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Forord
Med denne artikkelsamlingen inviterer vi til lesing av tekster fra det
synsfaglige arbeidsområdet. Utvalget spenner fra vitenskapelige
artikler til mer lettlest stoff. Tematisk er artiklene samlet om temaer
som språk og lesing, perseptuelle synsvansker, psykososiale vansker
og tidlig innsats i opplæringen. De fleste artiklene har allerede vært
publisert i ulike tidsskrifter, men vi ønsker med denne samlingen å
gjøre dem mer tilgjengelige for personer med synsnedsettelse, fagfolk,
studenter og andre interesserte.

Artikkelsamlingen er den tredje i rekken og blir utgitt i anledning
blindeundervisningens 150-årsjubileum i Norge. Vi har i den anledning
kostet på oss et lite album med historiske bilder. Vi håper at bildene
vil glede og at artiklene vil være til nytte og inspirasjon.

Huseby kompetansesenter i november 2011
Synnøve M Sydnes
Redaktør
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Tidlig innsats
er ikke som før
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Tidlig innsats
er ikke som før
Synnøve M Sydnes
Det er et par sjumilssteg fra det fireåringen Tormod Prytz, som er
blind, opplevde for sytti år siden til det små Tormoder opplever i
barnehage og skole i dag. Kontrastene mellom den gang og nå er
slående. Men hvordan vil ettertiden vurdere vår innsats for en
likeverdig opplæring i dag?

Å være tidlig ute med pedagogisk innsats for å forebygge problemer,
er langt fra en ny idé. Det får vi et eksempel på når vi her skal foreta
et lite tilbakeblikk i blindeundervisningens lange historie. Vi skal til
barnehjemmet Østafor på Jessheim. Kanskje kan vår lille
historiefortelling tjene til å speile noe av dagens praksis? Kanskje kan
det å minnes inspirere til andre perspektiver i vårt arbeid for små og
store som er synshemmede? Sikkert er det at det er god grunn til å
jubilere når blindeundervisningen i Norge nå fyller 150 år. For mye er
blitt bedre.
Østafor
Vi skal sytti år tilbake i tid. Reisens mål var barnehjemmet Østafor.
Navnet hadde en klang av eventyr, prinsesser og troll. Mange små
barn som var blinde, reiste lenger enn langt for å komme dit. Fra hele
landet ble de sendt, noen tjue mil, andre over hundre mil. Uendelig
lang var veien for en pode på ett og et halvt år, eller for tre-fire-femseks-åringer. Men vel innenfor gjerdet på Østafor ble fortryllelsen
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brutt. Der ble barna forlatt av mor, far, eller hvem det var som hadde
fulgt dem. Vi kan bare gjette oss til hvor uforstående barna sto igjen
da de voksne dro fra dem, kanskje for et helt år, kanskje for flere år.
Det skal ikke mye fantasi til for å se for seg all den forvirring, lengsel
og angst dette kunne føre med seg.
Her på Østafor skulle barna forberede seg til blindeskolen og livet
som synshemmet. Her skulle de lære og være. Fortellingene vi hører
fra Østafor handler mer om strenge rutiner, kustus og straffemetoder
enn det de lærte. Var de ikke snille, kunne de få ris, bli låst inne i et
kott eller gå til sengs uten kveldsmat. Måltider, utelek, andakter og de
tre daglige dobesøkene kom til faste tider. Hvordan kan det ha vært å
være foreldre? Hvordan var det å sende sine små barn fra seg og
overlate dem til fremmede på et barnehjem?
Langt bort fra mor og far
Tormod Prytz hjalp oss til å forstå litt mer da han i år ble intervjuet i
anledning Husebys fagdager. Rolig og sindig delte han sine erfaringer
med oss, men historien fra Østafor var rystende nok for oss som
hørte på. Selv var Prytz fire og et halvt år da han ble sendt de hundre
milene fra Steigen til Østafor på Jessheim. På grunn av krigen og
faren for miner langs kysten, fikk han ikke komme hjem igjen til sine
før han var 11 år. Da kjente han ikke igjen sin egen mor. Han snakket
riksmål fordi det var forbudt å snakke dialekt på Østafor, det var
«stygt». Ikke til å undres over at han til å begynne med følte seg som
en fremmed i sin egen familie.
Prytz tok oss med inn i det han mente måtte være foreldrenes
dilemma. Det hadde aldri vært blinde barn der i bygda, og ingen kunne
noe om blinde. Hva skulle de gjøre, og hvordan skulle det gå? Etter en
tid fikk foreldrene det rådet, mest sannsynlig av noen fra
Blindeforbundet, at det beste for ham var å komme til barnehjemmet
Østafor. Der kunne han få lære å klare seg som blind. Foreldrene
hans ville ham utvilsomt det beste, de gjorde det de trodde var best
for sønnen.
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– Det jeg er mest stolt over, sa Prytz, er at jeg greide å forhindre at
mine to yngre brødre, som også er blinde, ble sendt til Østafor. Da
han kom tilbake til Steigen, var de to små guttene så godt som
reiseklare og skulle hentes. Han undrer seg den dag i dag over at
foreldrene lyttet til og stolte på sin elleveårige sønn som de knapt
kjente. Brødrene slapp å dra til Østafor. De fikk bo hjemme og gikk på
bygdeskolen fram til de skulle begynne på Dalen offentlige skole for
blinde i Trondheim.
Til internatskolen Dalen i Trondheim kom elever som var
synshemmede fra hele landet. Dalen har en svært sentral plass i
blindeundervisningens historie i Norge. Men vi skal ikke stanse her,
bare minne om at selv om barna var i skolealder og større enn barna
på Østafor, og selv om undervisningsopplegget, ut fra sin tid, framsto
som solid og godt, forteller mange i dag om store menneskelige
omkostninger. Svært mange hadde måttet reise hjemmefra.
Skoleferdigheter og såkalte blindeferdigheter ble ofte gode, men
prisen kunne likevel bli svært høy for den enkelte.
Sjumilssteget
Det er nå vi skal ta sjumilssteget fram til vår tid. Hvordan ville livet ha
artet seg for en liten Tormod fra Steigen i dag? Jeg tror vi med
sikkerhet kan si at han ville ha fått en helt annen oppvekst enn for
sytti år siden. Mest sannsynlig ville foreldrene allerede på
barselavdelingen fått informasjon om hjelpeapparatets tilbud.
Det ville ikke ha gått lang tid før en synspedagog fra Tambartun
kompetansesenter dukket opp, kanskje allerede på sykehuset.
Synspedagogen ville ha veiledet foreldrene om det å få i gang
samspill, lek og etter hvert også språkutvikling. De ville fått tilbud om
foreldre-barn kurs på Huseby eller Tambartun kompetansesenter.
Der ville de møtt andre foreldre i en liknende situasjon. Opplevelsen
av å være alene med store og annerledes oppgaver som foreldre, ville
bli dempet. Og best av alt: Tormod ville få være nær foreldre og
søsken, hver dag. Han ville dessuten ha snakket kav nordlending.
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Kan noe være viktigere i blindeundervisningens historie enn det at
barna etter hvert fikk bo hjemme hos foreldre og søsken fra de var
små og opp gjennom hele skolegangen? Det ble slutt på at barna
måtte flytte til der synskompetansen befant seg. I dag er det den
synspedagogiske kompetansen som skal følge barn og unge der de
er; i barnehage, skole og utdanning.
Bildet av hvem som trenger synsfaglig kompetanse i dag har endret
seg dramatisk siden Tormod Prytz var liten. Medisinske nyvinninger
gjør at det ikke lenger er så mange barn som blir født blinde uten
tilleggsvansker; gjennomsnittlig bare fire-fem-seks i året. Men
medisinske framskritt har paradoksalt nok ført til en betydelig økning
av andre typer synsvansker som perseptuelle synsvansker. Dette
skyldes blant annet at prematurt fødte med lav fødselsvekt lever opp.
Til bildet hører også at barn med store og sammensatte vansker ikke
lenger blir kategorisert som «ikke opplæringsdyktige», men får
skolegang som alle andre barn. Dermed blir mange av dem henvist til
Huseby og Tambartun. Den prosentvis største gruppen som blir
henvist til kompetansesenteret i dag, er da også barn og unge med
sammensatte vansker. Mer stabilt er antallet barn og unge i
skolepliktig alder som er svaksynte, de teller drøyt ett tusen.
At barn med synshemning og store og sammensatte vansker blir tatt
på alvor på en helt annen måte i dag, ser vi et eksempel på i
artikkelen «Relasjonell visuell oppmerksomhet» her i boken. Her følger
vi blant annet nyfødte Stian med store sammensatte vansker. Han vil
ikke bruke synet sitt, noe som krever et nitidig arbeid av foreldre og
synspedagog. En tidlig innsats med relasjonell synsoppmerksomhet
som metode, gjør at gutten etter hvert får nyttiggjort seg det synet
han har.
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Om å ta barnas språk og lesing på alvor
Det er i dag ulike forskningsprosjekter for barn som Tormod og barn
med andre synsrelaterte vansker. Vi vet at språkutviklingen byr på helt
spesielle utfordringer for barn som er blinde og sterkt svaksynte, og
dermed også for deres foreldre og pedagoger. Forskere har tatt tak i
dette, og prosjektet «Språkutvikling hos barn som er blinde og sterkt
svaksynte» er blitt et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Huseby
kompetansesenter og lokale barnehager som har et barn som er
blindt eller sterkt svaksynt.
Hva når et barn befinner seg i en gråsone mellom det å være blind og
svaksynt? Tidligere var spesialskolens tilbud nokså ensrettet: Ikke
bare blinde, men også svaksynte måtte lære seg punktskrift. Alle
skulle gjennom samme opplegg, enten de hadde syn eller ei. I dag har
vi tatt et sjumilssteg bort fra denne praksisen. Astrid Kristin Vik har
nedlagt et stort arbeid når det gjelder nettopp «gråsonebarn» og
lesemedier. Skal elevene bruke punktskrift eller utnytte sin synsrest
eller gjøre begge deler? Det siste innebærer en ekstrainnsats for både
barn, foreldre og pedagoger. Eller kan lydbok og syntetisk tale være
løsningen? Det er ikke bare synsstatus som spiller inn når slike valg
skal tas. Også barnets preferanser og muligheter ellers skal telle
med. I boken gjengir vi to av Viks artikler, den ene som et
sammendrag. Begge tar for seg denne marginaliserte gruppen i norsk
skole. Krevende valg skal tas når det gjelder lesemedier, valg som vil
få konsekvenser for resten av skolegangen, for utdanning og yrke.
Artiklene inngår i hennes Ph.D.-avhandling.
Vi smiler verken overbærende eller uforstående når vi møter
fenomenet ekkolali hos barn etter å ha lest forskningsartikkelen om
ekkolali av Gro Aasen og hennes medforskere. Vi får følge en gutt som
er blind, og som har autistiske trekk. Forfatterne vekker vår interesse
og nysgjerrighet for det som i utgangspunktet kan lyde som helt
meningsløse utsagn fra barnemunn. Vi får innsikt i hvordan ekkolali
kan bane en vei til forståelse for barnets kommunikasjon. Dette synes
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å være en type tidlig innsats med språklig forløsningskraft, og som
etter alt å dømme støtter opp om grunnleggende kommunikasjon og
språkutvikling.
Et forskningsarbeid hvor synsfunksjon hos prematurt fødte skolebarn
blir sammenliknet med en større kontrollgruppe, er i gang på Huseby i
samarbeid med University of Reading i England. Muligheter for tiltak vil
så bli vurdert opp mot de funn som gjøres. Det er allerede
framkommet funn som ser ut til å bli interessante ikke minst når det
gjelder lesefunksjonen hos prematurt fødte elever. Et viktig arbeid for
å få mer kunnskap om deres synsfunksjon.
Inkludering – optimisme og nedtur
På 90-tallet forlot de aller siste heltidselevene det som den gang het
Huseby utdanningssenter. Spesialskolen ble nedlagt. Endelig skulle
elevene bli sosialisert inn i fellesskapet blant andre barn og unge og i
samfunnet for øvrig. Optimismen var stor når det gjaldt de sosiale
aspektene ved skolens inkluderingsprosjekt. Bekymringene knyttet
seg først og fremst til hvordan elevene skulle klare seg faglig. Skolene
manglet kompetanse på synsfaglig tilrettelegging og hadde en ytterst
mangelfull kompetanse på leseopplæring for punktskriftbrukere.
Hvordan skulle det gå i geografi, naturfag, fysikk, kjemi og matematikk
for elever med synsnedsettelse?
Det viste seg å gå tvert i mot de flestes spådommer. Det faglige
arbeidet i skolen gikk langt bedre enn det å få inngang i det sosiale
fellesskapet. Det viste seg å bli en stor utfordring for skolen å
organisere og tilrettelegge undervisningen slik at synshemmede kan
delta i fellesskapet, både faglig og sosialt. Situasjon er fremdeles
utilfredsstillende mange steder.
To av artiklene i samlingen handler nettopp om deltakelse i det
sosiale fellesskapet og kan med fordel leses som et bakteppe eller
som en begrunnelse for hvorfor det er så viktig med tidlig innsats,

12

ikke minst når det kommer til det å bli inkludert i fellesskapet.
Interessant i så måte er studien der 81 elever som er svaksynte,
deres foreldre, lærere og en kontrollgruppe var med. Artikkelen
«Synshemning og psykososial tilpasning i grunnskolealder» refererer til
studien som viser at elever som er synshemmede, har større vansker
med psykososial tilpasning enn sine medelever. Miljøfaktorer og
tilrettelegging av læringsmiljøet har større betydning enn faktoren
synshemning, når psykososial tilpasning og utvikling skal forklares,
hevder forfatterne. Igjen ser vi at det gjenstår et arbeid i skolen for at
svaksynte i større grad skal få oppleve seg som en del av
skolefellesskapet.
Ungdom med synsnedsettelse og deres relasjoner er tema i artikkelen
«Balansekunst”. Dette er en kvalitativ studie med narrativ tilnærming.
Den tar opp flere sider ved ungdomslivet. Mange elever sier at alt går
fint, men når de skal konkretisere og gå dypere inn på sine sosiale
gjøremål og opplevelser, viser det seg en tendens til å pynte på
historien om det å være utenfor fellesskapet. Ut i fra dette diskuterer
forfatterne blant annet gehalten i kvantitative studier når det gjelder
elevers psykososiale situasjon.
Forebyggende innsats
Å oppleve å være med i fellesskapet – det er først og fremst her vi ser
at det butter i dag. Det praktisk-pedagogiske repertoaret skulle være
stort og bredt nok for å kunne forebygge utenforskap. Og dyktige
lærere lykkes også i å organisere klasseromsundervisningen slik at
den synshemmede opplever å være en del av fellesskapet.
Metodikken blir tilpasset gruppen og spesialundervisningen blir
organisert slik at den inngår i en inkluderende setting. Men den gode
praksisen mange lærere utvikler, blir i for liten grad tatt vare på og
delt med resten av skolenorge.
Noen opplever å miste synet plutselig eller gradvis som barn, unge
eller som voksne. Ikke minst for dem er forebyggende innsats viktig.
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I boken har vi tatt med et eksempel på dette i artikkelen «Tidlig
innsats for voksne». Når synet svikter, er det nødvendig å komme
raskt i gang med tiltak for å kunne mestre daglige gjøremål, lesing,
skriving og jobbrelaterte ferdigheter. Det trengs opplæring i det å
kunne finne fram, og ikke minst i det å gjenvinne sosiale ferdigheter
ved en såpass stor omveltning i livet. I artikkelen «Etter et hjerneslag
– synsforstyrrelse og lesing» blir betydningen av tidlig synsfaglig
innsats i rehabiliteringen tydelig for oss. Gunleik Bergrud snakker i sin
artikkel til dem som opplever å miste synet. Han ber dem tenke nøye
igjennom behovet for å lære punktskrift, hva de egentlig trenger å
skriftliggjøre eller å lese.
Hvordan vil vår innsats i dag bli bedømt?
Det utfordrer oss at historien ikke nødvendigvis beveger seg i en rett
linje mot det bedre. Etter flere titalls år med en utmerket ideologi,
etter hvert også en utmerket lovgivning for likeverdig opplæring og
etter flere store skolereformer, vet vi alle at vi har et stykke vei igjen å
gå. Intensjonene har vært de beste, men implementering og
etterlevelse virker fremdeles for tilfeldig. Hvordan vil ettertiden vurdere
vår praksis og vårt arbeid for en likeverdig opplæring?
Historikeren Synne Corell legger vekt på hvordan språket kan påvirke
vår historieforståelse. I sin forelesning på Husebys fagdager våren
2011 gav hun blant annet eksempler på historiefortelling i passiv
form. I vår sammenheng ville det kunne lyde som følger: «Små blinde
barn ble sendt til barnehjemmet Østafor». Eller: «Synshemmede elever
ble inkludert i norsk skole». Det er informasjon i dette, men mye
vesentlig blir ikke kommunisert, forhold som kan fordreie vår
historieforståelse på viktige punkter. Utsagnene mangler aktivt
handlende personer. Corell viste hvordan historien åpner for en annen
og rikere forståelse når den får et handlende subjekt. Hun la vekt på
den betydningen mikrohistoriene kan ha for vår historieforståelse.
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«Blinde barn ble sendt til barnehjemmet Østafor». Historien blir en
annen når vi får vite at: «Foreldrene bestemte at Tormod skulle til
barnehjemmet Østafor. De fulgte ham, tok avskjed med ham og dro så
hjem til Steigen uten sin lille fireårige sønn». Her kommer foreldrene
inn som handlende subjekter i fortellingen, noe som gir andre
dimensjoner til det som faktisk skjedde. Mikrohistorien fra Steigen for
sytti år siden var utgangspunktet for denne artikkelen. Nå venter vi
spent på synspedagog Jens Dietrichssons nedtegnelse av over 80
mikrohistorier hos godt voksne synshemmede i Norge.
«Synshemmede ble inkludert i norsk skole. Tidlig innsats ble vektlagt i
opplæringen». Bak disse passive formuleringene befinner vi oss i dag.
Her og nå er det vi som er de handlende synsfaglige subjekter. Vi
arbeider daglig for en likeverdig opplæring, og vi ser betydningen av
tidlig innsats. Om noen titalls år vil det kanskje komme noen
mikrohistorier om vår innsats. Hvordan vil de som er små barn og
elever i dag fortelle sine historier om noen tiår? Og i hvilken grad skal
deres historiefortellinger influere på framtidens vurdering og
forståelse av vår tids innsats for likeverdig opplæring? Var den god
nok, og kom innsatsen tidlig nok?
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Beskyttelse og
blåmerker
Knut Brandsborg
Temaet blir vi aldri ferdige med. Det handler igjen om beskyttelse og
overbeskyttelse av barn. Her deler spesialpsykolog Knut Brandsborg
noen refleksjoner på bakgrunn av mange års arbeid med barn som er
blinde, og fra sitt samarbeid med foreldre og fagpersoner rundt
barnet.

I en barnehage der det både gikk barn med synsnedsettelse og vanlig
seende barn, ble det gjort en uformell opptelling av antall blåmerker
barna hadde. De barna som var blinde, hadde gjennomsnittlig færre
blåmerker enn de seende barna. Det burde antakelig vært omvendt?
Ble de som var blinde, beskyttet for mye? I hvilken grad fikk de
mulighet til å gjøre erfaringer på egen hånd og å ta noen sjanser?
Tilknytning og atskillelse
Vi vet at alle barn har et livsviktig behov for å være følelsesmessig
knyttet til minst ett annet menneske. Foreldrene er vanligvis de
viktigste tilknytningspersonene. Barn som har for få eller for svake
bindinger til andre, eller som får for lite støtte fra voksne til å mestre
seg selv og sin verden, blir vanligvis utrygge og hemmet i utviklingen.
Når et barn har fått en trygg og god binding til en omsorgsperson,
har det et like stort behov for også å kunne være atskilt fra
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omsorgspersonen. Atskillelse må til for å kunne få være en egen
person og finne ut av verden på egen hånd. Barn som får liten
mulighet til å være atskilt fra foreldrene og som får liten mulighet til å
utforske på egen hånd, opplever sjelden å få seg noen smeller. Disse
barna blir ofte uselvstendige. De får dårligere forutsetninger til å klare
seg på egen hånd. Tilknytning og atskillelse er dermed to viktige sider
av samme sak.
Medlidenhet og selvaktelse
Barn som det er så synd på fra før, skal i hvert fall slippe å oppleve
nederlag eller få blåmerker, kan velmenende voksne komme til å
tenke. Det er så lett for foreldre og
andre å synes synd på en som har
Å synes synd på meg
en synsnedsettelse. Å synes synd
for noe som er en del
på meg for noe som er en del av
meg, og som alltid kommer til å
av meg, og som alltid
være en del av meg, kan i seg selv
kommer til å være en
kjennes svært ydmykende. Slikt
del av meg, kan i seg
kan gå på selvaktelsen løs.

“

selv kjennes svært
ydmykende.

I tillegg fører medlidenhet lett til
overbeskyttelse. Men blåmerker
og noen nederlag er forutsetninger for å komme videre i utvikling på
mange områder. Godt ment omsorg kan slå over i overbeskyttelse og
forsiktighet og hindre en god utvikling.
Både – og
Resultatene fra en undersøkelse av selvhjulpenhet og forflytningsevne
hos barn med synsnedsettelse tyder på at de som i størst grad hadde
fått mulighet til å gjøre de samme erfaringene som seende barn, var
de som klarte seg best. Her er det både – og, ikke enten – eller.
Det handler om både å ha tilknytning og voksenstøtte, og om å ha
mulighet til å bli sluppet løs når det er det som er viktig.
Til foreldrene sier jeg ofte at de må la omsorgen og kjærligheten til
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barnet føre til at de tar noen sjanser. La barnet få prøve å gjøre mye
selv, også før de er sikre på at det vil lykkes med en gang. La barnet
få mulighet til å gå ut i verden både med og uten den hvite stokken
– men uten deg i hånden hele tida. Knytt barnet ditt til deg, men ikke
bind det fast, er mitt råd til foreldrene. La barnet få ha deg som en
trygg base, men slipp det ut i verden.
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Relasjonell visuell
oppmerksomhet
Små barn med synshemning og flere
funksjonsnedsettelser – hvordan stimulere
til synsaktivitet?
Tove Arntzen Andrew

Synet har stor betydning for barnets generelle utvikling. Foreldre og
fagfolk vil ofte stå overfor noen utfordringer når de skal vurdere i
hvilken grad små barn med flere funksjonsnedsettelser bruker synet
sitt. Forfatteren tar for seg problematikk rundt utredning og tiltak. Hun
vektlegger spesielt den betydningen tett kontakt og nære relasjoner
har for å motivere til synsoppmerksomhet og for å utvikle
synsfunksjon.
Som synspedagog har jeg truffet mange barn med sammensatte
vansker og deres familier. Når jeg møter faglig nettverk og
nærpersoner, ser jeg ofte at det er
mye usikkerhet når det gjelder
barnets synsfunksjon og
Barn med sammensatte
synsutvikling. Barn med
funksjonsnedsettelser
sammensatte
utgjør i dag den største
funksjonsnedsettelser utgjør i dag
den største brukergruppen ved
brukergruppen ...

“
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Huseby kompetansesenter. Det synsfaglige feltet er svært
spesialisert, og det er et underskudd på synspedagoger som har sin
spesialitet knyttet til kartlegging, utredning og oppfølging av barn med
synshemning og flere funksjonsnedsettelser. Artikkelen bygger på
egne erfaringer med barn med sammensatte vansker gjennom tyve
års arbeid som synspedagog, litteraturstudier og min egen mastergrad
med tittelen «Synspedagogisk observasjon»(Andrew, 2009).
Syn og kompleksitet
Når et lite barn er født med omfattende skader i hjernen, kan skadene
blant annet medføre store motoriske vansker. I en tidlig fase er det
naturlig å ta tak i de mest akutte medisinske og terapeutiske behov.
Parallelt, eller når disse er noenlunde under kontroll, bør synssansen
kartlegges. Dette er viktig å få gjort så tidlig som mulig fordi synet vil
påvirke barnets generelle utvikling. Utredning av barn på et tidlig
utviklingsnivå, er en tverrfaglig oppgave hvor fagpersoner, foresatte og
nær familie er sentrale ressurser. Sammen vil de kunne danne seg et
nyansert bilde av barnets situasjon.
De første levemånedene er spesielt viktige for den nære kontakten og
relasjonen som skal bygges opp mellom barnet og nærpersonene
rundt. Familien har fått et barn som er annerledes enn det de hadde
forventet, og det skiller seg fra andre barn på flere måter. Ofte har
barnet oppmerksomhetsvansker forårsaket av hjerneskade og
epilepsi. Selv om øynene fungerer, kan hjernen ha vansker med å
bearbeide det den ser (Dutton, 2002). Store motoriske vansker gjør at
barnet bruker mye av sin energi på å bruke synet og stabilisere
kroppen sin samtidig. Barnet sover oftere og mer enn andre barn og
kan risikere å gå glipp av viktige samspillserfaringer. Mating kan by på
utfordringer, mange klarer ikke å suge like etter fødselen og amming
er vanskelig.
I dette komplekse bildet er det ikke til å undres over at spørsmål om
synsfunksjonen kan virke underordnet. Det man imidlertid må være
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klar over, er synets sterke psykologiske betydning i det tidlige samspillet
mellom foreldrene og barnet. Foreldrene vil ha behov for veiledning for å
forstå konsekvensene av synsvanskene. De vil ofte trenge konkrete råd
og tips om hva de kan gjøre for å komme i gang med samspill og lek.
«Stian bruker ikke synet»
Jeg møtte Stian hjemme sammen med foreldrene da han var fem
måneder gammel. Som synspedagogisk rådgiver hadde jeg allerede fått
medisinsk informasjon. I epikrisen kunne jeg blant annet lese at man
antok at barnet ikke brukte synet sitt. Det var nødvendig med god tid til
å snakke med foreldrene og for å få kontakt med barnet. Møtet og
samtalen gav meg også mulighet til å observere samspillet mellom
barnet og familien.
Stian virket våken og var rolig og oppmerksom mens foreldrene pratet.
Jeg fikk lov til å holde ham og testet i hvilken grad han fulgte mine
ansikts- og håndbevegelser med øynene. Jeg kunne ikke se noen sikker
reaksjon. Heller ikke da jeg testet videre med alle de visuelt spennende
gjenstandene synspedagoger har i kofferten, fikk jeg sikre tegn på
synsoppmerksomhet. Jeg fant lite å bygge på visuelt.
Jeg ba foreldrene beskrive noen situasjoner der de mente at barnet
brukte synet sitt. De var åpenbart usikre. De fortalte at når Stian lå på
stellebordet og lyset kom inn på skrå gjennom vinduet på badet, kunne
de oppleve at det skjedde noe. Stian så etter armbevegelsene sine og
«pratet» mer våkent og aktivt enn ellers. Litt av det samme så de når
lyset falt inn fra siden gjennom vinduet i stuen, og når Stian ble holdt
tett inntil foreldrenes ansikt. Det kunne virke som om han var
undersøkende med øynene og ble mer stille. I begge disse situasjonene
fortalte foreldrene at de opplevde at de hadde hatt kort visuell kontakt
med barnet.
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Endringsøyeblikk
Det var skjøre, små øyeblikk av fellesskap, foreldrene snakket om.
Som synspedagog vet jeg at det ligger en viktig kime til utvikling her,
men også en fare for at slike øyeblikk kan spoleres. Lite skal til for at
foreldre kan miste denne korte
visuelle kontakten.

“

Det var skjøre, små
øyeblikk av fellesskap,
foreldrene snakket om ... en
viktig kime til
utvikling her, men også en
fare for at slike
øyeblikk kan spoleres.

