt mus.
Peker på det han vil
Og resultatet er overraskende.
– Fordi Isak har begynt så tidlig, har
han allerede forstått at han kan kommunisere med talemaskinen. Han klarer å
finne det han vil, og klarer å uttrykke hva
han vil leke og synge, forklarer en stolt
mor.
– Da Isak ble født, fikk vi beskjed om at han
kunne få store utfordringer med språket. Det
var en ganske forferdelig melding å få. Når vi
etter hvert har sett hvilke muligheter for kommunikasjon som ligger i ny teknologi, og har erfart
hvilken nytte han har av det, er vi lettet, sier
Gry Standal Kolås, her med sønnen Isak.
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Med utstyret ser hun for seg at Isak i
fremtiden kan kommunisere med alle,
uansett hvor han befinner seg.
– På den måten blir det ikke bare vi som
kjenner ham og leser kroppsspråket hans,
som forstår. Både på skolen, på butikken
og der han treffer nye folk, vil han kunne
ha et redskap for kommunikasjon, sier
Kolås.
Isak er en av elleve små barn med
kommunikasjonsvansker som har vært
med i et prosjekt som har prøvd ut dette
nye leke- og kommunikasjonsmateriellet,
og som er ferdigutviklet og ble lansert nå
i mars.
Digitalt utstyr inn barnehagen
Heidi Myhre, pedagogisk leder i Mosmarka barnehage, synes det var litt

Isak satte i gang sang med å trykke på dataskjermen, og alle barna stemmer i. Fra v. Isak
Standal Kolås, Oscar Langlo Moe, Helene Kile
Kolbjørnsen og Heidi Myhre, pedagogisk leder
i Mosmarka barnehage.

skummelt å få denne typen digitalt utstyr
inn i barnehagen.
– Vi hadde litt angst for å trykke eller å
gjøre feil slik at vi slettet noe. Men etter
hvert som vi fikk kurs i Programsnekke ,
god veiledning og fikk være med på net verkssamlinger, ble vi mye tryggere, sier
hun.
Isak er en kommuniserende gutt, og
hun ser hvor sosialt verktøyet fungerer.
– Han peker og trykker, og de andre barna
kommer bort. Det blir et sosialt samspill
mellom ham og de andre. Isak får mulighet til å ha en aktiv rolle i leken. Det er helt
supert, sier Myhre. n

37

38

Teknologi som hjelper

dei aller yngste
Kommunikasjonsteknologi er blitt ein revolusjon for barn og
unge som ikkje utviklar talespråk på normal måte. No viser for
sking at sjølv babyar heilt ned i ein alder på seks månader har
utbytte av å bli introduserte for slike kommunikasjons
hjelpemiddel.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen og Ståle Tvete Vollan, Statped. Foto: Paul S. Amundsen, Åslaug Haugset og Sveinung Wiig Andersen

– Med riktig tilrettelegging av metodikk, og
med tilpassa innhald i maskina, kan små
barn ha stort utbytte av taleteknologi. Det
som avgjer, er at teknologien blir presentert for barnet gjennom leik. Å komme
tidleg i gang, og å bygge identiteten til
barnet som eit kommuniserande menneske, er avgjerande for dei som av ulike
grunnar ikkje utviklar talespråk, seier Anita
Sande. Ho er seniorrådgivar ved Statped
vest, og har vore sentral i utviklinga av
samspelsmateriellet Pegasus og det
metodiske materiellet «Samspill, lek og
kommunikasjon».
Barn som ikkje får hjelp til kommunikasjon tidleg, kan bli passive, og det kan gjere
det vanskeleg å komme i gang seinare.
– Alle barn blir introduserte for språk og
kommunikasjon frå den dagen dei blir
fødde. Vi leikar og snakkar med alle barn
sjølv om vi veit at dei ikkje forstår. Språkutviklinga startar frå første dag sjølv om

det tar ein del tid før barnet tar i bruk
språket. Hjå nokre barn går ikkje talespråkutviklinga automatisk. Desse barna
treng hjelp og støtte til kommunikasjon.
Anten permanent eller medan vi ventar
på og jobbar med talespråket. I starten er
samspelet prega av at dei vaksne tar
initiativ. Etter kvart utviklar samhandlinga
seg slik at barnet tar meir initiativ, og barn
og vaksne
responderer
på initiativa til
kvarandre. Dette
er med på å drive
utviklinga til
barnet framover,
seier Sande.
Teikn eller
symbol?
Barn, unge og
vaksne som heilt

