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Syn 2008 er en oppfølger av artikkelsamlingen Syn 2005. Igjen har
vi samlet et knippe fagartikler fra Huseby og Tambartun
kompetansesentre. Denne gangen retter vi oppmerksomheten
spesielt mot ulike aspekter ved det å leve med en synsvanske og det
å mestre dagliglivets mange gjøremål i hjem og skole. Flere artikler
beskriver utredningsmetoder som kan øke vår innsikt i ulike
synsvansker. Form og innhold i artiklene vil variere. Her vil du finne
alt fra lettlest reportasje til tyngre vitenskapelige artikler.
Hvordan kan vi best nå ut med vår synsfaglige kompetanse og
synliggjøre vårt fagområde? Diskusjon om ulike strategier og
formidlingsformer pågår stadig. Når det gjelder artikkelstoff, har
synssentrene i flere år valgt å spre publikasjoner til ulike tidsskrift.
Hensikten har vært å presentere fagstoff om syn og synshemmede
på ulike arenaer og til ulike målgrupper.
Nå henter vi fram igjen noen av de tekstene som har vært spredt
for alle vinder, i håp om at de kan bli lettere tilgjengelig for mange.
Vi tenker særlig på dem som selv har en synsvanske, pårørende,
studenter og fagfolk av mange slag. Samlingen vil vise noe av
bredden i vårt spennende fagområde, men er langt fra heldekkende
i forhold til sentrenes samlede virksomhetsområder. Artiklene vil du
kunne laste ned på sentrenes hjemmesider www.statped.no
Vi håper Syn 2008 kan bli til nytte og glede for mange!

Huseby og Tambartun, september 2008
Knut Ramberg
direktør

Øystein Forsbak
direktør

Synnøve M Sydnes
redaktør
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Ser´n kleint?
			

Å leve med en
				 synsvanske

Gunleik Bergrud
Huseby kompetansesenter
Å være liten gutt med dårlig syn på femtitallet – det er det
Gunleik Bergrud forteller om her. Teksten er hentet fra
heftet «Ser’n kleint?» fra 2008. En fortelling til ettertanke et
halvt hundreår seinere.
Ser’n kleint, han? spurte de. Ja, måtte mor svare, for det var jo et
faktum at jeg så temmelig dårlig. Jeg var fire-fem år, hadde
medfødt grå stær og var praktisk blind. Den gangen ble barn med
medfødt katarakt ikke operert før de var fem-seks år gamle;
dermed ble de svaksynte for ettertiden (amblyope).
Det var lett å oppdage at jeg var synshemmet, for jeg kompenserte
synshemningen ved enten å ta på det jeg skulle se på, eller ved å
se på det med minimal avstand. Det var forholdsvis greit når jeg
skulle gjøre meg kjent i rommet der vi var på besøk, men det var
ikke alltid like greit når jeg også ville se hvordan folk så ut i
ansiktet – da trakk mange av dem seg unna. Men så fant jeg ut
at jeg kunne høre i stedet for å se. Det var like viktig å høre på
stemmen som å se på ansiktet. Jeg kunne allikevel ikke se
ansiktstrekkene, men derimot kunne jeg høre nyansene i stemmen.
Naturlig nok ble jeg tatt med til distriktslegen. Da vi var på
lege-kontoret, ville jeg selvsagt gjøre meg kjent der også. Da mine
foreldre prøvde å hindre meg i det, sa doktoren: «La han være!
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Det er slik han ser! Han må ta på det han ikke ser.» Dermed fikk
jeg både gå tett inntil og å ta på det som var på kontoret. Den
dag i dag husker jeg både hvordan legekontoret så ut, og jeg
husker ansiktet til doktor Hytta.
Når jeg skulle telle fingre, fikk jeg ikke komme nær nok –
avstanden måtte være minst én meter. Doktoren hadde dress med
vest, og han holdt fingrene på jakkeslaget. Selv om han sprikte
med fingrene, kunne jeg ikke se hvor mange fingre det var.
Da beklaget han at han den dagen hadde tatt på seg en grå
dress.«Du hadde sikkert kunnet telle fingre på en svart dress,»
sa han. Det trodde ikke jeg, men jeg visste at jeg kunne telle
fingre hvis jeg bare kom nær nok.
Fordi jeg fikk lov til «å se» på en så aktiv måte, husker jeg
fremdeles hvordan stuene i bygda så ut. Når mor tok meg med et
sted, startet besøket med at jeg
satt pent og pyntelig på fanget
Kontinuerlig hennes. Men etter hvert, trolig
hadde jeg sår i panna nokså snart – skled jeg ned av
– på begge sider. fanget og beveget meg rundt i
rommet – gikk tett inntil og tok i
det meste. Jeg så verken mors, eller de andres engstelige blikk når
jeg tok og «så på» verdifulle gjenstander oppå bord og i hyller.
Mens jeg gjorde meg kjent i rommet, lyttet jeg til de voksnes
samtale. Plutselig kunne de stoppe midt i en setning. Jeg skjønte
ikke hvorfor de gjorde det, men når jeg snudde meg mot dem,
fortsatte de å snakke.

“

Det jeg husker fra disse stuene, er former og overflater på ulike
gjenstander, og jeg husker farger. Det var ganske vanlig at dørene
hadde flere farger – gjerne tre forskjellige. Da var det lett å finne
mønsteret; karmene hadde gjerne samme farge som de store
firkantene midt på døra. Rammen rundt disse firkantene eller
speilene hadde gjerne en lys farge.
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Sår i panna
Kontinuerlig hadde jeg sår i panna – på begge sider. Det kom av
at jeg stadig stanga mot bordhjørner som var i passende høyde.
Det lot til at jeg ikke lærte; om og om igjen stanga jeg mot
bordhjørnet.
Det var forresten ikke bare bordhjørnet jeg stanga mot; det var
mye annet som også stod i veien for meg. Et spett som var
plassert ute på tunet, en trillebår midt på den veien hvor det
vanligvis ikke sto noe, eller en gjerdestokk som stod på skrå mot
en vegg. Dette var nok hindringer, men var ellers bare en del av
det daglige liv for meg.
På Øyeklinikken
Vinteren 1947/48 var jeg på Øyeklinikken i Skien og ble operert.
Første gang sa de at «de stakk opp stæren». Neste gang sa de at
«de tok stæren». Fra Øyeklinikken har jeg mange minner. Jeg var
sammen med bare voksne mennesker, og mange av dem husker
jeg fremdeles med stor glede.
En mann laget hatter av aviser til meg. Han sa at jeg skulle gå
rundt på rommene og ta opp kollekt. Jeg tok hatten, gikk rundt
på rommene og sa: kollekt, kollekt, kollekt. Hatten ble fylt med
1-øringer, 2-øringer og 5-øringer. En mann brukte alltid å svare:
«Jeg har ingen småpenger.» Det syntes jeg var underlig – for jeg
hadde jo ikke bedt om småpenger.
En annen mann, som jobbet på PP (Porsgrund Porselænsfabrik), fikk
laget et krus til meg, med navnet mitt på. Det var hans kone som
lå på sykehuset, men mannen besøkte henne hver dag. Jeg ble
godt kjent med både han og kona. Når han kom på besøk, passet
jeg alltid på å stikke innom rommet en tur. Ellers var jeg også rett
som det var på rommet og snakket med kona. Slik jeg husker det
nå, så lå hun i senga hele tiden.
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Den jeg husker aller best fra Øyeklinikken, var søster Anna. Det
føles som at jeg var mye sammen med henne – kanskje hver dag.
Vi hadde mange, lange, hyggelige samtaler. Hun «samtalte» med
en femåring! Hun tok den lille gutten på alvor. Søster Anna snakket
blant annet mye om min framtid. En framtid som hun hevdet skulle
bli hyggelig og god. Hun var sikker på at jeg kunne passe som
«taler».
De eneste talerne jeg hadde hørt den gangen, var talerne på
bedehuset. Selv om jeg bare var fem år, likte jeg godt å høre på
gode talere. Allerede da var jeg vant til å lytte. Men skulle jeg bli
taler? – Jeg bar nok heller på et håp om å kunne spille et
instrument. Om det var søster Anna eller jeg som lot fantasien løpe
mest, vet jeg ikke, men for meg var det i alle fall noen fantastiske
stunder, som har bitt seg fast i meg.
Etter et par nye besøk hos distriktslegen ble jeg så sendt til
doktor Solvang i Drammen. Han var bestemt på at jeg måtte til
Rikshospitalet. Om det høyre øyet, som var operert i Skien, sa han:
«Det øyet er spolert! Kom dere til Rikshospitalet så gutten får se!»
Men først ble det en ny tur til Øyeklinikken i Skien. Denne gangen
var jeg der ikke så lenge. Det var bra, for nå traff jeg ikke så mange
hyggelige mennesker.
Men søster Anna var der, og hun var den samme.

forresten rundt hele hodet, men den dekket ikke det venstre øyet,
så jeg kunne se litt.
En dag da jeg pekte på bandasjen og snakket om øyet som var
operert, sa søster Anna: «Det er ikke noe øye der nå, – det var
kommet betennelse i det, så vi måtte ta det.» Om det var jeg som
ikke forstod konsekvensene, eller om det var fordi søster Anna sa
det, vet jeg ikke, men jeg hadde ingen vonde følelser, bare
registrerte det hun sa.
Senere har jeg møtt noen få mennesker, som har evne til å fortelle
noe vanskelig på en slik måte at det er greit å takle. Egentlig
hadde jeg nok ikke sett så godt med det høyre øyet, som nå var
borte, men jeg husker at jeg så med det – lys, farger og konturer.
Jeg vet ikke om jeg kunne forskjell på høyre og venstre fra før,
men nå var jeg sikker: Jeg så på venstre, for høyre var glassøye.
Fra jeg var temmelig liten, hadde jeg nokså høy smerteterskel
– men da legen satte inn et glassøye i øyehulen, der det var nokså
ferske sår, fikk jeg en opplevelse jeg fremdeles husker.

En kveld kom hun og hentet meg – jeg skulle opereres.
Jeg ble lagt på operasjonsbordet – lå på en slags kald gummi
(kanskje det var plast?). Legen var irritert, fordi «den ene flasken
var tett». Så fikk jeg plutselig noe kaldt og klamt over ansiktet, det
luktet nafta. Etter kort tid var jeg borte. Da jeg våknet igjen, satt
jeg på operasjonsbordet, og bare søster Anna var der. Hun var litt
stille, men om litt bar hun meg inn i senga mi. Jeg vet ikke hvor
mange dager jeg hadde bandasjen foran øyet – bandasjen var
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Hjemme igjen
«Må me tåkå det ut?» Min mor fikk nok en støkk i seg, da hun
fikk beskjed om at glassøyet skulle tas ut om kvelden og ligge i
bordvann om natta. Men det gikk greit. Hun var mye mer
nennsom enn legen. Dessuten gikk det ikke mange dagene før jeg
ordnet det selv. Og etter hvert lot jeg være å ta det ut om natta.
Men jeg vasket det i bordvann hver morgen og kveld.
Da jeg kom hjem med glassøye, var min yngste søster spent på
om jeg kunne gråte tårer med det øyet. Hvor lang tid det tok før
hun kunne sjekke det, vet jeg ikke, men en søndag formiddag
gråt jeg. Hun kom løpende til – og kunne konstatere at jeg gråt
tårer med glassøyet også.
Den dagen ville jeg ut og gå på ski, men det fikk jeg ikke lov til;
det var for kaldt. For noen uker siden hadde jeg fått betennelse i
øyet med betydelige konsekvenser. Såret inni øyehulen var neppe
grodd, så min mor våget ikke å utsette det for sterk kulde.
Utpå våren det året hadde jeg en hendelse som kan belyse hvor
dårlig jeg så. En kveld da mor og jeg hadde vært i havnehagen og
hentet kua, hadde jeg en skrekkelig opplevelse. Jeg var fortrolig
med det meste, men jeg var redd hester og hunder. På vei fra
havnehagen gikk mor foran og jaget kua hjemover.
Da jeg nærmet meg tunet, så jeg noe stort som stod ved veien.
Jeg trodde det var naboens hest, ble livredd og løp for livet – hylte
og skreik. Men så kom mor løpende etter meg. Det var nemlig
hun som var «hesten». Hun hadde stått i veikanten og sett utover
bygda. Trolig stod hun et par meter fra meg, da jeg trodde hun
var en hest.
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Brevet
Senere kom det et brev fra Rikshospitalet til mine foreldre.
I det stod det at jeg burde sendes til Dalen off. skole for blinde.
«Dette er utvilsomt den eneste rette skolen for ham,» stod det.
Dette var nok svært vanskelig for mine foreldre, for jeg kan huske
at de viste brevet til svært mange, som kom innom. Jeg skjønte
ikke hva det egentlig gjaldt, men jeg merket godt stemningen –
og mor fikk lett tårer i øynene. Det hørte jeg på stemmen hennes,
og jeg så at hun av og til tørket seg i øynene.
Mine foreldre tok avgjørelsen. De ville ikke sende meg bort. Da var
det kanskje en fordel at far var formann i skolestyret. I alle fall
begynte jeg på den skolen jeg tilhørte – begynte sammen med
fem andre fra grenda.
Klippet fra Optikeren nr. 7/2007

Om bekymring og beskyttelse

Aase Frostad Fasting
Huseby kompetansesenter
Foreldre til premature barn bekymrer seg iblant for at en
dramatisk start som foreldre til et sårbart barn, kanskje
kan bidra til at de overbeskytter barnet når det vokser opp.
Artikkelen omhandler ikke spesifikt synsvansker, men temaet
er aktuelt for svært mange foreldre som blir henvist med sine
små barn til kompetansesentrene for synsvansker.
Grensen mellom beskyttelse og overbeskyttelse er vanskelig
å trekke. Foreldre opplever at det til syvende og sist er dem
selv som må vurdere hva som er riktig å gjøre i forhold til
bekymring og beskyttelse. Mange synes dette er en vanskelig
grensegang. Ett spørsmål er om systematiske oppfølgingsprogram
kan hjelpe foreldre til økt trygghet når det gjelder bekymring og
beskyttelse. Det forutsetter at foreldrene kan snakke om sine
bekymringer med fagpersoner. Det er sannsynlig at det vil være en
prosess over tid for foreldre å utvikle en rolle der grenser flyttes,
slik at barnet ivaretas med beskyttelse, men også får anledning til
å vokse med redusert beskyttelse og tilpassete utfordringer i
dagliglivet. Denne balansegangen er en utfordring for de fleste
foreldre som oppdrar barn, men er en særlig utfordring når barnet
har hatt alvorlige medisinske komplikasjoner eller har en
funksjonshemming.
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At foreldre beskytter sitt barn i forhold til det som oppleves som
fare, er sannsynligvis universelt. Hva det innebærer vil variere i
ulike kulturer og i ulike familier, og vil forandre seg over tid med
barnets alder. I denne artikkelen vil jeg drøfte spørsmål knyttet til
beskyttelse, det vi kan kalle merbeskyttelse og det som gjerne kalles
overbeskyttelse, og da særlig i forholdet mellom foreldre og
prematurt fødte barn. Noen foreldre som opplever at barnet har
vært alvorlig sykt den første tiden, fortsetter å være beskyttende
overfor barnet i større grad og lenger enn kanskje nødvendig, og
kan dermed bidra til at barnet går glipp av erfaringer som vil
bygge barnets toleranse for krav, og påvirke barnets mestring og
løsningsstrategier. Samspillet og forholdene i familien og
overbeskyttelse kan påvirke barnets utvikling. Det finnes enkelte
spredte studier om hvordan samspillet mellom foreldre, eller
kanskje særlig mødre og barn, kan utvikles når barnet har vært
alvorlig sykt. Funn fra slike undersøkelser vil bli drøftet.
Grenseoppgangen mellom beskyttelse, mer-beskyttelse
og overbeskyttelse
Et prematurt født barn oppfattes som et «risikobarn», det vil si at
vi vet ikke sikkert hvordan prematuriteten og de tidlige medisinske
komplikasjoner kan komme til å påvirke barnets utvikling, og
hvilke problemer barnet kan få ut over det somer kjent i
nyfødtperioden. Dette vet de fleste foreldre, og samtidig som
foreldrene gleder seg over barnets fremskritt, søker de kunnskap
om eventuelle følger av medisinske komplikasjoner. Foreldre
bekymrer seg naturlig nok ofte i betydelig grad over det de kan
lese og høre. Mange opplever også at det ikke er lett å ta opp
slike bekymringer med helsepersonell, kanskje heller ikke innen
familien. Helsepersonell fokuserer gjerne på at det ser ut til å ha
gått bra og vil være forsiktige med uttalelser om prognose,
og besteforeldre vil trøste og berolige ved å slå fast at de ser
barnet som et mirakelbarn. Det er åpenbart at det premature
barnet trenger beskyttelse, ja, det er faktisk åpenbart at mange av
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disse barna har behov for mer omfattende deltakelse og innsats fra
foreldrene enn det et barn vanligvis har. Dette kan vi kalle for
merbeskyttelse. Dette er imidlertid en beskyttelse som er kvalitativt
forskjellig fra det vi kan kalle overbeskyttelse (Grue 1998). Mens
overbeskyttelse innebærer at foreldrene tilbyr barnet mer hjelp og
beskyttelse enn det barnet trenger, så innebærer en merbeskyttelse at
foreldrene bidrar til å legge en del forhold til rette som muliggjør
trygghet og selvstendig utvikling hos barnet. Grensegangen mellom
merbeskyttelse og overbeskyttelse kan imidlertid være vanskelig å
trekke. Foreldrene lever med en kontinuerlig utfordring som det er å
vurdere og balansere merbeskyttelse opp mot barnets reelle behov, og
samtidig gi barnet nye utfordringer gjennom faser i utviklingen. Disse
utfordringene vil bli drøftet med utgangspunkt i ulike faser.
De første krevende månedene
Mange foreldre opplever at barnet «tilhører» sykehuset de første
månedene fordi medisinske undersøkelser og vurderinger står så sterkt
i fokus, barnet befinner seg i kuvøse, koblet til ulike måleinstrument,
og foreldrene er på et vis engstelige tilskuere (Gravdahl Garelius
2000). Hvordan disse opplevelsene og en ofte dramatisk fødsel
påvirker foreldrene rent psykisk, har vi lite forskning på. At hendelsene
kan beskrives som en dramatisk, ofte traumatisk situasjon, synes
rimelig. Psykiske reaksjoner på ulike dramatiske og traumatiske
hendelser er beskrevet i psykologisk litteratur, men ikke særskilt
knyttet til opplevelser rundt prematur fødsel og tidlige medisinske
komplikasjoner hos et barn, som for mange innebærer opphold i
intensivavdeling.
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Endelig hjemme – bekymringene fortsetter
«Vi ble sendt hjem med pustemonitor og beskjed om å passe på,
for han var mer disponert for krybbedød enn andre babyer.» Dette
uttalte en mor i forbindelse med en spørreundersøkelse som jeg
gjennomførte før oppstart av Rikshospitalets oppfølgingsprogram
i samarbeid med Foreldreforeningen for premature barn. Vi kan
forstå at foreldre i en slik situasjon blir særdeles bekymret og
engstelige.
For foreldrene er det å komme hjem med barnet en situasjon der
barnet endelig er blitt deres eget barn. Barnet er «friskmeldt»,
men noen blir som vi vet utskrevet med problemer som innebærer
en krevende omsorgssituasjon på grunn av spise- og ernæringsvansker, pustevansker eller reguleringsvansker. Foreldrene opplever
nå å være alene om alle vurderinger og tiltak, situasjonen reiser
nye bekymringer: Vil jeg klare å være en god nok forelder for
dette sårbare barnet? Det er ikke lenger en akuttfase, men barnet
krever fortsatt mye oppfølging og beskyttelse.
Førskolealder
Spørsmålet om når barnet kan og bør begynne i barnehage,
opptar mange foreldre i denne fasen. Når barnet har
luftveis- og pusteproblemer, blir noen anbefalt å utsette start
i barnehage på grunn av den utsatthet for smitte som
barnehage kan innebære. Barnet er ofte blitt sterkere og friskere,
men likevel fører de tidlige bekymringene til at noen foreldre
isolerer seg i forhold til besøk og samvær med andre, ut fra angst
for smitte, eller fordi omsorgssituasjonen i seg selv er krevende.
En del barn får regelmessig behandling av for eksempel
fysioterapeut i førskolealder, og kan fortsatt ha behov for
medisinsk oppfølging.
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Skolealder
Behovet for beskyttelse hos barnet vil selvsagt variere alt etter om
barnet har fått en skade eller har funksjonsvansker. De aller fleste
barn får ingen skade, men kan være sårbare likevel. En del barn
kan få diffuse skader knyttet til mangelfull surstofftilførsel til
hjernen eller hjerneblødning. Slike barn kan i alle fall utvikle seg
fint, selv om en del av dem kan få vansker som oftest først blir
synlige når barnet begynner på skolen. Studier av prematurt fødte
barns utvikling viser at relativt mange kan få lærevansker og/eller
vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet. Selv om det går
fint med de aller fleste barna, vil foreldre likevel bekymre seg for
at deres barn kan være en av dem som kan få lærevansker eller
andre vansker. Noen barn får synsrelaterte vansker med cerebral
synshemming (CVI). Dette er barn som ofte henvises til Huseby
kompetansesenter, til tverrfaglig utredningsteam, der jeg arbeider.
For de familier dette gjelder, og for foreldre til barn som har andre
typer vansker, vil balansegangen mellom hjelp og tilrettelegging
med skolearbeid og i aktiviteter og det å stille krav til barnet ofte
være særlig vanskelig. Barnets vansker kan være subtile og likevel
gi store utslag i enkelte situasjoner, vanskebildet er ikke lett å
forstå. «Rart at et barn som virker så oppegående, kan være så
funksjonshemmet,» sa en lærer som var på kurs om perseptuelle
synsvansker på Huseby, om eleven sin. Mange foreldre kan fortelle
at de nærmest driver hjemmeskole med barnet i lekselesing, fordi
barnet har store problemer med å tilegne seg skolestoffet
ved lesing og skriving. Barnet kan også ha vansker med
matematikkopplæring, fordi mengde, tidsbegreper og forståelse
av romlige forhold som er viktige forutsetninger i matematikkforståelse, er en spesifikk vanske hos enkelte barn. For at barnet
skal utnytte sitt læringspotensial, behøver det en tilrettelegging i
skolesituasjonen og i skolearbeidet som også krever stor
oppmerksomhet fra foreldrenes side. Barn med slike vansker kan
også være utsatt for sosial eksklusjon, både fordi de andre barna
registrerer at de er litt «annerledes», og fordi en del av dem kan

19

ha problemer med å fungere godt i store grupper fordi de mister
oversikten. Hva er merbeskyttelse og hva er overbeskyttelse i en
slik situasjon? På spørsmål til en mor om gutten hennes
(som har store problemer med å
orientere seg og finne frem) nå
Jeg tror at han kan klare å gå til skolen selv,
vil klare det, men jeg svarte hun: «Jeg tror at han vil
er ikke sikker på om jeg klare det, men jeg er ikke sikker
kan klare det, på om jeg kan klare det, om jeg
tør å slippe ham.»
om jeg tør å slippe ham. Det å kunne få hjelp til å våge å gi
barnet utfordringer det kan vokse
på, selv om det er en risiko for at det møter problemer, kan
nettopp bidra til at foreldre klarere ser balansepunktene mellom
nødvendig beskyttelse og overbeskyttelse. At foreldre kan få slik
hjelp, kan komme til å få betydning for barnets utvikling og
toleranse for krav på lengre sikt.

“

Ungdomsalder
Vi vet lite om hvordan ungdom som har vært prematurt født,
opplever foreldrenes beskyttelse og involvering. Behovet for hjelp
med tilrettelegging og konkret hjelp for eksempel med lekser, vil
variere mye blant de unge. Noen har en funksjonshemming,
og vil være avhengig av praktisk hjelp og støtte lenger enn
andre ungdommer, for å kunne delta i fritidsaktiviteter og i
jevnaldrendegruppen.

der barnets fortsatte avhengighet av foreldrene skal balanseres
mot løsrivelse, uavhengighet og frihet til å leve eget liv. I studier
der prematurt fødte tenåringer ble undersøkt med hensyn til
psykiske symptomer senere, har både en kanadisk og en norsk
undersøkelse konkludert med at disse tenåringene, sammenlignet
med jevnaldrende født til termin, kommer dårligere ut (Saigal et
al. 2003, Indredavik et al. 2004). Det er først og fremst engstelse,
eller unnvikende og engstelig atferd en finner hos de prematurt
fødte ungdommene. Det har vært spekulert i om dette er
konsekvens av prematuriteten, eller om det er mer kontekstuelle
faktorer som spiller inn, for eksempel foreldres overbeskyttelse og
bekymring som har påvirket barna.
Selvstendighet og samspill med andre
– hvordan utvikles selvstendighet
Hvordan utvikler barn evne til selvstendighet? Det er et spørsmål
som foreldre så vel som forskere er opptatt av og har synspunkter
på. Barns sosiale fungering er for en stor del bestemt av deres
evne til sosial kommunikasjon. At barnet får tilstrekkelig med
utfordringer ut fra sine forutsetninger, og at det også får støtte til
å håndtere sine eventuelle reduserte forutsetninger på en tryggest
mulig måte, vil påvirke barnets evne til sosial kommunikasjon.
Et barn som tør å fortelle de andre barna at «dette klarer ikke jeg
fordi jeg ikke ser så godt eller ikke er så sterk i beina, kan du
hjelpe meg», vil være tryggere i jevnaldrendeflokken enn et barn
som stille trekker seg tilbake fordi det ikke regner med å klare det
de andre klarer.

Funksjonshemmede unge opplever en sammenheng mellom
foreldreinvolvering i venner og overbeskyttelse (Grue 1998).
Det kan være et uttrykk for at samvær med venner er et
område der foreldre til funksjonshemmede barn har problemer
med å balansere de unges ønsker om frihet med egne ønsker eller
behov om ha oversikt og innsyn. Dette er imidlertid en situasjon
som mange unge og foreldre vil kjenne igjen, også når den unge
ikke har funksjonsvansker. Ungdomstiden er den perioden i livet
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Diskusjon
Det er publisert en mengde studier om hvordan det går med
prematurt fødte barn når det gjelder vekst, utvikling og
funksjonsvansker (Stjernqvist 1999, Ulvund et al. 1992).
I litteraturen er det få studier som omhandler foreldrenes situasjon
og reaksjoner, og den påvirkning dette kan ha i forhold til utvikling
av samspill mellom foreldre og barn og i familien generelt. Barnets
utvikling og selvstendighet videre påvirkes både av eventuelle
skader og av medisinske komplikasjoner i nyfødtperioden, men
også av samspill i familien, den sosiale kontekst barnet vokser opp i,
og erfaringer som det enkelte barn gjør i barndommen. Påvirkning
og erfaring som barnet gjør i familien, sammen med
prematuriteten, kan utgjøre en dobbelt risiko for enkelte barn
(Smith et al. 1994). Allerede på nyfødtavdelingen kan en ved et
intervensjonsprogram påvirke stressnivået hos foreldre, noe som
igjen vil påvirke samspillet med barnet det første året (Kaaresen et
al. 2006). Denne studien følges opp for å vurdere om denne
effekten vil holde seg over tid. Dette er viktig informasjon i forhold
til å kunne hjelpe foreldre med prematurt fødte barn til å bearbeide
og redusere uro og bekymring,
samtidig som foreldrene lærer å
Usikkerhet hos tolke sitt barns uttrykk og atferd og
voksne og uklare signaler utvikle et tryggere samspill med
fra barn kan lett føre til barnet. Å lære å forstå sitt barns
at foreldrene kan bli individualitet og atferd er viktig for
foreldres trygghet og evne til å
overstimulerende vurdere barnets behov for reaksjon,
og intense i sin omsorg, støtte og beskyttelse. Foreldrenes
eller overbeskyttende. opplevelser mens barna lå på
nyfødtavdelingen, og deres
engstelse for hvorvidt barnet ville overleve eller bli varig skadet, kan
medføre at foreldrene oppfører seg annerledes overfor det
premature barnet enn overfor et annet barn. Over tid kan
eventuelle avvik i samspillet føre til at det utvikler seg problemer
som kan gi opphav til selvoppfyllende profetier. Usikkerhet hos

“
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voksne og uklare signaler fra barn kan lett føre til
at foreldrene kan bli overstimulerende og intense i sin omsorg,
eller overbeskyttende. Det kan på lengre sikt få konsekvenser for
barnets videre utvikling (Smith et al. 1999).Vi kan ikke på forhånd
vite hva som er en riktig balanse mellom beskyttelse og
overbeskyttelse for det enkelte barn. Det er også vanskelig å si
hva som er faktiske beskyttende faktorer, i forhold til bekymring
og de særskilte behov det enkelte barn kan ha. Det er mye som
tyder på at familien har en kritisk rolle når det gjelder sosial
inkludering, eventuelt sosial eksklusjon. Ett aktuelt spørsmål i
denne sammenheng er hvordan sosial kompetanse utvikles.
Kompetanse hos barnet vil væreavhengig av flere faktorer både
hos barnet selv (bl.a. kognitiv fungering, evne til selvregulering og
utvikling av kontroll), men også av tilknytnings- og
samspillsfaktorer, og den sosiale konteksten som barnet vokser
opp i (Sameroff et al. 1997).
Spørsmålet om det finnes effektive foreldrestøttende tiltak er
drøftet i en rapport fra Kunnskapssenteret om oppfølging av
prematurt fødte barn. Rapporten konkluderer med at
dokumentasjonsgrunnlaget er svakt og at det er store
kunnskapshull på feltet. Enkelte tiltak på nyfødtavdelinger synes
å ha en positiv effekt når det gjelder ernæring, respirasjon og
varighet av sykehusopphold. En norsk studie har vist redusert
stress hos foreldre det første året etter et grundig
intervensjonsprogram på nyfødtavdelingen og i hjemmet
(Kaaresen et al. 2006). Ut over dette finnes det få systematiske
oversikter over effekten av såkalte forebyggende tiltak og
intervensjon.
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Konklusjon
Grensegangen mellom nødvendig beskyttelse og overbeskyttelse
knyttet til omsorg for et prematurt født barn, kan være vanskelig.
Når det gjelder beskyttelse knyttet til medisinske komplikasjoner
som for eksempel lungeproblemer og risiko for smitte og andre
medisinske spørsmål, er det viktig for foreldre å ha mulighet til å
kunne rådføre seg med lege. Balansegangen mellom det å legge
til rette for barnet og stille krav til barnet, er vanskelig, og foreldre
står ofte alene om vurderinger om hva som er fornuftig å gjøre i
mange situasjoner. Å kunne snakke om det vanskelige med denne
balansegangen med andre foreldre som kjenner situasjonen, kan
være til god hjelp. Helsestasjonen vil i de tidlige årene være den
vanlige samarbeidsparten for foreldrene, men erfaringene ved
helsestasjonene når det gjelder ekstremt premature barn vil ofte
være sparsom. Oppfølgingsprogrammer som er utviklet ved mange
sykehus for prematurt fødte barn,
og som nå anbefales som norm,
...foreldre står ofte alene bør gi foreldre gode muligheter
om vurderinger. både til å få ulike fagpersoner til å
kartlegge barnets utvikling og
eventuelle funksjonsvansker, samtidig som foreldrene gjennom
dette kan få mulighet til å drøfte eventuelle bekymringer, og
barnets behov for beskyttelse balansert mot utfordringer, med
fagpersoner som har sett barnet og har erfaring og kunnskap om
premature barns utvikling. Hvordan systematiske
oppfølgingsrutiner kan bidra til å redusere foreldres bekymring
også i forhold til overbeskyttelse av barnet, er et
forskningsspørsmål som bør følges opp i fremtiden.
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Når ungdom mister synet
– BLÅLYS PÅ!
		
Synnøve M. Sydnes
Huseby kompetansesenter
– Det er ikke mor og far som sparker deg bak når du mister
synet. De nærmeste er naturlig nok følelsesmessig involvert,
og kan ta synstapet tyngre enn oss. Dessuten kan de ikke
være rundt deg 24 timer i døgnet. Nei, det trengs minst et
kompetansesenter for å komme seg videre. Dette er de
skjønt enige om, de tre kompisene som opplevde hvert sitt
«annus horribilis» i 2005.
Rykk tilbake til start
– Du ser på deg selv som en ressursperson, og kan ikke tenke deg
å være noe annet enn det. Men så blir du brutalt satt tilbake. Du ser
så dårlig at du ikke har lyst til å gå utenfor porten hjemme. Ikke
finner du veien til butikken, og ikke finner du varene. Ikke vet du
hva slags sedler du legger på disken, og ikke hva de gir deg tilbake.
Du har ikke lyst til å gjøre noe dumt. De mest dagligdagse
gjøremålene blir vanvittig vanskelige, og usikkerhet vet du alt om.
Du sitter og lurer på om du smører brødskiven på en appetittlig
måte. Slik kan det være å miste kontroll, sier Truls, den eldste av de
tre kompisene.
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Aleksander, Frode og Truls er på kurs på Huseby kompetansesenter,
og jeg møter dem til en prat i en pause. Rundt bordet sitter de, tre
unge karer på 18, 32 og 34 år. De ser ut som folk flest i den
alderen, bare litt kulere enn gjennomsnittet. Men det som bringer
dem sammen, er alvorlig nok. I 2005 opplevde alle tre et
dramatisk synstap. Frode ble helt
blind 18. januar 2005. Han er
... mye må læres
nøye med datoen. De to andre
på nytt. Full
har litt restsyn, men fungerer i
mange situasjoner som blinde.
omstilling av livet 		

“

samtidig som en også

Først må du vinne i lotto
skal gjennom en sorg.
De tre karene snakker om hvordan
Alt på en gang.
det var å gå og surre hjemme
alene for å finne ut av tingene.
Små hverdagslige gjøremål krever utrolig mye innsats og
tankekraft, og mye må læres på nytt. Full omstilling av livet
samtidig som en også skal gjennom en sorg. Alt på en gang.
De har fått erfare at det er svært varierende hva kommunen stiller
opp med når en ungdom eller voksen mister synet.
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– Det er visst ikke vanlig å sette blålys på når en ungdom mister
synet. Kursopplegg på Huseby var det knapt noen som visste om,
sier Frode. – Det handler om flaks og uflaks, mener Truls.
– Det å komme til Huseby er som å vinne i lotto. Vi er heldige, og er
eksempler på at tilfeldighetene rår. Vi, og mange med oss, har
opplevd at verken sykehus eller kommuner henviser til Huseby.
Det ser ut til at få er kjent med tilbudet. Det triste er at det er så
tilfeldig om en får skikkelig hjelp. På den måten fungerer systemet
svært urettferdig i forhold til folk flest.

opplever et synstap. Det blir lettere å si nei til noe enn ja. Her
deltar vi. Vi øver og lærer – og etter hvert mestrer vi mer og mer.
Godt å komme over kneiken i forhold til å gjøre noe selv.
– Deilig den dagen du fyller kaffekoppen selv uten å søle, smiler
Frode. – Men det er ikke bare kaffekoppen som skal fylles, parerer
Truls. – Vi skal lære mobilitet, bruk av hvit stokk, punktskrift,
spesialprogramvare for IKT og mye mer. Samtidig skal du jobbe
deg igjennom en krise. – Hverdagen er fremdeles en utfordring,
og er ikke blitt hverdag, sier Frode. – Det er mye igjen å lære. Ennå
har jeg ikke satt meg ned og tenkt at slik er det, og slik blir det.

Da tilbudet om kurs endelig kom, var det likevel ikke bare-bare å ta
imot. – Jeg hadde ikke mye lyst til å reise til Huseby. Det er faktisk
en høy terskel å trå over, sier Aleksander. – Men nå er jeg glad for
at jeg kom meg av gårde. Jeg har lært mye, og ikke minst truffet de
to typene der. – På Huseby har de alt det vi trenger under samme
tak, og fagfolka vet hva de driver med. Her er øyelege, optiker,
synspedagog, mobilitetspedagog og psykolog. Jeg husker jeg
tenkte:
Finnes virkelig et slikt sted? Det gjør det faktisk, sier Frode.
Hverdagen er ikke blitt hverdag ennå
– Hvorfor er det så viktig å komme til Huseby?
– Opplever du et alvorlig synstap, er det ikke bare-bare å surre rundt
alene hjemme, forteller Truls. – Det
lyser rødt i forhold til utdannelse og
Opplever du et jobb, og forholdet til de nærmeste
alvorlig synstap, er det blir annerledes. Du må ta noen nye
ikke bare-bare å surre grep på livet, og lære mye nytt. –
rundt alene hjemme ... Aner ikke hva jeg skulle ha gjort
uten Huseby, sier Truls. – Det er en
ubeskrivelig god følelse å stå opp
om morgenen og gå til time for å lære noe. Det gir en smak av å
være i arbeidslivet igjen. Passivitet er den store faren for oss som

“
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Kompetanse til rett tid
– Hva er det viktigste for dere ved oppholdet her på Huseby?
– De profesjonelle har lang erfaring, og vet hvordan de kan gi oss et
passe kick i baken, sier Truls. – De har fulgt mange som oss gjennom
tøffe omstillinger og inn i et nytt og bedre liv. Fagfolkene vet noe om
rekkefølge, og vet at det ikke nytter å dytte for mye. Det bør ikke bli for
mange nederlag, og det er ikke lurt at fallhøyden blir for stor. Vi trenger
tid. Sammen med fagfolkene er det til syvende og sist vi som avgjør når
vi er klare til å gå videre. Jeg er med og
bestemmer hva jeg skal lære, og i
Sammen med andre hvilket tempo. – Noe av det viktigste på
på kurset kan du kursene er samværet med de andre
endelig le av det som kursdeltakerne, sier Aleksander. – Det
var ytterst pinlig er lagt godt til rette for gode møter
mellom deltakerne. Det å treffe folk
hjemme. som vet hva du er oppe i, betyr veldig
mye. – Sammen med de andre på
kurset kan du endelig le av det som var ytterst pinlig hjemme, forteller
Frode. – Her er mye galgenhumor. Jeg vil påstå at det er mer humor
enn alvor. Men det er mye alvor i humoren. Du får et annet perspektiv,
og det er gjenkjennelse i det de andre forteller. – Jeg liker ikke å ta
T-banen alene, sier Truls. – Men når jeg bare får med meg Frode som er
blind, ja, da går det helt flott. – Vel, vel, ler Frode. – Svetten rant nå
skikkelig nedover nakkehårene da du holdt på å tukle med den
billettautomaten.
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Rehabiliteringstilbud,
Huseby kompetansesenter
Senteret bistår personer som har mistet synet helt eller delvis
i voksen alder, og hjelpeapparatet rundt hver enkelt. Tilbudet
er individuelt tilrettelagt, og tilpasset den enkeltes
synsfunksjon og livssituasjon. Tilbudet kan være
• Kartlegging av synsfunksjon og opplæringsbehov
(senteret, tre dager)
• Trinnvise kurs med opplæring i kompenserende
ferdigheter (senteret, én til to uker)
• Kurs for familie og venner (senteret, to dager)
• Oppfølging av kursdeltaker (hjemstedet)
• Tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat og
instanser som NAV og Senter for yrkesrettet
attføring
• Kurs for lokalt hjelpeapparat (senteret eller lokalt)
• Bistand fra synspedagog (fylkeskontorene)

Fra Statped nr. 2/2007

– Hvor er dere om fem år?
– I arbeid eller utdannelse. Helst arbeid. Svaret kommer
kontant og nesten unisont fra de tre.
– Men uten fagfolka hadde det ikke vært til å tenke på,
sier Frode.
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Ung og synshemmet
Å leve med en synshemming
– psykososiale aspekter og psykisk helse

Aase Frostad Fasting
Huseby kompetansesenter
Flere brukerorganisasjoner for personer med synshemming har det
siste året satt den psykososiale situasjonen ved det å leve med en
synshemming på dagsorden. Ved landskonferansen som Assistanse
– foreldreforeningen for synshemmede barn – arrangerte i oktober
2005 var ett tema «Psykisk helse – sosial situasjon». Retinitis
pigmentosa-foreningen har fått støtte fra Helse- og rehabilitering til
å produsere en informasjonsvideo med tittel «Følelser når synet
svikter». Norsk forening for albinisme arrangerte i vinter en fagdag
hvor ett av flere tema var «Psykisk helse og sosial situasjon».
Dette er viktige signaler til oss som arbeider med barn og unge som
har en synshemming. Det er grunn til å spørre om vi har viet disse
aspekter nok oppmerksomhet i årene som har gått siden
alle synshemmete barn og unge etter skolereformene tidlig på
90-tallet ble integrert i skolen etter nedleggelse av spesialskolene
innenfor synssektoren. For lærere og pedagogisk-psykologiske
rådgivere, så vel som for oss som arbeider innenfor Statpedsystemet
og som arbeider med barn og unge i skolen, må den pedagogiske
innsatsen gå hånd i hånd med fokus på psykososiale aspekter.
Dette tema bør stå på dagsorden også for oss.
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Å leve med en synshemming
I denne artikkelen vil jeg reise spørsmål om hvordan det er som
ung å leve med en synshemming med særlig vekt på psykososiale
aspekter og psykisk helse. Med utgangspunkt i aktuell litteratur
og egne kliniske erfaringer i samtaler med synshemmete
ungdommer, vil jeg belyse unge synshemmetes situasjon og
drøfte generelle og spesielle forhold ved psykisk stress hos en
synshemmet ungdom i forhold til ungdom generelt sett.
Innledningsvis vil jeg kort beskrive synshemming og årsaksforhold.
Jeg vil ta et generelt utgangspunkt i kunnskap om ungdom
og psykis klivskvalitet, og kunnskap om situasjonen for
funksjonshemmet ungdom. Til slutt vil jeg reflektere over hva vi
kan gjøre for å bidra til å bedre situasjonen til de synshemmete
ungdommene som har det vanskelig.
Synshemmete unge – hvem er de
Årsaksbildet når det gjelder synshemming hos barn har forandret
seg vesentlig de siste 40–50-årene. Mens det tidligere var
medfødt grå stær, prematuritetsretinopati og arvelig betingete
misdannelser som utgjorde en vesentlig del av gruppen
synshemmete, er årsakene til synshemming nå langt oftere skader
lenger bak i synssystemet, altså i synsnervene og i hjernen. Minst
halvparten av synshemmete barn og unge har en hjerneskade
eller misdannelse som årsak til sin synshemming. Mange av barna
er prematurt født. Hele 60 % av barna i det svenske
synsskaderegisteret har andre funksjonsvansker i tillegg til
synshemming (bevegelsesproblemer, utviklingshemming,
hørselshemming). Ytterligere en gruppe, anslagsvis 25 %,
har andre funksjonsvansker, som atferdsproblematikk,
oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker (Blohme &
Tornqvist 1997, Jan 2001, Ek 2003). Betegnelsen synshemmet
omfatter flere grader av synshemming, fra svaksynte og sterkt
svaksynte til blinde. Etter en vanlig kategorisering vil en person
med skarpsyn (visus) mellom 0.3 og 0.1 betegnes som svaksynt.
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Når skarpsynet måles til fra 0.1 til 0.05 bruker vi betegnelsen
sterkt svaksynt. Betegnelsen sosialt blind eller blind med lyssans vil
gjelde personer hvor skarpsynet måles til 0.05–0.02. Totalt blind
vil bare personer uten lyssans være. Normalt skarpsyn måles til 1.0.
Hva vet vi om synshemmetes situasjon og utvikling
I tidligere forskning om barn og unge med synshemming ble
disse, uavhengig av diagnoser, klumpet sammen som en gruppe
kalt «blinde barn», som så ble sammenlignet med gruppen
seende barn med hensyn til ulike utviklingsaspekter. Denne
tilnærmingen er ikke tilfredsstillende når vi ønsker å vurdere
situasjonen til barn og unge som har en synshemming. I denne
artikkelen vil jeg derfor avgrense innholdet til først og fremst å
gjelde synshemmet ungdom uten vesentlig tilleggsproblematikk.
De er elever som ofte følger læreplanen for sin klasse og som vi
gjerne betrakter som «de flinke synshemmete», de som forventes
å følge de jevnaldrende noenlunde faglig og sosialt. Dette betyr
selvsagt ikke at det er mindre viktig å fokusere psykososiale
forhold for synshemmete med mer kompleks problematikk, men
beskrivelse av deres situasjon vil måtte favne flere aspekter enn
det som vil bli tatt opp i denne artikkelen.
Synshemmete barn og unge i skolen utgjør en liten elevgruppe.
I Norge har vi ikke noe register for synshemmete eller blinde, slik
de har i Sverige. Vi vet at det er om lag 1000 synshemmete barn
i skolepliktig alder. Alle disse er elever i skoler rundt om i landet,
og det er mange grunner til å spørre hvordan de egentlig har det
i hverdagen. Elevene har ulike støttetiltak i skolen, slike tiltak kan
ses i et inklusjonsperspektiv og i et eksklusjonsperspektiv (Haug
2005, Nørgaard 2006). Flere studier har vist at det er en økning
av psykiske og somatiske helseplager blant ungdom generelt sett
(Wold et al. 2000, Rutter 1996). I en landsomfattende
spørreundersøkelse blant ungdom rapporterte 18 % av
10.-klassingene at de hadde psykiske plager (Aarø et al. 2001).
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Det synes ikke å være grunn til å anta at ungdom som er
synshemmet, skulle ha bedre mental helse og lavere forekomst av
psykiske vansker enn det vi kjenner til for resten av befolkningen.
Det finnes bare enkelte spredte internasjonale studier om
synshemmete og psykisk helse, og vi har ikke tilstrekkelig oversikt
eller kunnskap om hvordan integreringen fungerer for
synshemmete elever (Freeman et al. 1989, Karlsson 1998, Huurre
1999).
Generelt om ungdom og psykisk helse
En måte å bruke begrepet psykisk helse på, er å sammenligne det
med psykisk livskvalitet: tilstedeværelse av subjektivt velvære,
fravær av angst- og depresjonssymptomer. Begrepet refererer også
til ulike typer tilstander som varianter av mentale lidelser, slik
psykisk helsevern definerer det. Det er vanlig i forskning om
ungdom og psykisk helse å anslå at 15–30 % har mindre eller
større psykiske plager eller lidelser. Det kan dreie seg om ensomhet,
mistrivsel, vanskelige familieforhold som igjen kan slå ut i tristhet,
atferdsproblemer, skoleproblemer, spiseforstyrrelser, rusmisbruk eller
kriminalitet i et ammensatt problemkompleks. Vi vet at sykdom hos
foreldre, sosialt belastende familiesituasjoner, mobbing, utestengning
og andre forhold som skaper en belastet oppvekst i barnetiden, kan
føre til store vanskeligheter, og for noen til psykisk sykdom senere i
livet (Regjeringens handlingsplan 2003).
Ungdomstiden er en omstillingsperiode, der den unge utfordres i
forhold til mestring av eget liv, mens hun som barn hadde stor grad
av avhengighet i forhold til foreldre. Ungdomstiden bringer med
seg mange eksistensielle spørsmål som «hvem er jeg, hva skal det
bli til med meg». Mestring og selvstendighet handler om å tro at
man kan klare å løse en oppgave, ha en viss kontroll over sin egen
tilværelse og kunne justere handlingene, følelsene og forestillingene
i en ønsket retning.
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Ungdomstiden og denne omstillingsprosessen kan for mange
ungdommer innebære en slags krise. Man snakker gjerne om en
psykisk krise når et individ konfronteres med en uvanlig
påkjenning som fører til en lettere psykisk forstyrrelse eller
ulikevekt. Krisen blir da en mellomstasjon på spekteret sunnhet/
sykdom. Erfaringsmessig kan man vokse på en krise hvis man
kommer velberget gjennom, men en alvorlig psykisk lidelse kan
også bli resultatet dersom krisen ikke mestres. Utfallet vil være
avhengig av toleranse og sårbarhet som er betinget av individets
utviklingshistorie, aktuell livssituasjon og graden av følelsesmessig
støtte i miljøet (Kringlen 1997).
Ett av målene for opptrappingsplanen for psykisk helsevern er å
øke tilgangen på behandlingstilbud til barn og unge frem mot
2008. I perioden fra 1998 til 2004 er antallet barn og unge som
mottar behandling nesten doblet, men likevel mottok bare 3.6 %
av barne- og ungdomsbefolkningen et behandlingstilbud fra det
psykiske helsevern i 2004. Hvor mange synshemmete barn og
unge dette omfatter, vet vi ikke.
Funksjonshemming og psykisk livskvalitet
En analyse av helseundersøkelsene som Statistisk Sentralbyrå
foretok i 1985 og 1995 vedrørende personer med betydelig
innskrenket funksjonsevne når det gjelder mobilitet, førlighet, syn,
hørsel, selvhjulpenhet i dagliglivet og sosial kontakt, gir et entydig
inntrykk av at psykisk livskvalitet er markant dårligere blant
funksjonshemmete enn blant ikke-funksjonshemmete. I alle
undergruppene inndelt i menn og kvinner og aldersgrupper har
funksjonshemmete i gjennomsnitt tre til fire ganger så mange
psykiske vansker som ikke-funksjonshemmete (Elstad 1998).
Enkelte studier legger som premiss at en funksjonsnedsettelse i seg
selv kan føre til psykiske vansker, andre studier tilbakeviser dette.
Studier som fokuserer de sosiale faktorers betydning
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(samfunnspåførte «funksjonshemmende» forhold), konkluderer
med at det er denne konteksten som kan føre til psykiske vansker,
ikke funksjonshemmingen som sådan. Verdens Helseorganisasjon
definerer funksjonshemming som et resultat av samspillet mellom
en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade og
kravene fra omgivelser og samfunn (WHO 1977).
Funksjonshemmingen oppstår i dette møtet, og kan påvirkes og
reduseres ved god tilrettelegging og kompensering. Desto dårligere
tilretteleggingen er i samfunnet, desto mer funksjonshemmet blir
en person som behøver slik tilrettelegging.
I en studie av funksjonshemming, ungdoms sosiale tilhørighet,
selvbilde og livskvalitet ble situasjonen til 300 funksjonshemmete
ungdommer i alderen 13–20 (i hovedsak ungdommer med
bevegelseshemming eller hørselshemming) sammenlignet med
livssituasjonen for ikke-funksjonshemmet ungdom.
De funksjonshemmete ungdommene i denne studien viste seg
gjennomgående å ha like god psykisk helse som
ikke-funksjonshemmet ungdom. For begge grupper pekte studien
på at det foruten selvbildet først og fremst var opplevelsen av
ensomhet og foreldrenes væremåte som hadde sammenheng med
variasjoner i psykisk helse. Analysen indikerte at det ikke først og
fremst er funksjonshemmingen som medisinsk tilstand, som har
betydning for den psykiske helsen, men betingelsene som
funksjonshemmet ungdom vokser opp under (Grue 1998).
I en studie av prematurt fødte barn ved 14-årsalder fant en at så
mange som 41 % av disse ungdommene hadde angstproblemer
(Indredavik et al. 2004). Når en også kan anta ut fra ulike studier
at en del av disse kan ha synsrelaterte vansker, må en spørre seg om
den høye forekomst av angstproblemer hos denne gruppen blant
annet kan skyldes mangelfull tilrettelegging i forhold til de vansker
den enkelte kan ha.
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Å leve med en synshemming – en eksistensiell prosess
Psykologiske modeller for funksjonshemming legger til grunn at en
persons egen oppfatning og forståelse av sin funksjonshemming
og situasjon inneholder psykologiske faktorer som også kan påvirke
læring, psykisk helse og livskvalitet (Johnston 1996). Ut fra en slik
forståelsesmåte kan en si at funksjonshemming også er en
eksistensiell prosess. Opplevelsen
av kropp og egenskaper, tanker
Synshemmete og følelser, måten personen tenker
arbeidssøkere om seg selv på, og hva hun kan og
syntes å ha er verdt, vil kunne få stor betydning
en «defensiv for hvilke valg som gjøres, og for
hvordan personen lever i
erfaringsstruktur» hverdagen. Disse psykologiske
som påvirket faktorer kan påvirkes gjennom god
deres rolle støtte og gjennom trygge sosiale
i forhold til relasjoner til andre. I en studie om
synshemmete og arbeid påpekes
muligheten for denne psykiske dimensjonen som
å få arbeid. betydningsfull i forhold til attføring
og arbeid. Synshemmete
arbeidssøkere syntes ifølge rapporten å ha en «defensiv
erfaringsstruktur» som påvirket deres rolle i forhold til muligheten
for å få arbeid (Fossestøl 1996).