Sett fra et synsfaglig perspektiv,
gjorde foreldrene helt naturlig mye
fint og fornuftig som ga barnet en
optimal synsmessig mulighet:
De holdt barnet tett inntil, dermed
ble de visuelle detaljene forstørret.
Foreldrene lot lyset falle inn fra
siden, noe som gav økt kontrast til
det barnet skulle se på. Dermed
fikk barnet større grad av synsskarphet, og kunne se detaljene i
ansiktet bedre. Gjentakelsene på stellebordet ble etter hvert en
positiv og kjent situasjon. Det viktigste var likevel at barn og foreldre
delte disse øyeblikkene følelsesmessig.
Når opplevelsen av at barnet ser er såpass sjelden, vil det alltid være
en fare for at foreldrene ikke stoler helt på sin egen opplevelse av at
barnet faktisk ser. Det er heller ikke lett å vite hvordan de kan få tak i
disse øyeblikkene igjen. Selv en enkelt faktor, som eksempelvis god
kontrast, kan endre vilkårene for barnets synsfunksjon. Et eksempel
på dette var da mor satt med ryggen til vinduet og pratet med barnet
som lå på fanget. Hun var så opptatt av å småprate med barnet, at
hun ikke oppdaget at barnet ble blendet. Barnet hadde ikke mulighet
til å se morens ansikt, bare morens silhuett. Mor undret seg over
hvorfor barnet ikke så på henne, og hun opplevde at hun ikke fikk
øyekontakt. Naturlig nok smilte hun mindre til barnet enn hun
sannsynligvis ville gjort dersom barnet hadde sett direkte på henne.
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Synspedagogisk utredning
I den tidlige fasen i barnets liv hvor familien er i en krevende situasjon
med mye usikkerhet, stilles det krav til meg som rådgiver både
synsfaglig, men også som samtalepartner. Barna og familiene er
forskjellige, og observasjon og tiltak vil variere. Betydningen av å lytte til
foreldrenes opplevelser og observasjoner er særlig verdifullt i
kartleggingsarbeidet. Hvert enkelt barn har sine behov, og familien må
bli lyttet til og møtt med forståelse for sine spesifikke utfordringer. Det
jeg lærer i møte med det ene barnet og familien, blir et verdifullt
grunnlag for videre utredninger.
Tett samarbeid mellom ulike relevante faginstanser er nødvendig for å
danne seg et så nyansert bilde som mulig av barnets visuelle funksjon.
Grundige samtaler etter vurderinger og observasjoner gjort av fagfolk og
andre involverte i barnets dagligliv, synes å være den beste måten å få
innsikt i det enkelte barns muligheter og utfordringer.
I en synspedagogisk utredning brukes vanligvis både standardisert og
ustandardisert testmateriale og
observasjon. Dette går jeg ikke
nærmere inn på her, men av
De observerbare
aktuell litteratur nevner jeg:
signalene til barna
Andrew, 2009; Andrew, Henriksen
kan være så små,
og Groben, 2008; Rekkedal,
annerledes og
1994; Jangdin 1994 og Hyvärinen
& Linstedt, 1981.
utydelige ... bruk av

“

video i observasjonen

Observasjon kan være
være til stor hjelp.
krevende med barn som Stian.
De observerbare signalene til
barna kan være så små, annerledes og utydelige at de kan være
vanskelige å legge merke til i direkte observasjon (Peterson, 2005).
Derfor vil en nøye kartlegging og bruk av video i observasjonen være til
stor hjelp.
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Det har tradisjonelt vært mye oppmerksomhet på forskjellig
stimuleringsmateriell og hvordan materiellet kan motivere barn til å
bruke synssansen. Etter mange års erfaring blir jeg mer og mer i tvil om
nytten slikt materiell har for å forstå barnets synsfunksjon. En ting er å
teste målbare delfunksjoner som visus, synsfelt, fargesyn og
akkommodasjon. Men for å få tilstrekkelig forståelse for barnets
synsfunksjon er ikke dette tilstrekkelig. I tillegg til å teste disse
funksjonene må jeg observere hva barnet forteller meg gjennom sin
relasjon til omverden. Hva kan jeg lese ut fra barnets egen væremåte,
kroppslig og emosjonelt, som kan si noe om synsoppmerksomhet og
synsfunksjon? Når jeg vet noe mer om dette, kan jeg sette i gang tiltak
som motiverer til mer synsaktivitet og støtte barnet i dets synsutvikling.
Samspill- eller objektorientert synsobservasjon?
I min masterstudie valgte jeg å intervjue tre erfarne synspedagoger om
hvordan de observerte visuell oppmerksomhet hos et barn med
sammensatte vansker. De fikk se ulike videoklipp av et barn de ikke
kjente fra før. I observasjonene la synspedagogene vekt på følgende:
Blikkontakt
For et seende barn vil blikkontakt, altså gjensidig visuell
oppmerksomhet, være med på å forsterke følelsen og opplevelsen
mellom for eksempel mor og barn. Jeg hadde forventet at
synspedagogene ville beskrive de fysiologiske forutsetningene for
etablering av blikkontakt som eksempelvis øyets stilling, nystagmus,
fokusering, følgebevegelser, m.m. Det viste seg at synspedagogene
valgte et annet perspektiv, og konsentrerte sin refleksjon først og
fremst om barnet i situasjonen og barnets reaksjoner og
oppmerksomhet mot den voksne. De beskrev hvordan barnet brukte
blikket og hvordan den emosjonelle dimensjonen ble en viktig
psykologisk faktor når det gjaldt motivasjon og betydning for utvikling av
samspill og kommunikasjon. Blikkontakten ga en form for kontakt som
igjen ga en opplevelse av å være på samme bølgelengde og i samme
øyeblikk, mente de.
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Kjente samspillsituasjoner i trygge omgivelser
Med utgangspunkt i det tidlige samspillet var synspedagogene spesielt
opptatt av å lete etter tegn på visuell oppmerksomhet. De mente at det
var større muligheter for å få barnet visuelt oppmerksomt dersom man
møtte barnet i kjente samspillsituasjoner som det allerede hadde gode
emosjonelle erfaringer fra. Dette fordrer spesifikk kunnskap om barnets
erfaringer, modning og utviklingsnivå før barnet er 18 måneder
gammelt.
Visuell oppmerksomhet er ikke alltid observerbar, men kan komme til
syne dersom det blir tilrettelagt for det
Synspedagogene erfarte at selv barn som ikke brukte synet sitt, kunne
aktivere den visuelle funksjonen hvis barnet ble godt motivert. Den
største motivasjonen er samspillet. Men det gode samspillet med
nærpersoner kan fort bli spolert om ikke barnet får tilstrekkelig gode
synsbetingelser. Eksempler på slik tilrettelegging kan være nærhet til
mor og godt lys på ansiktet. Da kan man få muligheter til å sette
synsresten i funksjon.
Samspill og objekter
Et av videoklippene viste et barn i monoton lek. Barnet lå og slo den
ene hånden mot en leke gjentatte ganger. Leksituasjonen kjente
synspedagogene igjen fra andre
barn de hadde møtt. Videoklippet
viste at barnet hadde enkelte
... bekymring over
svært små og utydelige,
at samspill ofte må vike
kommunikative initiativ.
for objekter og ting.
Synspedagogene stilte spørsmål til
om det var en sammenheng
mellom det at disse initiativene
ikke ble sett, og barnets monotone atferd overfor gjenstandene.
Synspedagogene uttrykte bekymring over at samspill ofte må vike for
objekter og ting.

“
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Stern (2007) skriver om «følelsestonene» hos det lille barnet som er
på vei mot selvopplevelsen, knyttet til emosjonell utvikling. Barnet
regulerer følelsene sine. Denne selvreguleringen ligger som et
grunnlag for etableringen av samspillet med barnet. Barnet lærer å ta
pauser og vi vet at følelsestonene i samspill er annerledes enn når
barnet er alene (ibid.). I det visuelle samspillet vil barn og voksen
søke mot hverandre og mobilisere smil og glede og få viktige
erfaringer i det å skape mening og forstå hverandres signaler. Hjernen
vår er særdeles sensitiv for slike erfaringer med mennesker. Alene
med en gjenstand, vil denne responsen kun skje hos barnet selv (Rye,
2007). Det er likevel viktig å være klar over at det krever mer av
barnet å bruke synet i et samspill enn å rette synet mot et objekt.
Barnet har ikke alltid muligheter til selv å velge hva det vil se på (ibid.).
Den viktige læringsprosessen de første tre månedene av barnets liv
som blant annet skjer gjennom inntoning, imitasjon og nært samspill,
viser oss hvor viktig det er å tilrettelegge for gode visuelle betingelser
når ansikter møtes, og når barn og voksne skal avlese hverandre
visuelt. Man bør i denne perioden prøve å etablere visuell
oppmerksomhet gjennom samspill på barnets utviklingsnivå, gjerne
uten leker og gjenstander. Vi må være vare og se etter barnets
uttrykksmåter. Dersom samspillet er for krevende for barnet, vil
kanskje barnet vende seg bort fra oss og heller se mot en gjenstand.
Dermed kan viktige kommunikative initiativ fra barnet, lett bli oversett.
Det blir derfor viktig for oss å være bevisst barnets tidlige utvikling av
samspill og se etter de samspillserfaringene barnet har.
Visuell oppmerksomhet som et relasjonelt fenomen
I studien definerte synspedagogene begrepet visuell oppmerksomhet
først og fremst som et fysiologisk fenomen, slik vi også ser det
definert i litteraturen, dvs. som fiksering, hvordan barnet holder
blikkretningen, hvor lang tid barnet følger et objekt med øynene,
utholdenhet, en fysisk visuell respons på objektet som vises.
I observasjonsbeskrivelsene derimot var de opptatt av barnets
visuelle oppmerksomhet som et relasjonelt fenomen. De mente det
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var en kvalitativ forskjell på barnets visuelle oppmerksomhet når
barnet utforsket leker, og når det var synsaktivt i samspill med
mennesker. Det relasjonelle ble en drivkraft i barnets oppmerksomhet.
Jeg har valgt å formulere dette som relasjonell visuell
oppmerksomhet. Den visuelle oppmerksomheten påvirkes av flere
faktorer og kvaliteten i disse. Også en kjent og kjær kopp kan gi
kvalitativ relasjonell
oppmerksomhet. Barnet er glad i
melken som er i koppen. Koppen
Det relasjonelle ble
kommer til fast tid, på fast sted og
en drivkraft i barnets
har klar kontrastfarge. Koppen står
oppmerksomhet.
nær barnet, innenfor synsfeltet, og
barnet får tid til å fokusere på
koppen og gjerne gripe etter den
(om det har muligheter for det). Her kan vi referere til
transaksjonsprosessen: barnet og miljøet møtes i interaksjon og
samspill i en foranderlig prosess (Smith & Ulvund 1993). Motsatt kan
vi tenke oss observasjon av visuell oppmerksomhet knyttet til
ferdigheter, tester, treningssituasjoner og stimulering med ulike
objekter, som for eksempel en vilkårlig leke eller en kopp som barnet
ikke kjenner fra før.

“

Å legge til rette for utvikling av visuell oppmerksomhet.
Lina var et barn med store sammensatte vansker som viste lite
synsaktivitet. Foresatte og barnehagepersonalet fortalte at hun så
bort når de prøvde å få øyekontakt. Jeg anbefalte at barnehagen
skulle legge til rette flere sterke visuelle stimuli i barnets rom som
f.eks. et lys under lekekassen Lina pleide å leke med. Etter hvert så
jeg at Lina ble mer visuelt oppmerksom på lekene, og hun fikk et økt
fokus på ting. Den visuelle kontakten med menneskene rundt Lina var
ikke like tydelig.
Jeg observerte at fagpersonene som arbeidet med Lina, kommuniserte
lite med henne. De ble mer opptatt å finne leker, forflytte og posisjonere
henne i forhold til lekeaktiviteter i rommene. Jeg så en fare i at Lina
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selv ble mer og mer ble alene med alle lekene. Jeg endret derfor
tiltakene bort fra leker og gjenstander. Det ble viktigere å få Lina tett
på og nært inntil Kari, som er en dyktig og erfaren spesialpedagog.
Jeg la vekt på gode, visuelle synsbetingelser i Karis ansikt. Tanken var
at Lina skulle styre og lede an i kommunikasjonen, og Kari skulle følge
med. Dette ble gjort til fast tid på fast sted. Vi fikk rask respons fra
foreldrene på at Lina hadde blitt mer undersøkende med synet sitt,
var mer våken og at kroppsbevegelsene hennes og lydene hennes
endret seg og ble flere og mer
varierte.

“

Lina hadde en
stereotyp måte å
behandle lekene på.

Da jeg en dag var med i
sanserommet, la jeg merke til at
Lina hadde en stereotyp måte å
behandle lekene på. Hun gjorde de
samme bevegelsene om og om
igjen. I utgangspunktet var vi glade
for alle initiativ Lina viste, men jeg var bekymret for at hun skulle bli
låst i denne monotone aktiviteten uten å bruke synet.
Jeg ba Kari om å legge seg tett inntil Lina på gulvet og imitere henne.
Til å begynne med observerte vi ikke noe forandring. Men etter flere
minutter begynte hun å utforske med øynene hva Kari gjorde, og Linas
egen utforsking med hendene ble annerledes. Fra å ligge og slå
gjentatte ganger mot lysgardinen, fikk de to en gjensidig visuell
utforsking gjennom øyekontakt. Aktiviteten endret seg etter hvert fra å
være en motorisk aktivitet til å bli en aktivitet hvor syn og samspill
kom i fokus. Jeg så glede hos begge. Observasjonen ble avsluttet
med at Lina selv tok initiativ:« Se og strekke seg mot Kari og gripe
etter håret hennes-leken». Lyset i rommet gjorde at Karis lyse hår og
tenner ble nærmest selvlysende, noe jeg mener hjalp Lina til å
opprettholde et visuelt fokus mot ansiktet til Kari.
Det Kari gjorde var å svare på Linas signaler og holde på
oppmerksomheten og blikket. Det ble en emosjonelt spennende
leksituasjon. (Wist 2007, Jacobsen 2006, 1998). Dette motiverte
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Lina til å gjøre nye erfaringer. Senere observerte jeg flere nye
variasjoner av initiativ mellom Lina og Kari som bidro til økt
stimulering og utvikling av
synsfunksjonen i denne og andre
situasjoner.
Det handler både

“

om å
se omgivelsene barnet
er i og samspillet med
menneskene rundt det.

Det handler både om å se
omgivelsene barnet er i og
samspillet med menneskene rundt
det. Ved å være bevisst dette, kan
man oppdage nye muligheter og
legge til rette for en positiv utvikling av synsfunksjonen.

Holdnings- og kunnskapsendring
Hvordan kan vi oppdage muligheter for at barnet kan bruke synet sitt?
Metodeutviklingen innen døvblindepedagogikken kan lære oss mye.
Her har man gjennom kunnskaps- og holdningsmessig endring flyttet
fokus fra individet og miljøet til samspill og relasjon med barnet
(Nafstad & Rødbroe, 2006; Lorentzen, 2006; Lorentzen, 1997;
Holmen, 1996). I denne tradisjonen kreves det at man som
observatør og kommunikasjonspartner må være enda mer var overfor
barnets uttrykksmåter når man skal forstå et barn som har
utfordringer med både å se og høre. Samspillet i kommunikasjonen
handler her om det å være sammen om noe og skape mening og
forståelse (Lorentzen, 2006). Man gjør noe sammen med og ikke bare
med. Når det gjelder barn på et tidlig utviklingsnivå, har synstesting
etter min oppfatning hatt en for stor diagnostisk og medisinsk
tilnærming. Min erfaring sier at vi i tillegg må rette blikket mot den
relasjonelle teoretiske forståelsesrammen for å utvide og legge til
rette mulighetene for å forstå synsfunksjonen til barnet.
Spedbarnsforskning viser også hvor vesentlig det er for barnets møte
med verden at det har mennesker rundt seg som ser det, forstår det
og møter det på barnets egne premisser (Stern, 2007; Rye, 1998;
Smith & Ulvund, 1993). Dette gjelder selvsagt også for barn med
store og sammensatte vansker. I det relasjonelle begrepet primær
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intersubjektivitet ligger et klart fokus på relasjonen, og ikke bare på
barnets egne kommunikative evner (Bråten, 2007; Gjermestad, 2009;
Lorentzen, 2006,1997). Når barnet er utviklingsmessig klar for å dele
med et annet menneske, kalles dette gjerne sekundær
intersubjektivitet (Stern, 2007; Hundeide 2001). Den visuelle sansen i
denne sammenhengen blir sett på som en viktig faktor knyttet til det å
ha felles oppmerksomhet (Brandsborg, Cyvin, Jeremiassen & Loe 2004).
Vi må spørre oss hva som er formålet med tiltakene, og hvordan vi
kan komme videre. Det ligger en
særlig pedagogisk utfordring her
fordi læringssituasjonene oppstår i
... en særlig pedagogisk
korte øyeblikk. Gjermestad (2009)
utfordring her fordi
beskriver i sin doktoravhandling
læringssituasjonene oppstår
samspillet som læringsøyeblikk.
Situasjonene skal legges til rette
i korte øyeblikk.
og gripes raskt for så å bygges
videre. Når barnet fødes med
skader i hjernen og har redusert synsfunksjon, krever det ikke bare
mor og fars innebygde kunnskap om hvordan barnet samspiller, men
også spesifikk fagkunnskap om hvordan man kan utvikle og stimulere
synsfunksjonen. Vi trenger kunnskap om hvordan synet innvirker på
samspillet og hvilken betydning det kan ha for barnets utvikling og
kontakt med omverdenen. Både teoretisk kunnskap og erfaringsbasert
kunnskap fra foreldre og synspedagog er viktig i dette arbeidet.

“
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Både for barnets synsutvikling og generelle utvikling er det nødvendig
å stimulere til synsoppmerksomhet og legge til rette for utvikling av
synsfunksjonen. Erfaringsmessig ser vi at den tette relasjonen til
menneskene rundt er en drivkraft som i sterkere grad kan motivere til
synsoppmerksomhet enn det å bli værende i en monoton
manipulasjon av leker og gjenstander. Å legge til rette for et visuelt
samspill mellom barn og familie og andre personer rundt barnet, blir
viktig. Gjennom vår observasjon og synsstimulerende tiltak må vi ta
vare på den emosjonelle dimensjonen og de skjøre, små øyeblikkene
av fellesskap.
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Tidlig innsats for voksne
Rehabilitering for personer som blir
synshemmet i alderen 20–67 år.
Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen
Ingen skal måtte takle en alvorlig synsnedsettelse alene. Når synet
er redusert og livet snudd på hodet, skal alle være trygge på at det
finnes hjelp og gode støtteordninger. Er det slik?

Å bli synshemmet i voksen alder kan få konsekvenser på de fleste av
livets områder. Muligheter til å fungere og mestre oppgaver i
dagliglivet blir endret. Situasjonen vil oppleves forskjellig av hvert
enkelt menneske, avhengig av alder, kjønn, familierelasjoner,
økonomi, sosiale forhold, utdanningsnivå, tilknytning til arbeidsliv og
fysisk og psykisk tilstand. For å kunne tilrettelegge for gode
rehabiliteringsforløp, er det en forutsetning å ha god kunnskap om hva
det kan innebære å miste synet helt eller delvis. Det er viktig å ha
kunnskap om syn og synshemning og hva innholdet i en rehabilitering
kan være.
Huseby kompetansesenter har lang erfaring med rehabilitering og
opplæring til nysynshemmede personer i yrkesaktiv alder. Til tross for
eksisterende tilbud og lovfestet rett til rehabilitering, er det likevel
mange som ikke får den hjelp de trenger til rett tid.
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De siste årene er det kommet flere utredninger og stortingsmeldinger
som både påpeker ansvar for og mangler ved det eksisterende
rehabiliteringstilbudet. Det synes ikke å være iverksatt gode nok tiltak
for å bedre situasjonen:

«Oppbygning og utvikling av et samordnet og målrettet
rehabiliteringstilbud for synshemmede handler i stor grad om
systemrettet arbeid hvor brukermedvirkning står sentralt.
Tilbudet omfatter pedagogiske virkemidler, organisering av
faglige tjenester, brukerorganisasjonenes medvirkning,
kompetanseutvikling og gode finansielle ordninger.
Eksisterende lovgivning på områdene helsetjenester, trygd,
sosialomsorg, opplæring, sysselsetting og arbeidsmiljø har
alle bestemmelser som danner grunnlaget for å ivareta
voksne mennesker med synshemninger sitt behov i en
rehabiliteringsprosess.
Rehabiliteringstilbudet til mennesker med synshemninger
betegnes likevel som fragmentert og mangelfullt, både av den
enkelte bruker og av fagfolkene. En utfordring synes å være
samordningen av tjenester og samhandlingen mellom
tjenesteyterne, men det er også behov for økt kompetanse på
kvalitet og kvantitet i de tilbud som skal etableres overfor
gruppen.»
(«Et helhetlig rehabiliteringstilbud, Plan for styrking av tilbudet til
voksne synshemmede 2005» Helsedirektoratet 2005)
I 2009 søkte Huseby kompetansesenter om prosjektmidler fra
Helsedirektoratet til prosjektet «Utvikling av tiltakskjeder for personer
som blir synshemmet i yrkesaktiv alder». En av målsetningene for
prosjektet var som følger:
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«Senteret skal i samarbeid med spesialisthelsetjeneste,
kommunalt hjelpeapparat og andre instanser videreutvikle og
dokumentere gode rehabiliteringsforløp for personer i
yrkesaktiv alder med nylig oppstått synshemning. Huseby
kompetansesenter skal komme med forslag til gode
tiltakskjeder.»
Hvor mange blir synshemmet i yrkesaktiv alder?
For å kunne planlegge og dimensjonere et landsomfattende
rehabiliteringstilbud, er det nødvendig å vite hvor mange som blir
synshemmet i ulike aldersgrupper. Eksakte tall for Norge finnes ikke i
dag, men omregner vi statistikk fra Sverige og Danmark, skal det være
ca. 400–450 nysynshemmede i Norge mellom 20 og 69 år per år
(Hjälpmedelinstitutet 2008; Statens Øjenklinik 2003).

I prosjektet dokumenterte vi tiltakskjeden til seks personer som ble
henvist til Huseby kompetansesenter i 2009 og 2010.

De aktuelle prosjektdeltakerne ble valgt ut fra kriteriene:
·· i liten grad gjennomgått synsrehabilitering
·· i yrkesaktiv alder
·· nyervervet synsreduksjon, visus (synsskarphet) ≤ 0,3
·· redusert synsfelt, sentralt >30°eller perifert utfall
·· kombinert sansetap syn/hørsel
·· hjerneskade/traume som årsak til synshemning
·· progredierende synshemninger
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Eksempel: Tiltakskjede for Anne
For å vise hvor sammensatt en tiltakskjede kan være, presenterer vi
her en av de seks prosjektdeltakerne.
Anne er 21 år og født og oppvokst i en vestlandskommune. Etter
videregående opplæring gikk hun et år på folkehøyskole. Deretter
startet hun studier ved Universitetet i Oslo. Hun bodde da i Oslo, men
da Huseby kom i kontakt med henne, var hun registrert i
folkeregisteret på hjemstedet.
Anne er en aktiv ung kvinne. Hovedinteressen er musikk, og hun
spiller flere instrument. Hun ble blind i oktober 2009 som følge av
infeksjon. Hun var da innlagt på sykehus på grunn av en annen alvorlig
sykdom.
Huseby ble kontaktet per telefon av en øyelege ved sykehuset i
begynnelsen av oktober 2009. Sykehuset sendte deretter formell
henvisning.

Husebys tidlige innsats kan listes opp slik:
Husebys tidlige innsats kan listes opp slik:

Okt
2009

Nov
2009



'HV
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• Telefon fra øyelege på sykehuset
• Besøk på sykehuset og samtale med foreldrene
• Henvisning fra øyelege på sykehuset
• 7 besøk på sykehuset i løpet av november og desember
• Opplæring i IKT, punktskr og mobilitet på sykehuset
• Samarbeidsmøter med sykehuset
• Minikurs for ansa på sykehuset
• Anne var på korte besøk på Huseby med opplæring 6 ganger
• Møter med representant er fra bydelen og sykehuset, Anne og foreldrene

Husebys kontakt med bydelen kan listes opp slik
Husebys kontakt med bydelen kan listes opp slik:

Nov
2009

Jan
2010

Feb juni
2010

• Første telefon til koordinerende enhet i bydelen, fikk navn på
kontaktperson (som var fagkonsulent for funksjonshemmede)
• Møte med kontaktpersonen sammen med personale fra sykehuset

• Oppretting av ansvarsgruppe
• Første møte i ansvarsgruppen
• Kontaktpersonen i bydelen er koordinator i ansvarsgruppen
• Jevnlig kontakt med koordinatoren, informerte om tiltak m.m.
• Tre ansvarsgruppemøter
• IP ble drøftet, avtalte å avvente til juni
• Bydelen ble tilbudt kurs: Om rehabilitering for synshemmede, men ingen deltok

Husebys kontakt med NAV HMS og NAV arbeid
Husebys kontakt med NAV HMS og NAV arbeid

Okt
2009

Des 09april 10

• Søknad om adl-hjelpemidler sendt NAV HMS "Vestland" (klokke,
mobilitetsstokk m.m.)
• Søknad om IKT-hjelpemidler sendt NAV HMS "Vestland"
• Kontakt med NAV Arbeid i hjemstedskommunen angående
handlingsplan
• Anne melder ﬂytting til Oslo i desember 2009
• Mange telefoner (og e-poster) til NAV HMS "Vestland" og NAV
HMS Oslo for å avklare behandling av IKT- søknaden
• Februar: Sendt ny søknad om IKT til bruk i dagliglivet

• Flere søknader om diverse hjelpemidler sendt - fulgt opp med telefoner til
NAV HMS
Jan - mai • Mange telefoner til NAV Arbeid for å be om at det utarbeides handlingsplan
• Handlingsplanen er ferdig utarbeidet i slutten av mai
2010
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Opplæring

Okt - des
2009

Des - juni
2010

Jan - juni
2010

• Huseby ga opplæring til Anne på sykehuset. Anne var deretter seks
dager på Huseby for opplæring m.m.
• Huseby søkte om timer fra voksenopplæringen (VO) i kommunen i
desember 2009

• Anne startet opplæring ved VO to dager à tre timer per uke fra februar 2010

• Anne deltok på rehabiliteringskurs på Huseby i seks uker. I tillegg hadde hun
enkelttimer og enkeltdager ved behov og tilgjengelige ressurser
• Annes personlige assistent og venninner deltok på minikurs
• Mor og bestemor deltok på FaVn-kurs (kurs for familie og venner)

Å bli blind som 20-åring innebærer på mange måter at man må starte
livet på nytt. Anne ble blind i en situasjon der annen sykdom var
dominerende. Det var først og fremst Annes innsats og innstilling som
gjorde at hun var klar til å starte på ny høyskoleutdanning høsten
2010. Anne var innstilt på å lære seg punktskrift allerede uken etter
hun ble blind. Det gjelder absolutt ikke alle i samme situasjon.
Foreldrene til Anne har hele tiden bistått med mye praktisk hjelp. Uten
dem er det usikkert hvordan bydelen skulle kunne mestret
situasjonen. De har bidratt praktisk, med å organisere tiltak og med
telefoner, og de har deltatt på de fleste møter. Foreldrene til Anne bor
i en vestlandskommune, og oppfølgingen av datteren har påført dem
store kostnader i form av reiseutgifter, overnattingsutgifter og tapt
lønn. Dette får de ikke dekket. Det er et spørsmål om i hvilken grad
familie og nærpersoner kan ha mulighet til å være med i
rehabiliteringstiltak uten at de belastes økonomisk.
Å koordinere tiltak for en person som blir blind, er en omfattende jobb.
Det er mange instanser som skal kontaktes. Videre forventes det at
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en person er aktiv i sin egen rehabiliteringsprosess, for eksempel ved
å selv skrive søknader til forskjellige instanser, noe som er umulig å få
gjort når man er blitt blind.
Bydelen tildelte en koordinator for tjenestene til Anne, men tiden koordinatoren fikk tildelt, var for liten.
Når dette skrives, er Anne i gang med andre året på høyskole etter at
hun ble blind. Hun bor i egen leilighet og greier seg godt i dagliglivet.
Annes egen beskrivelse av rehabiliteringsprosessen
«Jeg kom fort i gang med rehabiliteringsprosessen. Huseby ble
kontaktet fortløpende da det viste seg at jeg kom til å miste synet.
Fikk et veldig positivt bilde av Huseby etter de to første ukene på kurs
i januar. Opplegget var variert, og det var fokus på mestring.
Synspedagogene jeg har hatt
kontakt med, har vært flinke til å
peke på mulighetene i stedet for å
Etter å ha mistet synet
ha fokus på begrensningene.
såpass brått som det
Negative sider: Det har vært veldig
jeg gjorde, er det utrolig
mange å forholde seg til. Og det at
viktig å komme
mange har hatt en mening om hva
jeg bør gjøre, eller hva jeg ikke bør
i gang med
gjøre, har i perioder vært en stor
rehabiliteringsprosessen
påkjenning.