Anita Sande
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eller delvis manglar eit funksjonelt
talespråk, vil ha behov for alternativ
og/eller supplerande kommunikasjon
(ASK) slik at dei gjer seg forstått. ASK
fører til at personen har ein annan måte
å kommunisere på med ansikt-til-ansiktkommunikasjon enn tale. Det finst mange
måtar å jobbe med kommunikasjon på når
språket ikkje kjem. Bruk av teikn er kanskje mest kjend, men dei siste åra har ein
med godt resultat tatt i bruk metodar og
kommunikasjonsverktøy som er baserte
på grafiske symbol. Dette er utgangspun tet for «Samspill, lek og kommunikasjon».
I utviklinga av verktøyet er det gjort
gode erfaringar i utprøvinga, mellom anna
nord i Rogaland.
Berit Aanensen
ved PPT i Sveio,
Haugesund og
Utsira er overraska over at
taleteknologi
kan gi hjelp til
så små barn:
– Teikn til tale
har så langt vore
det einaste vi har
Berit Aanensen
brukt til dei aller
minste barna,
men no ser vi at det også finst andre gode
løysingar. Eg tenkjer at det er ein fordel
om miljøet kring barnet bruker både teikn
og grafiske symbol, seier Aanensen.
Anita Sande meiner at det ofte kan vere
vanskeleg å vite kva slags kommunikasjonsform små barn vil ha best hjelp av:
– Det vil ofte vere fornuftig å starte med
fleire tilnærminga , både teikn-til-tale og
grafiske symbol. Har barn dårleg moto
rikk, veit vi at dei ikkje oppnår funksjonell
kommunikasjon ved hjelp av teikn. Ofte vil
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det vere fornuftig å starte med fleire
tilnærmingar, seier ho.
Sande påpeikar at barnet ikkje treng
å vise eit visst nivå av forståing før ein
kan starte. På same måten som ein introduserer talespråket tidleg for små babyar,
kan ein også starte tidleg med ASK. Det er
heller ikkje sånn at taleteknologi er ei meir
avansert form for kommunikasjon som er
vanskelegare for barnet enn andre former
for kommunikasjon.
Ferdig pakke
Rita Engvik jobbar ved PPT i Karmøy
kommune og har også testa materiellet.
– Med «Pegasus» får vi ei ferdig pakke.
Dette kan vere ein fordel. Skal ein begynne
heilt frå starten av, krev det veldig mykje tid
og teknisk innsikt. Om ein berre får utstyret
og skal begynne å bruke det utan ein
tilrettelagd start, stoppar det ofte opp.
Det kan fort bli veldig personavhengig
– slik blir det ikkje med dette materiellet,
seier Engvik.
Ho peikar på at nokre også vil vere
redde for at teikn eller taleteknologi blir
så lettvint for barnet at talespråket ikkje
blir utvikla. Engvik har motsett erfaring.
– Eg ser barn som trykkjer om igjen og
om igjen. Dei prøver
å ta etter. Dei kan
høyre det akkurat
så mange gonger
som dei vil, seier
ho. Nyare forsking
syner same resultat.
Lykkast barn i kommunikasjonen, vil
det også vere ei
hjelp for å få til
talespråk, seier
Rita Engvik
Engvik. n

!
DETTE ER PEGASUS
• Eit materiell for leik og samspel laga i
Rolltalk Designer (tidlegare Programsnekker) som kan nyttast på Rolltalk eller
til dømes nettbrett med Windows 8.
• Materiellet er tilpassa barn frå om lag ni
månader og oppover, og inneheld bøker,
eventyr, songar, aktivitetar samt rim og
regler, og er basert på norsk barnekultur.
• Pegasus er eit samspelsmateriell som
gjev barn med språk- og kommunikasjonsvanskar ein verkeleg sjanse til å ha
ei aktiv rolle i leik og samspel. Det bygger
på ideen om at barn lærer best når dei
får høve til å ha ei aktiv rolle i leik og
samspel med omverda.
• Innhaldet i Pegasus er utarbeidd med
bakgrunn i forsking ved Penn State
University.
• Pegasus er utvikla av ei prosjektgruppe
med Habiliteringstenesta i Oppland,
hjelpemiddelfirmaet Abilia AS og Statped
vest.
• Barnet får tilgang til Pegasus viss det har
fått innvilga Programsnekker eller Rolltalk
Designer frå NAV Hjelpemiddelsentral.
I tillegg må barnet bli registrert som
låntakar i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), på grunn av rettane til
bøkene som ligg i Pegasus.
• Skjermbildet kan enkelt tilpassast kvart
barn med mange eller få felt, slik at det
passar motorikken eller utviklingsnivået
til kvar enkelt. Pegasus kan nyttast ved
å trykkje på ein skjerm, nytte mus på
hovudet eller styre med auga.
• Ein kan også velje å legge inn og
redigere eige materiell.