“

Betydningen av kontekst og sosiale relasjoner
Det er viktig å være klar over at psykisk livskvalitet og helse
varierer mye blant funksjonshemmete og ungdom med
synshemming, akkurat som blant ikke-funksjonshemmete.
Psykiske reaksjoner og vansker er gjerne ulike hos en person med
en medfødt funksjonshemming og en som har en brått oppstått
skade eller sykdom. Ved progredierende sykdom som for
eksempel diagnosen Retinitis pigmentosa, som er den hyppigste
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årsak til blindhet hos voksne, vil det psykologiske forløpet ofte være
ulikt det som er beskrevet for de to øvrige gruppene. Art og grad av
funksjonshemming kan påvirke den psykiske helsen, men konteksten
og graden av sosial isolasjon synes å telle mer (Grue 1998).
En viktig kilde til kunnskap om psykisk livskvalitet hos synshemmet
ungdom er å spørre dem det gjelder. Her har vi flere rapporter og
bøker som kan konsulteres. En synshemmet kvinne forteller at det
vanskeligste for henne i skoleårene var å føle seg usynlig (Blinde
vinkler 2002).
I den lille boka Samtaler med unge synshemmede (Preisler 1987)
fortalte flere av ungdommene at de opplevde at den vanlige skolen
ikke var tilpasset den synshemmete. En formulerte seg slik: «Folk jeg
møter i skolen, vet jo ikke hvordan en bør oppføre seg når en er
sammen med en som er synshemmet, de har jo aldri før møtt en
synshemmet, og da oppfører de seg ofte merkelig.» En annen
fortalte:
«På ungdomsskolen begynte jeg å forstå at jeg egentlig
behøvdeganske mye hjelp i mange situasjoner – idealet hadde
liksom vært at jeg skulle klare meg selv.»
Disse utsagnene og erfaringer som jeg også selv har gjort i samtaler
med synshemmet ungdom, peker på betydningen av sosiale
relasjoner til andre og av uuttalte holdninger og forventninger til
den synshemmete fra omverdenen. Opplevelsen av at de andre kan
være usikre på hvordan man bør forholde seg til en person som er
synshemmet, blir ofte rapportert. Mange forteller at de føler at
omgivelsene (kanskje også ungdommen selv) forventer at hun skal
klare seg på lik linje med de andre.
I realiteten vil mange, særlig ute i skolegården og i forhold til
medelever, behøve støtte og tilrettelegging for å kunne oppleve
sosial integrering. Deltakelse i et sosialt fellesskap betyr noe mer
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enn å være fysisk til stede. Mange synshemmete ungdommer
beskriver sin situasjon i skolen slik: «jeg står alene i skolegården»,
«de andre kommer sjelden bort til meg», «jeg synes det er
vanskelig å ta kontakt med de andre». «Friminuttene er verst, og
jeg klarer ikke å følge med i gymmen». Hva gjør slike erfaringer
med selvbildet til den unge?
Hvorfor får noen synshemmede ungdommer psykiske
vansker i hverdagen
I boka Synshandikapp fra 1979 hevder forfatteren at et
synstap innebærer risiko for et identitetsproblem og
beskriver fire kritiske perioder for utvikling av slike problem gjennom
oppvekst og ungdomstid:
• den første skoletiden da jevnaldrende kanskje
distanserer seg fra den synshemmete medeleven
• ungdomsalder da venner skaffer seg moped og farter mye
rundt, og den synshemmete ikke kan delta
• når kameratene får sertifikat, snakker om kjærester og er
blitt selvstendige på mange vis og
• i perioden for yrkesvalg, da den synshemmete
opplever begrensninger i muligheter og opplever seg ulik
de andre (Dellgren 1979).
Det finnes få studier om psykisk helse blant unge synshemmete.
Flere eldre studier konkluderer med høy forekomst av emosjonelle
forstyrrelser og psykiske vansker hos synshemmete barn og unge
(Warren 1984). Studiene som refereres, omfatter imidlertid
synshemmete med ulike årsaker til synshemmingen, blant annet
barn og unge med skader i hjerne/nervesystem og med kompleks
synsproblematikk, og gir derfor ikke et riktig bilde av situasjonen
til unge som ikke har slik kompleks problematikk.
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Det generelle og det spesielle
Ungdomstiden kan være en vanskelig tid for mange
ungdommer, som nevnt tidligere i artikkelen. Utvikling av
en «voksen» identitet, løsrivelse fra foreldre og deltakelse i sosiale
fellesskap, mestring og selvstendighet i dagliglivet er i seg selv
krevende prosesser. For en synshemmet ungdom blir denne
prosessen ofte påvirket av en rekke faktorer og forhold som gjør
at prosessen kan bli for krevende. De jevnaldrende snakker om
yrkesvalg og muligheter. Den synshemmete ungdommen står
overfor det faktum at sjansen for å klare å gjennomføre en
utdanning og få et meningsfylt yrke kan være redusert, i forhold
til det som gjelder for de andre ungdommene. Den synshemmete
eleven føler seg kanskje til og med lurt, idet hun gjennom hele
skoletiden har slitt som besatt for å holde tritt med klassen, og har
fulgt klassens læreplan. Hun kan være en svært flink elev. Likevel
vil yrkesvalgmulighetene være begrenset, og nyere studier viser
også at selv om den synshemmete ungdommen har klart å
gjennomføre en utdanning, for eksempel en høyere utdanning, vil
svært mange arbeidsgivere nødig ansette en synshemmet person
som arbeidstaker, selv en med gode kvalifikasjoner (Nilsson 2006).
Når dokumentasjon gjennom kunnskapstilegnelse gjennom
karakterer blir et middel til å oppnå trivsel på skolen, vil dette
innebære at funksjonshemmete elever som opplever at de ikke
mestrer skolen og ikke får gode karakterer, er mer utsatt for å
oppleve mistrivsel enn ikke-funksjonshemmete i samme situasjon.
For en annen ungdom kan situasjonen kompenseres gjennom en
vektlegging av det sosiale samværet som finner sted på skolen.
Denne muligheten til å bli for eksempel klassens klovn eller sosiale
stjerne, idrettsutøver, festløve eller fotomodell, er mer begrenset
for en synshemmet elev enn for de fleste andre elever.
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Betydningen av sosial samhandling i ungdomsårene kan neppe
overvurderes. Ungdom som av ulike grunner føler seg avvist av
jevnaldrende, er sårbare for
psykologisk stress fordi de
Ungdom som av mangler støtte og aksept fra en
ulike grunner gruppe som i ungdomsårene
føler seg avvist av utgjør «de betydningsfulle andre»
jevnaldrende, (Grue 1998). Mange
synshemmete ungdommer
er sårbare for rapporterer at de føler seg utenfor
psykologisk stress ... det sosiale fellesskapet med de
jevnaldrende, at de har få venner.
Når vennerelasjoner rapporteres, viser det seg at det oftest er
andre ungdommer med synshemming som nevnes, personer de
har møtt når de årlig har vært på kurs på Huseby
kompetansesenter, ungdommer som bor på en helt annen kant av
landet og som de kun har kontakt med på telefon.

“

Det å være synshemmet i en visuell verden innebærer en
kronisk stressfylt livssituasjon. Å kunne danne seg et bilde av
de sosiale og fysiske omgivelsene, av hva som skjer i klasserommet
og i skolegården, krever for en synshemmet elev en god dialog
med omgivelsene. Denne dialogen er ofte mangelfull. Bare det å
tilegne seg lærestoffet er for en synshemmet elev en stressfylt
situasjon, blant annet fordi tidsbruken kan være forskjellig ved
lesing enten med lese-TV, eller med leselist og datamaskin,
i forhold til det å lese slik de andre unge gjør det.
Den synshemmete eleven går ofte glipp av informasjon som for
eksempel vises på tavle eller fremkommer gjennom andres mimikk
og kroppsspråk. Den synshemmete elevens hjelpemidler fungerer
ikke alltid som de skal, og det kan ta tid å få hjelp av kompetente
personer til å få hjelpemidlet i gang igjen. Lærebøker er ikke alltid
på plass i tide. Den synshemmete eleven bruker svært mye energi
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på for eksempel å orientere seg rundt på skolen, og i ungdomsog videregående skole skiftes det ofte klasserom. Den
synshemmete elevens hjelpemidler kan være stasjonære, og kan
derfor kun brukes i ett klasserom. Det å møte andre menneskers
mangelfulle kunnskap og innsikt, ofte også fordommer, kan i seg
selv være svært stressende for den synshemmete eleven.
Spørsmålet er om vi vier disse stressfaktorene nok oppmerksomhet
i skolehverdagen, og om den synshemmete eleven får hjelp til å ta
initiativ, spørre om hjelp og stille krav. En synshemmet ungdom
kan lett bli passiv i et ønske om ikke å vise sitt hjelpebehov, sin
avhengighet og sin sårbarhet. Hvis omgivelsene ikke er
oppmerksom på dette og heller aldri spør eleven, vil eleven lett
kunne føle seg usynlig blant de andre og blir ofte ensom.
Hvordan oppdage eventuelle vansker
Et barns eller en ungdoms bekymringer og sorger kan iblant være
brutale. Noen barn og unge som sliter psykisk, kan fortelle at de
ikke vil ta opp sine problemer med foreldrene, fordi de tror at
foreldrene allerede er bekymret
nok.Synshemmet ungdom har
... de vil ikke ta opp
behov for forståelse for at det
sine problemer med
er slitsomt og vanskelig å være
synshemmet og være den som
foreldrene,
er «annerledes» i klassen. Det
fordi de tror at
må kunne snakkes om.

“

foreldrene allerede er
bekymret nok.

På skolen kan den synshemmete
eleven kanskje bli værende
alene inne i klasserommet i friminutter, eller kan observeres stående
alene i et hjørne av skolegården. Det bør gi grunn til bekymring
og møtes med tiltak. Noen kan ved overganger vise endring i
spise- eller søvnmønster, endret atferd og væremåte eller angst for
ulike situasjoner og ting. Et annet tegn på at eleven sliter, kan
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være endring når det gjelder skoleprestasjoner og oppmerksomhet.
Dialogen og samarbeidet mellom skolen og hjemmet er viktig for
å forebygge problemer. Både skolen og hjemmet har et ansvar for
å vurdere den unges situasjon, snakke med eleven om hvordan
hun har det. Dersom det er bekymring for at en ungdom har
problemer, er det viktig at skolen ikke venter på et utspill fra
foreldrene, eller vice versa, slik at tiden går uten at noe gjøres.
Hva kan gjøres i skolen
En synshemmet ungdom skal ikke bare lære, men også være i
skolen. Det vil si at det ikke er nok at eleven er til stede i
klassen og på skolen og får spesialpedagogisk hjelp i det faglige.
Den sosiale situasjonen og hvordan ungdommen kan knytte
relasjoner – blir sosialt integrert – og ikke bare pedagogisk, er like
viktig. Det er få synshemmete elever i skolen, kanskje bare én eller
to i en enkelt skole. Det er mange andre elever enn den
synshemmete som har behov for spesialpedagogisk hjelp eller
annen bistand. Den såkalt flinke synshemmete eleven har krav på å
få spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. Tiltak for at eleven
også skal bli sosialt integrert i klassen og i skolesituasjonen kan
ofte være vanskeligere å ivareta. Å etablere tiltak i forhold til
denne delen av en tilrettelegging vil kanskje være den viktigste
faktor for å forebygge ensomhet og psykisk stress. En grundig
diskusjon av støttetiltak i et inklusjonsperspektiv vil være
nødvendig i forhold til hver enkelt elev. Det kan kanskje også være
aktuelt å spørre om kravene og målsetningene er for store, og at
en må justere og redusere presset på eleven i skolefagene ved å
prioritere og rasjonalisere lærestoffet.
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Inkluderende støtte krever gjennomtenkning og nært
samarbeid med eleven selv
En far som har en sterkt synshemmet datter med en
progredierende synsdiagnose i ungdomsskolen, sa for kort tid
siden i en samtale: «Jeg er mindre bekymret for henne faglig enn
sosialt. Det jeg er redd for, er at hun skal bli ensom.
Arbeidet med skolefagene går det vel å rasjonalisere, så hun ikke
sliter seg helt ut, men å få hjelp med at hun skal kunne være med
i jevnaldrendegruppen, det blir den største utfordringen.»
Vi diskuterte måter å få til dette på. Ett eksempel faren nevnte,
var lek og ballkast i skolegården, der datteren ikke kan følge de
andre. «Tenk om noen kunne være der og ta initiativ til aktivitet
og lek som også hun kan delta i og som er attraktivt også for de
andre ungene, og finne støttetiltak som ikke isolerer henne og
gjør henne unødvendig ulik de andre.» Det kan ofte være enkle
tiltak og endringer som skal til for å skape en vesentlig bedring i
situasjonen til en synshemmet elev.
Hvordan forholde seg til det å ha en synshemmet elev i klassen
både faglig og sosialt, er tema som står sentralt ved Husebys kurs
for lærere og spesialpedagoger. Representanter for den
pedagogisk-psykologiske tjenesten deltar også på slike kurs. Det
at brukerorganisasjonene så tydelig har satt psykososiale forhold
og psykisk helse på dagsorden nå, tilsier at vi bør rette økt
oppmerksomhet mot psykisk livskvalitet hos synshemmet
ungdom. Dette kan skje både ved kurs som arrangeres ved
Huseby, og hos pedagogisk-psykologiske rådgivere og pedagoger
som følger synshemmete elever i skolen. Vi mangler kunnskap om
hvordan ungdom med synshemming egentlig har det i skolen.
Med økt kunnskap vil vi også bedre og mer målrettet kunne legge
til rette for at en synshemmet elev både får lære og være med i et
sosialt fellesskap i skolen, med mindre psykisk stress og ensomhet
enn det mange opplever i dag. Vi kan imidlertid begynne med å
rette oppmerksomheten mot den sosiale situasjonen til de
synshemmete ungdommene vi kjenner. For noen elever
haster det kanskje allerede?
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«Pasienten er vanskelig
å utrede – henvises til
Huseby»

Å utrede og forstå
				 en synsvanske

		
		

Synnøve M. Sydnes
Huseby kompetansesenter

En grundig og tverrfaglig utredning av synsfunksjon er
et nødvendig utgangspunkt for å kunne forstå en
synsvanske og for å kunne sette i verk virksomme tiltak.
I 30 år har øyelege Sigmund Spetalen tatt imot barn,
unge og voksne med sammensatte vansker, mange med
kommunikasjonsvansker. For sin kliniske innsats for disse
menneskene og for sitt øvrige arbeid på Huseby
kompetansesenter, mottok Spetalen Kongens
fortjenstmedalje i gull i mai 2008.
Mennesker med multiple funksjonsvansker har i mange tilfeller
blitt betegnet som umulige å undersøke av øyemedisinske miljøer.
Pasientenes atferd og kommunikasjonsvansker samt indikasjoner
på kompliserte synsvansker på hjernenivå, er nok forklaringen på
at spesialisthelsetjenesten stadig henviser pasienter til øyelege
Sigmund Spetalen. Erfaring med denne pasientgruppen begynte
lenge før Spetalen kom til Huseby. Som tilsynslege ved
institusjoner for mennesker med utviklingshemning på 70-tallet,
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så han at mange ble alvorlig forsømt og at synsvanskene deres
ble neglisjert. Blant enkelte ansatte møtte han også mangel på
forståelse for at synsmessige tiltak kunne ha betydning for
utviklingshemmede i deres liv. Her begynte hans engasjement
for alvor.

rolle i arbeidet med undersøkelse og utredning. Med sitt lune og
vennlige vesen kommuniserer Spetalen med sterkt funksjonshemmede
brukere, mange også kommunikasjonssvake og mange med
manglende språk. Informasjon fra foreldrene og andre nærpersoner
er en forutsetning for å få et mest mulig helhetlig bilde av brukeren
og hans synsfunksjon. Foreldre har gitt uttrykk for at de opplever
Spetalen som sterkt støttende, ikke minst fordi han er så omsorgsfull
i sin formidling av kunnskap og informasjon om synsvanskene.
Tverrfaglig modell
Hvordan fungerer synet sammen med andre funksjonsnedsettelser,
og hvordan fungerer synet i ulike situasjoner? Spetalen så tidlig
at det var nødvendig å trekke inn ulike fagfolk for å kunne danne seg
et mest mulig helhetlig bilde av den enkeltes synsfunksjon.
Den tverrfaglige modellen
Spetalen arbeidet fram, har blitt
Et hovedanliggende for
videreutviklet og har vært i bruk
Spetalen var å bygge bro
i mer enn et par decennier på
Huseby. I denne modellen
mellom det medisinske
samarbeider øyelege, optiker,
og det pedagogiske
optometrist, fysioterapeut,
praksisfeltet som tidligere
synspedagog, IT-rådgivere,
kunne stå nokså isolert
spesialpsykolog, sykepleier – alt
etter behov. Målet er å sikre at
fra hverandre.
utredningen holder et høyt
kvalitativt nivå og gir en mest mulig helhetlig vurdering av brukeren.
Et hovedanliggende for Spetalen var å bygge bro mellom det
medisinske og det pedagogiske praksisfeltet som tidligere kunne
stå nokså isolert fra hverandre.

“

Nye og gamle undersøkelsesmetoder
Mange pasienter har vansker med å samarbeide i
undersøkelsessituasjonen. Spetalen så at det var nødvendig å
utvikle nye metoder for synsundersøkelse. Tradisjonelle tester og
undersøkelsesmetoder ble modifisert, forandret, forkastet og nye
ble utviklet. Hvordan kan vi få kunnskap og innsikt om
synsfunksjonen til den enkelte? Hvordan kan man best oppnå
synsoppmerksomhet? Hvilke konsekvenser har synsfunksjonen for
hverdagsliv og tilrettelegging? Mange spørsmål skal besvares.
Med tålmodighet og kreative evner utviklet Spetalen etter hvert
sine spesielle metoder for synsutredning. De som har sett Spetalen
i aksjon, vet at også den menneskelige faktor spiller en vesentlig
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For fagfolkene har modellen vist seg å være kunnskapsgenererende
og utviklende. Den har virket kompetansehevende for de involverte
fagpersonene innenfor et komplisert synsfaglig område.Tverrfaglighet
innebærer noe langt mer enn det å sette sammen en gruppe fagfolk
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med ulik profesjonsbakgrunn. For at en slik gruppe skal fungere
tverrfaglig, må erfaring bygges opp over tid. Det tar tid å få til et
faglig samspill og å integrere og utnytte kunnskap og kompetanse
fra ulike fagfelt. Det er uten tvil en tidkrevende modell. Men for
den som er synshemmet og vanskelig å undersøke, og for
pårørende, betyr dette betydelig besparelse av tid og krefter. En
tverrfaglig utredning gir enklere tilgang til ulike og nødvendige
kompetanseområder. For brukerne betyr det at de får en helhetlig
utredning på ett sted. Spetalen har vært arkitekten bak modellen
og en foregangsmann i Norge og Norden på dette feltet.

Elektrofysiologiske undersøkelser
For de helt små barna og for mennesker som kan ha problemer
med å samarbeide under utredning, har Spetalen i mange år
ønsket å kunne foreta objektive elektrofysiologiske målinger. Slike
målinger åpner muligheter i forhold til mange ulike brukergrupper.
Våren 2008 kom det nytt utstyr til Huseby kompetansesenter som
gjør at man forhåpentligvis kan foreta objektiv testing av visus på
helt små barn. Det elektrofysiologiske utstyret åpner muligheter
for diagnostisering, ikke minst av netthinnesykdommer og
synsfunksjon hos enkelte kommunikasjonssvake mennesker.
Utsatte grupper
Årsakene til synshemning har endret seg de siste ti årene.
Forekomst av visse synsdiagnoser reduseres, mens paradoksalt
nok, medisinske nyvinninger kan føre til at andre grupper
synsdiagnoser øker. Det gjelder ikke minst barn som er prematurt
født. Huseby kompetansesenter får henvist stadig flere barn som
er født med lav fødselsvekt, og som kan ha synsvansker. Husebys
tverrfaglige team har i de senere årene utviklet kompetanse i
forhold til prematurt fødte. Dette er en pasientgruppe som i
økende grad blir henvist fra spesialisthelsetjenesten med spørsmål
om utredning av komplekse synsrelaterte vansker som CVI
(Cortical Visual Impairment) eller hjernesynshemning.
Det har skjedd noe med hjelpeapparatets holdninger til
mennesker som har atferds- og kommunikasjonsvansker. Også de
som vanskelig lar seg undersøke og utrede, kan få et bedre liv om
de blir tverrfaglig synsundersøkt og utredet. Det er av største
betydning å få innsikt i den komplekse problematikken for den
enkelte og det er viktig å formidle kunnskap om hvordan synet
fungerer. Dette er et nødvendig grunnlag for å iverksette tiltak og
legge til rette for den enkelte.
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Spetalen Symposiet,
Huseby kompetansesenter
Tema: «Pasienten er vanskelig å undersøke – henvises til
Huseby»
Huseby kompetansesenter arrangerte 12. mars 2008 et
symposium for å hedre overlege i øyemedisin Sigmund Spetalen
i anledning hans 70-års jubileum. Tanken var å presentere nyere
forskning og utviklingsarbeid innen det arbeidsfeltet som har
stått Spetalens hjerte nærmest, og som han har hatt spesielt
stor betydning for gjennom sin kliniske virksomhet.
Framstående forskere og fagfolk fra Sverige, Danmark og
Norge foreleste og presentere aktuell forskning om cerebrale
synvansker og progredierende øyesykdommer.
Symposiet kretset ellers rundt tverrfaglighetens betydning
for nevnte diagnosegrupper og forskningens konsekvenser
for praksisfeltet.
19. mai 2008 mottok Sigmund Spetalen Kongens
fortjenestemedalje i gull for sin nyskapende kliniske
virksomhet ved Huseby kompetansesenter.
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Hjerneskade og synshemming
Nevropsykologisk utredning som
ledd i en tverrfaglig synsutredning

Aase Frostad Fasting
Huseby kompetansesenter
Innledning
En rekke studier har påvist at en hjerneskade på ulike måter kan
påvirke synsfunksjonen, i tillegg til at skaden kan føre til andre
funksjonsvansker (McKenna 2006, Dutton 2006, Jacobson et al.
2006). Synsproblematikk kan oppstå for eksempel hos voksne etter
hjerneslag og hjerneblødning, ofte i form av hemianopsi eller
halvsidig synsfeltutfall (Kerty 2005, Reese 2005). En hjerneskade kan
også føre til synsproblematikk som er knyttet til visuell kognisjon eller
til hjernens bearbeiding av synsinntrykk. Hos barn kan både
medfødte og tidlige skader i hjernen så vel som senere skader,
hjernesvulst eller traume kunne innebære at barnet får
synsproblemer. I forbindelse med prematur fødsel er det påvist økt
forekomst av synsrelatert problematikk (Dutton 2006, Stiers 2001,
Atkinson & Braddick 2007). Tar en utgangspunkt i forekomst av
synshemming hos barn, er faktisk ulike former for hjerneskader
nå den hyppigste årsak til synshemming i den vestlige verden
(Hoyt 2007).
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En kan kanskje tro at øyet og synssansen kan studeres og forstås
som relativt avgrensete og oversiktlige systemer. Slik vet vi at det
ikke er. Synshemming defineres ifølge WHOs kriterier ut fra visus
(skarpsyn) og synsfelt. Dersom visus er dårligere enn 0.3 foreligger
det i følge kriteriene en synshemming. Når synsfeltet er mindre
enn 10º, defineres også tilstanden
som en synshemming.
Prosessen som går Synsfunksjon er imidlertid mer
forut for vår opplevelse enn å se. Stimuli som treffer øyet,
av at vi ser, er en bearbeides i hjernen på en måte
kompleks prosess som involverer flere systemer og
store deler av hjernen. Prosessen
som vi ennå ikke som går forut for vår opplevelse
fullt ut forstår. av at vi ser, er en kompleks prosess
som vi ennå ikke fullt ut forstår.

“

Ved en synshemming som kan ha cerebrale årsaker, er det ikke
vanlig at kognitive funksjoner eller nevropsykologiske forhold
spesifikt knyttet til denne problematikken blir utredet. Eventuell
synsproblematikk utredes øyemedisinsk enten ved en øyeavdeling
eller hos privatpraktiserende spesialist i øyesykdommer. Spørsmål
om hvordan nevropsykologiske forhold eller visuokognitive
funksjoner relatert til synsproblematikken kan bidra til å forklare
og beskrive eventuelle vansker, og hvordan funn fra en
nevropsykologisk kartlegging kan legges til grunn i opplæring og
rehabilitering, blir bare sjelden fokusert (Mathias 2004). I
spesialisthelsetjenesten er det lite klinisk erfaring med
nevropsykologisk vurdering av kognitive funksjoner hos personer
som er svaksynte eller blinde. Ved rehabilitering i forbindelse med
hjerneskade kan synsproblematikk overses fordi øyemedisinsk
undersøkelse bare har undersøkt visus og synsfelt. Ved
synsrehabilitering overses gjerne kognitive vansker som kan ha
stor betydning når det gjelder kapasitet for å ta kompenserende
strategier i bruk og for effekt av eventuell synstrening.
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Det er flere spørsmål som ofte volder usikkerhet ved øyemedisinsk
utredning og forståelse av synshemming. Noen av spørsmålene
illustrerer hvorfor det er viktig at andre funksjoner enn de rent
synsmessige utredes. Visuell oppmerksomhet, hukommelse og
visuell kognisjon er avgjørende
for en persons synsfunksjon og
opplevelse av å se. En bredere
En bredere
kartlegging av perseptuelle og
kartlegging av
kognitive funksjoner kan gi
nødvendige bidrag til forståelsen
perseptuelle og
av den enkeltes fungering
kognitive funksjoner
generelt sett og av de særlige
kan gi nødvendige
vanskene som foreligger. Å utrede
bidrag til forståelsen av
sterke og svake funksjonsområder
og samspillet mellom kognitive
den enkeltes fungering
funksjoner og syn kan derfor gi
generelt sett og av de
viktige bidrag til anbefalinger om
særlige vanskene
synsmessig tilrettelegging og
som foreligger.
rehabilitering.

“

Noen aktuelle problemstillinger er:
• Hva vet vi om
synshemming som er forårsaket av
hjerneskade eller dysfunksjon og om relasjoner mellom
synshemming og andre funksjonsområder
• Hvordan kan en nevropsykologisk undersøkelse eller
vurdering bidra til forståelsen av synshemmingen og av
personens generelle fungering og læringsstrategier
• Hvordan kan en slik undersøkelse gjennomføres når
personen er blind eller svaksynt, og hvilke tilpasninger av
metoder er nødvendig og mulig
• For hvilke aktuelle brukergrupper er det ønskelig at det
foretas en nevropsykologisk utredning og
vurdering som ledd i en tverrfaglig utredning
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I denne artikkelen vil jeg kort summere kunnskap om hjerne og
syn og om typiske mønstre av vansker hos barn og voksne som
har hjernebetinget synsproblematikk. Videre vil jeg beskrive noen
erfaringer og problemstillinger knyttet til nevropsykologisk
vurdering, og mulige tilpasninger ved nevropsykologisk testing når
det foreligger en synsproblematikk. Jeg vil kort summere
forskningsbasert kunnskap om syn og hjerne, bl.a. om
funksjonelle relasjoner mellom de ulike stadier i visuell persepsjon
og hvordan visuelle prosesser dannes i hjernen. Først vil jeg
beskrive målgruppen og tilstander der det er ønskelig at det
foretas nevropsykologisk utredning som ledd i en tverrfaglig
synsutredning.
Synshemming – definisjoner og utbredelse
En synshemming kan skyldes patologiske forhold i øyet,
i synsbanene eller i hjernen. Synsfunksjon omfatter flere
delfunksjoner som visus, synsfelt, kontrastsyn, akkomodasjon,
øyemotorikk og visuell kognisjon eller persepsjon. Utredning og
diagnostisering av synsproblematikk har først og fremst som
formål å beskrive eller måle kvaliteter ved synsfunksjonen og
dernest å utrede årsak til synshemmingen. En kartlegging og
beskrivelse av synsfunksjon i bredere forstand, dvs. hvordan
personen bruker den synskapasitet hun har i dagliglivet, er også
viktig for å kunne gi anbefaling vedrørende nødvendig
tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler for vedkommende.
Definisjoner på svaksynthet og blindhet tar som nevnt
utgangspunkt i måling av skarpsyn (visus) og synsfelt.
Et normalt skarpsyn benevnes 1.0 og innebærer at
bokstavene på en synstavle kan leses på 6 meters avstand.
Nedsatt skarpsyn måles i brøk av normalt skarpsyn. Når visus
måles fra 6/18 til 3/60, definerer vi personen som svaksynt.
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En person defineres altså som svaksynt dersom han ser dårligere
på 6 meter det vi normalt ser på 18 meter. Gruppen svaksynte
deles gjerne inn i svaksynte og sterkt svaksynte. Når visus er
dårligere enn 3/60 defineres tilstanden som blindhet, det vil si at
det innenfor denne gruppen også befinner seg personer som har
synsrester i behold.
Når en person har et synsfelt på mindre enn 10°, defineres hun
også som synshemmet. Total hemianopsi (halvsidig synsfeltutfall
på begge øyne) defineres også som synshemming (blind, kategori
3). Ved vurdering av synsfunksjon er det også andre visuelle
delfunksjoner enn skarpsyn og synsfelt som vil påvirke funksjonen,
blant annet kontrastsyn, akkomodasjon, øyemotorikk og hjernens
bearbeiding av den visuelle informasjon. Disse delfunksjoner inngår
imidlertid ikke i den offisielle klassifikasjonen av synshemming,
men er viktige for vår opplevelse av å ha et funksjonelt syn.
Her i landet får ca. 15 000 personer hjerneinfarkt eller
hjerneblødning pr. år. Mellom 40 og 60 % får synsfeltutfall og
eller andre synsrelaterte vansker (Kerty 2005, Reese 2005). Når vi
regner både blinde og svaksynte barn, fødes det her i landet rundt
180 synshemmede barn pr. år, bare mellom 10 og 20 av disse vil
være definert som blinde. Årsakene til blindhet kan være genetisk
betingete utviklingsfeil, skader i netthinnen eller i hjernen pga.
surstoffmangel, enten i fosterstadiet eller i forbindelse med eller
like etter fødselen. Vanlige årsaker til helt eller delvis tap av syn i
ung og voksen alder er progredierende sykdommer,
komplikasjoner ved diabetes, infeksjoner, svulster, hjerneblødning
og ulike former for ulykker. Som tidligere nevnt er den vanligste
årsak til synshemming for personer under 20 år, lesjoner i det
nevrale systemet og ikke i øyet, og årsaksbildet har forandret seg
betydelig i løpet av de siste tiårene (Hoyt 2007). På grunn av de
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snevre kriteriene for definisjon av synshemming, vil derfor mange
barn som har cerebral synsproblematikk, ikke bli oppdaget ved
vanlig øyelegeundersøkelse selv om de har betydelige synsrelaterte
vansker.
Skader i hjernen som kan medføre synshemming
Når en synshemming er forårsaket av en hjerneskade, vil de
synsmessige problemene for den det gjelder og for omgivelsene
ofte fortone seg som svært uforståelig. Vanskene kan oftest ikke
korrigeres med optiske hjelpemidler. Selv subtile skader kan gi
store funksjonsvansker i dagliglivet. Skade kan oppstå i en eller
flere deler av synssystemet: den primære synsbarken,
assosiasjonsområdene, synsstrålingen og i områder i hjernen som
er involvert i prosessering av visuell informasjon. En skade på
synsnerven mellom øyet og synsnervekrysningen foran i hjernen vil
kunne gi blindhet eller alvorlige synsvansker på ett av øynene.
Under visse betingelser kan det oppstå atrofi av synsnerven, som
sterkt reduserer eller helt ødelegger synet på det øyet det gjelder.
En skade i selve synsnervekrysningen vil kunne gi ulike synsutfall
som kan få konsekvenser for synet i begge synsfelt på begge
øyne. Dersom det foreligger en skade på banene mellom
synsnervekrysningen og den primære synsbarken bak i hjernen, vil
det føre til synsfeltutfall på motsatt side av skaden. Slik skade
omfatter ofte begge øyne (hemianopsi) fordi skaden ligger bak
synsnervekrysningen. Ved infarkter som skyldes tilstopping av
bakre hjernearterier som ligger nær primære synssentra i
hjernebarken, oppstår slike vansker hyppig, gjerne kombinert med
andre kognitive utfall som omfatter perseptuelle og
hukommelsesmessige funksjoner. I enkelte tilfeller kan det dreie
seg om neglekt som er en type funksjonsutfall knyttet til
oppmerksomhet i synsfeltet og ikke til et reelt synsfeltutfall.
I praksis kan det imidlertid være vanskelig å skille slike
funksjonsutfall fra hverandre.
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Ved visse typer hjernesvulst vil det ofte oppstå synsproblematikk.
Hypofysesvulster påvirker synsfunksjonen, enten fordi svulsten
ligger så nær synsnervekrysningen at den i seg selv fører til skade,
eller fordi det ved behandlingen (fjerning av svulsten) kan oppstå
skade som fører til synstap. Andre typer svulster kan gi andre
funksjonsutfall som også omfatter synsfunksjonen, type utfall
avhengig av svulstens beliggenhet i hjernen.
Cerebral synshemming – CVI
Cerebral eller kortikal synshemming (cerebral/cortical visual
impairment – CVI) er en betegnelse som brukes i forbindelse med
hjernesynshemming hos barn, der delfunksjoner knyttet til visuell
kognisjon er berørt. Betegnelsen er omdiskutert i fagmiljøene,
spørsmålet er om en bør bruke cortical synshemming og inkludere
redusert visus og synsfelt, eller om benevnelsen cerebral
synshemming, som ikke behøver omfatte redusert visus og
synsfelt, men likevel gi store funksjonelle synsrelaterte vansker, bør
brukes. Nå brukes oftest betegnelsen cerebral synshemming, og
det er stor grad av enighet om at problematikken ikke bare
henspiller på skader i korteks, men også i hvit substans, der
synsstrålingen ligger, og i andre deler av hjernen som kan påvirke
synsfunksjonen. I disse områdene bearbeides synsmessig
informasjon og blir til bevisste bilder. Skader knyttet til disse
funksjoner kan føre til betydelige synsrelaterte vansker selv om
visus er normal eller tilnærmet normal. Med visuell kognisjon
mener vi prosessene i hjernen der synsmessige inntrykk blir
bearbeidet og blir til forståelig synsmessig informasjon.
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Prematuritet og synshemming
Prematur fødsel er en kjent risikofaktor for ulike typer
funksjonsvansker knyttet til nevrologisk og kognitiv utvikling
(Atkinson & Braddick 2007). Det er også kjent at forekomst av
periventrikulær leukomalaci er en faktor som bidrar sterkt til
funksjonsvansker hos barn (Fazzi et al. 2004, Skranes et al. 2007,
Inder et al. 2003, van den Hout 2004, Jacobson et al. 1998), og at
dette også ofte inkluderer en kompleks synsproblematikk som
betegnes som cerebral visual i mpairment (CVI) (Fazzi et al. 2007,
Jacobson & Dutton 2000). Denne problematikken kan variere i
mønster og omfang og kan være en delproblematikk ved for
eksempel Cerebral Parese og hydrocephalus. Vanskene kan òg
opptre som subtile, men likevel betydelige synsrelaterte vansker
hos barn som umiddelbart virker å være svært oppegående. Disse
barna er ofte dyktige til å «kamuflere» sine vansker eller
kompensere for dem, men etter hvert som de kommer opp i
skoleklassene, får de gjerne spesifikke lærevansker knyttet til
synsproblematikken. Problemer med romlig og spatial forståelse
og/eller med form- eller ansiktspersepsjon er ikke uvanlig. Etter en
grundig kartlegging av det enkelte barns vanskemønster i
forbindelse med nevropsykologisk testing, kan en bidra til at
nærpersoner får en bedre forståelse for en ellers nokså uforståelig
problematikk. Mange av barna profitterer godt på en synsmessig
tilrettelegging med forstørring og merking som for svaksynte, og
med bevisstgjøring og opplæring i kompenserende strategier på
ulike områder, ikke ulikt strategier som svaksynte og blinde
personer bruker i dagliglivet.

Nevropsykologiske studier som bidrar til
vår forståelse av synsfunksjonen
Vår kunnskap om synsprosesser kommer fra flere kilder, fra studier
på cellenivå, til kliniske studier av enkeltpasienter og innføring av
nyere radiologiske og psykofysiske metoder. Ved
nevropsykologiske studier av synsfunksjon prøver en å belyse de
former for synshemming som skyldes lesjoner eller dysfunksjoner i
spesifikke områder av hjernen. Slike studier kan enten legge vekt
på en skades lokalisasjon eller på dysfunksjonens karakter. Ved
sistnevnte studier står visuell prosessering eller visuell kognisjon i
fokus. Med dagens moderne radiologiske og psykofysiske
metoder vil lokalisasjonsspørsmålet ofte være en mindre aktuell
problemstilling for nevropsykologen. Den måten som fibrene fra
retina (netthinnen) projiserer til visuell korteks, tillater dessuten
ofte en ganske nøyaktig lokalisasjon av lesjoner innen det primære
synssystemet. Det er derfor den visuelle dysfunksjonens karakter
og konsekvenser for personen i det praktiske liv, og samspillet
mellom synsdysfunksjon og andre eventuelle funksjonsvansker,
som oftest står i fokus ved nevropsykologisk vurdering.
Hjernen analyserer og fortolker ulike attributter ved visuelle bilder,
og gjennom denne prosessen skapes en visuell verden.
Forstyrrelser i prosessen kan oppstå på alle nivåer av det
perseptuelle systemet, fra defekter som har med
øyebevegelser å gjøre til defekter i visuospatial organisering og
evne til å oppfatte objekter eller gjenkjenne ansikter.
Grunnleggende sett snakker vi om to relativt distinkte
visuelle systemer. De relaterer seg til henholdsvis kortikale og
subkortikale mekanismer i hjernen. Det kortikale systemet står for
den sensoriske basis for den bevisste visuelle opplevelse. En skade
langs dette systemet resulterer i defekter i synsfeltene som
tidligere omtalt. Det subkortikale systemet fungerer på et
ikke-bevisst nivå og spiller en viktig rolle når det gjelder å oppfatte
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stimuli i omgivelsene av synsfeltet, og dirigere blikket slik at stimuli
kommer i sentrum av synsfeltet. Skade i dette systemet kan
resultere i vansker med visuell orientering, oppfatning av viktige
elementer i synsfeltet og vansker med å fiksere blikket. Etter at et
visuelt bilde er mottatt av den
primære visuelle korteks i
... to relativt distinkte synsbarken bak i hjernen, vil de
visuelle systemer ... sekundære og tertiære occipitale
henholdsvis kortikale områdene bearbeide bildet med
og subkortikale hensyn til konturer, farger, form
og bevegelse. Visuell informasjon
mekanismer i hjernen. sendes så videre til minst to
parallelle systemer eller strømmer,
den dorsale og ventrale strømmen der tolkning av form og
bearbeiding av den romlige plassering av aktuelle stimulus
bearbeides. Disse prosessene kaller vi gjerne for «hva» og «hvor»
-aspektene ved prosesseringen og er representert i de
temporo-occipitale og i parietale områdene (Posner & Raichle
1994). Selv om det kan være vanskelig å sjelne de sensoriske
komponentene fra de perseptuelle komponentene ved
funksjonsutfall hos en gitt person, dreier det seg altså om to ulike
funksjonelle systemer. Personer som har mistet evnen til å
produsere visuospatial informasjon, vil bl.a. ha mangelfull evne til
å bruke kart og til å orientere seg. Hvis problemet først og fremst
er av visuospatial natur, vil personen ha vansker med oppgaver
som konstruksjonstester og med matematikk. Visuospatiale
funksjoner og perseptuell bedømning krever evne til matching,
integrasjon, orientering for plassering i rom, for både tegning av
kopi og ved fritegning. Ved agnosi er hjernens evne til å tolke eller
gjenkjenne et objekt mangelfull eller redusert. Ved agnosi kan det
altså foreligge et normalt persept, blottet for mening
(Bruce 1999).
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Nevropsykologisk vurdering ved synshemming
Formålet med en nevropsykologisk utredning når det foreligger
synshemming, er å kartlegge en eventuell hjerneskade eller
dysfunksjonseffekt på synsfunksjonen, til forskjell fra andre
forhold som påvirker synsfunksjon og atferd. Å utrede andre
kognitive funksjonsområder, og samspillet mellom disse og
synsfunksjonen, vil være særlig viktig for å vurdere mulige
kompenseringstiltak. Det er en særlig utfordring å sette sammen
testbatterier som er omfattende nok til å kartlegge disse
funksjonsområdene og som samtidig kan si noe om
synsfunksjonen, og som likevel i størst mulig grad er
synsuavhengig. Det vil variere hvilket utvalg av tester en kan
bruke, blant annet ut fra den enkeltes grad av synshemming og
mulighet for å forholde seg til visuelt materiale. Kunnskap om
grader av synstap og hvilke konsekvenser dette har i forhold til
bruk av visuelt materiale er derfor viktig (Lanca et al. 2003).
Dersom en synshemmet person får svake resultat på
utføringstester, kan dette være et uttrykk for selve
synsproblematikken og ikke for en eventuell kognitiv svikt.
En nevropsykologisk undersøkelse av barn med synshemming bør
baseres på kunnskap om mulige sammenhenger mellom
spesifikke mønstre av vansker, medisinsk forhistorie og
komplikasjoner, MR-funn og det vi vet om synsrelaterte cerebrale
funksjoner. Funnene må også vurderes opp mot eventuelle andre
forhold som kan spille inn. En nevropsykologisk vurdering kan
bidra til økt forståelse av synsproblematikken og andre
funksjonsvansker, og vil kunne ha stor betydning når det gjelder
anbefalinger for opplæring og rehabilitering.
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Tverrfaglig synsutredning ved Huseby
Personer med mistanke om hjernebetinget synsproblematikk henvises
ofte fra spesialisthelsetjenesten til Huseby kompetansesenter, som
har et tverrfaglig utredningsteam bestående av øyelege(r),
optometrist, synspedagog(er) og nevropsykolog. Teamet har gjennom
årene samlet betydelig erfaring med vurderinger knyttet til cerebralt
betinget synsproblematikk både hos barn og voksne. De fleste som
henvises er førskole- og skolebarn som er prematurt født, og der det
er spørsmål om de kan ha en cerebralt betinget synsproblematikk.
Også voksne personer henvises med spørsmål om rehabilitering og
synstrening etter ulike former for hjerneskade. En tverrfaglig
utredning starter med en undersøkelse av selve øyet; skarpsyn,
synsfelt, øyets reflekser og øyebevegelser. En vurdering av
kontrast- og fargesyn og kartlegging av synsfunksjonen i vid
forstand, dvs. hvordan personen bruker synet sitt i ulike typer
situasjoner, både i nærarbeid og ved orientering, inngår i
undersøkelsen. Elektrofysiologiske undersøkelser (VEP og ERG) er
aktuelt for noen. Øyelege, optiker og synspedagog foretar disse
utredningene.
En står overfor særlige vansker ved bruk av nevropsykologiske tester
ved undersøkelse av personer som er synshemmet, fordi mange av
de aktuelle testene består av visuelt materiale. Det kan derfor være
aktuelt med tilpasninger av testmateriale og prosedyrer i henhold til
det en vet om personens synsfunksjon fra de øvrige undersøkelser.
Tilpasninger kan for eksempel omfatte bruk av farger der det ikke er
farger, fortykning av streker, bedring av kontraster og forstørrelse av
materialet. Det kan også være aktuelt å bruke taktile versjoner av
deltester som kan ekvivalere visuelle oppgaver. Ved slike variasjoner i
testbetingelser må det selvsagt tas nødvendige forbehold når det
gjelder konklusjoner. Ved testing vurderes visuell oppmerksomhet,
visuopersepsjon og visuokonstruksjon, og hvorvidt det foreligger
særlige perseptuelle vansker som ulike former for agnosi, romlig
forståelse eller oppmerksomhetsvansker som ved neglekt
(Das et al. 2007).
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En utredning bør munne ut i forslag til tiltak og hjelpemidler som
best mulig kan bidra til at personen kan utnytte den synsfunksjon
som er til stede, og kompensere for de vansker hun har i det
daglige liv. Kartlegging av synsfunksjon krever både en bred og en
spesifikk kompetanse. Derfor vil en tverrfaglig utredning bedre
kunne beskrive synsfunksjonen og samspillet mellom denne og
andre funksjonsområder, enn det en synsutredning foretatt av en
spesialist kan gjøre.
Ved mistanke om hjernebetinget synshemming hos barn står vi
ofte overfor særlige differensialdiagnostiske problemstillinger.
Det kan være spørsmål om det
foreligger en forsinket
Det kan være
synsutvikling, synsnerveatrofi,
spørsmål om det
synsnervehypoplasi eller cerebral
betinget synsnedsettelse, eller om
foreligger
det kanskje dreier seg om en
en forsinket
generell eller spesifikk
synsutvikling,
utviklingsforstyrrelse. Vurdering
synsnerveatrofi,
av slike problemstillinger krever
et samarbeid mellom flere
synsnervehypoplasi,
profesjoner med flere typer
cerebral betinget
undersøkelser og observasjoner.
synsnedsettelse,
Ved utredning av mindre barn
eller om det kanskje
med synshemming er det sjelden
aktuelt å foreta en full
dreier seg om en
nevropsykologisk utredning, fordi
generell eller spesifikk
barnet ikke vil være i stand til
utviklingsforstyrrelse.
å gjennomføre aktuelle tester.
Å anvende kunnskapen om
utvikling, syn og hjerne vil likevel være aktuelt og vil kunne gi
viktige bidrag til forståelse av barnets problematikk og for å kunne
gi forslag om kompenserende tiltak.
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Konklusjon
Nevropsykologiske studier har gitt oss viktig kunnskap om visuell
kognisjon og perseptuelle prosesser. Når det reises spørsmål om
synsfunksjon eller foreligger mistanke om redusert syn hos en
person etter en hjerneskade, bør det derfor foretas en tverrfaglig
synsfunksjonsutredning som også inkluderer en nevropsykologisk
vurdering. Når det foreligger en synshemming hos den som skal
testes, stilles undersøkeren overfor det problemet det er å skulle
teste så mange funksjoner i så mange modaliteter som mulig,
men med et mer eller mindre begrenset testutvalg. Det dreier
seg om å tilpasse enkelte testoppgaver og finne rimelige alternativ
til standardtester. Målet er å sette sammen et batteri av deltester
som så langt råd er, kan kartlegge de funksjoner som vi ønsker å
undersøke og som er tilpasset testpersonens synskapasitet. Det
må selvsagt tas nødvendige forbehold ved tolkning av resultater
når betingelsene er modifisert.
En nevropsykologisk undersøkelse, med nødvendige tilpasninger
og forbehold som er nevnt ovenfor, vil gi et nødvendig
supplement til andre undersøkelser og vil bedre grunnlaget for å
kunne gi råd om opplæring og rehabilitering. Hjerneskade som
involverer synsproblematikk, kan oppstå i ulike deler av hjernen og
involvere en eller flere deler av synssystemet. Å øke forståelsen for
spesifikke mønstre av synsrelaterte vansker relatert til hjerneskade
vil ha stor betydning ved planlegging av opplæring og
rehabilitering for barn og voksne som har slike vansker (Anderson
2003). Med synsmessig tilrettelegging og kompensering, så vel
som utnyttelse av synsrest, vil opplæring og rehabilitering bli mer
målrettet for den enkelte.
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Barn og synsproblemer

Arnulf Myklebust
Huseby kompetansesenter
Artikkelen er skrevet for Barnehageboken 2008, og tar blant
annet for seg synsvansker i førskolealder, informasjon om
brillebruk og lapptrening
Det nyfødte barnet har ganske lite nytte av synet sitt, men
allerede ved seksmåneders alder har det blitt en ledende sans.
Å tro at barn enten ser godt eller dårlig, og at de som ser dårlig
enkelt kan løse problemet med et par briller kan nok også være
galt.
Mindre enn ett av 50 barn blir født med feil på øynene. Riktignok
er skjeling svært vanlig, men det går seg som regel til i løpet av
noen uker eller måneder. Øyekontroller er høyt prioritert, faktisk
fra første levedøgn, fordi det kan være helt avgjørende å få gitt
tidlig hjelp. Barn kan bli født med både grå og grønn stær, samt
en rekke andre øyesykdommer, men kan også ha synshemninger
pga. feil i hjernen. Kontroller av øyne og syn gjennomføres
regelmessig på helsestasjonen, og den mest omfattende skjer når
barnet er fire år. Mistanke om feil vil lede til ny kontroll eller
henvisning til øyelege eller optiker. Dette kan igjen føre til
viderehenvisning eller til at det settes i gang behandling for et
synsproblem. Kanskje skal barnet få briller eller det får beskjed om
å bruke øyelapp.
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Jeg satte brillene på min nese …
Små neser er i utgangspunktet ikke skapt for briller, og det er
viktig å finne en innfatning som passer så vel fysisk som
på andre måter. Denne bør fordele trykket jevnest mulig over
neseryggen, og fjærende «ridestenger» utformet som en bøyle
rundt ørene kan være en fordel. Utvalget er noe begrenset for
aldersgruppen, men det er ofte mulig å bestille flere innfatninger
til prøve hos lokal optiker. Glassene, som bør være av herdet plast,
og en del av innfatningen vil i mange tilfeller kunne refunderes av
trygdekontoret. Spør den som har undersøkt barnet dersom dette
ikke er angitt på brilleseddelen.
De fleste førskolebarn som får briller, vil få beskjed om
å bruke dem mest mulig. Mange vil imidlertid ikke få noen
umiddelbar bedring av synsskarpheten, og noen vil faktisk se
dårligere i en overgangsperiode. Da gjelder det å gjøre
tilvenningen så positiv som mulig!
Det første du må gjøre er å kvitte
Hvis barnet begynner deg med eventuelle negative
å vegre seg mot holdninger, de kan lett smitte over
å bruke brillene, på barnet. Moderne barnebriller
etter at de har blitt like kan være utrolig stilige, men ikke
minst er de et redskap som kan
naturlig som tannpussen, hindre barnet ditt i å få en varig
må du finne ut hvorfor. svekkelse av synet. Det gjelder å
begynne forsiktig og knytte
bruken opp mot noe barnet har et positivt forhold til – uten at det
er snakk om noen premiering – det er jo langt fra alle barn som er
så heldige at de får briller. Sørg også for at du forstår hvorfor ditt
barn kan få bruke briller og formidle dette til barnet.
Barnehagepersonalet kan trolig være til god hjelp, ikke minst i
forhold til aksepten blant andre barn på avdelingen. Hvis barnet
begynner å vegre seg mot å bruke brillene, etter at de har blitt like
naturlig som tannpussen, må du finne ut hvorfor. Det kan skyldes
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negative kommentarer fra barn som ikke vet bedre, kanskje har
synet endret seg, eller rett og slett at brillen ikke lenger sitter så
behagelig på.
Rent teknisk kan de fleste brytningsfeil i øynene hos barn også
korrigeres med kontaktlinser. Grunner til at det ikke er mye brukt
hos førskolebarn, er at de i liten grad kan håndtere dem selv, de
vil være mer utsatt for infeksjoner, og linsene kan falle ut når
barnet gnir seg i øynene. Redusert evne til å bedømme avstand
gjør også mange barn mer sårbare for snøballer, leker og stein,
noe som brilleinnfatningen kan gi en utmerket beskyttelse mot.
Øyelapp brukes først og fremst for å øve opp et øye som ikke er
aktivt i bruk. Årsaker til dette kan bl.a. være stor styrkeforskjell
mellom øynene og/eller skjeling. Mange tror at det dreier seg om
behandling for skjeling, men det er sjelden tilfelle. Og bare for å
ha sagt det med én gang:
Kaptein Sabeltann bruker ikke
aktiv bruk av øyet
lapp, det er det Pelle og Pysa
som ikke har lapp,
som gjør. I motsetning til brillene
kan lappen betraktes som et
gir raskere
nødvendig onde. Hvis barnet ikke
progresjon.
opplever den som noe negativt, er
det neppe behov for den. Heldigvis
har forskningen lært oss at lappen ikke behøver å være på så
mange timer hver dag, og at aktiv bruk av øyet som ikke har lapp,
gir raskere progresjon. Det kan innebære pusleoppgaver som
«perling» eller dataspill. De fleste barnehager har erfaring med
barn som lappbehandles, og kan i mange tilfeller utføre denne på
anvisning fra foreldrene. Tett oppfølging hos den som har
foreskrevet behandlingen, ofte en ortoptist, er svært viktig, det
samme gjelder tilbakemeldinger om barn som blir passive av den.
For øvrig finnes det flere alternativer til den synlige øyelappen,
men de kan ha andre ulemper.
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for desto bedre å kunne lese…
Selv synshemmede barn, det vil si de som ikke ser normalt selv om
de har riktige briller, kan klare seg helt fint gjennom
barnehageårene. Det betyr ikke at de ikke kan ha nytte av
synspedagogisk bistand, tilrettelegging og enkelte hjelpemidler –
for eksempel en liten kikkert for å kjenne igjen ansikter et stykke
unna. Kravene til godt syn øker imidlertid betraktelig på skolen,
og det handler om mye mer enn å kunne se skarpt. Dessverre gir
ikke god øyehelse og et godt skarpsyn mange meter unna noen
garanti for at synsfunksjonen er optimal i forhold til skolearbeid.
Synsrelaterte lærevansker oppdages ofte først når barna har lært å
lese og i større grad skal lese for å lære, gjerne i 9–12-årsalderen.
Det er ikke tema for dette innlegget. Grunnlaget for effektiv
læring via synet legges imidlertid i førskolealder, og muligheten
for å påvirke utviklingen er stor i denne viktige fasen av livet.
Barnehagen kan være en uvurderlig ressurs i så måte – selv om
det muligens går an å leve lykkelig foruten den.
Førskolesjekkliste for synsutvikling
Listen er veiledende, og små avvik tolereres. Hvis barnet har en
generell forsinkelse i utviklingen, vil synsutviklingen trolig være vel
så forsinket.
Alder

Milepæler

1–2 år

Barnet har lenge vist at det bruker synet aktivt, og kan

3–4 år

Behovet for å ta på ting for å identifisere
begynner å avta. Synet brukes til å koordinere
kroppsbevegelser; gå, klatre, løpe. Barnet får et sikrere
forhold til former og farger, og kan etter hvert også
fargelegge figurer. Det gjør ikke så mye om fargene
kommer litt utenfor linjene.

5–6 år

Viser stadig bedre presisjon i bruken av synet og
koordinasjonen med resten av kroppen.
Det innebærer å kunne «perle» samt å tegne og navngi
bilder. Barnet kan nå klippe enkle figurer, og kopiere
former og symboler – gjerne bokstaver og tall. Det
forteller gjerne om ting eller
mennesker det har sett.

Kilde: Lea Hyvärinen; Barnets syn og Optometric Extension Program
Foundation; Parents’ Guide.