“

så fort som mulig.

Generelt syns jeg situasjonen som
nyblind har gått over all forventning. Grunnen til det tror jeg i stor grad
skyldes god støtte fra de rundt meg. Jeg var i trygge hender da
ulykken skjedde, og hadde i tillegg til familie og venner, helsepersonell
og synspedagoger rundt meg. Det at jeg fikk bruke så lang tid på å
bearbeide sjokket i trygge omgivelser, var veldig viktig.
Jeg føler jeg har utviklet meg mye i både punktskrift, ADL, data og
mobilitet, og er veldig fornøyd med opplegget til både Huseby og
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voksenopplæringen. Å ha hatt såpass mye oppfølging har uten tvil hatt
stor betydning for hvordan jeg har taklet den nye situasjonen. Det
eneste som har vært frustrerende og til tider ganske demotiverende,
er oppfølgingen fra hjelpemiddelsentralen. Det er synd at slike
prosesser har tatt såpass lang tid når jeg selv har vært klar for å
komme videre.
Etter å ha mistet synet såpass brått som det jeg gjorde, er det utrolig
viktig å komme i gang med rehabiliteringsprosessen så fort som
mulig. Jeg tror at et lengre opphold på Huseby kunne vært veldig bra.»
Hvordan sikre en god tiltakskjede?
Prosjektet og erfaring viser at det er en utfordring å skulle skissere én
god modell for rehabilitering for nysynshemmede. Ulike synsvansker,
diagnoser og livssituasjoner krever ulike rehabiliteringsforløp.
Ulikhetene krever også innsats på flere nivå, i forhold til omfang og
alvorlighetsgrad av brukerens funksjonshemning. Beskrivelsene av
rehabiliteringskjedene for seks personer i prosjektet bekrefter dette.
«Konklusjonen er nok at det er vanskelig og lage en fasit som
passer for alle.»
(Prosjektdeltaker)
Kommunene har det formelle ansvaret for rehabilitering, også for
personer som blir synshemmet. I Forskrift om habilitering og
rehabilitering (Sosial- og helsedepartementet 2001) heter det:
«Kommunen skal ha en generell oversikt over behov for
rehabilitering og habilitering i kommunen.
Kommunen skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg
i kommunen tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved
behov for habilitering og rehabilitering.»(§ 7)

40

«Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og
rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Tjenestene som
tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og
samarbeidspartene.» (§ 8)
Det er færre enn 50 synspedagoger tilsatt i Norges kommuner.
Behovet tilsier at antallet bør økes. Synspedagogens arbeidsoppgaver
omfatter både barn, unge og voksne. Det er ikke mulig å løse
utfordringene med manglende formell synspedagogisk kompetanse i
kommunene, uten et stort utdanningsløft.
Et annet dilemma er at det heller ikke finnes stillinger i kommunene
som krever synspedagogisk utdanning. Med flere synspedagoger
tilsatt i kommunene, vil man i større grad sikre et godt
rehabiliteringstilbud til personer med synshemning i yrkesaktiv alder.
Det vil også kunne gi et bedre tilbud til den største gruppen
synshemmede: eldregruppen. Huseby gir ikke tilbud til denne gruppen.
Mer enn 2/3 av personer med synshemninger er 65 år eller eldre,
og det er et stort udekket behov for egnede tiltak for denne gruppen.
Det samme gjelder i høy grad personer med synsvansker etter
hjerneslag. Disse er lite prioritert når det gjelder synsrehabilitering.
Rehabilitering for nysynshemmede ligger i skjæringspunktet mellom
helse og opplæring. Hva som kan defineres som opplæring i følge
opplæringsloven, er i dag ikke tydelig definert. Rehabiliteringstilbudet
fra Huseby dreier seg først og fremst om opplæring, men har også
elementer av helse som f.eks. undersøkelser hos øyelege og optiker,
utredning hos psykolog eller samtale med diabetessykepleier.
Rehabiliteringskjedene for de seks prosjektdeltakerne viste at Huseby
var en sentral og delvis koordinerende instans i rehabiliteringskjedene.
Prosjektet viser at rehabiliteringstiltak til målgruppen krever
spisskompetanse innenfor flere felt. Dette gjelder både direkte
brukeropplæring i synskompenserende ferdigheter og teknikker,
psykologisk tilnærming og systemkunnskap.
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Det er av stor betydning at den som får en synshemning i voksen
alder, blir fanget opp av hjelpeapparatet. Dette fungerer ikke
tilfredsstillende i dag. Medisinere
opplever hjelpeapparatet som
... er det ofte
ustrukturert og vet ofte lite om hva
tilfeldigheter og
som finnes. I tillegg opererer
hjelpeinstansene med stadig nye
egeninnsats fra
prosedyrer og tilmeldingsrutiner.
den som er blitt
Selv om lovverk og forskrifter i
synshemmet,
utgangspunktet ser ut til å sikre at
som avgjør
dette ikke skal skje, er det ofte
tilfeldigheter og egeninnsats fra
rehabiliteringstilbudet.
den som er blitt synshemmet, som
avgjør rehabiliteringstilbudet.

“

Prosjektet og Husebys erfaringer viser at det er behov for
· tidlig innsats når en person blir synshemmet
· økt kunnskap i spesialisthelsetjenesten om muligheter
for synsrehabilitering
· faste prosedyrer i spesialisthelsetjenesten og kommune
· økt bestiller- og oppfølgingskompetanse i kommunene
· klargjøring av hva kommunen kan bistå med i
synsrehabilitering, og hva som må defineres som
spesialisert synsrehabilitering
· økt synspedagogisk kompetanse i
spesialisthelsetjenesten og i kommunene
· kvalitetssikring av rehabiliteringstilbud – definering av hva
som er god synsrehabilitering
· eksakt kunnskap om populasjon av synshemmede i Norge
for å kunne dimensjonere tilbud
· etablering av en spesialisert statlig finansiert
rehabiliteringsenhet
· avklaring av ansvarsfordeling mellom helseinstitusjoner
og opplæringsinstitusjoner
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Konklusjon – et offentlig spesialisert rehabiliteringstilbud
For å kunne ivareta den enkelte på en best mulig måte i
rehabiliteringsprosessen, og for å imøtekomme noen av utfordringene
som prosjektet viste, ser vi det
som nødvendig at det defineres et
offentlig spesialisert
... nødvendig at det
rehabiliteringstilbud til personer
defineres et offentlig
som mister synet helt eller delvis i
spesialisert
alderen 18 – 67 år (yrkesaktiv
alder), med individuelt tilrettelagte
rehabiliteringstilbud
rehabiliteringsløp. Dett bør
til personer som mister
defineres en spesialisert
synet helt eller delvis
rehabiliteringsenhet. Både helsei alderen 18 – 67 år ...
og opplæringstilbud bør inngå i
enheten.

“

Det foreslås at enheten har ansvar for å
· bistå spesialisthelsetjenesten (øyeavdelinger) med tidlig
intervensjon ved nylig inntrådt synshemning, enten ved
besøk på sykehus, hjemme hos personen eller ved at
personen kommer til den sentrale enheten.
· tilby tverrfaglig synsfunksjonsutredning og second opinion
– vurderinger etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten.
· tilby synspedagogisk kartlegging av synsfunksjon og
opplæringsbehov, i enheten eller i hjemkommunen.
· bistå i synsrehabiliteringen inntil kommunen har
kompetanse til å følge opp personens behov.
· tilby individuelt tilrettelagt opplæring i grupper for bl.a. å
ivareta psykososial rehabilitering.
· opprette samarbeid med koordinerende enhet i
hjemkommune, kommunens synskontakt,
voksenopplæring og andre ved behov.

43

··
··
··

··

være bindeledd til aktuelle instanser i en oppstartfase,
eventuelt til koordinator i kommunen er utpekt.
samarbeide tett med fylkets hjelpemiddelsentral.
vurdere sammen med den nysynshemmede personen hva
som er nødvendig og hensiktsmessig når det gjelder
involvering av hjemkommunen.
tilby kurs og veiledning til ulike instanser som er i kontakt
med den nysynshemmede personen.

Følgende kompetanse er nødvendig i enheten
·· synspedagog med ulik spesialisering (ADL, punktskrift,
optikk, synstrening, belysning, IKT for blinde og svaksynte
m.m.)
·· mobilitetspedagog
·· øyelege og optometrist/optiker
·· psykolog og nevropsykolog
·· ergoterapeut
som grunnutdanning, men med
·· sosionom
tilleggsutdanning i synspedagogikk
·· fysioterapeut
·· diabetessykepleier
Etter prosjektavslutning har Huseby kompetansesenter deltatt i møter
med Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF for å diskutere de
utfordringene man står overfor. Det er foreslått ytterligere møter for å
avklare videre samarbeid med Helse Sør-Øst.
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blinde, Gimleveien ca 1920

2.

Kristiania offentlige skole for
blinde, ca 1920

11. Massasje og sykegymnastikk
ved Kristiania offentlige skole
for blinde, ca 1910
Foto: Caroline Colditz
(1856-1924)

3.

Kristiania offentlige skole for
blinde, ca 1920

12. Christiania Blindeinstitut,
Hegdehaugen, ca 1870

4.

Time i skomakerfaget på
Kristiania offentlige skole for
blinde, ca 1910
Foto: Caroline Colditz (18561924)

13. Oslo offentlige skole for
blinde, Balders gate,
ca 1930
Foto: Johannes Markus
Holmsen (1880-1959)

5.

Unge kurvmakere, Kristiania
offentlige skole for blinde,
ca 1910
Foto: Caroline Colditz
(1856-1924)

14. Tiedemanns tobakksfabrikk
arrangerer dansemoro på
Huseby offentlige skole for
blinde, 1954
© Foto: Leif Ørnelund
(1914-1992)/Oslo Museum

6.

Dalen offentlige skole for
blinde, Trondheim, ca 1920

7.

Dalen offentlige skole for
blinde, Trondheim, ca 1920

8.

Kristiania offentlige skole for
blinde, ca 1920

9.

Huseby offentlige skole for
blinde, Oslo ca 1950

10. Kristiania offentlige skole for
blinde, ca 1910
Foto: Caroline Colditz
(1856-1924)

15. Huseby offentlige skole for
blinde, 1953
© Foto: Leif Ørnelund
(1914-1992)/Oslo Museum
16. Husorden og timeplan ved
arbeidsskolen, Kristiania
offentlige skole for blinde,
ca 1915
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Hva handler
de fine ordene egentlig om?
Synspedagogens møte med sentrale
prinsipper i opplæringen
Stine Morbech
Hvordan forholder vi oss til utsagnet om at alle elever har rett til
tilpasset og likeverdig opplæring i en inkluderende skole?
Det er selvsagt vanskelig ikke å slutte seg til en slik formulering.
Men vet vi hva den innebærer og hva den kan brukes til?

Pedagogisk forskningsinstitutt gjennomførte i 2008 en evaluering
av Kunnskapsløftet (Engelsen, 2008). Her hevdes det at
styringsdokumentene inneholder formuleringer som må betegnes som
ren retorikk. Dette gjelder både premissdokumenter, læreplanverket
og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Det hevdes videre at
retorikken også har funnet veien til lokale strategidokumenter.
Med Kunnskapsløftet skal skoleeiere og skoleledere konkretisere
og tilpasse den nasjonale læreplanen til lokale forhold. Evalueringen
viser at lokale myndigheter bare i liten grad videreutvikler reformen og
læreplanen til gode praktiske dokumenter. Det som etterlyses,
er blant annet lokale myndigheters synspunkter på elev, innhold,
arbeidsmåter, vurdering og rammefaktorer. Konklusjonen er at lærerne
i liten grad får hjelp til å omsette læreplanen til praktisk undervisning.
Vi er sikkert mange som opplever at utdanningsmyndighetenes
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retoriske formuleringer kan være krevende å leve med. Like fullt er de
ment å virke styrende for hva vi vektlegger og hva vi retter
oppmerksomheten mot. Dermed blir det avgjørende å skaffe rede på
hva de fine ordene egentlig handler om: «Det er en lang
beslutningskjede fra statlige intensjoner til den enkelte i barnehage og
skole, og i denne ligger mange muligheter for valg og bortvalg, med
mulige konsekvenser for den enkeltes læring og utvikling»
(Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 13).
Som synspedagoger i en rådgiverrolle blir vi viktige påvirkere i denne
beslutningskjeden. Vi må dermed gjøre oss kjent med
utdanningsmyndighetenes fortolkninger, for så å legge disse til grunn
for våre råd og vårt
synspedagogiske arbeid i skolen.
Samtidig må synspedagogen
Synspedagogen
selvsagt ha en aktiv og
må ha en aktiv og
utforskende tilnærming
utforskende tilnærming
til det handlingsrommet
til det handlingsrommet
utdanningsmyndighetene stiller
til vår disposisjon. Og når vi møter
utdanningsmyndighetene
påstanden om at manglende
stiller til vår disposisjon.
konkretiseringer gjør dette
handlingsrommet altfor stort og
uoversiktlig, må vi gripe sjansen til
å være med å fylle tomrommet med innhold. Det er her vi skal ta i
bruk spisskompetansen vår og utøve godt skjønn.

“

I mitt forsøk på å komme på sporet av hva de gode ordene og
prinsippene handler om, har jeg hentet fram brosjyren Likeverdig
opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper
(Utdanningsdirektoratet, 2007). Mitt siktemål er ikke å gi konkrete
anbefalinger om undervisningsmetoder, organiseringsformer og
tilrettelegging. Jeg går heller ikke inn i noen analyse av
utdanningsmyndighetenes fortolkninger. I stedet velger jeg å ta
nærmere i øyesyn det handlingsrommet jeg hevder står til vår
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rådighet. Jeg har valgt å reflektere litt omkring spesialundervisning
som inkluderende praksis og hvordan vi bør ta på alvor at
inkluderende opplæring ikke bare er et mål, men også en prosess.
Jeg forsøker videre å synliggjøre hvordan praksisen vår ofte befinner
seg i skjæringspunktet mellom individrettede tiltak som krever
synspedagogisk kompetanse på den ene siden, og allmennpedagogikk
og universell utforming på den andre.

Sentrale prinsipper i opplæringen
I St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring, omtales likeverdig,
inkluderende og tilpasset opplæring som overordnede prinsipper i
skolen. Her heter det at disse prinsippene innebærer at opplæringen
må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for
læring, mestring og utvikling. Elever er ulike, slås det fast, med ulike
behov og forutsetninger. Et likt tilbud for alle vil derfor ikke gi et
likeverdig tilbud:
For å gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en variert og
differensiert opplæring. Når det skal vurderes hvilket
opplæringstilbud som skal gis til barn og unge, skal disse
prinsippene ligge til grunn. Det er viktig at prinsippene
vurderes separat, men også at de ses i sammenheng.
(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, s. 85)
Likeverdig opplæring
Likeverdig opplæring er et nasjonalt mål og det overordnede prinsippet
som dekker alle sider ved opplæringen. Likeverdig opplæring handler
om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av evner og
forutsetninger, alder, kjønn, hudfarge, sosial bakgrunn, seksuell
orientering, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens utdanning
eller hjemmets økonomi. Likeverdig opplæring må derfor forstås både
på systemplanet, i et nasjonalt perspektiv med utgangspunkt i lov og
forskrifter med læreplaner, og på individplanet, der det skal gis en
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opplæring tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. For å sikre
likeverdig opplæring for alle, kreves forskjellsbehandling, ikke lik
behandling (Utdanningsdirektoratet, 2007).

Tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele
grunnopplæringen. Kravet er at opplæringen skal være tilpasset
elevenes evner og forutsetninger. I Utdanningsdirektoratets
brosjyre leser vi at tilpasset opplæring er en plikt for skoleeier,
og opplæringsstedets ledelse og personale, til å gi en god og
forsvarlig opplæring ut fra den enkeltes evner og forutsetninger.
Vi leser videre at tilpasset opplæring blant annet innebærer valg av
metoder, lærestoff og organisering. Slik tilpasning av opplæringen
skal sikre at den enkelte utvikler grunnleggende ferdigheter og når
kompetansemålene. Dette forutsetter at opplæringssituasjonen
tilrettelegges på individ- og gruppenivå (Utdanningsdirektoratet, 2007).
Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring individualiseres,
men at alle sider av læringsmiljøet
tar hensyn til variasjoner hos dem
Tilpasset opplæring
som får opplæringen. Tilpasset
innebærer ikke at all
opplæring er heller ikke en
individuell rett, men en plikt for
opplæring individualiseres,
skoleeiere, skoleledere og
men at alle sider av
personale. Tilpasset opplæring er
læringsmiljøet tar hensyn
en forutsetning for å kunne gi en
til variasjoner hos
likeverdig opplæring, og i den
ligger mulighetene for å gi
dem som får opplæringen.
forskjellige tilbud innenfor en
likeverdig ramme
(Utdanningsdirektoratet, 2007).
I St.meld. nr. 16 (2006-2007), Tidlig innsats for livslang læring,
heter det at:

“
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Tilpasset opplæring kjennetegnes av variasjon i bruk av
arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og
variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen.
Tilpasset opplæring innebærer høy bevissthet i valg av
virkemidler med sikte på å fremme den enkelte og
fellesskapets læring. Opplæringen må ikke bare tilpasses
fag og lærestoff, men også elevenes alder og utviklingsnivå.
Læreren må bruke elevenes ulike forutsetninger,
sammensetning av elevgruppen og hele læringsmiljøet som
ressurser i læringen. (Kunnskapsdepartementet,
2006, s. 76).
Inkluderende opplæring
I Utdanningsdirektoratets brosjyretekst leser vi at inkluderende
opplæring innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig
måte både faglig, sosialt og kulturelt. Det framholdes at dette stiller
krav til skolens og hver enkelt persons evne til å bygge gode
relasjoner med utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd.
Videre leser vi at:
Inkludering er både en prosess og et mål, og dreier seg om
hvordan lærestedet kan møte individets forutsetninger og
behov på best mulig måte. Dette krever tilrettelegging for
mangfoldet og endringer i tilbudet, slik at den enkelte deltar
mer og har større utbytte av å delta i fellesskapet.
Konsekvensen av inkludering er at systemet må tilpasse seg
den enkelte person og gruppe. Dette fritar imidlertid ikke den
enkelte for ansvaret for å ville delta. Inkluderende opplæring
er i denne sammenhengen et grunnleggende prinsipp og ikke
en konkret handling. Handlingene som skal til for å oppnå
inkluderende opplæring er konkretisert til blant annet
relasjonsbygging, deltakelse, differensiering og sikring av
utbytte. Inkludering er en ramme for likeverdig og tilpasset
opplæring. (Utdanningsdirektoratet, 2007).
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Prinsipper møter praksis
Innledningsvis er det verdt å minne om at elever med synstap berører
hele skolens personale, og ikke bare enkeltlærere eller et begrenset
pedagogisk miljø. Det må derfor settes av tid for drøftinger og
refleksjoner slik at personale og ledelse kan utvikle felles forståelse
og holdninger i spørsmål som handler om likeverdighet og inkludering.
Samtidig er det viktig å understreke at prinsippet om likeverdig og
inkluderende opplæring skal gjelde alle elever, og ikke bare dem med
behov for særskilt tilrettelegging. Dermed bør prinsippdrøftinger
stadig være aktuelle og nødvendige uavhengig av enkeltelever og
elevsammensetning. Slike drøftinger vil være vesentlige for å kunne
øke konkretiseringsnivået og finne fram til en praksis som gjør at alle
elever kan delta på likeverdige måter. Slik konkretisering vil også
gjøre det mulig å sette opp kriterier for evaluering av den opplæringen
som gis.
I St.meld. nr. 30 (2003-2004) leser vi: «Det viser seg blant annet at
skoler som har utviklet en samarbeidsbasert arbeidsform og en
systematisk evaluering av egen praksis, i større grad enn andre
skoler klarer å gi elevene tilpasset opplæring» (Utdannings- og
forskningsdepartementet, 2004, s. 85).
Tilpasset opplæring - en forutsetning for likeverdig opplæring
I NOU 2009:18, Rett til læring (Kunnskapsdepartementet, 2009),
peker Midtlyngutvalget på noen av skolens sentrale utfordringer når
det gjelder evne til å gi gode tilbud til alle elever. Blant utfordringene
som trekkes fram, og som er særlig interessante i vår sammenheng,
er ulike oppfatninger av regelverket og tendens til ensretting. Når
opplæringen rettes mot «normaleleven», vil de som representerer noe
annet enn «normalen», få en opplæring som er mindre tilrettelagt og
tilpasset deres forutsetninger, slås det fast. Det vises i denne
sammenhengen til evalueringen av Kunnskapsløftet som tyder på at
ensretting praktiseres, og at omfanget kan være økende. Evalueringen
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viser at tilslutningen til begrepene integrering og inkludering er stor,
men at begrepene forstås og praktiseres forskjellig (ibid.). Videre viser
klasseromsundersøkelser at mange lærere ikke makter å gi tilpasset
opplæring (Engelsen, 2008), og Kunnskapsdepartementet (2011)
mener at mange skoler bør gjøre mer innenfor rammen av tilpasset
opplæring før elevers behov for spesialundervisning utredes.
Elever med nedsatt syn utgjør en heterogen gruppe. For noen vil
synstekniske hjelpemidler og tilrettelagt undervisningsmateriell være
tilstrekkelige synspedagogiske tiltak. I tillegg må slike individrettede
særtiltak gjerne kombineres med generell tilrettelegging som kan
gjennomføres innenfor rammene av tilpasset opplæring. Organisering i
mindre grupper gjør det for eksempel lettere å få oversikt, noe som er
positivt for alle elever. Særlig vil slik organisering kunne bidra til at
elever med nedsatt syn deltar mer og blir mer aktive. Denne type tiltak
kan derved være utslagsgivende for at eleven sikres et likeverdig
opplæringstilbud innenfor ordinære rammer. Andre med mer
omfattende synstap eller sammensatte vansker, vil kanskje ha behov
for ekstra lærerressurser, opplæring i kompenserende ferdigheter og/
eller spesialundervisning.
For å avgjøre om eleven får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære
opplæringen, er det nødvendig å se nærmere på hva denne
opplæringen faktisk innebærer. Hvorvidt eleven har behov for
spesialundervisning, er et stykke på vei avhengig av hva kommunen
og skolen har satt inn av organisatoriske og pedagogiske
differensieringstiltak innenfor det ordinære tilbudet
(Utdanningsdirektoratet, 2009). I følge direktoratet må følgende sider
ved den ordinære opplæringen vurderes:
··
··

Målene for opplæringen og hvordan disse ivaretas.
Innholdet i opplæringen og rammefaktorer som gruppens
størrelse, bruk av mindre grupper, antall lærere og hvilke
hjelpemidler som benyttes.
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Kanskje får skolene med tiden bedre støtte for å lykkes i arbeidet med
å tilpasse opplæringen. Kunnskapsdepartementet har nylig besluttet
å opprette et nytt senter for læringsmiljø og atferdsforskning som skal
bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring.
Det skal også iverksettes tiltak for å heve PP-tjenestens kompetanse
(Kunnskapsdepartementet 2011). Jeg tolker dette som uttrykk for at
utdanningsmyndighetene har innsett behovet for å servere mer enn
ren retorikk.
Spesialundervisning i et inkluderende skolemiljø
Spesielle behov må forstås som et resultat av egenskaper både ved
individet og det fellesskapet individet er en del av
(Utdanningsdirektoratet, 2009). Derfor ønsker jeg meg synspedagoger
som kan gi konkrete råd om hvordan skolen best tilpasser
opplæringen innenfor skolens ordinære rammer. Samtidig må
spesialundervisning betraktes som en del av arbeidet med å gi alle
elever likeverdig og tilpasset
opplæring. I tillegg til å tenke
fellesløsninger, må synspedagogen
I tillegg til å tenke
synliggjøre elevens behov for
fellesløsninger,
spesialundervisning, der dette er
må synspedagogen
nødvendig. Det viktige da, blir å
synliggjøre behov for
finne en hensiktsmessig balanse
mellom en generell pedagogisk
spesialundervisning der
tilrettelegging og særskilte tiltak.
dette er nødvendig.
Når spesialundervisning
iverksettes, må vi være
oppmerksomme på at opplæringen
fort blir fragmentert hvis den ikke koordineres godt.
Et viktig virkemiddel for å sikre god koordinering, er å sørge for at den
individuelle opplæringsplanen sees i sammenheng med planen for
hele klassen gjennom skoleåret. Videre må vi ha i tankene at dersom
segregerte løsninger velges, kan dette gjøre at eleven mister kontakt
med de andre elevene. Han går dermed glipp av den

“
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læringskonteksten det innebærer å ha medelever som ressurs for å
forstå oppgaver, timeplaner, beskjeder og lignende. Han mister
dessuten mulighet for å være en aktør som påvirker og påvirkes av et
sosialt fellesskap. Læring er ikke bare er en individuell prosess, men
også noe som skjer i fellesskapet og mellom deltakerne i fellesskapet
(Håstein og Werner, 2008).
I St.meld. nr. 18 (2010-2011), Læring og fellesskap, framholdes det
som et mål at spesialundervisning gis på måter som ikke medfører
segregering (Kunnskapsdepartementet, 2011). Håstein og Werner
(2008) mener det er behov for en perspektivutvidelse for å tilpasse
spesialundervisning til arbeid innenfor et inkluderende skolemiljø.
De mener at en konstruktiv kombinasjon av spesialundervisning og
tilpasset opplæring kan bidra til å utvikle nye roller og arbeidsformer.
Som eksempel nevnes ekstraressurser som kan benyttes slik at de
kommer flere elever til gode.
For å sikre nødvendig kompetansetilførsel i et slikt
nyorienteringsarbeid, minner jeg om opplæringslovens § 10 – 8:
Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig
kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system
som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale
med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig
kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den
faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte
om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet
(Kunnskapsdepartementet, 2005).
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Universell utforming fremmer inkludering
Prinsippet om universell utforming berører i høy grad utfordringen i det
å finne en rimelig balanse mellom det allmenne og det spesielle. Jeg
mener prinsippet altfor ofte blir oversett som en viktig forutsetning for
å kunne gi likeverdig opplæring. I St.meld.nr. 16 (2006-2007) går
Utdanningsdepartementet inn for at læremidler i stadig sterkere grad
skal utvikles for å ivareta prinsippet om universell utforming. Det
framholdes at dette er en strategi som tydeliggjør et ønske om
likestilling ved at produkter og omgivelser utformes på en slik måte at
de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle. Strategien
bidrar til å tenke helhetlig og sammenhengende og til at behovet for
særløsninger vil minke (Utdanningsdepartementet, 2006). Med en slik
tilnærming tar vi samtidig på alvor myndighetenes egen presisering av
hvordan prinsippet om tilpasset opplæring skal forstås. Vender vi
tilbake til brosjyreteksten vår, blir vi minnet om at tilpasset opplæring
ikke innebærer at all opplæring individualiseres, men at alle sider av
læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner hos dem som får opplæringen
(Utdanningsdirektoratet, 2007).
Midtlyngutvalget framholder at prinsippet om universell utforming også
bør gjelde for pedagogiske metoder og virkemidler. Utvalget viser i
denne sammenheng til antidiskriminerings- og tilgjengelighetsloven
som sier at nye IKT-løsninger skal være universelt utformet fra og med
1. juli 2011, og at eksisterende
løsninger skal tilfredsstille kravene
fra og med 1. januar 2021
... en tilpasning og
(Kunnskapsdepartementet, 2009.)