DETTE ER
«SAMSPILL, LEK OG
KOMMUNIKASJON»

!

• Eit metodemateriell laga som eit
hefte og ein DVD som forklarer
korleis ein legg til rette for å nytte
taleteknologi for dei minste barna;
både dersom ein nyttar Pegasus og
om ein lagar eige materiell i ein
annen programvare.
• Heftet og DVDen er utarbeidd med
støtte frå Utdanningsdirektoratet,
og er utgitt av Statped.
• Hovuddelen av heftet er ein teoridel
bygd på forsking ved Penn State
University, som har fått gode
resultat ved å gjere taleteknologi
tilgjengeleg for små barn ned til
seks-åtte månader.
• Andre del av heftet er ei omtale av
Pegasus og erfaringane foreldra og
barnehagane fekk i tida under
utprøvinga.
• DVDen inneheld filmk ipp av barn
som nyttar taleteknologi, intervju
med foreldre og pedagogar samt
ein kortversjon av teorien du finn
i heftet.
• Du kan kjøpe heftet og DVDen
via www.statped.no om du
kontaktar statped.vest@statped.no
eller ringer
02196.
Pris er 350 kr
inkludert porto.
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▼
Kåre Hagen, direktør NOVA
– Norsk institutt for forskning
om oppvekst, velferd og
aldring. Ledet utvalget som
leverte rapporten Innovasjon
i omsorg, NOU 2011:11
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▼
Niels-Erik Mathiassen,
avdelingsdirektør læringsressurser og teknologiutvikling
innen utdanning og velferd i
Statped. Tidligere direktør
ved Hjælpemiddelinstituttet
i Danmark, president i Association for the Advancement
of Assistive Technology in
Europe (AAATE) og medlem
av bedømmelseskomiteen for
Fonden for Velfærdsteknologi
i Danmark.

Et verktøy
til mestring og

kontroll
over eget liv
Statpedmagasinet inviterte Kåre Hagen til en samtale med
Niels-Erik Mathiassen om velferdsteknologi. Teknologien er
der. Begge mener det er på høy tid å utnytte mulighetene som
teknologien gir. Det handler om å gi folk mulighet til mestring
og kontroll over egne liv, uavhengig av livsfase.

Tekst: Gerd Vidje. Foto: Svein Erik Dahl
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Kåre Hagen ledet utvalget som kom med
rapporten Innovasjon i omsorg for et par
år siden. Der slår utvalget fast at det er på
høy tid med innovasjon i eldreomsorgen,
og et av mange forslag handler om å øke
bruken av teknologiske virkemidler. Kan
tanker om bruk av teknologi i eldreomsorgen ha noe til felles med bruk av
teknologi i Statped sitt pedagogiske
arbeid – og omvendt?
Hagen peker på omsorgssektoren som
har mange eldre med kognitiv svikt.
– Aktivisering kan helt klart bremse kognitiv svekkelse. Tenk på spillteknologien
som underholder og morer massevis av
ungdom, og som har overføringsverdi til
både omsorgs- og skolesektoren. Teknologisk innsikt kan være et fundament for
utvikling av bedre kommunikasjon ved
talevansker og egenrehabilitering. I omsorgssektoren har man ikke oppdaget
denne koblingen ennå. Utfordringen er å
konkretisere og tematisere hva fagfolk har
behov for og trenger på teknologifronten,
sier Hagen.
– PC-spill er nettopp et eksempel på en
teknologi som er tilpasset den enkelte.
Teknologien kan tilpasses individuelle
behov knyttet til både det fysiske og
intellektuelle. Og det suverene er at
brukeren kan tilpasse teknologien selv.
Lyd, bilde, tekst og tegnspråk kan mikses
og gi helt nye muligheter for læring for
mennesker med særskilte behov. Og
disse mulighetene plikter vi å utnytte,
sier Mathiassen.
– Ja, her er det parallellitet. Du sier at
teknologien gjør det så mye lettere å
tilpasse hjelpemidlet til den enkeltes
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behov. Høreapparater er i dag laget med
et konkret lydbilde. Men et lydbilde er
variabelt også for ett og samme individ.
Nå jobbes det med et lydbibliotek der man
selv kan sette sammen sitt eget lydbilde,
tilpasset egen hørselsnedsettelse, forteller
Hagen.
– Det finnes programmer som i takt med
elevens ferdigheter tilpasser vanskelighetsnivået. På denne måten kan elevene
trene på komplekse sammenhenger som
er individuelt tilpasset. Det gjør det morsomt og lystbetont å trene. Kanskje noe
for de eldre også? Spør Mathiassen.
– Et viktig poeng, vi snakker jo om
personer som trenger mye trening på