Fra Barnehageboken våren 2008

bevege øynene uten at hodet alltid følger med når det
betrakter personer eller leker/objekter. Det viser glede
over å se kjente, gjerne angst mot fremmede. Nå blir
det interessert i mindre detaljer og kan føre de helt inn
mot øynene. Kan peke og si «se!» eller «der!». Mot
slutten av perioden kan de fleste identifisere bilder i
bøker.
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Førskolebarn med diffuse
synsvansker
– noen erfaringer ved bruk av et
spørreskjema og dataverktøy

Toril Loe
MayNyheim
Tambartun kompetansesenter

Kari Tangvold

I boka Syn 2005 ble det presentert et spørreskjema til bruk for
systematisk observasjon av førskolebarn med diffuse synsvansker.
Det ble orientert om et verktøy under utvikling for innsamling av
data (Nyheim 2006). Spørreskjemaet og dataverktøyet har nå vært
utprøvd i ca. ett år, og noen av erfaringene presenteres i denne
artikkelen.
Barn med diffuse synsvansker kan ha skader som kan medføre
spesifikke, visuelt perseptuelle og kognitive forstyrrelser.
I tillegg til medisinske, nevrologiske, psykologiske og pedagogiske
utredninger er det viktig å ha grundige samtaler med foreldre og
andre nærpersoner. Spørreskjemaet er nyttig i tillegg til
observasjon av barnet i vanlige, daglige aktiviteter. Vi har valgt
å sende skjemaet til personer/ instanser der medisinske og
pedagogiske rapporter tilsier at vi tror skjemaet kan være nyttig.
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Vi har fått inn 23 besvarte spørreskjema, og alderen på barna i vårt
materiale, er fra 3 til 8 år.
Spørreskjemaet består av 67 spørsmål og brukes blant annet som en
forberedelse til synsfunksjonsutredning. Skjemaet benyttes primært
av synspedagoger, og sendes til foreldre og til pedagogisk personale
f.eks. i barnehagen. Uavhengig av hverandre fyller de ut hvert sitt
skjema som danner basis for videre analyse. Resultatene vurderes
sammen med medisinske epikriser og pedagogiske/psykologiske
rapporter som bakgrunn for forberedelse og gjennomføring av en
synsfunksjonsutredning (Nyheim 2006).
Noen utsagn
Ved gjennomgang av skjemaet, i samtale med foreldre og
nærpersoner, har det kommet utsagn som:
• «Vi forstår så lite av synet hans, noen ganger synes vi
han ser godt, andre ganger virker han nesten blind.»
• «Han ser ikke blind ut.»
• «Han ser bare det han vil se.»
• «Han har vansker med å beskrive det han ser.»
• «Det hjalp ikke med briller.»
• «Han ser bilen på andre sida av gata, men vil sitte 20 cm fra TV’n.»
• «Han tar alltid et ekstra steg i enden av trappa.»
• «Han reagerer på kjente ansikter bare hvis de
ligner på mor eller far.»
• «Han kjenner ikke igjen seg selv og familiemedlemmer
på et gruppebilde.»
• «Han kan finne en leke på gulvet, bare hvis det er EN leke der.»
• «Han trives best sammen med voksne og leker ikke med
andre barn.»
• «Han trives best i kjente omgivelser, og får problemer når han er
i ukjente omgivelser.»
• «Han finner veien fra rommet sitt til badet, men ikke tilbake igjen.»
• «Han kan bare gjøre en ting om gangen, og får problemer når det
kreves oppmerksomhet mot flere ting samtidig.»
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Noen eksempler

Gutt 6 år
Fasitsvar

Datainnsamling
Det er utviklet et dataprogram (Excel), som grafisk viser foreldres
og nærpersoners inntrykk av barnets mestringinnenfor de
1
7 kategoriene som er beskrevet i boka Syn 2005 (Nyheim 2006).
Skjemaene som er besvart av henholdsvis foreldre og pedagogisk
personale, sammenlignes og analyseres. Vi kan se eventuelle
forskjeller mellom svarene fra foreldre og personale, og innenfor
hvilke kategorier barnet kan ha problemer. For å vurdere
eventuelle problemer innenfor de ulike kategoriene er det laget et
«fasitsvar» for alle spørsmålene. Fasitsvar tilsvarer aldersadekvat,
normal synsatferd og mestring hos barn uten synsvansker.
Spørsmålene er utarbeidet med bakgrunn i problemer en finner
hos personer med cerebrale synsvansker. Resultatet av analysen
indikerer områder som bør observeres nærmere, om det er grunn
til å ta spesielle hensyn under synsfunksjonsutredningen, eller om
det er behov for spesifikke tiltak i ettertid.

Ikke fasitsvar

Vet ikke/irrelevant

1.Tolke og sortere informasjon

Disse diagrammene viser lik forståelse fra begge parter,
men det er stor overvekt av svar som avviker fra fasiten.

2. Visuo-motorisk samordning

Disse diagrammene viser ulik oppfatning av barnets evne
til å løse oppgaver innenfor denne kategorien.
Foreldrenes svar tyder på at de ikke opplever at barnet
har vansker innenfor denne kategorien, mens personalet har en annen oppfatning.

1

Kategorier:
1) Tolke og sortere informasjon, 2) Visuomotorisk samordning,
3) Oppmerksomhet og konsentrasjon, 4) Synsfunksjon,
5) Kompensatoriske teknikker, 6) Spatial forståelse, 7) Simultan persepsjon
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3. Oppmerksomhet og konsentrasjon

I denne kategorien er foreldre og personalet relativt enige,
men det finnes ingen fasitsvar.

6. Spatial forståelse
Disse diagrammene viser at foreldre og personale har noe ulik oppfatning
bl.a. av hvor godt gutten orienterer seg i omgivelsene. Foreldrenes svar sier noe
om at gutten mestrer bedre hjemme enn det han gjør på skolen.

4. Synsfunksjon

Her er det stor enighet mellom begge parter.
De prosentandelene som viser «feil»,«irrelevant» eller
«vet ikke»- svar, kan skyldes guttens nedsatte syn.

7. Simultan persepsjon
Her viser diagrammene helt like oppfatninger av barnets evne til å løse oppgaver innenfor denne
kategorien, men viser kun 50 % fasitsvar.

5. Kompensatoriske teknikker

Disse diagrammene viser at foreldre og personale har noe ulik
oppfatning av hvor godt gutten kompenserer for sin synsfunksjon
og øvrige vansker. Personalets svar indikerer at gutten mestrer bedre
på skolen enn det han gjør hjemme.

Sammenligning av svar fra foreldre

80

og personale
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De svarene vi fikk inn, viser at gutten har problemer innenfor
alle kategorier. Søylene viser relativt lav prosentandel fasitsvar
(«% riktig» i diagrammet). Diagrammet viser også at foreldre og
personale har ulik oppfatning av guttens synsatferd og mestring,
spesielt i kategori 2 (visuomotorisk samordning) og 6 (spatial
forståelse). Kategori 3 viser ingen søyler, da det ikke finnes
fasitsvar. Ut fra de svarene vi har fått inn ser vi at det er nødvendig
å se på flere områder under utredningen. Spesielt viktig er det å få
innsikt i hvilke forhold som bør tilrettelegges for at gutten kan
være oppmerksom og konsentrert om de oppgavene han blir
presentert for. I forkant av utredningen bør det sendes ut en
prøveplan slik at gutten og nærpersonene kan forberede seg på
hva som skal foregå.

Her ser vi at søylene er generelt høyere enn i forrige diagram; alle
søyler har høyere prosentandel fasitsvar. Jentas vansker i kategori
2 (visuomotorisk samordning) og kategori 3 (oppmerksomhet og
konsentrasjon), viser ulik oppfatning hos foreldre og personale, og
gir grunnlag for diskusjoner med de impliserte. Jentas vansker kan
like godt ha bakgrunn i hennes prematuritet som i mistanke om
diffuse synsvansker. Søylediagrammet gir oss likevel et inntrykk av
hva som kan gi utfordringer under utredningen.
Noen erfaringer
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har brukt skjemaet.
De sier det er et nyttig redskap for forståelse for og innsikt i
barnets atferd, og det bidrar til refleksjon. Foreløpig er det ingen
brukere som har sagt at det er for mange spørsmål.

Et annet diagram kan se slik ut:
De utfylte skjemaene gir synspedagogen grunnlag for god
tilrettelegging for barnet ved utredning. Svarene gir oss svært
nyttige opplysninger om hvordan barnet bruker synet sitt til
daglig, og hvilke områder vi bør se nærmere på når barnet
kommer til utredning. I flere tilfeller har en ved analyse av
spørreskjemaet sett verdien av å innhente ytterligere opplysninger
før utredningen. Dette kan dreie seg om en oversikt over
motivasjonsfaktorer, belønningssystem, utholdenhetsintervaller,
kommunikasjonsform o.a. Det er videre lettere å gi råd om
pedagogisk tilrettelegging og hvilke kompenserende teknikker
som er nødvendig i barnehage, skole og hverdagsliv.

Jente 3 år (3 md. prematur)

Sammenligning av svar fra foreldre
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og personale

De fleste barna som er representert i vårt materiale, er barn med
og uten definert synshemning eller andre påviste medisinske
diagnoser. I tillegg har noen av barna CP, epilepsi, og vansker
innenfor autismespekteret. Felles for disse er at de er meldt
Tambartun eller Fylkespedagogtjenesten med mistanke om
synsvansker. Disse barna har vansker innenfor flere områder.
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Det kan være øyemotoriske vansker, skjeling, synsfeltutfall,
orientering, er klossete motorisk, er sene med å lære å kle av/på
seg, strever med å finne lekekamerater og være med på leken,
gjenkjenner ikke ansikt/form, forstår ikke bilder, vil gjerne holde i
hånden, unngår å bygge, pusle, tegne osv.
Vårt materiale er forholdsvis lite, men kan underbygge teorien
om at barn med diffuse synsvansker kan ha skader som medfører
spesifikke, visuelt perseptuelle og kognitive forstyrrelser. Disse
forstyrrelsene kan vise seg som vansker med å forstå eller tolke
visuelle stimuli (Wirsching 2003). Forstyrrelsene kan også gi en
komplisert problematikk omkring
visueltmotoriske
for de fleste er samordningsvansker og iblant
occulære funn også oppmerksomhets- og
ikke tilstrekkelig konsentrasjonsproblemer
(Ek 2002).

“

forklaring på
synsatferden eller
hvorfor de har
problemer på andre
områder.

Felles for barna i vårt materiale er
at for de fleste er occulære funn
ikke tilstrekkelig forklaring på
synsatferden eller hvorfor de har
problemer på andre områder.
Barna har sjelden vansker på alle områder, men på delområder for
eksempel innen visuell persepsjon. For enkelte barn er vanskene så
store at atferden likner på blindes atferd med hensyn til for
eksempel å orientere seg og å lese og skrive.
Der materialet viser ulike svar fra foreldre og nærpersoner, kan en
forklaring være at barn med diffuse synsvansker fungerer
forskjellig fra sted til sted og fra dag til dag. Dette vil medføre
vansker med å sette like krav til barnet på de forskjellige arenaer
barnet ferdes. En positiv effekt av slike ulike svar er at de kan være
et godt utgangspunkt for samtaler og diskusjoner med foreldre og
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andre nærpersoner. Slike diskusjoner kan medføre enighet og
forståelse for verdien av konsekvente tiltak. De kan også
tilføre nærpersonene ny kunnskap om barnets synsfunksjon.
Veien videre
Vi ønsker at flere synspedagoger kan bruke skjemaet før barnet
skal til utredning enten i hjemmemiljøet, på kompetansesenteret
eller hos synspedagogtjenesten. Det er nødvendig med flere
tilbakemeldinger både fra synspedagoger og foreldre/
pedagoger før vi kan få en bredere oversikt over nytteverdien
av spørreskjemaet. Spørsmålene på skjemaet er gjenstand for
kontinuerlig vurdering og justering etter hvert som erfaringene
fra brukerne kommer inn. Da enkelte kategorier har få spørsmål,
er det kanskje nødvendig at det utarbeides flere spørsmål innenfor
disse. Vi tror også at dataprogrammet kan videreutvikles.
Analyser av barnet kan med jevne mellomrom gjøres for å
sammenligne resultatene på ulike alderstrinn. Slik kan en registrere
om det har skjedd en progresjon eller stagnasjon i utviklingen.
Videre vil det være interessant å se om foreldre og personale har en
større felles oppfatning av barnets mestring av oppgavene ved en
ny analyse.
Henvendelser vedrørende spørreskjemaet og dataverktøyet, rettes
til Tambartun kompetansesenter www.statped.no/tambartun

Referanser
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Funksjonelle synsvansker
hos personer med Asperger
syndrom

Jørgen
Jørgen er 12 år. Han ble født seks uker før termin og det ble etter
hvert konstatert Cerebral Parese, diplegi og epilepsi. Han hadde
oppfølging av øyelege fra 2- til 5-årsalder fordi det ble påvist
latent nystagmus , langsynthet (hypermetropi), og en alternerende
(veksler mellom begge øyne) innoverskjeling som etter hvert har
blitt til en alternerende utoverskjeling. Da han var 3 år, ble det
påvist PVL ved MR-undersøkelse. Synsfunksjonsutredning med
tilhørende visustesting da han var 5 år tilsa at han ikke var
svaksynt, og det ble ikke gitt videre oppfølging fra synspedagog.
I 2003 kom det ny henvendelse til kompetansesenter for syn fra
øyelege som ønsket en vurdering av Jørgen med tanke på
cerebralt betinget synshemning (CVI), blant annet på grunn av det
som øyelegen beskrev som crowdingproblemer .
2

3

4

		
		
		

May Nyheim
Kari Tangvold
Tambartun kompetansesenter

Jørgen og Andreas, som presenteres i denne artikkelen, har
begge funksjonelle synsvansker og fikk diagnosen Asperger
syndrom i ungdomsalderen. Begge guttene var fra tidlige
barneår betraktet som synshemmet. De har hatt god nytte av
hjelpemidler og metodikk som benyttes av barn med
svaksynthet og blindhet. I ettertid viste det seg at de ifølge
WHOs definisjoner ikke fylte kriteriene for synshemning,
og følgelig heller ikke fylte kriteriene for å få hjelpemidler.
1

Jørgen hadde oppfølging fra øyelege fra han var to år og til
femårsalder. Da kunne han samarbeide om – og svare på
formoptotypetester, og ble avskrevet som synshemmet fordi høye
visusmål tilsa at han ikke var svaksynt. Øyelege meldte Jørgen til
kompetansesenter for syn da gutten var ca. 10 år. Man mente han
hadde funksjonelle synsvansker.
Andreas hadde oppfølging fra kompetansesenter for syn fra han var
baby og fram til skolestart. Han kunne heller ikke kategoriseres som
svaksynt. I 12-årsalder ble Andreas på nytt meldt til kompetansesenteret
for utredning av syn, denne gangen i sammenheng med utredning av
autismevansker.
1

WHO: World Health Organisation.
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5

Jørgen hadde sin CP-diagnose og han fikk etter hvert diagnosen
Asperger syndrom. Hans spesielle kjennetegn var blant annet stor
utholdenhet og en uvanlig god hukommelse når det gjaldt å
innsamle og katalogisere informasjon om emner av interesse.
Jørgen fungerte godt sammen med voksne, men viste store
forståelsesvansker i sosiale sammenhenger med andre barn.
I skolesammenheng viste han en svært ujevn evneprofil. Innen
sine interesseområder hadde han et stort utviklingspotensial
som kunne utnyttes i opplæringssammenheng. Han hadde
store orienteringsproblemer, som spesielt viste seg på skoleveien
og i nærområdene rundt hjemmet. Jørgen var generelt engstelig
når han ferdes på ukjente steder eller sammen med fremmede.
Han ville helst ha ei hånd å holde i. Han er en meget bestemt type
som vet hva han vil, men foreldre fortalte at selvtillit er
mangelvare.
2

Diplegi : Lammelser som rammer den ene kroppshalvdelen.

3

Nystagmus: Ufrivillige, rykkvise øyebevegelser. På svensk: «ögondirr»

4
5

PVL: Periventriculær leukomalasi: Utvidete ventrikler (hulrom) i hjernen.
Crowdingproblemer: Godt detaljsyn mot objekt som står alene. Problemer med å skille ut 		
detaljer fra flere objekter som står sammen. F.eks.: Problemer med lesing på en tettskrevet 		
bokside.
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6

Et skjema med spørsmål om synsmessig atferd, «Skjema 145» til
bruk forut for synsfunksjonsutredning (Fosse & Tangvold 2004) ble
fylt ut av Jørgens foreldre og lærer uavhengig av hverandre. Her er
noen av de momentene som fremkom av svarene de ga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppdager ikke skiftinger i underlaget
Glemmer å sjekke evt. hindringer, spesielt på golvet,
på vei til noe
Tar et ekstra trinn i enden av trappa
Snubler ofte i dørstokk og teppekant eller ting som
ligger på gulvet
Støter lett borti ting
Blir forvirret når ting er flyttet på / rom er ommøblert
Finner ikke veien til klasserommet etter friminutt
Finner ikke veien til og fra skolen
Har vanskelig for å tolke trafikkbilder
Liker best «langsomme» filmer med tale fremfor tegnefilm
Sitter gjerne tett inntil TV-en
Kjenner ikke igjen folk, spesielt i uvante omgivelser og
situasjoner
Kan lese «ryddige» sider, får problemer med mange avsnitt
kombinert med bilder
Blir forvirret når han skal finne noe i hyllene på
butikken

Visustest

Skriftstr.

Avstand

Nær

Visus ou Od

LH rekke

3m

0,6

LH enk.
Symbol

3m

0,8

LH rekke

40 cm

0,5

LH enk.
Symbol

40 cm

0,7

0,2

os

0,5

Tabell 1: Resultater fra siste visustesting

Her får man demonstrert hvordan visus eller skarpsynet hans blir
dårligere når han skal skille ut en bokstav fra en rekke, fremfor det
å se enkeltbokstaver. Hans crowdingproblematikk (se fotnote 1 i
denne artikkelen) viser seg også ved at han selv velger kort
leseavstand (20 cm) og kort avstand til TV skjermen (ca 30 cm) for
å få færrest mulig detaljer i synsfeltet sitt. Under videre testing ble
det observert dårlig utnyttelse av informasjon fra det perifere
synsfeltet nedad. Det ble også observert nedsatt kontrastsyn.
Hans manglende samsyn har en sannsynlig bakgrunn i
skjeleproblematikk, og dette vanskeliggjør avstandsbedømmelse.

Foreldrene ønsket at Jørgens nærpersoner i hjem og skole fikk
lære litt omkring hans «skjulte» funksjonshemninger, dvs.
synsrelaterte vansker, der de ikke forsto hvorfor han for eksempel
så trafikkskiltet 100 meter unna, men ikke bilen som var 10 meter
unna? Det ble da, i forkant av kurs for personalet, foretatt en
formell synsfunksjonsutredning med følgende resultater:

6

Uformelt spørreskjema med 145 spørsmål omkring praktisk bruk av syn,
til bruk for barn og unge med autisme.
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Andreas
Andreas er 13 år. Han ble født 11 uker før termin. Han utviklet
hydrocefalus like etter fødselen, fikk innlagt dren og ble reoperert
flere ganger. Øyeundersøkelse etter fødselen viste «normale
funn», men det ble ikke sagt noe om synsbanene i hjernen. Han
utviklet seg fint de to–tre første leveår. Først ved 7-årsalder ble det
avdekket at han hadde en dobbeltsidig hørselsnedsettelse med
nyfødtproblematikk som årsak. Han fikk da sitt første
høreapparat.
Andreas fikk oppfølging fra øyelege og synspedagog fra
1-årsalder. Han hadde da en latent nystagmus og venstresidig
innoverskjeling. Skjelingen gikk over til å bli en alternerende
utoverskjeling. Han har hatt briller tilpasset fra øyelege gjennom
hele barndommen, men han har i stor grad kikket over brillene.
Da han var 4 år, ble visus (skarpsynet) vurdert til 0,2. Øyelegen
beskrev visus som vanskelig å vurdere: «Sannsynligvis ser han
bedre enn 0,2, men det virker som han kanskje ser dårlig.»
Andreas har derfor gjennom hele oppveksten blitt betraktet som
svaksynt.
Ved skolestart fikk han en del hjelpemidler; spesialpult for
svaksynte og etter hvert lese-TV kombinert med datautstyr med
forstørringsprogram og tavlekamera. Dette er hjelpemidler som
han har hatt – og fortsatt har god bruk for, til tross for at han ikke
er svaksynt. Da Andreas gikk i 6. klasse, ble det foretatt en ny
synsfunksjonsutredning, hvor det viste seg at han pr. definisjon
bare hadde lett nedsatt syn. Forskjellen på denne og tidligere
utredninger var at han nå kunne samarbeide på ordinære
synstester. Andreas fikk etter hvert diagnosen Asperger syndrom.

Andreas hadde problemer med å oppfatte trafikkbilder og
oppdaget ikke biler som var langt unna. Problemer viste seg også
ved ballspill, da han ikke så hvor ballen var før den var tett ved
ham. Han trengte en person sammen med seg når han syklet, slik
at han kunne motta instrukser om hva som skjedde rundt ham.
Når han var ute på tur i ulendt terreng, og spesielt i
nedoverbakke, hadde han problemer med å orientere seg mot
underlaget, og skrittene ble famlende og svært forsiktige. På
gangstier med jevnt underlag fant han veien selv, sprang gjerne så
fort han kunne, også oppover bakker. Andreas likte turer i skog
og mark, med faste ruter. Men selv med slike faste, kjente ruter,
forsto han ikke terrenget og fant ikke veien når han skulle snu og
gå hjemover.
Andreas’ foreldre og lærere har også fylt ut et Skjema 145,
uavhengig av hverandre. Noen momenter for hans praktiske bruk
av synet er:
Manglende samsyn
Dårlig avstandsbedømmelse
Store variasjoner i visus
Dårlig utnyttelse av synsfelt nedad
Vanskelig for å tolke trafikkbilder
Bra fargesyn
Dårlig blikkontakt
Vandrende øyebevegelser
Skjeling
Best visus på avstand
Best visus ved bruk av enkeltsymbol i forhold til vanlig
skrevet tekst
• Snubler lett, «ser seg ikke for»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da Andreas var 13 år, ble det søkt om synsfunksjonsutredning
på Tambartun kompetansesenter,i samarbeid med
fylkessynspedagogtjenesten. Visustesting viste følgende resultater:
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Visustest

Skriftstr.

Avstand

Nær

Visus ou

LH rekke

3m

0,6

LH enk. Symbol

3m

0,8

LH rekke

40 cm

0,5

LH enk. Symbol

40 cm

0,7

ETDRS, rekke

40 cm

0,4

od

os

0,4

0,4

Tabell 2. Resultater fra siste visustesting

Hos Andreas fikk man også demonstrert hvordan visus eller
skarpsynet ble dårligere når han skulle skille ut en bokstav fra
en rekke, fremfor det å se enkeltbokstaver. Også hans
crowdingproblematikk viser seg ved at han velger kort leseavstand
(ca. 15 cm) og kort avstand til TV-skjermen, sannsynligvis for å få
færrest mulig detaljer i synsfeltet sitt. Det var vanskelig for ham å
lese liten skrift. Selv valgte han skriftstørrelse 24 pkt. når han for
eksempel skulle skrive e-post eller i skrivebøker, og her trengte
han bok med ruter eller linjer. Han kunne også ha problemer med
å finne riktig bok, riktig side og følge riktig linje. Under videre
testing med samsynstester fikk man bekreftet at han på grunn av
skjeling ikke hadde samsyn/dybdesyn. Han har allikevel mulighet
for å utvikle en viss evne til dybdesyn/ avstandsbedømmelse,
erfaringsmessig, på linje med enøyde personer. Testing av perifert
synsfelt ga ingen mistanke om synsfeltutfall, men når han gikk i
ulendt terreng, viste han dårlig utnyttelse av synsfeltet nedad.
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CVI – hjernesynshemning
CVI, eller hjernesynshemning kan oppstå i alle aldre og har
forskjellige årsaker, men skaden skjer ofte under eller i forbindelse
med fødsel. Senere ulykker eller sykdommer kan også forårsake
CVI, men jo tidligere skaden oppstår, jo mer omfattende vil
konsekvensene bli. For de som har cerebrale synsskader, må
stimulering og tiltak baseres på at hjernen har vansker med å
motta eller tolke visuell informasjon. Strategier for de som har
slike skader som vi kaller «bakre skader», er å ta utgangspunkt i
de perseptuelle/kognitive problemene (Jan et al. 1987; Fosse &
Tangvold 2004; Nyheim & Tangvold 2004). Det kan være skader,
ikke bare i den visuelle cortex (hjernebarken), men også i områder
langs synsnervenes baner på vei bakover til visuell cortex og
i tilhørende og nærliggende områder som har med f.eks. romlig
orientering, eller formoppfatning å gjøre. Skader i de bakre deler
av synssystemet gir ofte en komplisert problematikk, som f.eks.
vansker med å tolke og sortere informasjon, visuelt-motoriske
samordningsvansker og iblant også oppmerksomhets- og
konsentrasjons problemer (Ek 2002, s. 3). Et barn kan ha noen
kjennetegn, et annet barn kan ha andre, mens noen kan ha alle.
Dette avhenger av hvilke hjernefunksjoner som er rammet. Noen
kjennetegn på såkalte for «bakre skader» kan være:
• synsfeltinnskrenkninger nedad
• godt detaljsyn mot et objekt som står alene, men
store problemer med å utskille detaljer eller former
fra objekter som står sammen (crowdingproblemer)
• synsfunksjonen kan variere sterkt fra dag til dag,
fra situasjon til situasjon
• godt fargesyn
• problemer med å gjenkjenne ansikter og enkelte
former
• problemer med å tolke ansiktsuttrykk
• forstyrres lett av konkurrerende visuelle stimuli
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• noen oppdager best ting som er i bevegelse eller
når de selv er i bevegelse
• noen oppdager best ting i ro; f.eks. ser en «langsom»,
fortellende naturfilm
• dårlig øye/hånd-koordinasjon
• vansker med spatial tolkning; orientering og
avstands- eller dybdetolkning som ved overganger gress/asfalt,
fotgjengerfelt, trikkeskinner og lignende
• oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker
Dersom man sammenligner den funksjonelle bruken av synet hos
de som har CVI og en del av de som har problemer innenfor
7
Autismespekteret (ASD) , vil man kunne finne likhetstrekk. En vil
ikke her begi seg ut på gjetninger om, og i tilfelle hvor stor grad,
disse likhetstrekkene kan ha en felles årsak. Man kan bare
konstatere likheten og overfor den enkelte ta hensyn til de
praktiske konsekvensene.
Autismespektertilstander og visuelle sanseforstyrrelser
Diagnoser som autisme og Asperger syndrom (WHO 1992) hører
inn under ASD og stilles på grunnlag av atferdsbeskrivelser,
ikke på grunnlag av årsak, nevropatologisk utviklingsforløp eller
respons på behandling. Et område under diagnosekriteriene for
autisme er «Stor følsomhet overfor særlige sansemessige
opplevelser og stimuli, for eksempel lyd, berøring, syn og lukt».
Gunilla Gerland (1999) som selv har diagnosen Asperger syndrom,
beskriver i sin bok En riktig människa hvordan sansemessige
persepsjonsvansker blant annet på syn kan forstyrre og lage
trøbbel i hverdagen. Hun mener at det burde vært mer
oppmerksomhet på dette problemet, og i en forelesning i Norge
(2000) ga hun sterkt uttrykk for at dette burde vært et
diagnosekriterium også for Asperger syndrom.
7
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Gillberg & Billstedt (2000) hevder at det er en stadig økende
aksept for at tilstander innenfor autismespekteret ikke er sjeldne
tilstander med presise og udiskutable diagnosegrenser. En finner
ofte symptomer fra andre og overlappende diagnoser. Her nevnes
blant mange andre momenter «Uvanlig respons på sensoriske
stimuli», som man finner under kriteriene for diagnosen autisme,
men ikke for diagnosen Asperger syndrom. Lorna Wing beskrev
allerede i 1973 hvordan personer med vansker innenfor
autismespekteret kan ha en annerledes måte å bruke
sansene sine på. Når det gjelder uvanlig bruk av synet,
kan dette blant annet vise seg ved at de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Blir fort opptatt av ting som skinner og glitrer
Plages ofte av sterkt lys
Er opptatt av gjenstander i bevegelse
Ser ut til å oppfatte personer og gjenstander som et omriss
i stedet for detaljer som ansiktsuttrykk eller kroppsspråk
Uvanlig stirring mot personer og objekter
Kan ha problemer med å benytte detaljsynet eller
skarpsynsområdet.
Synes å ha god nytte av farger, kontraster og ting i bevegelse.
Mange finner fram like godt i mørket som i lyset
Lar sjelden blikket hvile på ting over lengre tid, men «sveiper»
over omgivelsene
Gir lite/ingen øyekontakt, men gransker ansikter og deler av
ansikter, f.eks. munnbevegelser mer enn det som er vanlig
Viser sent interesse for bilder, problemer med
helheter, er opphengt i detaljer
For mange synsinntrykk på en gang, kan få disse barna til å «gå
i vranglås» (butikksenter, flyplass, bytur,
familieselskaper o.l.)
Synsfunksjon kan variere sterkt fra dag til dag,
time til time og fra oppgave til oppgave.

ASD: Autism Spectrum Disorder (Autismespektertilstander)
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Barn med autisme ser ut til å ha større problemer enn barn uten
autisme når det gjelder å benytte synsfeltet nedad. Hos barn med
autisme ser en også at synsinntrykkene kan bli for mange og for
komplekse til at de greier å forholde seg til dem. De kan ha
vansker med både å være visuelt oppmerksomme på emosjonelle
ansiktsuttrykk og med å karakterisere disse (Tantam 1989). Man
kan ha inntrykk av at fenomener som for eksempel,
prosopagnosi 8 og formagnosi9 , er tilstander som kan finnes blant
barn med autisme, på lik linje med det en finner hos barn med
CVI (Fosse & Tangvold 2004). Baron-Cohen (1995) viser til
muligheten for at noen aspekter omkring den unormale formen
for stirring man finner hos mange personer med ASD, reflekterer
underliggende visuelle perseptuelle forstyrrelser.
En diagnose kan kamuflere en annen
Alle foreldre som har et barn med funksjonshemning, vet at
diagnosesetting kan være en lang og vanskelig prosess. Det å få
satt en riktig diagnose gir en trygghet og en forklaring både for
foreldrene i starten, og for barnet på senere tidspunkt. Det er
viktig også i forbindelse med medisinering og behandling og som
grunnlag for utarbeidelse av pedagogiske opplegg i barnehage og
skole. Barnet kan ha sykdommer eller tilstander som lett lar seg
diagnostisere ved ulike medisinske undersøkelser, som for
eksempel CP av ulike grader og typer. Andre diagnoser settes på
bakgrunn av atferdsobservasjoner, som for eksempel tilstander
innenfor autismespekteret. Det kan oppstå problemer dersom en
diagnose ikke gir en tilfredsstillende forklaring på barnets
væremåte. For Jørgen og Andreas ga diagnosen Asperger
syndrom, i ungdomsårene, en god forklaring på en stor del av
guttenes atferd, men fremdeles var bruken av synet noe
nærpersonene ikke forsto.

8

Prosopagnosi: Dårlig eller manglende evne til å gjenkjenne ansikter.

9

Formagnosi: Dårlig eller manglende evne til å gjenkjenne former.
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Den «merkelige» synsatferden kunne forklares som en typisk
«autistisk» måte å bruke synet på. På mange måter kan dette
medføre riktighet, men med en slik forklaringsmåte, uten
nærmere undersøkelser, vil en hoveddiagnose kunne kamuflere
andre diagnoser eller problem.
Siden mange barn med synsvansker ofte finnes under andre
diagnoser enn synshemning, er det spesiell fare for at for
eksempel diffuse synsvansker ikke oppdages. Personer i barnets
omgivelser tenker ofte ikke i retning av synsrelaterte problemer,
og merkelig eller uforståelig synsatferd blir forklart som
autismeatferd (Nyheim 2003). På samme måte kan både
CP-problematikk og hørselshemning maskere diffuse synsvansker
slik det kanskje var tilfelle for Andreas og Jørgen i tidlige barneår.
På skolen ble det for Jørgen sin del, med bakgrunn i hans
CP-diagnose, tilpasset et lite, konsentrert PC-tastatur slik at han
bedre kunne rekke over alle tastene med sin beste hånd. Det var
ingen som da tenkte på at dette forsterket hans synsmessige
vansker angående crowding. Den praktiske løsningen hvor pulten
hadde fastmontert dataskjerm, umuliggjorde selvvalgt avstand til
dataskjermen. Vanskene for Jørgen ble så store at han til slutt
nektet å bruke datamaskina.
Etter nærmere utredning av synsfunksjon og kartlegging av
funksjonelle synsvansker viste det seg at Jørgen hadde utbytte av
blindemetodikk innen området mobilitet (forflytning og
orientering) for å kunne finne fram i nærmiljøene sine. Det er ikke
selve synsfunksjonen, men sannsynligvis de sansemessige
forstyrrelsene som gir problemer i forhold til tolkning og
bearbeiding av synsinntrykk. Kan det være slik at hans CP har
«kamuflert» – og blitt brukt som forklaring, både for hans visuelle
tolkningsproblemer og for hans ASD-problematikk?
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Andreas ble fulgt opp som synshemmet i en periode, men viste
seg å ikke være synshemmet per definisjon. Han er fremdeles
avhengig av hjelpemidler beregnet for svaksynte, til tross for god
synsstyrke. Kan det være slik at
hans tidlige antatte synshemning,
Kan det være slik at og uforståelige bruk av synet,
hans CP har «kamuflert» har vært brukt som forklaring for
og blitt brukt som både hørselsproblemer og for
forklaring, både for hans hans sosiale, kommunikative og
kognitive særegenheter?

“

visuelle tolkningsproblemer og for hans
ASD-problematikk?

Det er stor risiko for at barn som
ikke får en diagnose for alle sine
ulike problemer, blir fratatt
muligheter for optimal tilrettelegging og tjenester, for eksempel i
skolen (Gillberg & Billstedt 2000). Andreas’ og Jørgens diffuse
synsvansker oppfyller ikke kravene til svaksynthet etter WHOs
kategorisering som omhandler visus og synsfelt. «Guttene» kunne
av den grunn ha mistet retten til å få de funksjonelle
synshjelpemidler og den metodikken som er beregnet på
mennesker som er svaksynte og blinde. Dersom man på et
tidligere tidspunkt hadde vurdert muligheten for dobbel – og
kanskje multidiagnoser for Jørgen og Andreas, kunne de muligens
fått bedre hjelp på et tidligere tidspunkt, og skolegangen ville
kanskje fått et bedre innhold for begge to. Det er gledelig å
registrere at det nå settes fokus på «Funksjonell synshemning»
som begrep istedenfor eller i tillegg til de tradisjonelle definerte
kriterier for synshemning WHO (1992).

diagnoser som settes på bakgrunn av adferdsmessige
observasjoner. Som et supplement til vurderinger, utredninger og
diagnostiseringsprosesser har man nå tilgjengelig faglige
dokumenter som for eksempel: «Retningslinjer for helsesøstre»
(Wirsching 2003), Manualen fra «Væremåteprosjektet» i regi av
Autismeenheten (Martinsen et al. 2008), praktiske spørreskjema
som «Skjema 145» (Fosse og Tangvold 2004) og skjema
«Førskolebarn med diffuse synsvansker» (Nyheim 2006; Loe et al.
2008). Disse dokumentene har fokus på den praktiske bruken av
synet og er til stor hjelp når det gjelder å avdekke diffuse,
funksjonelle synsvansker.
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Mennesker med autisme har problemer med å tilpasse seg nye
steder, ukjente personer og nye aktiviteter. En del barn med
autisme mangler talespråk og har ofte store forståelsesvansker.
Det kan bli problemer når disse
barna må til øyelege, optiker eller
Nye omgivelser og nye
trenger en pedagogisk utredning
mennesker kan ofte
av synsfunksjonen sin. Nye
omgivelser og nye mennesker kan
skape forvirring og en
ofte skape forvirring og en
truende situasjon for
truende situasjon for barnet. Det
barnet.
er en utfordring å få resultater på
ulike tester som er nødvendig å
benytte. Optikere og øyeleger har ofte tilmålt tid, og de klarer
sjelden å få undersøkt disse barna tilstrekkelig. Hvordan håndterer
man slike situasjoner? Er det mulig å forberede et barn med
autisme på slike nye situasjoner, uten at store adferdsmessige
problemer oppstår?

“
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Det er mulig å forberede og gjennomføre både øyelegebesøk,
optikerbesøk og synsfunksjonsutredning ved hjelp av praktiske
pedagogiske metoder, og nøkkelordene er:

Nærpersonintervju, kommunikasjon

Signal

Situation

Tolkning

trygghet, forutsigbarhet, oversikt
Foreldres og læreres kunnskap
Foreldre og lærere har en spesifikk individuell kunnskap om
barnet. For å gjennomføre en tilstrekkelig utredning av barnets
syn trenger man å samle mest mulig av denne individuelle
kunnskapen.
1. Hvordan bruker barnet sin visuelle kapasitet i daglige
situasjoner?
2. Hvilke aktiviteter og elementer/detaljer liker barnet?
3. Hvilke aktiviteter og elementer/detaljer bør man unngå?
4. Hvordan benytte disse aktivitetene slik at barnet «sier» oss noe
om hva det ser?

Stirrer i taket,

Hører på lærer

Topp

ingen

som leser

konsentrasjon

bevegelser

timeplanen

Begynner å

Hører på lærer

Manglende

nikke hurtig

som leser

konsentrasjon

med hodet

timeplanen

Sier:

I løpet av dagen

Hjelpers
reaksjon
Fortsetter å lese

Tar en pause

Når skal jeg hjem

Viser dagsplan

«ma-ma-ma-

til

og peker på

ma»

mamma?

gjenstående
aktiviteter.

Nærpersonintervju, aktiviteter og elementer/detaljer

Liker

Kommentarer

Liker ikke

Kommentarer

Slipper håret

Blir bedt om å

Tåler ikke

De som er til

ned foran

lese når andre ser

øyekontakt

stede ser en

ansiktet

på henne

annen vei, og
hun tør lese

Se i fotoalbum

Nære slektninger Gå i ulendt

Snubler ofte

terreng
Høre musikk

Finner favoritt

Sterke lukter

CD’ene selv
Heis i ulike bygg

Eks. kraftig
parfyme lukt

For sterk

Ordet

Fører til

interesse, blir

«Unnskyld»

aggressiv atferd

En trenger også informasjon fra nærpersoner omkring
barnets kontaktformer, passivitet, strukturavhengighet,
lekeformer, sterke og svake sanser, konsentrasjon,
oppmerksomhet og våkenhet.

negativt
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Eksempler fra et spørreskjema (Spørreskjema 145)

Eksempel på program for barnet

Nr
Ja

Nei

Av
og til

1

Komm.

Aktivitet

Ir-relevant

Nr

Sitte ved pulten og legge et

Ferdig

X

farge-puslespill

Oppdager
hindringer på

1

Aktivitet

2

Finne «Smily» som leker gjemsel

3

Peke på noen bokstaver på tavla

4

Fortell Mari hvem du ser på

X

Går aldri alene.

bakken ved hjelp

X

Blir ledsaget

av synet
2

Snubler ofte i
dørstokken

3

X

bildet

Tar et ekstra steg i

5

enden av trappa
4

X

5

Bare på skolen

Gjenkjenner folk
ved hjelp av synet

X

Finner detaljer på
en overfylt

X

Elsker foto

bokside

Program for utredningen
Et detaljert program for barnet blir sendt til foreldrene og/eller
skolen i god tid før utredningen. Barnet og foreldrene/lærer kan
da snakke om/gjennomgå utredningen, og barnet vil bli forberedt
på hva som kommer til å skje på dette nye, ukjente stedet. I løpet
av utredningen blir hver enkelt aktivitet krysset ut når den er
avsluttet.
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5 minutters pause (Gå i trappa)

Sosiale historier
En sosial historie er en metode for å forklare og forberede nye,
vanskelige eller ukjente situasjoner. På en ny plass må han/hun
forholde seg til ukjente omgivelser og personer. Hva er mest
vanskelig for barnet i nye omgivelser? Man må finne ut av dette
og gi den sosiale historien en individuell tilpasning.
Å være med på synsfunksjonsutredning
Noen ganger er det viktig å få undersøkt synet sitt. En synspedagog
kan hjelpe meg med å håndtere mine synsproblemer. Under selve
undersøkelsen blir man bedt om å utføre forskjellige aktiviteter.
Mari vil spørre meg hva jeg ser på bildene hun viser meg. Jeg vil
prøve å svare når hun spør meg hva jeg ser.
Mari og synspedagogen blir glade når jeg svarer.
Alle ønsker å bruke synet sitt på best mulig måte.
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Program for øyelege/optiker
Program med eller uten en sosial historie kan brukes før besøk hos
øyelegen eller optikeren. Man kan også bruke bilder for å illustrere
programmet (kommer an på barnets syn). Ved å kontakte øyelegen/
optikeren på forhånd kan han gi en nøyaktig oversikt over hva som
skal gjøres. Da kan det lages et punkt-til-punkt program som både
barnet og øyelegen/optikeren kan følge. Også her er det viktig å
stryke i barnets program for hver aktivitet som er utført.
Program for foreldre/lærer
Man lager ofte også et program for foreldre og lærere. Dette gjøres
hovedsakelig for å forklare hvilke funksjoner som skal undersøkes hos
barnet. I løpet av utredningen har da foreldre/lærer mulighet for å
observere hvilke tester som brukes og hvilke detaljer man finner
vedrørende for eksempel barnets:
• Synsfelt
• Fargesyn
• Kontrastsyn
• Orienteringsevne
• Visuell gjenkjennelse.
Gjennomføring av utredningen
All nærpersonkunnskap og annen informasjon som er samlet om
barnet, vil gi retningslinjer for synspedagogens prøvingsplan, lengden
på arbeidsøkter og pauser, aktiviteter for pausene, valg av tester og
tilhørende utstyr, møblering og tilrettelegging av rom som skal brukes.
Rommet kan med fordel møbleres ut fra barnets prøvingsplan som en
intervalløype.
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Eksempel på systematisk
møblering av utredningsrom:

Så langt det er mulig benyttes for eksempel bøker, puslespill og
bilder som barnet kjenner; det kan medbringes leker og andre
ting hjemmefra eller fra skolen. For å skape en så trygg situasjon
som mulig bør barnets lærer fortrinnsvis utføre det praktiske
arbeidet med barnet, under veiledning fra synspedagogen.
Synspedagogen arrangerer aktivitetene, observerer barnets bruk
av synet og gjør sine notater underveis i utredningen.
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Etter utredningen
Nærpersoninformasjon gitt av foreldre og lærere gjennom
intervju, gir en viktig basis for samtaler omkring planlegging av
det videre arbeid med barnet. Rapporten vil også inneholde funn
etter utredningen og praktiske konsekvenser av barnets
synsproblemer. Forslag til tiltak må drøftes og innbakes i barnets IP
og IOP. Hensikten med rapporten er å gi foreldre og lærere tanker
og ideer om hvordan man kan legge til rette et optimalt
læringsmiljø for barnet både i skole, hjem og fritid.
Synsfunksjonsutredning av barn og unge med autisme er prosjekt
# 4, som delvis bygger på Prosjekt # 11 (Observation and
Assessment of Visual Function in Children with Autism»), i
paraplyprosjektet «Trekantsammenligning: autisme, synshemning
og begge deler». Artikkelteksten er presentert som Poster ved
Autism Europe 2007 på Lillestrøm
Prosjekt # 4, rapport # 3/2004, i full tekst på norsk:
http//:www.isp.uio.no/autisme/publikasjoner/2004/
synsfunksjonsutredning.pdf Prosjekt # 11, rapport # 2/2004, i full
tekst på norsk:
http//:www.isp.uio.no/autisme/publikasjoner/2004/saertrekk.pdf
Disse prosjektrapportene er også tilgjengelig på Tambartun
kompetansesenter.

Nevronale ceroide
lipofuscinoser
Liv Berit Augestad
Tambartun kompetansesenter
Jørgen Diderichsen
Frambu, Senter for sjeldne 		
funksjonshemninger
Her følger et sammendrag av en artikkel som stod i
Tidsskriftet for Den norske lægeforening Nr. 15/2006.
Artikkelen kan lastes ned fra www.tidsskriftet.no
Bakgrunn. Nevronale ceroide lipofuscinoser er en gruppe
degenerative nevrologiske lidelser. Sykdommene er autosomalt
recessivt arvelige, og er karakterisert ved akkumulasjon av
fluorescerende ceroid og lipofuscin i nervecellene i hjernen og
ekstranevronale celler. Målsettingen med denne artikkelen er å gi
en oppdatert oversikt om nevronale ceroide lipofuscinoser.
Materiale og metode. Artikkelen bygger på egne kliniske
erfaringer samt systematisk søk på Pubmed, Medline, PsychInfo
og www.google.com.
Resultater og fortolkninger. Tre hovedtyper nevronale ceroide
lipofuscinoser debuterer i barneårene: en infantil, en sen infantil
og en juvenil form. En type debuterer i voksen alder. I Norge er
den juvenile typen hyppigst diagnostisert. Sykdommene er sjeldne.
Insidensen målt i ulike land varierer fra 0,5 til 8,0 per 100 000
levende fødte. De mest vanlige kjennetegnene er synstap,
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stagnasjon og regresjon av den psykomotoriske utviklingen,
epilepsi og avkortet livslengde. Før det var mulig med gentesting
var klinisk bilde, øyelegeundersøkelse, undersøkelse av blodceller
for avleiret materiale (vakuoliserte lymfocytter) og eventuelt
nevrofysiologiske undersøkelser hovedkilder til bekreftelse av
diagnosen. Nyere molekylærgenetiske funn har bekreftet defekter
i minst seks forskjellige gener som basis for de ulike formene av
nevronale ceroide lipofuscinoser. Det finnes ingen helbredende
behandling. Man forsøker å utvikle behandling ved
enzymerstatning, genterapi, stamcelletransplantasjon og
medikamenter. Symptomatisk og lindrende behandling i
livsløpsperspektiv er viktig.

Symptomatisk behandling
av pasienter med
barndomsformer
av Nevronal Ceroid
Lipofuscinose (NCL)

Liv Berit Augestad, NTNU/Tambartun kompetansesenter
Per Fosse, Tambartun kompetansesenter
Jørgen Diderichsen, Frambu, Senter for sjeldne funksjonshemninger
NCL-sykdommene er arvelige, progredierende lidelser som det i
dag ikke finnes helbredende behandling for. Psykologisk
behandling har betydning for symptomlindring og for bedring av
livskvalitet.
Nevronale ceroide lipofuscinoser (NCL-sykdommene) er en gruppe
av arvelige progredierende nevrologiske lidelser (Cooper 2003;
Diderichsen 2004; Goebel, Mole & Lake 1999; Goebel &
Wisniewski 2004). Barndomsformene av NCL har debutalder fra
0 til åtteårsalderen (Augestad & Diderichsen 2006). Typiske
kjennetegn er progredierende synstap, cerebral dysfunksjon med
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epilepsi, og motorisk, kognitivt og språklig funksjonstap. Ofte
tilkommer det psykiske vansker, gjerne i form av hallusinasjoner og
psykotisk utvikling. I Norge var det per 1. januar 2005 registrert 38
levende pasienter med juvenil NCL (JNCL) (Augestad & Flanders
2006). Dette gir en prevalens på 8,3 per million innbyggere.
Pasientene med JNCL dør oftest i 20–30-årsalderen.
Det finnes i dag ingen helbredende behandling for sykdommene
(Haltia 2003; Santavuori, Lauronen, Kirveskari, Aberg & Sainio 2000;
Volt 2001), noe som gjør symptomatisk og lindrende behandling
desto viktigere. På grunn av sykdommens sjeldenhet og alvorlige
karakter har to nasjonale sentre blitt tildelt spesielt ansvar
(Augestad & Flanders 2006).
Frambu kompetansesenter for
Det finnes i dag ingen sjeldne funksjonshemninger og
helbredende behandling for fremadskridende sykdommer
sykdommene, snoe som gjør har ansvar for medisinske og
symptomatisk og lindrende sosialmedisinske utfordringer.
Tambartun kompetansesenter,
behandling desto viktigere. som er del av det statlige
spesialpedagogiske støttesystemet,
har ansvar for å bistå kommunale/fylkeskommunale instanser i det
pedagogiske arbeidet med elevene på hjemstedet. Sammen har
Frambu og Tambartun oppgaver med å bidra til kompetanseutvikling
og informasjonsspredning om NCL i Norge.