“

tilrettelegging som har
universell utforming som
grunnleggende premiss.

Som rådgiver mener jeg vi har et
betydelig ansvar for å anbefale en
tilpasning og tilrettelegging som
har universell utforming som
grunnleggende premiss. Når skoleledere og skoleeiere eksempelvis
planlegger nyinvesteringer eller rehabiliteringsarbeid, må vi sette dem
på sporet av en tenkning som inkluderer alle skolens potensielle
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elever som målgruppe. Dette kan handle om å velge skrivere,
kopimaskiner og programvare som er universelt utformet, og å sørge
for tilstrekkelig allmennbelysning og gode akustiske forhold.
Inkludering som prosess
Utdanningsdirektoratet (2007) omtaler inkluderende opplæring både
som en prosess og et mål. Det understrekes at inkludering krever at
systemet tilpasser seg den enkelte person og gruppe, samtidig som
den enkelte har ansvar for å ville delta.
Også Håstein og Werner (2008) minner om at inkludering er en
prosess og ikke en statisk tilstand. De mener at opplevelsen av å
være inkludert derfor vil kunne variere over tid. De hevder videre at
fellesskap og variasjon har sin egenverdi, og ikke ensidig kan vurderes
som et middel. Når vi tar stilling til hva inkludering innebærer, sier de,
må vi med andre ord samtidig ta stilling til hva det betyr å være et
menneske. Først med en slik eksistensiell tilnærming, mener jeg
inkluderingsbegrepet får den dimensjonen det har krav på.
Håstein og Werner 2008) stiller noen spørsmål jeg mener det er verdt
å ta med seg som et redskap i rådgivningen. De spør:
Hvordan skal en elev som ikke er inkludert i et fellesskap
oppdage seg selv og sitt potensial?
Hvordan skal en elev som ikke er inkludert i et fellesskap
oppleve at han er en av mange i et variert fellesskap?
Hvordan skal en elev som ikke er inkludert i et felleskap
oppdage at livet er sammensatt og innebærer både mestring
og risiko?
Selv om inkludering framholdes som ideal, er det samtidig slik at
individuell opplæring eller opplæring i mindre grupper utenfor
fellesskapet, også gir gode resultater under bestemte betingelser
(Kunnskapsdepartementet, 2009). Disse «bestemte betingelsene» må
selvsagt synspedagogen være med å definere. Her er det igjen
nærliggende å vise til inkludering som en prosess. Vi kan for
eksempel tenke oss at den synshemmede eleven i perioder gis
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opplæring utenfor fellesskapet for å tilegne seg erfaringer og
ferdigheter som er nødvendige for å mestre nettopp fellesskap og
deltakelse. Vi kan tenke oss slik opplæring både som en differensiert
del av den ordinære opplæringen, som spesialundervisning og som
opplæring i kompenserende ferdigheter etter §§ 2-14 / 3-10.
Her kan nevnes kroppsøving som eksempel: For at den synshemmede
eleven skal kunne delta på en likeverdig måte i kroppsøvingstimer,
kan det være nødvendig å gi individuell veiledning, eventuelt i liten
gruppe, utenfor fellesskapet. Når mangfold og variasjon framholdes
som et ideal, mener jeg dette ikke må skje på bekostning av at den
enkelte i noen sammenhenger har behov for å skjermes mot
fellesskapet. Det er en kjensgjerning at kroppsøvingstimene er en
arena der det er vanskelig å gjemme seg bort. Det å være synlig hele
tiden kan gjøre oss sårbare. Den sterkt synshemmede eleven skiller
seg fra sine klassekamerater på et vesentlig punkt: nemlig ved å føle
seg observert uten selv å kunne observere. Dermed blir det
avgjørende å gi eleven nødvendig informasjon og veiledning slik at han
eller hun kan føle seg mest mulig trygg i timene.
Andre sammenhenger der vi gjerne aksepterer en-til-en-undervisning,
er opplæring i orientering og mobilitet. Denne type opplæring foregår
vanligvis som individuell opplæring. Den er helt avgjørende for at
elever med sterkt nedsatt syn skal kunne ta seg fram på egen hånd
og opptre mest mulig selvstendig. Når slik opplæring gis utenfor
fellesskapet, må dette betraktes som en prosess der målet er at
eleven skal ta ansvar for å ville delta i det samme fellesskapet.
Det handler om å kunne slå følge med de andre på skoleveien, om å
finne fram skolebøker og slå opp på riktig kapittel, eller om å finne
fram til skolebiblioteket der gruppearbeidet foregår.
Jo mer selvstendig eleven opptrer i dagliglivets aktiviteter, jo større er
muligheten for at fellesskapet oppleves som meningsfullt og ikke som
en belastning og en plikt. En selvstendig elev blir også en mer
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attraktiv klassekamerat. Det er stor forskjell på å spise matpakka i
klasserommet fordi bestekompisen din gjør det, og på det å bli
værende i klasserommet fordi du ikke er godt nok kjent til å velge et
annet og mer spennende spisested.
Det finnes også svært viktige fellesskap utenfor fellesskolens
inkluderende rammer. Jeg hører til blant dem som mener at
synshemmedes kontakt med andre
synshemmede bør oppmuntres.
Kompetansesentrenes elevkurs gir
Det finnes også svært
mulighet for slik kontakt. Her kan
viktige fellesskap
det skapes rom for særegne
utenfor fellesskolens
erfaringer som synshemmede
svært ofte har felles med
inkluderende rammer.
egen referansegruppe. Et slikt
fellesskap kan gjøre
det mulig å utvikle og opprettholde en identitet som tåler den
påkjenningen det ofte innebærer å være den eneste synshemmede
blant seende skolekamerater.

“
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Assistent søkes
Synnøve M. Sydnes

Av og til lurer jeg på hvordan det er å jobbe som assistent i norsk
skole. Hvordan er det å søke en stilling ærlig og redelig, for så i neste
omgang å bli diskreditert for at du er den du har gitt deg ut for å være,
nemlig en assistent uten pedagogisk skolering? Rektor ønsket deg
velkommen. Du er nøyaktig det skolen søkte etter. Likevel er det noe
som skurrer.

“

Jeg må tenke på Torbjørn,
en trivelig stå-på-fyr som kom rett
... når forskere hevdet
fra videregående med erfaring som
at spesialpedagogikk
støttekontakt og skiinstruktør.
ikke virker, fikk ofte alle
Et funn av en assistent både for
assistentene skylden.
klassen og for Joar med CP,
lærevansker og synshemning.
Joars foreldre pustet lettet ut.
De hadde uten tvil fått en ildsjel rundt sønnen. Men foreldrene sa
klart fra til skolen at både Joar og Torbjørn hadde fortjent en
spesialpedagog tettere på, siden sønnens vei til læring og videre
utvikling var såpass komplisert.
Lite ante Torbjørn at han nå tilhørte en gruppe ansatte som foreldre,
forskere og fylkesmenn mente det var altfor mange av i skolen, nemlig
12 356 i 2008. Tallet bare økte og økte, mens antall lærere (66 306)
gikk ned. Hva Torbjørn heller ikke visste, var at når forskere hevdet at
spesialpedagogikk ikke virker, fikk ofte alle assistentene skylden.
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Hva med rektor som ansetter assistentene? Jo mer jeg tenker på
rektor, jo mer lurer jeg på hvordan det er å sitte med ansvaret for hver
eneste elev på skolen. Hvordan har egentlig han eller hun det med
opplæringslov, særskilt og tilpasset opplæring, inkludering,
læringsmiljø, rapportering, kompetanseutvikling (også for assistenter),
foreldre, kartleggingsprøver, TIMSS, TALIS, skåring, publiserte
resultater og hele sulamitten?
Mye vokser voldsomt rundt rektor, om enn ikke budsjettet i samme
grad. Fra kunnskapsministeren hører vi at nye yrkesgrupper skal inn
i skolen. At det er oppgaver nok, kan vel ingen være i tvil om. Men de
nytilsatte skal kanskje ikke på sjefslønn eller pedagoglønn? Torbjørns
lønn er i hvert fall ikke der, selv om arbeidsoppgavene hans ville være
store og krevende selv for en velutdannet spesialpedagog. Han står
på dagen lang for Joar og klassen med all sin arbeidskraft og
entusiasme. Mon tro hvilke tanker Torbjørn gjør seg etter hvert?
Men det var han som søkte jobben og fikk den. Og rektor ønsket ham
velkommen. Hva er det da som skurrer?
Kommentar, Rom for læring nr 2, 2010
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Synshemning og
psykososial tilpassing i
grunnskolealder
Kåre Gjertsen og Eivind Sanne

Denne artikkelen bygger på en studie der man undersøkte hvordan
barn med synshemning har det i skolen sammenliknet med barn uten
synshemning. Studien konkluderer med at synshemmede elever, både
av foresatte og lærere, rapporteres å ha større vansker med
psykososial tilpassing enn medelevene.
Det foreligger få undersøkelser av nyere dato som tar opp
problemstillinger knyttet til hvordan barn og unge med synshemning
har det i skolen. Som kjent har alle norske grunnskoleelever lovfestet
rett til et opplæringstilbud tilpasset egne forutsetninger og behov.
Opplæringstilbudet skal gis i en inkluderende kontekst, noe som bl.a.
innebærer at elevene i størst mulig grad skal ta del i fellesskapet på
en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt. Sett på bakgrunn av at
mange barn og unge av ulike grunner har behov for ekstra støtte og
hjelp i skolehverdagen, er dette en ambisiøs målsetting.
Selv om elever med synshemning selvsagt er like forskjellige som alle
andre elever, vil mange ofte ha et omfattende tilretteleggingsbehov i
skolesammenheng; vanligvis vil det være aktuelt med både
organisatorisk, metodisk og fagspesifikk tilrettelegging, i tillegg til
behov for opplæring i synskompenserende ferdigheter, for eksempel
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mobilitet og punktskrift. Det foreligger få nyere studier av
synshemmede grunnskoleelevers psykososiale situasjon.
De undersøkelsene som er gjort, preges også av at de ofte ikke skiller
klart mellom barn og unge med og uten kompleks tilleggsproblematikk
(Fasting, 2006). Resultatene er sprikende, noen undersøkelser peker
mot at elever med synshemning har større vansker med psykososial
tilpassing enn hva medelevene har, mens andre studier tyder på at
dette ikke er tilfelle (Huurre, 2000).
Som synspedagoger ved Huseby kompetansesenter i henholdsvis
Aust-Agder og Vest-Agder, er vi ofte til stede og observerer elevene
i ulike aktiviteter og situasjoner på skolen. Vi mener blant annet å
registrere at mange elever med synshemning kan ha problemer med
å få sosialt innpass i klassen og jevnaldergruppen, og ofte opplever
vi atferd det kan være rimelig å tolke som uttrykk for mistrivsel.
Søknadene om tjenester vi mottar fra Pedagogisk-Psykologisk
tjeneste (PPT), beskriver også ofte konsentrasjons- og
oppmerksomhetsvansker eller jevnalderproblemer hos synshemmede
elever uten kjente somatiske tilleggsvansker.
På bakgrunn av dette bestemte vi oss for å foreta en mer systematisk
kartlegging av synshemmede grunnskoleelevers psykososiale
tilpassing�.1 Den overordnede problemstillingen var å undersøke om
det forelå høyere forekomst av psykososiale vansker hos
synshemmede grunnskoleelever i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
enn hos medelevene.

1
Følgende definisjon av begrepet «psykososial tilpassing» ligger til grunn for
masterstudiet det refereres til i denne artikkelen: «Psykososial» refererer til
fenomener som har sin bakgrunn både i psykiske og sosiale forhold, og hvor man ikke
kan skille ut det psykiske hos individene fra den sosiale strukturen som omgir dem
(Egidius, 1996). Psykisk helse og sosial tilpasning slås noen ganger sammen til ordet
psykososial tilpassing eller psykososial helse. Mer spesifikt ser en ofte at positiv
identitet, positivt selvbilde, psykisk overskudd og velvære, emosjonell kompetanse og
kontroll, samt sosial kompetanse brukes som indikasjoner på god psykososial
tilpassing og helse. Miljøbetingelser, f.eks. grad av sosial støtte, vil være nært knyttet
til psykososial tilpassing og helse (Ommundsen, 2009)
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I forlengelsen av denne problemstillingen ønsket vi også å studere
nærmere om variablene alder, kjønn og grad av synshemning kunne
ha betydning for psykososial tilpassing hos gruppen synshemmede.

Hvem er synshemmet?
Synshemning er en samlebetegnelse som omfatter både svaksynthet
og blindhet. Det er ulike måter å definere synshemning på. Fordi
Huseby kompetansesenters brukerregistre tar utgangspunkt i en
norsk tilpasning av de tradisjonelle ICD-10-kriteriene til Verdens
Helseorganisasjon (WHO), ble disse kriteriene lagt til grunn for
undersøkelsen det refereres til i artikkelen. Se tabell 1.
Tabell 1. Definisjon av synshemning (ICD-10, norsk tilpassing)

Visus
Kategori

Dårligere
enn

Mild eller ikke synshemning, kategori 0

Synsfelt
Lik eller
bedre enn

(norsk tilpassing)

6/18

Svaksynt, kategori 1

6/18 (0,3)

6/60 (0,1)

Sterkt svaksynt,
kategori 2

6/60 (0,1)

3/60 (0,05)

(Total hemianopsi)

Blindhet,
kategori 3

3/60 (0,05)

1/60 (0,02)*

≤ 10º (radius) – WHO
(Mellom 10º og 20º)

Blindhet,
kategori 4

1/60 (0,02)* Lyssans

Blindhet, kategori 5

Ingen lyssans

Kategori 9

Synsfunksjon ubestemt eller uspesifisert

(Synsfelt ≤ 10 º)

* Eller fingertelling på 1 meters avstand
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Utfordringer i skolehverdagen
Spesialpsykolog Aase Frostad Fasting (2006) hevder at det å være
synshemmet i en visuell verden innebærer en kronisk stressfylt
situasjon. Hun peker på at synshemmede elever har større vansker
med å danne seg et bilde av de sosiale omgivelsene, bruker lenger tid
og mer energi på å tilegne seg skolefaglige ferdigheter, og det går mer
krefter med til fysiske forflytninger. Det å møte andre menneskers
fordommer og mangelfulle kunnskaper om synsvansker, kan i seg selv
være en stressende faktor.
Selv synshemmede elever med god tilpasningsevne og
hensiktsmessige mestringsstrategier vil ofte være avhengige av andre
for å kunne utføre visse daglige gjøremål. Dette representerer en
ekstra utfordring når det gjelder utvikling av positiv selvoppfatning og
identitet (Hoekstra-Vrolijk, 2002; Huurre, 2000).
Grad av synshemning vil i større eller mindre grad innvirke på hvilke
problemer og utfordringer synshemmede kan bli stilt overfor i
hverdagen. Sterkt svaksynte og blinde vil oftere oppleve
kommunikasjonsproblemer fordi de
går glipp av viktig informasjon som
formidles gjennom bl.a. mimikk,
Dette kan bidra til at
øyekontakt og andre fysiske
svaksynte i større grad
uttrykk. Enkelte studier ser også ut
enn blinde stilles
til å indikere at sterkt svaksynte og
overfor uklare og
blinde kan ha større vansker med
å utvikle evnen til å ta andres
vekslende krav og
perspektiv, og forstå andre
forventninger ...
menneskers tanker og følelser
(McAlpine & Moore, 1995).

“

Erfaringer tyder på at svaksynte barn og unge kan ha større vansker
med psykososial utvikling og tilpassing enn blinde har. Svaksynte står
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i større grad i fare for å bli misforstått av personer i omgivelsene. Det
kan også være vanskelig, for både en selv og andre, å forholde seg til
at synsfunksjonen kan variere bl.a. som følge av vekslende lysforhold.
Dette kan bidra til at svaksynte i større grad enn blinde stilles overfor
uklare og vekslende krav og forventninger, noe som kan gi opplevelse
av stress særlig i forbindelse med prestasjonsrelaterte situasjoner.
Svaksynte kan også oppleve å befinne seg i en gråsone eller
mellomposisjon sammenliknet med normaltseende og personer med
mer omfattende synshemninger, noe som kan bidra til uklar
identitetsoppfatning. Dette kan gi utslag i redusert selvbilde og
emosjonelle problemer (Huurre, 2000).

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)
SDQ er et relativt nytt spørreskjema som er utarbeidet med tanke på
kartlegging av psykiske vansker og ressurser hos barn og unge i
aldersgruppen 4–17 år. For nærmere informasjon om SDQ, se websiden: www.sdqinfo.org/. Skjemaet representerer en videreutvikling av
den veletablerte britiske Rutter-skalaen som bl.a. ble benyttet i den
kjente britiske Isle of Wight-studien på 1960-tallet. SDQ har skjemaer
for ulike informanter: lærere, foresatte og barnet selv (dvs. for barn i
alderen 11 til 17 år). Spørreskjemaet er oversatt til ca 70 språk,
og det finnes normative data fra minst seks land. Også i Norge
gjennomføres det omfattende studier hvor SDQ blir benyttet. De mest
kjente er Akershus-undersøkelsen som kartlegger helseprofil hos barn
og unge i Akershus (Rødje, Clench-Aas, Van Roy, & Müller, 2004),
og Barn i Bergen-studien (Heiervang et al., 2007), en pågående
longitudinell populasjonsstudie hvor den mentale helsen til samtlige
grunnskolebarn i kommunen kartlegges.
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Oppbygging og skår
SDQ skjemaet er kort og tar 5–10 minutter å besvare. Det består av
25 spørsmål, som er inndelt i fem delskalaer som hver inneholder fem
spørsmål. Delskalaene består av fire problemskalaer: emosjonelle
problemer, atferdsproblemer, hyperaktivitet – oppmerksomhet og
venneproblemer. Den femte skalaen måler prososial atferd. På hver
delskala gis det poeng fra 0–10, noe som gjør det mulig å summere
problemskalaskårene til en totalvanskeskår rangert fra 0–40.
Jo høyere skår, desto mer vansker.
Det å ha to eller flere vansker eller lidelser samtidig, kalles for
komorbiditet eller samsykdom (Haugen, 2008). Heiervang (Heiervang
et al., 2007) hevder at man klinisk finner betydelig overlapping mellom
ulike sub-skalaer som innbefattes i SDQ-skjemaet. Det er for
eksempel ikke uvanlig at man får utslag både på aggressiv atferd og
depresjon hos det samme barnet. Denne overlappingen mellom ulike
vansker bidrar til at totalvanskeskåren blir et mer presist mål på
vanskens omfang (Goodman, 1997).
Som nevnt innledningsvis la vi WHO’s ICD-10-kriterier for definisjon av
synshemning til grunn i undersøkelsen. Vi valgte å ta med samtlige
elever (1.–10. klasse) tilhørende kategori 1–5 som var registrert i
Huseby kompetansesenters brukerregister for fylkene Aust-Agder,
Vest-Agder og Rogaland skoleåret 2008/2009. Forutsetningen var at
eleven(e) gikk i ordinær grunnskole, med klassetilhørighet i nærskole
(ikke spesialskole eller institusjon). Vi har utelatt elever med
omfattende kognitive vansker, og elever med synsproblematikk som
ikke lar seg plassere innenfor gruppe 1–5 (til tross for at vi snakker
om elever som kan ha betydelige synsvansker, for eksempel knyttet til
oculomotorisk apraksi og ulike cerebrale synshemninger). Vi valgte
også å ikke ta med elever med alvorlig progredierende sykdommer.
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Deltakere
Tabell 2. Utvalgets demografiske karakteristika

Variabler
Kjønn

Jenter

Gutter

Totalt

Synshemmede (SH)

28
(56,0)

43
(58,1)

71*

Sammenlikningsgruppe
(Sgr.)

22
(44,0)

31
(41,9)

53

Total:

50
(100)

74
(100)

124

Alder *

Jenter
(Sd)

Gutter
(Sd)

Gj.snitt
(Sd)

Synshemmede (SH)

11,86
(2,69)

9,84
(2,37)

10,63
(2,67)

Sammenlikningsgruppe
(Sgr.)

11,50
(2,63)

9,19
(2,10)

10,15
(2,58)

Klassetrinn

1.–4.
klasse

5.–7.
klasse

8.–10.
klasse

Synshemmede (SH)

35
(53,8)

19
(59,4)

17
(63,0)

Sammenlikningsgruppe
(Sgr.)

30
(46,2)

13
(40,6)

10
(37,0)

Total:

65
(100)

32
(100)

27
(100)

Grad av synshemning

WHO 1

WHO 2

WHO 3

WHO 4

WHO 5

Totalt

Gutter

32
(64,0)

3
(33,3)

2
(100)

3
(50,0)

3
(75,0)

43

Jenter

18
(36,0)

6
(66,6)

0
(0,0)

3
(50,0)

1
(25,0)

28

Total:

50
(100)

9
(100)

2
(100)

6
(100)

4
(100)

71

Bemerk: N = 124 (Synshemmede: N = 71, Sammenlikningsgruppe: N = 53).
* 71 representerer foresatte som har besvart spørreskjema – ikke totalpopulasjonen.
* Variabelen alder ble delt inn i tre ulike klassetrinn 1.–4. kl., 5.–7. kl. og 8.-10. kl.
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Innsamling av data og svarprosent
I og med at det pr. i dag ikke foreligger normative data fra Norge ved
bruk av SDQ, valgte vi å benytte oss av en sammenlikningsgruppe.
Med utgangspunkt i klasselistene valgte vi de to neste elevene i
alfabetet etter den synshemmede eleven av samme kjønn. Totalt
bestod definert målgruppe av 81 synshemmede elever og 162 elever
i sammenlikningsgruppen.

“

Totalt bestod
definert målgruppe av
81 synshemmede elever
og 162 elever
i sammenlikningsgruppen.

Spørreundersøkelsen ble
gjennomført i to runder. Først fikk
foresatte til synshemmede og
elever i sammenlikningsgruppen
tilsendt spørreskjemaet. Etter at
foresatte hadde returnert skjemaet
og samtidig signert på
samtykkeskjemaet som gav oss
tillatelse til å gjennomføre samme spørreundersøkelsen på skolen,
sendte vi ut spørreskjema til skolene. Vi ba om at kontaktlærer
besvarte spørreskjemaet. Vi fikk svært høy svarprosent fra foresatte
til de synshemmede elevene (ca 89 %). Grunnet lav svarprosent fra
foresatte til elevene i sammenlikningsgruppen (33, 13 %), har vi
sannsynliggjort at vår sammenlikningsgruppe ikke representerer en
atypisk gruppe ved å sammenholde resultatene med funnene i den
tidligere omtalte Barn i Bergen-studien.

Statistiske metoder
Vi brukte t-tester og Anova analyser for å avdekke eventuelle
forskjeller i gjennomsnittsskårer mellom synshemmede og
sammenlikningsgruppen, og også innenfor gruppen synshemmede.
Det ble videre foretatt frekvens- og gjennomsnittsanalyser (mean) for å
få frem data angående antall, prosent og fordeling. Faktor- og
reliabilitetsanalyse ble gjennomført for å sjekke i hvor stor grad SDQs
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ulike delskalaer og totalvanskeskår faktisk fanget opp og målte det
skjemaet etterspør. Utover nevnte tester benyttet vi også
effektstørrelsestesten Cohen’s d som et supplement til enkelte
t-tester. Datamaterialet ble analysert ved bruk av SPSS versjon 17.0
for Windows.

Resultater
Som det fremgår av tabell 3 viste tilbakemeldingene fra både
foresatte og lærere at de synshemmede elevene ble rapportert å ha
signifikant høyere totalforekomst av psykososiale vansker enn elevene
i sammenlikningsgruppen. Både foresatte- og lærerskjema viste
statistisk signifikant forskjell mellom gruppene på 1 % nivå.
Tilbakemeldingene viste i tillegg at elevene med synshemning kom
signifikant dårligere ut på delskalaene som omhandler emosjonelle
problemer, venneproblemer og prososial atferd på lærerskjemaet,
samt på venneproblemskalaen på foresatteskjemaet. Lærerne hadde
med andre ord større tendens enn foresatte til å vurdere de
synshemmede elevene til å ha vansker sammenliknet med elevene
uten synshemning.
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Tabell 3. SDQ totalvanskeskår og delskalaskårer for synshemmede
(SH) versus sammenlikningsgruppen (Sgr.)

SDQ skala

Foreldreskjema
SH
(N=71)

Foreldreskjema
Sgr.
(N=53)

T-test
(foresatte)

Gj.snitt
(Sd)

Gj.snitt
(Sd)

t

Totalvanskeskåre
(TVS)

8.27
(5.73)

5.74
(4.48)

2.664

Emosjonelle
vansker (EMP)

2.11
(2.05)

1.43
(1.88)

Atferdsvansker
(ADP)

1.21
(1.51)

Hyperaktivitet
(HYP)

Lærer-

Lærer-

skjema

skjema

SH

Sgr.