VELFERDSTEKNOLOGI
Velferdsteknologi er teknologiske
løsninger som bidrar til å bevare eller
utvikle velferdsytelser. Det kan være
ytelser innenfor spesialundervisning,
hjelpemidler, praktisk hjelp, pleie,
omsorg, behandling, rehabilitering,
i bolig og på arbeidsplass. Velferdsteknologi er altså ikke knyttet til en
sektor, men rommer helse- og sosial,
undervisning og utdanning samt
arbeidsmarkedet.
Velferdsteknologi omfatter teknologiske løsninger som enten kompenserer eller støtter nedsatt funksjonsevne, og/eller som brukes av fagfolk/
medarbeidere som leverer eller utfører
velferdsytelsene.
Velferdsteknologiske løsninger har
både et individuelt og et samfunnsmessig perspektiv.

konkrete oppgaver og ferdigheter.
Markedskreftene er gode til å oppdage
hva som er underholdende, og fagfolk er
gode til å få frem hva som er nyttig. Og
nettopp dialogen mellom disse to, de som
vet hva folk vil ha, og de som vet hva folk
trenger, er nødvendig, sier Hagen.
– I virkeligheten utfordrer teknologien seg
selv. Mulighetene er utrolig mange og kan
gjøre det vanskelig å ha oversikt. Det er i
møte mellom teknologien og kunnskapen
om hva den enkelte trenger, at mulighetene virkelig skapes. Så er det ikke bare
på skolen man lærer, det skjer også når
man engasjerer seg og omgås andre.
Teknologien åpner for et engasjement som

læreren ikke kan skape. Verden kan
inkluderes gjennom teknologien – for så å
skape enda bedre læring, sier Mathiassen.
– Ja, la teknologien gjøre de oppgavene
som er hensiktsmessige, sier Hagen. Han
har diskusjonen om de varme hendene
i bakhodet. Enkelte mener nemlig at
teknologi er en uting i eldreomsorgen fordi
den er kald i motsetning til varme hender.
– Se for deg en student som er døv,
komme inn i auditoriet med tre–fire tolker
for å delta på en forelesning. Bildet blir
liksom symbolet på den gode velferdsstaten. Kanskje studenten heller ville
foretrukket at det foreleseren sier, blir
overført til mobilen slik at han kan lese
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teksten der. Det er sikkert teknisk mulig.
Jeg ser ingen grunn til å beklage en sånn
utvikling. Det er et fremskritt, for de varme
hendene kan bli litt for klamme. Alle vil
helst være selvhjulpne.
– Ofte er det snakk om begge deler, ikke
enten eller. Kommunikasjonsteknologien
gir mennesker med talevansker muligheter
for å tale. Det betyr ikke at taletrening med
logoped er uvesentlig. Poenget må være
at man selv kan gå i butikken å kommunisere det man vil kjøpe. Man skal fortsette å trene talen og samtidig kunne
fungere i hverdagen uten å kunne snakke,
sier Mathiassen.
Han trekker frem at noen kan ha
teknologivegring, kanskje særlig i
omsorgsyrker hvor mange nettopp har
valgt dette yrket for å jobbe med mennesker og ikke med teknologi.
– Når rammene for yrkesutøvelsen
endrer seg radikalt, kan det være utfordrende for mange, mener Mathiassen.
– Ja, det er forståelig. På den andre
siden vil bruk av velferdsteknologi frigjøre
masse tid. Tid som omsorgspersonell kan
bruke til det de virkelig er utdannet til. For
eksempel har utdeling av medisiner ikke
endret seg på 400 år. På tross av at det
faktisk finnes automatiske medisin
dispensere.
– Teknologi og ingeniører er gode til å
finne løsninge . Da må fagfolkene på
banen for å stille spørsmålene som teknologien skal finne svar på. Det kan være en
stor pedagogisk utfordring for ens eget
faglige fundament. Ikke når det gjelder
å dele ut medisiner, kanskje. Men på mitt
felt; se for deg en lærer som alltid har