“

Medisinsk, psykologisk og pedagogisk erfaring har vist at barn
med NCL har et læringspotensial, selv langt ut i sykdomsforløpet.
Målet med denne artikkelen er å gi en oversikt over de siste ti års
forskning på området og informere om symptomatisk og lindrende
behandling. En slik analyse vil forhåpentlig gjøre det lettere å peke
på framtidige satsingsområder, både med hensyn til
forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter.
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Metode
Vi gjennomførte et systematisk søk på PubMed, Medline og
PsychInfo. Søkeordet var Nevronal Ceroid Lipofuscinose (1101
treff), med avgrensninger til søk på studier av mennesker (965
treff), tidsperiode 31.12.1994 til 30.12.2004 (556 treff), skrevet
på engelsk (516 treff), oversiktsartikler (87 treff) og kliniske forsøk
(12 treff). Vi fant ingen randominiserte kontrollerte forsøk,
metaanalyser eller lederartikler. I tillegg har vi benyttet lenker via
«Web of Science», og ulike internettreferanser som hjemmesidene
til Frambu (www.frambu.no) og Battens Disease Support and
Research Association (www.bdsra.org). Artikkelen er dessuten
basert på informasjon fra ulike spesialister (psykologer,
fysioteraputer, sykepleiere, sosionomer, spesialpedagoger og leger
med spesialitet innenfor psykiatri, nevrologi, pediatri, oftalmologi
og patologi) som har arbeidet med NCL.
Symptomatisk behandling
Den symptomatiske behandlingen omfatter medisinske,
pedagogisk-psykologiske og sosiale tiltak. Ulike former for
symptomatisk medikamentell behandling er beskrevet av
barnenevrolog Diderichsen (2006), og fra Battens Disease
Support and Research Association i USA (Battens disease 2002).
Synstap ved juvenil NCL (JNCL)
Synstap med forandringer i retina er ofte det første tegn på JNCL.
Dette er også begynnelsen på en mer omfattende degenerasjon
av de cerebrale funksjonene. Etter hvert som skarpsynet avtar, kan
en registrere para-foveal eller para-makulær fiksering (Brodsky,
Baker & Hamed 1996). Dette skjer ved at barnet bruker deler av
det perifere synsfeltet framfor det sentrale, eksempelvis ved å «se
fra siden» eller fiksere noen grader over eller under det naturlige
fikseringspunktet. Ved fundus-undersøkelser kan det eventuelt
sees pigmentforandringer som kan forveksles med retinitis
pigmentosa. I tillegg sees tynne blodkar og optikus-atrofi.
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Sannsynligvis er hele retina påvirket, noe som også kan avleses av
en patologisk elektroretinografi (ERG) tidlig i sykdomsforløpet
(Brodsky, Baker & Hamed 1996). Synshemningen forverres gradvis,
og ved ti års alder er de fleste JNCL-pasientene sterkt
synshemmede eller blinde, men enkelte kan beholde en liten
synsrest, bl.a. i form av lyssans noen år framover.
Det er viktig at øyeleger vurderer NCL som en differensialdiagnose
når de oppdager uventet bilateralt synstap (Bohra, Weizer & Lewis
2000, Wilkinson 2001). Bohra et al. (2000) fant at barn med JNCL
utviklet andre nevrologiske funksjonstap i gjennomsnitt tre år etter
at synstapet inntraff. Vi har ikke funnet forskning som vurderer
hvordan den enkelte kan utnytte sin synsrest funksjonelt i ulike
faser av sykdomsutviklingen, men fra Tambartun har vi erfaring for
at noen av barna utnytter sitt syn aktivt i orientering, lek, lesing og
skriving fram til 9–10-årsalder, og i noen få tilfeller enda lenger.
Dette gjør de til tross for svært lav visus, sterkt nedsatt
kontrastfølsomhet og store perifere og sentrale synsfeltutfall.
Epilepsi
De fleste barn med NCL utvikler epilepsi, men dette er avhengig
av type NCL. Aaberg (2001) skriver i sin doktoravhandling at alle
barn med juvenil NCL utvikler epilepsi. Hun skriver at det er vanlig
å observere at de epileptiske anfallene øker i hyppighet og
alvorlighetsgrad i ungdomsårene, men det kan være en stor
individuell variasjon. Dårlig kontroll av epileptiske anfall kan lede
til klinisk malignitet.
En viktig del av oppfølgende symptomatisk behandling blir derfor
å oppnå best mulig anfallskontroll. Utredningsprinsipper og
behandling følger vanlige retningslinjer. Enkelte vanlige
epilepsipreparater har vist seg mindre egnet, fordi de kan
provosere eller fascilitere myoklone anfall, som er en spesielt
vanlig anfallsform ved NCL. Det gjelder spesielt legemidlene
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phenytoin og karbamazepin. Natriumvalproat kan ha uheldige
bivirkninger på funksjoner i eggstokkene (polycystiske ovarier) hos
yngre kvinner. Pasienter med JNCL har i forveien en tendens til
dysfunksjon av hormonelle funksjoner med hyperandrogenisme,
amenoré, økt hårvekst, akne og overvekt som kan forverres ved
uheldig medisinering. Om hyperandrogenisme og polysystiske
ovarier er en del av sykdomsprosessen, eller om det er en uheldig
virkning av medisineringen, er usikkert (Aaberg 2002).
Lamotrigin (LTG) har vist seg å gi relativt god anfallskontroll, og
har i tillegg en god stemningsstabiliserende virkning. Aaberg,
Kirveskari og Santavuori (1999) gjennomførte et klinisk forsøk for
å evaluere effekten av LTG på epileptiske anfall og generelt
velvære hos 28 pasienter med JNCL. Pasientene var i alderen
7 til 28 år (gjennomsnittsalder 13 år) og ble i snitt fulgt opp over
2,8 år. Resultatene viste at ti pasienter opplevde færre anfall,
ni pasienter mindre alvorlige anfall, og 18 av 28 opplevde mer
velvære. LTG kan ha en god effekt ved JNCL.
Smerter
Smerter i kropp og lemmer er i perioder vanlig hos pasienter med
juvenil NCL. Smertene kan ha karakter av spasmer og verkende
stivhet i ekstremitetene, ofte knyttet til et bilde av
«parkinsonisme». Det er mulig at enkelte med NCL-sykdom blir
underbehandlet for smerte, og det kan være vanskelig å kartlegge
smerteårsakene når kommunikasjonsvansker og generell
funksjonshemning er kommet langt (Didrichsen 2006). Vanlige
prinsipper for smertebehandling med opptrapping fra ikke-opioide
analgetika til kodeininnholdige analgetika og Pregabalin
anbefales, eventuelt i kombinasjon med visse antiepileptika
(Karbamazepin, Valproat, Lamotrigin), som kan ha analgetisk
virkning ved nevrogene smerter (Statens Legemiddelverk 2001).
I tillegg anbefales antiparkinsonmidler, spesielt LevoDopa (Aaberg
et al. 2001).
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Barn med NCL-sykdommen kan ha vansker med å svelge eller
nekte å ta medisiner peroralt. Transkutan behandling med det
aktive analgetikum har effekt hos voksne med forskjellige
smertetilstander og kan muligens utprøves mer hos barn.
Mannerkosi, Heiskala, Santavuori og Pouttu (2001) gjennomførte
et klinisk forsøk på fem barn med infantil NCL for å vurdere
transdermal fentanylterapi ved smerter. Forskerne trakk ingen
klare slutninger. Tilleggsinformasjon om livskvalitet og lindrende
behandling ved progredierende nevrologiske sykdommer finnes på
www.frambu.no
Ernæringsvansker og mage-tarm-problemer
De fleste pasientene får etter hvert vansker med å tygge og
svelge, og appetitten blir redusert. Væske- og kaloriunderskudd er
ikke uvanlig. I tillegg vil spisevanskene disponere for
tannhelseproblemer. Ernæring og medisinering via en sonde
direkte til magesekken (PEG, gastrostomi) blir ofte nødvendig.
Denne behandlingen bør ikke utsettes for lenge, da
underernæring kan forverre allmenn og kognitiv funksjon (Battens
Disease 2002). Sent i sykdomsforløpet har de fleste nedsatt
tarmfunksjon med plagsom forstoppelse og
blæretømmingsproblemer.
Søvnvansker
Pasientene med NCL kan ha varierende forstyrrelser i søvnmønster.
Det er sannsynligvis flere årsaker til søvnforstyrrelsene. Kirveskari,
Partinen og Santavouri (2001) studerte søvnforstyrrelser hos
pasienter med den finske varianten av sen infantil NCL. De var i
alderen 7 til 32 år. Resultatene viste at pasienter under 20 år
gjerne sov mer enn ti timer om natten, og i tillegg hadde de flere
små blunder om dagen. Etter hvert som sykdommen utviklet seg,
fikk pasientene stadig lengre søvnfaser på dagtid, og totalt sett
mer ujevn søvnrytme i løpet av døgnet med oppvåkning om
natten. De konkluderte med at progresjonen av sykdommen kan
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skade reguleringssystemet for døgnrytme. Dette kan være knyttet
til reduksjon i lysets påvikning av retina og dermed frisetting av
hjernens naturlige søvnhormon melatonin.
Hormonet melatonin produseres i epifysen. Lys hemmer
melatoninsekresjonen, og denne hemmingen er viktig for
innstillingen av døgnrytmen. Behandling med melatonin har vist
seg nyttig ved flere nevropsykiatriske tilstander, kanskje spesielt
knyttet til synstap (Ramstad & Loge 2002). Det er få bivirkninger
som er rapportert. Finske forskere testet derimot melatonin hos
fem pasienter med NCL (Haltonen et al. 1999). Studiedesignen
var single-blind og placebo-kontrollert. Resultatene var usikre, og
forskerne konkluderte med at det trengs mer forskning før
melatonin kan anbefales generelt som spesifikk sovemedisin ved
NCL.
Haltonen et al. (1998) studerte hvorvidt eksponering for sterkt lys
kunne undertrykke melatoninfrisettingen hos blinde pasienter
med NCL. Sju NCL-pasienter og sju kontrollpersoner var eksponert
for 3000 lux i to sekunder hvert andre minutt i 60 minutter, i den
stigende fasen av melatoninsyntesen. De konkluderte med, til
tross for blindhet og degenerert retina, at lysstimulering kan virke
positivt på den hypotalamiske-hypofysære aksen, og dermed
påvirke den nevroendokrine funksjonen.
En annen årsak til søvnvansker kan være epileptisk anfall. Riktig
dosering av antiepileptiske medikamenter kan bedre søvnen hos
enkelte. Andre årsaker kan være smerter, spasmer eller myoklone
rykninger. Hallusinatoriske opplevelser, som også er vanlig i
perioder, eller depressive tilstander, kan forstyrre søvnen.
Farmakologiske bivirkninger bør også vurderes. I tillegg reduseres
pasientenes muligheter til å oppnå naturlig tretthet fra fysisk
aktivitet og frisk luft siden de stadig blir mer passive, isolerte og
hjelptrengende.
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Psykiske problemer
Angst, uro, konsentrasjonsvansker og visuelle hallusinasjoner
forekommer hyppig hos disse barna. Nedstemthet og ustabilt
humør kan være forståelige reaksjoner på tap av syn og andre
ferdigheter. Erfaringer viser derimot at depresjoner er mindre
vanlig enn antatt, men passivitet, tap av interesse, rastløshet,
impulsivitet og aggresjon er mer vanlig. Opplevelsen av
sykdommens utvikling kan gi angst og følelse av verdiløshet
(Goebel et al. 1999). Dette kan gi seg uttrykk som selvskadende
adferd, vansker med sosiale relasjoner og raserianfall.
Etter hvert utvikler det seg ofte alvorlige psykiske problemer.
Angst og psykotiske symptomer er ikke sjeldne midt i tenårene.
Forsøk med nyere antidepressive og antipsykotiske medikamenter
for NCL-pasienter er publisert av Backman, Åberg, Aronen og
Santavuori (2001). Citalopram ble benyttet mot depresjon, og
Risperidon mot paranoide psykoser. I dette forsøket hadde 70 %
av JNCL-pasientene tilfredsstillende effekt av medikamentene. De
mest uheldige bivirkningene var tretthet, vektøkning og forverring
av ekstrapyramidale symptomer. Backman et al. (2001)
konkluderte med at hvert enkelt barn bør vurderes individuelt, og
eventuelt behandles med psykofarmaka med de laveste effektive
doser.
Barn/unge med NCL vil i skolesituasjonen kunne oppleves som
barn med adferdsproblemer. Etter hvert vil mange ha vansker med
samhandling og kontakt med jevnalderende. De kan bli utstøtt og
mobbet på grunn av sin adferd. Ensomhet og isolering kan påvirke
livskvaliteten.
Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil pasientene selv ha
vansker med å formidle sine opplevelser, følelser og tanker.
Hørselen er tilsynelatende intakt, men tap av kognitive funksjoner
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vanskeliggjør psykologisk behandling. Dette kan være en særskilt
utfordring til psykologer som skal velge strategier for behandling.
Anbefalte psykologiske tiltak vil ut fra de erfaringer som er høstet,
i hovedsak dreie seg om bruk av generelle psykologiske metoder i
kombinasjon med kunnskap om sykdommen.
Motoriske vansker
Det er lite forskning publisert når det gjelder NCL, motoriske
konsekvenser og behandlingsmuligheter. Mange barn med NCL
får vansker med balansen og koordinasjonsevnen. Pasientene
utvikler rigiditet (tap av nevroner i basalganglier) og spastisitet (tap
av nevroner i pyramidebaner) som bevirker at pasientene blir stive
i bevegelsene sine. Kombinert med tremor i lemmene kan dette
minne om det vi ser ved Parkinsons sykdom. Etter hvert kan det
utvikles kontrakturer, spesielt i hofte- og kneledd. Grov- og
finmotoriske bevegelser blir klossete utført. Etter hvert blir
gangmønsteret endret. Steglengden blir kortere, gangen mer
bredsporet, og ufrivillige bevegelser tiltar. Tidligere innlærte
bevegelser blir vanskeligere å mestre, og etter hvert vil mange bli
avhengige av rullestol og trenger hjelp til hverdagens gjøremål.
Muskulaturen blir svak. I tillegg svekkes kontrollen med
taleapparatet; ansiktsmuskulaturen og evnen til mimiske uttrykk
blir redusert.
Åberg, Rinne, Rajantie og Santavuori (2001) gjennomførte
et forskningsprosjekt med utprøving av midler mot
parkinsonssymptomene (levodopa eller selegilin) hos pasienter
med JNCL. Et internasjonalt anerkjent skåringssystem for
symptomer og funksjonsutfall ved Parkinsons sykdom ble
benyttet, United Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS).
Gjennomsnittsskåren bedret seg hos pasientene som fikk
levodopa, og forskjellen var signifikant sammenliknet med
kontrollgruppen, som ikke fikk noen av disse to medikamentene.
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Fysioterapi og ergoterapi står sentralt i forebygging av feilstillinger
og reduksjon av smerter. Terapi i varmtvannsbasseng, massasje og
aromaterapi er andre virkemidler som har vist positiv effekt.
Erfaringer har vist at akupunktur kan hjelpe mot smerter og
spasmer ved nevrologiske sykdommer. Dette kan være aktuelt å
forsøke hos NCL-pasienter, men vi har ikke funnet vitenskapelige
publikasjoner som bekrefter disse hypotesene.

Evnen til å kommunisere kan rammes tidlig, først i form av vansker
med visuelt basert kommunikasjon. I nær sammenheng med
sviktende motorikk og dårligere hukommelse skjer et gradvis tap
av språkfunksjon hos NCL-barna. Evnen til å huske ulike ord avtar,
stamming tiltar, og talen blir etter hvert uforståelig, selv for
familien. I et forsøk på å kompensere for noen av disse vanskene
er dataprogrammet Struktur utviklet (Beghdadi 1998).

Kognitiv funksjon og kommunikasjon
Barna får gjerne problemer med oppmerksomhet og tenkning
(Kleiner-Fisman, Galit & Lang 2004). De blir fort trøtte, og de har
læringsvansker. På grunn av tap i korttidsminnefunksjonen bør
barna lære enkelte ferdigheter så tidlig som mulig. Dette kan dreie
seg om selvhjelpstrening i dagliglivets aktiviteter (ADL), orientering
(mobilitet), lek med dataspill og skolepregede aktiviteter som
lesing, skriving og matematikk. Leseopplæringen skjer gjerne
visuelt i den første tiden (hvis synsfunksjonen tillater det), for så
å bli erstattet av taktil lesing (punktskrift) for dem som dette kan
være aktuelt for.

Barna trenger ofte mer tid og ro for å kommunisere med andre.
I de siste leveårene er taleevnen svært redusert, men hørselen er
intakt. Beghdadi (1998, s. 50) skriver: «Elevene får ofte ikke vite at
de etter hvert skal miste talespråket. De må derfor lære en rekke
kommunikasjonsferdigheter på et tidlig utviklingstrinn hvor man
av etiske årsaker ikke mener det er riktig å forklare dem hensikten
med treningen. Det er her en pedagogisk utfordring å balansere
mellom et målrettet og motiverende pedagogisk arbeid og
aktiviteter som skal lære elevene bestemte basisferdigheter.
Ferdigheter som senere skal hjelpe dem å kommunisere på en
enkel måte ved hjelp av en datamaskin.»

Tap av kognitive funksjoner og kommunikasjonsferdigheter kan
også endre sosial funksjon og lede til tap av tilhørighet og samspill
med jevnaldrende. Sykdommen kan gjøre ungdomsårene spesielt
vanskelige. I tillegg står barna i fare for å bli isolerte i, og med,
sine familier.

Familien og andre omsorgspersoner
Foreldre, søsken og andre familiemedlemmer møter store
utfordringer knyttet til samhandling og mestring (Bendixen 1996,
Diderichsen 2004). Det finnes mye forskning på psykologisk effekt
med hensyn til omsorgspersoner og barn med kronisk sykdom,
men det er behov for spesifikk informasjon ved forskjellige lidelser
hos barn (Silver, Baumann & Ireys 1995). Belastningene ved
nevrodegenerative lidelser kan være mer kompliserte for
omsorgspersoner sammenliknet med andre typer kroniske
sykdommer hos barn (Schultz & Quittner 1998). For familien er
livet med ett eller flere barn med progredierende og livstruende
sykdom så belastende og krevende at det trengs ekstraordinære
planmessige tiltak helt fra diagnosefasen til den siste tiden.

I en prospektiv finsk studie ble 14 pasienter med JNCL fulgt i fem
år (Larsen, Sainio, Aberg & Santavuori 2001). De utførte årlige
nevropsykologiske tester og elektronencefalografi (EEG).
EEG-resultatene var ofte normale før niårsalderen. Deretter var
EEG-rytmen langsommere hos pasientene enn hos kontrollgruppen,
og reduksjonen korrelerte med fall i intelligenskvotienten (IQ).
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“

Labbé, Lopez, Murphy og O’Brien
(2002) sammenliknet målinger av
«The Symptom Checklist-90-R»
(SCL-90-R) hos mødre til barn
med NCL-sykdommene og mødre
til barn med epilepsi og cerebral
parese. Resultatene viste at mødre
som hadde barn med NCLsykdommene, ga uttrykk for mer
angst og depresjon enn de andre
mødrene. De hevdet at mødre med kronisk syke barn har økt
risiko for emosjonelle vansker, og at mødre til barn med NCLsykdommene har en enda høyere risiko for å utvikle emosjonelle
problemer.

Forskning viser at pasienter som har fått informasjon om sin
lidelse og muligheter til å snakke om sine følelser, mestrer
sykdomsutfordringer bedre enn pasienter som er mindre informert
om sin skjebne (Emanuel, Fairclough, Wolfe & Emanuel 2004).
Hvorvidt dette vil gjelde for pasienter med NCL, vet vi ikke nok om.

Etiske utfordringer
Foresatte, andre omsorgspersoner og helsepersonell møter ofte
etiske dilemmaer i arbeidet med NCL-barna. Større barn har rett til
informasjon i forhold til sin alder og modenhet, men hvilken
informasjon bør barnet få? Når og hvordan bør denne
informasjonen gis? Hva er til barnets beste? Hva oppleves best for
familien? Enkelte foreldre gir klart uttrykk for at de ikke ønsker at
barna skal få detaljert informasjon om lidelsens forløp. Andre barn
har derimot kjennskap til utviklingen av NCL, og enkelte har
opplevd eldre søsken med NCL-diagnose.

De medisinske problemene som oppstår ved NCL, krever
utredning og behandling. Pasientene møter ulike eksperter.
Forskjellige behandlingsstrategier vil ofte være en balansegang
mellom mulige gode effekter og uheldige bivirkninger.
Farmakologisk behandling er viktig for å redusere epileptiske
anfall, lindre smertetilstander, bedre søvnrutiner og redusere
psykiske plager. Etter hvert som barnas kognitive ferdigheter
reduseres, vil kommunikasjon fra pasient til pårørende og
helsepersonell også reduseres. Effekter og bivirkninger av
farmakologiske preparater kan også bli mer vanskelige å
observere.

Belastningene ved
nevrodegenerative lidelser
kan være mer kompliserte
for omsorgspersoner
sammenliknet med andre
typer kroniske
sykdommer hos barn.

På Tambartun kompetansesenter samles barna til årlige samlinger,
og det er separate samlinger hvor foreldrene møtes. Det kan være
vanskelig å forhindre samtaler mellom barna, dersom dette er
ønskelig ut fra foresattes verdivalg. De bor tett sammen, kjenner
hverandre med navn, og utveksler opplevelser og tanker.
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Diskusjon
Dagens internasjonale forskning bringer håp om en framtidig
helbredende behandling, men fortsatt er det bare symptomatisk
lindrende behandling som kan tilbys (Cooper 2003, Santavuori
2000, Aaberg 2001). Det er viktig at diagnosen fastsettes tidlig
slik at en kan iverksette hensiktsmessig symptomatisk medisinsk
behandling og etablere nødvendige pedagogisk-psykologiske og
sosiale støttefunksjoner.

Selv om fagfolk etter hvert har ervervet mange praktiske
erfaringer om effekt av ulike opplæringstiltak, er pedagogisk
og psykologisk forskning på feltet mangelfullt. Vi har heller ikke
funnet publikasjoner som forskningsmessig har dokumentert
effekten av de sosiale tiltak som er iverksatt. I Norge og Sverige
får i dag alle elever med NCL sitt pedagogiske tilbud på sin
ordinære hjemmeskole. Dette er ulikt fra andre land i Norden,
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og fra Europa og USA. I Norge finnes det ingen blindeskoler, så
foresatte har ikke noe valg om opplæringssted. Integreringen i det
norske skolesystemet stiller store krav til de kommunale ansvarlige
som skolemyndigheter, sosialkontor, trygdeetat og helsevesen.
Med de store utfordringer en står overfor i arbeidet med pasienter
med NCL og deres pårørende, vil koordinering og samordning av
tjenestetilbudet bli stadig viktigere. Psykologer vil, i tillegg til
generell psykologisk behandling
av pasientene, ha en viktig rolle
Med de store i forhold til skolen, fritid, familien
utfordringer en står og hjem/bolig både i
overfor i arbeidet beredskapsplanlegging og
med pasienter med NCL i individuelle planer. Pasientene vil
ha nytte av gode individuelle
og deres pårørende, planer, som tar utgangspunkt
vil koordinering og i helhetlig tenkning. God
samordning av samhandling mellom tjenesteyter
tjenestetilbudet og pasient/pårørende, og mellom
tjenesteytere og etater innen eller
bli stadig viktigere. på tvers av forvaltningsnivåene,
vil også være viktig.

“

Abstract
Symptomatic treatment for patients with Neuronal Ceroid
Lipofuscinoses
No curative treatment is currently available for patients with
Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). The aim of this review was
to assess and to summarize the last ten years’ research related to
symptomatic or palliative treatment for patients suffering from
infantile, late infantile and juvenile forms of NCL. We did a
systematic search on PubMed, Medline and PsycInfo. Along with
education, psychological and social means, symptomatic
treatment is essential for the quality of life. Pharmacological
treatment is important for several reasons, including reduction
of epileptic seizures frequency, pain relief, quality of sleep, and as
part of therapy for psychological problems. In spite of valuable
clinical experience regarding effects of educational training, both
psychological and pedagogical research is insufficient. Family
members and other caregivers experience strain and psychological
distress for many years. It is, therefore, of utmost importance to
support and encourage children and their families so that they can
cope with the profound disability and losses causes by NCL.
Keywords: Neuronal Ceroid Lipofuscinoses, neurology, pediatrics,
quality of life, palliative medicine, vision

Kunnskapen om disse sjeldne NCL-sykdommene er lite utbredt.
Kompetansesentrene bør i større grad bidra med systematiske og
langsiktig registreringer av observasjoner, analysere iverksatte
tilrettelegginger og publisere arbeider som kan bidra til ny
kunnskap. Nye modeller kan dermed utprøves, slik at forskning og
kunnskapsformidling om NCL-lidelsen styrkes.
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Utvikling av funksjonelt
språk hos blinde barn

Språk
		 og lesing

Gro Aasen
Huseby kompetansesenter
Blinde barns språkutvikling avviker på sentrale områder
fra språkutviklingen hos seende barn. Økt kunnskap om
særtrekkene i denne utviklingen vil gjøre det lettere å legge
til rette for en funksjonell kommunikativ og språklig
utvikling.
Huseby kompetansesenter, i samarbeid med Institutt for
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, skal fra 2007 til 2011
gjennomføre et forskningsprosjekt med tittelen «Utvikling av
funksjonelt språk hos blinde barn». Prosjektet er organisert som
et paraplyprosjekt med delprosjekter som er kliniske,
tjenesteytende prosjekter rundt 6–10 barn.
Prosjektet har som målsetting å beskrive språkutviklingen til
blinde barn. Det er lagt særlig vekt på å beskrive særtrekk som
kjennetegner språkutviklingen sammenliknet med
språkutviklingen hos seende barn. Blinde barns språkutvikling blir
ofte betegnet som holistisk; dvs. at blinde barn i større grad enn
seende barn lærer ord i forhold til ord, i stedet for å lære ordene
i forhold til aktiviteter og handlinger. Det vil bli gjennomført en
beskrivelse av funksjonelle særtrekk som verbalismer og ekkotale.
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Forekomsten og bruken av enheter i det tidlige vokabularet som
vokabelytringer og uanalyserte enheter; også kalt gestalter, vil bli
kartlagt. Begge disse enhetene i den første talen representerer
idiosynkratisk språkbruk. Uanalyserte enheter fungerer i tillegg
som en slags idiomer. Økt kunnskap om slike særtrekk vil gjøre
det lettere å legge til rette for en funksjonell, kommunikativ og
språklig utvikling hos blinde barn.

•

«Barnets ordbok», som blant annet vil bli brukt til å
registrere:
o Ord og tegn som barnet utfører selv.
o Ord og tegn utført av andre som barnet forstår.
o Ord og tegn som barnet imiterer.
o Ikke-verbal kommunikasjon som barnet viser.
o Ikke-verbal kommunikasjon som andre viser og
barnet forstår.
o Holdepunkter for forståelse fra nærpersoner.
o Holdepunkter for kontaktformer fra nærpersoner.
o Hva barnet liker og ikke liker.
o Kontaktformer som barnet har.
o Hvilke lekeformer barnet har.

•

Semi-strukturert kommunikasjonsintervju av foreldrene
som skal kartlegge
o Hvordan barnet kommuniserer.
o Hva barnet forstår av andre barns kommunikasjon.

•

Døgnklokke som kartlegger barnets aktiviteter gjennom
hele døgnet.
o En døgnregistrering i form av en døgnklokke vil
danne basis for kartlegging av hvilke aktiviteter
barnet deltar i og hvor aktivt eller passivt barnet er.

Ved å følge 6–10 blinde barn fra 1–2-årsalderen, vil prosjektet i
nært samarbeid med foreldre og barnehager samle inn data om
blinde barns språk og samspill med voksne. Hvilke data som
samles inn og hvilke verktøy som benyttes, kan oppsummeres slik:
• Videoopptak foretatt hjemme og i barnehagen. Ved oppstart
av prosjektet foretas et videoopptak av barnet i samspill med
foreldre og et opptak av barnet i samspill med voksne i
barnehagen. Senere opptak skal foretas når forandringer i
kommunikasjonen inntreffer.
• Logg og spesielt utarbeidete notatark hjemme og i
barnehagen.
o Loggen skal kartlegge beslutninger som tas, tiltak som
settes i verk, begrunnelser og refleksjoner rundt disse.
o Notatarkene skal registrere
 forandringer: når de skjer og hva de innebærer
 første gang barnet
- henvender seg til andre
- snakker om ting
- snakker om følelser
- bruker nye ord
- ytrer sammensatte meninger
 utvikling av barnas samtaleferdigheter
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De faglige forskningsmålene er å beskrive sentrale trekk i
6–10 blinde barns utvikling mot funksjonelt språk samt
språkstimulerende aktiviteter og dialogferdigheter.
Det forskningsadministrative målet er å utvikle en forskbar
spesialpedagogisk praksis. Datainnsamlingen vil bli tilpasset
arbeidsformen som saksbehandlere ved Huseby kompetansesenter
følger når det gis tjenester til blinde barn i førskolealder.
Forskjellen består i en hyppigere og mer detaljert kartlegging;
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mer detaljerte beskrivelser og registreringer. Prosjektgruppene
vil dessuten fungere som et større og kvalitativt sterkere faglig
forum som diskuterer og reflekterer over det kartlagte materialet
og aktuelle tiltak. Sentralt i prosjektet er også utvikling av en
database hvor det kliniske, spesialpedagogiske arbeidet
registreres.
Prosjektgruppe hovedprosjektet:
- Prosjektleder Harald Martinsen, professor, Institutt for
spesialpedagogikk, UiO
- Gro Aasen, seniorrådgiver, Huseby kompetansesenter
- Bente Kristiansen, universitetslektor, Institutt for
spesialpedagogikk, UiO
Prosjektgrupper for delprosjektene:
Prosjektgruppene for delprosjektene består av saksbehandler fra
Huseby kompetansesenter, lokale prosjektmedarbeidere
(personalet i barnehagen og foreldrene) samt deltakere fra
hovedprosjektets prosjektgruppe.
Saksbehandlere fra Huseby kompetansesenter er:
Edle Jessen, rådgiver
Anne Mohn Lian, rådgiver
Marit Kolstad, rådgiver
Tove Gulliksen Borch, seniorrådgiver
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To måter å lese på

Jorun Hauge
Huseby kompetansesenter
Amalie (8) skal lese både vanlig skrift og punktskrift. Hun
syntes det var dumt at hun var den eneste i klassen som
skulle lære punktskrift. Skolen tok utfordringen.
Amalie er sterkt svaksynt, men vil ikke bli behandlet annerledes
enn de andre elevene. Amalie er en skolemoden jente som er
svært motivert for å lære. På 2. trinn ved Holt skole, en liten
barneskole i utkanten av Tvedestrand, er de 14 elever.
Allerede i barnehagen ble det bestemt at Amalie skulle lære
punktskrift. Etter at Amalie begynte på skolen, ble det klart at hun
også ville ha mulighet til å lære visuell skrift ved hjelp av
forstørring og tilrettelegging. All erfaring tilsa at økte lesekrav ville
gi Amalie store problemer med utholdenhet og effektivitet om
hun bare skulle lære visuell skrift. Det ble derfor nødvendig for
henne å lære både punktskrift og visuell skrift.
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Vilje til inkludering
Det var vanskelig for Amalie å akseptere at hun var den eneste
eleven i klassen som skulle lære punktskrift. Hun var så opptatt
av det som foregikk i fellesskapet at hun fikk problemer med å
konsentrere seg om å lære punktskrift på individuell basis.
Dessuten syntes hun at det var
vanskelig å lære punktskrift, og
Det var vanskelig lurte på om hun noen gang kom
for Amalie å akseptere til å bli flink. Lærere og rektor ved
at hun var den eneste Holt skole viste stor vilje til å skape
eleven i klassen som et inkluderende opplæringsmiljø
for Amalie og de andre elevene.
skulle lære punktskrift. Det viste seg raskt å være
utfordrende å organisere lese- og
skriveopplæringen for alle. Når skulle de fokusere på punktskrift,
og når på visuell skrift? Resultatet ble at punktskriftundervisningen
stod i fare for å bli nedprioritert i perioder.

“

Noe må gjøres
Huseby kompetansesenter samarbeidet med Amalies foreldre og
lærere om å ta et tak for raskere progresjon og en mer positiv
holdning til punktskriftopplæringen. Tanken var at ved å skape
interesse for punktskrift hos de andre elevene, ville det både
høyne statusen til punktskriften
og øke Amalies motivasjon for å
14 maskiner i aktivitet 		
lære punktskrift. Det ble besluttet
samtidig gav mye lyd
å arrangere kurs for Amalie og
klassen, og for foreldrene og
– men morsomt var det.
lærerne hennes. En bil full av
punktskriftmaskiner og tilpasset undervisningsmateriell ble kjørt
fra Huseby kompetansesenter til Holt skole, og et todagers kurs
kom raskt på plass.

“

Amalie og de andre 1. trinnselevene fikk lære hvordan
punktskriftalfabetet er bygd opp. De lærte også å skrive noen av
bokstavene de kunne fra ordinær lese- og skriveopplæring.
Elevene gikk til verket med stor iver og interesse. Det krevde
konsentrasjon å trykke ned riktige fingre for å lage ulike bokstaver
på punktskriftmaskinen. 14 maskiner i aktivitet samtidig gav mye
lyd – men morsomt var det. Taktile spill, tilrettelagt for sterkt
synshemmede, ble en velkommen avveksling. Elevene var stolte av
det de hadde skrevet, og ba om å få ta med hjem det de hadde
skrevet for å vise det til foreldrene sine.
Rollemodell
Kari Brevik, som er synspedagog ved Huseby kompetansesenter,
var med på kurset. Hun er selv blind, og leste høyt fra en morsom
barnebok i punktskrift. Om det hadde vært mye støy under
punktskriftsøkten, ble det nå musestille. − Elevene satt som tente
lys – om det var historien eller min lesing med fingrene som
fenget mest, er jeg usikker på, sier Kari Brevik. Det var tydelig at
elevene syntes det var spennende å møte en voksen som leste
punktskrift like raskt og effektivt som en som leser vanlig skrift.

136

137

Synshemmede barn møter sjelden voksne rollemodeller i sitt
nærmiljø. Det er viktig både for Amalie og hennes medelever å få
møte voksne synshemmede. Barna får se og erfare at mennesker
som er blinde, lever vanlige liv med familier og jobb som andre.
På kurset for Amalies foreldre og lærere var innsatsviljen og
aktiviteten nesten like stor som i klassen. − Vi ser ofte at voksne
seende som skal lære punktskrift, opplever at det er mye lettere
og morsommere enn de trodde i forkant, forteller Brevik. Når
foreldre og lærere møter en dyktig voksen som er blind, får de
større tro på at barnet skal klare å lære punktskrift. Det at foreldre
og lærere får delta på kurs sammen, bidrar til å gi dem en felles
forståelse både for opplæring og for nødvendige prioriteringer.
Arbeidet videre
Kurset ble en stor suksess. Elevene i Amalies klasse syntes det var
kjempegøy å lære punktskrift. For Amalie ble det lettere å
akseptere at hun skulle lære punktskrift. De positive erfaringene
førte til oppstart av et prosjekt fra 2. trinn, med mål om å skape
et inkluderende lese- og skriveopplæringsmiljø for Amalie og
medelevene hennes.
Klassen til Amalie får fortsatt jevnlige drypp med punktskrift,
og Amalie selv får hoveddelen av lese- og skriveopplæringen sin
sammen med klassekameratene. Den positive holdningsendringen
har dessuten gjort det lettere for henne å akseptere at det av og
til er nødvendig med individuell opplæring.
Fra Statped nr. 2/2008

Coping Strategies in
Reading: Multi-readers in
the Norwegian General
Education System
Astrid Kristin Vik
Huseby kompetansesenter
Kerstin Fellenius
Stockholm Institute of Education
Abstract: This study investigated the coping strategies of
11 students for whom multiple reading media were
recommended (multi-readers are those who combine braille,
print, and auditory reading functionally at school and in
leisure activities). These students were in Grades 5–10 in
mainstream schools in Norway. Four students were
identified as multi-readers. The dominant coping strategy
for the students was auditory reading.
This study was conducted with support from the Norwegian
Foundation for Health and Rehabilitation, the Norwegian
Association of the Blind and Partially Sighted, Huseby Recourse
Center, and Tambartun Resource Center.
In a modern society, there is a continuous increase in written
information and the requirement for efficient and flexible reading
strategies to participate and manage independent living
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situations. When students complete secondary education in the
Norwegian public school system, it is anticipated that their reading
skills will entail collecting information and interpreting and
reflecting on different genres of text (Norwegian Directorate for
Education and Training 2003, 2004). Is it possible for students
with severe visual impairments – those with a visual acuity of less
than 0.1 (20/200) or other complicated visual functions (Fellenius,
1999) – to attain these goals in a mainstream, general education
system? These students, including those with additional
disabilities, tend to have lower reading rates and to use less
flexible strategies in reading than do their sighted peers (Ek,
Fellenius & Jacobson 2003, Fellenius 1999). To fulfill the national
goals, it is often recommended that students with severe visual
impairments should read both braille and print, supported by the
use of auditory text (hereafter called “auditory reading”). Recorded
text has limitations compared to written language (including the
input of spelling and layout and the student’s interactive use of
the written material). Considering students’ need for accessible
text for educational purposes in an inclusive educational situation,
recorded texts are assumed to be essential to students with severe
visual impairments. In this article, students who combine and
balance braille, print, and auditory reading according to tasks and
purposes are referred to as multi-readers; in previous research,
a braille and print reader was called a dual media reader (Lusk &
Corn 2006a, 2006b).
Reading competence refers to individuals’ acquisition of reading
related to the requirements for reading in their environment
(Fellenius 1996). This concept corresponds to the functional
literacy described by Koenig (1992). In a model that describes
circumstances for coping, Sommerschild (1998) emphasized the
areas related to belonging and competence. When this model is
applied to students with severe visual impairments, the area of
belonging is represented by the students’ self-experienced
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confidence and contributions at school, at home, and in leisure
activities. This area of competence entails reading skills as well
as how these skills correspond to the requirements in these areas.
A clear connection between reading skills and the requirements in
the environment provides positive conditions for coping in reading
situations and for the students’ feelings of empowerment.
Assessment, based on a traditional or normative approach,
supplemented by informal information, then, contributes to
a balanced, holistic understanding of the students’ reading
competence (Layton 1997, Rex, Koenig, Wormsley & Baker 1994).
There is no Norwegian standardized material for assessing
learning media for students with severe visual impairments
(Koenig, 1996), and the procedure for recommending reading
media varies. Braille is often regarded as a supplemental medium
when visual reading is too tiring (even with low vision devices)
or to obtain functionality in situations in which low vision devices
are not available. Children who are severely visually impaired
usually receive, before age 1, an evaluation of their visual and
physical functioning from an interdisciplinary team of specialists
at one of the two Norwegian National Resource Centers for the
Visually Impaired. So that they have basic knowledge in both
media, children are often stimulated both tactilely and visually in
preschool. In preparation for mainstream school, reading media
are recommended on the basis of further evaluations of the
children’s visual and tactile preferences. For some students,
however, the question of reading media arises during the early
grades of elementary school, later when they face challenges in
visual reading, or if a progressive condition is disclosed.
All students with visual impairments, including those with
additional disabilities, enter local public schools with sighted peers
at age 6. On the basis of the core curriculum, individual study
plans are designed, often with professionals in visual impairment,
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as a tool for organizing and adapting the educational situation.
These plans become the basis for pedagogical support to the
students. Students are provided extra lessons to introduce them
to braille and technical devices for reading (Act Related to Primary
and Secondary Education 1998). Furthermore, the school can
receive supervision from resource centers.
The target group in this study were students with severe visual
impairments in Grades 5–10 who were recommended to read
braille and print supported by auditory reading. The overall aim
of the study was to evaluate and describe the reading situations
of these students in the Norwegian general education system.
This article focuses on the students’ acquisition of reading of
braille and print, use of multiple reading media, and strategies for
coping with the requirements for reading at school and at leisure.
The following research questions were addressed:
1. How do skills in braille and print correspond to the
requirements established for reading in school and at
leisure?
2. What are the students’ strategies and experiences for
coping with the requirements for reading?
Methods
Two methodological approaches were used to obtain a holistic
view of the reading situation of students who were recommended
as multi-readers on the individual level. The first was a normative
approach, to calculate the students’ results in braille and print on
the standardized tests that reflect the requirements for reading in
their respective grades. The second was an authentic approach,
to investigate the students’ handling of tasks and their need for
individual adaptation within the test situation, supplemented by
data from a semistructured interview of each student’s experience
of coping with the reading requirements (Gall, Gall, & Borg 2007).
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Participants
The total population of students in Grades 5–10 who were
registered as multi-readers in Norway at the time of the study was
13. Information about the project was distributed to the parents
of these students by the resource centers. The study was
conducted according to guidelines of the National Research Ethics
Committee for Social Sciences and the Humanities (2006).
The final study group consisted of 11 students. Two students did
not take part in the study because of their particular personal
situations at the time. The students’ medical backgrounds were
based on responses to questionnaires completed by their
counselors at the resource centers. The group was heterogeneous
in their diagnoses, visual acuities, and visual fields. The majority
had prenatal impairments that affected different parts of the
visual system (see Table 1). The devices needed by the students for
reading were noted by their counselors at the resource centers or
by the students in the interviews. All devices were financed by the
government (see Table 2).
Materials and procedures
The assessments were conducted individually in each student’s
local school and were adapted to conventional principles for
students with visual impairments, including access to optical
devices in the student’s classroom, texts in standard braille, oral
instructions, and extra time given for all tasks (Rex et al. 1994,
Tobin 1994). For the assessment of reading skills, standardized
tests for sighted students were used in three versions for the
respective grades: uncontracted braille, ordinary print (12–14
points), and recorded text. The text genres were fictional prose,
expository prose, and graphical presentations with corresponding
text in both braille and print. The tests used in Grades 5 and 6
(Læringssenteret 2003) and Grades 7 and 8 (Nasjonalt
Læremiddelsenter, 1999) were diagnostic tools that are used in
mainstream Norwegian schools to select students who need
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Table 1
Medical background of the students.
Level and
grade

Onset of visual

Near visual

Reduction in

Additional

acuity

the visual field

disabilities

Alias

Diagnoses

impairment

Adam

Type 1

Before Age 2

0.05 (20/400)

Peripheral

Yes

Prenatal

0.16 (20/126)

Peripheral

Yes

Preschool

0.2 (20/100)

Peripheral

No

Prenatal

0.08 (20/250)

Peripheral

No

Prenatal

0.03 (20/640)

Peripheral

No

prenatal

0.03 (20/640)

Unregistered

No

Prenatal

0.02 (20/1000)

Central

No

Prenatal

0.1 (20/200)

Peripheral

No

Prenatal

0.1 (20/200)

Peripheral

Yes

remedial help in reading (Engen 2003, Oftedal 1999, Tønnesen
1995). Multiple-choice items from each text measured
comprehension. The National Evaluation of Literacy (Norwegian
Directorate for Education and Training 2004) was conducted in
Grades 9 and 10, and comprehension was measured by
multiple-choice items and open-ended questions.

Intermediate
5

neurofibromatosis

6

Bill

Blue cone
monochromatism

6

Belle

Retinitis
pigmentosa (RP)

6

Bob

Hypoplasia nervi
optici

7

Charles

Retinopathy of
prematurity (ROP)

7

Claudia

Hypoplasia nervi
optici

High
8

David

Tapetoretinal
dystrophy

9

Eddy

Hypoplasia nervi
optici

9

Ella

ROP Cerebral
palsy

10

Florence

Hypoplasia nervi

Prenatal

0.1 (20/200)

Central

Yes

Prenatal

0.17 (20/118)

Peripheral

Yes

optici

10

Francine

Lawrence Moon
Bart-Biedl
syndrome (RP
syndrome)
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The assessment time in the standardized versions encompassed
two lessons in all the grades but was expanded with another two
lessons for the target group in this study. All the students read
braille from hard copies and standard print with a closed-circuit
television (CCTV), except for Belle, who read the expository prose
with her magnifier and the fictional prose with a CCTV. Like the
instructions in the original version, all the texts were read silently.
For practical reasons, the students’ answers were given orally and
registered by the first author. The students were encouraged to
solve the tasks independently and were informed of the
opportunity to receive limited assistance if required. When a
student received assistance, this fact was coded as “not fulfilled
according to the procedure» and registered as a coping strategy.
Otherwise, the students’ answers were coded according to the
standardizations. An external expert in evaluating the open-ended
questions in the standardized test evaluated these answers for
Grades 9 and 10, which strengthened the validity of the results.
The semistructured interviews were tape-recorded and included
open-ended questions and multiple-choice items (Gall et al.
2007). As in a Swedish study of students with visual impairments
(Fellenius, 1996), the focus was on each student’s experiences in
reading braille and print; use of technical devices; sense of
participation at school, at home, and during leisure time; and idea
of his or her own reading skills. The interview was performed the
day before the reading assessment in each student’s school.
The students classified their reading skills on a scale of poor,
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rather poor, good, and very good. The first author interpreted the
students’ qualitative descriptions of their reading situations in
school and at leisure, and the data were coded on a similar scale.

Table 2
External prerequisites for reading
Devices for braillea

Reading results
Reading rate in braille and in print
For fictional prose, the reading rates were calculated in words per
minute (WPM) for all grades (see Table 3). The students read the
fictional text silently, one-half in braille and the other half in print.
Comprehension questions were related to the entire text.

Grade

5

Devices for print

Devices for

Portable

audio/speech

text at school

Electronic

NI

Yes

Yes

Alias

Stationary

Portable

Stationary

Adam

--

40 ch

CCTV

b

magnifier (NU)
6

Bill

--

40 ch

CCTV

--

NI

6

Belle

80 ch

NI

CCTV

Magnifier 5X

--

6

Bob

NI

Perkins

CCTV

--

Daisy ,

--

CCTV

Electronic magnifier,
d

Daisy,c

No

synthetic
speech

7

Claudia

80 ch

NI

CCTV

Magnifying glass (NI)

Daisy c

No

8

David

80 ch

--

CCTV

Electronic magnifier,

Daisy,

Yes

PC

d

c

synthetic
speech

Eddy

80 ch

40 ch

CCCTV

Electronic magnifier,
PC

d

Daisy, c

Yes

synthetic
speech
Daisy, c

9

Ella

80 ch

40 ch

CCTV

PC d

synthetic

Yes

speech
10

Florence

80 ch (NU)

40 ch (NU)

CCTV

PC,
telemicroscopes 5.5X

Daisy,

Yes

synthetic
speech

10

a
b
c
d
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80 ch

speech

PC

9

According to previous research with students with visual
impairments (Fellenius, 1996; Fellenius & Myrberg, 1993), relevant
norms may be less than 30 WPM for slow-rate reading, 30–70
WPM for medium-rate reading, and more than 70 WPM for
efficient-rate reading. On the basis of this measure, there were no
efficient readers in braille, two efficient readers in print (Charles
and Eddy), two medium-rate readers in braille (Charles and Ella),
and seven medium-rate in print. Finally, there were nine slow
readers in braille and one (Claudia) in print. Francine was unable
to read print because of a vision loss 2 years earlier. Three students

Charles

Yes

synthetic

(NU)
7

No
c

brailler

The reading rate was assumed to be approximately 80 WPM as a
lower limit among sighted students at the intermediate level and
approximately 100 WPM at the higher level (Carlsten 2002). The
rates of all the students but Charles were below the standard
lower limit for sighted students in both media. All 11 students
achieved a lower rate in braille than in print. There was no
tendency to increase the rate from the intermediate to the higher
level.

Use of recorded

Francine

80 ch

NI

CCTV (NU)

NI

Daisy c

Yes

A braille display, 40 or 80 characters (ch), connected to a screen reader and a PC
A CCTV with a close and distance camera, combined with a magnifying program in a PC.
DAISY = Digital Accessible Information System, a player for reading Talking Books and auditory texts
(recorded texts).
A PC with a magnifying program.

Note: NU = not in use, NI = no information.BBi
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exhibited good comprehension in fictional prose even though they
were classified as slow readers in braille and medium-rate readers
in print. A slow reading rate did not seem to effect
comprehension decisively (Fellenius 1996, Tobin 1985).
Table 3
Silent reading rate and comprehension in fictional prose.
Grade

Alias

In braille

In print

Magnification

Distance to

(wpm)

(wpm)

CCTV

the screen

Comprehension

(cm)

5

Adam

19a

43

7X

19

NF

6

Bill

7

32

3X

14

NF

6

Belle

19

66

5X

50

10/10

6

Bob

17

63

3X

9

10/10

7

Charles

62

138

4X

16.5

16/16

7

Claudia

9

27

7X

14

NF

8

David

28

54

7X

6–7

16/16

9

Eddy

24

72

8X

12

4/6

9

b

Ella

31

35

9X

30

NF

10

Florence

26

57

12 X

8–10

4/6

10

Francine

17

c

--

--

NF

b

b

b

a Reads braille aloud because of his lack of experience with silent reading.

Reading comprehension in different genres
Table 4 presents the correct answers in relation to the number of
questions according to genre and reading media. There were a
high frequency of tasks that were not fulfilled in expository prose
in braille, and a few tasks were not fulfilled in print. None of the
students were able to solve the graphical presentations with
corresponding texts in braille, but six managed on their own in
print. Students who are listed as “not fulfilled” in Table 4 received
assistance from the first author for decoding symbols; locating
information on pages; adjusting the CCTV; needing extra time;
or, most frequently, reading the text aloud. With this support, the
students demonstrated good comprehension skills and coped with
the tasks.
The results showed that these students, even with the adjusted
materials, did not complete essential parts of the test because of
their extensive need for assistance and the lack of time. However,
on the recorded fictional prose text, 7 of the 11 students achieved
results in reading comprehension that corresponded to the
standard for sighted students. Claudia did not perform this task
because of the lack of time; Florence had difficulty concentrating
and needed assistance with a DAISY player. Only two students
(Belle and Charles) completed the entire test according to the
procedure, except for graphics in braille. Several students relied on
visual reading or assistance from others.

b Exposed to braille in preschool.
c Her visual reading was not tested because of her vision loss and nonuse of the CCTV.
Note: NF = not fulfilled according to the procedure.
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Table 4
Comprehension, by genre.
Grade

Alias

Fictional

Recorded

Expository

Expository

Graphic

Graphic

prose,

fictional

prose,

prose,

and text,

and text,

braille and

prose

braille

print

braille

print

Students’ evaluation of their reading skills
The qualitative descriptions from the interviews functioned as a
tool to determine the extent to which the students could be
characterized as multi-readers in practice. The answers were
coded on a scale of poor, rather poor, good, and very good or
“no idea.”

print

5

Adam

NF

6/8

NF

2/6

NT

NF

6

Bill

NF

5/8

NF

3/6

NT

NF

6

Belle

10/10

7/8

1/3

3/6

NT

5/8

6

Bob

10/10

7/8

NF

6/6

NT

NF

7

Charles

16/16

7/7

6/6

8/8

NT

8/9

7

Claudia

NF

NT

6/6

8/8

NT

5/9

8

David

16/16

5/7

3/6

NF

NT

7/9

9

Eddy

4/6

4/6

NF

8/9

NF

8/8

9

Ella

NF

4/6

NF

2/9

NF

NF

10

Florence

4/6

NF

NF

1/9

NF

2/8

10

Francine

NF

4/7

NF

NT

NF

NT

Note: NF = not fulfilled according to the procedure, NT = not tested.

According to our definition, a multi-reader is able to use a
combination of braille, print, and recorded texts according to
different reading and writing situations. Three students (Charles,
David, and Eddy) rated their functional literacy skills as good or
very good. They read braille and print regularly, supplemented by
recorded text, depending on the task and purpose. The braille
reading rates of Charles, David, and Eddy were low, and these
three students used tactile reading less often than visual reading
in practical situations. These three boys also used the computer as
an integrated tool at school and for leisure pursuits. None of these
boys had additional disabilities. One girl (Ella) could also be
regarded as a multi-reader despite her lower reading rates.
Remarkably, braille and print were equally functional for Ella, who
has additional impairments. The time expired in many tasks, which
was why her reading comprehension could only be registered for
recorded text and expository prose in print. Ella was more realistic
about her reading skills than were her peers and described her
participation as low. Her main coping strategy entailed receiving
assistance from another person or listening to recorded text.
In summary, 4 of 11 students who were recommended as
multi-readers fulfilled the criteria for multi-reading. Three of them
described many of their reading situations as good or very good.
A noteworthy point was that they generally preferred recorded
text as a reading medium. Charles did not use recorded text in the
core curriculum (see Table 2), but preferred this medium because
it gave him the opportunity to relax.
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The remaining seven students used one written reading medium,
supplemented by recorded text. Francine read braille, and the rest
read print. Three students (Belle, Bob, and Francine) rated their
functional literacy as good, and five regarded their participation in
school as good. For leisure pursuits, their views of their functional
literacy varied between poor and very good. Only two students
(Belle and Bob) regarded their functional literacy in most reading
situations as good or very good. Within this group, print, in
combination with recorded text, was most frequently selected as
the preferred reading medium. The students evaluated their
coping in reading situations somewhat lower than did the
multi-readers.
Discussion
In this study, the reading situations of 11 students who were
registered as intermediate and high-level multi-readers in the
Norwegian general education system were evaluated. The
research questions focused on the students’ reading skills in
relation to the requirements for reading at school and in their
leisure time and their experiences in using multiple reading media
in these areas. A combination of quantitative and qualitative data
formed the basis for a holistic description of reading situations at
the individual level. Adapted standardized tests were relevant
tools, since the students’ functional reading skills were related to
the requirements they faced in inclusive educational situations.
The majority faced challenges in coping with the adapted
materials. Differences in their medical backgrounds influenced the
test situations. Because the procedure required individual
adjustments, it is impossible to generalize the results. On the
other hand, these findings prompt a serious discussion of the
reading situation for students with visual impairments in
mainstream education when it is recommended that such
students use multiple reading media.
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Reading rate and comprehension
Early introduction to braille tends to correlate with a positive
development of reading rate (Legge, Madison, & Mansfield 1999).
In this study, the medium-rate readers in were stimulated tactilely
as early as preschool (see Table 3). One of the two efficient-rate
readers in print (Charles) had a low near visual acuity of 0.03
(20/640). The visual acuity of the seven medium-rate print readers
varied between 0.02 (20/1000) and 0.2 (20/100). This finding
suggests that visual acuity does not seem to be a determining
factor for reading rates in print and that visual acuity is only a part
of an individual’s visual function (Fellenius 1999, Wilhelmsen
2003). In general, the students used limited magnification on a
CCTV at different reading distances. A reading distance of less
than 10 centimeters (about 4 inches) can be considered
ergonomically tiresome. The use of a CCTV was relevant for the
students’ reading rates, especially for David, who had a visual
acuity of 0.02 (20/1000). David used his peripheral vision with
7× magnification (see Tables 1 and 3) at a short distance (6–7
centimeters, or about 2–3 inches). The use of peripheral vision
generally requires higher magnification (Lund & Watson 1997).
When the reading rates and comprehension of the students were
combined (see Tables 3 and 4), nine students (all except Charles
and Belle) demonstrated reading skills in braille and print that
were lower than the requirements for sighted students in their
grades. Two students (Belle and Eddy) had reading rates and
comprehension that were near the anticipated level in print.
Their near visual acuities (0.2 or 20/100 and 0.1 or 20/200,
respectively) and use of optical devices could be relevant
explanations.
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Four multi-readers
Charles, David, Eddy, and Ella emerged as multi-readers in
practice. Why did only these students succeed in developing
multiple reading skills that were adequate for coping with their
reading situations? The results can be related partly to individual
factors and to their medical backgrounds. Two of these students
had low visual acuities, but two had acuities of 0.1 (20/200), one
of whom (Ella) also succeeded despite her additional disabilities
and slow reading rate. Concerning the practical challenges in
developing functionality in both braille and print (Holbrook &
Koenig, 1992), Ella demonstrated that being a functional multireader is not necessarily related to extremely good individual
prerequisites. The multiple reading skills of the boys corresponded
to their positive evaluations of participation in different areas.
The skills empowered their participation in reading situations and
contributed to their coping (Sommerschild 1998). Early
introduction to braille, which forms the basis for tactile reading
(Legge et al. 1999), as well as long-term experiences in combining
several reading media, seem to be decisive factors for developing
skills in braille and print.
Recommendation of several reading media
Six students had visual acuities of 0.1 (20/200) or higher, which
raises the question of why multiple reading media were
recommended for them. Since there is no specific information
about the criteria for each recommendation, it is relevant to
consider the general practice in Norway. The experiences of other
students with visual impairments with print as a single reading
medium show that this is a challenging situation (Vik 1997).
Therefore, multiple reading media are suggested. The knowledge
that a successful introduction to multiple reading media can give
students flexibility in reading situations (Koenig & Holbrook 1989,
Mangold & Mangold 1989) encourages the provision of different
modes of reading for students and, consequently, advanced low
vision devices (see Table 2) to facilitate different reading situations.
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Two students with good visual acuity (Eddy and Ella) succeeded in
using these opportunities. Further analysis of their learning
situations on a contextual level can perhaps yield more
information on the conditions for their and other students’
success as multi-readers.
Seven students with the same recommendation preferred to work
with a single medium. Six students excluded braille as an
alternative after a number of years in school. Did they have
anything in common in relation to their individual characteristics?
Their visual acuities varied from 0.03 (20/640) to 0.2 (20/100), and
four had additional disabilities (see Table 1), which reflects
heterogeneity rather than homogeneity; however, these seven
students were not exposed to braille before elementary school
(see Table 3), when print is often established as a primary reading
medium. To develop reading skills in braille in this situation
demands a great deal from the teaching and learning situation
(Holbrook & Koenig, 1992), as well as great effort in mastering
additional low vision devices. Many of the students did not use
the devices, however, probably because of the lack of support and
training. The slow reading speed in braille in itself is a weakening
factor for establishing braille as a competitive reading medium.
Thus, the students relied on a single reading medium. Because
students consider the aim of reading to be comprehension of text,
such comprehension was obtained with recorded text in this
study. From this point of view, the students consider recorded text
or someone reading aloud to them as coping skills. In light of the
limitations of recorded text, this medium is not equal to written
language. Questions are thus raised about the quality of the
support that students receive for developing reading skills in the
complex situation of multi-reading. Furthermore, the findings
demonstrate that the legal right of students with severe visual
impairments in Norway to develop written language skills was not
realized, because these students were mainly restricted to auditory
reading or a reliance on assistance.
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From research to practice
On the basis of the findings of the study, we make the following
recommendations for practice:
1. Individuals who tend to develop skills in multiple reading
media must be exposed, as far as possible, to braille in
preschool.
2. Each recommendation must be based on a thorough
assessment of the child’s medical background, visual
function, interests, and motivation, combined with
a survey of the prospective teaching and learning
environments, bearing in mind that students need
to have access to competent teachers, school resources,
and support at home.
3. Recommendations must be continuously followed up,
evaluated, and adjusted by professionals in relation to the
child’s development.
4. Individual study plans with concrete aims for progression
in both print and braille must be developed to identify
whether braille should be viewed as an alternative or a
supplemental reading medium parallel with print.
5. The students need regular evaluations and support in their
use of devices for both visual and tactile reading.
6. If functionality in braille is to be a reality at the
intermediate and high levels at school, support and
stimulation for practicing tactile reading must increase.
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Utfordrende
lydbokproduksjon

Marita Deila
Huseby kompetansesenter – intervjuet i Statped
En god lærebok på trykk blir ikke automatisk en god lydbok.
Økende bruk av visuelle virkemidler i lærebøker er en stor
utfordring når lydutgaver skal produseres. Samtidig forventes
det at Huseby kompetansesenter, som produserer lydbøker,
tilbyr så mange titler som mulig på kortest mulig tid.
− Skolelydbøker er populære, og alle vil ha dem til skolestart, fastslår
Marita Deila ved Huseby. Hun forteller at å produsere lærebøker på
lyd, er å jobbe i spenningsfeltet mellom krav til kvalitet og kvantitet.
Spørsmålet er hva som gjør en lærebok på lyd god nok. −
Utfordringen er å finne et balansepunkt som både brukere og
produsenter kan leve med. Det optimale er å kunne fokusere på høy
kvalitet, og samtidig kunne produsere alle bøkene som brukerne
trenger. Huseby skal levere lydbøker som vi kvalitetsmessig kan stå
inne for, samtidig som brukere ønsker seg ulike titler. Vi vurderer
derfor hva slags verdi en bestemt lærebok på lyd vil ha som
hjelpemiddel i en opplæringssituasjon. Lærebøker har i utgangspunktet
kort levetid, sammenliknet med annen litteratur. Bøkene blir jevnlig
utgitt i nye utgaver, og reformer krever nye læreplaner og nye
lærebøker. Vi må derfor kontinuerlig sette hensyn til kvalitet og
kvantitet opp mot hverandre, og hva slags konsekvenser slike
avveininger får, sier hun.
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Kvalitet
− Ofte er det slik at jo enklere og raskere en bok produseres,
jo vanskeligere blir den å bruke i praksis, påpeker Deila. Å lage
gode, tilrettelagte lydbøker er en omfattende jobb som krever
mye forarbeid og kunnskap, og det jobbes kontinuerlig med
retningslinjer for produksjon og kvalitetssikring av bøkene. −
Prosessen fra en trykt bok til en ferdig tilrettelagt lydbok kan bli
ganske lang. Derfor kan ikke lydutgaven nødvendigvis foreligge
straks etter at den trykte boken er
ferdig fra forlaget, sier Deila.
− Ofte er det slik at jo 		
Hun forteller at en av måtene
enklere og raskere en 		
som lydformatet skiller seg fra det
trykte formatet på, er at det under
bok produseres,
avspilling bare kan oppfattes som
jo vanskeligere
en lineær strøm av informasjon.
blir den å bruke i praksis.
Den som leser en lydbok, må
derfor oppfatte, korttidslagre og
bearbeide stoffet mens det avspilles. Det er derfor ofte nødvendig
å spille av stoffet gjentatte ganger og forflytte seg i det for å få
tak i helheten. Det er en krevende tilretteleggingsjobb å finne en
hensiktsmessig rekkefølge på stoffet for å skape en logisk struktur
i lydboken. Målet med den pedagogiske tilretteleggingen er blant
annet at lydboken skal fremstå som oversiktlig for brukeren, og
skal være enkel å finne fram i. I tillegg må informasjonen som
ligger i de visuelle elementene, som bilder, figurer og diagrammer,
formidles på en riktig og forståelig måte. Lydutgaven må være
faglig korrekt, noe som stiller store krav til fagkunnskap hos de
som skal jobbe med den. Lydbøkene kvalitetssikres i flere ledd.
Et av dem er korrekturhøring, det vil si at de lyttes gjennom i sin
helhet. Dette gjøres for å fange opp eventuelle feil, og å gjøre en
vurdering av tilrettelegging og innlesning.