(N=66)

(N=37)

Gj.snitt

Gj.snitt

(Sd)

(Sd)

.009*

8.23
(5.91)

1.889

.061

.81
(1.11)

1.626

2.79
(2.46)

2.77
(2.04)

Venneproblemer
(VEP)

2.15
(2.05)

Prososial atferd
(PRO)

8.34
(1.80)

p

T-test
(lærere)

t

p

4.30
(3.91)

3.621

.000*

1.73
(2.08)

.62
(1.19)

2.970

.004*

.106

1.02
(1.54)

.65
(1.21)

1.245

.216

.036

.971

3.33
(3.11)

2.19
(2.62)

1.891

.061

.72
(1.26)

4.512

.000*

2.15
(2.23)

.84
(1.40)

3.241

.002*

8.51
(1.60)

-.550

.583

7.33
(2.29)

8.22
(1.89)

-1-995

.049*

Bemerk: N = 124 (foresatte) og N = 103 (lærere) og * p L =.05
SH = foresatte til synshemmede og Sgr. = foresatte til sammenlikningsgruppe

Som nevnt ønsket vi også å undersøke nærmere om variablene alder
og grad av synshemning kunne ha betydning for forekomst av – og
eventuelt type vansker – som ble rapportert hos gruppen
synshemmede. Dette skyldes at disse variablene blir trukket frem og
tillagt vekt i ulike undersøkelser og fagartikler som tar opp
problemstillinger knyttet til synshemning og psykososial tilpassing.
I tillegg ville vi også undersøke om variabelen kjønn kunne bidra til å
kaste lys over resultatene som fremkom.
Mange har pekt på at ungdomstiden representerer en ekstra krevende
periode for mennesker som har en synshemning – at synshemningen
representerer en tilleggsbelastning i en livsfase som er krevende for
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alle. Resultatene fra vår undersøkelse tyder imidlertid ikke på at de
synshemmede elevene på 8.–10. klassetrinn opplever større
problemer med psykososial tilpassing enn synshemmede elever på
lavere klassetrinn.
Grad av synshemning har ikke signifikant betydning for forekomst av
psykososiale vansker i utvalget. Selv om vi ikke finner signifikante
forskjeller, viser likevel resultatene at gruppen svaksynte – vurdert
av både foresatte og lærere – kommer dårligere ut enn gruppen sterkt
svaksynte og blinde på totalvanskeskåren og delskalaene emosjonelle
vansker, atferdsvansker og hyperaktivitet.
Ofte kommer guttene dårligere ut enn jentene i ulike undersøkelser
hvor det blir satt fokus på psykososiale vansker. Det kan i denne
sammenheng nevnes at i aldersgruppen 6 til 12 år er to av tre med
diagnostiserbare psykiske lidelser gutter (Folkehelseinstituttet, 2009).
Ulike årsaker har blitt trukket frem i forsøkene på å forklare guttenes
høyere totalforekomst av psykososiale vansker. Nordahl (2007) peker
f.eks. på at rådende verdisyn, organisering og innhold i skolen kan
bidra til å kaste lys over hvorfor guttene har større vansker med å
finne seg til rette – og lykkes både faglig og sosialt i
skolesammenheng. Dette kan også ha sammenheng med komplekse
genetiske faktorer som gjør guttene mer sårbare for nevropsykiatriske
tilstander (Bishop & Rutter, 2008).
Variabelen kjønn viste signifikante forskjeller. På lærerskjemaet
ble det rapportert at de synshemmede guttene i utvalget hadde
signifikant høyere totalforekomst av psykososiale vansker enn
de synshemmede jentene. I tillegg viste lærerskjemaet at de
synshemmede guttene skåret signifikant høyere (les: dårligere)
enn de synshemmede jentene på delskalaene som omhandler
hyperaktivitet og atferdsproblemer. De synshemmede guttene kom
også signifikant dårligere ut på skalaen som omhandler prososial
atferd både på foresatte- og lærerskjema.
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Noen pedagogiske betraktninger
Blant fagfolk synes det å være bred enighet om at miljøfaktorer som
tilrettelegging av læringsmiljøet og grad av sosial isolasjon har større
betydning enn faktoren
synshemning når en skal forklare
psykososial tilpassing og utvikling
... miljøfaktorer som
hos synshemmede barn og unge
tilrettelegging av
(Warren, 1994). På denne
læringsmiljøet og grad av
bakgrunn vil det være både
sosial isolasjon har større
interessant og konstruktivt å peke
på skolerelaterte forhold som kan
betydning enn faktoren
bidra til å kaste lys over
synshemning når en skal
resultatene i undersøkelsen:

“

forklare psykososial
tilpassing og utvikling ...

Vi har tidligere vært inne på at
synshemmede elever ofte vil ha et
omfattende tilretteleggingsbehov i
skolesammenheng, og at skoledagen vil kunne oppleves som
(kronisk) stressfylt. Andersen & Hunstad (1998) hevder at nødvendig
tilrettelegging for synshemmede barn og ungdommer er vanskelig å
gjennomføre, fordi lek og læring ofte gjennomføres på seendes
premisser. De (ibid) peker videre på at det kan være vanskelig for
synshemmede elever i ordinære grunnskoler å etablere en realistisk
selvoppfatning og identitet, fordi de mangler rollemodeller for lek og
læring.

Behov for synspedagogisk kompetanse
Tilpasset opplæring i en inkluderende kontekst stiller skolen overfor
store kompetansekrav. Synspedagogisk kompetanse er trolig en viktig
forutsetning for at synshemmede elever skal oppleve å bli møtt med
adekvate krav og forventninger – både faglig og sosialt – i
skolehverdagen.
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Behovet for kompetanse kan illustreres ved å peke på utfordringene
knyttet til å finne balansepunkter mellom å gi nødvendig tilrettelegging
og i størst mulig grad alminneliggjøre særlig sterkt svaksynte og blinde
elever. Det blir blant annet viktig å legge til rette for at pedagoger og
andre voksne i skolemiljøet ikke fungerer som barriere mellom den
synshemmede eleven og medelevene. Vennskap og sosial omgang
med jevnaldrende er svært viktig. Man vet at barn som ikke har
venner, viser mindre tilpasningsevne, og har trolig større risiko for å
utvikle psykiske plager som trenger klinisk behandling. De har lavere
tanker om seg selv og er oftere ensomme (Hartup, 2001).
Når de synshemmede elevene i undersøkelsen kommer dårligere ut
enn medelevene på venneproblemskalaen, kan dette ha sammenheng
med at man ikke har lykkes med å avveie ulike tilretteleggingshensyn
godt nok mot hverandre.
Omgivelsene bidrar i stor grad til å skape den enkeltes selvbilde og
identitetsoppfatning. Mennesker med funksjonshemninger har i
utgangspunktet lavere sosial status enn andre (Hoekstra-Vrolijk,
2002). Hvilke holdninger elever møtes med, vil ha stor betydning for
hvordan skolehverdagen oppleves, og mulighetene til faglig og sosial
inkludering.
Ofte opplever vi som synspedagoger å møte synshemmede elever
med hjelpemiddelvegring, noe som innebærer at elevene ikke ønsker
å bruke synshjelpemidler av frykt for å skille seg ut. Det er ikke
urimelig å tenke seg at denne frykten i mange tilfeller kan ha
sammenheng med holdninger som gjør seg gjeldende i skolemiljøet
– og i samfunnet ellers.
Etter vår mening reiser undersøkelsen en rekke problemstillinger det
både er interessant og viktig å forfølge videre – ikke minst på
bakgrunn av den stadig sterkere vektleggingen av alle elevers rett til
et godt psykososialt miljø. Dersom funnene i undersøkelsen gir et
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representativt bilde av situasjonen til synshemmede grunnskoleelever
i Norge, bør en diskutere nærmere hvilke positive og negative
konsekvenser dagens skolepolitikk – bl.a. inkluderingstanken – får for
disse elevene.
Artikkelen bygger på en masteroppgave: Gjertsen, K. og Sanne, E.
(2010). Synshemning: en faktor som bidrar til å påvirke psykososial
tilpassing hos grunnskoleelever i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland?
Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
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Balansekunst.
Sosiale relasjoner hos
ungdom som har en
synsnedsettelse
Marianne Ligaard Almbakk og Astri Heen Wold,
Psykologisk institutt, UiO
Knut Brandsborg, Huseby kompetansesenter

Sammendrag
Temaet for denne artikkelen er ungdom med synsnedsettelse og
deres relasjoner til foreldre, klassekamerater og venner. Den bygger
på en narrativ tilnærming teoretisk og metodisk. Data er
semistrukturerte intervjuer med ni ungdommer på 15 til 20 år.
Analyse av intervjuene viste at ungdommene opplevde det som viktig
at det ble stilt realistiske forventninger til dem. De hadde et sterkt
ønske om å ha kontakt med andre og føle at de passet inn. Flere
fremstilte seg imidlertid innledningsvis som sosiale og travle
personer, mens fortsettelsen av fortellingen viste at de ikke var så
mye sammen med venner likevel. Flere av deltakerne hadde en høy
terskel for hva de oppfattet som mobbing, og fortellinger om
vanskelige episoder ble ofte avsluttet med uttrykk som «sånn er livet»
eller «det går over».
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Innledning
I ungdomstiden er ønsket om å passe inn og bli verdsatt stor, og
jevnaldrende og venner er svært viktige (Atwater, 1992; Aagre, 2003).
Azamitia, Ittel og Radmacher (2005) har gjennom en rekke kvalitative
intervjuer samlet fortellinger om hvordan ungdom opplever vennskap,
og hvorfor vennskap er viktig. Fortellingene viser at de viktigste
faktorene i vennskap er lojalitet, følelsen av å kunne stole på sine
venner og å bli venners sosiale støtte.
Å falle utenfor eller føle at man ikke har venner, kan være ekstra
vanskelig i ungdomsårene, og ensomhet og usikkerhet er følelser som
ofte assosieres med denne tiden (Goossens, 2006). Ungdom med
nedsatt funksjonsevne har det på samme måten, men ungdomstiden
deres kan representerer spesielt store utfordringer på noen områder,
for eksempel i spenningsfeltet mellom selvstendighet og avhengighet
(Nilsson og Lühr, 1998). Det kan også komme inn spesielle problemer
som er direkte knyttet til den konkrete funksjonshemningen.
Denne artikkelen fokuserer på de sosiale relasjonene til ungdom som
har en synsnedsettelse. Den bygger på masteroppgaven til Almbakk
(2009) som tok opp sosiale relasjoner til familie, venner og
jevnaldrende i en bredere undersøkelse som også omhandlet
identitet, selvfølelse og livskvalitet. For diskusjon av disse temaene
viser vi til Almbakk (2009). Utgangspunktet for undersøkelsen var
kvalitative intervjuer med ni ungdommer med synsnedsettelse i
alderen 15 til 20 år.
Initiativet til undersøkelsen kom fra Huseby kompetansesenter som
ønsket å få mer kunnskap om utviklingen fra barn til voksen hos
ungdom som har en synsvanske. Med økt kunnskap kan de ivareta
behovene til brukerne sine bedre. Kompetansesenterets erfaring fra
praksis er at mange syntes å klare utviklingen godt, men at det også
er mange som opplever ensomhet og har det vanskelig. Huurre og Aro
(1998) finner ingen forskjeller mellom ungdom med og uten
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synsnedsettelse når det gjelder depresjon eller bekymringssymptomer,
men Elstad (1998) finner høyere forekomst av psykologiske og
psykiske vansker hos mennesker med nedsatt funksjonsevne enn i
resten av befolkningen (1998).
Denne undersøkelsen bygger på en narrativ tilnærming både teoretisk
og metodisk (Bruner, 1986, 1990; Elliot, 2005; Lieblich, m.fl., 1998;
McAdams, 1985; Murray, 2003, 2008; Riessman, 1993; Sarbin,
1986). Innenfor denne tilnærmingen fokuserer man på at fortellingen
har en begynnelse, en midtdel og en slutt. Man er også opptatt av at
en fortelling er en organisert
tolkning av en sekvens av
... undersøkelsen
hendelser der de ulike hendelsene
bygger på en narrativ
knyttes sammen og tillegges
mening. En hovedfunksjon ved
tilnærming både
fortellingen er således å gi mening
teoretisk og metodisk
til en kaotisk og uoversiktlig
verden. Ulike teoretikere definerer
«et narrativ» (eller «en fortelling» eller «en historie» som vi oversetter
det med) noe forskjellig. I denne undersøkelsen definerer vi en
fortelling i tråd med Hinchman og Hinchman (1997: 2):

“

...

Narratives (stories) in the human sciences should be defined
provisionally as discourses with a clear sequential order that
connects events in a meaningful way for a definite audience,
and thus offer insight about the world and/or people’s
experience of it.
Det har vært sentralt å la de unge selv få komme fram med sin
stemme. Vi har vært interessert i deres egne subjektive opplevelser
av forholdet til familie, jevnaldrende og venner tidligere og nå, deres
tanker om fremtiden, og hvordan de knytter ulike opplevelser sammen
og finner mening. En narrativ tilnærming stemmer godt med slike
målsettinger.
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De unge som vi beskriver som ungdom med synsnedsettelse,
omtales i dagligtalen ofte som svaksynt eller synshemmet ungdom.
Vi tydeliggjør med vår beskrivelse at synsproblemene bare er en av
mange sider ved dem. Ungdom som har en synsnedsettelse, er en
heterogen gruppe hvor personene har ulik bakgrunn og ulik historie.
Det finnes ingen komplett oversikt over personer med synshemning i
Norge, men man antar at det er cirka 1000 barn med en synshemning
i skolealder (Fasting, 2006). For å få en mer ledig språkbruk veksler vi
i denne artikkelen mellom flere betegnelser som «ungdom med
synssvekkelse», «ungdom med synsnedsettelser», «ungdom med
synsvansker» m.m..
Grad av synssvekkelse bestemmes ut fra måling av synsstyrke (visus),
synsfelt, og en del andre visuelle funksjoner. Betegnelsen «svekket
syn» dekker kategoriene moderat og alvorlig synssvekkelse og tre
kategorier av blindhet. Moderat synssvekkelse dekker spennet fra 0,3
til 0,1 når det gjelder synsstyrke. Alvorlig synssvekkelse går fra 0,1 til
0,05 eller et synsfelt som er maksimalt 10 grader (radius) på det
beste øyet eller maksimalt 20 grader (horisontal diameter) på det
beste øyet. De tre kategoriene av blindhet går fra manglende lyssans
og opp til en synsskarphet på 0,05 (ICD -10, gjeldende fra
01.01.2010). I en pedagogisk sammenheng kategoriseres ofte
mennesker med synssvekkelse som svaksynte hvis de leser vanlig
skrift, med eller uten forstørring, og som pedagogisk blinde hvis de
leser punktskrift (Larsen og Wilhelmsen, 2009).
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Tidligere forskning
Kef (1997, 1999, 2002) og Kef, Hox og Habekothe (2000) har studert
sosiale nettverk og psykososiale karakteristika som trivsel, ensomhet
og selvfølelse hos ungdom mellom 14 til 24 år med synsnedsettelse
(blinde og svaksynte) uten tilleggsvansker. Målgruppen for
undersøkelsen var alle ungdommer innenfor denne gruppen i
Nederland. Over 300 personer, 37 % av de som ble kontaktet, deltok i
undersøkelsen (Kef, 2002). Data ble samlet inn ved hjelp av
kvantitative spørreskjemaer og sammenlignet med tilsvarende data fra
undersøkelser av ungdom som så normalt. Ungdom med
synsproblemer hadde i gjennomsnitt signifikant færre personer i sitt
sosiale nettverk enn ungdom med normalt syn. Mer enn 65 % hadde
færre enn fem venner. De fikk imidlertid like mye sosial støtte fra
vennene sine som annen ungdom gjorde, og var stort sett fornøyde
med denne støtten (Kef m. fl., 2000). Det var små forskjeller mellom
de med nedsatt og de med normalt syn når det gjaldt psykososiale
karakteristika. Ungdom med synshemning skåret generelt høyt på
variabelen glede/lykke og rapporterte ikke om stor grad av ensomhet.
Likevel svarte 15 % av ungdommene med synsvansker at de var
svært ensomme. Tilsvarende fant man imidlertid også for ungdom
som så normalt (Kef m. fl. 2000). Ulike faktorer påvirket følelsen av
ensomhet hos de med synsproblemer som, for eksempel, følelsen av
avhengighet av andre for å komme seg rundt (Kef, 1999).
Huurre og Aro (1998) og Huurre, Komulainen og Aro (1999) har
studert selvfølelse, sosiale nettverk og sosial støtte hos
115 ungdommer mellom 13 og 16 år med nedsatt syn (blinde og
svaksynte) og uten tilleggsvansker fra hele Finland. Mer enn
600 personer med normalt syn var også inkludert. Huurre og Aro
(1998) rapporterer fra en undergruppe av deltagerne, mens Huurre,
Komulainen og Aro (1999) bygger på resultater fra hele gruppen. Data
ble samlet inn ved hjelp av spørreskjemaer som for det meste ble fylt
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ut på skolen, og svarprosenten lå på over 90 prosent. Huurre og
medarbeidere fant ingen forskjeller i selvfølelse mellom ungdommene
med synsproblemer og de med normalt syn. Det var en ikke signifikant
tendens til at gruppen med synshemninger hadde mindre sosiale
nettverk (Huurre og Aro, 1998), og både Huurre og Aro (1998) og
Huurre, Komulainen og Aro (1999) viste at relasjoner til venner kan
være vanskelig for ungdom med synshemninger og i sterkere grad for
jenter enn for gutter. Huurre m.fl. (1999) viste i tillegg at det var
sammenheng mellom selvfølelse og relasjon til venner i denne
ungdomsgruppen.
Lifshitz, Hen og Weisse (2007) fant lignende resultater i en
spørreskjemaundersøkelse om selvbilde og kvaliteten av vennskap
hos ungdommer med normalt og redusert syn i Israel. Gruppene
hadde ganske likt selvbilde. Igjen fant man imidlertid at noen sider
ved forholdet til venner kunne være vanskelig. Blant annet brukte
ungdom med synshemning en signifikant mindre del av fritiden sin
sammen med venner enn det ungdom med normalt syn gjorde. Det
samme fant Wolffe og Sacks (1997) i en kombinert spørreskjema og
tids-dagboks studie fra USA. De fant også at ungdom med
synshemninger brukte mindre tid på aktive og mer tid på passive
fritidsaktiviteter enn det de med normalt syn gjorde. Å se på TV, høre
på radio eller å spille et musikkinstrument alene var i denne studien
eksempler på passive aktiviteter. Sacks og Wolffe (1998) gir en
kasuistisk beskrivelse av tre av ungdommene fra den nevnte studien.
Den gir et kvalitativt innblikk i hvordan dagliglivet kan være for
personer som bruker lite tid sammen med venner og mye tid på
passive aktiviteter.
Studiene som er nevnt så langt, kommer fra andre land. Det er rimelig
å tro at nasjonale forskjeller, som for eksempel grad av integrering av
ungdommer med synsnedsettelse i den ordinære opplæringen, kan ha
betydning for hvordan ungdommene opplever sine relasjoner til andre.
Et karakteristisk trekk ved den norske situasjonen er en høy grad av
organisatorisk integrering av elever med funksjonshemninger i den
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vanlige skolen. Når det gjelder norske forhold, kan man finne relevant
informasjon om de sosiale relasjonene til ungdom med synsproblemer
i en studie av Hellerud og Brøndmo (1995). Hovedfokus for
undersøkelsen var å evaluere et weekendkurs for denne
ungdomsgruppen i regi av Huseby kompetansesenter. 27 ungdommer
med synssvekkelse – blinde og svaksynte – i alderen 16 til 25 år ble
intervjuet med utgangspunkt i et spørreskjema med åpne og lukkede
svarkategorier. I tillegg ble det gjennomført kvalitative intervjuer med
tre av deltagerne. Det ble også samlet inn materiale fra en
referansegruppe med personer med normalt syn. Et flertall av de unge
med synshemninger opplevde at de ble godtatt i klassen og regnet
som en vanlig klassekamerat. Gjennom de åpne svarene kom det
likevel fram at noen så på seg selv som usynlige, en som bare var
der, minstemann, en plage fordi ting gikk tregt og lignende. Hellerud
og Brøndmo fant også at ungdom med synshemninger hadde mindre
samvær og kontakt med venner og klassekamerater enn
sammenligningsgruppen.
Hellerud og Brøndmos studie er relativt begrenset med tanke på antall
deltagere og hvordan de ble rekruttert. Grue (blant annet 1999, 2001)
har imidlertid gjort omfattende studier i Norge av ungdom og unge
voksne med nedsatt fysiske funksjonsevne mer generelt, og
resultatene fra disse undersøkelsene kan også være av interesse.
Grues studie fra 1999 er en kvantitativ spørreundersøkelse av temaer
som selvbilde, psykisk helse, livskvalitet og sosiale relasjoner.
Ca 10 000 elever i aldersgruppen 13 til 20 år var inkludert. Av disse
hadde 300 nedsatt funksjonsevne, men ingen hadde synsproblemer.
Grue fant liten forskjell i selvbilde mellom ungdom med nedsatt
funksjonsevne og andre ungdommer. Når det gjaldt sosiale relasjoner
til venner og jevnaldrende, viste studien at det generelt sett ikke var
store forskjeller i vennskapsmønstrene. Vennenettverket var imidlertid
mindre hos ungdom med nedsatt funksjonsevne, færre av dem hadde
kjæreste og sjansen for å ha få eller ingen venner økte med grad av
funksjonshemning. Ungdom med nedsatt funksjonsevne hadde også
et lavere aktivitetsnivå og samværsmønster og en mer passiv tidsbruk
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der TV og andre former for medier hadde stor plass. Resultatene her
er tilsvarende det Wolffe og Sacks (1997) hadde funnet for ungdom
med synssvekkelse.
Grues studie fra 2001 er en kvalitativ intervjuundersøkelse av 34
unge voksne mellom 20 og 30 år med nedsatt fysisk funksjonsevne.
To av informantene hadde synsnedsettelse. Intervjuene tok for seg
oppvekst, tiden nå og forventninger om fremtiden. Mange av
informantene hadde opplevd å bli behandlet som barn, noen ganger
som litt «dumme» barn, da mange forventet at den intellektuelle
vurderingsevnen var negativt påvirket når man hadde nedsatt fysisk
funksjonsevne. Personer med synshemning kunne ha problemer med
å orientere seg i omgivelsene, noe som også kunne påvirke andres
oppfatning av dem. Mange opplevde at de ikke ble stilt krav til, og det
ble ikke regnet med at de skulle ta en utdanning eller være
yrkesaktive. Det kom fram et positivt bilde av skolen, men bildet var
som oftest knyttet til det faglige. Mange deltok aktivt i det sosiale livet
knyttet til skolen, men andre følte seg mer isolert. Ofte var det
aktiviteter de ikke kunne ta del i, både i og utenfor skoletiden, som
gjorde at de følte seg utenfor. Kroppsøving var ofte vanskelig. Det
samme var friminuttene. Selv om ikke mobbing ble tatt opp som eget
tema, heller ikke hva den enkelte la i begrepet, kom det fram generelt
sett at mobbing ikke ble oppfattet som et stort problem. Grue påpeker
imidlertid at informantene syntes å legge listen høyt for hva som ble
oppfattet som mobbing.
Studiene vi har presentert, viser relativt sammenfallende resultater
enten de tar utgangspunkt i studier fra utlandet eller Norge, og enten
fokus er på ungdom med synsproblemer eller på ungdom med nedsatt
fysiske funksjonsevne mer generelt. Ungdom med nedsatt
funksjonsevne har et relativt godt selvbilde og god selvfølelse som
ikke avviker i stor grad fra annen ungdom. Imidlertid kan de ha et
mindre nettverk rundt seg, og det er spesielle utfordringer knyttet til
dette med venner. Når det gjelder venner, tegner forskningen et
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sammensatt bilde. Kef. m.fl. (2000) finner at det ikke er flere
ungdommer med synsproblemer som beskriver seg som svært
ensomme enn det man finner hos
ungdom med normalt syn. På den
annen side er det mindre
Når det gjelder
sannsynlig at ungdom med
venner, tegner
synsnedsettelse har mange venner
forskningen et
(Huurre og Aro, 1998, Kef, m.fl.
2000), og de er mindre sammen
sammensatt bilde.
med vennene sine (Hellerud og
Brøndmo, 1995; Lifshitz m.fl.,
2007; Wolffe og Sacks, 1997). I tråd med dette finner Grue (1999) i
sin forskning som gjelder personer med nedsatt fysisk funksjonsevne
generelt, at en høyere andel av de med nedsatt funksjonsevne oppgir
at de føler seg ensomme av og til eller ofte.

“

Disse konklusjonene bygger i all hovedsak på kvantitative studier.
Unntakene er Sacks og Wolffe (1998), Grue (2001) og til en viss grad
Hellerud og Brøndmo (1995). Disse undersøkelsene utfyller og
nyanserer bildet av de sosiale relasjonene til ungdom med nedsatt
funksjonsevne. Men disse undersøkelsene er foreløpig relativt
begrensede (Sacks og Wolffe, 1998, Hellerud og Brøndmo, 1995)
eller bygget på resultater fra personer med nedsatt fysisk
funksjonsevne mer generelt (Grue, 2001). Vi ønsket derfor å øke
kunnskapen om de sosiale relasjonene til ungdom som lever med
redusert syn, gjennom flere kvalitative intervjuer. Å få innblikk i
målgruppens egne erfaringer og meninger kan bidra til at miljøet rundt
får en dypere forståelse av deres situasjon.
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Metode
Deltakerne
Målgruppen for undersøkelsen var ungdom i alderen 14 til 20 år som
hadde redusert skarpsyn på 0,2 eller lavere, med mindre de hadde så
redusert synsfelt at de hadde lært noe punktskrift. Synsproblemene
skulle ikke være større enn at de kunne lese noe vanlig skrift.
Deltakerne skulle ikke ha tilleggsvansker. Den opprinnelige planen var
å avgrense utvalget til dem med synsskarphet under 0,1, men i den
aktuelle aldersgruppen var det få potensielle informanter. Kravet til
skarpsynet ble derfor hevet til 0,2 eller lavere.
Deltakerne ble rekruttert gjennom Huseby kompetansesenter og
Norges Blindeforbund. Huseby kompetansesenter sendte ut brev til
sine brukere innenfor målgruppen med informasjon om prosjektet og
invitasjon til å delta. Prosjektet ble også presentert gjennom U-lyd.
Dette er et lydtidsskrift som sendes ut gjennom Norges
Blindeforbundet til alle tenåringer som har en synshemning, og som
også finnes elektronisk på Norges Blindeforbundets nettsider.
Alle som tok kontakt og var innenfor målgruppen, ble intervjuet.
Til sammen var dette ni ungdommer mellom 15 og 20 år, fem jenter
og fire gutter. Hos fire av deltakerne var synsnedsettelsen
progredierende.
Intervjuene
I intervjuet ble deltakerne bedt om å fortelle om seg selv, sin familie,
sine venner og skolehverdagen ved hjelp av konkrete historier eller
eksempler. Det ble også lagt vekt
på hvordan de syntes de hadde
... fortelle om seg selv,
hatt det før, hvordan det var nå og
hvordan de trodde det kom til å bli
sin familie, sine venner
i fremtiden. Intervjuene var
og skolehverdagen ...
semi-strukturerte. Det var
utarbeidet en intervjuguide for å
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sikre at sentrale temaområder ble dekket. Disse temaområdene var:
Identitet/hvordan de ville beskrive seg selv, familien og opplevelser
med familien, tanker og erfaringer rundt synshemningen, erfaringer fra
skole og med lærere og elever, fritid og venner, selvfølelse og
livskvalitet, og fremtiden. Innenfor hvert område var det flere
underspørsmål (Almbakk, 2009). Deltakerne ble imidlertid oppfordret
til å fortelle så fritt som mulig, og temaer som deltakerne selv tok
opp, ble også ønsket velkommen. Intervjuene dekket altså et langt
bredere spekter av temaer enn de som diskuteres i denne artikkelen
(Almbakk, 2009).
Det ble foretatt en forberedende telefonsamtale med deltakerne og
noen av foreldrene før intervjuet. I denne samtalen ble deltakerne
bedt om å tenke på noe eller noen som betydde mye for dem og om
mulig å ta dette med til intervjuet. Eksempler på dette var
sportsdrakt, en sang og familien. Intervjuet startet senere med
utgangspunkt i det som deltakeren hadde tenkt på. Alle intervjuene
ble gjennomført hjemme hos informantene og varte fra en til to og en
halv time. Hvert intervju ble transkribert i sin helhet. Pauser, småord,
nøling og mumling ble notert. Inntrykk og observasjoner fra
intervjuene ble inkludert til slutt i hver transkripsjon.
Analyseprosessen
Intervjuene ble analysert med utgangspunkt i narrativ analyse (Kvale,
2007; Lieblich m. fl., 1998; Murray, 2008; Mishler, 1986). De delene
som kvalifiserte som fortellinger etter definisjonen brukt i dette
prosjektet (se s. 2), ble innledningsvis merket. For hver enkelt
fortelling ble det formulert et hovedtema eller en «meningsfortetning»
(Kvale, 2007). I tillegg ble det registrert hvordan fortellingene var
bygget opp, altså fortellingens struktur, og også hvilken rolle
deltakeren ga seg selv i fortellingen. Det ble laget et kort
sammendrag av hver fortelling der alle disse tre aspektene ble
beskrevet. Hovedtemaene ble videre tolket og knyttet sammen i to
mer overordnede kategorier som ofte kunne finnes igjen på tvers av
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de ulike arenaene. Fortellingene ble også delt inn i to temaområder.
Det første inkluderte identitetstemaer av typen «hvem er jeg?», «hva
gjør meg til meg?» og «hvordan kjennes det å være meg?» (Almbakk,
2009). Det andre temaet omhandlet relasjon til andre, ønske om å
passe inn og forhold til venner og familie, og er fokus for denne
artikkelen. Resultatene blir presentert ved å legge stor vekt på sitater
fra deltakerne selv.
Etiske hensyn
Deltagelse i undersøkelsen bygget på informert samtykke og retten til
når som helst å trekke seg fra prosjektet. Undersøkelsen har få
deltakere, og de kommer fra et lite og gjennomsiktig miljø. Hensynet
til anonymitet har derfor fått stor vekt. For å ivareta anonymitet er
sitater noen ganger omskrevet og opplysninger gjort mer generelle.
Dette er gjort på en slik måte at det ikke skal gå på bekostning av
resultatenes innhold. Alle deltakerne har også fått mulighet til å til å
lese masteroppgaven som denne artikkelen bygger på (Almbakk,
2009), for å kunne godkjenne sitatene1.� Fra et forskningsmessig
perspektiv kunne det ha vært nyttig å kjenne til den sosiale og
helsemessige situasjonen til informantene bak de ulike sitatene, men
dette ville raskt gå på bekostning av deltakernes anonymitet. I denne
undersøkelsen har ivaretakelse av deltakernes anonymitet veid tyngre
enn forskningsmessige hensyn.
Undersøkelsen er godkjent av Regional komité for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk og Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste.