46

brukt lærebøker. Han stilles nå overfor
helt nye interaktive muligheter og skal
skape sine egne læremidler. Det stiller
krav til både teknologisk kompetanse og
solid spesialpedagogisk faglighet. For
noen er dette en grei sak å gå inn i. For
andre veldig utfordrende og krevende.
Det betyr at man må gå konkret til verks,
sier Mathiassen.
Hagen er opptatt av fagutvikling og
forteller at omsorgssektoren bruker halvannen promille av budsjettet sitt på fagutvikling. Han mener fagfolk selv må
presse frem utviklingsprosjekter for å gi
nytt innhold i utdanning og fagutøvelse.
– I dag finnes det ikke noen o fentlig
instans å henvende seg til. Vi har
Forskningsrådet, men fagutvikling i omsorgssektoren er ikke akademisk nok for
dem. Innovasjon Norge vil si at området
ikke er kommersielt nok. Fagfolk må
formulere krav til prosjekter som også
gir stort volum, mener Hagen.
– Det kan du si, men hos oss er det
individuelle tilpasninger som må til. Det
betyr små kvanta og store omkostninger.
På vårt område har vi mye å hente ved
å la teknologi bli en del av den faglige
basisen i lærerutdanningen. I dag sendes
teknologiske løsninger ut i skolen med en
underforstått melding om at det bare er
å bruke, uten at det foreligger noen
tanker om hvordan det kan brukes, sier
Mathiassen.
– På omsorgsområdet er det nok enklere
å identifisere problemstillinger og fo mulere en bestilling. I det pedagogiske
universet skal eleven utvikle seg til å
leve og arbeide i et samfunn som stadig

endrer seg. Det er utrolig krevende for
læringsprosessen, mener Mathiassen.
– Et av problemene i omsorgssektoren
er at den er så ensidig sammensatt. Det
er et sykepleierfag som i stor grad bare
kommuniserer med seg selv. Der har
utdanningssektoren et fortrinn, den har
en bredere sammensetning både når det
gjelder kompetanseområder og utdanning,
sier Hagen.

Tenk på
spillteknologien
som underholder og
morer massevis av
ungdom og som har
overføringsverdi til
både omsorgs- og
skolesektoren.

Sier de to engasjerte herrene som ikke lot
ordene hvile i mange sekunder i den timen
vi var sammen. n
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▼

Vi ser til Danmark

Inkludering

på barnas
premisser
Utviklingen innen velferdsteknologi har nærmest eksplodert
de siste årene, og bruk av teknologi vil kunne revolusjonere
hverdagen for mange. Vi ser til Danmark, hvor det nesten er
blitt stuerent å lese med ørene. Det handler om å få delta i
undervisningen på egne premisser.
Tekst: Gerd Vidje. Foto: Klaus Lasvill-Mortensen

– Å lese med ørene, eller inkluderende
lesing om du vil, er når en PC leser opp
teksten for deg. Det er bare en annen
metode å avkode teksten på, og forstår
du teksten på den måten, så er det også
lesing, sier Erik Arendal, spesialkonsulent
ved Center for Undervisningsudvikling og
Digitale Medier ved Aarhus Universitet.
En holdningsendring
Å lese med ørene kom på dagsorden
i Danmark med konseptet IT-rygsæk til

Ordblinde og bok med samme navn i
2003. Det utviklet seg senere i Projekt
PC-læsning, og det gikk ikke upåaktet hen.
Noen mente at PC-lesing var å gi elevene
med lese- og skrivevansker en krykke i
stedet for å lære dem å gå selv. Var det
ikke bedre å konsentrere seg om å lære
de voksne med lesevansker å lese? Til
det kommenterer Arendal:
– Formålet med å lese må være å forstå
teksten, og må man få den lest opp for å
tillegne seg kunnskap, skaffe seg utdan-
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At alle barna
bruker teknologien
motvirker stigmatisering
og følelsen av nederlag
over ikke å mestre. Dette
er inkludering på barnas
premisser.