“
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Kvantitet
Kunnskapsløftet har ført til at forlagene har utgitt og utgir nye
bøker i alle fag i grunnopplæringen. Ønsket om tilsvarende
skolelydbøker er derfor også stort. − Det er dessverre en realitet at
mange elever ikke vil få de lydbøkene de trenger til skolestart fordi
produksjonsstedene ikke har kapasitet til å produsere alle bøker
som er ønsket. Dette er lite tilfredsstillende for alle parter, særlig
fordi vi stadig får positive tilbakemeldinger som forteller oss at
skolelydbøker forbedrer skolehverdagen for mange elever, sier
Deila.
To brukergrupper – ett hjelpemiddel
Skolelydbøker i DAISY-format produseres for synshemmede elever
og elever med lese- og skrivevansker. Det er en stor utfordring å
produsere ett hjelpemiddel som skal fungere godt for begge
brukergrupper.
Både mellom og innenfor brukergruppene er det store ulikheter
og individuelle behov.
Synshemmede elever omfatter alt fra moderat svaksynte til de
som er helt blinde. I tillegg til at synshemmede trenger lydbøker
for å tilegne seg faglig innhold i lærebøker, er det også viktig for
dem at lydbøker beskriver de trykte lærebøkenes visuelle
virkemidler, og at de får informasjon om hvordan en bok er
oppbygd og hvor de kan finne informasjon de er ute etter.

Hvor lik skal skolelydboken være den trykte læreboken? For de
som ser teksten på skjerm, eller som bruker den trykte utgaven
sammen med lydboken, kan det være et poeng at boksidene er
så like som mulig, og at det ikke er flyttet på tekst, bilder og
figurer. I trykte lærebøker kan seende flytte blikket rundt på siden
og lett orientere seg i hva som hører sammen av tekst og bilder.
Lyd kan bare oppfattes lineært, og rekkefølgen på stoffet må
defineres i et forutsigbart system. For elever som bruker lydbok
alene, vil det viktigste antakeligvis være at strukturen er så logisk
som mulig ut ifra temaene som berøres, uavhengig av hvordan en
trykt bok ser ut.
Skolelydbøker bør være en del av en helhetlig
opplæringssituasjon, som er tilpasset den enkelte elevs behov.
Lydbøker er først og fremst et kompensatorisk hjelpemiddel som
skal erstatte lesingen for elever som har problemer med å lese
trykt tekst. Lærebøker på lyd skal først og fremst gi elever en
alternativ måte for tilegnelse av innhold i trykte lærebøker.
Lydbøker i DAISY-format
Huseby kompetansesenter produserer lærebøker til
grunnopplæringen for elever med spesielle opplæringsbehov.
Lydbøkene produseres i digitalt DAISY-format, som gjør det
enklere for brukerne å navigere. Les mer på www.skolelydbok.no.
Fra Statped nr. 2/2008

Elever med lese- og skrivevansker kan også være godt hjulpet eller
avhengige av lydbøker for å få med seg faglig innhold i lærebøker.
I tillegg har de behov for hjelpemidler som kan fremme
leseferdighet og bidra til avkodingsstøtte. Det er diskutabelt om
− eventuelt i hvor stor grad − lydbøker kan bidra til dette. Likevel
ønsker denne gruppen skolelydbøker både med lyd og tekst, det
vil si fulltekstbøker.
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Oppdragelse og
ADL-opplæring
– en krevende grenseoppgang

ADL
				
og mobilitet

Sissel Torgersen
Huseby kompetansesenter
Foreldre og fagfolk vil før eller siden stå overfor den
vanskelige grenseoppgangen mellom oppdragelse og
ADL-opplæring. Det er et problem at opplæringen så
ofte havner i tidsklemma. Artikkelen tar for seg sider ved
ADL-opplæring for barn og unge som har alvorlige
synsvansker, samt samarbeid mellom foreldre og fagfolk.
ADL er en forkortelse for “Activities of Daily Living”. På norsk
oversetter vi det med «Aktiviteter i dagliglivet», eller vi kaller det
«Hverdagsmestring». Kort fortalt omfatter ADL alle gjøremål og
aktiviteter en person må øve på for å kunne klare mest mulig selv.
Inn under ADL hører gjøremål knyttet til det mest private, som
hygiene, spising og av- og påkledning. Videre omfatter
ADL-opplæringen orientering, forflytting, kommunikasjon og
øvelser i ferdigheter som sikter mot å kunne bo selvstendig,
ha en god skolehverdag, et arbeid og en meningsfull fritid. ADL
som synspedagogisk område er utviklet gjennom mange år av
synshemmede selv, deres pårørende, synspedagoger og andre
fagfolk.
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Denne artikkelen er først og fremst basert på egne erfaringer.
Det er foreløpig lite forskning om ADL og synshemmede.
For meg som fagperson, har det vært spesielt lærerikt å kunne
følge synshemmede elever mens de ennå bodde på internatet på
Huseby. Jeg fikk følge dem tett gjennom flere år, noe som gav god
innsikt i behovet for ADL, og som gav erfaringer knyttet til
opplæring i faget. Senere har jeg i mange år deltatt i Husebys
kursvirksomhet for barn, ungdommer og voksne, lærere og
foreldre hvor nettopp ADL-faget har vært en viktig del av
opplegget.
«Inndragelse»
Den danske psykologen Bent Hougaard sier at oppdragelse
handler om å dra barnet inn i et menneskelig fellesskap, inn i en
familie, inn i et nettverk, inn i en kultur. Oppdragelse handler
egentlig om inndragelse, sier han. Kanskje inndragelse kan være
en vel så god betegnelse som oppdragelse?
Oppdrageransvaret ligger ulikt plassert i ulike kulturer. I vår kultur
ligger det først og fremst hos foreldrene. Men også skolen har
sine lovpålagte oppgaver. I andre kulturer ser vi at storfamilien
og samfunnet spiller en viktig rolle. Hos oss foregår
sosialiseringsprosessen på mange arenaer: Først og fremst
hjemme, i barnehage og skole, i gjengen og i storsamfunnet –
hvert område med sine regler og lover. Betydningen av de ulike
arenaene endres vanligvis i ulike faser av livet. Foreldrene er
viktigst tidlig i livet. Etter hvert får jevnaldrende mer og mer
innflytelse og preger løsrivelsesprosessen fra foreldrene.
Barnehagen og skolen har stor betydning for trivsel og sosial
deltakelse gjennom mange år i opplæringsløpet.
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Hele barndommen er en læringsprosess, og hjemmet er, med
svært få unntak, den beste læringsarenaen. Vanlig hverdagsliv byr
på gjøremål og hendelser som gir ferdigheter og livserfaring.
Barnet får spilleregler og grenser for å bli sosialisert, og det får
frihet til å kunne gjøre egne erfaringer.
Hva med barnet som er sterkt svaksynt eller blindt? Både foreldre,
familie og lærere kan oppleve at det å lære barnet med store
synsvansker å bli «dugande menneske», er å gå inn i et ukjent
landskap. Hva skal de bli «dugande» til, hvem legger premissene
og hva blir de voksnes oppgaver?
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Det som ikke kommer av seg selv
Seende barn lærer å mestre hverdagslivets gjøremål ved å se
hvordan andre gjør tingene. De imiterer og korrigerer seg selv ved
å se på andre. Dette influerer også motorikk, gangmønster,
kroppsspråk. Barn som er blinde eller sterkt svaksynte, lærer
selvsagt ikke på denne måten. De mister den motivasjonen og
informasjonen som synet gir. Tenk over hva dette betyr i forhold til
det å lære å spise selv. Det hjelper lite å sitte hver dag rundt
bordet med resten av familien om du ikke blir fortalt hva de andre
gjør, og hva du selv skal gjøre. Det må definitivt noe ekstra til for å
kunne lære å spise mest mulig som de andre.
Det overblikket synssansen gir i løpet av få sekunder, mister den
som er sterkt synshemmet. Derfor kan det bli ytterst tidkrevende
å få en helhetlig forståelse av barnehagen, klasserommet eller
andre omgivelser. Foruten tid, trengs det erfaring fra mange
sanser. Barnet manipulerer, lukter, berører og lytter for å skaffe
seg informasjon og opplevelser.
Det sies gjerne at barn trenger å gjøre en ting 100 ganger for
å lære en aktivitet og få automatisert ferdigheter. Blinde barn
trenger ikke å øve mindre. Hva er et kjøleskap? Barn som ser,
lærer det i løpet av sekunder. De ser at mat settes inn og blir tatt
ut av skapet. Barnet som er sterkt synshemmet, merker det kalde
draget, men må bruke hendene for å oppfatte skap, dør og hyller.
Det må selv sette maten inn og hente den ut fra ulike hyller.
Sammen med den voksne skal barnet aktiviseres i forhold til
kjøleskapet mange ganger før begrepet kjøleskap har fått innhold
som er noenlunde synonymt med det seende barnets
begrepsforståelse. Utvikling av begrepsdannelse, grovmotorikk,
finmotorikk og sosialisering spiller sammen. Mye kommer ikke av
seg selv for den som er blind eller sterkt svaksynt. Men mye kan
læres.
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ADL og den enkelte
Hvilke mål setter vi for oppdragelsen av et barn som er sterkt
synshemmet? Skal det bli så likt de seende som mulig? Et barn
som er født blind eller sterkt svaksynt, opplever verden annerledes
enn et barn som ser. Hva er normalt for det blinde barnet, og hva
er godt for det? Slike spørsmål og en åpenhet for den enkeltes
behov og preferanser kommer vi aldri utenom. Mennesker som
har en synsvanske, er like forskjellige som alle andre. Graden av
synstap, personlige forutsetninger, livssituasjon og miljøet rundt er
alt sammen faktorer som vil påvirke barnets utvikling.
Hvor godt syn må man f.eks. ha for å kunne nyttiggjøre seg
imitasjon i læringen? Den som er svaksynt, vil være avhengig
av avstand, kontrast, belysning og størrelse på det som skal
observeres. Noen ser best på nært hold og lærer raskt å sminke
seg uten større problem. Men for å se hvordan noen beveger seg
og går, trengs det et brukbart avstandssyn.
Barn som er født blinde, eller de som har fått et synstap før
grunnleggende ferdigheter er innlært, har helt spesielle behov
for opplæring. Å ha en alvorlig synshemning er en stor
utviklingsmessig utfordring. Det er annerledes for den som mister
synet senere i livet, og som allerede har tilegnet seg vanlige
ferdigheter: Han vil ha et annet og noe enklere utgangspunkt for
å kunne lære hverdagsmestring som blind. Ferdigheter skal
riktignok læres på nytt, og metodene må tilpasses. Senere, når
grunnleggende ferdigheter er på plass, blir mye av metodikken lik
for dem som er født blinde og dem som mister synet senere i livet.
Begge bruker fingeren i koppen for å kontrollere at melkeglasset
blir passe fullt.
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Barn med sammensatte vansker kan ha en synshemning som
skyldes skade eller sykdom i det ytre øyeapparatet og/eller på
hjernenivå. Antall tilmeldte med sammensatte vansker og
kortikale synsvansker (hjernesynshemning) er økende på Huseby
kompetansesenter. Dette skyldes ikke minst at det blir født flere
premature barn. Barn med hjernesynshemning trenger tilpasset
ADL-opplæring. Dette er en viktig del av fagområdet ADL som
jeg ikke kommer til å gå nærmere inn på i denne artikkelen.
Tidlig innsats
Å være selvstendig behøver ikke å bety at man mestrer alt selv.
Det kan like gjerne være å ha en bevissthet om egne
begrensninger og det å kunne be om hjelp på en ok måte.
Selvstendighet kan være å kunne organisere livet sitt utenom
hindringene. Selv om synet er sterkt redusert, vil mange ha
mulighet til å oppnå ferdigheter i det meste.
Det er viktig at familie og barnehage får faglig hjelp til å komme
i gang tidlig med ADL, slik at barnet får et godt grunnlag for
videre utvikling. Målet for ADL-opplæringen er at barnet skal tjene
på endret atferd i forhold til sin egen livssituasjon. Det å ikke
kunne ta vare på seg selv er et handicap. Barn som er blinde eller
sterkt svaksynte, trenger egeninitierte aktiviteter og mange og
varierte erfaringer for å få en god utvikling. ADL-aktiviteter
understøtter dette langt på vei. Barnet øver inn ferdigheter i en
naturlig sammenheng. Daglige gjøremål gir god læringseffekt,
ikke minst i forhold til det som er spesielt viktig for barn som er
blinde, nemlig konkret erfaring, samlet erfaring og læring
gjennom handling.
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Eva Bjørk er født blind. I artikkelen «Tjat eller oppfostran»
(Foreldrebladet-84) forteller hun at moren forlangte at hun skulle
vende ansiktet mot henne når hun snakket. Hun fikk beskjed om
å rette seg opp og spise med kniv og gaffel. Hun fikk lære
hvordan seende oppfører seg, og skulle te seg som seende. Selv
mener hun at dette hadde stor betydning for at hun i dag har en
utdannelse og jobb. Er oppførselen sær, får man kanskje ikke
muligheten til å vise at man er et hyggelig menneske.
Synshemmede må ha sin fulle frihet til å oppføre seg annerledes,
sier hun, men de må få vite at de faktisk oppfører seg annerledes.
De må få muligheten til å gjøre et reelt valg.
All erfaring tilsier at det er en sammenheng mellom
selvstendighetsnivå og den synshemmedes livsutfoldelse,
tilfredshet og deltagelse i arbeidslivet. Summarisk kan vi si at gode
ferdigheter i ADL kan bidra til:
• et positivt selvbilde
• tilfredshet ved å mestre
• en mindre smertefull løsrivelse fra foreldre
• sosialisering mot jevnaldrende
• et voksenliv med reelle valg i forhold til yrke og familie
Det er i førskolealder grunnlaget for ferdighetene blir lagt.
Når barnet får mulighet til å utvikle ferdigheter tidlig, blir det
enklere å tilegne seg nye ADL-ferdigheter senere i livet. Gode
ADL-ferdigheter utløser gjerne mer aktivitet, og kan sette fart på
utvikling av forståelse for rom og retning. Motorikken blir bedre,
og begreper får meningsbærende innhold. Alt dette gjør det
enklere å delta i det sosiale liv. Automatisering av ferdigheter
frigjør energi og oppmerksomhet til videre utvikling. Som fagfolk
ser vi at personer som signaliserer at de vil klare mest mulig selv,
lettere får kontakt med andre.
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4. Hvem lærer foreldrene ADL?
Det å være foreldre og det å oppdra barn er noe vi lærer av våre
egne foreldre og ved å observere andre foreldre. Mødre og fedre
til barn som er blinde eller sterkt svaksynte, har høyst sannsynlig
ingen rollemodell å lære av. For dem kan det være vanskelig å
utveksle erfaringer med foreldre til seende barn. Hverdagens
gjøremål og aktiviteter må ofte gjøres på en helt annen måte for
at det blinde barnet skal få den erfaring og innsikt det trenger.
Hvem skal lære foreldre ADL for synshemmede?
Foreldrene har oppdrageransvaret, og deres rolle i ADLopplæringen blir sentral nettopp fordi opplæringen er så nøye
knyttet til hverdagslivet. Alle områder som fører til at barnet får
et større erfarings- og funksjonsgrunnlag og økt selvstendighet,
er en slags ADL-trening. Det er kunstig å skille ulike treningsfelt,
særlig når barna er små. Det beste er å utføre ADL-aktivitetene i
naturlige, dagligdagse situasjoner. Skal barnet lukke glidelåsen på
jakka, viser vi dem hvordan til de kan klare det selv. Barna lærer
best i de situasjoner ferdigheten hører hjemme. Dette betyr at en
vesentlig del av opplæringen må skje hjemme for alle barn, både
for blinde og seende.
For at foreldre skal bli trygge i sin oppdragergjerning, vil mange
ha behov for kontakt med fagpersoner som kan bidra med
kunnskap og en grunnleggende forståelse for konsekvensene av
synsvansken. For å kunne møte barnet på dets egne premisser, og
gi det god og effektiv informasjon og instrukser, er foreldrenes
bevissthet om hva synshemningen innebærer, av uvurderlig
betydning.
Slik det er nå, er foreldrene overlatt til seg selv i altfor stor grad.
Foreldre signaliserer i hovedsak to behov til oss som er fagfolk på
kompetansesenteret. Det ene er å få mer opplæring i ADL for
foreldre. Det andre er å finne fram til løsninger som bedre kan
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avlaste dem i ADL-opplæringen. Listene over alt barnet skal lære
og trene på, kan bli lovlig lang. Det kan være tøft å høre at det
meste er mulig, bare vi øver. Foreldre pålegger seg selv en mengde
plikter, og mange opplever at kravene fra fagfolkene kan tynge i
en travel hverdag. Mor og far kan fort oppleve at det simpelthen
blir for mye, de kommer til kort. Hvor mye av livet skal fylles med
ADL-trening? Er det plass igjen til lek, moro, tull og tøys, og ikke
minst, til et alminnelig familieliv? Blir det tid og krefter nok til litt
voksenliv? Foreldrene er i et dilemma. De ønsker at barnet skal
føle seg verdsatt som det er, og de ønsker et tilnærmet normalt
familieliv. Samtidig ønsker de også at barnet skal tilegne seg
ferdigheter til å kunne klare seg best mulig i livet. Tidsklemma er
et aktuelt tema for de fleste barnefamilier i dag. For foreldre som
har barn med en funksjonsnedsettelse, er den ikke mindre.
Kompetansesentrene for syn tilbyr kurs og veiledning til barn,
foreldre og til fagpersoner i nettverket rundt. Men behovet er
likevel ikke tilstrekkelig dekket. Hva om man kunne få til en
liknende modell som den foreldre til barn som er døve har i
tegnspråkopplæring? De får tilbud om 40 ukers opplæring i en
lang og viktig periode fra barnet er 0–16 år. Dette er et samarbeid
mellom kommune, kompetansesenter og trygdeetat. Slik jeg ser
det, har ikke foreldre til barn som har en alvorlig synsvanske,
mindre behov for opplæring enn foreldre til barn som er døve.
Dilemmaer på privat område
Mye av ADL-opplæringen berører det mest private. Den omfatter
personlig hygiene, spising og oppførsel. I forhold til små barn er
dette temmelig uproblematisk. Men også det lille barnet skal etter
hvert lære noe om hvor de mest private grensene går, samtidig
som det får opplæring nettopp i dette grenselandet. Det er umulig
ikke å være i nærkontakt når ferdigheter skal læres.
For ungdommer og voksne kan dette oppleves som både pinlig og
vanskelig. De voksne som skal gi ADL-opplæring, må på en god
måte være i stand til å gå tett på.
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På kurs for ungdomsskoleelever som er synshemmede, har jeg
ofte sett at det for mange elever er en lettelse å kunne fortelle om
sine «hull». Det er godt å fortelle om alt de ikke fikser, og kunne
le av det sammen med andre synshemmede. Det hjelper å høre at
det er andre som ikke smører maten sin selv. Men skal
ungdommene lære nye ferdigheter, er det uten tvil en stor fordel
om de har et praktisk grunnlag fra barndommen.

“

Hjemmet er også en privat sone. Fagfolk skal samarbeide med
foreldre om det som berører privatsfæren, som for eksempel
holdninger, verdier, familiens
normer for oppførsel og ønsker
Fagfolk skal samarbeide for barnet. For fagfolk kreves det
med foreldre om det som stor grad av lydhørhet overfor
berører privatsfæren, familien, og vi kan vanskelig gå
som for eksempel inn i dette uten å være invitert
inn. Synet på betydningen av
holdninger, verdier, selvstendighet for mennesker med
familiens normer for en funksjonsnedsettelse, vil
oppførsel og ønsker variere. Medborgere som har en
for barnet. annen kulturell bakgrunn enn den
norske, kan ha helt andre
synspunkter på dette. I slike møter blir fagfolks kunnskap og
holdninger til hva som er god hjelp, satt på prøve.
Den sårbare ungdomsalderen byr på utfordringer for alle involverte
parter i ADL-opplæringen. Løsriving fra foreldre og voksenpersoner,
tilhørighet blant jevnaldrende og identitetsproblematikk kan
oppleves både konfliktfylt og vanskelig. I denne perioden har mine
erfaringer fra kompetansesenteret vist at det i mange tilfeller kan
være en god løsning at fagpersoner går inn i ADL-opplæringen.
De er på sett og vis nøytrale, har kunnskap og erfaring, og de har
sett mange ungdommer i liknende situasjoner.
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Samme begrep, samme metode
For familie og fagfolk kan det fort bli en vanskelig balansegang
mellom familiekultur og fagfolkenes vurderinger. Høyst sannsynlig
må man akseptere ulike holdninger og inngå kompromisser – ikke
minst i forhold til at barnet også skal lære seg å tilpasse seg et
samfunn. For å kunne fungere best mulig sammen med andre bør
det lære noen av kjørereglene. Ikke minst gjelder det hygiene,
spisemanerer og kroppsspråk.
Foreldre og fagpersoner må sammen prioritere opplæringsmål og
sette det inn i en opplæringsplan. Hva er viktigst for barnet å lære
på kort og lang sikt, hvilke gjøremål og aktiviteter vil være
motiverende? Målene bør være realistiske og ikke større enn at de
kan oppnås innen rimelig tid. De bør være såpass konkrete at de
kan evalueres.
Hvordan tingene skal gjøres, og hvem som gjør hva, blir den neste
utfordringen. En ting er sikkert: De voksnes instruksjon må bli så
lik som mulig. Betydningen av at alle involverte bruker like begrep
om det som skal gjøres, og at instruksjon og metode blir mest
mulig lik, kan knapt overvurderes. Videre må man sørge for at
barnet får repetert gjøremål og aktiviteter tilstrekkelig antall
ganger. De involverte kan bli mange. For å få en mest mulig ens
praksis er det både nyttig og nødvendig å samle foreldre,
pedagoger, SFO-ansatte, besteforeldre, avlaster og støttekontakt
til møte. Sammen må partene finne fram til hvem som gjør hva,
og sørge for at alle forstår betydningen av hvordan opplæringen
skal utføres.
I vår ADL-iver blir det viktig å sørge for at barnet ikke må trene
hele tiden. Det trenger avkobling og lek som alle andre barn.
Foreldre og fagfolk må finne ut hvordan de best kan legge til rette
for «prepared environment» – tilrettelegge for utforskning,
nysgjerrighet og bruk av allsidig motorikk.
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Skole – ansvar og avlastning
Både barnehage og skole er viktige arenaer i ADL-opplæringen.
Et godt opplæringstilbud vil ikke bare føre til gode ADLferdigheter hos barnet, men også til verdifull avlastning for
foreldrene i deres oppdragergjerning.
Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til opplæring
i kompenserende ferdigheter og teknikker. Retten er hjemlet i
Opplæringsloven (§§2–14 og 3–10) og gir rett til i gjennomsnitt
5 timer pr. uke til punktskrift,
mobilitet, IKT og ADL i hele det
Et godt 13-årige skoleløpet.

“

opplæringstilbud vil ikke
bare føre til gode
ADL-ferdigheter
hos barnet,
men også til verdifull
avlastning for foreldrene
i deres oppdragergjerning.

Erfaringer har vist at det for mange
skoler, og for en del foreldre,
er vanskelig å prioritere disse
fagområdene og andre praktisk
pregede fag som kunst og håndverk,
mat og helse, kroppsøving og
musikk. Skolen vektlegger i stor grad
intellektuelle ferdigheter. I en hektisk
skolehverdag kan det være vanskelig
å få tiden til å strekke til, og det blir nødvendig med harde
prioriteringer. Mange skoler har også utfordringer når det gjelder
å ha tilstrekkelig kompetanse til å gi elever med synsvansker et
godt opplæringstilbud i de kompenserende ferdighetene og
teknikkene.
Foreldrenes vurderinger og mål for barnets skoleløp vil veie
tungt i samarbeid med skolen. Det ligger mange muligheter til
ADL-opplæring i skolehverdagen og i de enkelte fag. Gode ADLferdigheter vil også komme til nytte i arbeid med de tradisjonelle
skolefagene. Det er derfor god grunn til å tenke seg godt om før
man nedprioriterer ADL-opplæringen.
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En lærerik gymtime
Hva kan ikke en vanlig kroppsøvingstime bety for framgang i
ADL-opplæringen? Her ligger store muligheter til å utvikle
begrepsapparat, dyktiggjøre seg i orientering, lære betydningen
av systematikk og orden, øke kroppsbevissthet, få bedre motorikk
og få øvelse i hygiene og av- og påkledning, for å nevne noe.
Utbyttet begynner allerede når eleven begir seg til gymsalen og
øver på selve ruten fra klasserommet. Sammen med læreren
legger eleven merke til gulvbelegg, forandringer i akustikk når han
vender 90 grader rundt et hjørne, og lukten fra skolekjøkkenet.
Får eleven gå tidligere til garderoben enn de andre elevene, blir
det tid til å øve systematisk på alt som må gjøres der: Kle av seg,
henge fra seg, finne fram gymtøyet selv, lære søketeknikk når
sokken faller under benken. Eleven lærer begreper som å knytte,
knappe igjen, pakke sammen, sortere, over, under, mellom og
mye mer. Både selve timen og dusjen etterpå bidrar til økt
kroppsbevissthet, og i dusjen får eleven trening i vanlig hygiene.
Både i garderobe og i gymsalen gjør eleven seg kjent med en
mengde forskjellige former og teksturer. Kanskje han lærer mer
om former her enn i mattetimen?
I en slik opplæringsfase blir kanskje eleven litt isolert fra de andre
elevene. Men det vil han også være om assistenten gjør det meste
for ham i årene framover. På lengre sikt vil slik opplæring bane vei
for mer sosial interaksjon.
Adl på dagsordenen
Adl er et fagområde som favner gjøremål og aktiviteter i det
hverdagslivet de fleste av oss lever. Det er, som allerede nevnt,
utviklet gjennom mange år av synshemmede selv, pårørende,
syns- og mobilitetspedagoger og andre fagfolk. Faget byr på
metoder som kan være til stor hjelp for barn, unge og voksne på
vei til å lære seg ferdigheter som er viktige for dem i deres liv.
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Foreldre sitter med oppdrageransvaret og opplever at oppgavene
kan bli større enn de makter. Kommunene sitter med ansvar for at
barn skal få opplæring i kompenserende ferdigheter og at
nødvendig kompetanse er på plass. Både foreldre og fagfolk har
naturlig nok behov for opplæring og veiledning for å kunne legge
til rette for god læring for barnet. Det er grunn til å reise spørsmål
om skoleeier er tilstrekkelig bevisst dette ansvaret, og om det er
tilstrekkelig forståelse for foreldrenes behov. Kompetansesentrene
har tilbud om kurs og veiledning, men opplever at dette i liten
grad blir etterspurt.
Både hjemmet, barnehage og skole er viktige læringsarenaer for
ADL. Samarbeidet mellom foreldre og fagpersoner på dette
området kan by på spesielle utfordringer fordi opplæringen er så
tett knyttet til det private, til familiens verdier, syn på oppdragelse
og ønsker for barnet. Det kan kanskje også være med på å
forklare hvorfor ikke ADL blir satt på dagsordenen i tilstrekkelig
grad. Mine erfaringer og anbefalinger er ganske entydige. Det er
klokt å ta opp dette emnet tidlig og sørge for at det får en
naturlig plass i opplæring på lik linje med andre fag opp gjennom
hele oppveksten. For de fleste elever vil det ha både en sosial og
skolefaglig gevinst å integrere de kompenserende ferdighetene og
teknikkene i de naturlige daglige gjøremålene – i hverdagslivet – i
hjemmet, barnehagen og skolen.

ADL-opplæring i et
samfunnsmessig perspektiv
Presentasjon av et prosjekt

Magnar Storliløkken
Else Grøseth
Tambartun kompetansesenter

«Vi skal lære ungene våre alt av ADL-ferdigheter. Men
Hvordan? Hvem lærer oss metodene, triksene, supporten
underveis? Vi skal bare klare alt.» Utsagnet er hentet fra en
bekymringsmelding fra en mor som beskriver noe av hennes
frustrasjon over de problemene hennes datter møter av krav
om mestring i forhold til aktiviteter i dagliglivet.
Bakgrunn
«Hverdagsliv, kunnskap og syn, ADL-opplæring i et samfunnsmessig
perspektiv», er tittelen på et samarbeidsprosjekt mellom Assistanse,
foreningen for synshemmede barns sak, Huseby kompetansesenter
og Tambartun kompetansesenter. Prosjektet gjennomføres med
økonomisk støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering.
Manglende ADL-ferdigheter og generell uselvstendighet kan sees
som mulige årsaksfaktorer til at så mange barn og unge med
synshemming «faller utenfor» i samhandling med andre.
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Hvis man ser på ADL som fag, kan det se ut til at det i årene etter
nedleggingen av spesialskolene er lagt for lite vekt på å vedlikeholde
og videreutvikle ADL som fagområde. Det er et problem at den
kunnskapen som allerede finnes, i altfor liten grad er systematisert
og dokumentert.
Et viktig bidrag til opplevelse av mestring ligger gjerne i valget av
aktiviteter (Tellevik og Martinsen 1997). Det vil være av stor
betydning at aktivitetene i en persons totale tilbud oppleves som
motiverende for personen selv. Det vil si at gjennomføringen og
opplevelsen av mestring er i samsvar med personens egne mål.
Arenaen hvor aktiviteten foregår, kan også påvirke personens
motivasjon for å gjennomføre aktiviteten. Når den blir gjennomført
i en autentisk situasjon, vil det være lettere å forstå meningen med
aktiviteten. Det er rimelig å antyde at det er lettere å forstå
sammenhengen og betydningen av å lære å skjære opp biffen
med kniv og gaffel når dette beskrives som en del av aktiviteten
å «gå på restaurant sammen med venner. Eller å lære seg å steke
kjøttdeig som ledd i å kunne invitere venner på taco en fredagskveld
hjemme hos seg selv.
I 2000 fikk alle blinde og sterkt svaksynte elever i grunnskolen
og videregående skole, gjennom endringer i Opplæringsloven
(§§ 2.14 og 3.10), en utvidet rett til opplæring i blant annet ADL.
Dette stiller store krav til de spesialpedagogiske kompetansesentrene
i forhold til rådgivingstjeneste på høyt faglig nivå.

Prosjektets målsetting
Målet for prosjektet er utvikling av kunnskap og kompetanse som
kan bedre utredningen og ADL-opplæringen til barn og unge med
synshemning.
Prosjektets sekundære mål er å utvikle og forbedre innholdet i
Huseby og Tambartun kompetansesentres tjenester knyttet til:
- Veiledning lokalt
- Elevkurs
- Personalkurs
- Kurs for foreldre/foresatte
Målgruppe
Målgruppen er alle barn og unge med synshemning som er
definert innenfor Tambartun og Huseby kompetansesentres
ansvarsområde.
Brukergruppe
A) Barn og unge med synshemning
B) Foreldre og foresatte til barn og unge med synshemning
C) Personale som har veiledningsansvar innen fagområdet
ADL ved Huseby og Tambartun kompetansesentre
D) Personale som har ansvaret for ADL-opplæringen i lokal
barnehage, skole, bolig m.m.
E) Personale med veiledningsansvar i kommunene

Med bakgrunn i dette søkte Assistanse, Huseby og Tambartun
kompetansesentre, Helse og Rehabilitering om støtte til prosjektet
«Hverdagsliv, kunnskap og syn. ADL-opplæring i et samfunnsmessig
perspektiv».
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Prosjektets innhold
ADL er i vår dagligtale definert som dagliglivets aktiviteter. Dette
er hverdagslige, praktiske aktiviteter som å kle på seg, dusje og
vaske håret. Det er også eksempelvis aktiviteter knyttet til
husholdning som å lage mat, rydde og gjøre rent på rommet og
gjøre innkjøp, eller det kan være bruk av transportmidler,
ivaretakelse av egen økonomi, m.m. De fleste aktivitetene i
hverdagen, f.eks. aktiviteter på skolen, arbeidsplassen eller i
fritiden, inneholder ADL-komponenter. For å kunne fungere
selvstendig på disse arenaene vil ADL-ferdigheter spille en viktig
og sentral rolle.
Hos Berthold Lowenfeld (1971), er fagområdet ADL-aktiviteter
definert som «veien til selvstendighet». Lowenfeld beskriver
selvstendighet innenfor tema som:
– å lære å spise
– toalett-trening
– sovevaner
– å lære å kle på seg selv
(Lowenfeld 1971, s. 31–55).

I 1969 publiserte Lawton og Brody en artikkel som skulle få stor
betydning for hvordan ADL-faget inndeles. De foreslo å dele
fagområdet i to hovedkategorier:
a) PDAL: Physical activities of daily living
b) IADL: Instrumental activities of daily living
PADL inkluderer aktiviteter som spising, personlig hygiene, av- og
påkledning, m.m. IADL inkluderer å bruke offentlig transport, lage
mat, handle mat i butikken, osv. I Norge har det i noen fagmiljøer
vært vanlig å bruket begrepene primær ADL om PADL og
sekundær ADL om IADL. Disse begrepene blir ikke brukt i nyere
litteratur og bør også avskaffes i muntlige sammenhenger
(Tuntland 2006). Et fellestrekk for aktivitetene innenfor PADL er at
de er nært relatert til kroppen. Det er aktiviteter som er relatert til
fysiske behov, hvor utførelsen av aktivitetene befinner seg i det
«private rom» og hvor aktivitetene er et personlig anliggende.

Hanne Tuntland (2006) definerer ADL slik:
ADL er en samlebetegnelse på en rekke ulike hverdagslige,
praktiske aktiviteter. Det dreier seg om oppgaver som
egenomsorg, mobilitet, husholdning, bruk av
transportmidler, ivaretakelse av egen økonomi, m.m.
Mestring av disse aktivitetene innebærer personlig
uavhengighet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan
ha behov for profesjonell hjelp for å mestre disse
aktivitetene. ADL er følgelig et arbeidsområde for ulike
profesjoner (Tuntland 2006, s. 18).
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IADL-aktiviteter er som oftest mer komplekse. Dette er aktiviteter
som vi gjør for å bevare vår uavhengighet hjemme og i samfunnet
for øvrig. Mestring av ferdigheter knyttet til de daglige
gjøremålene, kan bidra til å øke deltakelsen i samfunnets
aktiviteter og motivasjonen for å mestre dagliglivets utfordringer.

ADL, mobilitet, kommunikasjon og opplæring
i naturlige situasjoner
Det har i lengre tid vært aksept for at ADL-opplæring og
mobilitetsopplæring grenser nært opp til hverandre. For
kommunikasjonssvake barn og ungdommer og personer med
sammensatte vansker vil det være av like stor betydning å legge
vekt på den kommunikasjonen som ligger i selve ADLopplæringen.
•
•

•

Først på forståelsessiden, ved at personen for eksempel
blir kjent med rekkefølgen i en bestemt handling.
Siden som kommunikasjon, hvor en ser for seg at enkelte
handlinger representerer holdepunkter hvor en kan oppnå
felles oppmerksomhet og samhandling.
Deretter som holdepunkter, hvor personen kan uttrykke
noen av sine behov selv slik at en i framtiden vil kunne
bestemme mer, ha større innflytelse og på en annen måte
være agent i eget liv.

Tambartun kompetansesenter har de siste årene hatt flere
utviklingsprosjekter innen fagområdet; mobilitet og
førlighetsopplæring. Mobilitet har i likhet med ADL-faget i stor
grad vært teknikkfokusert. Man har gjennom disse prosjektene
forsøkt å utarbeide arbeidsmodeller der målet har vært å få
mobilitetsopplæringen integrert i en helhetlig og funksjonell
sammenheng.
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Barna og ungdommenes motivasjon i ADL-opplæringen er gjerne
forbundet med at de forstår sammenhengen i å beherske ulike
ADL-ferdigheter og det å beherske den «naturlige« situasjonen.
Ungdommer forstår at det er en fordel å være trendy kledd, se ren
og ok ut og gjerne lukte godt for å få innpass i vennegjengen.
De forstår at de må klare å forsyne seg selv med mat i skolens
kantine, sette seg og spise maten og rydde etter seg når de er
ferdige med måltidet.
Hensikten er at alle som får ADL-opplæring, uansett hvilket
funksjonsnivå de har, skal kunne oppfatte opplæringen som
meningsfull og nyttig i hverdagen, og at de i størst mulig grad
skal kunne framstå som handlende aktører i egne liv.

ADL-opplæring – kompetansesentrenes ansvar for opplæring og
veiledning
Assistanse, interesseforeningen for barn og ungdommer med
synshemning og kompetansesentrene for syn har ved flere
anledninger mottatt meldinger både fra foreldre og fagpersoner
om at mange unge med synshemning har problemer med å
mestre de krav som blir stilt til dem i forhold til aktiviteter i
dagliglivet (matlaging, hygiene, finne fram i klær som passer
sammen, spise sammen med andre m.m).
Fagpersonell og voksne med synshemning er av den oppfatning
at denne kunnskapen ikke tillegges like stor vekt som i de gamle
«blindeskolene». De mener at de unges ferdigheter på dette
området har blitt dårligere, parallelt med integreringen i den
ordinære skolen. Som nevnt over har alle blinde og sterkt
svaksynte elever i grunnskole og videregående skole gjennom
endringer i Opplæringsloven (§ 2.14 og § 3.10) fått en utvidet
rett til opplæring i bl.a. ADL. Dette stiller store krav til de
spesialpedagogiske kompetansesentrene i forhold til
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rådgivningstjenester på høyt faglig nivå. Det kan virke som om
kjedene for spredning og forvaltning av denne kunnskapen ikke er
tilfredsstillende for å møte behovene for kunnskap hos den
enkelte med synshemning.
Hvis man ser på ADL-fagets utvikling, er det i årene etter
nedleggingen av spesialskolene, gjort mye arbeid på Huseby og
Tambartun kompetansesentre. Det virker imidlertid som at det er
et stort problem at kunnskapen på feltet i altfor liten grad er
systematisert og dokumentert.
Videre har man innen faget i
... har man innen faget i svært stor grad hatt fokus på
svært stor grad hatt fokus på teknikker og i for liten grad greid
teknikker og i for liten grad å sette arbeidet med ADL inn
greid å sette arbeidet med i en helhetlig og funksjonell
sammenheng. Det har oppstått
ADL inn i en helhetlig og et «hull» i formidlingen av denne
funksjonell sammenheng. kunnskapen ut til den enkelte
ungdoms nærmiljø og familie.
Det vi vil forsøke å få til gjennom dette prosjektet, er å skape
helhetlige undervisningslinjer som når helt ut til den enkelte, slik
at elevene bedre klarer å omsette kunnskapen til egne behov i
hverdagen.

“

Det virker derfor nødvendig å systematisere eksisterende
kunnskap på fagfeltet, forsøke å kartlegge hvor utfordringene
i ADL-opplæringen ligger, implementere ny kunnskap i ordinær
undervisning av barn og unge med synshemning, og lage
kursmateriell som kan være til hjelp i gjennomføringen av
personalkurs og elevkurs på Tambartun og Huseby
kompetansesentre.
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Målrettet ADL-veiledning, der ADL-målene har vært en
gjennomtenkt del av brukerens individuelle plan (IP) og individuelle
opplæringsplan (IOP), har i stor grad vært fraværende. I arbeidet
med synshemmede førskolebarn synes det imidlertid som at ADLfaget har vært naturlig integrert som del av en helhetlig opplæring.
Utarbeiding av et egnet arbeidsverktøy som integrerer
observasjoner, nærperson-intervju, valg av aktiviteter som
opplæringsmål i IP og IOP, valg av metode og betraktninger om
hvordan opplæringen skal gjennomføres, diskusjoner relatert til
hvordan en kan oppmerksomhetsrette personen som skal lære,
vurderinger av hvilke teknikker som skal læres, vurdering av
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hvordan teknikkene kan modifiseres og tilpasses, tilrettelegging av
det pedagogiske og fysiske miljøet, m.m., kan gjøre det betydelig
enklere å holde orden på de ulike delfaktorene og å arbeide
systematisk med dem. Det kan også få betydning for at
observasjoner, det metodiske arbeidet og f.eks. rapporter skal få
en mest mulig likeartet oppbygging (Tellevik, Storliløkken,
Elmerskog & Martinsen 1999).
Arbeidsmåte
Tambartun kompetansesenter og Institutt for spesialpedagogikk
ved Universitetet i Oslo har de senere årene gjennomført flere
prosjekter knyttet til mobility og førlighetsopplæring.
-

«Målrettet mobility – opplæring i en funksjonell
sammenheng» (Storliløkken, Martinsen & Landrø 1991)
«Førlighetsopplæring i et habiliteringsperspektiv» (Tellevik,
Storliløkken, Elmerskog & Martinsen 1999)
«The Mobility and Rehabilitation Programme in Uganda»
(Tellevik & Elmerskog 2001)
«Habiliteringsarbeid i et individudelt og samfunnsmessig
perspektiv» (Tellevik & Storliløkken 2003)

Erfaringer som er gjort i disse prosjektene, har vært positive i
forhold til å oppnå funksjonelle mål for brukeren og praktisk
gjennomførbare opplæringssituasjoner. For personalet har
arbeidsmåten gitt oversikt og sikret effektive, funksjonelle og
oversiktlige arbeidsplaner.
Arbeidsmåten i dette ADL-prosjektet bygger på noen av de faglige
diskusjonene som har vokst fram i disse prosjektene.
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Individualitet
I den senere tids reformer har man fått et stadig sterkere fokus på
det enkelte individ. Det synes rimelig å trekke fram fem forhold
som er sentrale for å få et bredere og mer funksjonelt fokus på
den enkelte persons behov for habiliteringstiltak. Generelt vil
fokus på individet føre til:
1. Sterkere vektlegging av nærpersoninformasjon gjennom
nærpersonintervju, versus bruk av formelle tester,
sjekklister og observasjonsrutiner.
2. Større vektlegging av å «oversette» den synshemmedes
funksjonshemning til særtrekk ved vedkommendes måte å
samspille med miljøet på.
3. Dannelse av et bilde av den synshemmede som person.
4. At spesiell og merkverdig atferd blir forståelig.
5. At betingelser som bestemmer hvordan den synshemmede
fungerer i ulike sammenhenger, kan beskrives.
Erfaringer med at nærpersoninformasjon trengs på alle nivå, fører
til at man må passe på at nærpersoninformasjonen blir bred nok.
Dette vil for eksempel si at en inkluderer hva personen liker og
ikke liker, særtrekk ved personens kommunikasjon og tidligere
erfaringer man har med at personen har vært engasjert i ulike
aktiviteter (Nyheim, Bromstad, Storliløkken & Vollan 1998). Særlig
viktig har det også vist seg å ha fokus på mennesker og
situasjoner som er av betydning for hvordan personen opptrer
sammen med andre i ulike aktiviteter. For å få informasjon på et
slikt detaljnivå er det en forutsetning at nærpersoner deltar i
diskusjonen omkring alle de viktige aktivitetene som inngår i et
habiliteringstilbud. Hvor er det han eller hun deltar eller ikke
deltar, og eventuelt hvilke årsaker ligger til grunn for deltagelse/
ikke deltagelse?
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Det ligger i sakens natur at nærpersoninformasjon blir formidlet
på et hverdagslig språk. Det kreves derfor en slags oversettelse før
fagfolkene kan ta denne informasjonen i bruk til sine formål.
For å sikre muligheten for en slik oversettelse, er det viktig at
nærpersoninformasjonen forholder seg svært konkret til aktuelle
situasjoner og aktiviteter. Dette krever et tett og likeverdig
samarbeid mellom brukeren, foreldre/foresatte og fagfolkene
som skal iverksette ADL-opplæringen.
Forsøkene på å tegne et bilde av en persons behov,
preferanser og interesser er kanskje det viktigste bidraget med
tanke på å oppnå økt fokus på den enkelte. Innenfor ulike
fagtradisjoner har nødvendigheten av dette vokst fram. Dette er
tett knyttet til framveksten av individuelle planer.
I dette prosjektet er det viktig å ha et sterkt fokus på når
personen er beskrevet godt nok. Alle aktørene i det å lage et
individuelt godt tilrettelagt ADL-tilbud må ha brukeren så sterkt
«under huden» at de er i stand til å formulere visjoner og mål
sammen med personen, foreldre/foresatte. Dette er visjoner og
mål som skrives på personens vegne. Når alle er i stand til å se
vedkommende som den personen han eller hun er, vil
vedkommende kunne oppleve seg bedre forstått, oppleve og
lykkes bedre, bli mer motivert og aktiv, ta flere og nye initiativ og
trives bedre (Storliløkken & Martinsen 2003).
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Generelt
Barn og ungdommer som har behov for ADL-opplæring, trenger
ulik grad av hjelp, støtte og tilrettelegging av miljøet for å oppnå en
rimelig god livssituasjon. Ellers er det fare for at livskvaliteter som
tas som en selvfølge, av de fleste kan bli uoppnåelige. Dette gjelder
kvaliteter som det å bo selvstendig i sitt hjem, ha et meningsfullt
arbeid som styrker følelsen av egenverd, kunne omgås mennesker
som en liker, og ha meningsfull fritid med vanlige muligheter til
avslapning og trivsel.
All opplæring begrunnes ut fra den enkeltes behov, den skal
fremme selvstendighet og rettes inn mot de grunnleggende
livskvalitetene. ADL-opplæringen må sees som et bidrag til det
samlede behov for tiltak og samordning med andre deler av det
helhetlige tilbudet.
Selvstendighet i å mestre ADL-aktiviteter er viktig for å leve et mest
mulig selvstendig liv og i størst mulig grad kunne være agenten i
eget liv. En vellykket ADL-opplæring fremmer selvstendighet og
forebygger avhengighet av andre.
Funksjonell ADL-opplæring
Funksjonell ADL-opplæring er betegnelsen på en opplæringsstrategi
som har tre generelle siktemål (Elmerskog, Martinsen, Storliløkken
& Tellevik 1993):
1. Sikre at barnet/ungdommen er motivert for å lære; det vil si
ADL-opplæringen er funksjonell i betydningen meningsfull,
og at den representerer et personlig mål for barnet/
ungdommen.
2. Være en del av et helhetlig og gjennomtenkt totaltilbud; det
vil si funksjonell i betydningen fremme hovedmålene som er
beskrevet i individuell plan.
3. Være viktig i kulturen barnet/ungdommen lever i; det vil si at
ADL-aktivitetene som læres, blir betraktet som relevante og
vanlige i personens hjemmemiljø.
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Fokus på aktiviteter versus mestring og ferdigheter
Aktiviteter som for eksempel å spise middag, å spille fotball eller å
gå på kino, er vanlige aktiviteter som gjør hverdagen meningsfull
for de fleste av oss. I en habiliterings- og læringssammenheng er
det hensiktsmessig å skille mellom aktivitet og gjøremål. Om en
deler opp en aktivitet i mindre deler, vil en kunne identifisere de
enkelte delene som gjøremål (Elmerskog, Storliløkken & Tellevik
2008). Å kjøpe en billett er eksempel på et gjøremål innenfor
aktiviteten «Å gå på kino». Et gjøremål blir mål- og
meningsbærende først når det blir betraktet i et perspektiv
innenfor rammen av den helhetlige aktiviteten.
Det er på gjøremålnivå en bør identifisere læringsmål som skal
bidra til å fremme prestasjon, innsats, dyktighet, ferdighet og
tilrettelegging, mens en på aktivitetsnivå bør identifisere mål
og deltagelse. Et eksempel på dette kan være å lære seg å utføre
en oppgave som er knyttet til aktiviteten å handle i butikken.
Opplæringen i å utføre en slik oppgave oppleves først som
funksjonell når et aktuelt gjøremål er en del av en aktivitet som
personen ønsker å delta i. Det blir meningsløst dersom personen
må lære ferdigheter han eller hun ikke har nytte av. Det er ikke
spesielt motiverende å lære å koke kaffe når en for det første ikke
drikker kaffe selv, og for det andre når de som kommer innom på
besøk, foretrekker te framfor kaffe. Når profesjonalitet og
generalitet (fagpersoner og formelle planer) og ikke det
individbaserte blir styrende for habiliteringsvirksomheten, er det
fare for at opplæringsinnsatsen er bortkastet. Konklusjonen på
dette er at en først bør ha fokus på individets deltagelse i
aktiviteter før man igangsetter ferdighetslæring knyttet til
gjøremål.
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Et annet tradisjonelt synspunkt på læring er at «evner» er
nødvendige forutsetninger for utviklingen av ferdigheter. Tidligere
var det tanken at man gjennom å trene «evner», for eksempel
knyttet til kommunikasjon og språk, motorikk, orientering,
automatisk oppnår utvikling av personlige ferdigheter. I
ferdighetslæring eller i et «how-to-do-it»-perspektiv vektlegger
man opplæring i å utføre funksjonelle gjøremål i motsetning til
å trene opp abstrakte evner. Et generelt trekk ved slik form for
læring er at en ikke søker etter svakheter i en evnestruktur
(Tellevik, Storliløkken, Elmerskog & Martinsen 1999). Man retter
fokus mot kunnskapsformer og strategier som gjør at
målpersonen er i stand til å beherske en ADL-ferdighet.
I «how-to-do-it»-perspektivet vil evnen utvikles som en
konsekvens av de lærte ferdighetene og ikke motsatt.
En slutning i etterkant av en slik argumentasjon er at en persons
aktiviteter bør være utgangspunktet for ressursbruken i
habiliteringsarbeidet. Samtidig bør arbeidet baseres på det enkelte
individs rett til å delta i samfunnets ordinære aktiviteter. Gjennom
en analyse av aktivitetene finner en aktivitetenes deler eller
gjøremål. På gjøremålnivå vil man kunne definere funksjonelle
oppgaver som opplæring i å utføre forskjellige gjøremål. Gjennom
funksjonell ferdighetsopplæring på gjøremålsnivå vil man over tid
kunne trene opp en persons evner til å utføre ulike ADL-aktiviteter.
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Den innovative 5 trinns-modellen
Den innovative 5 trinns-modellen er en arbeidsmåte som er
utviklet for å ivareta livskvalitet med sterkt fokus på aktivitet og
deltagelse (Elmerskog, Storliløkken & Tellevik 2008; Tellevik &
Elmerskog 2001; Tellevik, Storliløkken, Martinsen & Elmerskog
1999; Storliløkken, Martinsen & Landrø 1991). En av hensiktene
er at opplæringen skal oppleves meningsfull for den som skal lære
noe, at opplæringen er en del av en langsiktig, helhetlig og
gjennomtenkt plan (IP), og at de aktivitetene som personen skal
lære eller delta i, har relevans i personens lokalmiljø. Dette
arbeidet retter seg i stor grad mot å gjøre et forsøk på å beskrive
en persons livssituasjon gjennom å lage en oversikt over
vedkommendes hverdagsaktiviteter. Dagens livssituasjon stilles
opp mot en tenkt eller ønsket framtidig livssituasjon som også
beskrives i form av aktiviteter. Forskjellen mellom disse to
beskrivelsene utgjør begrunnelsen for framtidige tiltak. Den
innovative 5 trinns-modellen er beskrevet i figur 1.