Et unntak her er tre nye sitater som har kommet inn i denne artikkelen, men som
ikke ble brukt i masteroppgaven til Almbakk (2009).
1
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Resultater
I deltakernes fortellinger om relasjoner til andre innenfor familien,
blant venner og på skolen, var forståelse fra andre og tilhørighet
sentrale temaer. Følelsen av å passe inn og være en del av en gruppe
eller et felleskap var viktig. Å føle tilhørighet synes også å påvirke
deltakernes selvfølelse i positiv retning, i samsvar med det Huurre m.
fl. (1999) fant.
Balanse mellom å bli overvurdert og undervurdert
Mange fortalte om en trygg og fin familiesituasjon der de fikk støtte
og forståelse. Vi hørte om gode minner fra sommerferier og hytteturer.
Flere av deltakerne nevnte familiemedlemmene som sine sterkeste
støttespillere. Historier om vanskelige familierelasjoner og tøffe
minner kom imidlertid også frem. Disse handlet i særlig grad om
hvilke forventninger de ble møtt
med. Seks av deltakerne hadde en
... hadde en følelse av at
følelse av at familien overvurderte
familien overvurderte
eller undervurderte dem.
De opplevde å møte svært ulike
eller undervurderte dem.
forventninger fra ulike
familiemedlemmer. På den ene
siden kunne foreldre eller søsken
stille for høye krav til dem og tro de så bedre enn de gjorde. De kunne
bli irritert eller overrasket når deltakeren ikke fant noe eller ikke klarte
å se noe. Dette ble opplevd som sårt og vanskelig, og ga en følelse av
å ikke leve opp til forventningene. På den ande siden opplevde de
også å bli undervurdert, som for eksempel at familien trodde de
trengte hjelp til ting de fint klarte selv. De følgende eksemplene på
over- og undervurdering kommer fra familien, men det var eksempler
på dette også fra jevnaldrende og skolen.

“

I sitatene som følger, står D for deltager, I for intervjuer. Når det ikke
er gitt noen informasjon, er det deltageren som kommer til orde.
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Det kan være ganger da jeg for eksempel river ned noe, som
et glass eller noe fordi jeg ikke så det. Da blir de skikkelig
sure og sier liksom: Du så jo det da!! De kan rope og skrike.
Men jeg så det virkelig ikke. Jeg tror kanskje de tror jeg ser
bedre enn jeg gjør. Jeg ser jo en del da, men ikke alltid, så de
burde liksom forstå det. Jeg er dårlig til å lete etter noe for
eksempel også blir de skikkelig sure når jeg ikke finner noe,
men det er ikke så lett når jeg ikke ser så mye… De tror at
jeg overdriver noen ganger, men jeg gjør jo så godt jeg kan!
D: Det er litt vanskelig når man er svaksynt og pappa sier: Se
der!! Også kan jeg ikke se det da, så sier han lissom ja
men se der da!!! Du ser vel det!! Der!! Og så gjør jeg ikke
det da. Den har jeg fått en del ganger. Sånn ser du det
ikke ser du det ikke, nei jeg ser det ikke!!
I: Hva tenker du om det?
D: Nei det går over… det er litt frustrerende!! Det er bare ikke
alltid jeg ser! Ja men det er det!! Nei!! Jeg ser det ikke! Det
er bare ikke alltid jeg ser ting da, det er frustrerende ja.
Men det går over…
D: Jeg tror søsteren min undervurderer meg litt, kommer med
råd om hvordan jeg kan gjøre ting og oppgaver på skolen
og sånn, så men samma det!
I: Jeg skjønner, så hun undervurderer deg, hvordan da tror
du?
D: Nei, bare sånn at hun tror jeg ikke får til ting da, som jeg jo
får til likevel. Hun tenker at siden jeg er svaksynt så ser
jeg ikke nok eller..., jeg vet ikke jeg. Men så lenge jeg kan
lese oppgaven så skjønner jeg jo like godt som andre hva
jeg skal gjøre, så det irriterer meg litt da, men. ….’
De deltakerne som hadde en mor eller far som også hadde et
synsproblem, ga andre fortellinger knyttet til hvordan familien så på
synsvansken. I disse familiene så det ut til at barna fikk prøve mer på
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egen hånd, og de ble gitt friere tøyler. Dette henger muligens sammen
med at det er lettere å forstå de utfordringer man står overfor når
man selv har et synsproblem, og vi andre kan kanskje lære litt av
disse familiene.
Det er vel sikkert fordi mamma ikke undervurderer oss så
mye, vet det er noen foreldre som gjør det. Hun klarer seg jo
fint hun, man må bare bli vant til det. Hun så sånn som meg
når hun var på min alder, så ble hun blind. Man klarer seg jo.
Men det er ikke så lett alltid likevel.
For at deltakerne skal kunne møtes med realistiske forventninger, er
det viktig at de selv kan formidle hvordan de har det. Men flere av
deltakerne syntes det var vanskelig å forklare foreldrene om
synsvanskene sine.
Da jeg var liten fortalte jeg jo bare alle om at jeg var svaksynt,
jeg var litt stolt av at jeg kunne de vanskelige navnene på
diagnosen og alt sånt. Folk syntes jo det var litt søtt at jeg var
så veslevoksen og sånt. Men nå er liksom ikke folk like
interessert i å høre om det, men mamma tror at jeg fortsatt er
like åpen om det og at det ikke er noe problem, jeg er jo så
flink til å si fra, haha! Hun må skjønne at folk ikke akkurat
synes det er så spennende å høre om, de bare går, så hvordan
skal de da få vite hva det er som gjør at jeg noen ganger virker
litt klønete og sånt! Det er ikke så lett å forklare for mamma
hvordan det er!
Når det gjelder kommunikasjon med familien rundt synshemningen, er
det tydeligvis viktig at alle parter er ærlige og åpne om hvordan de har
det. De deltakerne som selv klarte å fortelle om synshemningen, og
som hadde holdningen «de andre får bare ta meg som jeg er», så ut til
å være de som hadde best selvfølelse. Det å si fra, be om hjelp og
informere andre om synshemningen så altså ut til å gi bedre trivsel og
trygghet.
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Balansegang mellom å ha kontakt med andre og å være alene
Et felles tema for alle fortellingene som omhandlet relasjoner til
andre, var et sterkt ønske om å ha kontakt med andre. Deltakerne
fremstilte seg som sosiale og travle personer. Dette kunne imidlertid
kollidere med de historiene de fortalte. Fortellinger om mobbing,
ensomhet, eller det å føle seg utenfor var ikke det første deltakerne
fortalte om. Det ble heller ikke nevnt ofte av noen av deltakerne. Det
viste seg likevel at kontakt med andre ikke alltid var problemfritt. Det
kunne virke som flere av deltakerne hadde en høy terskel for hva de
oppfattet som alvorlig mobbing eller urettferdig atferd fra andre. Dette
kunne føre til at de fant seg i mer enn de kanskje burde ha gjort.
Felles for alle deltakerne var at de i utgangspunktet fortalte at de
hadde mange venner som de var mye sammen med. Men da de
begynte å snakke i detalj om hverdagslivet sitt, kom det frem hos
seks av ni deltakere at de likevel ikke var så mye sammen med
venner.
Når jeg er sammen med venner, så snakker vi eller spiller pc.
Så gjør vi noen ganger lekser sammen, er det noe mer … det
er ikke så ofte jeg er sammen med noen da, men jo, ganske
ofte vi er på kino sammen eller drar til byen, kanskje ikke så
ofte da, men det har jo skjedd. Jeg har venner fra klassen,
men det er ikke såååå mange egentlig… asså de jeg gikk i
klasse med, eller en av dem i alle fall. Så ble det jo bytta på
ungdomsskolen. Asså jeg kjenner jo alle i klassen.
Jeg har jo selvsagt masse venner…. Venner må man jo ha.
Jeg pleier å være sammen med dem på skolen, men
flesteparten av vennene mine går på andre skoler da, så ….
Nei, og så treffer jeg venner på fritiden, når jeg ikke er opptatt
med å lese eller drive med andre ting, har mye å gjøre da vet
du. Jeg var sammen med noen for… ikke så lenge siden,
husker ikke helt når det var. Så, men jeg, ja jeg har alltids
noen jeg kan være sammen med, hvis jeg har tid og sånn.
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Tre av deltakerne beskrev en omgangskrets der de hadde mange
venner fra ulike aktiviteter som idrett, sang eller korps, og
fortellingene om dette kom frem som positive og gode. De opplevde
at de der stilte på linje med de andre og var inkludert.
Synsproblemene fikk ikke samme fokus som på skolen.
Når jeg er på trening, er jeg bare meg selv, synshemningen får
på en måte ikke bli med inn døra, da er det bare meg og
kroppen min som teller. Jeg er minst like flink som mange av
de andre, noe som gir en god følelse. Jeg er ikke noe
dårligere selv om jeg ser dårligere, mener jeg. Jeg får på en
måte respekt for de øvelsene jeg klarer å utføre innenfor min
sport, på lik linje med de andre. Vi har de samme
spillereglene, og det står ikke noe om at jeg har egne regler
fordi jeg ikke ser like godt.
I: Føler du noen ganger at andre mennesker behandler deg
annerledes?
D: ja, på skolen blir det jo til at man blir behandlet litt
annerledes, men ikke i sportsklubben. For eks en gang når
vi har møte i klubben, så skulle vi ha brus, også bare hev
hun brusen bort til meg, og da tenkte hun ikke på at jeg
ikke så den. Men det er jo egentlig bra, at hun ikke tenkte
på det.
For deltakerne kunne relasjonen til andre også være preget av at de
følte de var til bry. Det var belastende å vite at de andre ikke alltid
kunne gjøre det de ønsket fordi de visste at deltaker ikke kunne være
med. De fortalte om små kommentarer som kom frem på grunn av
dette, og selv om det ikke ble skildret som et stort problem, var det
likevel tydelig at det kunne være vanskelig.
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D: Vennene mine vet jo hva det er for no, og jeg tror de har
forstått det, hehe. Men de kan jo kødde med det og sånt.
I: Hvordan får det deg til å føle deg når de kødder med det?
D: Nei, det er greit egentlig, jeg vet at de ikke mener noe
slemt med det. Eller det er liksom noen andre venner som
sier liksom herregud slutt å være så slem, men jeg vet at
de ikke mener noe med det. Det kan jo være sånn noen
ganger, herregud nå holder du kjeft liksom. Jeg gidder ikke
bry meg.
I: Sier du fra til dem da eller?
D: Nei, det er ikke noen big deal egentlig.
I: Husker du en episode da det var litt sånn eller?
D: Det var en gang hvor noen foreslo å gjøre noe og så sa jeg:
nei jeg gidder ikke, og så var det en av vennene mine som
sa: Nei, men du ser jo ikke noe likevel. De mener jo ikke
noe med det, jeg vet jo liksom at de ikke mener noe…
Men jeg tenker jo likevel, måtte du si det liksom!
Forholdet til venner kunne altså være preget av at man ikke ønsket å
hindre de andre i å gjøre ting, men at man likevel ønsket å være en
del av gjengen og være med på det den gjorde. Her ser vi utfordringen
knyttet til å balansere mellom det å være sammen med venner og
jevnaldrende, men samtidig ikke føle seg som et hinder og en
belastning.
Særlig hos guttene var moped og bil et sårt tema. Da de ble 15 – 16 år
og kameratene begynte å kjøre moped – noe våre informanter ikke
kunne – ble dette opplevd som sårt. Det var særlig to hovedgrunner til
dette. Den første hadde å gjøre med fellesskap og gruppefølelse.
Det å henge med kompisene betydde nå å kjøre rundt på moped, og
de ble dermed helt ekskludert fra å være sammen med venner. Den
andre grunnen var at moped også ble brukt som fremkomstmiddel for
de unge selv. Gjennom dette beveget de seg fortere fra ett sted til et
annet, og det ble dermed vanskelig å følge med for den som ikke
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kunne kjøre moped. Å skulle være avhengig av kollektivtransport hele
livet ble skildret som tungt og vanskelig, og man ble utestengt i en
viktig periode i en tenåringsgutts liv.
Jeg får jo aldri kjørt bil selv da, eller heller ikke moped da.
Den er litt lei!! Når alle kjører rundt på moped og, ja.
Perioden fra man er 13 til 16 er jo veldig hard da! For da er
det jo snakk om moped og trimming og hele sullamitten. Og
du må da akseptere at du skal være avhengig av drosje tog
eller mase noen i hjel for å få dem til å kjøre deg hjem. Sånn
skal du ha det resten av livet, det er bare å glede seg… ehh.
Den svei ja!! Jeg gikk og tenkte på det en del. Men da jeg
liksom fikk det slaget i trynet var en morgen da.., jeg pleier å
ta bussen til skolen sammen en del av kameratene mine. Og
så var det en morgen de ikke var der, og jeg drev og så etter
dem og sånn vet du. Jøss sitter dem bak og ikke sier noe da
bare for å se hva jeg gjør, tenkte jeg. Så satte jeg meg bak da
og så stoppet bussen også bare bbrrroom brrrrrrrrr ( lager
billyder som går fort forbi). Der kommer hele gjengen på hver
sin moped ja! Yess, ehhhhh, så liksom litt sånn
ahhaaopplevelse. Så kommer jeg liksom, skal vi finne på
noe? Og alle bare nei jeg skal kjøre ned til byn, og jeg bare
jaa akkurat, kos deg! Så dette med moped, eller bare det å
komme seg fremover uten at det skal bli for mye styr liksom,
det kunne jeg ønske!
I fortellingene om skolehverdagen var det gjerne det sosiale det ble
lagt vekt på. Det viktigste syntes å være å ha kontakt med andre i
løpet av skoledagen, særlig i friminuttene, og å være en naturlig del
av klassen. Fem av deltakerne fortalte at det kunne være vanskelig å
finne de andre i friminuttene. Skoleområdene var ofte store, og det var
ikke alltid like lett å vite hvor de andre oppholdt seg.
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På videregående er det kantine og så mange steder å gå,
vanskelig å finne fram. Eller jeg finner fram, men å finne folk
er noe helt annet!! Det er absolutt ikke sikkert de sitter i
kantina heller.. det er så mange steder de kan gå. Jeg kjenner
ikke alltid igjen folka så da må jeg høre at det er dem, det gjør
jeg for så vidt fort, men da må de snakke når jeg går forbi,
det er jo ikke alltid de gjør det.
Det vanskeligste med å gå på videregående var at vi hadde så
mange områder vi kunne være på, jeg visste aldri om folk satt
i kantina, var ved sofaene eller ute et sted. Det var jo ikke
sånn at folk bevisst var slemme eller ekle med meg, men
plutselig var de borte etter timen og da var det ikke lett for
meg å finne dem igjen. Hadde jeg bare visst hvor de var…
Men jeg vil jo ikke mase for mye heller, blir lett slitsomt tenker
jeg – da sitter jeg heller for meg selv, eller så er jeg i
klasserommet. Er jo alltids noe jeg kan gjøre der egentlig, selv
om det kanskje ikke er så gøy akkurat da... men.
I: I friminuttene nå, hva gjør du som regel?
D: Nei, er jeg heldig og finner noen så står jeg jo selvsagt
sammen med dem, og, ja …står mange ganger litt alene
og, men det er ikke noe sånn…. Ja det går jo på en måte
greit, jeg har nøkkel til klasserommet så jeg kan gå dit og
gjøre lekser eller finne på noe annet alene.
Å føle seg alene eller være utrygg fordi man ikke visste hvor de andre
elevene var, gikk igjen i historiene. Balansegangen mellom å være
med og spørre hvor de andre skulle, og ikke føle seg masete eller
som en byrde, opplevde mange som vanskelig. De fortalte at de heller
lot være å ta kontakt fordi de ikke ville oppfattes som masete eller
slitsomme.
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Så er det alltid en balansegang mellom å ta kontakt med
andre, være masete liksom, eller la det være, og være alene.
Jeg velger ofte heller å være for meg selv, gidder ikke å være
slitsom.
Når deltakerne så tilbake på tidligere skolegang, varierte det hvilken
tid de syntes var best. Mange av deltakerne hadde gode minner fra
skolehverdagen, og de beskrev gode venner og en trygg hverdag.
Flere av deltakerne trakk frem barneskolen som en tid med gode
minner. Der var det mest lek, og det var ikke så mange som tenkte
på at de hadde en synshemning. Andre husket barneskolen som en
vanskelig tid da de gikk mye alene og ble utestengt eller mobbet.
På barneskolen var det veldig kjedelig, vanskelig. Det var
gjerne sånn at de henger med de og de henger med de,
i gjenger. Så når de så at jeg kom sånn 60 meter unna så så
jo jeg ingenting, og da hadde de jo en glimrende anledning til
å stikke ikke sant. Så da ble det jo å gå litt rundt alene da.
Så det var sånn i stedet for å ta meg med i gjengen så tenkte
de at de kunne ha det litt moro da.
Jeg husker en gang hvor jeg ble skikkelig redd. Det var på
barneskolen, og noen fra klassen lurte på om jeg ville være
med å kjøpe is. Jeg ble med, og de sa vi måtte løpe. Jeg løp
med så godt jeg kunne et langt stykke, men plutselig løp alle i
hver sin retning, og jeg ble stående alene. Vi hadde løpt
ganske langt, så jeg visste ikke hvor vi var og fant ikke veien
tilbake. Det var skummelt og veldig flaut å ikke vite hvor jeg
var. Sånne ting hendte en del, noen syntes det var festlig.
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I: Men hva var det de gjorde mot deg, var det mest ting de sa
eller ting de gjorde? Hvis du synes det er ok å fortelle litt
mer om det.
D: Nei assa, begge deler, alt mulig kjipt. Bare ren moro for
dem. Ehhhmmmm, når snøen og isen kom og sånn så var
det jo… så lagde de jo, vi hadde jo en offisiell akebakka og
sånn, og da ble jeg jo plasert i den største bakken med det
største hoppet! Så fikk de meg dit og sa at her var det bare
rett ned. Så jeg.. ha hadde jo bare rumpeakebrett da så..
jeg kom til hoppet.. og man lander og.. aauuuu. Ja det var
vondt, ja, ja asså det var helt ille. Du synes det er kult når du
starter for aking er jo gøy, men så ble det ikke noe gøy nei.
Så neida så, men men, fikk nå has på det, fikk ordnet det.
Minnene fra ungdomsskolen varierte også mye, mens videregående
skole representerte en ny start for de eldste deltakerne. Flere skildret
dette som en mer positiv tid da de andre ikke lenger var så opptatt av
synsvanskene, og de slapp kommentarer og plaging fra andre. For de
som opplevde mobbing på barne- eller ungdomsskolen, tok denne
som regel slutt. En av deltakerne beskrev det som om alle plutselig
var blitt voksne over sommerferien. De var ikke lenger interessert i å
mobbe eller plage andre. For de som hadde spesielle interesser, som
for eksempel sang, dans eller data, og fikk mulighet til å gå på en linje
med fokus på dette, så det ut til å ha veldig positiv effekt. Å oppleve å
ha samme interesser som de andre i klassen, var viktig for trivselen
(jfr. s. 15-16).
Det som var så bra på videregående var at vi hadde de
samme interessene, og så var jeg like flink i det som dem.
Jeg følte meg ikke lenger så utenfor og kunne snakke om de
samme tingene som de andre.
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Flere av deltakerne beskrev likevel videregående som et ensomt sted.
De ble ikke mobbet eller plaget, men de følte heller ikke at de var en
naturlig del av klassen. Flere av deltakerne fortalte at de følte seg
utenfor eller annerledes på videregående. Dette var særlig de
deltakerne som ikke gikk på en spesiell linje der de delte spesielle
interesser med klassekameratene.
Jeg føler at de ser på meg som så annerledes… at jeg bare
sitter for meg selv og ikke sier noe, at jeg ikke gidder. Men jeg
gjør det bare fordi jeg synes det er vanskelig, fordi jeg ikke
har noen rundt meg. De har mange flere rundt seg, venner og
sånt. Jeg har bare en lærer som jeg har kontakt med ekstra.
Det er en svaksynt og en blind elev på skolen, men jeg ser
ikke så mye til de for de går på andre linjer, så det blir jo litt
vanskelig det også.
I: Hvordan er friminuttene da?
D: Jeg sitter i kantina, bare sitter der. Prøver å være sosial
da, bare sitte ved siden av noen. La dem sitte ved siden av
meg bare … ikke snakke til meg, men bare sånn at det ser
ut som de snakker med meg. Det er såpass stor kantine så
da må man dele på plassen. Så jeg lar dem bare sitte der,
noen kan snakke til meg noen ganger. De sier liksom: Er
det greit at jeg sitter her, er du sikker på at du ikke vil sitte
samme med noen andre? Så da sier jeg at jeg ikke har
noen andre her jeg, så da sitter de der og noen ganger
snakker de litt til meg. De sier at da sitter jeg her med deg
da så du ikke behøver å sitte alene, det er noen gutter fra
byggfag da. Jeg kjenner to stykker da, en som jeg gikk på
barneskole med, en gutt, men jeg ser ikke han så mye
heller.

119

I: Jeg skjønner, men har du prøvd å bli litt kjent med dem du
går i klasse med og sånn?
D: Jeg prøver, har prøvd. Men jeg gir opp så fort for jeg synes
det ødelegger så mye om jeg bare skal prøve og prøve. Når
jeg får et stygt uttrykk tilbake så er det så … det er så
vanskelig, i stedet for at de skal sitte og være stygge mot
meg så gidder jeg ikke lenger.
Fortellingene knyttet til kontakt med andre var altså tvetydige. De
startet ofte svært positivt, men kunne ende med å beskrive
usikkerhet knyttet til balansen mellom å ta initiativ til kontakt på den
ene siden, og det å ikke føle seg som en byrde på den andre.
«Det ordner seg»
Som vi allerede har gitt eksempler på, var det flere triste historier om
mobbing og ensomhet som kom fram. Disse handlet ofte om
jevnaldrende som fant måter å ha det «gøy» på deltakernes
bekostning. Mange opplevde disse hendelsene som flaue og vonde,
og flere nevnte episoder som
hadde skapt frykt over tid. Noen av
historiene handlet også om
Hos samtlige deltakere
deltakerens familie, og for enkelte
var det en tendens til at alle
var minnene om disse
historiene der noe vanskelig
opplevelsene spesielt vonde.
Analyser av hvordan fortellingene
eller tungt ble beskrevet, ble
ble fortalt, det vi har kalt
avsluttet med en kommentar
fortellingenes struktur,
som ufarliggjorde hendelen
er meget interessante i denne
eller følelsen.
sammenheng. Fortellingene startet
ofte med at deltakeren beskrev en
episode som ble plassert i tid og
gitt en referanseramme, og hvor de ga seg selv og andre relevante
roller. Avslutningen av fortellingene inneholdt ofte en oppsummering
der deltakerne vurderte hvordan episoden ble opplevd. Hos samtlige
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deltakere var det en tendens til at alle historiene der noe vanskelig
eller tungt ble beskrevet, ble avsluttet med en kommentar som
ufarliggjorde hendelen eller følelsen. De avsluttet med uttalelser som
«det går bra», «sånn er livet», «det er ikke så farlig» eller «det går
over».
Deltakerne selv hadde altså en tendens til å dysse ned hvor alvorlig
episoden hadde vært. Konkrete hendelser som ofte ble beskrevet
som svært tøffe og såre, ble til slutt bagatellisert med at det var ikke
så farlig likevel. Deltakeren var altså først åpen om at erfaringer
hadde vært vonde, men så trakk vedkommende det på en måte
tilbake. Mange beskrev åpenhet rundt synshemningen som det beste,
men de var ikke like sikre på at åpenhet rundt mobbing ville føre til
gode løsninger. Flere nevnte at de hadde fått stempel som sladrer om
de hadde sagt fra, og at mobbingen da bare ble verre. Derfor sa de at
det beste bare var å holde seg for seg selv, og holde ut.