ning og arbeid
– så er vel ingenting
bedre. Prosjektet
var med på å endre
holdningen til at
det er juks å bruke
teknologi. Nå er
forståelsen bedre, og
det er mer akseptert
at teknologi kan brukes for å kompensere
for lese- og skrivevansker. Hele lærebegrepet er under utvikling; til sist handler
det om å kunne delta i utdanning og
samfunn som alle andre.
Noen steder i Danmark brukes lesing
med PC i leseopplæringen for alle barna
i første klasse. – Det er etter inspirasjonen
fra blant annet Norge med Tone Finne
(pensjonert Statped-medarbeider) i
spissen, sier han.
Det er dokumentert at elever som ikke
har lesevansker, også blir bedre til å lese
med PC-lesing enn elever som undervises
tradisjonelt. Hjelpeprogrammene er altså
ikke bare en krykke for barn med lesevansker, men et godt undervisningsredskap for alle elever. Samme erfaring
er gjort i Norge med metoden Å skrive
seg til lesing. Barna lytteskriver og
får umiddelbar korreksjon på egne ferdigheter. Mestring og motivasjon er effekten.
Håndholdt hverdagsteknologi
Nå for tiden slår Arendal et slag for
håndholdt hverdagsteknologi. Vi har
det i lommen, i vesken, og det er smått,
vi bruker det hele tiden – og vi holder det
i hånden. Og ikke er det hjelpemidler som
er utviklet for funksjonsnedsettelser.
– Det er hverdagsteknologi som er
utviklet for alle, og det er nettopp dette
som både gir store perspektiver og store
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utfordringer. Nesten
alle folk har snart en
smarttelefon på seg,
men hvordan sikrer
vi at teknologien
kan brukes for å lette
lese- og skrivevansker? Her spiller
markedskreftene en
avgjørende rolle. Millioner av apps kommer
og går, og det å ha oversikt som fagperson
er en stor utfordring. Eksperimenter, hardt
pedagogisk arbeid og ikke minst erfaringsutveksling vil være nøkkelord for en faglig
optimal didaktikk og implementering av
håndholdt hverdagsteknologi på leseog skriveområdet, sier Arendal.
For tiden er fascinasjonen stor for smarttelefoner og lesebrett, men når noen
hevder at PCen og dens lese- og skriveteknologi kan erstattes av en smarttelefon,
blir han betenkt.
– Da har man ikke sett potensialet og
de muligheter som PCen gir voksne med
lese- og skrivevansker i både utdanning
og arbeid, særlig til større lese- og skriveoppgaver. At smarttelefonen er et godt
supplement, er en annen sak. Å få en
monteringsveiledning lest opp på smarttelefonen, skanne en QR-kode som følger
med produktet og få vist monteringen som
videoklipp, er eksempler her, sier han.
Utnytte teknologien for optimal støtte
Det er åpenbart at lese- og læringsbegrepet er inne i et stort paradigmeskifte
på grunn av den teknologiske utviklingen
og krav fra samfunnet. Arendal mener at
PC-lesing MÅ ses som en kulturteknikk
som avspeiler og understøtter læringen
som finner sted i samfunnet. Og at den til
enhver tid aktuelle teknologi utnyttes til

▼
optimal støtte og gagn for alle, og særlig
for mennesker med særskilte behov.
– Å se på bruk av teknologi som feil
og juks må være et overstått kapittel. Det
avgjørende er ikke teknologien i seg selv,
men hvordan og til hva den brukes – og
hva vi oppnår med å bruke den. Om vi
kan forstå et budskap, tilegne oss viten
og delta i samfunnet, sier Arendal.
Frem til 2015 investerer den danske
regjeringen en halv milliard danske
kroner for å øke bruken av IT i grunnskolen. Staten forutsetter en kommunal
satsing i minst samme størrelse. Det må
en ambisiøs målsetting til for at økt bruk
av IT skal skape reelle forandringer
for elever, lærere og foreldre, skriver
Ministeriet for børn og undervisning i
Danmark på sin hjemmeside. En stor
del av midlene går til tilskudd for innkjøp
av digitale læremidler til skolene.
Motvirker stigmatisering
og fremmer inkludering
Det er danske forlag som står for utviklingen av de digitale læremidlene.
Arendal er opptatt av at læremidlene
skal være tilgjengelige for alle, og mener
at det bør være krav om tilgjengelighet
for å få tilskudd fra staten.
– Jeg forventer at dette kravet kommer
på plass snart. Tigjengelighet betyr at
ALLE elever i skolen kan bruke PC-lesing
og ordprediksjon når de benytter de
godkjente og tilgjengelige digitale
læremidlene. Dette betyr mye for inkluderingen av elever med lese- og skrivevansker i den ordinære undervisningen.
Bruk av IT-støtte blir mer alminnelig, og
dermed motvirkes stigmatiseringen av
barn med spesielle behov. n

ERIK ARENDAL

er spesialkonsulent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus
Universitet. Arendal har også 15 år bak seg fra
Hjælpemiddelinstituttet i Danmark og ett år i
den danske Socialstyrelsen hvor han begge
steder arbeidet med teknologi til barn, unge
og voksne med lese- og skrivevansker.
Mail: EARE@dpu.dk

IT-RYGSÆK TIL ORDBLINDE

er en ryggsekk med bærbar PC, støtteprogrammer med syntetisk tale, program
for ordprediksjon og tekstgjenkjennelse
samt skanner og en c-pen/skannerpen
(www.cpen.com/) som kan brukes til å skanne
og behandle tekst så den kan leses opp.

AKTUELLE LENKER

Center for Undervisningsudvikling og
Digitale Medier ved Aarhus Universitet:
• www.tdm.au.dk
Prosjekt PC-læsning:
• www.hmi.dk/pc-laesning
Prosjekt PC-læsning og animasjon fra
1. klasse:
• http://www.hmi.dk/media/Bodil Kjær.pdf
• www.mindre-specialundervisning.dk
Å skrive seg til lesing:
• http://salg.lex.no/hs/HS07033233.pdf
• http://ans.hsh.no/home/atr/tekstskaping/
index.htm
• www.statped.no/hjelpemidler
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Comeniusprisen 2012
Marianne Løkholm Lewin, leder for Comeniusutvalget, og Knut Ramberg, Hilde Havsjømoen,
Randi Kvåle, alle tre fra Statped.