Fig. 1: Den innovative 5 trinns-modellen
1 Kartlegging av målpersonens nåværende livssituasjon


2 Beskrivelse av ønsket framtidig livssituasjon

Hjemme-/

Hjemme-/

Arbeidsrelaterte

Skolerelaterte

Sosiale/

personrelaterte

interaksjons-

aktiviteter

aktiviteter

fritids- og

aktiviteter

relaterte

kulturrelaterte

aktiviteter

aktiviteter


3 Prioritering av aktiviteter


4 Analyse av prioriterte aktiviteter
og gjennomføring av opplæring


5 Evaluering
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1. Kartlegging av målpersonens nåværende livssituasjon.
Utgangspunktet for denne kartleggingen er å finne ut hvilke
aktiviteter barnet/ungdommen deltar i per i dag. Det er viktig å ta
hensyn til følgende fem aktivitetskategorier for å forsøke å sikre
helheten i habiliteringsarbeidet på best mulig måte.
A. Hjemme-/ personrelaterte aktiviteter: Dette er
rutinemessige aktiviteter som har et privat preg. Vanligvis
er det tale om ADL-aktiviteter som «å vaske seg», «å spise
frokost», «å kle på seg», osv.
B. Hjemme-/ interaksjonsrelaterte aktiviteter. Dette er
også for det meste ADL-aktiviteter. Forskjellen fra
kategorien over er at det her handler om aktiviteter som er
av en ytende karakter og som ofte inneholder samhandling
med andre. Deltagelse i denne type aktiviteter betyr at man
har en rolle som bidragsyter til et fellesskap. Eksempler på
denne typen aktiviteter kan være å «koke kaffe» til venner
som er på besøk, å «handle mat i butikken» for sine
foreldre eller besteforeldre, eller å «passe småsøsken».
C. Arbeidsrelaterte aktiviteter. En arbeidsaktivitet er
formell i sin form og medfører at målpersonen får en form
for status i lokalmiljøet eller som en del av en gruppe.
En arbeidsaktivitet medfører forpliktelser og ansvar og
representerer kontinuitet over tid. Disse aktivitetene vil
inneholde komponenter av ADL-gjøremål. Eksempler
på arbeidsrelaterte aktiviteter kan være «å finne
garderobeskapet sitt» eller «ha ansvar for kaffekoking
på pauserommet».
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D. Skolerelaterte aktiviteter. I denne kategorien bør man i
tillegg til de fagrelaterte aktivitetene også fokusere på
aktiviteter som ikke er definert i den formelle læreplanen
(IOP). Barna lærer mye på skolen som ikke er direkte
fagrelatert. Eksempler på dette kan være å «gå til skolen»,
«leke med andre barn i skolegården», «vente på tur»,
«samarbeide med andre i klasserommet», «spise i skolens
kantine», «rekke opp hånden når en ønsker å spørre om
noe i timen» og å «rydde på pulten sin». Mange barn med
synshemning trenger ofte spesiell oppmerksomhet og
initiativ rettet mot denne typen aktiviteter i barnehagen
eller på skolen. Disse aktivitetene vil inneholde
komponenter av ADL-gjøremål.
E. Sosiale/ fritids- og kulturrelaterte aktiviteter.
Fritids- og ferieaktiviteter er knyttet til fornøyelse og
personlige interesser. Vanligvis vil slike aktiviteter foregå på
ettermiddagen, i helger og ferier. I denne kategorien finner
en ofte aktiviteter som er organisert av andre. Dette kan
være aktiviteter som å delta på ridning, svømmetrening, å
være med i sangkor, reise på ferieopphold for ungdommer
på Beitostølen, m.m. Likevel er det for de fleste slik at
aktivitetene innenfor denne kategorien er preget av
selvvalgte aktiviteter som speiler personens interesser og
initiativ. Dette kan være aktiviteter som å spille dataspill,
høre musikk, gå på treningsstudio for å trene, osv.
Kulturrelaterte aktiviteter er aktiviteter som knytter en
sammen med familien, vennegjengen, en bydel eller en
tradisjon. Eksempler på slike aktiviteter kan være
bursdagsfeiringer, å gå på kino, restaurantbesøk, gå på
konserter, julefeiring, bygdas sommerfestival, og lignende.
Disse aktivitetene vil innholde komponenter av ADLgjøremål.

197

2. Beskrivelse av en ønsket framtidig livssituasjon. Når en
har fått oversikt over målpersonens aktiviteter slik de ser ut per i
dag, blir det viktig å tenke framover. Hva ønsker personen seg av
nye aktiviteter? Har en tatt hensyn til å oppnå en god balanse
mellom aktiviteter i skole, hjem og fritid? På bakgrunn av
kartleggingen av aktiviteter og andre opplysninger en sitter med
av nærpersoninformasjon, er det naturlig å lage en ny oversikt
over de aktivitetene som skal prege den nærmeste framtiden. En
må gjerne tenke aktiviteter fram til neste «milepælskifte». Det vil
si overgangen fra barnehage til skole, fra barneskole til
ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående skole, fra
videregående skole til arbeidsliv eller videreutdanning.
3. Prioritering av aktiviteter. Kartleggingsprosessen og arbeidet
med å finne fram til gode og balanserte aktiviteter i den
langsiktige planen tydeliggjør behov for og ønsker om ulike tiltak.
I de aller fleste tilfeller vil det være nødvendig å prioritere noen av
de behovene som er identifisert. En slik prioritering betyr at en
beslutter å gjennomføre et eller flere tiltak i umiddelbar framtid.
Prioriteringene må være i samsvar med målpersonens ønsker og
behov, slik at tiltakene oppleves meningsfulle og blir viktige for
personlig mestring.
4. Analyse av prioriterte aktiviteter og gjennomføring av
opplæring. Analysen av de prioriterte aktivitetene betyr at en
bryter ned aktivitetene i gjøremål. Slik blir det lettere å se
behovene for opplæring, tilrettelegging, hjelp, osv. Når man bryter
ned en aktivitet i forskjellige gjøremål, kan dette bidra til å
optimalisere og strukturere læringssituasjonen. Gjøremål vil i en
pedagogisk sammenheng betraktes som delmål. Å mestre delmål
blir viktig dersom aktiviteten som helhet er viktig. Det er viktig å få
kjøpt seg billett om man vil på fotballkamp, på samme måte som
det er viktig å kunne måle opp hvor mye kaffe man trenger om
man skal trakte kaffe til venner som kommer på besøk.
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I denne arbeidsmodellen blir spesialpedagogikken spesielt
framtredende på gjøremålnivå. Det er av betydning å merke seg at
valg av mål og aktiviteter knyttes
til tanken om individualitet og
... individuelle behov
livskvalitet. Den enkelte persons
og funksjonsvansker 		
individuelle behov og
funksjonsvansker sammen med
sammen med aktivitetens
aktivitetens kompleksitet vil ha
kompleksitet vil ha
betydning for hvordan man
betydning for hvordan
stykker opp aktivitetene i delmål.
man stykker opp
Hensikten med dette arbeidet er i
hovedsak å sikre en identifisering
aktivitetene i delmål.
av de gjøremålene som krever
intervensjon.

“

5. Evaluering. Evaluering er viktig med tanke på å justere
arbeidet i forhold til hva som er målpersonens ønsker og mål for
egen læring. Evalueringsarbeidet bør foregå på forskjellige plan
samtidig. Evalueringene av de mer overgripende eller overordnede
målene kan skje en til to ganger i året. Hovedfokus i dette
arbeidet vil naturlig være rettet mot trinn 2 i modellen, hvor en
forsøker å beskrive og lage en hypotese som framstiller
aktivitetene målpersonen ønsker seg noen år i framtiden. I det
kontinuerlige evalueringsarbeidet rettes fokuset mot trinn 4,
analysen av de prioriterte aktivitetene og gjennomføringen av den
daglige opplæringen.
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Prosjektets gjennomføring
Valg av målgruppe
Prosjektgruppen har valgt ut 12 barn/ungdommer som skal
fungere som referansegruppe i prosjektet.
Valget av gruppen er gjort slik at brukergruppene som Huseby og
Tambartun kompetansesentre har veiledningsansvar for, er
representert. Gruppen har følgende sammensetting:

Nr.

Kjønn/alder

Undervisning

01

Jente f. 2001

Grunnskole

02

Gutt f. 1996

Grunnskole

03

Gutt f. 2002

Barnehage

04

Jente f. 1993

Ungdomsskole

05

Jente f. 1990

Videregående skole

06

Jente f. 1997

Grunnskole

07

Jente f. 1992

Ungdomsskole

08

Jente f. 1993

Ungdomsskole

09

Gutt f. 1993

Ungdomsskole

10

Gutt f. 2003

Barnehage

11

Gutt f. 1991

Videregående skole

12

Jente f. 1992

Ungdomsskole
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Valg av medarbeidere
Brukergruppe A
Brukergruppe A er satt sammen av 7 konsulenter og rådgivere på
Huseby og Tambartun kompetansesentre. Dette er personer som
alle har lang erfaring og bred kompetanse innenfor fagfeltet ADL
og andre fagområder med problemstillinger relatert til
synshemning.
Brukergruppe B
Til forskjell fra personalet i brukergruppe A vil denne gruppen ikke
ha spesiell kompetanse innen ADL-opplæring for synshemmede.
Kommunene som har ansvaret for opplæringstilbudene til de 12
elevene, har valgt ut til sammen 14 personer til ål delta i
prosjektet.
Skriftlige avtaler
Personale i gruppe A og B er forespurt om deltagelse gjennom
egne brev. Disse brevene fungerer samtidig som samarbeidsavtaler
mellom prosjektleder og den enkelte medarbeider og mellom
kommunene og Huseby og Tambartun kompetansesentre.
Tidsplan
Prosjektet strekker seg over et tidsrom på to år. Arbeidet er delt
inn i fem faser:
Planleggingsfasen (01.01.07 – 01.04.07)
Innledende fase (01.04.07 – 30.06.07)
Gjennomføring del 1 (01.07.07 – 31.12.07)
Gjennomføring del 2 (31.12.07 – 31.06.08)
Rapportering (01.07.08 – 31.12.08)
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Precane – et
mobilitetshjelpemiddel

Bente Wetaas Kettler
Huseby kompetansesenter
Precane er mobilitetshjelpemiddel som kan være et
alternativ til tradisjonell mobilitetsstokk. Precane er spesielt
aktuell for små barn og andre som strever med å bruke det
vi kjenner som den hvite stokken. Artikkelen er sakset fra
første kapittel i Bente Wetaas Kettlers hefte «Precane som
hjelpemiddel i mobilitetsundervisningen». Forfatterens
pedagogiske vurderinger av ulike precane er å finne i selve
heftet.
Litt om barn og forflytning
Hvorfor er det så viktig å begynne tidlig med opplæring i
mobilitet? Jeg mener det er tre viktige grunner, nemlig for å
bygge opp trygghet, selvstendighet og selvfølelse. Opplæring
i mobilitet hjelper barnet til å bli mer uavhengig av andre. Barnet
slipper å vente på å «bli tatt med»– enten det er til sandkasse eller
på skolevei.
Barn som ikke ser, får ofte verden brakt til seg av velvillige foreldre
og pedagoger. De andre gjør tingene for dem istedenfor å la dem
få gjøre tingene selv. Tillært hjelpeløshet vil vi helst unngå. Derfor
er det viktig at blinde og sterkt svaksynte barn ikke får tingene
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lagt i hendene, men ført til
hendene. Da må de selv
gripe etter gjenstander og
lærer å strekke seg og
forflytte seg mot objekter.
Det er naturlig å leie et lite
barn. Barn som ikke ser, blir
kanskje leiet og ledsaget mer
enn strengt tatt nødvendig.
Tidligere jobbet jeg i barnehagen for synshemmede på
Hovseter. Der var vi opptatt
av å lære barn forberedende
mobilitet. Dette innebar et
spesielt fokus på motorisk utvikling, sansetrening, kroppsbevissthet og begrepstrening. Alt sammen for at barna skulle
komme i gang med å bevege seg på egen hånd.
Mobilitetslærer Odd Nymoen på Huseby hadde selv en blind
datter. I 1975 skrev han fem artikler om mobilitet for førskolebarn
i tidsskriftet Notater, utgitt av foreldreforeningen Assistanse.
Her beskrev han og gav råd om hvordan bevegelsestrening kan bli
satt i gang hjemme i tidlig alder. Bruk av mobilitetsstokk til de
minste var ennå ikke blitt aktuelt.
Klar for mobilitetsstokk?
Blant mobilitetspedagoger på 80-tallet var mange av den
oppfatning at barn ikke var modne for å lære å bruke
mobilitetsstokk før i 12-årsalderen. Mange av de barna jeg hadde
kontakt med i barnehagen eller fulgte opp som saksbehandler på
kursavdelingen i samme tidsrom, hadde etter hvert fått opplæring
i bruk av mobilitetsstokk, flere så tidlig som fra 4-årsalderen.
Enkelte av barna hadde andre funksjonshemninger i tillegg til
synshemningen, og var ikke klare for den tradisjonelle stokken.
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I dag vet vi at enkelte barn i Australia og USA får mobilitetsstokk
med en gang de kan gå.
Den kjente amerikanske mobilitetspedagogen Stephen Bosbach sa
allerede i 1988 at barn som er blinde, og som ikke er modne for å
bruke lang hvit stokk, fortjener den hjelpen en precane kan gi. På
den måten kan de begynne å lære viktige ferdigheter og utvikle
gode vaner og selvtillit raskere.
Lang hvit stokk
Barn som er blinde har samme behov for å komme seg rundt og
gjøre ting som sine seende kamerater. Hvordan kan vi best legge
til rette slik at de kan greie dette på en trygg og selvstendig måte?
En viktig ting er å lære disse barna visse ferdigheter – vi lærer dem
mobilitet. Dessuten må vi skaffe hjelpemidlene de trenger –
tilpasset det enkelte barns behov. Det beste hjelpemiddelet for en
blind som ønsker å bevege seg rundt på en sikker og selvstendig
måte, og som ikke har andre funksjonshemninger enn
synshemningen, er kanskje den lange, hvite stokken/
mobilitetsstokken.
To-punkts touch-teknikk er den stokkteknikken som gir best
beskyttelse, men for barnet krever denne teknikken en viss
modenhet, motorisk ferdighet og mye opplæring og praksis.
Diagonal-teknikken har vært brukt en del for barn fordi den er en
enklere teknikk. Fordi man ikke trenger så god koordinasjon som
ved touch-teknikk, har diagonal-teknikken noen ganger blitt brukt
som en forløper for touch. Denne teknikken gir imidlertid ikke så
god beskyttelse, den er ikke «et skritt foran» med advarsel slik
som touch-teknikken, og den gir bare beskyttelse på den siden
stokken toucher gulvet, slik at brukeren er ganske sårbar på
motsatt side. Diagonal-teknikken passer derfor best innendørs og
på kjente steder, og for dem som har en synsrest. Mange
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mobilitetslærere setter spørsmålstegn ved om den teknikken som
gir dårligst beskyttelse, er det vi skal tilby de blinde barna i
begynneropplæringen. Her må det også nevnes at vi her i landet
ikke har mobilitetsstokker laget spesielt for de små barna. De
«barnestokkene» vi kjøper hos Blindes Produkter, er stokker for
voksne som de kutter ned til passe størrelse.
Skyve noe foran seg
Både i barnehagen på Hovseter og på besøk hos synshemmede
barn i barnehager over hele landet, hadde jeg lagt merke til at
barn som ikke ser, valgte å skyve noe foran seg når de ville gå
rundt på egen hånd, inne eller ute. En gutt brukte en liten
feiekost med langt skaft. En jente hadde funnet seg en langskaftet
spade som hun skjøv foran seg.
Dukkevognen kunne være trygt
å trille når barnet bare ville vandre litt rundt omkring. Vi
pedagoger så at en liten dukkevogn av sportsvogntypen eller en
liten tralle, er spesielt hensiktsmessig til dette bruket. Den er lett i
vekt, lett å manøvrere og så stor at den ikke er vanskelig å finne
igjen når man setter den fra seg
for å leke med noe annet.

“

... jeg la merke til at 		
barn som ikke ser, 		
valgte å skyve noe
foran seg når de ville
gå rundt på egen hånd,
inne eller ute.

Etter å ha lest om bruk av
rokkering, «The Hula Hoop», i det
amerikanske tidsskriftet Journal of
Visual Impairment & Blindness,
prøvde vi ut denne for et par av
barna i barnehagen. Men barna
ville heller bruke den lille trallen.
Suksess eller mangel på suksess avhenger ofte av de voksnes
innstilling og dyktighet i å formidle. Det er mulig at vår egen litt
skeptiske holdning smittet over på barna? Barnas preferanser var
klare, og vi måtte ta dem på alvor.
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Precane
Precane ble utviklet som svar på behovet for et
mobilitetshjelpemiddel for barn i førskolealder. Den er laget som
et beskyttende hjelpemiddel for de yngste barna. Den er lett å
bruke og er en fin måte å begynne å utvikle ferdigheter på.
Senere kan disse ferdighetene videreføres til bruk av den
tradisjonelle mobilitetsstokken for dem som skal ha slik stokk.
Det er to kategorier precane:
• Modifiserte mobilitetsstokker
• Modifiserte rullatorer
Modifiserte stokker er i utgangspunktet en stokk eller et skaft som
har fått et T-formet håndtak, og istedenfor tupp er det nederst
mot bakken enten påmontert hjul eller en tverrligger i barnets
bredde med et hjul på hver side.
Modifiserte rullatorer/gåstoler er oftest rektangulære polyvinyl
(PVC) rammer som er laget slik at de har glidere på hver side som
ligner litt på sledemeier, de kan også ha valser eller ruller på en
tverrligger i bunnen, eller en tverrligger med påmonterte hjul.
Fordelen med disse hjelpemidlene er at de er stort sett designet
for å ha konstant kontakt med bakken og gi optimal taktil og
auditiv tilbakemelding. Precane som er formet som en ramme, gir
beskyttelse av hele barnets bredde. Den modifiserte stokken som
bare er påmontert et hjul, gir mindre dekning.
Precane brukes på den måten at barnet dytter den i den retningen
det går. Barnet trenger ikke den styrken og koordinasjonsevnen
som kreves når en bruker vanlig mobilitetsstokk. Precane beskytter
barnet mot å støte inn i ting, den gir informasjon om det ligger
noe i veien, og om forandringer i terrenget. Den gir
lydinformasjon når man nærmer seg store ting som hus, tette
gjerder, parkerte biler og lignende.
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Gevinsten
Fordelen med ulike typer precane er altså at barnet får den
beskyttelsen som vanligvis bare oppnås med touch-teknikk med
den hvite stokken. Uten mange timers opplæring og trening kan
precane bety en enklere måte å komme seg trygt og sikkert
omkring på. Når barnet føler seg trygg, behøver det ikke å bruke
så mye oppmerksomhet på å bevege seg rundt. Det får mer
overskudd til å orientere seg, og det er viktig i god mobilitet.

“

Precane er et godt hjelpemiddel
for barn som kanskje aldri vil være
Uten mange timers
i stand til å dra nytte av den
opplæring og trening
vanlige mobilitetsstokken – for
kan precane bety en
eksempel barn med flere
enklere måte å komme
funksjonshemninger i tillegg til
synshemningen. Voksne som har
seg trygt og sikkert
behov for et enklere hjelpemiddel,
omkring på.
og helst et som kan tas i bruk
straks, kan også ha glede og nytte
av precane. Det precane ikke gjør på samme måten som den hvite
stokken, er å identifisere brukeren som blind.
Mer om pedagogiske vurderinger i Bente Wetaas Kettlers hefte
«Precane som hjelpemiddel i mobilitetsundervisningen», som blir
utgitt høsten 2008.
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Mobilitet for barn med
sammensatte vansker
Hilde Tvedt Ryen
Huseby kompetansesenter
Anny M. Vollan
Tambartun kompetansesenter
«Hæla i taket» kalte vi prosjektet der målsettingen var å
samarbeide med personalet i en barnehage om hvordan de kunne
tilrettelegge hverdagen til et barn med sammensatte vansker.
Fokuset ble rettet mot kommunikasjon og mobilitet. Barnet
beskrives kort ut fra alder og funksjonshemming. Vi har valgt
å kalle ham for Olav. Gutten er seks år og går i barnehage. Han
tilhører gruppen med sammensatte vansker og er rullestolbruker.
Olav har en omfattende hjerneskade som impliserer en cerebral
synshemming. Epilepsi forårsaker i perioder forskjellige typer anfall
hos denne gutten. Han har fått «knapp», slik at han får måltider
direkte i magen i tillegg til ordinære måltider. Kommunikasjonen
hos gutten er preget av et idiosynkratisk språk, han har ikke
talespråk, men kan fremvise både lydproduksjon, kroppsspråk
og mimikk. Han blir beskrevet som multifunksjonshemmet.
Familien og de som jobber i barnehagen tolker guttens signaler
og synes de kommuniserer godt med ham. Han er en del av
barnegruppa, og det er ønskelig med flere aktiviteter som tar
hensyn til Olav sine forutsetninger og behov. Familien står i
særstilling i forståelsen av guttens kommunikasjon. De beskriver
gutten sin ut fra funksjon og personlighet. Både personalet og
familien mener han trives i barnehagen og har utbytte av å være
sammen med andre barn.
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Prinsipper og faktorer i mobilitetsopplæring
Mobilitetsopplæringen for en blind med sammensatte vansker bør
være en del av et totaltilbud. Ut fra dette er førlighetsopplæring
valgt som en forståelsesramme. Metodikken i denne
forståelsesrammen medfører bruk av strukturering i
opplæringssituasjonen og krever individuell kartlegging av
personen i samarbeid med nærpersoner.
Den opprinnelige mobilitetsopplæringen for synshemmede hørte
hjemme innenfor et kognitivt paradigme. Den foregikk ofte som
tradisjonell undervisning der pedagogen formidlet kunnskap og
eleven var mottaker. Undervisningen besto i trening av teknikker
for forflytning, teknikker for bruk av hvit stokk og andre
orienteringshjelpemidler. Senere ble bruk av teknikker i stadig
større grad satt inn i ruter for forflytning ute og inne, i nærmiljøet
eller hvor den blinde ferdes. Synshemmede som har
tilleggsvansker, og ikke kan forflytte seg selv, har falt utenfor den
tradisjonelle forståelsen og definisjonen av mobilitet som fag.
Det vokste fram et behov for en utvidelse av begrepet mobilitet
for nettopp å kunne imøtekomme behovene til synshemmede
med sammensatt problematikk.
Kompetansesentrene på syn
Det vokste fram et
arbeidet spesielt med å utvikle ny
behov for en utvidelse
metodikk. Gjennom to prosjekter
(1989–1991 og 1995–1997) har
av begrepet mobilitet
arbeidsmodellen og
for nettopp å kunne
forståelsesrammen med navnet
imøtekomme behovene
«Førlighetsopplæring» vokst fram.
til synshemmede med
Prosjektene ble gjennomført i
samarbeid med Pedagogisk
sammensatt
institutt i Oslo. Funksjonell
problematikk.
førlighetsopplæring har to
generelle siktemål:

“
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•
•

Sikre at eleven er motivert for å lære; funksjonell i
betydningen meningsfylt for eleven
Være en del av et helhetlig og gjennomtenkt totaltilbud;
funksjonell i betydningen å fremme hovedmålene for
totaltilbudet (Elmerskog et al. 1993)

Dette indikerer endringene i forhold til tradisjonell
mobilitetsopplæring. Endringene består også blant annet i at
målgruppen er utvidet til å omfatte alle blinde og sterkt svaksynte
uansett funksjonsnivå og tilleggsskader. Dette står i forhold til
definisjonen som ble formulert i 1991, som inkluderer denne
gruppen synshemmede:
«Målrettet aktivitet mot objekter i rom» (Storliløkken, Martinsen &
Landrø 1991).
Senere er en utvidet form av denne blitt mer brukt:
«Målrettet aktivitet mot objekter, ting og hendelser i rom» (Tellevik
et al.1998). Metodikken medfører bruk av strukturering som et
middel i den totale opplæringssituasjonen (Elmerskog et al.1993).
Den sterke betoningen av målstyring innenfor
førlighetsopplæring, har gjort at kartlegging av eleven er svært
nødvendig og må ha en meget sentral plass i starten og underveis
i hele arbeidsprosessen. Metodikken medfører bruk av
strukturering som et middel i den totale opplæringssituasjonen.
Hos mennesker som ikke har en aktiv bruk av kommunikasjon, vil
sannsynligheten for manglende oversikt over dagen være stor.
Derfor vil et viktig tiltak være å skape forståelse og oversikt. For å
kunne bygge opp en aktiv bruk av kommunikasjon for denne
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gruppen, vil en høy grad av strukturering være nødvendig. Dette
gjøres gjennom gjentagelse, som fører til gjenkjenning, som videre
er med på å bygge opp forventning, som igjen igangsetter initiativ
(Martinsen og Siverts 1990, Nyheim m.fl. 1997). Synshemmede
barn med sammensatte vansker har ofte et stort behov for
strukturering for å imøtekomme behovet for oversikt og
forutsigbarhet. Det er seks hovedgrunner til å foreta en slik
strukturering.
Strukturens betydning:
• Gi barnet bedre oversikt over hva som skal skje
i løpet av dagen
• Fremme funksjonell aktivitet og øke aktivitetsnivået
for barn som er passive
• Hjelpe nærpersoner til å vite hva de skal gjøre
• Bruke strukturen som et verktøy i opplæringen
• Regulere barnets oppmerksomhet og våkenhet
• Gi større mulighet for felles oppmerksomhet
Oversikt over aktiviteter og forflytninger hjelper barnet til å vite
hvilken aktivitet det skal delta i. Denne oversikten kan blant annet
barnet få ved bruk av dagtavle som ved symboler eller bilder viser
hovedaktivitetene gjennom en dag. Forflytningene kan settes
opp som mobilitetsruter eller gjennomføres etter oppsatte
kjøreregler for kjøring av rullestol. Dette gjøres ved at aktiviteter og
forflytninger gjentas noenlunde likt fra gang til gang. Strukturering
blir her et viktig redskap. Strukturene kan legges på flere nivå:
rammestruktur, situasjonsstruktur og holdepunkter. Det er barnets
funksjonsnivå og kunnskapen til nærpersonene som er avgjørende
for hvilken grad av strukturering en velger (Husby m.fl. 1992).
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Rammestruktur
Rammestrukturen er inndelingen av de ulike situasjoner som
dagen består av. Dette er situasjoner som gjentar seg med faste
mellomrom fra dag til dag. En timeplan som lister opp
hovedaktivitetene i en skoledag er et eksempel på en
rammestruktur, og kan for de fleste mennesker være en hjelp til å
få oversikt over hva dagen inneholder. En godt planlagt
rammestruktur kan gi barn med sammensatt problematikk en
oversikt over hva som skal skje og en dannelse av
forventningsreaksjoner (Martinsen og Siverts 1990).

Holdepunkter
«Holdepunkter er brukt om det nærpersoner og andre voksne
bygger på når de mener å forstå hva et annet menneske
kommuniserer, og når de mener at de selv er blitt forstått.»
(Martinsen og Siverts 1990, s. 48).
Det er viktig å operasjonalisere disse holdepunktene. Det er
utarbeidet en egen intervjuguide/mal som kan være nyttig
(Vollan og Nyheim 2001, s. 33).
Under gis det eksempler på to typer holdepunkter.

Situasjonsstruktur
Situasjonsstrukturen er de forskjellige situasjonene eller
aktivitetene som en rammestruktur er satt sammen av. Hver
aktivitet har sin spesielle oppbygging. Det er dette som kalles en
situasjonsstruktur. Situasjonen lunsj er en aktivitet i
rammestrukturen på skolen. Denne situasjonen har også sin
struktur. Dette kan for eksempel være å synge bordvers, ta opp
matboks, åpne den, skjenke drikke, spise og drikke, legge
matboks tilbake i sekken, kaste drikkekartong og synge takk-formaten-sang. En slik strukturert aktivitetskjede vil kunne hjelpe
barnet til å forstå og gi oversikt over de enkelte situasjoner dagen
består av (etter det kommer det, og så kommer det …). I en slik
kjede vil strukturen føre til at en delaktivitet blir en markør for den
som følger etterpå. Høy grad av strukturering gir en oversikt som
gjør det mulig å være systematisk. En strukturert aktivitetskjede
gjør det lettere for nærpersonen å finne ut hva barnet forventer
og sjansen for overfortolkning av initiativ fra barnets side blir
større (Vollan og Nyheim 2001).
«En fastlagt og tett situasjonsstruktur gir et verktøy som gjør det
mulig å drive opplæring mer effektivt» (for den som skal stå for
den) (Martinsen og Siverts, 1990, s.14).
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a. Interesseområder (liker/liker ikke):
Denne informasjonen blir delt inn i områdene aktiviteter, objekter
(leiker, kjøkkenredskaper etc.), mat og drikke. Ved å velge
aktiviteter og markører/kjennemerker i en mobilitetsrute fra
interesseområdene til brukeren, er dette med på å sikre
motivasjon hos brukeren, og sjansen for måloppnåelse og
framgang blir større. Interesseområder forteller videre noe om
personlighet hos brukeren. Noen liker fart og spenning, mens
andre liker kos og ro. Noen liker begge deler (Vollan og Nyheim
2001).
b. Signalatferd:
Signalatferd er handlinger barna gjør som nærpersoner reagerer
på og tillegger mening. For eksempel mimikk, emosjonelle uttrykk
(forskjellig type gråt og smil, sint, irritert, glad, trist eller skuffet),
kroppsholdninger, fysiologisk betinget atferd (epileptiske anfall,
nysing, trøtthet, våkenhet- og stateavhengig atferd), bevegelser,
gester og lyder. Barn med sammensatt problematikk har ofte
signaler som er annerledes enn forventet (snur hodet bort for å
lytte isteden for å se på voksnes ansikt). En grundig kartlegging
bør ligge til grunn, slik at de voksne kan svare noenlunde likt og
bli trygge i samspillet med barnet (Vollan og Nyheim 2001).
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Strukturer bygges opp for å bygges ned
Det er viktig å presisere at strukturen i seg selv, ikke er et mål,
men et verktøy for å skape oversikt og forutsigbarhet. Det er
derfor av avgjørende betydning at opplegget evalueres og justeres
i takt med selv det minste utviklingstrinn hos barnet, for å hindre
strukturavhengighet.
Strukturavhengighet hos barnet og/eller personalet vil hindre
utvikling, og skape stagnasjon (Martinsen og Siverts 1990).
Ved kartlegging av personer med sammensatte vansker er det få
standardiserte tester en kan bruke. Intervjuguider som nevnt
under operasjonalisering av holdepunkter, blir da viktige
hjelpemidler for å bli kjent med denne personen. Bevisstgjøring av
forskjellige typer kompetanse er av overordnet betydning i dette
arbeidet. Nærpersonene rundt barnet innehar en like viktig
kompetanse som spesialpedagogen og veiledere utenfra (Vollan
og Nyheim 2001). Kompetansetypene som er beskrevet under,
understreker dette. Typer kompetanse (Vollan/Nyheim 2003):
Gruppespesifikk kompetanse
Dette er en type kompetanse som for eksempel Huseby og
Tambartun kompetansesentre har på gruppen blinde og
svaksynte, og som skal tilføres det lokale hjelpeapparatet med
den synshemmede personen i sentrum.
Individspesifikk kompetanse
Omfatter kunnskaper om og erfaringer med spesielle særtrekk
ved den enkelte person og personens miljø. Disse faktorene må
det tas hensyn til når totaltilbudet lages og de spesifikke tiltakene
settes i verk. Denne typen kompetanse innehar barnets
nærpersoner og i noen grad det lokale hjelpeapparatet.
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Kulturkompetanse
Omfatter kunnskaper om nærmiljøets kultur og verdier. Denne
type kunnskap eller kompetanse får man også gjennom
nærpersoner og lokalt hjelpeapparat. Kulturkompetanse er også
det å være seg bevisst den kulturen forskjellige fagmiljøer
representerer. Vi blir farget av det fagmiljøet vi kommer fra. Vi kan
lett bli premissleverandører for eget arbeid. Det kan være store
kulturforskjeller mellom sosionomer, førskolelærere,
synspedagoger, vernepleiere, psykologer og andre yrkesgrupper.
«Hæla i taket»
Med utgangspunkt i ovennevnte sentrale prinsipper og faktorer
for mobiltetsundervisning, utformet vi et opplegg for Olav.
Familien og personalet valgte å kalle prosjektet for «Hæla i taket».
Etter innledende samtaler med familie og personalet valgte de en
liten sangstund som prioritert aktivitet for Olav. Sangstunden fikk
navnet «Hæla i taket». Forut for sangstunden er det laget en
mobilitetsrute fra avdelingen til rommet der sangstunden
gjennomføres. Mobilitetsruta (kommunikasjonsrute) ble bygd med
utgangspunkt i barnets kommunikasjonsnivå. Holdepunkter ble
kartlagt, der nærpersoners kompetanse er blitt tatt hensyn til.
Aktiviteten er også valgt ut fra denne barnehageavdelingens
ståsted og målsetting samt Olav sine interesseområder.
Et mål er å gi bedre oversikt og forutsigbarhet slik at Olav skal
vise forventning og initiativ ved at han kjenner igjen aktiviteten.
Et annet mål vi ønsker å oppnå, er å ivareta blant annet hans
interesser og signaler (holdepunkter) og gi ham en god opplevelse
sammen med andre barn på avdelingen. Vi håper også at «Hæla i
taket» skal gi de andre barna en fin opplevelse av det å være
sammen med Olav.

217

Olav starter dagen med en sang i garderoben før avkledning av
yttertøy. Etter dette kjører Olav inn til rommet sitt og henger opp
dagtavla si sammen med en voksen. Symbolene på dagtavla er
hentet fra Olav sine interesseområder (holdepunkter). Tavla viser
hovedaktivitetene gjennom dagen (rammestrukturen). Når han er
ferdig med tavla, tar han ned det første symbolet som er
aktiviteten «Hæla i taket». Den voksne sier: «Nå skal vi ha ’Hæla i
taket’. Olav, vi må gå inn på avdelinga og hente barna» (så tidlig
på morgenen er det aldri flere barn enn det er plass til).
Deretter kjører de inn til avdelinga og spør barna om de vil være
med på «Hæla i taket». Barna gleder seg til å være med.
Aktiviteten slo an fra første stund og ble valgt ut fra Olav sine
interesseområder fra de aktivitetene som (personalet mente) egnet
seg best til samvær med andre barn. Derfor sier barna: «Ja, vi vil
være med.» Olav, de andre barna og de voksne som er til stede,
stiller seg da opp og er klare til å starte.
Her kommer det en forflytning til Olav sitt rom. Denne
forflytningen er hans prioriterte mobilitetsrute til prioritert
aktivitet. I forhold til hans reaksjonstid og oppmerksomhetsretting
er det lagt inn tre kjennemerker/ markører fram til rommet der
aktiviteten skal foregå. Dette er nærpersoninformasjon vi har
skaffet via intervjuguiden som er nevnt tidligere. Kjennemerkene/
markørene er plukket ut fra guttens interesseområder og blir ikke
brukt i andre sammenhenger. Dette for å sikre varig interesse for
markørene. Markørene blir også brukt sammen med kjente
barnesanger som gutten liker (notert ned under
interesseområder). Ruta er geografisk, men bygger samtidig på
tidlig kommunikasjon og samspill for å påvirke motivasjon,
våkenhet og oppmerksomhetsretting i forflytningen. En voksen
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har ansvar for gjennomføringen. Det er flere voksne som kan
opplegget, og de veksler på hvem som har hovedansvaret.
Dette for å forebygge sårbarhet med tanke på utskiftninger og
eventuelle sykmeldinger.
Ruta starter med:
Nå går vi (henvendt til alle sammen) og har «Hæla i taket» på
rommet til Olav. Først går vi til Edderkoppen (Lodden
edderkoppleike i sterke farger som gutten liker godt). Olav kjører
først. Det ventes på forventningssignal hos Olav. Når han har
løftet hodet og ser mot edderkoppen, sier den voksne: «Nå skal vi
synge Petter Edderkopp». Så synger de edderkoppsangen.
Den voksne markerer at nå er vi ferdig med Edderkoppen (bruker
alltid tegnet for «ferdig»).
Den voksne sier at nå går vi videre til «Hæla i taket».
«Nå går vi til trollet.» Så går de til trollet som er neste markør.
Dette er en stangdukke som er gjemt nede i en pappholder i
glade farger. Det ventes på forventningssignal fra Olav. Når han
retter hodet og blikket mot trollet, tar den voksne (med innlevelse)
ut trollet fra esken. Så synger de sangen om trollet i esken. Den
voksne markerer at de er ferdige med trollet.
«Nå skal vi til rockemerket,» sier den voksne. Markøren er en
bjellekrans med mye lyd. Her venter den voksne til Olav retter seg
mot markøren før sangen starter. Sangen er «Rockenroll –
fiskeboll». Den voksne markerer at sangen er ferdig.
«Nå går vi på rommet og har hæla i taket.» Forventningssignal fra
Olav vises ved at han ser mot døra til rommet sitt. Så går alle på
rommet, og «Hæla i taket» begynner.
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«Hæla i taket» (Sangstunden) inneholder:
• Olav ønsker velkommen sammen med assistenten sin og
starter med en fast åpningssang.
• «Bro-bro-brille» – barna står i ring og holder hverandre i
hendene. Olav sitter da i passe høyde i stolen sin og har et
barn på hver side av seg.
• Sang med bruk av instrumenter – barna sitter på gulvet.
• Avslutning med «spamusikk» – alle barna ligger på matte
og holder hverandre i hendene. Olav setter på den lysende
stjernehimmelen sin (lysnett i taket). Resten av rommet er
mørkt.
Olav sier takk for i dag sammen med assistenten sin og ønsker
dem velkommen igjen neste dag.

Oppsummering og avslutning
Dette er en litt utradisjonell måte å drive mobilitetsopplæring på.
Vi mener at det kan være med på å skape bedre oversikt og
forutsigbarhet hos disse brukerne. Dette fører igjen til økt
forventning og flere initiativ hos personer med sammensatte
vansker. Det vil være forebyggende i forhold til passivitetsutvikling
og hjelpe nærpersoner til felles oppmerksomhet i samspill,
forflytning og prioriterte aktiviteter. Gjennomføringen av
«Hæla i taket» og kjennskapen til Olav og andre med sammensatt
problematikk, viser at mobilitetsopplæring kan gjelde hele
gruppen blinde og svaksynte. Dette har vært morsomt. Det er
også tilbakemeldingene vi har fått fra familien, personalet og
administrasjonen ved barnehagen.
Referanser

Når barna har sagt takk for denne gang, tar Olav symbolet til
«Hæla i taket» og kaster i kurven for ferdige aktiviteter. (Så tar
han ned symbolet for neste hovedaktivitet og fortsetter dagen.)
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Mobilitet og
bruk av kikkert
Hilde Tvedt Ryen
Huseby kompetansesenter
Anny M. Vollan
Tambartun kompetansesenter
Mobilitet er et relativt ukjent fag i skolen. I 2000 ble
opplæringsloven utvidet med §§2.14 og 3.10, som gir blinde
og sterkt svaksynte rettigheter i forhold til opplæring i blant
annet mobilitet. Tradisjonelt har mobilitet vært forbeholdt
godtfungerende blinde. Gjennom to artikler rettes fokus mot
grupper som etter forfatternes mening oppfyller kravene til
opplæring i mobilitet, nemlig elever eller barn med sammensatte
vansker og elever som er svaksynte. Den første artikkelen stod i
Spesialpedagogikk 9/2006.
Peder er 13 år og har albinisme. Han skal begynne på
ungdomsskolen, og i den forbindelse skal det skisseres et
undervisningsopplegg i svaksyntmobilitet for ham. I denne
artikkelen vil vi først gå inn på hva som kjennetegner svaksynthet
og albinisme spesielt. Videre vil vi definere mobilitet. Deretter
hvilke faktorer som bør være utredet før et undervisningsopplegg
gjennomføres. Til slutt vil vi beskrive et tenkt opplegg i
svaksyntmobilitet for denne eleven med vekt på bruk av kikkert,
og hvilke rettigheter vi finner i opplæringsloven om dette.
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Hva kjennetegner svaksynthet
Verdens helseorganisasjon (WHO) har seks kategorier for
synshemming der disse baserer seg på målinger av synsfunksjonene
visus og synsfelt. Når visus på beste øye er 0,1 – 0,33 med beste
korreksjon, er vedkommende svaksynt (kategori 1 og 2). Når visus
på beste øye med beste korreksjon er dårligere enn 0,05 og bedre
eller lik 0,02, er vedkommende blind kategori 3. Peder har visus
2/60 (0,03) og er da ifølge WHO blind. Til tross for at Peder ser, har
han likevel så nedsatt visus at han kategoriseres som blind. Andre
har valgt funksjonelle definisjoner for å beskrive synshemming:
A person with low vision is one having difficulty accomplishing
visual tasks, even with prescribed corrective lenses, but who can
enhance his or her ability to accomplish these tasks with the use of
compensatory visual strategies, low vision and other devices, and
environmental modifications (Ambrose & Corn 1997, s. 81).
Blindeforbundet benytter en funksjonell definisjon:
Blind eller svaksynt er den som har så nedsatt synsevne at det er
umulig eller vanskelig å lese vanlig skrift og/eller orientere seg ved
synets hjelp, eller som har tilsvarende problemer i den daglige
livsførsel (Haugann 1993, s. 208).
Hva særpreger albinisme
Albinisme er en tilstand der det kan være delvis eller total mangel
på pigment i øyne, hud og hår (lat.: albus=hvit). Samtidig er det
andre anomalier sentralt i netthinnen og i synsbanene. Tilstanden
er arvelig med feil i melaninstoffskiftet. Albinisme deles i
hovedgruppene oculær albinisme og oculocutan albinisme
(Nesbakken m.fl. 2002). Den førstnevnte kjennetegnes ved at
pigmentmangelen kun er knyttet til øynene. Ved oculocutan
albinisme er det mangel på pigment i øynene og i hår og hud.
Oculocutan albinisme (OCA) deles videre inn i flere typer.
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Det er i dag vist til fem forskjellige typer gener knyttet til
utviklingen av OCA (King mfl. 1996). Forekomsten i USA er på
1:17 000, og det er ikke usannsynlig at forholdet er det samme i
Norge. Det er ingen forskjeller folkegrupper imellom i forhold til
forekomst og/eller typer av diagnosen. (NOAH 2005).
Personer med albinisme har synsvansker i større eller mindre grad.
Fovealdysplasi (forandringer på netthinnen), manglende
irispigmentering, manglende øyebunnspigment og
synsnerveanomalier bidrar til synsreduksjon. Det er misdannelse av
synsnervekryssingen ved at størsteparten av fibrene krysser til
motsatt hjernehalvdel, og er sannsynligvis årsak til manglende
binokulærsyn (samsyn). Rundt 90 % av de med albinisme, skjeler,
og brytningsfeil er vanligere enn hos andre. Medfødt nystagmus
(ufrivillige øyebevegelser) har sannsynligvis sammenheng med
nedsatt sentralsyn (Jose m.fl. 1994). Pigmentmangelen fører til at
øynene mottar uønsket lys gjennom iris, og det blir strølys som
fører til fotofobi eller lysømfintlighet. Strølyset kan oppleves både
som synsnedsettende og medføre ubehag. Belysningsforholdene
er av stor betydning for personer som er lysømfintlige.

Mobilitet og orientering
Blach m.fl. (2000) definerer mobilitet og orientering på følgende
måte:
Mobility means moving safely, gracefully, and comfortably and
depends in large part on perceiving the properties of the immediate
surroundings (Blach m.fl. 2000, s. 10).
Orientation means knowledge of one’s distance and direction
relative to things observed or remembered in the surroundings and
keeping track of these «self-to-object» spatial relationships as they
change during locomotion
(Hill og Ponder 1976, Riser og Garing 1994, gjengitt i Blach m.fl.
2000, s. 10).
Storliløkken m.fl. kom med en ny alternativ definisjon som ble
formulert i 1991. Denne definisjonen kunne inkludere alle
synshemmede uansett alder og funksjonsnivå. Definisjonen er formulert slik:
Målrettet aktivitet mot objekter i rom
(Storliløkken, Martinsen og Landrø 1991).
Denne definisjonen ble utvidet noe og lyder som følgende:
Målrettet aktivitet mot objekter, ting og hendelser i rom
(Tellevik m.fl. 1998).
Begrepet «svaksyntmobilitet» innebærer at eleven som mottar
mobilitetsundervisning, har en synsrest. I Blach m.fl. (2000)
problematiserer forfatterne rundt begrepet «low vision mobility»,
som til norsk kan oversettes «svaksyntmobilitet». De viser til at
det er en kort tradisjon for undervisning i mobilitet til svaksynte
og at det er vanskelig å gi en eksakt definisjon av begrepet.
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Dette har sammenheng med at flere faktorer spiller inn, og de
peker spesielt på store variasjoner innenfor visus, synsfelt og
kontrastfølsomhet hos den enkelte synshemmede. Dette trekker
også Ludt & Goodrich (2002) fram og peker på viktigheten av å ta
høyde for visuelle ferdigheter i mobilitetsundervisningen. Videre
viser Blach m.fl. (2000) til at den største miljømessige faktoren sett
i forhold til svaksyntmobilitet er belysningsforholdene. Klemtz
(1984) ønsker å avmystifisere myten om at det er vanskelig å gi
opplæring i mobilitet til svaksynte. Hun hevder at det å ha en bred
og nøye kartlegging av elevens visuelle ferdigheter og interesser er
av stor betydning før opplæringen begynner.
Fra 1. august 2000 ble det iverksatt rett til tilleggstimer til ordinær
undervisning for blinde og sterkt svaksynte elever i grunnskolen
(§ 2.14 i Opplæringsloven) i opplæring i punktskrift, mobilitet,
bruk av tekniske hjelpemidler og aktiviteter i dagliglivet – ADL.
Omfanget av opplæringen er hjemlet i forskrift til
Opplæringsloven, og for grunnskolen har elevene rett til 2033
timer i tillegg til fag- og timefordelingen etter L 97. Dette utgjør et
timetall på 5 per uke i et skoleløp på 10 år. Før det blir gjort
vedtak om slik opplæring, skal det foreligge en sakkyndig
vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i
kommunen. I slike saker er det naturlig at PPT har et samarbeid
med et kompetansesenter på syn. Det er utarbeidet en egen
læreplan til § 2.14 som har tittelen: «Prinsipper og retningslinjer
for organisering og tilrettelegging av opplæring av blinde og
sterkt svaksynte elever i grunnskolen» (Læringssenteret 2001).
Den sier noe om opplæringen i mobilitet og er et verktøy for
organisering og tilrettelegging av opplæringen.
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Kartlegging forut for et undervisningsopplegg
i svaksyntmobilitet
Ved planlegging av et undervisningsopplegg er det vesentlig å
gjennomføre en kartlegging på forhånd. Som mobilitetspedagog
er det vesentlig å ha kunnskap om diagnosen, om elevens
ferdigheter i mobilitet, rammebetingelser som skolebygg, skolevei,
gruppestørrelse og lærerressurs. Dette kan kalles elevens
opplæringsbetingelser. En metode for å kartlegge blant annet
elevens interesser er å benytte intervju som metode (Nyheim &
Vollan 2001). Med andre ord er det vesentlig å undersøke
mulighetene og begrensningene. Personer som har OCA type 1,
har hvitt hår, lys hud og ingen tegn til føflekker eller fregner. Det
er i denne kategorien man finner hovedvekten av personer med
lavest visus (King m.fl. 1996).
Vi tar utgangspunkt i at Peder har OCA type 1. Han har
brytningsfeil, strabisme og anvender briller med filter ute og inne.
Peder har nystagmus og er lysømfintlig som følge av for lite
pigmentering i øyebunn.
Under kartleggingen kommer det fram at Peders
mobilitetsferdigheter er relativt gode, og at han er flink til å
overføre sin kompetanse til nye områder og bygg. Vi antar at han
fort vil få oversikt og kunne ta seg rundt selvstendig på den nye
skolen. De rammefaktorer vi kjenner til i dag, tilsier gode
rammebetingelser på skolen, gruppestørrelse på 17 elever, der
også to av hans beste kamerater skal begynne. Han har fått
innvilget 3 timer mobilitetsundervisning i uka etter § 2.14, og det
er ansatt mobilitetspedagog. Under observasjon viser Peder at han
kompenserer for sin synshemming ved å kikke ned i bakken for å
oppdage og unngå hindringer. Motivering og innlæring i bruk av
stokk vil kunne bidra til at Peder forflytter seg på en sikrere og
mer avslappet måte. Jamfør Blach m.fl. (2000) og Geruschat &
Smith (2000). Hjem og skole ligger i samme område, og han har
gangavstand til skolen. Turområdet starter i utkanten av
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bebyggelsen der hjem og skole ligger. Det er en kort tradisjon for
undervisning i mobilitet til svaksynte, og det er vanskelig å gi en
eksakt definisjon av begrepet.
Gjennom et nærpersonintervju får pedagogen innsikt i Peder sine
interesseområder (liker og liker ikke, venner og aktiviteter).
Kartleggingen gir innsikt i elevens praktiske bruk av synet,
forstørringsbehov, lysbehov og blending (for eksempel behov for
ledsaging ved ugunstige lysforhold). Videre får pedagogen
innblikk og oversikt over lokal kultur. Lokal kultur kan være
friluftsliv, jakt og fiske kontra teater, kafé og opera. Det er forskjell
på lokal kultur i Elverum og Stavanger, samt at det er individuelle
forskjeller i Elverum og Stavanger. Nærpersoner foruten Peder er
familie, venner og lærere. Interesseområdene noteres ned.
Nærpersonintervju kan foregå enten i plenum eller ved intervju av
den enkelte. Det kan også være formålstjenlig med en kartlegging
av medelevers interesser med tanke på inkludering i klassen og
bygging av vennskap.
Undervisningsopplegg i svaksyntmobilitet
For å sikre et godt mobilitetsopplegg for Peder bør det først tas
hensyn til fysisk og pedagogisk tilrettelegging i forhold til Peders
synshemming. Et hovedprinsipp i forhold til svaksynte elever er at
miljøet de ferdes i skal være av en slik karakter at de kan
nyttiggjøre synsresten best mulig uten å bruke unødige krefter.
Generelle prinsipper er kort beskrevet ved tre ord: belysning,
forstørring og kontrast. Disse tre begrepene må ses i forhold til
brukers diagnose og synsfunksjon (Blach m.fl. 2000, Gundersen
(red.) 2004).
Eksempler på generelle tiltak kan være gode markeringer i blant
annet trapper, plassering av Peder i klasserom med tanke på å
unngå blending og få best mulig lysbetingelser. Hjelpemidler som
må være på plass, er spesialbord, forstørringshjelpemidler
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(svaksyntoptikk og CCTV-kombisystem), tavlebelysning,
punktbelysning og lydbøker. Personalet kan avhjelpe ved bevisst
bruk av for eksempel refleksvest i friminutter og på turer i skog og
mark.
Gjennom nærpersonintervjuene kom det fram informasjon om
Peder som ble førende for valg av mål og omfang av
mobilitetsundervisningen.
Peder er aktiv fisker og turgåer og ønsker å få større utfordringer
når det gjelder friluftsliv. Han har selv ytret ønske om å bruke
kikkert. Et av hans mål denne
høsten er å kunne dra alene på
Et av hans mål denne 		
fisketur og observere fugler han
		 høsten er å kunne dra
hører. Han er medlem av
Ornitologisk forening og er ivrig 		 alene på fisketur og
leser av Kornkråka
		 observere fugler han 		
(medlemsbladet for Ornitologisk
		 hører. Han er medlem 		
forening avdeling Hedmark).

“

		 av Ornitologisk forening.

For å skissere undervisningsopplegget er det tatt utgangspunkt
i ett av hovedmålene som ble satt sammen med Peder. Andre
hovedmål som omhandler ruteinnlæring hjem–skole, bruk av
auditive ferdigheter, kjennskap til metoder for stokkbruk og bruk av
offentlig transport, er valgt utelatt i denne artikkelen, selv om dette
omfatter de andre hovedmålene i hans mobilitetsopplæring.
Artikkelen er avgrenset på denne måten fordi hovedfokuset skal
være på kikkert som hjelpemiddel i orientering og forflytting. Bruk
av kikkert kan anses som et kjennetegn for svaksyntmobilitet og
som skiller seg fra det vi kaller mobilitet for blinde.
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Hovedmålet ble formulert slik: «Peder blir kjent i skogområdet
nær hjemmet og kan finne fram til nærmeste skogstjern.» Delmål:
«Peder lærer seg grunnprinsippene i kikkertbruk for å se på fugler
i skogen», «Peder lærer seg grunnprinsippene i kikkertbruk for å
se fiskeduppen i skogstjernet» og «Peder bruker taktil kompass
for å finne himmelretninger i skogen». Målene viser til følgende
punkt i «Prinsipper og retningslinjer»:
– velge opplæringsmål ut fra egne behov og
forutsetninger og arbeide mot disse
– videreutvikle egne strategier for å finne fram til og delta
i aktiviteter i og utenfor skolen
– bruke teknikker for å ferdes i terreng
– automatisere bruk av hjelpemidler som hvit stokk og
kikkert. (De skal kunne bruke kompass og videreutvikle
bruk av orienterings-, stokk-, beskyttelses- og
ledsagerteknikker.)

forhold til det han skal se på, jamfør Eide & Tømta (2003) og
Blach m.fl. (2000). «Dorullmetoden» fungerer ved at Peder ser
på en fugl uten kikkerten, tar så
kikkerten til øyet uten å flytte
Med denne kikkerten 		
blikket.

“

kan han fokusere
helt ned til 20 cm.
Praktisk innebærer
dette at han kan se på
en fugl på avstand og 		
deretter i fugleboka ...

Neste metode går ut på å følge
linjer. Det vil si at Peder kan følge
en trestamme oppover som fører
fram til der fuglen sitter, eller
følge horisontallinjen ved
fiskevannet for å se duppen.
Dersom Peder ikke finner objektet
med disse metodene, er det viktig at han lærer seg å søke
systematisk og ikke starter på måfå. De to aktuelle søkemønstrene
er som følger:

(Prinsipper og retningslinjer, Læringsenteret 2001)
Innenfor kikkertbruk er det tre grunnprinsipper Peder må mestre.
Dette påpekes både hos Eide & Tømta (2003a) og Vopata &
Wiener (1980). Han må holde kikkerten riktig, fokusere og finne
objekter han skal se på (fugl). I hovedsak er det to typer kikkerter
– binokulære og monokulære. Sammen med Peder har vi valgt en
monokulær kikkert (for et øye) til turbruk fordi han ikke har
samsyn med bakgrunn i sin diagnose. Den monokulære kikkerten
er lettere og tar mindre plass. Vi velger en kikkert med ekstra kort
fokuseringsavstand som gir Peder et større bruksområde. Med
denne kikkerten kan han fokusere helt ned til 20 cm. Praktisk
innebærer dette at han kan se på en fugl på avstand og deretter
i fugleboka han har for hånda. Videre kan han følge med på
duppen samtidig som han leser sine SMSer. Dette synes Peder er
kult. Det er tre knep Peder kan lære seg for å bruke kikkerten i
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Himmelretninger kalles også kardinale retninger hos Fazzi og
Patermeyer (2001) og hos Jacobsen (1993). I motsetning til
sideretninger som høyre og venstre, er himmelretningene
konstante referansepunkt. Silva Sweden AB har konstruert et
kompass tilpasset for synshemmede (Yngström 1999), der
retningene kan leses av på en taktil kompass-skive. Å kunne bruke
kompass vil for Peder være en ekstra trygghet når han ferdes i
skogen. Skiftende vær med tåke og endrede lysforhold kan gjøre
orientering vanskelig. På en skogssti kan omgivelsene se like ut.
Da kan kompasset tas fram og gi informasjon om posisjon i
forhold til retningen. Dette forutsetter videre at Peder har et
kognitivt kart eller en spatial organisering, jamfør Elmerskog m.fl.
(1993), slik at han kan ta et fugleperspektiv over det området han
befinner seg i.
Aktiviteter knyttet til Peders interesseområder kan være å ha med
et videokamera i skogen for å filme fugler. Hjemme eller på skolen
kan filmen ses på storskjerm som både gjør det enklere for Peder
å se, samtidig som det kan være god dokumentasjon i et
prosjektarbeid. En diktafon kan tas med for å gjøre opptak av
fuglelyder. Naturvernforbundet har en CD med lyder fra 197
nordiske fuglearter, slik at Peder kan gjenkjenne lyd og finne
navnene på aktuelle fugler.
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Konklusjon og oppsummering
I denne artikkelen har vi kort gjennomgått hva svaksynthet og
albinisme er, samt definert begrepet mobilitet. Vi har sett på
rammefaktorer som er vesentlige for Peders undervisningsopplegg.
Med innsikt i Peders synsfunksjon har vi skissert et opplegg i
samarbeid med Peder for å imøtekomme hans behov for selvstendig
forflytning. Undervisningsopplegget ligger i skjæringspunktet
mellom svaksyntmetodikk og blindemetodikk. Det som skiller det fra
blindemetodikk, er blant annet bruk av kikkert som hjelpemiddel.
Det tenkte opplegget inneholder
generell tilrettelegging og
Peder representerer
innføring i spesifikke
en undervurdert eller
mobilitetsteknikker. Valg av mål er
gjort utifra Peders egne ønsker
misforstått gruppe
om aktiviteter. Peder representerer
som ofte ikke får
en undervurdert eller misforstått
mobilitetsopplæring
gruppe som ofte ikke får
– de ser jo!
mobilitetsopplæring – de ser jo!
For å få denne gruppen til å bli
god i mobilitet og orientering må
man ta utgangspunkt i
motivasjonsfaktorer hos den enkelte. Disse faktorene kan man finne
i egeninteresser, kameraters interesser og valg, samt lokalkultur. Ved
å ta hensyn til disse momentene mener vi at undervisningsopplegget
har gode forutsetninger for å bli funksjonelt.