Diskusjon
Ønsket om kontakt med andre innen familien, på skolen og blant
venner og å føle tilhørighet ble tydelig formidlet av deltakerne. De
skildret også usikkerhet rundt det å bli overvurdert av noen og
undervurdert av andre slik Grue (2001) finner i sin undersøkelse av
fysisk funksjonshemmede. Følelsen av sosial tilhørighet, og i hvor stor
grad synshemningen direkte påvirket mulighetene til å være sammen
med andre, hadde betydning for deltakernes trivsel (Huurre m. fl.,
1999). Et kontaktnett av andre mennesker som deltok i samme
aktivitet eller hadde samme interesser som de selv, så ut til å være
positivt for deres livskvalitet (Almbakk, 2009.).
Tidligere studier har vist at det er mindre sannsynlig at ungdom med
synsproblemer har mange venner enn det er for ungdom med normalt
syn (Huurre og Aro, 1998, Kef, m.fl. 2000). Ungdom med
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synsproblemer er også mindre sammen med venner (Hellerud og
Brøndmo, 1995; Lifshitz m.fl., 2007; Wolffe og Sacks, 1997).
Vår undersøkelse gir ingen mulighet til å sammenligne frekvens av
venneproblemer mellom ungdom med synsvansker og de uten, men
den synes å bekrefte at dette med venner kan være problemfylt.
Mange av historiene ga innledningsvis inntrykk av at deltakerne hadde
mange venner og var travle personer. Likevel viste flere av dem videre
i fortellingene, at det ikke alltid var slik. Det kunne være lenge siden
de hadde vært sammen med vennene sine.
Halvorsen (2005: 68-71) skriver at ungdomstiden for alle er en
spesielt kritisk periode for følelsen av ensomhet. De unge skal løsrive
seg fra foreldrehjemmet, og det å få anerkjennelse og bli godtatt av
venner og jevnaldrende er sentralt. Det er med andre ord helt normalt
for ungdom å være ensomme av og til. Likevel er det mange grader av
og årsaker til ensomhet. Han (s. 114-117) legger vekt på at
funksjonshemning kan være en risikofaktor for å oppleve ensomhet,
da dikotomien «normal» til forskjell fra «unormal» eller «de andre»
plasserer mennesker med nedsatt funksjonsevne i den sistnevnte
gruppen. Disse kategoriene kan skape holdninger der det blir avstand
mellom de som oppfattes som «normale», og de som da blir
«de andre». I tråd med dette finner Grue (1999) at en høyere andel av
de med nedsatt funksjonsevne oppgir at de føler seg ensomme av og
til eller ofte.
Temaet «ensomhet» dukker altså ofte opp i diskusjoner om ungdom og
venner. Med færre venner og mindre tid sammen med dem er det lett
å tenke at ungdommer med synsproblemer også er mer ensomme enn
andre ungdommer. Kef m.fl. (2000) finner imidlertid at de er like
fornøyd med den støtten de får fra venner som det andre er. Likeledes
finner Kef m. fl.(2000) at det ikke er flere ungdommer med
synshemning som beskriver seg som svært ensomme enn det man
finner blant ungdom som ser normalt.
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Vår studie gir ikke data som sier noe om frekvensen av ensomhet i
ulike grupper, men den kan gi utgangspunkt for metodisk viktige
refleksjoner. Den illustrerer hvor vanskelig det kan være å måle
ensomhet gjennom kvantitative spørreskjemaer – metoden brukt både
av Kef m. fl. (2000) og Grue
(1999). Gjennom de kvalitative
intervjuene har vi sett hvordan
Om disse refleksjonen
deltakeren i starten av en historie
er riktige, betyr de at
gjerne ga inntrykk av at alt var
ensomhet kanskje
topp, og at de hadde mange
venner. Når det gjelder ensomhet,
underrapporteres i
var det ingen av deltakerne i denne
mange kvantitative
undersøkelsen som eksplisitt sa at
undersøkelser.
de var ensomme. Skulle de ha
krysset av for ensomhet i et
spørreskjema, er det rimelig å tro at avkryssingen ville være farget av
hvordan fortellingene startet, nemlig av at de hadde mange venner og
ikke var ensomme. Likevel avslørte fortsettelsen av en del av
fortellingene at det var lenge siden de hadde vært sammen med
vennene sine, og dette kan det være rimelig å tolke som ensomhet.
Om disse refleksjonen er riktige, betyr de at ensomhet kanskje
underrapporteres i mange kvantitative undersøkelser.
Det er vanskelig å få et mål på ensomhet. Mange vil være opptatt av
å fremstille seg positivt, kanskje både overfor seg selv og andre. Den
kvalitative metoden har gitt en større mulighet til å se bak de første
svarene, og en bredere kontekst for tolking av disse. Samtidig kan det
at deltakerne fortalte om seg selv til en tilstedeværende og tydelig
lytter, og ikke bare krysset av svar i et spørreskjema, også ha gitt
dem et ekstra stort ønske om å fremstå positivt. Det er grunn til å
reflektere over hvilken betydning det har hatt at intervjueren var en
ung seende student. Kanskje ville en intervjuer som selv hadde en
synsnedsettelse, fått andre svar fra deltakerne? Det er også grunn til
å merke seg at den definisjonen vi tidligere har gitt av en fortelling
(s. 2), inkluderer at fortellingen er formulert for «a definitive audience»
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og har en adressat. Volosinovs (1986) minner om at en mening er
skapt både av den som uttaler ordene og dem den er rettet til.
Med en synssvekkelse, følger det noen spesielle problemer knyttet til
kontakt med andre. Mange av deltakerne fortalte at de mange ganger
ikke visste hvor de andre var, og de var usikre på om de ville finne de
andre i skolegården eller innenfor skolens område. Dette ble formidlet
som et sosialt problem, ikke som et problem som var knyttet til
motorisk å kunne finne fram. «Jeg finner fram, men å finne folk er noe
helt annet» som en av deltakerne uttrykker det. Om det skulle være
mulig «da må de andre snakke når jeg går forbi». Også Grue (2001)
påpeker at personer med synshemning kunne ha problemer med å
orientere seg i omgivelsene. De problemene som her kommer fram,
kunne vært redusert med hjelp fra medelever og lærere. Deltakerne
fortalte imidlertid at de måtte balansere mellom ønsket om å være
sammen med de andre og å ikke oppleve seg som masete eller en
byrde gjennom å spørre om hjelp.
Kef (1999) finner at ulike faktorer påvirket følelsen av ensomhet hos
de med synsproblemer som, for eksempel, følelsen av avhengighet av
andre for å komme seg rundt. Forholdet mellom egen avhengighet og
de andres frihet kommer meget godt til uttrykk i sitatet på om hvordan
det var å oppleve at alle kameratene hadde begynt å kjøre moped,
mens han selv måtte fortsette å ta bussen. Og i dette tilfellet dreier
det seg ikke bare om et fremkomstmiddel. Det å kjøre moped
representerer en livsstil slik Miles (2000) diskuterer det. Det oppstår
ulike koder og et felleskap som de med synsproblemer blir ekskludert
fra, og dermed kan de også i en periode bli utestengt fra å være
sammen med tidligere venner.
Vi har sett at flere av deltakerne vekslet mellom utsagn med
tilsynelatende motstridende innhold når deg gjaldt venner – fra, for
eksempel, «jeg har jo selvsagt masse venner» til «jeg var sammen
med noen for… ikke så lenge siden, husker ikke helt når det var».
Et enda tydeligere skifte finner vi i fremstillingen av de vonde
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historiene mer generelt. Når deltakerne fortalte om opplevelser som
var tøffe eller sårende, hadde dette som regel å gjøre med forholdet
til andre mennesker. Her viste de en klar tendens til å ville redusere
betydningen av det negative innholdet ved å avslutte historien med
«det går bra», «det er ikke så farlig» eller lignende. Opplevelser av
ensomhet eller erfaringer med mobbing eller utestenging ble derved
ufarliggjort i historiene. Det ble skildret som en naturlig del av livet, og
noe som ikke var så farlig. Kanskje har mange negative erfaringer og
mobbing ført til at de har økt toleranse for hva som tolkes som
alvorlig? Dette er i tråd med Grues forskning (2001). Han skriver at
mobbing ikke kom opp som et eget tema hos informantene hans, men
at det virket som de hadde en høy terskel for hva som ble oppfattet
som mobbing.
Kommentarene som ufarliggjorde de vonde hendelsene,
kommuniserte at deltakerne ikke ønsket å legge vekt på dem i
intervjusituasjonen. De negative opplevelsene underkommuniseres
eller pakkes inn. Det er viktig å prøve å forstå hva som ligger bak
denne tendensen. Ut fra vår
undersøkelse kan vi ikke vite om
en slik bagatellisering også er
Det skulle være
karakteristisk for ungdommenes
interessant å vite
uttalelser i andre situasjoner. Det
om ufarliggjøring
skulle være interessant å vite om
ufarliggjøring karakteriserer
karakteriserer
hjelpeapparatets og sentrale
hjelpeapparatets og
omsorgsgiveres kommunikasjon
sentrale omsorgsgiveres
med de unge. Det kan være
kommunikasjon
relevant at flere av deltakerne
nevnte at det var vanskelig å
med de unge.
forklare foreldrene om
synsvanskene sine. Her trengs det
videre forskning. både i forhold til foreldre og hjelpeapparat.
For eksempel ville studier av reell kommunikasjon mellom ungdom
med synsnedsettelse og ansatte i hjelpeapparatet, i tråd med hva
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man har gjennomført innenfor andre områder av institusjonell
kommunikasjon (Agar, 1985), være av stor interesse. Vi synes likevel
våre resultater allerede nå bør føre til en økt sensitivitet hos de som
arbeider med ungdom med synsnedsettelser. Er det slik at de lett
møtes med en «det ordner seg-» eller «det blir nok bedre»-reaksjon» fra
nettverket? Dette kan være en naturlig måte å reagere på når noen
forteller om opplevelser som er vanskelige. Kanskje bør man heller
møte de unge med spørsmål om hvordan det kjennes, eller hvorfor
det er vanskelig, slik at de unge kan oppleve at de vanskelighetene de
møter, blir tatt på alvor.
De resultatene vi har presentert, bygger på intervjuer med ni
ungdommer med synsnedsettelser. Deltakerne våre har selv meldt
seg på til undersøkelsen, og det er vanskelig å vite hvor
representative de er for ungdom med synsproblemer i Norge mer
generelt. Likevel vil vi hevde at resultatene av denne undersøkelsen
er av verdi – ikke med bakgrunn i empirisk generaliserbarhet, men
med utgangspunkt i det Kvale (2007) beskriver som teoretisk
generaliserbarhet. Undersøkelsen peker på ulike faktorer som kan
være av betydning for den unge med synsnedsettelse i møtet med
andre, og bør gi økt sensitivitet overfor slike faktorer hos personer
med nær kontakt med de unge.
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Fire meningsfulle
øyeblikk
Tove Arntzen Andrew
I et foredrag for studentene på Institutt for spesialpedagogikk,
Universitetet i Oslo, hentet Tove Arntzen Andrew fram fire små glimt
fra sine 20 år med synspedagogisk arbeid. Anledningen var
Spesialpedagogisk dag og utdeling av Jonasprisen 2010.

De fire opplevelsene jeg nå skal dele, kan vise litt av innhold,
variasjon og kompleksitet i en synspedagogs hverdag. For 20 år siden
begynte jeg på Institutt for spesialpedagogikk hvor jeg etter hvert
valgte synspedagogikk som spesialitet. Her studerte jeg også
mobilitet og tok mastergrad i fjor. I disse årene har jeg arbeidet med
mennesker med helt ulike former for synsnedsettelse, i alle
aldersgrupper og i ulike livssituasjoner. Arbeidet har omfattet alt fra
hjelpemiddelutredninger hvor de fleste jeg møtte var over 75 år, til
direkte arbeid med elever i spesialskole og ordinær skole. Nå arbeider
jeg også med de helt små barna. Ingen er like, det har jeg til fulle fått
erfare. Alle er mennesker som fordrer av meg at jeg møter dem som
unike enkeltpersoner med ulike behov.
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Å lære av sine feil
Som synspedagog i en kommune, hadde jeg oppfølging av en ung
mann som satt i rullestol. Han hadde jobb på et aktivitetssenter
for personer med store og sammensatte vansker. Foruten
synsnedsettelse, hadde han også fysiske vansker som gjorde at han
hadde problemer med å sitte rett i stolen. Han satt derfor foroverbøyd
og brukte bena til å få stolen
fremover. Med en slik positur var
det, naturlig nok, vanskelig å bruke
Jeg var raskt ute med
synet for å få oversikt i rommet når
en idé om å lage en
han kom kjørende. Personalet
visuell ledelinje.
mente at dersom han bare kunne
utnytte synet sitt bedre, ville han
ha store muligheter til å bli mer
selvhjulpen og selvstendig. Jeg var raskt ute med en idé om å lage en
visuell ledelinje som gikk langs gulvet ut av arbeidsrommet og videre
ut til kjøkkenet. På den måten ville han være i stand til å finne veien
selv. Han likte å være på kjøkkenet og dekke bordet før de andre kom
til måltidet.

“

Som ivrig, nyutdannet synspedagog tenker man kanskje mer på
tiltakene enn på det at de faktisk får konsekvenser for dem som skal
nyttiggjøre seg hjelpen. Det gir mye glede når man har følelsen av å ha
funnet fram til gode løsninger. Mens de andre brukerne satt inne i et
annet rom og spiste, gikk jeg effektivt til verks og la markeringstape
sammen med personalet. Da jeg var ferdig, og ganske så stolt over
resultatet, kom eleven min kjørende. Han smilte fornøyd og fulgte
linjen nøyaktig på en snor. Dette viste seg å bli en fin løsning for ham.
Nå kunne han kjøre uten å krasje i veggene når han skulle mellom
rommene.
Da de andre var ferdige med å spise, fikk jeg se utrolig mange
reaksjoner på gulvtapen. En bråsnudde med en gang han kom inn i
gangen. En annen balanserte på stripen. En tredje presset seg inntil
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veggen for ikke å komme borti linjen. Jeg forsto på personalet at det
tok tid før alle var fortrolige med forandringen. Det jeg lærte, var
nødvendigheten av å ta dem det gjelder med på råd og sammen tenke
igjennom hvordan tiltakene virker. Med til historien hører også at
kommunen etter hvert ble oppmerksom på hva man kan bruke en
synspedagog til. De ba meg faktisk om å veilede i forhold til visuell
tilrettelegging av hele senteret.
Men det er en annen historie…

Om observasjon og det å lytte
Denne gangen handler det om et barn som jeg hadde fulgt i mange år.
Jeg traff familien første gang da barnet var noen måneder gammelt.
Som synspedagog arbeidet jeg med kartlegging av synsfunksjon.
Fra Habiliteringstjenesten hadde jeg fått øyemedisinske papirer og
informasjon. De uttrykte bekymring over både barnets hodestørrelse
og over at barnet var blindt.
I synspedagogisk observasjon kreves kunnskap om hvordan barn
samspiller med omverdenen når det ikke har syn. Da jeg besøkte
familien hjemme, virket barnet våkent og oppmerksomt, men det var
stille og laget lite lyd. Barnet snudde hodet bort fra meg. Akkurat
dette kan lett misforstås. Men jeg var nokså sikker på at barnet
snudde seg bort for å vende øret mot meg. Det lå stille og lyttet, og
jeg tolket det som at barnet var interessert i meg. Etter å ha snakket
med foreldrene, begynte jeg å teste barnets synsfunksjon. Barnet lå
på gulvet i en ganske mørk stue med lite dagslys fra vinduene. Jeg
fikk ingen visuell respons da jeg lekte med det. Jeg spurte om de
hadde et helt mørkt rom hvor jeg kunne teste videre. Vi gikk inn i et
lite kott og la barnet på et kjent teppe på bordet. Spente sto vi tett
sammen mens jeg lyste med ulike objekter over barnet i mange
retninger for å se om det var respons. Jeg fant lite respons.
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Jeg spurte om de noen gang har tenkt eller fått følelsen av at barnet
brukte synet sitt. Det er nemlig ytterst sjeldent at barn er helt blinde
og ikke har noe lyssans. Foreldrene fortalte at de kunne ane at barnet
ble synsaktivt på stellebenken på badet. Badet var tydeligvis rammen
rundt en trygg situasjon for barnet. Der gav foreldrene seg god tid
med stell og alt som ble gjentatt til faste tider. Barnet lå i ro, og
foreldrene bøyde seg over barnet og var nær ansiktet. Foreldrene
fortalte at når de strakte seg etter salven som var rød og hvit, syntes
de at barnet fulgte noen av bevegelsene med øynene. Der og da så vi
faktisk alle at barnet gjorde det. Solen skinte inn fra vinduet og lyset
falt slik at armen og tuben ble godt opplyst når det kommer like foran
ansiktet. Det var ingen tvil. Akkurat da brukte barnet synet.
Det gjaldt nå å få tak i den synsresten barnet viste i denne
situasjonen. Samtalene om det å ha fått et barn som er synshemmet
ble svært viktige. Jeg snakket med foreldre, besteforeldre og familien
ellers. Det var viktig å formidle at synsresten faktisk kunne
stimuleres. For å få tak i den synsresten barnet hadde vist, ble det
viktig, så raskt som mulig, å sette i gang synsstimulerende tiltak.
Det er hyggelig å kunne fortelle at barnet i dag er en seende skolegutt
som leser vanlig trykt skrift, men som også bruker punktskrift fordi
det er mer effektivt for ham å bruke taktilsansen. Men synsresten har
hjulpet ham til å få en forståelse av hvordan ting henger sammen i vår
visuelle verden.

Å ta en annens perspektiv
Noen rullestolbrukere har også en synsnedsettelse og er ikke i stand
til å kjøre stolen selv. De er avhengige av en ledsager for å kunne
forflytte seg. Jeg holder av og til kurs for dem som er ledsagere for
rullestolbrukere. Ikke sjelden forteller jeg om feil jeg har gjort, og feil
jeg har lært av. Et lite eksempel: Jeg hadde oppfølging av en jente i et
par år. Hun var kategorisert som både døv og blind, men hadde noe
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hørsel og noe syn. Da jeg skulle forflytte henne rundt fra klasserommet
ut i friminuttene og mellom diverse klasserom igjen, var det gjennom
store og tunge dører med høye dørterskler. Jeg hadde det travelt og
ville være effektiv. Så jeg tok skikkelig fart og dyttet døren opp med
rullestolen. Det fungerte fint for
meg, men hun som satt oppi
skvatt til og slo ut med armene.
Det fungerte fint for
Det meningsfulle i dette kom da
meg, men hun som satt
jeg etter hvert forsto at jeg
oppi skvatt til og slo ut
absolutt ikke hadde tatt meg tid til
med armene.
å ta elevens perspektiv, men helt
og holdent mitt eget.
Når jeg illustrerer dette eksemplet
på kursene, er det mange som ser litt skyldbetynget ut. I en travel
hverdag er det fort gjort å gå i effektivitetsfellen. Det er lett å glemme
å ta perspektivet til den det gjelder.

“

Regissert samspill
I sanserommet møtte jeg fire år gamle Anine. Jeg har tidligere veiledet
og samarbeidet med foreldrene, besteforeldre, barnehage og lokalt
nettverk fra hun var under ett år. Denne gangen var jeg her for å ta
bilder til en artikkel om syn og samspill. En av de voksne viste meg
hvordan de pleide å leke i dette rommet. Anine ville ikke bruke
synssansen om hun ikke måtte. Dette gikk, naturlig nok, ut over
kontakten med foreldrene og de som var nær henne i barnehagen.
Hun tok i det hele tatt lite initiativ. Jeg hadde tidligere gitt råd om
synsstimulering i forhold til hennes utviklingsnivå både når det gjaldt
leker, ting og samspill med mennesker.
Det var mange spennende ting som hun tydeligvis likte og ble
tiltrukket av i dette rommet. Lysgardinen laget lyd når hun slo borti
den. Glødelampen og lavalampen laget formasjoner og lyder som
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tydeligvis fascinerte. Jeg observerte Anine da hun lå under
lysgardinen. Hun var rask med å bruke synet for å identifisere den.
Deretter lå hun i ti minutter og slo litt vilkårlig uten å bruke synet.
Hun gjorde det samme om og om igjen.
Vi skulle videre, og jeg instruerte pedagogen om å legge seg ned ved
siden av Anine og gjøre det samme som henne. Jeg ba henne svare
på lydene til Anine og møte henne på det hun tolket som Anines
initiativ. Anine så ut til å nøle litt. Men så, etter noen minutter begynte
hun å ta på hånden til den voksne. Jeg ba pedagogen snakke med
henne. Da jeg fotograferte, droppet jeg blitsen for ikke å forstyrre.
Håret og tennene til den voksne lyste i neonbelysningen. Kanskje
kunne disse store visuelle kontrastene fange hennes visuelle
oppmerksomhet og åpne for samspill mellom de to? Anine begynte å
se på ansiktet til den voksne. Vi forsto at hun var med, for hun laget
mange flere lyder og bevegelser. Bevegelsesmønsteret forandret seg
og hun begynte å strekke seg mot ansiktet til den voksne. Akkurat i
det blikkene møttes, måtte jeg ty til blits for å fange øyeblikket.
I masterstudien min kaller jeg denne viktige visuelle kontakten for
«Relasjonell visuell oppmerksomhet».
Hva skjedde? Det vi var vitne til, var en voksen som møtte Anine på
hennes initiativ, på hennes premisser. Den voksne ventet, observerte
og våget å være nær. På den måten kom hun tett nok på til å tolke
barnets initiativ til samspill. Leken ble avsluttet med at barnet begynte
sin egen lek som jeg kaller «Se på den voksne, dra henne i håret til
hun skriker, smiler og ler».
Disse fire øyeblikkene håper jeg var en liten smakebit på noe av det
mangfoldet og de variasjonene man kan møte som synspedagog og
spesialpedagog. Det uvanlige er vanlig i denne jobben, og det gjør den
uendelig spennende.
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All of me!
Synnøve M. Sydnes

All of me, why not take all of me? synger jeg mens jeg tenker på Siri
og noen til – vel vitende om det bare er første strofe av låten som
passer.
– Jeg har fått det for meg at skolen bare inkluderer halve Siri, sa Siris
mor. Hun så bekymret ut. – Mye av det vanskelige med Siri, er blitt et
ikke-tema. Bare les IOP-en hennes, så ser du det, fortsatte hun.
– Alt som går med liv og lyst, som
går friksjonsfritt og lett, kaller de
«Siris muligheter». Det er dette alt
Alt som går med liv
dreier seg om nå. Mulighetene.
og lyst, som går
Men hvordan kan de være så sikre
friksjonsfritt og lett,
på at det er Siris muligheter de
kaller de
holder på med? Vet de nok om
hvor og hvorfor det butter? Burde
«Siris muligheter».
helt andre sider vært lokket fram
og stimulert?

“

Siris mor begynte å hviske: – Når de tilslører og unngår det som er
vanskelig, blir jeg veldig usikker. Liker de henne egentlig? Når hun får
anfall og sikler, når hun må hjelpes på do, og når hun ikke vet at hun
har haken full av ketchup – hvordan opplever de jenta mi da?
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Amerikanske Barbara Ehrenreich kom nylig ut med boken Bright-sided.
Her tar hun et kraftig oppgjør med en positiv tenkning som hun mener
har underminert det amerikanske samfunnet både politisk, økonomisk
og kulturelt. En fare ved ensidig positiv tenkning er at vi mister
språket for å beskrive det som er komplisert, vanskelig og risikofylt.
Da Ehrenreich selv fikk kreft, møtte hun en medieindustri av positiv
tenkning som ikke gav rom for sorg og lidelse. – Se sykdommen som
en gave, smil eller dø, var gjennomgangstonen. Alternativet til positiv
tenkning er ikke bare det negative, sier hun. – Alternativet til både
positiv og negativ tenkning er realisme.
Å ville se Siris muligheter uten å forstå hennes vansker, kan fort bli
meningsløst. Den glade intuisjon er ikke nok. Positiv tenkning rundt
Siris muligheter må forankres i realitetene. Både Siri og mange andre
elever vil trenge all den kunnskap og erfaring som kan tilflyte dem fra
lærere, spesialpedagoger, PP-tjenesten, de statlige
kompetansesentrene og forskningsfeltet.
– Siri er så mye mer spennende enn hennes enkle sider av tilkjempet
normalitet. Tenk om skolen og verden kunne favne hele henne, med
alt hun er, med hennes muligheter og begrensninger, med hele
hennes funksjonshemning, sa Siris mor.
Og jeg synger forhåpningsfullt i vei: «All of me, why not take all of
me?» – fullstendig klar over at dette er en låt man veldig lett får på
hjernen, den surrer og går i øret i lange tider. Og det er akkurat det jeg
håper slår til denne gangen.
Kommentar i Rom for Læring, nr 3, 2010
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Perseptuelle synsvansker
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Elever med cerebrale
synsvansker
Arnulf Myklebust

Hva kan gjøres dersom barnet har vansker med å oppfatte, forstå
eller nyttiggjøre seg hva det ser? Problemstillingen blir stadig mer
aktuell. Den største gruppen av barn som blir vurdert som
synshemmede i vår del av verden har ikke feil med øynene sine.
Spesielt blant prematurfødte barn med lav fødselsvekt ses det en
økning i diagnostisering av «hjernesynshemning».
Hvert år tilbyr Huseby kompetansesenter kurset «Elever med
perseptuelle synsvansker». Her inviteres foreldre, lærere og andre
nærpersoner til barn som har mer vansker med synet enn konklusjon
fra optiker eller øyelege skulle tilsi, for å lære sammen og av
hverandre.
I løpet av noen tiår har Huseby kompetansesenter i Oslo endret seg
fra å være en skole for blinde til å bli et kompetansesenter som
stadig oftere gir hjelp til barn og voksne med «100 % syn på begge
øyne». Nå er ingen på senteret særlig begeistret for å skulle angi syn
i prosent, siden dette kun viser til skarpsynet og dermed utelukker en
rekke andre synsfunksjoner. Eller som en av foreleserne på kurset
formulerte det: «Man kan ha 5 % syn og klare seg utmerket med enkle
hjelpemidler, eller ha 100 % syn og være helt avhengig av hvit stokk».
Nå brukte ingen av de ni barna som var representert på kurset i juni
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2010, den hvite stokken. Men til tross for normalt skarpsyn hos de
fleste, hersket det ingen tvil om at alle hadde synsproblemer.
Kurset er lagt opp i sesjoner på 45–60 minutter med et kvarters
pause mellom hver, og det legges stor vekt på dialog mellom
deltakerne i sesjoner så vel som i pauser. Langveisfarende har
mulighet til å overnatte på senteret, noe som selvfølgelig åpner for
enda større grad av erfaringsutveksling. Et foreldrepar fra Vestlandet
benyttet anledningen til å delta for andre året på rad.

Normalt og unormalt syn
M-pedagog og kursansvarlig Tove Gulliksen Borch startet første sesjon
etter at hun sammen med den andre kursansvarlige, synspedagog
Anne Marit Arnegaard, hadde gitt en generell orientering om kurset.
Hennes tema var «Synsapparatet og synsfunksjon ved perseptuelle
synsvansker». På en lettfattelig måte gjennomgikk hun synsprosessen
fra øye til hjerne når den fungerer som den skal, – og når den ikke gjør
det. Spesifikke funksjoner som skarpsyn, kontrastsyn, øyemotorikk og
synsfelt ble diskutert og knyttet til bestemte diagnoser. Syn er et
resultat av kombinasjonen mellom modning i nervesystemet og
læring. Det siste ble illustrert som en omvendt pyramide. Nederst i
denne finner vi grunnleggende evner til å sanse, og øverst evnen til å
assosiere det man ser til annen kunnskap som er lagret i hjernen. For
å kunne gi riktig pedagogisk stimulering eller tilrettelegging, må en vite
hvor høyt oppe i hierarkiet/pyramiden det enkelte barnet befinner seg.
Tove avsluttet sesjonen med å gi en kort oversikt over
hjernesynshemning (Cerebral/Cortical Visual Impairment, hjerne-CVI)
med typiske kjennetegn.
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Undertegnede overtok med tema «Enkle, og kanskje overraskende
demonstrasjoner av synsfunksjon». Etter å ha presentert yrkesgruppen
optometrister, ble spørsmålet «Hva er normalt syn?» stilt. For å få
innsikt i unormalt syn, og kanskje spesielt persepsjonsproblematikk,
kreves det en viss forståelse av hvordan synet vårt i praksis fungerer.
Ved hjelp av praktiske demonstrasjoner, visuelle illusjoner og videoer,
ble synsfunksjoner som skarpsyn, fokusering, samsyn og visuell
persepsjon gjennomgått. En konklusjon er at hjernen vår vanligvis
sørger for at det vi ser oppfattes som skarpt og logisk – selv om det
ikke alltid er det i utgangspunktet. Det skapte ellers en viss munterhet
blant kursdeltakerne da de fikk demonstrert at samtlige under gitte
omstendigheter hadde perseptuelle synsvansker.

Ulike fagmiljøer – ulike diagnoser
Tove Gulliksen Borch fortsatte så med tema «Hvem er barna og hvilke
vansker har de?». Det direkte svaret på spørsmålet fikk deltakerne gi
selv i løpet av kurset, da de etter
tur ga en kort beskrivelse av
barnet de representerte og hvilke
Flere av barna var født
vansker det hadde. Flere av barna
prematurt, men noen
var født prematurt, men noen
hadde klart seg greit
hadde klart seg greit helt til
kravene på skolen hadde begynt å
helt til kravene på
gjøre seg gjeldende. Enkelte
skolen hadde begynt
kommentarer førte umiddelbart til
å gjøre seg gjeldende.
gode tips og råd fra andre
deltakere og fagfolk som var til
stede fra senteret. Felles for alle
barna var at de hadde cerebral synshemning (CVI) eller at det var
mistanke om det. Noen hadde også i tillegg netthinneproblematikk,
ROP (Retinopathy of prematurity)/«kuvøseblindhet».

“
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CVI var derfor hovedtema for denne forelesningen, og det viktigste
symptomet på denne tilstanden er nettopp perseptuelle synsvansker.
Årsaken er som regel redusert oksygentilførsel til hjernen før, under
eller etter fødselen. Hos prematurfødte har det særlig vært fokusert
på PVL (Periventrikular leukomalacia), det vil si skader og feil rundt
hjernens hulrom (ventriklene),
i forbindelse med
hjerneblødning.
... man kan ikke forvente
Til tross for hyppig bruk av
at en vanlig undersøkelse
CVI-diagnosen, er det fortsatt
hos optiker eller øyelege vil
ikke enighet internasjonalt om
avdekke tilstanden.
hvordan den skal settes, og
man kan ikke forvente at en
vanlig undersøkelse hos
optiker eller øyelege vil avdekke tilstanden. Den kan også gi
symptomer på eller bli kamuflert av andre diagnoser. Foreleseren
nevnte her spesielt AD(H)D, nonverbale lærevansker (NLD), autisme
og cerebral parese. Ulike fagmiljøer har forskjellig fokus, og det kan
være nødvendig å ha kontakt med flere fagmiljøer når barnets
vanskebilde er komplisert eller diffust.