Huseby kompetansesenter i Oslo ble vinner av Comenius-prisen
2012 som ble delt ut i januar. Gjennom europeisk samarbeid har
senteret, som nå er en del av Statped sørøst, bidratt til at blinde
og svaksynte elever får tilpasset og god undervisning.
Tekst: Anne Grethe Hellerud, Statped. Foto: Dan Nachtnebel

Hvordan gjøre det lettere å lære matematikk
for elever som er blinde? Hva finnes av
metodikk og verktøy i andre land? Dette
var sentrale spørsmål da de norske spesialistene søkte seg inn i europeisk samarbeid gjennom Comenius-programmet.
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– Matematikkopplæringen for elever som
er blinde, er et veldig lite fagområde både
i Norge og internasjonalt. Da blir det ekstra
viktig å treffe internasjonale kolleger og
diskutere undervisning, metodikk og
læremidler, sier Hilde Havsjømoen. Hun

er avdelingsleder i Statped sørøst, som
Huseby kompetansesenter nå er en del av.
I Comenius-samarbeidet utviklet de
europeiske partnerne blant annet et
nettsted som nå fungerer som et pedagogisk verktøy for lærere som underviser
elever som bruker punktskrift. Nettstedet
består av felles anbefalinger, tips og
erfaringer, og gir eksempler på god
praksis.
– Målet vårt var å gjøre matte enklere
og mer tilgjengelig for elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Det
har vi klart. Metodene og verktøyene som
vi lærte om i prosjektet, videreføres nå til
norske elever, sier Havsjømoen.

Tegnspråk for
døve innvandrere

Fakta
• Comenius-prisen er stiftet for å løfte
frem gode resultater fra europeisk
utdanningssamarbeid. Prisen deles
ut av Senter for internasjonalisering
av utdanning (SIU).
• Comenius er et program for samarbeid
innenfor grunn- og videregående opplæring på tvers av landegrenser i
Europa. Gjennom en rekke tiltak gis det
økonomisk støtte til samarbeid i Europa,
både til enkeltpersoner og institusjoner.

I Norge er en tegnspråklig læringsressurs med 50 timer samfunnskunnskap. Målgruppen er innvandrere
som er døve og har liten eller ingen
skolegang, og der muntlig kommunikasjon og praktiske erfaringer blir
viktig i opplæringen. Opplæringen
gis på norsk tegnspråk, et språk de
er i ferd med å lære seg. Det er derfor
lagt vekt på en visuell framstilling av
lærestoffet, og at språkføringen er
tilpasset en målgruppe. Det er også
lagt til tale på materiellet, og alt bygger
på kompetansemål fra læreplan
i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere.
Temaene som tas opp, er helse,
familie, døv i Norge, utdanning, arbeid,
levesett og demokrati.

For mer informasjon og
tips om matematikk for blinde
• Avdelingsleder i Statped sørøst,
Hilde Havsjømoen:
hilde.havsjomoen@statped.no
• Seniorrådgiver ved SIU, Vigdis Berg:
vigdis.berg@siu.no
• www.touchingmaths.net
• www.statped.no/Tema/Syn/Blinde-ogsvaksynte-i-skolen/

I Norge finner du på www .erher.no
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▼