“

233

Litteraturliste

Ludt, R. & G. Goodrich (2002): «Change in Visual Perceptual Detection

Ambrose, G. og A. Corn (1997): «Impact of Low Vision on Orientation: An

Distances for Low Vision Travelers as a Result of Dynamic Visual Assessment

Exploratory Study». I RE:viev, nr. 2/1997, s. 80–96.

and Training». I Journal of Visual Impairment. January 2002, 7–21.

Blach, B.B., W.R. Wiener og Welsh (red.) (2000): Foundations of Orientation

Nesbakken, T. (2002): Albinisme i Kvalitetshåndboken, 2002.

and Mobility. New York: American Foundation for the Blind.

www.legeforeningen.no. Mai 2005.

Eide, H. og A. Tømta (2003a): Kikkerter for svaksynte. Veileder for pedagoger og

NOAH – NationalOrganitzation for Albinism and Hypopigmentation

formidlere. Oslo: Norges Blindeforbund.

(2005). Information about Albinism. www.albinism.org.

Eide, H. og A. Tømta (2003b): Kikkerter for svaksynte. Råd og øvelser for nye

Nyheim, M.E.R. & A.M. Vollan (2001): Skape kommunikasjon hos

kikkertbrukere. Oslo: Norges Blindeforbund.

kommunikasjonsvake barn. Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk. Trondheim:

Elmerskog, B. m.fl. (1993): Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell

Pedagogisk institutt NTNU.

sammenheng. Melhus: Tapir forlag.

«Prinsipper og retningslinjer for organisering og tilrettelegging av opplæring av

Fazzi, D.L. og B.A. Petersmeyer (2001): Imagining the Possibilities. Creative

blinde og sterkt svaksynte elever i grunnskolen. 2001». Supplement til del 2 i

Approaches to Orientation and Mobility Instruction for Persons Who Are Visually

det ordinære læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Læringssenteret.

Impaired. New York: American Foundation for the Blind.

Storliløkken, M., H. Martinsen & J.M. Landrø (1991): Målrettet

Geruschat, D. og A.J. Smith (2000): «Low vision and Mobility». I: Blasch, B.B.

mobilityopplæring i en funksjonell sammenheng. Melhus: Tambartun skole.

(red.): Foundations of Orientation and Mobility. New York: American Foundation

Tellevik, J.M. m.fl. (1999): Spesialisten inn i nærmiljøet. Førlighetsopplæring i

for the Blind.

et habiliteringsperspektiv. Oslo: Uni-pub Akademika.

Gundersen, G. (red.) (2004): En skole også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges

Vopata, A. & W. Wiener (1980): Oversatt til dansk av Jensen, K. O., 1981:

Blindeforbund.

Kikkertræning. Kalundborg: Refsnæsskolen.

Haugann, E.M. (1994): «Synsvansker». I: Asmervik, S., T. Ogden & A.-L. Rygvold

Yngström, A. (1999): Orienteringskartor för synskadade. Örebro: Nordisk

(red.): Innføring i Spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Utveclingscenter för Handikapphjälpmedel.

Jacobsen, W.H. (1993): The Art and Science of Teaching Orientation and Mobility
to Persons with Visual Impairments. New York: American Foundation for the Blind.
Jose, R. (red.) (1994): Understanding Low vision. New York: American Foundation

Fra Spesialpedagogikk nr 1/2006

for the Blind.
King, R.A. m.fl. (2005): Facts about Albinism. www.albinism.med.umn.edu. Mai
2005. Tilgjengelig fra: http://albinism.med.umn.edu/facts.htm [lest 11.05.05]
Klemz, A. (1984): «Teaching mobility to people with low vision». I The New
Beacon, 1984, 325–328.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
1998 paragraf 2.14.

234

235

Mental effort in mobility
route learning

Harald Martinsen, Jon Magne Tellevik
Universitetet i Oslo
Bengt Elmerskog, and Magnar Storliløkken
Tambartun kompetansesenter
Abstract: This study examined the mental effort required to
monitor landmarks and the effect of the type of route on
mobility-route training. The results revealed that the
features of landmarks and competence in travel were
significantly related, indicating that some environmental
factors related to height and width are more easily learned
when people can travel independently. A similar result was
found when types of travel were compared.
Orientation and mobility (O&M) refers to the ability both to move
smoothly through space without disruption because of accidental
contact with obstacles and to orient with the environment to
achieve purposeful or goal-directed movement (Foulke 1971).
Efforts to assist people who are visually impaired (that is, those
who are blind or have low vision) to acquire mobility skills have
involved the development of sensory aids and associated training
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techniques whose aim is to help pedestrians learn about specific
environmental factors, avoid obstacles, and determine whether a
clear path exists ahead (Blasch, De l’Aune & Coombs 1999).
For purposeful movement, the traveler must know where things in
the environment are and what they are. The informational
constraints that are associated with visual impairment suggest
that one way in which visual impairment affects mobility skills is
by increasing the mental effort required to maintain safe and
efficient performance. This mental effort is dependent on
environmental accessibility and skill in negotiating the
environmental challenges that are met in travel. In learning to
travel from one place to another, various degrees of skill with
O&M are required, depending on the nature and difficulty of the
travel environments (Long & Hill 1997). In assessing and planning
mobility routes, the O&M instructor needs to consider how
environmentally and behaviorally accountable events affect
mobility performance when a student is learning to travel mobility
routes. The study presented in this article focused on what is easy
or difficult in learning mobility routes by investigating how
environmental features and problem-solving strategies affect
mobility performance in travel.
A common finding of research on sensory-motor skills is that the
quality of human performance is often determined by general
limitations of the capacity to perform mental work. As people
learn a skill, they appear to do a task with less and less physical
and mental effort, possibly because they learn to perform with
more efficient movements or because they process information
more efficiently. Such limited processing capacity often prevents
people from responding quickly and accurately to unpredictable
events (Kahneman 1973, Schmidt & Lee 1999). In the
performance of skills, the ability to anticipate plays an important
role. The stimuli emerging from the environment allow people to
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preview upcoming events that can be used to prepare anticipatory
actions so as to complete a task like finding or avoiding an object in
a path. For travelers who are blind, it has been demonstrated that
when anticipation is possible, either through a direct preview of
imminent events or by prediction based on memory, their
performance is generally smooth and accurate (Shingledecker
1983). Several studies have demonstrated that skillful performance
depends on the ability to anticipate behavioral requirements by
observing the features of the situation in advance of the time when
some action will be required (Barth & Foulke 1979, Blasch, LaGrow
& De l’Aune 1996, Foulke 1985, Poulton 1957). Anticipatory
responses may be used as an indirect measure to investigate which
environmental features and types of travel are more easy or difficult
to learn.
The effects of mental effort by people who are blind were
demonstrated by Shingledecker (1978), who studied mental effort
by recording the participants’ reaction times and how many
mistakes the participants made on alternative tasks in three
conditions. One group walked a route on which they had received
previous practice, a second walked a completely unfamiliar route,
and a third walked the identical route, but received previews of
selected environmental events as they did so. Shingledecker found
that the participants who were unable to anticipate upcoming
events failed to respond to the alternative stimuli more often than
those who received preview information or those who could predict
environmental events from memory. He also found that errors and
reaction time on alternative tasks varied with the complexity of the
routes, defined according to what is commonly used to describe
levels of training difficulty in O&M programs. When each route was
examined for individual sections, errors and longer reaction times
were associated with environmental and behavioral events,
particularly for routes with moderate and high complexity.
Shingledecker argued that these results indicate that the secondary
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task was responsive to variations in the demands of the primary
mobility task that could not be deduced from observation of the
participants’ mobility performance or from a subjective analysis of
the difficulty of a route.
The effects of various mobility-task demands have also been
demonstrated in other studies. Turano, Geruschat, and Stahl (1998)
found that participants with retinitis pigmentosa (RP) had longer
reaction times than did sighted participants when they walked a
complex route. The reaction times for both groups of participants
were the same for a simple route, indicating that the complexity of
a route is critical in determining whether walking requires more
mental effort for persons with RP than for sighted persons. Tellevik,
Martinsen, Storliløkken, and Elmerskog (2000) demonstrated that in
learning to travel a mobility route, anticipatory responses to
landmarks occurred more frequently and earlier than did
anticipatory responses to other environmentally significant events
like shorelines, indicating that anticipatory responses to
environmental features may be associated with various mental
constraints in learning a route. These results indicate that mental
effort may vary for environmentally and behaviorally significant
events.
In our study, mental effort in relation to such events was studied by
using anticipatory responses as an indirect measure to investigate
which environmental features and problem-solving strategies are
easier or more difficult to learn in mobility-route training. Travel
environments are generally classified according to the skill or
problem-solving strategy that is required to negotiate them (Hill &
Ponder 1976). In our study, we hypothesized that mental effort and
learning would be affected by several environmental factors, such as
the type of route, the length of the route, environmental features
(like the height and width of landmarks), and the type of travel skill
used to negotiate travel environments.
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Method
Participants
Of the 16 congenitally blind children who participated in the study,
10 were totally blind and 6 were categorized as functionally blind,
meaning they had low vision that was not useful for mobility. The
participants ranged in age from 3 to 14, with a mean age of
8.2 years. They all attended local preschools or schools, and each
received O&M training in their home environment by a local
instructor. These 16 local instructors all participated in the study.
All the participants were also clients of a national resource center
for special education of children who are visually impaired. The local
O&M instructors were trained and supervised by mobility instructors
from the national resource center. The participants used white canes
when they found them convenient for travel.
Design and procedure
The participants were chosen from among the recently referred
clients of the national resource center. In the Norwegian support
system, the resource center was thus responsible for the supervision
of the local professionals and the parents. The participants, the
local teachers and instructors, and the parents attended three
courses at the center, one at the beginning, one in the middle,
and one at the end of the project. The courses focused on theory
and practice in mobility; and how to assess, plan, and implement
remedial action for the clients involved. The instructors from the
resource center visited the individual children, together with their
teachers, instructors, and parents, in their home environment four
times during the project. In addition, on two to four occasions,
videoconferences for supervision were arranged in between the
meetings at the center and the local milieus.
The research was approved by the institutional review board of
Tambartun National Resource Center for the Visually Impaired.
All the participants and their parents or guardians were provided
with information and signed the consent forms.
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Training of instructors
The local instructors were given the study guidelines for O&M and
mobility-route training and specific training in how to instruct the
participants in traveling a mobility route, recording the instruction
given in each section of the route, recognizing anticipatory
behavior, and recording anticipatory responses in relation to the
landmarks of the route. Video recordings were made of each
participant while traveling the routes. The recordings were used in
training the instructors to recognize anticipatory behavior and to
characterize the instruction given to the participants, and in giving
advice to and supervising the instructors. To make the instructors
aware of the many forms that anticipatory responses may take, we
made a list of 67 examples of behaviors that are associated with
anticipatory behaviors at landmarks and a similar, and partially
overlapping, list for shorelines.
For each participant, at least two mobility routes were described
and prioritized for mobility training. For each route, landmarks and
shorelines were described for each section of the route. The local
instructors recorded the instruction given for each section of each
route and the operationally defined anticipatory behavior occurring
in relation to the landmark.
Each participant walked a mobility route until he or she was able to
travel it independently; that is, no instruction was given except for
a prompt to start at the beginning of the route. Monitoring the
progression of learning in mobility routes was assessed by
observing the participants’ directed attention to salient parts of the
route and performance of the route (Tellevik et al. 2000). To make
the instructors aware of the effects of various kinds of
interventions, we asked them to record the effects of their actions
on the participants’ behavior by assigning the participants’
initiatives with regard to landmarks and shorelines to different
levels of attention. To make the instructors sensitive to shifts in
attention in the participants’ behavior, it was necessary to give a
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variety of specific examples of how help could be given at each
level of attention. Participants may be helped through verbal
instruction about the landmark or shoreline, but this kind of
instruction may also be given physically, depending on the
participants’ attention. The main point was to enable the
instructors to choose the appropriate instruction according to the
participants’ attentional behavior. For each attention level, we
provided examples of how types of instruction (physical, auditory,
or verbal) may be applied.
The mobility routes
In each segment of the mobility routes, landmarks and shorelines
were defined. A segment was operationally defined as the
distance between two landmarks. Each segment was given a
unique identification number according to its order of occurrence
in the route. The mean number of meters for segments was 2.3
(about 7.5 feet) for indoor routes and 21.8 (71.5 feet) for outdoor
routes.
A landmark was operationally defined as an object or
environmental feature that identifies a particular position in a
route. Each landmark was given a unique identification number
according to which route it occurred in and the identification
number of the segment preceding it. Landmarks were assigned
to different groups according to their height and width. Height
was operationally defined as low (at ground level), medium
(at hand level), and high (above hand level). Width was
operationally defined as narrow (like trees and poles), medium
(like doors and gates), and wide (like walls and houses).
Landmarks were divided into nine categories: edges (such as
curbs, road edges, and borders between grass and gravel); doors
or gates; fences, rails, or hedges; houses or walls; corners; stairs;
trees or poles; furniture; and others.
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A shoreline was operationally defined as an object or
environmental feature that may give the traveler who is visually
impaired continuous information while traveling between two
landmarks. Shorelines were divided into six categories: edges;
fences, rails, or hedges; houses or walls; stairs; furniture; and
others.
The participants were trained in 48 mobility routes: 17 indoor
routes and 31 outdoor routes. The mean length of the routes was
180.3 meters (about 197 yards). The mean length of the indoor
routes was 18.8 meters (about 62 feet), and the mean length of
outdoor routes was 262.3 meters (about 287 yards). For all 48
routes, a total of 542 landmarks and 379 shorelines were recorded,
with a mean of 11.5 and 7.7, respectively. The mean number of
landmarks and shorelines was 8.7 and 6.6 for indoor routes and
12.1 and 7.6 for outdoor routes. The mean lengths of shorelines
for indoor and outdoor routes were 2.1 meters (about 7 feet) and
34.2 meters (about 112 feet), respectively.
Types of travel
To investigate which types of travel were easier or more difficult
to learn, we classified types of travel according to the level of
skill required to negotiate travel environments. Generally, there
are three types of skills: self-guiding (when the line of travel runs
parallel to objects or sounds that are used for alignment), trailing
distinct shorelines, and open-area travel (usually divided into
crossing and free travel). We refer to them as self-guiding, trailing,
and crossing.
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Measures

Table 1

Attention level and directed attention.
Attention levels
Progress in learning on mobility routes was assessed by observing
the participants’ directed attention toward salient parts of the
route and performance on the route. When the system for
monitoring this progression was designed, attention levels were
operationally defined in relation to how a participant’s attention is
directed by the instructor toward the landmarks and shorelines on
the route. These levels were defined on an ordinal scale related to
the help given to the participants, ranging from full guidance to
self-sufficiency.

Attention

Intervention by the instructor

Place of occurrence

Continuously directing the student’s attention to the goal of

At and between landmarks

level
1

the route, landmarks, shorelines, pace, and direction
2

Directing the student’s attention to the goal of the route,

At and between landmarks

landmarks, shorelines, pace, and direction when necessary
3

Directing the student’s attention to the goal of the route,

At and between landmarks

landmarks, shorelines, pace, or direction when necessary
4

Directing the student’s attention to the goal of the route,

At and between landmarks

landmarks, and shorelines when necessary
5

Directing the student’s attention to the goal of the route,

At landmarks

landmarks, and shorelines when necessary
6

Directing the student’s attention to the goal of the route and

At landmarks

landmarks when necessary
7

Directing the student’s attention to the goal of the route

At landmarks

when necessary
8

Attention levels were described on an 8-point Guttman scale. In
this type of scale, levels are ordered so that a person who
performs at a certain level also manages all previous levels.
Attention levels may thus be considered a measure of learning
progression, assuming that they correlate with different levels of
competence in mobility. This system is shown in Table 1.
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No help

Attention levels were computed for all landmarks on the route using
a form for recording behaviors related to this system. The scores
were made according to how an O&M instructor helped a
participant direct his or her attention toward landmarks and
shorelines. The participant’s attention level was always recorded in
relation to the forthcoming landmark. Instruction related to the
forthcoming landmark might be given at one landmark before travel
toward the next landmark was initiated or after travel from that
landmark toward the next landmark was initiated (that is, between
landmarks).
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Mental effort
Attention level, anticipatory responses, and type of travel to the
forthcoming landmarks were recorded on each segment of the
route. Two criteria for mastering the travel in question were
applied. One related to anticipatory responses and one to
attention levels 4 (L1) and 6 (L2). An earlier study found that the
presence of a qualitative shift in mobility route learninganticipatory responses to the forthcoming landmark was generally
first observed at attention level 4, and that independence in
travel, as operationally defined, corresponded to attention level 6
(Tellevik et al. 2000).
We measured mental effort in relation to landmarks and travel
using two criteria: the relative number of trials and the number
of anticipatory responses. To investigate mental effort, the number
of trials to learning criterion L1, operationally defined as attention
level 4, and learning criterion L2, operationally defined as
attention level 6, were recorded. The relative number of trials was
computed as trials to criterion X 100 divided by the total number
of trials in the route.
We assumed that characteristics of landmarks like height and
width may affect what is easy or more difficult to learn. To
investigate which landmarks were easier or more difficult to learn,
we compared the number of anticipatory responses to landmarks,
defined in height as low (edges at ground level), medium (objects
at hand level), and high (objects from hand level and above like
walls and houses), and defined in width as narrow (like trees and
poles), medium (like doors and gates), and wide (like walls and
houses). We also conducted pairwise comparisons of which
landmarks within each route were learned first or simultaneously
across groups for height and width.
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The major limitation of the study was the lack of interobserver
agreement. No attempt was made to establish agreement among
the instructors. Each O&M instructor applied his or her own
interpretation to the operational definitions. The data represent
the scores obtained by the participating instructors.
Results
Route data
Table 2
Number of landmarks and shorelines on mobility routes.
Type

Landmark

Shoreline

Edges

163

193

Doors and gates

119

–

Fences, rails, and hedges

36

45

Houses and walls

34

85

Corners

28

–

Stairs

16

7

Trees and poles

18

–

Furniture

14

10

114

39

Others

Table 2 shows that edges, doors, or gates were frequently used as
landmarks both indoors and outdoors, doors being particularly
frequent for indoor routes. For outdoor routes, edges or borders
(such as curbs, borders between grass and gravel, tarmac and
paving stone, and road edges) were frequently used as the next
landmark, particularly for crossing streets. Walls and edges or
borders were most frequently used as shorelines. In mobility-route
training, such environmental distinctions are often applied as
tactile-haptic shorelines.
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The routes were traveled 17.9 times, on average, with a range of
2 to 132 trials. An independent samples t-test was conducted to
evaluate the hypothesis that outdoor routes required more trials
to a learning criterion, that is, independent travel (M = 17.1,
SD = 26.88), than did indoor routes (M = 14.7, SD = 15.10).
The test was not significant, t (541) = 1.11. An independent
samples t-test was also conducted to evaluate the hypothesis that
long routes, operationally defined as routes with more than 10
landmarks (M = 18.7, SD = 29.22), require more trials than do
short routes, defined as routes with fewer than 10 landmarks,
(M = 12.9, SD = 11.23). The test was significant, t (541) = 2.80,
p < .005, indicating that shorter routes were easier to learn than
were longer routes.
Landmarks and mental effort
We assumed that mental effort would be affected by features of
landmarks, depending on the participants’ attention level. To
investigate mental effort, we recorded the number of trials to
learning criterion L1, operationally defined as attention level 4,
and learning criterion L2, operationally defined as attention level
6. Pairwise comparisons of which landmarks within each route
were learned first or simultaneously across groups for height and
width were then conducted. The results are shown in Table 3.

Table 3
Number of times landmarks are learned first or simultaneously at
different learning levels
Pairwise comparisons

L1

L2

Low learned first

14

57

Medium learned first

17

70

189

92

Low learned first

7

14

High learned first

30

71

108

60

Medium learned first

24

47

High learned first

50

132

176

71

Narrow learned first

8

8

Medium learned first

16

44

Narrow and medium learned simultaneously

55

28

17

86

5

58

255

133

Medium learned first

54

114

Wide learned first

10

24

195

121

Height
Low versus medium

Low and medium learned simultaneously
Low versus high

Low and high learned simultaneously
Medium versus high

Medium and high learned simultaneously
Width
Narrow and medium width

Narrow and wide width
Narrow learned first
Wide learned first
Narrow and wide learned simultaneously
Medium and wide width

Medium and wide learned simultaneously

248

249

A two-way contingency analysis was conducted to evaluate
whether a learning criterion (L2) associated with independent
travel would be more affected by features of landmarks. The two
variables were the height and width of landmarks with pairwise
comparisons on three levels (height: low versus medium, low
versus high, and medium versus high; width: narrow versus
medium, narrow versus wide, and medium versus wide) and
learning level with two levels (L1 and L2).
Both height and width and learning level were found to be
significantly related for all the comparisons, as follows:
Height: low versus medium (Pearson χ2 [2, N = 440] = 91.01, p <
.001, Cramer’s V = .45); the proportions of landmarks learned first
or simultaneously were .36, .44, and .33, respectively., Height:
low versus high (Pearson χ2 [2, N = 290] = 32.69, p < .001,
Cramer’s V = .33); the proportions of landmarks learned first or
simultaneously were .11, .51, and .36, respectively., Height:
medium versus high (Pearson χ2 [2, N = 500] = 89.03, p < .001,
Cramer’s V = .42); the proportions of landmarks learned first or
simultaneously were .36, .91, and .29, respectively., Width:
narrow versus medium (Pearson χ2 [2, N = 159] = 21.84, p < .001,
Cramer’s V = .37); the proportions of landmarks learned first or
simultaneously were .50, .73, and .34, respectively., Width:
narrow versus wide (Pearson χ2 [2, N = 554] = 129.17, p < .001,
Cramer’s V = .37); the proportions of landmarks learned first or
simultaneously were .52, .32, and .34, respectively., Width:
medium versus wide (Pearson χ2 [2, N = 518] = 44.52, p < .001,
Cramer’s V = .29); the proportions of landmarks learned first or
simultaneously were .84, .17, and .38, respectively..
[Editor’s note: For more information on categorical variables,
please see the Research Sidebar that accompanies this article.]
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The results indicate that what is easy or difficult to learn seems to
depend on the participant’s learning level. When attention level 4
(L1) was used as a learning criterion, neither height nor width
seemed to have any particular relevance for learning. When
attention level 6 (L2) was used, however, landmarks of medium
width seemed easier to learn than those classified as narrow or
wide. This finding may indicate that landmarks of medium width
are more useful as a reference for navigation than are landmarks
that are wider or narrower. A wide landmark, like a wall, may be
less suitable as a reference point because it may be associated
with a field. A narrow landmark may create another problem; it
may be difficult to locate and hence may necessitate particular
search strategies to find it. In any case, there is a risk that the
landmark will lose its basic function as a reference point for
navigation. Similarly, high landmarks seemed easier to learn than
did low landmarks or those of medium height. It is likely that
higher landmarks are easier to learn because they may function as
auditory, visual, and tactile-haptic landmarks, while lower
landmarks generally function as tactile-haptic landmarks. Thus,
higher landmarks are more useful than are lower landmarks,
particularly when travel becomes goal directed and more efficient.
Mental effort in travel
We assumed that the mental effort that is involved in travel may
be investigated by recording anticipatory responses to landmarks
and thus indirectly measuring the relative difficulty of the types of
travel. The type of travel on each segment of a route was assigned
to three basic categories-self-guiding, trailing, and crossingaccording to the problem-solving strategy required to negotiate it.
The type of travel and anticipatory responses to the forthcoming
landmark in each lap were recorded. Table 4 shows how often
landmarks were anticipated, depending on the kind of travel that
preceded them.
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Table 4
Number of times that anticipatory responses were observed for
types of travel.
Not observed

Observed
Type of travel

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Self-guiding

13

76

4

24

Trailing

121

51

116

49

Crossing

18

42

25

58

The results in Table 4 indicate that self-guiding travel involves the
least mental effort, whereas crossing involves the most mental
effort. A chi-square test was conducted to assess whether the
number of anticipatory responses was different across types of
travel. The results of the test were significant, χ2 (2, N = 297) =
6.10, p < .05. The proportions of self-guiding, trailing, and
crossing travel were .77, .51, and .42, respectively. Frequent
anticipatory responses in self-guiding travel may not necessarily
indicate that this type of travel is easier; rather, they may indicate
that the kind of orientation behavior that is usually applied to this
type of travel makes it easier to anticipate the landmark. In this
type of travel, the student has few cues regarding how to move
efficiently and safely and how long it takes to reach the next
landmark. Attention is usually directed to the landmark by the
instructor at the beginning of the segment, and it seems
reasonable for the student to use protective techniques and to
search for the landmark from the beginning.
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To investigate mental effort for types of travel, we recorded trials
to learning criterion L1 and learning criterion L2. Pairwise
comparisons of the type of travel learned first or simultaneously
within each route across groups (self-guiding versus trailing and
crossing versus trailing) were then conducted. A comparison
between self-guiding and crossing could not be conducted,
however, because there were no observations on these types of
travel within the same route. The results are shown in Table 5.
Table 5
Number of types of travel occurring first
across learning levels.
Occurrence

L1

L2

Self-guiding first

23

29

Trailing first

19

18

Crossing first

140

129

Trailing first

77

93

Self-guiding versus trailing

Crossing versus trailing

The results indicate that self-guiding seems to be mastered before
trailing, at both levels that were studied. That self-guiding should
be mastered first before trailing is in line with the results for
anticipatory responses and types of travel. The differences
between the two types of travel were, however, not statistically
significant. The results also indicate that crossing was mastered
earlier than trailing. A chi-square test was conducted to assess
whether crossing is easier than trailing in L1 and L2. The results
were significant for L1, χ2 (1, N = 217) = 18.29, p < .001, and L2,
2 (1, N = 222) = 5.83, p < .02. These results are different from
those shown in Table 4. They may reflect the fact that both
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instructors and students usually consider crossing to be more risky,
particularly where there is traffic, than trailing. Thus, both the
student and the instructor may pay more attention to crossing,
which may have influenced the results.
Discussion
The study tried to assess the mental effort involved in relating to
landmarks and mastering different types of travel. The
assumptions on which it was based were that landmarks and
routes that are easier to learn and mastery of the type of travel in
question are attained earlier when less mental effort is involved.
The results generally indicated that longer routes are more difficult
to learn than are shorter routes and that outdoor routes are more
difficult than indoor routes. Since both outdoor routes and longer
routes usually contain more landmarks than do indoor routes and
shorter routes, these results indicate that routes are more difficult
to learn when the number of landmarks increases. Furthermore,
on outdoor routes, more lower edges are generally used as
landmarks and shorelines than on indoor routes. That higher
landmarks are easier to learn than are lower ones may explain
why indoor routes are easier to learn than are outdoor routes. It is
likely that higher landmarks are easier to find because both
auditory and tactile-haptic information may be available, whereas
for lower landmarks, tactile-haptic information is more available.
Landmarks that seemed easier to learn were those with some
width that seemed easier to find. Compared to narrow landmarks,
like poles and trees, wider landmarks usually do not require
additional search strategies that demand mental effort to find them.
The question of which landmarks are easier or more difficult to
learn is further dependent on the learning criteria that are used.
The results showed no effect of the height and width of
landmarks when a weaker learning criterion (L1) was used, while
high landmarks and landmarks of medium width seemed easier to
learn when a stronger learning criterion (L2) was used. The fact
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that high landmarks and landmarks of medium width were easier
to negotiate when a stronger learning criterion was used indicates
that such environmental features are particularly relevant for
orientation and information processing when independent travel
is established. Independent travel seems to be associated with the
development of spatial representation when declarative
knowledge related to the route is represented in a cognitive map.
One indication of spatial understanding is the ability to take
shortcuts in traveling a mobility route. As Tellevik et al. (2000)
demonstrated, the appearance of shortcuts in the route generally
correlated with independence in learning, operationally defined as
attention level 6. It is likely that when landmarks are too wide or
too narrow, they are not as easily represented as a reference point
on a cognitive map as are those that are narrower. Independence
in travel may also change the information-processing demands
placed on participants. Cognitive economy in information
processing may make other kinds of information, like auditory
information, more available. High landmarks, which are easier to
attend to with echolocation, may therefore be easier to negotiate
when independence in travel is attained.
When the types of travel were compared, self-guiding travel
seemed to involve less mental effort than did trailing and crossing
when anticipatory responses to the forthcoming landmark were
considered. With regard to the difference between crossing and
trailing, the presence of anticipatory responses to the landmark
point to trailing as the easier of the two types of travel.
Self-guiding travel also seemed easier than did trailing when the
attainment of L1 and L2 were used as an indirect measure of the
mental effort that is involved. A statistically significant difference
favoring crossing compared to trailing as the easier of the two
types of travel indicated that crossing is relatively easier to learn
than is trailing. This result is contrary to the common
understanding among O&M instructors. In O&M, it is commonly
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assumed that crossing is more difficult than trailing and that selfguiding travel is easier than the others. Crossing is considered
relatively difficult because of the absence of a shoreline to relate to
in travel. In contrast, self-guiding, in which shorelines are not
actively used in travel, is considered easy because it is assumed that
the student will find the landmark regardless of veering and
dislocation when traveling the segment. It is likely that assumptions
rely on the instructor naturally relating to the probability of success
in finding the landmark, which is high for self-guidance compared
to crossing and trailing. Comparing types of travel is generally an
evaluation of the use of shorelines in mobility routes. Shorelines
may be considered a tool to reach goals and subgoals (landmarks)
on the route. The ability to use shorelines as a tool appears rather
late in mobility-route learning, corresponding to the attainment of
independent travel (Tellevik et al. 2000).
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Hjemmet som pedagogisk
ressurs

Hjem, skole og
		 kompetansesenter

Tone Larssen
Huseby kompetansesenter
Foreldre er viktige pedagogiske ressurser for barn med
synsvansker. Hva mener vi med det, og hvilke utfordringer
kan være knyttet til dette? Artikkelen er en forkortet
versjon av Tone Larssens prøveforelesning «Hjemmet som
pedagogisk ressurs for barn med alvorlige synsvansker».
Tone Larssen disputerte i desember 2006 ved Universitetet i
Oslo med avhandlingen «Blinde elever i videregående skole.
En oppfølgingsstudie av tilrettelegging og faglig funksjon
for ett årskull».
Pedagogisk ressurs
Pedagogikk ble opprinnelig gjerne definert som læren om
oppdragelse og undervisning. I våre dager knytter vi begrepet til
opplæring og undervisning – mindre til «oppdragelse». Pedagog
er avledet av pedagogikk, og den klassiske definisjonen er «lærer»
eller «utdannet oppdrager».
Ressurs er i ordbøker ofte definert som hjelpekilde eller reserve.
Begrepet som pedagogisk ressurs er brukt i mange
sammenhenger, og uten nærmere definisjon – f.eks. bibliotekaren
som pedagogisk ressurs. I slike tilfelle framgår det at pedagogisk
ikke peker tilbake på pedagog, men på en form for erstatning for
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en pedagog: Bibliotekaren er tiltenkt å drive en tilnærmet
pedagogisk virksomhet – han/hun tenkes å ha en funksjon som en
pedagog. Dette passer også bra med definisjonen av ressurs som
en hjelpekilde eller reserve.
Uttrykket som en pedagogisk ressurs peker således i retning av en
pedagogisk basert hjelp og støtte til en eller flere personers læring
og utvikling.
Forskning på feltet
Det er ikke mye forskning som inngående omhandler foreldres
pedagogiske innsats for sitt barn – verken når det gjelder førskoleeller skolebarn. Man kan imidlertid finne forskning om foreldres
deltakelse i leksearbeid, og om foreldres kontakt og samarbeid
med skole og barnehage, for barn uten særskilte behov, for barn
med særskilte behov generelt – og til dels også for spesifikke
vanskegrupper – herunder også litt om synshemmede barn. Felles
for forskningsresultatene for kontakt og samarbeid med skolen er
imidlertid at innholdet ofte er lite beskrevet – ut over deltakelse i
overgangsprosesser og arbeid med individuelle planer.
Men i tillegg til forskning finnes det mye erfaring fra praksisfeltet.
Førskolebarna i hjemmet
Når det gjelder førskolebarn med alvorlig synshemming, ser vi
foreldre som pedagogiske ressurser «overalt» i praksisfeltet.
Foreldrenes innsats er her ofte stor – enten barnet er i barnehage
eller ikke.
Stor innsats fra foreldre har bakgrunn i at feltet læring og utvikling
for førskolebarn som har en alvorlig synshemming er stort:
Det omhandler både sosiale, psykososiale, praktiske, motoriske
og intellektuelle områder. Her finner vi utallige ferdigheter og
kunnskaper som normaltseende barn gjerne tilegner seg bare ved
å iaktta og imitere andre. Dette betyr at foreldre til sterkt
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synshemmede barn må bruke andre måter å formidle slike
ferdigheter og kunnskaper på. Synet er dessuten i seg selv en
sterk motivator for læring og utvikling ved at det igangsetter og
styrer svært mye av barns aktivitet og av menneskelig aktivitet
generelt. Et barn med sterkt nedsatt eller manglende syn mangler
således en viktig «igangsetter» til å utforske verden.
Foreldre må kompensere for redusert eller manglende syn hos
barnet ved å motivere og stimulere til aktivitet og utforsking på
andre måter – og det er ikke alltid enkelt. Samtidig er det helt
nødvendig for utvikling og læring, at synshemmede barn – som
andre barn – er aktive og utforskende. Blindhet og sterk
svaksynthet disponerer i seg selv til passivitet og skjevutvikling –
bare stadig og relevant stimulering kan motvirke dette.
Hva er det så foreldre gjør som pedagogiske ressurser for sitt
synshemmede førskolebarn?
Først og fremst må foreldrene være det vi kan kalle pedagogisk
og synspedagogisk bevisst i daglige aktiviteter som av- og
påkledning, spising, lek og kommunikasjon, og ved læring av
språk og begreper. Dette kan være krevende, og mange mottar
veiledning fra synspedagog og andre fagfolk, f.eks. fysioterapeut
og psykolog som har spesiell kunnskap om barn med synsvansker.
Men det er alltid et spørsmål om foreldre får tilbud om – eller kan
ta imot – «nok» veiledning; det er mye å lære.
Uansett – for alle barn er det foreldrene som er sine barns første
lærere, og for barn med alvorlig synshemming er behovet for
pedagogisk basert støtte i læring og utvikling langt større enn for
seende barn.
Som nevnt vil stimuleringen og læringen i mange sammenhenger
være inkludert i vanlige og daglige aktiviteter. Men både der og i
andre situasjoner må det ofte spesifikk trening til – fortrinnsvis
som lekbasert trening eller ved trening inkludert i lek. Å kunne
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ta andres perspektiv – eller å kunne desentrere – er bare en av
mange viktige læringsoppgaver som sterkt synshemmede barn
ofte må lære ved en del ekstra trening – f.eks. å kunne ha en
rimelig forståelse for hva som kan være årsak til at et annet barn
gråter, eller for hva som kan skje hvis man slår et annet barn.
Slikt lærer seende barn gjerne uten større problemer, men
forskning har vist at for sterkt synshemmede barn er det her
gjerne noen års forsinkelse i forståelsen – bare unntaksvis er disse
barna her aldersadekvate (McAlpine & Moore 1995; Miletic 1995;
Pring, Dewart & Brockbank 1998). Å ikke kunne desentrere er ikke
noe godt utgangspunkt for samspill med andre barn – og samspill
med jevnaldrende er vanskelig nok for sterkt synshemmede barn
av andre grunner som jeg her ikke skal komme nærmere inn på.
For å lære nære omgivelser og verden generelt å kjenne må sterkt
synshemmede barn – i langt større grad enn andre barn – gå
systematisk til verks. Og til dette trenger de tid – mye tid – fordi
de i stor grad må oppleve og lære ved taktil berøring, fysisk
manipulering og ved bruk av en eventuell synsrest. Hørselen er
også en meget viktig sans, men denne sansen er ganske flyktig
– alene er den lite egnet for læring og utvikling. Dette vil si at
barnets nærpersoner stadig må presentere «verden» på en
strukturert, systematisk og konkret måte, og der det er mulig –
også på en taktil måte, dvs. ved bruk av følesansen.
Det er for øvrig ikke gitt at barnet stadig er motivert og
mottakelig for stimulering og læring – også her må man ofte
streve litt for å nå fram. I praksis kan dette bety at foreldrenes
innsats kan være nødvendig i det meste av barnets våkentid – eller
utenom barnehagetiden dersom barnet er i barnehage. I den
sammenheng kan det sies at nysgjerrighet til å utforske verden er
blant de beste egenskapene et sterkt synshemmet barn kan ha,
men også en slik egenskap må stimuleres og utvikles.
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Barnehagen
I barnehagen kan foreldre fungere som pedagogisk ressurs for
personalet – og derved indirekte også som en ressurs for barnet.
I barnehagen er førskolepedagoger og andre omsorgspersoner
den mest sentrale målgruppen for veiledning fra synspedagog.
Mange av aktivitetene i barnehagen er imidlertid lik eller
tilnærmet lik hjemlige aktiviteter, f.eks. når det gjelder spising og
av- og påkledning. Her kan følgelig foreldrenes innsikt og
kunnskap være til god hjelp og støtte. De kjenner naturlig nok
barnets behov og muligheter særdeles godt på en rekke områder.
Skoleelever og leksearbeid
Det er vanlig at foreldre støtter yngre normaltseende barn i
leksearbeid – i alle fall kan de være gode samtalepartnere, eller de
prøver å se til at barna gjør det de skal. For barn med alvorlige
synshemminger foregår leksearbeidet ofte på til dels andre måter
enn for normaltseende barn, f.eks. ved bruk av ulike lese- og
skrivehjelpemidler. Leksearbeidet kan ofte også være tungvint og
slitsomt, bl.a. hvis lesehastigheten eller leseutholdenheten er liten.
For barn med synsvansker er foreldrenes ønske om å hjelpe til
med lekser sikkert til stede i minst like stor grad som for andre
foreldre. Men ikke alle behersker det pc- eller leseutstyret som
barnet har, og ikke alle foreldre til punktskriftbrukere har lært
punktskrift. Her kan nevnes et resultat fra en svensk undersøkelse
i 1999, om synshemmede elever i grunnskolen (N = 314 familier):
¾ av foreldrene mente de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om
elevens pc (hjemme) og tilhørende tilleggsutstyr, og at dette
hindret dem i å hjelpe barna i leksearbeidet (Persson 2000:23).
Det er få tilbud til foreldre om opplæring i punktskrift og bruk av
hjelpemidler. I en krevende hverdag fullsatt med andre oppgaver
– i forhold til det barnet som er synshemmet, eventuelle søsken,
andre hjemlige oppgaver og vanlig arbeid – er det også forståelig
at det kan være vanskelig å ha tid og overskudd til dette.
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Skoleelever og fritid
Tiden etter skolen handler ikke bare om lekser. Om noen foreldre
opplever at de kan komme til kort i å hjelpe og støtte barnet med
lekser, er de likevel ofte pedagogiske ressurser for barnet i mange
andre sammenhenger i hverdagen. Som for førskolebarn har også
skolelever med alvorlig synshemming ofte daglig behov for
tilrettelegging og veiledning fra nærpersoner i tiden utenom
skoletiden – dvs. først og fremst fra foreldre – når det gjelder ulike
aktiviteter og allmenne ferdigheter og kunnskaper som skal læres.
Et eksempel her er å lære barnet å holde orden og system i klær
og egne eiendeler, for å kunne finne igjen ting.
Hjelp til læring av vanlige begreper er også nødvendig – både
konkrete og abstrakte begreper. Begrepsutviklingen er jo ikke
ferdig i førskolealder, verken for seende eller synshemmede.
Eksempler på allmenne, men ofte vanskelige begreper som kan
være relevante i skolealder, er en rekke begreper ute i naturen –
gran, furu, mygg, fluer, himmel, stjerner, osv. For sterkt
synshemmede barn tar læring av mange vanlige begreper mye tid.
Men jo flere begreper barnet tilegner seg, og jo mer abstrakt
tenkning barnet utvikler, desto mer det kan generalisere og
overføre læring, og desto mer effektivt kan læringen skje.
Foreldre kan oppleve at de er usikre på hvordan de best kan
veilede og støtte barnet sitt, og de kan også være usikre på hvilke
forventninger de kan stille til barnet. Mange har god nytte av
kontakt med andre foreldre og med fagfolk, for å utveksle
erfaringer og samtale om ulike utfordringer. På denne måten kan
foreldre også være pedagogiske ressurser både for andre foreldre
og for fagpersoner. Større deler av fagfeltet utvikler seg nettopp i
samtaler og diskusjoner med foreldre, som har de kontinuerlige
og direkte erfaringene.
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Aktiviteter på skolen
Kan foreldre til barn med alvorlig synshemming også være
pedagogiske ressurser for skolen og lærerne – og for elevens
læring på skolen?
Svaret er et ubetinget ja. Fra forskning vet vi at foreldres interesse
for og støtte og hjelp i skolearbeidet virker positivt for barns
skolemotivasjon, skoletilpassing og skolefaglige valg, og at
foreldre generelt er en stor ressurs for sine barn i
skolesammenheng (jf. f.eks. St.meld. nr. 14 (1997–98)).
I Kunnskapsløftet vektlegges foreldresamarbeid mer enn før – bl.a.
med bakgrunn i norsk forskning som viser at foreldre har liten
reell medvirkning i skolesammenheng – på tross av gode
intensjoner (Kunnskapsløftet 2006 [u.å.], Læreplanverket for den
10-årige grunnskolen, NOU 16/2003).
I en evalueringsundersøkelse av Reform 97 (gjaldt grunnskolen)
ble det funnet positivt samsvar mellom foreldreengasjement i
skolen og elevenes utbytte av skolen, men dette gjaldt særlig barn
som både sosialt og faglig klarte seg bra. De foreldrene som
hadde negative erfaringer med kontakt med skolen, var
kjennetegnet ved at de hadde dårlige relasjoner til lærerne, og at
de ofte hadde barn med problemer i skolen. Noen sa også at de
var engstelige for å si fra. For øvrig viste resultatene at
samarbeidet mellom hjem og skole bar preg av mye informasjon,
men lite dialog og reell medvirkning fra foreldrenes side (Nordahl
2003).
Et norsk forskningsprosjekt fra 2003 om foreldresamarbeid i
videregående opplæring, viste bl.a. at foreldrekontakten der
generelt var liten, men at den var større for elever med særskilt
tilrettelagt opplæring, og at disse elevene, og elever som presterte
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svakt, oftere enn andre ønsket at foreldrene engasjerte seg
i skoleopplegget. Foreldre til elever med særskilt tilrettelagt
opplæring var også mer involvert i elvenes lekser. Bare for disse
elevene og for elever som presterte lavt, kom det fram at
samarbeidet ble oppfattet som reelt: Disse foreldrene opplevde
størst grad av dialog og innflytelse i skolen (Sletten, Sandberg &
Nordahl 2003).
I 2004 ble det gjort en omfattende brukerundersøkelse av
spesialundervisningen i Norge. Funnene viste bl.a. at lærerne stort
sett var tilfreds med spesialundervisningstilbudet, men foreldrene
var mindre fornøyd. 20 % mente at samarbeidet med skolen var
dårlig, og de etterlyste større grad av medvirkning. Bare noe over
40 % av foreldrene – grunn- og videregående skole sett under ett
– hadde medvirket til utviklingen av elevenes individuelle
opplæringsplan (Grøgaard, Hatlevik & Markussen 2006).
PPT var med i samme undersøkelse. PPT har en viktig rolle når det
gjelder ressursbruk og utforming av skoletilbud generelt, og særlig
når det gjelder spesialundervisning. Bare ca. halvparten av
foreldrene svarte positivt på foreldremedvirkning overfor PPT.
Dette stemte med at det også var få lærere som mente at
foreldrene hadde hatt stor innflytelse på den utformingen av
undervisningsopplegget som PPT hadde bidratt med (Grøgaard,
Hatlevik & Markussen 2006).
Som nevnt viser forskning at en del foreldre som har barn med
problemer i skolen, er misfornøyd med sin kontakt med skolen –
sannsynligvis både fordi de mener at skoleopplegget ikke er godt
nok for deres barn, og fordi de ikke opplever å bli tatt på alvor av
skolen. Antakelig kan mange av de negative erfaringene
karakteriseres ved et uttrykk av Barbro Sætersdal fra 1997:
«Det er ikke velvillige ører som mangler, men følelsen av å ikke
bli hørt» (Sætersdal 1997:5).
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Å bli hørt av skolens personale betinger kontakt. Hvilke
kontaktmuligheter har så foreldre til barn med alvorlige synsvansker
ut over kanskje 2–4 møter per år og en mulig invitasjon til å være
med ved utarbeiding av en eventuell individuell opplæringsplan?
Etter Kunnskapsløftet har foreldre full legitimitet til «når som helst»
å kontakte skolen. I egen
undersøkelse (Larssen 2006) som
Ved foreldrenes
ble foretatt før Kunnskapsløftet,
informasjon og
viste at av ni sterkt synshemmede
elever hadde flere foreldre mye
formidling av kunnskap
uformell kontakt med den
høynes fagpersonalets
videregående skolen, til dels
kompetanse på elevens
tilnærmet ukentlig – på telefon og
vansker og på elevens
ved fysiske møter. Mye av denne
kontakten gikk på at foreldrene
behov for tilpasset
veiledet lærerne i hvordan de
opplæring og
skulle tilrettelegge for eleven –
tilrettelegging.
ofte etter at eleven forgjeves selv
hadde prøvd å få lærerne til å
tilrettelegge. Slik «synspedagogisk» kunnskap hadde foreldrene
tilegnet seg etter å ha fulgt barnas skolegang gjennom mange
grunnskoleår.

“

Ovenstående handler om foreldre som en pedagogisk ressurs for
skolen og lærerne. Ved foreldrenes informasjon og formidling av
kunnskap høynes fagpersonalets kompetanse på elevens vansker og
på elevens behov for tilpasset opplæring og tilrettelegging.
Foreldrene fungerer da indirekte også som en pedagogisk ressurs
for eleven – i skolesammenheng – dersom skolen og lærerne tar i
bruk den kunnskapen foreldrene gir.
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Nytteverdien av foreldres involvering i skolen
Vi opplever dessverre litt for ofte at lærere vet for lite om
tilrettelegging for synshemmede eller for den aktuelle eleven, eller
at de tilrettelegger for lite – på tross av kurs og veiledning. Dette
kan skyldes mye, f.eks. at skolehverdagen oppleves som
stressende og full av krav, at økonomiske rammer, dvs. her
tidsressurser, er for små, eller at tilbudene om kurs og oppfølging
er for lite. Feltet er dessuten omfattende – i mange skolefag
kreves det ekstra tid og innsats for å bli en god lærer for en elev
med alvorlig synshemming.
I mange tilfelle kan det følgelig være behov for en viss
foreldreinnsats – i skolen. Dette vises ikke minst i følgende sitat fra
egen undersøkelse (Larssen 2006) – fra en lærer til en elev som
hadde ekstra vansker i tillegg til å være blind. Læreren sukket og
sa: «Ingenting kunne gått uten foreldrene.»
Samme undersøkelse viste at foreldrenes kontakt og samarbeid
med skolen fremmet tilretteleggingen. Foreldrene fungerte
følgelig som pedagogiske/synspedagogiske ressurser – for skolen
og lærerne, og indirekte også for elevene. Det kom også fram at
mange lærere satte stor pris på foreldrenes engasjement.
Men foreldre kan bli slitne etter mange års oppfølging – og ikke
minst hvis samarbeidet med skolen har vært omfattende og
kanskje også vanskelig. Toril Skjærseth uttrykker seg her ganske
sterkt – riktignok for synshemmede med alvorlige
tilleggshandikap: «De fleste foreldre erfarer at de i for stor grad
blir belastet med å dra lasset for å få til gode nok pedagogiske
tilbud og avlastningstiltak» (Skjærseth 2000:36). Når barnet
kommer opp i videregående skole, der det forventes at elever
stort sett greier å ordne opp selv, kan oppfølgingen også av den
grunn oppleves som mindre ok.

268

Noen foreldre i egen undersøkelse (Larssen 2006) ga uttrykk for at
de var slitne etter årelang oppfølging. Men når lærerne ikke
etterkom elevens behov for tilrettelegging, og heller ikke hørte på
den tilknyttede synspedagogen (som for øvrig gjerne var langt
borte), stilte de ofte opp likevel.
Foreldre til funksjonshemmede barn har mange roller. Barbro
Sætersdal lister dem opp: en
trenerrolle, en omsorgsrolle, en
Noen foreldre
lærerrolle, en advokatrolle og en
ga uttrykk for at
markedsførerrolle (Sætersdal
1997:4). Vil den
de var slitne etter
spesialpedagogiske hjelpen og
årelang oppfølging.
støtten noen gang kunne bli så
stor at foreldre «bare» kan være
vanlige foreldre? Forfatteren av rapporten for den før nevnte
svenske undersøkelsen sier det slik (her oversatt av meg):

“

«Foreldre har rett til å bare være foreldre – med alt hva det
innebærer av ansvar og omsorg, i trygg forvissning om at skolen
har kompetanse og mulighet til å gi deres barn kunnskaper og
ferdigheter for å utvikles til ansvarsfulle mennesker og
samfunnsmedlemmer slik skolelover og læreplaner tilsier»
(Persson 2000:52).
Poenget er ikke at det skal være et mål for alle foreldre å bare
være foreldre – de må stadig kunne få lov å stå på for sine barn
i skolesammenheng og i andre sammenhenger. Men det må være
et mål for skolesystemet å bli så kompetent og å ha så stor
kapasitet at foreldre til barn med særskilte behov kan slappe av i
forvissning om at barnet blir ivaretatt på en god måte.
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Søsken som pedagogisk ressurs
Søsken er en viktig faktor i barns psykososiale utvikling – samspill
med søsken har stor betydning i sosialiseringsprosessen for oss
alle. Jo tidligere søsken kommer inn i bildet, jo større er gjerne
påvirkningen, og slik tidlig innflytelse påvirker oss resten av livet.
Når det gjelder søsken til funksjonshemmede barn, omhandler
forskningen i hovedsak to områder:
-

-

Foreldrenes ivaretakelse – eller mangelfulle ivaretakelse – av
søsken, fordi svært mye tid, oppmerksomhet og krefter går til
det barnet som har en funksjonshemming.
Søskens opplevelser ved å ha en funksjonshemmet søster eller
bror.

Forskning tyder på at det ikke alltid er så greit å være søsken når
søsteren eller broren trenger mye av foreldrenes oppmerksomhet.
Dette gjelder også søsken til barn med alvorlig synshemming.
Derfor arrangeres det samlinger for søsken fra tid til annen. Her
gis søsken og søskenfunksjoner oppmerksomhet – med søsknene
som det primære utgangspunktet, ikke den søsteren eller broren
som er synshemmet.
For gode søskenfunksjoner og søskenrelasjoner er det også viktig
at søsknene – på sitt nivå – får informasjon og kunnskap om
hvorfor den funksjonshemmede søsteren eller broren fungerer slik
han/hun gjør, og hva som er hensiktsmessig og god hjelp og
tilrettelegging. Dette er viktig både for deres egen del, for
samspillet men den funksjonshemmede søsteren eller broren,
og ved spørsmål som søsken kan få fra omgivelsene.
Barn med alvorlige synshemminger har ofte svært få – av og til
ingen – lekekamerater eller venner. Som før nevnt er det ofte
vanskelig å få til gode samspill med jevnaldrende – både i
førskolealder og skolealder. For disse barna kan søsken derfor sies
å være av langt større betydning enn for normaltseende barn.
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«Søsken kan bringe de jevnaldrendes verden, interesser og idéer
til den som er [...] funksjonshemmet» (Lycke 1999:166). Samtidig
kan søsken – i alle fall noenlunde jevngamle eller litt eldre søsken
– fungere som viktige rollemodeller. Slik sett kan man si at søsken
kan være pedagogiske ressurser for barn med alvorlige
synshemminger – i lærings- og utviklingsprosessen.
Funn i egen undersøkelse (Larssen 2006) støtter oppunder
søskenbetydningen. Tre elever – av totalt ni sterkt synshemmede
elever – hadde verken eldre eller noenlunde jevnaldrende søsken.
I motsetning til de øvrige seks
elevene hadde disse omtrent ikke
Å gi støtte til søsken og
kontakt med jevngamle seende
søskenfunksjonen bør 		
utenom eller i skoletiden, og de
hadde også mindre kontakt med
derfor være en naturlig
synshemmede jevnaldrende.