Til refleksjon

Mørket

som varmer
Tekst: Andreas Wiese. Foto: Ben Goode og Dagbladet

På Det norske teatret spilles i vår et
skuespill av Olaug Nilssen: «Stort og
stygt». Det er, blant annet, historien om
ekteparet som får et barn de ikke forstår
atferden til. Et barn som er annerledes.
En gutt de ikke helt får kontakt med. De
skjønner ikke gutten, naboene skjønner
ikke dem. De kan lengte mot det normale,
men det normale er ikke lenger en opsjon.
Vi er hvert år noen som tvinges til å oppdage det.
Tittelen på skuespillet kommer fra
«Voggevise for ein bytting» av Halldis
Moren Vesaas. Voggevisa er urovekkende
i sine mørke toner. Den åpner slik:
Bysse bysse stort stygt barn.
Troll blir du kalla med rette.
Digraste gryta må hengast i jarn
om du skal få din mette.
Vogga du ligg i er snart for trang,
du kavar og skrik og vil opp i mitt fang.
Tung er du, tung – og natta blir lang
for den som må bysse ein bytting.
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Jeg studerte en gang i Bergen. Der hadde
jeg en venn som hadde mørke dager og
uker. Han gikk ikke ut, han traff ikke folk.
En vårdag fikk jeg overtalt ham til en tur
på kino, hvis han bare slapp å snakke.
Filmvalget ble tilfeldig, vi havnet på Sidney
Lumets «Pantelåneren». Den handlet om
en jødisk pantelåner som hadde overlevd
nazistene, mistet sin familie og nå tilbrakte
sitt liv i en pantelånersjappe med en
koffert lenket til en stolpe. Filmen var i
svart-hvitt, og den var mørk. Min eneste
tanke var hva jeg hadde dratt min stakkars
venn med på. Hvordan skulle dette gå, så
langt nede som han var?
Men da filmen var ove , var han som
forandret. Han var lysere, lettere, nærmest
begeistret. Dette var jo en film laget av
folk som forstod ham, som kjente hans
opplevelse av verden. Han følte seg sett.
Han følte seg ikke lenger ensom. Det var
andre der ute, andre som slet med det
samme som ham. Hadde jeg tatt ham med
på en lys, lett og glad komedie, hadde han

vært knust av livets urettferdighet og
sneket seg inn i sin mørke hule. En slik
film ville bekreftet alt han visste fra før:
Andre hadde det lett, andre kunne le,
mens han var alene i sin verden uten
farger. Han fant stor trøst i «Pantelånerens» svart-hvite sorg og smerte.

ha håp. Det viser også Olaug Nilssen i
«Stort og stygt» Men det betyr at alt må
være forankret i den situasjonen man
faktisk befinner seg i. Hjelp må være
nøktern, for hadde dette latt seg flykte fra,
hadde vi som har møtt slike utfordringer,
flyktet for lengst.

Slikt kan jeg også minnes på av Olaug
Nilssens «Stort og stygt». Men stykket
følger to spor: Det er fullt av humor
og ironi i sin skildring av naboene, et
vordende og uskyldig foreldrepar, som
i all sin iver leser bøker og skal gjøre alt
riktig. Ironien blir dobbel: Det andre paret,
de som har fått et barn som er så tungt
å bære i alle livets trapper, har fått erfare
hvor lite vi kan kontrollere. Hvor maktesløse vi er når naturens byttinger kommer
på besøk.

Jeg traff en gang en mann med en tilsvarende utfordring som den jeg hadde fått,
bare at han hadde vært der i mange flere år
enn meg.– Hvordan er det, spurte jeg, og
ventet mens han tenkte seg grundig om.
– Helt jævlig, svarte han. Det svaret trøstet
jeg meg med i mange år. Det varmet, for
det fortalte meg at jeg ikke var alene.

Barbara Ehrenreich er en amerikansk
skribent og forfatter. I boka «Livets lyse
sider» skriver hun om den hemningsløse
dyrkningen av positiv tenkning i USA.
Boka ble til etter at Ehrenreich selv fikk
brystkreft og opplevde å måtte kjempe seg
gjennom en flom av positivitetssvada og
grunnløs, lettbeint optimisme. Det
var nærmest et krav om at hun måtte se
positivt på sin egen kreft. Det var som det
mørke, det store og stygge var blitt tabu.
Men hvis man ikke ønsker å narre seg
selv, er det ikke greit å skulle presses inn
i en rosa boble av lyse tanker. I stedet
lengtet Ehrenreich etter kritisk nøkternhet,
oppriktig ærlighet. Vi kan ha en lengsel
etter samling i bånn, snarere enn flukt
i en heliumsballong.
Det betyr ikke at man ikke kan være
morsom. Det betyr ikke at man ikke kan

Kanskje er ensomhet en av de sterkeste
følelse man opplever når naturen har
rammet med en blind, tilfeldig utfordring:
Dette må noen leve med. Og noen ble deg.
Da er det som det kan vokse opp en vegg
mellom deg og alle de andre, de heldige.
De som ikke er der du er. Da kan det være
tungt når noen vil trøste eller muntre deg
opp fra den andre siden av veggen, der
hvor livet er annerledes.
Av og til er det masete når noen kommer
inn og vil lyse opp. Av og til er alt vi trenger
noen å dele mørket med. Noen vi vet vi kan
stole på. Av og til finner vi det fellesskapet
i teatersalens varme mørke.

▼

Andreas Wiese er teateranmelder
og journalist og har en døvblind
datter på Steinstua, Skådalen
skole for døvblindfødte, Statped
sørøst. Tilbudet er uerstattelig,
men han og de andre foreldrene
har likevel måtte slåss for at det
ikke skulle legges ned.
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