“

del i det totale tilbudet
som gis til familier med
barn som er sterkt
synshemmet.

Søsken kan altså fremme læring
og utvikling for et barn med
alvorlig synshemming. Å gi støtte
til søsken og søskenfunksjonen
bør derfor være en naturlig del i det totale tilbudet som gis til
familier med barn som er sterkt synshemmet.

Det er likevel foreldrene som drar det største lasset i hverdagen,
og avslutningsvis vil jeg ta med et litt justert sitat fra Barbro
Sætersdal – fra 2001: «Foreldre til barn med særskilte behov må
tore, og få støtte til, å stå fram med sine ønsker og sin kunnskap
overfor skole og lærere»(Sætersdal 2001:531). Men jeg legger til
at foreldre må tas på alvor og møtes med respekt. Så får vi håpe
at utviklingen går i retning av mer synspedagogisk og annen
spesialpedagogisk kompetanse i skolen, slik at foreldrene ikke
behøver å føle at de må ta mer del i barnas skoleopplegg og
skolegang enn de ønsker og har tid og krefter til. I hjemmet vil de
imidlertid stadig forbli viktige pedagogiske ressurser for sine barn.
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Nasjonale prøver
for elever som bruker
punktskrift i opplæringen

Punktskriftsystemet
Punktskrift (Braille) er opphøyde punkter ordnet i rektangulære
«celler». I hver enkelt punktcelle er det 6 punkter fordelt på 2
kolonner. For å skrive ulike symboler (tegn) varieres både antall
punkter og plassering av punktene i cellen, slik figur 1 viser.

– tilrettelegging

Figur 1. Plassering av de seks punktene i en full punktcelle og bokstavene a, e,
i, k, m og t.

Oliv Klingenberg
Tambartun kompetansesenter
To statlige kompetansesentre produserer lærebøker
i punktskrift til elever som er blinde. Tambartun i Melhus,
har ansvar for grunnskolens sju første trinn, og Huseby lager
lærebøker til ungdomstrinn og videregående nivå. Det er alltid
en målsetting at elever som leser og skriver punktskrift, skal ha
samme lærebok som de andre elevene i klassen.
Punktskriftutgaven av ei lærebok eller en prøve skal i størst mulig
grad tilsvare det opprinnelige faginnholdet. Å tilpasse slike læremidler
til elever som er blinde, er imidlertid ikke ensbetydende med
«å oversette» det visuelle til taktilt materiale. I denne presentasjonen
vil jeg peke på tre områder som hver for seg har betydning for valg
som blir tatt i tilretteleggingen. For det første selve punktskriften som
skriftsystem, dernest elevens lese- og skriveredskap, og sist, men
kanskje viktigst, læringsmessige konsekvenser av det å lese med
fingrene. Artikkelen er opprinnelig skrevet for Tangenten (et tidsskrift
for matematikkfaget i skolen). Jeg viser til Grethe Ravlo sin artikkel
om nasjonale prøver i denne utgaven av Tangenten, og vil bruke tre
av de oppgaveeksemplene som hun beskriver.
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6 punkter i cellen er ikke nok til å kunne skrive alle symboler som
vårt visuelle skriftsystem består av. Derfor er mange symboler satt
sammen av to tegn. Tall er eksempler på «to-tegnsymboler», og
alle tall starter med et talltegn foran første siffer. 1 skrives med
talltegn foran bokstaven a (se figur 2). Talltegn og bokstaven e,
som er den femte bokstaven i alfabetet, blir 5. I dette systemet
brukes bokstavene fra a til i for å skrive sifrene fra 1 til 9 og
talltegn foran j betyr 0.

Figur 2 viser talltegnet og tallene 1, 55 og 159. Vi ser at talltegn bare blir brukt
før første siffer.
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For at symbolene skal kunne tolkes taktilt (føles med
fingertuppene), må de være skrevet i samme posisjon sett i
forhold til en hovedlinje. Det er altså ikke mulig å notere noe over
eller under hovedlinjen slik vi gjør i «vanlig» skrift. I punktskrift blir
alt skrevet «linjevis», og noen tegn kan gi påfølgende tegn et
bestemt symbolinnhold. Punktskriften har derfor spesielle regler
for å skrive minnetall, indekser, eksponenter, osv., og også
brøkuttrykk blir skrevet lineært (tilsvarende slik vi skriver 2/5).
Selve skriftsystemet fører altså til at en del oppstillinger og
utregningsmåter blir forskjellig fra «vanlig» skrift [3].
Lese- og skriveredskap
Alle blinde elever som hadde nasjonal prøve i 2007, brukte data i
lese- og skrivearbeidet. Som erstatning for vanlig PC-skjerm har
eleven en leselist, eller punktskjerm som svenskene sier. På denne
leselisten kan eleven lese tekst, men ikke grafikk. Leselisten viser
én og én tekstlinje om gangen. Den teksten som er «til stede
under fingrene», er konkret her og nå. De tekstlinjene som
fingrene har lest, er borte, og hvor mange linjer som kommer
videre utover i teksten, vet eleven foreløpig ikke noe om. Eleven
kan forflytte seg i dokumentet ved å bla linje oppover eller
nedover.
Punktskriftsystemet sammen med måten som fingrene leser
punktskriften på, og skrivehjelpemiddelet gjør at lineære
oppstillinger av regneoppgaver er ønskelig (57 -19 = ).
Elevene bruker ulike algoritmer og utregningsmåter.
I blindeundervisningen er det tradisjon for å lære elevene å gjøre
utregninger med abakus [6] [1]. Noen elever anvender prinsippene
i skriftlig hoderegning [5] [2], og noen elever bruker en
kombinasjon av abakus og skriftlig hoderegning.
Også tabeller og diagrammer kan i enkelte tilfeller lages som
lineære oppsett. Se figur 3.
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Stig kastet en terning 30 ganger.
Han fikk 3 enere, 7 toere, 9 treere, 3 firere, 6 femmere og 2 seksere.
Se oppsettet nedenfor, og gjør ferdig søylediagrammet.
{{Tabell: 3 kolonner og 6 rader.}}
terningen viser frekvens
ener ........... 3 ===
toer ............ 7 =======
treer ......... 9
firer ........... 3
femmer ..... 6
sekser ...... 2

Figur 3. Lineær utgave av oppgave med søylediagram. Legg merke til at
linje 4 er en informasjonslinje. Eleven vet at dette er informasjon og ikke
oppgavetekst, fordi opplysningen er plassert i dobbel klammeparentes.
Vi ser at frekvens blir skrevet både som tall og som «liggende stolpe».

Å lese illustrasjoner og tabeller med fingrene
Eleven som er blind får en elektronisk utgave (word-dokument)
av prøven, og skriver svar direkte i dokumentet. I tillegg har eleven
en papirutgave av prøven, slik at han/hun kan lese illustrasjoner
og figurer som ikke kan vises på leselistlinja.
Mange illustrasjoner, tabeller og figurer kan lages taktilt, men
å tolke slike framstillinger med fingrene er for det første en
utfordrende oppgave mentalt, i tillegg til at det er tidkrevende.
En illustrasjon som ikke er nødvendig for å løse oppgaven, vil
derfor bli utelatt i punktskriftutgaven.
Selv når illustrasjonen ikke er nødvendig for å løse en oppgave,
vil det kunne ligge informasjon implisitt i den som påvirker elevens
valg av løsningsstrategi. Dersom det for eksempel er bilder av
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penger i tilknytning til en oppgave, vil det kunne gi den seende
eleven assosiasjoner til hvordan tallstørrelsene kan struktureres.
I punktskriftutgaven blir denne informasjonen lagt inn som tekst.
Elevene får altså samme informasjon, men ikke samme type
informasjon. Eleven som er blind, må lese mer tekst enn den
seende eleven (figur 4).

Petter har 70 kroner. Han har en tjuekroning og en femti-kroneseddel.
Han kjøper to blader. Hvert blad koster 27 kroner.
Hvor mye får han igjen når han betaler?

Figur 5. Taktile illustrasjoner av termometre laget i svellepapir. Alt som er sort,

A. 16 kroner B. 26 kroner C. 43 kroner D. 54 kroner

svulmer opp i en varmepresse og blir opphøyd i forhold til det som er hvitt.

Figur 4 viser tilpassing av «Eksempel 1 for 5. trinn» (se Ravlo).

I et annet eksempel fra prøven i 2007 er det bilde av to
termometre (temperaturfølere), og elevene skal finne
temperaturforskjellen. En slik
illustrasjon lar seg omsette til en
Elevene får altså samme taktil utgave (se figur 5), men hvis
informasjon, men ikke det er første gang eleven møter
samme type informasjon. dette bildet, vil han/hun måtte
Eleven som er blind, må lese bruke mye tid på selve tolkningen.
Forskning viser at blinde elever må
mer tekst enn den seende lære å lese bildene før de blir
eleven (figur 4). funksjonelle representasjoner [4],
og da blir oppgaver som bygger
på ukjente illustrasjoner et usikkert grunnlag for å vurdere
elevenes faglige innsikt.

Oppgave der eleven skal fargelegge 5/8 av et rektangulært
rutenett, er løst ved å legge ved et tilsvarende ark med perforerte
ruter. I oppgaveteksten står det da:
{{Se s 2 i punktskriftheftet.}}. Riv ut 5/8 av rutearket som ligger i
posen.

“

Figur 6. Bilde av bokside som viser plastpose og perforert ruteark på én side og
taktil illustrasjon for oppgave med areal på den andre siden. Taktile
illustrasjoner blir limt inn ved siden av teksten som er i punktskrift.

Farger blir erstattet med ulike overflatestrukturer i taktile
illustrasjoner. Spørsmålet «Hvor stor del av figuren er rød?»,
blir da endret til «Hvor stor del av figuren er ru?»
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Perspektivtegninger er tilnærmet umulige å tolke taktilt. Det er
derfor ikke aktuelt å lage en taktil illustrasjon av en terning, og
punktskriftutgaven begrenses til å vise én sideflate. Eleven må da
enten forestille seg hvor mange sideflater det er på en terning
eller vite hvor mange sider det er, for å beregne arealet av
overflaten.
Avslutningsvis kan du lese oppgaven som er gjengitt i figur 7.
Tenk deg nå at du leser én og én linje, og at du bare kan se én
linje om gangen. Legg merke til hvordan du danner deg en
forestilling om problemstillingen etter hvert som du leser, og
vurder deretter om denne arbeidsmåten er forskjellig fra
tilnærmingen du bruker i en mer visuell layout.

Plakat: Kom i form. Billettpriser.
{{Tabell: 2 kolonner og 4 rader}}
Billettype Pris
dagskort 80 kr
klippekort (10 besøk) 450 kr
månedskort 600 kr
Eva og Unni trener sammen. I januar trente de 13 ganger
på «Kom i form».
Eva hadde kjøpt månedskort. Unni hadde kjøpt klippekort
for 10 besøk og dagskort for resten av besøkene sine.

Figur 8 viser utgangspunkt for oppgaven over. De enkle, visuelle virkemidlene
kan hjelpe den seende eleven til raskt å sette seg inn i hva denne oppgaven
handler om.
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Figur 7 viser hvordan informasjon fra illustrasjoner er omformet til
tekst.
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Bergen: Caspar Forlag.
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Bedre elevsamhold

Synnøve M Sydnes
Huseby kompetansesenter
Hva kan vi gjøre når eleven som er funksjonshemmet og
medelever strever og mistrives med hverandre?
Vestbygda skole i Drammen samarbeidet med Huseby
kompetansesenter om en temauke for å bidra til et bedre
læringsmiljø. I dette tilfellet ble fokus på forskjellighet
inngangen til aksept og et styrket fellesskap.
Det gjør noe med skolekameratene når de opplever at en medelev
blir alvorlig syk. Anders ble i 2003 operert for hjernesvulst og ble
helt blind. For Anders ble forandringene store og krevende.
Elevene i klassen fikk følelsen av å ha mistet en kamerat og syntes
det var vanskelig å forholde seg til hans nye situasjon. Til å
begynne med var elevene både forståelsesfulle og hensynsfulle.
Tiden gikk, og etter hvert registrerte lærerne en voksende
irritasjon blant elevene over all den «spesialbehandlingen» Anders
fikk. Anders på sin side følte seg misforstått og mistenkeliggjort
og opplevde at vennene ble færre.
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Fra frustrasjon til innsikt
For lærerne sto det helt klart at i løpet av 5. trinn måtte noe
gjøres. Misstemningen i klassen måtte luftes og snus. Da Anders
dro til Beitostølen helsesportsenter, fikk elevene anledning til å
sette ord på sine frustrasjoner og sin usikkerhet. Det kom fram at
elevene hadde et uttalt behov for å forstå mer av hvordan det er
å ikke kunne se. De hadde et opplæringsbehov i forhold til det
å være ledsager, og de trengte å vite mer om hvordan man ellers
samarbeider og oppfører seg sammen med en som ikke ser.
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En uke ble avsatt og skulle være opptakten til en ny giv i klassen.
En av ideene bak temauken var at elevene skulle få prøve selv
hvordan det kan være å være blind. Skolens synspedag Monica
Aanstad og seniorrådgiver Arne Kjeldstad fra Huseby utarbeidet et
opplegg for elever og lærere, hvor kunnskap om synssans,
synsfunksjon og blindhet inngikk. Aktiviteter, øvelser og ulike
felles oppgaver ble prøvd ut. Også lærere og skoleledelse fikk en
nyttig uke med mulighet til å lære og få bedre innsikt i det å være
en blind elev blant seende.
Det ble arbeidet målbevisst for å skape en god atmosfære rundt
det som etter hvert ble «Synsuka». Hver dag var det
morgensamling med levende lys, og elever og lærere sang
«Slå ring» av Jahn Teigen. Budskapet i teksten ble utgangspunkt
for fine samtaler om det å høre til.
«… tenk å ha det slik hele tiden!»
Hvordan oppleves det å hele tiden måtte stole på andre? Akkurat
dette fikk elevene rikelig erfaring til å prøve ut i løpet av uken.
Med blindfold foran øynene måtte de løse ulike oppgaver, bevege
seg ute, spise, spille ludo og sjakk og mye annet.
– Skikkelig ekkelt å gå i nedoverbakke, sa en.
– Dette er jo helt forferdelig. Tenk å ha det slik hele tiden, utbrøt
en annen.
Men motiverende var det. Elevene ville vite mer, og lærerne kunne
trappe opp både undervisning og øvelser. De fikk lære både enkle
ledsagerteknikker og punktskrift. Et arbeidshefte med forskjellige
oppgaver om syn og blindhet var utarbeidet spesielt for
«Synsuka».
Hvem lyver og fantaserer?
Elevene reagerte på at Anders iblant fortalte historier som virket
virkelighetsfjerne og urealistiske. Synspedagog Monica visste at
når man er blind, kan informasjonen bli oppfattet annerledes enn
for seende.
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For bedre å forstå dette fikk elevene i oppdrag å tegne et bilde
etter en muntlig beskrivelse av et konkret maleri. Tegningene ble
så hengt opp på veggen sammen med orginalmaleriet. Elevene
ble både overrasket og sjokkert da de så hvor forskjellige deres
bilder var i forhold til originalen. De lærte dermed noe viktig om
våre forestillinger: Det er forskjell på å se og å høre verden.
Stigmatiserende?
En dag fortalte Anders selv om sine opplevelser fra sykehuset og
hvordan det var å komme tilbake til skolen. Han viste bilder fra
sykehuset i Power-Point. Akkurat
dette ble nok høydepunktet i uka
... usynliggjøring og
for elevene. Positivt ble også
tildekking av det som
møtet med en Per Ingar Meløy
som er voksen og blind. Per møter
faktisk skiller, bidrar
Anders hver uke for å jobbe med
neppe til et genuint
data og mobilitet. Han kunne vise
fellesskap.
elevene det nyeste nye innen
hjelpemidler for blinde. Ikke minst
GPS, fargeindikator og lydfyr
vakte interesse

“

– Men er ikke dette et veldig stigmatiserende opplegg?
– Dette er et spørsmål vi stadig må stille oss. For meg ble det
viktig at aktivitetene ikke skulle kretse rundt Anders hele tiden.
Samtidig tror jeg at usynliggjøring og tildekking av det som faktisk
skiller, neppe bidrar til et genuint fellesskap. Respekt for
annerledeshet og reell inkludering begynner med en anerkjennelse
av at vi også er ulike. Jeg tror ideen om en temauke vil kunne
tillempes og brukes av mange, men både elev og foreldre må
være med i samarbeidet og være klare for et slikt opplegg,
understreker Monica Aanstad.
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«… beste uka på skolen i år»
– Det viktigste vi oppnådde med denne uka, var nok at elevene
fikk en helt annen innsikt i hvordan det kan være å være blind.
Kunnskap bidrar til avdramatisering. Vi valgte en konkret
tilnærming i den forstand at det
var stoff som skulle læres og
Kunnskap bidrar til aktiviteter som skulle
avdramatisering. gjennomføres. Selv om personen
Anders ikke skulle være
midtpunktet i opplegget, var det
viktig at han ble ivaretatt og inkludert. Det ble stilt krav til ham,
og også han skulle lære noe nytt.

Utdanningsprogrammene
– åpne for alle?

“

Elevmiljøet er blitt bedre, sier Aanstad. Elevene tar nå mer kontakt
med Anders og våger si fra når det er noe de ikke liker. Anders
selv gir uttrykk for at han har det bedre på skolen nå. Han blir
møtt med større forståelse og føler seg ikke lenger så alene.
Teamarbeidet rundt gruppen fikk også et oppsving. Det var
inspirerende for oss pedagoger å se hvor godt elevene fulgte med
på teoretiske forelesninger om syn og blindhet. De jobbet med
stor iver med oppgavene de fikk. Og støtten fra skoleledelsen var
helt avgjørende.
– Et av suksesskriteriene er, slik jeg ser det, at skolen faktisk har
ansatt en synspedagog, sier Arne Kjeldstad fra Huseby. – Monica
var en faglig drivkraft i arbeidet med temauken. Innholdet holdt
høy kvalitet, og elevevalueringene var svært positive. En av
elevene påsto at det var «den beste uka på skolen i år».
Fra Statped nr. 3/2007
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Tone Larssen
Huseby kompetansesenter
intervjuet i Statped nr. 1/2008
Hvor mange reelle valgmuligheter har elever med
funksjonsnedsetteser? Slik det er i dag risikerer mange unge,
som sterkt synshemmede elever, å måtte legge egne valg til
side fordi skolen ikke kan tilrettelegge valgte program. Det
er også et problem at mange går ut av videregående
opplæring uten ordinær kompetanse.
Utdanningsprogrammene i videregående opplæring er i
utgangspunktet åpne for alle. Yrkesfaglige utdanningsprogrammer
er attraktive for mange elever med synsvansker. Samtidig er mange
yrkesfag så praktisk og visuelt basert at det er vanskelig å
tilrettelegge opplæringen.
− Elever som har en alvorlig synshemming, vet ofte at det kan være
vanskelig å få til en OK tilrettelegging i yrkesfag, forteller Tone
Larssen, seniorrådgiver ved Huseby kompetansesenter. − Mange
begynner isteden på studiespesialiserende utdanningsprogrammer,
selv om de ikke har interesse eller forutsetninger for å etterkomme
store teorikrav. Ofte kan skolen gi slike elever mange enetimer for
at de skal kunne få et tilpasset faglig opplegg, eller for at de skal
kunne henge med i omtrent samme fagløp som medelevene.
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Fellesskap med andre elever kan også være vanskelig. Mange
oppnår verken studiekompetanse eller fullverdig vitnemål, forteller
hun.
Studieforberedende utdanningsprogrammer, både obligatoriske
fellesfag og programfag, har mange kompetansemål som er
visuelt og praktisk basert. I yrkesfag er det enda flere.
Nødvendig å justere
− Hvis opplæringen tilrettelegges, kan mange fag være egnet for
elever med synsvansker. Samtidig er det ønskelig å kunne justere,
avvike eller på annen måte «komme rundt» slike mål − uten at
det får følger for karaktersetting og vitnemål, sier Larssen.
Hun opplever at Kunnskapsløftets kompetansemål er tilnærmet
ufravikelige.
− Vi ønsker alternative kompetansemål som elever med redusert
syn kan oppnå, så lenge faget i hovedsak ikke er uegnet for
synshemmede. Slike mål må
skolene kunne evaluere på linje
− Mange begynner med ordinære mål. I noen
isteden på sammenhenger kan det også
studiespesialiserende være aktuelt med fritak for et mål,
utdanningsprogrammer, selv eller for deler av et mål.
I matematikk fellesfag i
om de ikke har ungdomsskolen og i videregående
interesse eller justeres flere kompetansemål for
forutsetninger for å synshemmede uten at det virker
etterkomme store teorikrav. inn på karakteren. Det må bli
mulig å tilrettelegge på tilsvarende
... Mange oppnår verken måte også i andre fag. Når en
studiekompetanse eller eksamen er gitt sentralt, kan
fullverdig vitnemål ... synshemmede få tilrettelagte
oppgavesett i alle fag.

“
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I matematikk kan tilrettelegging gå på tvers av kompetansemål
uten å skape problemer. Noen mål kan synshemmede elever nå
uten justering, for eksempel ved
at seende elever leser av farger
− Vi ønsker alternative
eller måleinstrumenter. Mål som
kompetansemål.
er vanskelige eller umulige å
oppnå, er eksempelvis knyttet til
vanlig ballspill i kroppsøving, et fag som i hovedsak ellers er OK
for synshemmede, sier Larssen.

“

God rådgiving er nødvendig
Elever i ungdomsskolen skal få bedre rådgiving i valg av yrke og
utdanning som en følge av Kunnskapsløftet. − God utdanningsog yrkesrådgiving er viktig for at elever med funksjonsnedsettelser
skal kunne foreta gode valg. Samtidig kan det være komplisert å
gi gode råd til slike elever. Derfor har Huseby kompetansesenter
etablert en rådgivingsdel for elever med synsvansker i sine
elevkurs for 8. og 10. trinn og videregående skole. Interessen for
kursene har vært stor, og tilbakemeldingene fra deltakerne har
vært meget positive, forteller Larssen.
Gode ordninger?
Rådgiving er viktig, men det er minst like viktig å øke
valgmulighetene. Det finnes formaliserte muligheter for elever
som ønsker yrkesfaglig utdanning, men som av ulike grunner kan
ha problemer med å gjennomføre et vanlig løp. − Forhåpentlig vil
praksisbrev kunne bli et godt supplement til lærekandidatordningen. Kanskje kan praksisbrev – i noen fag – også bli et OK
tilbud for synshemmede elever? spør Larssen. Samtidig fastslår
hun at verken praksisbrev eller lærekandidat-ordningen løser
problemet med kompetansemål som er så visuelt eller praktisk
basert at de vanskelig kan oppnås for elever som er blinde og
sterkt svaksynte.
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Rådgiving i valg av yrke
og utdanning for elever med
synsvansker
− som ledd i elevkurs ved Huseby kompetansesenter
8. trinn (elever)
Motivere for valg av utdanning og yrke, gi innsikt i muligheter
og utfordringer og oppmuntre til å drømme og tenke rundt
ønsker og interesser.
10. trinn (elever, foreldre, kontaktlærere og rådgivere)
Individuell interessekartleggingstest og samtale om resultater,
valg av utdanningsprogrammer og fag i videregående, valg av
høyere utdanning og yrke – med fokus på synshemmede,
forventninger hos arbeidsgivere og rettigheter innen
utdanning og arbeid.

Lærekandidat-ordningen
Lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med en
lærebedrift på linje med lærlinger, men sikter mot en mindre
omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Elevene går ut med
et kompetansebevis som sier noe om hvilke kompetansemål
eller moduler han/hun har gjennomgått. Generelt sett er
ordningen lite brukt.
Praksisbrev
Høsten 2007 startet et forsøk med praksisbrev i Oslo,
Rogaland og Vestfold – innenfor anleggsgartnerfaget,
industriell matproduksjon og tømrerfaget. Ordningen har stor
vekt på praktisk opplæring. Elevene kan avlegge en prøve
etter to år og oppnå en dokumentert yrkeskompetanse, et
praksisbrev som arbeidslivet vil ha behov for. Fra høsten 2008
vil det kunne legges til rette for slik opplæring også i andre
fylkeskommuner og i andre fag.

Videregående opplæring (elever, foreldre, kontaktlærere og
rådgivere) Fagvalg og livet etter videregående skole.
Fra Statped nr. 1/2008
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Hva ønsker vi at elevkurs
skal bidra til?

Oliv G. Klingenberg
Tambartun kompetansesenter
Artikkelen gir en orientering om perspektiv og målsetting
i planlegging av kurs for elever som bruker punktskrift i
opplæringen

“

Bakgrunn
Tambartun og Huseby samarbeider om kurstilbudet til elever som
bruker punktskrift i opplæringen. Dette er i tråd med føringer fra
det tidligere styret for de statlige spesialpedagogiske
kompetansesentrene. Samarbeidet
er knyttet til organisatoriske
Kursene setter fokus på rammer, faglig innhold, oppsett av
(fag)områder som kursansvarlige og hvilke
erfaringsmessig bør fagpersoner fra Huseby og
utdypes i forhold til Tambartun som bør delta på
hvilke kurs. Dette innebærer bl.a.
det skolene gjør. at en ser på aktuelle fagemner,
faglig innhold ut fra elevens
ståsted og behovet for separate årstrinnskurs versus samling av
flere årstrinn m.m. Kursene setter fokus på (fag)områder som
erfaringsmessig bør utdypes i forhold til det som skolene gjør.

Kursene blir fordelt mellom de to sentrene, eller de kan legges til
andre regioner eller steder, for eksempel Beitostølen.
Det er alltid en målsetting at noen fra Huseby deltar på kurs på
Tambartun, og omvendt. Dermed blir det en sammenheng i
kurstilbudet over tid, samtidig som en får lagt til rette for overføring
av kompetanse mellom sentrene og utnyttet ressursene ved
sentrene på en god måte.
Etter oppfordring fra leder i Assistanse etter en workshop omkring
kurs til synshemmede elever, vil jeg her gjøre rede for metoden vi
har tatt i bruk på Tambartun når vi planlegger innholdet i kursene.
Elevenes evaluering
Når elevene evaluerer kursene, trekker de gjerne fram det å
møte andre elever i samme situasjon, som den viktigste og beste
opplevelsen. De ser det også som svært nyttig å dele andres
erfaringer og få gode tips for fritid og skole. Under kursene møter
de også voksne personer med synshemning og opplever hvordan de
behersker ulike teknikker og dagliglivets utfordringer. Det kommer
også ofte fram i elevens evalueringer at de synes det er fint å være
på Huseby eller Tambartun, fordi disse stedene er bedre tilrettelagt
for mennesker med synshemning enn hjemmeskolen, og også at
det blir stilt krav som elevene oppfatter er realistiske forventninger
til dem.
Ideologi bak kursene
I arbeidet med å velge aktiviteter tilhørende læreplanenes
målområder, har teamet på Tambartun det siste halvannet året
hentet inspirasjon fra WHOs International Classification of
Functioning (ICF) og «Den innovative 5-stegsmetoden» (DI5) 1 . ICF
og DI5 er utviklet for å ivareta livskvalitet gjennom sitt sterke fokus
1

Elmerskog, B.; M. Storliløkken & J.M. Tellevik (in press): «Fra helhetlige perspektiver på Habilitering og

Rehabilitering til funksjonelle og individuelle tiltak». Dette er en artikkel til en synsfaglig bok som er
planlagt utgitt i 2007.
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på mulighet for deltakelse i meningsfulle aktiviteter, blant annet
gjennom en analyse av individ- og miljøfaktorer som påvirker
mestringsaspektet. På grunnlag av denne ideologien og metoden
sikrer en at elevene er mottakere av meningsfulle og funksjonelle
(re)habiliteringsinnsatser. Teamet ønsker dermed å prioritere
aktiviter i kursene på grunnlag av en beskrivelse av en ønsket/
ideell fremtidig livssituasjon. I vår situasjon har dette blitt et
idealbilde på en ung voksen på om lag 20–22 år, og som er ferdig
med videregående opplæring.
Vi har laget en strektegning av denne ungdommen, som vi har
med oss når vi planlegger innholdet i kursene. Jeg døper
tegningen «Ung Voksen» når jeg utdyper noe av diskusjonene bak
utsagnene.
Teamet har tilegnet Ung Voksen noen kvaliteter som vi har sett
hos tidligere elever eller hos venner/kolleger som har en
synshemning. Dette er kvaliteter i form av kunnskaper og
ferdigheter som vi mener har betydning for deltakelse og
ungdommelig livskvalitet. Det er kursene i 2006 og 2007 som er
blitt planlagt etter denne tenkningen, og jeg vil i tilknytning til
noen av Ung Voksen sine utsagn gi eksempler fra hvordan dette
er blitt «omsatt» i kurssammenheng.
Praksisfeltet – utsagn 1
Ung Voksen sier: «Jeg er kompetent som synshemmet, på min
egen synshemning, og jeg kan bidra til at du blir trygg sammen
med meg.» Å være kompetent som synshemmet betyr for oss
blant annet det å kjenne til og mestre hensiktsmessige
hjelpemidler og kompenserende ferdigheter og teknikker i daglige
gjøremål, både for fritid og skole/arbeid. Det handler også om å
ha kunnskap om rettigheter og trygghet til «Hva ønsker vi at
elevkurs skal bidra til?» – å kunne gjøre gode valg for ulike
situasjoner. Å være kompetent på egen synshemning betyr både
det å ha kunnskap om hva synshemningen innebærer, så vel som
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årsak og eventuelle endringer. Sistnevnte tema er ikke behandlet i
kurs på Tambartun i denne perioden, og det vil selvsagt bli gjort i
nært samarbeid med elevenes foreldre/foresatte og eleven selv.
Kompleksiteten i fagfeltet vil også kreve en tverrfaglig tilnærming.

“

I det offentlige rom, uavhengig
Å være kompetent som
av om det er jobb, skole eller
synshemmet betyr for 		
fritid, er det bare et fåtall som
har kunnskaper om hva en
oss blant annet det å 		
synshemning representerer.
kjenne til og mestre 		
Men også for de som har en
hensiktsmessige
synsfaglig skolering og som til
hjelpemidler og
daglig omgås synshemmede, er
det situasjoner der en kan være
kompenserende
usikker i sin kontakt med en som
ferdigheter og
er synshemmet. Kanskje har en
teknikker i daglige
ganske enkelt lagt den faglige
gjøremål, både for fritid
listen for lavt eller høyt, med de
problemer dette kan skape. I slike
og skole/arbeid.
mellommenneskelige situasjoner
må vi skape så trygge rammer at Ung Voksen tør å gi oss et hint
om hvordan hun/han foretrekker at situasjonen blir løst.
Praksisfeltet – utsagn 2
På tegningen har vi med store bokstaver skrevet ordene ANSVAR
og SELVSTENDIGHET, og vi har latt Ung Voksen uttrykke: «Jeg kan
planlegge og gjennomføre.»
Disse ordene og denne setningen handler både om hva som skal
til for å kunne ta ansvar (et opplæringspørsmål), men også om at
omgivelsene skal ha forventninger til at eleven tar ansvar (et
holdningsspørsmål). På et kurs for fjerde trinn, der det ene temaet
var kroppsøving, ble fokus satt på ansvar for gymtøy og gympose.
Det ble derfor laget rutiner og systemer for hvor håndklær skulle
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legges når elevene kom «hjem» etter skoletid, og som hver enkelt
elev fikk lære (bl.a. mobilityrute). Et passe stort ansvarsområde for
en liten uke, men som kan få større effekt dersom vi klarer å
formidle dette tilbake til hjem og skole.
Det er ikke alle typer vesker/poser som er like godt egnet når klær,
sko og dusjremedier skal håndteres og tiden er knapp, og små
forskjeller kan gjøre garderobesituasjonen litt enklere å mestre
selvstendig. Det er slike små detaljer som personalet som arbeider
med ADL er så flinke til å fange opp, og som de kan formidle og
drøfte med elevene når temaet er: Lure løsninger i
gymgarderoben.
Praksisfeltet – utsagn 3
Ung Voksen sier: «Jeg kan kommunisere med andre, både verbalt
og med gester/kroppsspråk.» Når vi har latt Ung Voksen legge
vekt på dette, er det fordi vi har erfaringer for at dette er et
område som mange synshemmede ikke mestrer så godt som en
skulle ønske. Muntlig kommunikasjon handler mye om å kunne ta
andre sine perspektiv (desentrere) og følge opp med relevante
innspill. I sammenheng med lesing/skriving/datahjelpemidler ble
denne problematikken derfor utgangspunkt for ett av de to
temaene som kursene for sjuende trinn satte fokus på i 2006 og
2007. «Å lese for livet» er en metode 2 som legger vekt på
forholdet mellom den som leser og det som blir lest. Elevene gjør
stoffet til sitt eget ved å tenke seg inn i personer i boken (lager en
tekst), og de øver på å gi positive tilbakemeldinger på hverandres
bidrag. Å drøfte spørsmålet «Hva kan dette bety for din hverdag
og ditt liv?» sammen med andre synshemmede elever, gjør at man
kan gå i dybden på elevenes egne problemstillinger.

Kurset for niende trinn har hatt kommunikasjon som en rød tråd
for hele kurset, men da med ulike aktiviteter/innfallsvinkler til
temaet (Kroppsspråk, drama, IKT og pubertet).
Praksisfeltet – utsagn 4
Både Ung Voksen sitt forrige utsagn og det neste er knyttet til
områder som er av stor betydning i en sosial setting: «Jeg kan kle
meg og te meg i samsvar med den ungdomsskodeksen som jeg er
en del av.» Fra kursene i 2006 har jeg ingen konkrete eksempler å
vise til der dette har vært et hovedtema, men det har tidligere
vært kurstema flere ganger både på Tambartun og Huseby.
Videre arbeid
Vi har positive erfaringer med denne måten å planlegge kurs og
gjennomføre kurs på, og vi ønsker å videreutvikle denne
tenkningen. I dette ligger både det å forbedre oss på hvordan vi
kommuniserer erfaringer til hjem og skole, og også det å samle
metodiske erfaringer og bidra med kunnskap på det synsfaglige
fagområdet.
Vi har gode erfaringer med å velge ett til to hovedtema for
kursene. Det gir blant annet mulighet for at én personalgruppe
kan drøfte problemstillinger underveis i kurset (f.eks. matematikk),
når en annen personalgruppe arbeider med det andre temaet (f.
eks. kroppsøving). Å konsentrere seg om få tema harmonerer
også godt med ideologien vi nå har tatt i bruk i planleggingen.
Fra Notater nr. 1/2007

2 Metoden er utviklet av høyskolelektor Brit Arna Susegg ved Høyskolen i Nord-Trøndelag, og hun har
også veiledet personalet ved Tambartun. Randi Rusten har presentert opplegget på Nordisk konferanse
for synspedagoger i Sandefjord, september 2007.
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Kurs for elever med
Neuronal Ceroid
Lipofuscinose (NCL)

Else Grøseth
Tambartun kompetansesenter
Innledning
I en årrekke har Tambartun kompetansesenter gitt tilbud om kurs
til grupper av elever i skolepliktig alder med diagnosen Neuronal
Ceroid Lipofuscinose (NCL). Den eldste gruppen av elevene som
nå er ferdig med videregående skole, har årlig møttes til elevkurs
på Tambartun siden først på nittitallet. Elevene har hatt tilbud om
elevkurs sammen med sin lærer/assistent, som i tillegg til å være
ledsager for elev også er medarbeider under kurset.
Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av intervju, evalueringer
og samtaler med elever, lærere og annet fagpersonale som har
deltatt på kursene.Artikkelen beskriver også et kurs for en yngre
gruppe elever, som var et samarbeidsprosjekt mellom Melhus
videregående skole og Tambartun kompetansesenter.
Hovedmålene for elevkursene:
• Elevene skal møte andre elever som er i samme situasjon
som de kan identifisere seg med.
• Elevene skal delta i et aktivt, sosialt fellesskap.
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•
•

•

Tilrettelegge for ny læring og vedlikehold av ferdigheter
gjennom felles aktiviteter.
Lærere og assistenter som er med på kurset, skal få nye
ideer til det pedagogiske arbeidet som de kan nyttiggjøre
seg i skolehverdagen.
Elever og ledsagere skal gjennom aktiviteter og felles
opplevelser kunne dele kunnskap, knytte kontakter og
danne nettverk.

Gjennomføring
Aktivitetene blir lagt til rette ut fra den enkelte elevs interesser og
behov, og blir spunnet rundt et felles tema. Alle aktivitetene blir
grundig planlagt og lagt til rette for at elevene selv skal mestre
mest mulig, og at det skal være trygt og forutsigbart for eleven.
Fellesskapet har spesielt stor betydning, da dette er unge, sårbare
mennesker som har opplevd mange tap, både funksjonstap og
tap av venner.
Hver enkelt elev skal føle at han/hun blir respektert, være
deltagere og i størst mulig grad mestre sin egen situasjon.
En utfordring for Tambartun er å legge til rette aktivitetene på en
slik måte at elevene skal få opplevelse av mestring, anerkjennelse
og et styrket selvbilde. Et av mange viktige elementer i
tilretteleggingen, er tid. Disse elevene trenger ofte god tid til å
oppfatte budskapet som blir gitt, og tid til å handle.
Gruppetilhørighet er sentralt, og det er derfor viktig å legge til
rette for felles aktiviteter som bidrar til dette.
Bruk av lyd er et viktig hjelpemiddel for synshemmede mennesker.
Når hukommelsen etter hvert svekkes, slik det vil gjøre hos disse
elevene, er bruk av lyd et særdeles godt hjelpemiddel. Bruk av lyd,
lydopptak og bildebok har en sentral plass i kurset.
Disse elevene trenger hjelp til å gjenkjenne og gjenoppleve
hendelser de har vært med på, og lydopptakene og bildebøkene
de får med seg hjem, bidrar til dette.
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Hva er nytteverdien av kurset for eleven?
Elevene møter jevnaldrene som er i samme situasjon, og det blir lagt
vekt på god pedagogisk tilrettelegging for elevene. Etter hvert som
venner blir borte, er kanskje de elevene som de møter på kurs,
de eneste vennene de har.

veldig alene i arbeidet med eleven. I den daglige
arbeidssituasjonen er det ingen å rådføre seg med. Det er viktig å
ha andre å dele tanker, følelser og erfaringer med. Å jobbe med
disse elevene er helt spesielt, og en møter ofte liten forståelse
blant kolleger eller andre som ikke kjenner til sykdommen NCL.

Hva sier ledsagerne om nytten av aktivitetskursene?
I elevens skolehverdag blir det brukt tid på å forberede opphold på
Tambartun.
Elevene sammen med foreldre, lærere og assistenter bruker tiden
før kurs til å forberede seg på temaet for kurset. Det kan være
sanger som de skal bidra med, eller roller de skal ha som de må
forberede seg på. Disse forberedelsene representerer et felles mål å
arbeide mot for lærer og elev. Eleven må finne ut hva han/hun
trenger å ha med av klær og utstyr og hvordan de skal reise.
Elevene skriver brev til hverandre og avtaler tidspunkt for reise og
når de kan møtes på flyplassen. Lærer og assistenter opplever dette
som veldig positivt, da det etter hvert ikke drives «vanlig skole».

Ledsagerne uttrykker hvor viktig det er med nye impulser i det
videre arbeidet i hjemmeskolen, da det er lett å «gå tom» for
ideer. Ledsagerne sier det er godt å se at elevene har stor glede av
å være sammen. De opplever at elevene blir mye mer våkne og
engasjerte. Elevene gleder seg lenge før de skal til Tambartun og
snakker om oppholdet flere uker etter et at de er kommet hjem.
Elevene opplever å være sammen med jevnaldrende med felles
interesser på ettermiddag, noe som for de fleste ikke forekommer
hjemme. Her er det snakk om økt livskvalitet for den enkelte.

Kursene med forberedelse og etterarbeid blir en viktig del for å
gjøre skoletilbudet mer meningsfylt etter hvert som sykdommen
skrider fram. Elevene gleder seg lenge før de skal til Tambartun, og
mye av samtalene går ut på å snakke om det som skal skje når de
kommer til Tambartun. Å være med å påvirke tema og innhold i
kurset gir elevene mulighet til å engasjere seg og ha forventninger.
Elevene vil oppleve at det stilles realistiske forventninger til dem.
Under kurs
Ledsagerne får utveksle erfaringer med andre fagfolk som jobber
med elever med NCL. De får veiledning, og kan drøfte
problemstillinger og erfaringer med personale på Tambartun.
Ledsagerne gir uttrykk for at det er viktig å få bekreftelse på og føle
trygghet for at det de gjør er riktig. Ledsagerne uttrykker også en
vanskelig arbeidssituasjon på hjemmeskolen, der de opplever å stå
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På hvilken måte kan det som er lært på Tambartun
overføres til skolehverdagen?
Ledsagernes opplevelse av å delta på elevkurs er at de får nye
ideer og erfaringer fra ulike fagområder som f.eks. forming,
kroppsøving, matlaging, lyd og ideer til fritidsaktiviteter. Det er
nyttig å utveksle erfaringer med andre fagpersoner omkring
arbeidet med eleven. Å hente nye ideer er viktig i det videre
arbeidet på skolen eller dagsenteret hjemme. Det blir laget
elektronisk billedbok og fotoalbum etter endt kurs. For elevene er
det viktig å kunne vise medelever og andre hva han eller hun har
opplevd på kurset. Overføringsverdien til skolen betyr veldig mye
for ledsagerne, blant annet er felles opplevelser viktig i den
daglige kommunikasjon mellom ledsager og elev og de øvrige
omgivelsene.
Avslutning
Den eldste elevgruppen har kjent hverandre fra de var 9–10 år, og
har mange positive opplevelser sammen. Mange opplevelser kan
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de huske, eller fremkalle gjennom samtaler eller historier knyttet
til lydopptak. Mange av ledsagerne, assistenter eller lærere har
arbeidet med elevene over tid, og har vært med elevene på de
fleste av kursene på Tambartun. Dette medfører stor grad av
trygghet og betyr mye for stabiliteten og kommunikasjonen
mellom elev og ledsager i etterkant av kurset. Vi vet at mange av
disse elevene blir ensomme, og vi tror faste, gode møtearenaer er
viktig for dem. For alle er det viktig med sosiale relasjoner til andre
mennesker. For denne elevgruppen som opplever at venner
forsvinner, blir de vennene og Tambartun som sosiale arenaer,
ekstra viktig.
Elevkurs for en yngre gruppe synshemmede elever med Neuronal
Ceroid Lipofuscinose (NCL) – et samarbeidsprosjekt
En type elevkurs for en yngre gruppe elever med NCL har blitt
gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Melhus
videregående skole og Tambartun kompetansesenter.
Målsetningen med samarbeidet var tosidig. De synshemmede
elevene skulle møte andre ungdommer, og kurset skulle være et
ledd i opplæringa for studentene ved Melhus videregående skole.
Temaet for kurset var «Vinteraktiviteter».
I forkant av elevkurset, gjennomførte vi to dagers kurs på
Tambartun for studenter og lærere fra Melhus videregående skole.
Det var 13 studenter og to lærere som deltok.
Noe av innholdet var:
• Orientering om Tambartun kompetansesenter
• Konsekvenser av synstap
• Mobilitet
• Video og diskusjoner
• Miljøregler
• Gjennomgang av planene for kursuka
• Fordeling av ansvar og oppgaver
Studentene fikk ansvar for å lage spørsmål til skiaktivitetene,
fotografering, lage billedbok og diplomer.
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Fem synshemmede elever deltok på kurset. Elevene, studentene,
lærerne, elevenes ledsagere og personale fra Tambartun var
samlet til en hyggelig stund med mat i kantina ved ankomst
mandag ettermiddag. Deretter var det «Å bli kjent med
hverandre»-leik. Alle satt i en sirkel med oppgaven å sende ballen
til «en annen person». Tilleggsoppgaven var å si sitt eget navn når
man fikk ballen. Etter hvert som man ble kjent med hverandre, sa
man navnet på aktuell mottaker. Ankomstdagen ble avsluttet med
aktiviteter i svømmehallen og spill i huset der elevene bodde.
Elevene og studentene spiste frokost sammen hver dag.
Ansvarsområdene var fordelt slik at to studenter var sammen med
hver sin elev på formiddagen og to andre studenter var sammen
med eleven i aktiviteter på ettermiddag og kveld.
Det ble laget ett vers til en kurssang hver kveld, og sangen ble
sunget i frokostsamlingen hver morgen. I tilknytning til frokosten
gjennomgikk en dagens program.
Hver dag var det uteaktiviteter, som aking, leik i snø, lage snøborg
og å gå med truger. På skidagene var det organisert postløyper,
der elevene fikk trene skiferdighetene sine, og en del teoretiske
oppgaver som elevene i fellesskap skulle løse. Løypa var utformet
som en sirkel med ulike utfordringer.
I løpet av kurset var det også rom for andre sosiale aktiviteter, som
besøk på Tyholttårnet, handletur og aktiviteter som Goal Ball og
Show Down.
Siste kvelden på kurset var det avslutningsfest med god mat og
underholdning, spørrekonkurranse og dans. Noen overnattet ute i
lavvo siste natten på Tambartun.
Diplomene som studentene hadde laget, ble delt ut i kantina på
avslutningen. Det oppsto mange flotte relasjoner mellom elevene
og studentene.

303

Per Fosse og Oliv G. Klingenberg
(red.)
Pedagogiske og psykologiske
perspektiver på opplæring av
synshemmede

Bøker og
		 veiledningshefter
				

Fra Huseby og Tambartun

				

kompetansesentere

I denne boken presenteres tema fra
arbeidet med blinde og svaksynte
personer, med og uten sammensatte
vansker. Det veksler mellom artikler
som tar for seg grunnleggende emner,
og fordypingsemner innen enkelte
andre områder. Selv om boken presenterer artiklene i en naturlig
rekkefølge, kan de leses helt uavhengig av hverandre.
Bidragsyterne er forelesere på det nettbaserte videreutdanningstilbudet for personer som arbeider med mennesker
med synshemming. Høsten 2002 kunne Tambartun for første
gang tilby et nettbasert videreutdanningstilbud for disse. Dette var
et samarbeid med Pedagogisk institutt NTNU og NTNU Videre,
som har ansvar for nettbasert utdanning.
Tambartuns rolle i dette arbeidet må ses i sammenheng med at
senteret, i et samarbeid med Huseby kompetansesenter i Oslo, har
som del av sitt arbeidsoppdrag å samle og spre kompetanse innen
fagfeltet. Et innføringskurs innen synspedagogiske fagemner ble
siden fulgt opp med nye fordypingskurs innen mobilitet og
opplæring av pedagogisk blinde elever. Hvert av kursene er i dag
godkjent med 15 studiepoeng.
Tambartun kompetansesenter i samarbeid med Snøfugl, 2008
ISBN 978-82-7083-128-9
Boka koster kr 250, og kan bestilles fra www.snoefugl.no eller fra
Tambartun kompetansesenter.
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Monica Aanstad og Arne Kjeldstad
Synsuka – temauke om syn og det å
være blind
Heftet tar utgangspunkt i et opplegg for
å bedre trivsel og læringsmiljø i en
elevgruppe på 5. trinn, hvor en av
elevene er blitt blind. Tanken er at jo mer
kunnskap elevene har om syn og om det
å være synshemmet, jo enklere er det å
lykkes i faglig og sosialt fellesskap.
Elevaktivitetene i heftet kan
forhåpentligvis gi ideer og være til inspirasjon for arbeid på andre
trinn, kanskje også i forhold til andre funksjonsvansker.
Et arbeidshefte er også utarbeidet.

Bente Wetaas Kettler, Edle Marri
Jessen og Marit Kolstad
Vi lager hus
Elevene lager hus, faktisk enhel liten
by med boliger, butikker og
McDonalds. Alle er med, også eleven
som er blind.
Synspedagogikk som kan styrke
fellesskapet og komme hele gruppen til gode, er det rådgiverne
fra Huseby kompetansesenter vil formidle i dette heftet. En DVD
følger med.
Huseby kompetansesenter, 2006
Statped skriftserie nr. 46

Huseby kompetansesenter, 2007
Statped skriftserie nr. 58A og 58B.
Anne Engh og Bente Corneliussen
Er ansvarsgrupper et redskap for
foreldre med synshemmede barn?
Hovedfagsoppgave i
spesialpedagogikk, Trondheim,
Pedagogisk institutt NTNU, våren
2007.
Resultet av en spørreundersøkelse
viste at foreldrene til synshemmede
barn i alder 0–10 år opplevde det som
meningsfylt å delta i ansvarsgrupper.
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Gunleik Bergrud

Hilde Havsjømoen, Ole Erik Jevne,
Randi Kvåle, Oddvar Øyan

Enkelt kurs i punktskrift :
Lite, men nok

Matematikk med leselist
Metodisk veiledning for lærere til
elever på 5.–7. trinn som bruker
punktskrift

Dette er et enkelt kurs i punktskrift,
som kombinerer punktskrift på papir
med punktskrift på leselist og syntetisk
tale. Kurset består av instruksjoner
(CD-ROM og hefte) og øvelser og
lesestykker (en punktskriftperm)

Veilederen gir en innføring i hvordan
en elev som bruker punktskrift, kan
benytte leselist og pc i matematikk.

Huseby kompetansesenter, 2008
Statped skriftserie nr. 66

Huseby kompetansesenter og 		
Tambartun kompetansesenter, 2007
Statped skriftserie nr. 43

Gunleik Bergrud
Tor Ulland
Punktskrift i dagliglivet – pdl
Internet Explorer med
skjermlesaren Jaws 6.2

Oppslagsbok for seende og
synshemmede som vil bygge videre på
sine kunnskaper om punktskrift.

Å bruka Internet Explorer med
skjermlesar skil seg ganske mykje frå
slik ein sjåande vil bruka programmet.
For ein som er blind, kan det å surfa
på Internett vera ganske vanskeleg.
Heftet er først og fremst tenkt for
lærarar eller andre som underviser 		
blinde i bruk av Internett.

Huseby kompetansesenter, 2007
Statped skriftserie nr. 50
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Huseby kompetansesenter, 2007
Statped skriftserie nr. 47
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Nelly Kvalvik og Oddvar Øyan

Rolf Lund og Mette Holmen
Kongsrud

Undervisning i bruk av PC med
leselist i grunnskolen
Skrevet for skjermleseren Jaws 5.10

Døvblinde – rehabilitering og
livskvalitet – sluttrapport

Heftet konkretiserer læringsmål og er
et hjelpemiddel for lærere som
underviser elever som bruker PC med
leselist.

Dette er et nordisk prosjekt om
døvblindblitte og deres vurdering av
ny teknologi og muligheter for
deltagelse i samfunnet. Prosjektet
(2001–2006) er gjennomført av
Rikstrygdeverket i Norge med støtte fra
Nordiskt utvecklingscenter för
handikapphjälpmedel og Huseby
kompetansesenter.

Huseby kompetansesenter, 2006
		Statped skriftserie nr. 41

Nelly Kvalvik og Oddvar Øyan

Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2007

Undervisning i bruk av PC med
leselist i grunnskolen
Skrevet for skjermleseren Supernova/
Hal 6.51

Solveig Hovlandsvåg Røkke
En kvantitativ studie av
synsfunksjon hos barn/unge med
autisme

Heftet konkretiserer læringsmål og er
et hjelpemiddel for lærere som
underviser elever som bruker PC med
leselist
Huseby og Tambartun 			
kompetansesentre, 2006
Statped skriftserie nr. 42

310

				
				
				

Masteroppgave i pedagogikk, med
fordypning i spesialpedagogikk.
Trondheim, Pedagogisk institutt NTNU,
våren 2007. Analyser viste at barn og
ungdom i utvalget med dårligst
språkfunksjon også hadde høyest
forekomst av skjeling og vansker med
øye–hånd-koordinasjon og lavest visus.
Oppgaven fås ved Tambartun 		
kompetansesenter
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Knut Braandsborg

Tone Larssen

Er det noe galt med øynene mine?
I samarbeid med ASSISTANSE har Knut
Brandsborg fra Huseby
kompetansesenter samlet en del
nyttige betraktninger omkring
reaksjoner, følelser og tanker hos
foreldre som får et barn med
synshemming eller annen
funksjonsnedsettelse.

En historisk oversikt over
skoletilbudene i Norge
for elever med synshemming
Heftet gir en oversikt over
videregående opplæring og
utviklingen fram mot endelig avvikling
av spesialskoletilbudene
på slutten av 1900-tallet.
Huseby kompetansesenter, 2007
Statped skriftserie nr. 54

Assistanse, 2008
E-post: kontor@assistanse.no

Anne-Lise Rygvold og Terje Ogden
(red.)

Randi Wist
Sjer’n eiller sjer’n ikke? Eiller sjer’n
bærre når’n vil sjå?
Masteroppgave i pedagogikk, med
fordypning i spesialpedagogikk.
Trondheim, Pedagogisk institutt NTNU,
våren 2007. Oppgaven er en studie
av et multifunksjonshemmet barn
med fokus på bruk av emosjonelle
opplevelser for å skape visuell
oppmerksomhet og interesse.
Fås ved henvendelse til Tambartun 		
kompetansesenter

Innføring i spesialpedagogikk
Boken gir en generell innføring i
spesialpedagogisk praksis og er
skrevet for lærer- og
førskolelærerutdanningen. I boken vil
du også finne et kapittel om syn og
synsvansker forfattet av Sidsel
Brøndmo, Huseby kompetansesenter.
				

4. utg., Gyldendal Akademisk, 2008

For mer informasjon om de enkelte statpedhefter, se
www.statped.no/bibliotek

312

313

Bidragsytere Syn 2008
Liv Berit Augestad, professor, NTNU, rådgiver,
Tambartun kompetansesenter
Gunleik Bergrud, synspedagog, rådgiver, Huseby kompetansesenter
Marita Deila, førstekonsulent, Huseby kompetansesenter
Jørgen Diderichsen, overlege, Frambu, Senter for sjeldne 			
funksjonshemninger
Bengt Elmerskog, cand.polit., avdelingsleder,
Tambartun kompetansesenter
Kerstin Fellenius, Ph.D., assistant professor, Department of Human 		
Development, Learning, and Special Education, Stockholm 		
Institute of Education
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