“

Mistanke om CVI kan ofte melde seg når det store førskolebarnet
fortsatt har vansker med å kle av og på seg, når det viser engstelse i
uoversiktlige situasjoner – for eksempel på handlesentra eller i
bursdager. Ofte viser de påfallende liten interesse for næraktiviteter
som tegning, pusling og bøker. Skolebarn med CVI vil oppleve at de
ikke så lett som før kan unngå vanskelige aktiviteter eller kompensere
for disse. De kan ikke like lett lytte seg til informasjon eller bruke
sine, ofte svært gode, språklige ferdigheter. Problemer med rom,
retning, mengde, sekvens og øye-/håndkoordinasjon kan gjøre seg
gjeldende i matematikkfaget så vel som i skriftbaserte fag. Barna blir
fort slitne av skolearbeid og virker ofte ukonsentrerte. Dette kan lett
bli tolket som mangel på motivasjon, for lite krav fra foreldre, eller
kanskje ren latskap.
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“

CVI er imidlertid ikke
ensbetydende med
CVI er imidlertid ikke
læringsproblemer, og enkelte kan
ensbetydende med
ha helt spesifikke vansker, for
læringsproblemer, og
eksempel med å kjenne igjen
enkelte kan ha helt
ansikter, mens de ellers klarer seg
fint på andre områder.
spesifikke vansker, for
Derfor blir det selvfølgelig viktig
eksempel med å kjenne
å få gjennomført en omfattende
igjen ansikter.
utredning for å finne barnets
sterke sider, så vel som de
områdene barnet trenger trening eller tilrettelegging for.
Egenoppfatning, mestring og trivsel er viktig for all læring. Det er
derfor avgjørende at barnet blir bevisstgjort hva det er flink til uten
at vanskene bagatelliseres.

Tverrfaglig utredning – Husebymodellen
Synspedagog og logoped Kari Opsal og nevropsykolog Almut Prahl
fortsatte med spørsmålet «Hva ser vi etter i utredningsfasen?».
De begynte med en kort gjennomgang av Husebymodellen som består
av tverrfaglige utredninger med inntil seks forskjellige yrkesgrupper;
øyelege, optometrist, nevropsykolog, sykepleier (elektrofysiologiske
målinger), fysioterapeut og synspedagog. Tanken er at når fagfolk med
høy respekt for hverandres felt samarbeider om samme bruker,
oppnås mye mer enn om en oppsøker hver yrkesgruppe for seg. Kari
fortalte så om den synspedagogiske utredningen, som består av
formelle og uformelle tester, og oppgaver som kan si noe om barnets
evner til synsoppmerksomhet, tolkning, gjenkjenning, assosiasjon,
med mer. Mange av oppgavene var illustrert med gode eksempler.
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Crowding-problematikk, som innebærer at en del av barna med CVI
ser dårligere hvis symbolene kommer for tett samlet, bør også
utredes. Dette kan blant annet ha betydning for fontstørrelse og
linjeavstand ved lesing. Almut kunne fortelle at hennes del av en
tverrfaglig utredning på Huseby er mye mindre omfattende enn en
typisk nevropsykologisk undersøkelse, som gjerne kan gå over to hele
dager. Hensikten er ofte å supplere en tidligere utført utredning, samt
å vektlegge barnets bruk av synet og eventuelle alternative strategier.
Foreldre eller andre omsorgspersoner må ofte finne seg i å vente på
gangen når Almut vil overlate noe av styringen til barnet selv. I tillegg
til omfattende persepsjonsutredning testes blant annet simultankapasitet, det vil si evne til å mestre flere oppgaver samtidig, øye-/
håndkoordinasjon, og synsevner blir sammenliknet med verbale evner
for å se etter misforhold.

Nevrologi for pedagoger og foresatte
Ett av målene ved den nevropsykologiske utredningen på Huseby kan
være å relatere tidligere funn i sentralnervesystemet, for eksempel
PVL etter MR-undersøkelse av
hjernen, til praktiske
konsekvenser. Siste del av Almuts
Ett av målene ved den
innlegg ble for mange en innføring i
nevropsykologiske
det sympatiske og parasympatiske
utredningen kan være å
nervesystemet. Hun fortalte at
barn med persepsjonsvansker kan
relatere tidligere funn i
ha en overaktivitet i det
sentralnervesystemet til
sympatiske, som er knyttet til
praktiske konsekvenser.
«angrep eller flukt» fra naturens
side. Dette kan igjen føre til stress
og spenninger som gir dårligere
læringsbetingelser og gjør en mer påvirkelig for ytre faktorer, for
eksempel lyder eller visuelle forstyrrelser. For å bryte denne onde

“
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sirkelen og oppnå den nødvendige balansen mellom systemene, må
aktiviteten i det parasympatiske systemet økes. For voksne kan det
vanligvis gjøres ved å legge seg ned og ta seg en hvil, men barn kan
gjerne drive selvregulering gjennom egne favorittaktiviteter. Kjennetegn
på slike er gjerne at barnet viser uvanlig grad av utholdenhet
sammenliknet med andre aktiviteter. Alle parter kan ha fordel av at
foreldre informerer lærere og andre fagfolk om barnets favorittaktiviteter, slik at barnet kan utnytte pauser på en måte som gir det
beste grunnlaget for videre prestasjon og læring.
Første kursdag ble avsluttet med visning av og diskusjon rundt den
svenskproduserte dokumentarfilmen «Se oss». Gjennom intervjuer
med barn og ungdom med CVI, samt noen av de fremste fagfolkene
internasjonalt på området, fikk deltakerne både aha-opplevelser og
gripende innblikk i hvordan hverdagslivet kan arte seg for personer
med hjernesynshemning.

Nyttige tips
Kursets andre og siste dag var mest viet til pedagogisk tilrettelegging,
men deltakerne satte også synlig pris på å få prøve seg på praktiske
oppgaver knyttet til visuell persepsjon. Tove Gulliksen Borch var igjen
først ute, nå med temaet «Forslag til tilrettelegging i dagliglivet».
Hun startet med å repetere spesifikke vanskeområder, og minnet
tilhørerne om at tiltakene må tilpasses de individuelle behovene.
Forutsigbarhet er uansett et nøkkelord. Tiltak for at barnet lettere
skal kjenne igjen personer blir da for eksempel å oppfordre disse til
å presentere seg med navn, informere om hvor barna sitter i
klasserommet – og å gjøre minst mulig forandringer på plasseringene,
bruk av farger i og på klær, etc. For at barnet lettere skal finne fram,
bør en sammen med barnet gjennomgå eksisterende kjennetegn eller
markere dører, ganger, møbler, gulvbelegg, etc. Rim, regler og sanger
kan brukes for å lære lengre ruter. Enkelte mobiltelefoner leveres med
GPS, men alle kan brukes til å ringe med hvis en først har gått seg
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vill. På skolen kan det være greit å sitte nær utgangsdør og tavle i
klasserommet. Lærere kan med fordel fortelle hva som skrives på
tavla, hva som skal skje i timen eller gjennom dagen, og sørge for at
visuell støy holdes på et minimum i klasserommet så vel som på
elevens arbeidsbord. Synskravene ved lesing reduseres med
forstørrelse – bruk gjerne
mulighetene en kopimaskin eller
skanner kan gi. PC og lydbøker kan
Sosialt foretrekker
være til stor hjelp for enkelte.
barn med CVI ofte
En god gymlærer for et barn med
voksne framfor mer
CVI har på seg refleksvekst, gir
uforutsigbare jevngamle ...
klare beskjeder og tillater andre
barn å hjelpe og følge barnet når
det trengs. Hvis barnet har vansker
med tids- og romoppfatning, er et
digitalur lettere å forholde seg til enn viserne på en tradisjonell
klokke. Sosialt foretrekker barn med CVI ofte voksne framfor mer
uforutsigbare jevngamle, og det er neppe noen god idé å presse
barnet til å delta i store, støyende grupper hvis det selv ikke vil. Med
litt struktur og mulighet for pauser og egenaktivitet, kan
barnebursdagen likevel bli en suksess. Husk bare å informere de som
arrangerer den på forhånd. Som avslutning på forelesningen ble det
oppfordret til å utnytte og fokusere på barnets sterke sider, som ofte
er god hukommelse, godt språk og fargesyn.

“

Matematikkvansker
Cand.scient. Hilde Havsjømoen og synspedagog Anne Marit Arnegaard
snakket så om «Utfordringer i matematikkfaget og forslag til
tilrettelegging». Matematikkfaget er knyttet til identifisering og tolkning
av symboler, mengde- og romforståelse, mønstre, avstander og
nivåforskjeller. Alt dette kan også representere deler av visuell
persepsjon. Når behovet er å forholde seg til flere informasjonskilder
samtidig, som oppgavetekst, figurer, kalkulator og muligens en
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separat skrivebok, sier det seg selv at barnet med CVI kan få
problemer. Foreleserne gikk så igjennom et oppfølgingsprosjekt de har
utført med ni elever (ikke de samme barna som var representerte på
kurset!) fra 7–12 år med kjente perseptuelle synsvansker.
Observasjon og vurdering av hvert enkelt barn var gjennomført, og det
ble konkludert med svært varierende evnenivå i matematikk.
Alle barna i prosjektet kunne telle, men få hadde full forståelse av hva
tall betyr (mengdebegrep) eller evne til å utnytte posisjonssystemet.
Problemer med å forholde seg til ruter og linjer ved skriving forekom
hos de fleste, og stor variasjon i avstand mellom tall og bokstaver
gjør ikke lærerens oppgave med å rette enkel. Barna hadde også
vansker med å forholde seg til læreboka, og å skifte mellom denne
og andre bøker/hjelpemidler. Bruk av PC ble derfor for noen en
opplagt konklusjon, men det var også et poeng at den grunnleggende
tallforståelsen må bygge på bruk
av erfaring med konkreter.
Et tips til foreldre er å være
Grunnleggende
tålmodig, men ikke terpe i det
tallforståelse må bygge
uendelige hvis det ikke er
på erfaring med
fremgang. Skrekkeksempelet var
konkreter.
eleven som fortsatt ikke kunne
sette opp mattestykker da han
begynte på ungdomsskolen etter å
ha trent på dette sammen med mor i to timer hver eneste kveld siden
andreklasse. Føring av stykkene på linje og bruk av hoderegning kan i
mange tilfeller være enklere for eleven med CVI. Ved å begynne med
«10-erne» kan 18+36+21 formuleres som 60+15, og da blir det
straks lettere å regne ut. For pedagoger ble det nevnt spesielt
materiell tilgjengelig for stimulering i forhold til matematikk, og
observasjonsmateriellet MIO. Sistnevnte er utviklet til bruk i førskolen,
men kan utmerket godt benyttes for skolebarn som strever.

“
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Praktiske øvelser, lesing, skriving – og Abakus
Så var det tid for praktisk demonstrasjon av aktuell programvare på
PC, og for deltakerne til å føle hvordan det kan oppleves å ha CVI.
Det er nemlig fullt mulig å få visuomotoriske vansker når man skal
skrive med «feil hånd», og persepsjonsevnen blir stilt på prøve når
puslespillet skal legges via et speil. Her satt latteren løst, men mange
kjente nok også et ubehag på vegne av barna når deltakerne opplevde
hvor fort de ble slitne av å utføre oppgavene.
«Lesing og skriving» er et komplekst og engasjerende tema, og det
førte til interessante diskusjoner mellom fagfolkene så vel som
kursdeltakerne under Kari Opsals forelesning med hovedvekt på
synets betydning. Hun fortalte blant annet hvordan en ved å studere
barnets adferd ved lesing kan avsløre problemer med synsfunksjonen,
for eksempel dersom barnet heller beveger hodet enn øynene, leser
veldig nære eller bommer på linjene når det leser. Det kan også være
interessant å se hvilken skrifttype, størrelse og linjeavstand som
fungerer best dersom barnet selv får velge. For å vurdere barnets
skriveferdigheter må man på samme måte betrakte det utføre
oppgaven. Da kan det være aktuelt å vurdere blyantgrep, evne til å
forme bokstaver og ord, kroppsholdning/hodestilling, og ikke minst
energibruken.
Så fulgte en kort, men svært effektiv «Innføring i bruk av Abakus»
ved Hilde Havsjømoen. Hun kunne avsløre at slike kulerammer, som
mange kanskje tror hører fortiden til, faktisk produseres på Huseby,
og at et forsøk med vanlige skoleelever nylig har vist at opplæring i
bruken har ledet til uvanlig høye skår på normerte matematikkprøver.
At de kan hjelpe barn med CVI som har behov for konkreter under
regningen er hevet over tvil. Etter få minutters opplæring utbrøt da
også en av de deltakende pedagogene: «Hvorfor er ikke dette på TV?».
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Prematurforskning
Kursets siste formelle forelesning var presentasjon av
forskningsprosjektet «Synsfunksjon hos prematurt fødte barn»,
som gjennomføres på Huseby, ved undertegnede. Prosjektet som
hovedsakelig er finansiert gjennom ExtraStiftelsen Helse &
Rehabilitering via Prematurforeningen, ble presentert i
Prematurposten nr. 1/2009 (Nytt
«syn» på prematurt fødte barn,
s. 6–9). I korthet går dette ut på å
... noe av lesefunksjonen
sammenlikne en rekke
kan knyttes til den
synsfunksjoner hos prematurfødte
samme evnen til å
skolebarn med en større
kontrollgruppe. Så vil muligheter
registrere bevegelse,
for tiltak vurderes opp mot de funn
men bare hos de
som gjøres. Foreløpige analyser fra
prematurfødte.
utredningsfasen viser noen
interessante trender. Blant annet
ser det ut til at de som er født
for tidlig i større grad enn kontrollgruppen har spesifikke
samsynsvansker. Dataene indikerer også at noen slike vansker henger
sammen med evnen til å oppfatte bevegelse, uten at denne
sammenhengen ses hos kontrollgruppen. Ekstra spennende blir dette
når forskergruppen ser at noe av lesefunksjonen kan knyttes til den
samme evnen til å registrere bevegelse, men bare hos de
prematurfødte. Det er nemlig kjent fra tidligere at de spesifikke
samsynsvanskene kan avhjelpes ved øvelser og trening. En
nærliggende fortsettelse av prosjektet, er derfor å vurdere hvordan
slik trening kan virke inn på oppfattelse av bevegelse og eventuelt
leseferdighet. Prosjektet, som forventes å vare ut 2012, veiledes fra
University of Reading i England, og i tillegg til å ha blitt lagt fram der,
er det så langt presentert på konferanser i Norge, Danmark og
Nederland. Det planlegges også publikasjoner i vitenskapelige
tidsskrift.

“
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Hva med de som ikke var på kurs?
Kurslederne Tove og Anne Marit kunne deretter oppsummere to
hektiske, men inspirerende dager på Huseby kompetansesenter.
Det kan være slitsomt å arrangere
kurs, men det gir utvilsomt ny
... et superviktig kurs
energi å lese deltakernes
for alle som er
evaluering og kommentarer etter
kurset. «Dette er et superviktig
rundt disse barna!
kurs for alle som er rundt disse
barna! Det burde være obligatorisk
for skolene å delta. Det burde være møteplikt for dem!», mente en av
kursdeltakerne.

“

Hva så med dem som kjenner igjen beskrivelsen av et eller flere barn
de har omsorg for eller oppfølging av? Et første skritt er å få undersøkt
barnets syn lokalt. Hvis ikke det gir tilstrekkelig forklaring og hjelp,
kan PPT-kontoret i kommunen eller bydelen henvise til Huseby eller
andre aktuelle kompetansesentra. Kurskatalogen til Huseby
kompetansesenter finnes sammen med henvisningsrutiner på
www.statped.no/syn.
Artikkelen er basert på «Elever med perseptuelle synsvansker»,
Prematurposten nr. 3, 2010
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Poster Transcript:

Developmental
Trajectories of
Selected Visual Functions
¹School of Psychology and Clinical Language Sciences,
University of Reading, UK; ² Huseby Resource Centre for Special
Education, Norway, ³Department of Optometry & Visual Science,
Buskerud University College, Norway.

Introduction
Developmental trajectories are used to reflect change in ability with
increasing chronological or developmental age. Comparing trajectories
is an alternative to group analyses, and can provide better insights
into specific conditions, especially because different forms of delay
will be detectable (Thomas, et al. 2009).
Studies concentrating on the development of visual function in
schoolchildren are limited (Leat, et al. 2009). In the ophthalmic
literature, the term visual function is often restricted to visual acuity
and/or fields, and these variables have been used for evaluating
development in preschool children with vision impairments, (Hatton,
et al.1997, Ophir-Cohen, et al. 2005). Indeed, there are reports that
functions, such as visual acuity and global motion sensitivity, are fully
developed by the age of 6 (e.g. Lewis & Maurer 2005).
Arnulf Myklebust¹·², Trine Langaas³ & Patricia Riddell¹
A.K.Myklebust@pgr.reading.ac.uk; Trine.Langaas@hibu.no; P.M.Riddell@reading.ac.uk
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This study aimed to provide trajectories for a range of visual functions
in typical children aged 5 to 10 years to provide baseline data for
comparison with premature children as well as for clinical
considerations.

Methods
90 typical children aged 5-11 years were recruited from kindergartens
and schools in the western part of Oslo, Norway as a control group for
a research project investigating visual function in premature children.
The children underwent an extensive range of vision tests in 3 main
areas: 1. Typical clinical tests, including visual acuity and refraction;
2. Functional tests, including tests of accommodation and
binocularity; 3. Form- and motion coherence tests, believed to test
parvo- and magnocellular visual function, respectively (Stein, 2001).
Developmental trajectories for these data were computed. R2 values
for a variety of fits were calculated. The line of best fit is presented.

Results
Developmental trajectories for six different visual functions were
computed. For Typical clinical tests, a significant improvement over
the whole age range tested was found for distance visual acuity
measured with LH-symbols (R²= 0.18, p< 0.001). Mean habitual
acuity value for the weakest eye was logMAR 0.05 (equivalent to 0.9+
or 6/6.5+ Snellen acuity) for the 5 year olds, and logMAR -0.13
(approx. 1.3 or 6/4.5) for 11 year old children. There was also a trend
that approaches significance (R²= 0.04, p= 0.058) for refraction,
which changed from hypermetropia of just below +1,0DS in the 5 year
olds towards emmetropia (0DS) in the oldest children.
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For Functional tests there was no significant change in accommodation
facility over the age range tested, showing that the mean values for all
age groups in the ability to quickly adjust focus through +/-2,0DS
lenses remained between 7 and 10 cycles per minute (R²= 0.02,
p= 0.221). However, there was a significant decrease in the ability to
converge, with a mean near-point of convergence increasing from
approx. 2.5 cm in the 5 year age group, up to 7 cm in the oldest
children (R²= 0.13, p= 0.001). Form- and motion coherence tests both
show significant improvements with age. Our data show that the
youngest children needed almost double the amount of time to detect
movement direction in the magnocellular task, at just below 4 secs for
the youngest and 2 secs for the oldest children (R²= 0.13, p< 0.001).
The developmental relationship is even stronger for global form
sensitivity, where the 5 year olds were able to detect a pattern at a
coherence level of 50% whereas the 11 year olds detected the pattern
at 20% coherence, (R²= 0.39, p< 0.001).

Discussion & Conclusion
These data provide normative values for a typical population in
Norway. Vision continues to develop in children between 5 and 11
years of age, though typical measures of vision are not sensitive to
these changes. It is possible that the child’s level of cognition plays
more of a part when complex measurements are performed. However,
the apparent deterioration in ability to converge with age calls for
another explanation. One suggestion would be that increasing
academic demands lead to increasingly more near work, which might
result in disruption of this binocular function. We cannot conclude that
any of the variables shown are fully developed by the age of 6, as
earlier suggested. This also challenges the range of assessments
used to measure typical visual functions. Some functions related to
vision, especially visual processing skills, continue to develop after 5
years of age.
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Matematikk for
elever med cerebrale
synsvansker (CVI)
Hilde Havsjømoen og Anne Marit Arnegaard

Veiledning og tilrettelegging i matematikk for elever med cerebrale
synsvansker (CVI) har blitt stadig mer etterspurt på Huseby. I denne
artikkelen ønsker vi å oppsummere noen av erfaringene vi har gjort
så langt.
I denne artikkelen gjennomgår vi først noen typiske trekk ved
vanskebildet ved CVI og deretter forsøker vi å vise hvordan dette kan
påvirke matematikklæringen og presenterer noen aktuelle tiltak.
Fokuset vil først og fremst være på de spesifikke matematikkvanskene
elever med CVI kan møte, det vil si vansker hos elever med kognitive
evner innenfor normalområdet, men som har spesifikke vansker i
forhold til visuell persepsjon (tolkning av synsinntrykk). Elever med en
mer omfattende utviklingshemning kan ha mer generelle lærevansker,
og tiltakene for disse elevene kan bli annerledes.
Elever med CVI er en svært heterogen gruppe, likevel finnes en del
fellestrekk. I tillegg til det rent synsmessige finner en ofte en kognitiv
evneprofil med styrker innenfor det verbale området og svakheter
innenfor de mer perseptuell-organisatoriske områdene. Fra skolen
rapporteres det ofte om vansker i matematikk.
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Vi har erfart at elever med CVI presterer ulikt i matematikk. Blant de
som har vansker i faget, har vi observert noen fellestrekk. Disse
elevene behersker som regel telleramsen (forlengs) og kan ofte
regnetabellene utenat, men tallbegrepene kan være mangelfulle.
Mange har utfordringer med å lære posisjonssystemet, vansker med
sammensatte problemløsningsoppgaver, problemer med å lære analog
klokke, vansker med å tegne og kopiere figurer og å avlese komplekse
figurer. I tillegg har de ofte vansker med å finne frem i læreboken,
bruke ulike matematiske verktøy og å orientere seg i rutenett.

Vanskebildet ved CVI
CVI medfører vansker med å oppfatte og bearbeide visuell informasjon,
og forekommer som følge av en skade i hjernen. Vanligvis har skaden
oppstått i forbindelse med for tidlig fødsel eller ved komplikasjoner
under fødsel til termin. Infeksjoner eller ytre påvirkninger etter fødselen
kan også gi skader som påvirker
synsfunksjonen. CVI er nå den mest
vanlige årsaken til synshemning
CVI er nå den mest
blant barn i den vestlige verden, og
vanlige årsaken til
utbredelsen øker, trolig på grunn av
synshemning blant barn
forbedret fødselsomsorg og økt
i den vestlige verden ...
overlevelse blant barn med
omfattende nevrologiske skader
(Dutton, MacDonald, Drummond,
Saidkasimova & Mitchell, 2010).

“

For å kunne se, er vi avhengig av både øye og hjerne. Lys som treffer
øyet brytes først i øyets optiske komponenter og fokuseres deretter på
netthinnen, hvor det omdannes til nerveimpulser som kan oppfattes av
hjernen. Via synsnerven formidles impulsene fra øynene til ulike steder
i hjernen, hvor informasjonen prosesseres på ulike måter til ulike
formål (Goodale, 2010). Synsinntrykkene settes sammen med
informasjon fra andre sanser og knyttes sammen med motoriske
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funksjoner (hodebevegelser, øye-hånd bevegelser) og bearbeides
kognitivt og følelsesmessig. Det antas at over 40% av hjernen er viet
til synsfunksjonen (Dutton, 2006).
Effekten av en hjerneskade vil være forskjellig for hvert enkelt barn.
Type og omfang av en hjernerelatert synshemning avhenger blant
annet av hvilke deler av hjernen som er skadet og omfanget av
skaden. I tillegg vil en rekke forhold hos barnet når skaden inntraff,
samt utvikling etter skaden, spille en rolle.
Typiske trekk hos elever med CVI
Forskjeller mellom elever med okulære synsvansker (OVI) og elever
med CVI beskrives hos Ek, Jacobson, Ygge, Fellenius & Flodmark
(2000). De definerer OVI som en dysfunksjon på grunn av sykdom
eller misdannelse i øyet eller i den fremste delen av synsnerven (foran
synsnervekrysningen). De har erfart at elever med OVI oftest har
normal motorisk og kognitiv utvikling, mens elever med CVI kan ha et
annet utviklingsmønster, med en mer ujevn kognitiv profil med bedre
resultat på verbale tester enn på de aritmetiske og visuospatiale.
Nevropsykologiske utredninger
viser ofte
oppmerksomhetsvansker,
... de er betydelig
visuomotoriske vansker, vansker
mer synshemmet
med å vurdere helning av linjer og
enn hva resultater
tredimensjonale konstruksjoner.
ved øyeundersøkelser
Elevene har ofte vansker med å
danne seg et meningsfullt
og kognitive tester
helhetsbilde, men kan være gode
skulle tilsi.
på å se detaljer (Ek et al., 2000).

“

Typisk for elever med CVI er at de
er betydelig mer synshemmet enn hva resultater ved øyeundersøkelser
og kognitive tester skulle tilsi. Elever med CVI og normale kognitive
evner har ofte større vansker med å lese enn hva som burde
forventes, sammenliknet med elever med OVI (Fellenius, Ek &
Jacobson, 2001).
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Ved øyeundersøkelse finner en ofte normalt fargesyn og lett eller
moderat nedsatt visus, men problemer med crowding. Crowding kan
beskrives som manglende evne til å identifisere symboler på rekke,
mens enkeltsymboler av samme størrelse gjenkjennes (Ek et al.,
2000). Eleven kan også ha synsfeltutfall.
Mange har øyemotoriske vansker som skjeling, upresise
øyebevegelser og nystagmus (Dutton, 2006). Skjeling medfører
samsynsproblematikk, noe som blant annet påvirker dybdesynet. For
å lese er vi avhengig av å bevege øynene på en bestemt måte. For
elever med upresise øyebevegelser kan dette være vanskelig. De kan
hoppe over ord og ha vansker med å finne tilbake ved linjeskift.
Nystagmus påvirker elevens evne til å se skarpt. Øyemotoriske
vansker reduserer ofte utholdenheten ved synskrevende oppgaver.
Perseptuelle synsvansker
Vanskebildet ved CVI kan virke komplekst. For å få en oversikt og for å
kunne forstå hvorfor dette ofte påvirker matematikkinnlæringen, kan
det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en modell. Vi kan tenke
oss at synssystemet består av et inputsystem og et
prosesseringssystem (Dutton, 2010). Inputsystemet knytter øynene til
occipitallappene, hvor hjernens synsområde, synscortex, befinner seg.
Her tolkes signalene for farge, kontrast, oppløsning, synsfelt og
bevegelse. Fra synscortex formidles synsinformasjon til ulike deler av
hjernen. Det er identifisert to hovedstrømninger for høyere visuell
prosessering, en dorsal og en ventral (Dutton, 2006; Goodale, 2010).
Dutton (2010) skiller mellom skader på de primære synsbanene og i
occipitallappene, som blant annet kan medføre redusert visus,
kontrastfølsomhet og synsfelt, og skader på de høyere visuelle
prosesseringssentrene som gir perseptuelle og kognitive synsvansker.
Skadene kan forekomme hver for seg eller i kombinasjon.
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Med visuell kognisjon menes prosessene i hjernen der synsmessige
inntrykk blir bearbeidet og blir til forståelig synsmessig informasjon
(Fasting, 2008). Høyere visuell prosessering foregår i områder nær
hjernens occipitallapper. Den dorsale og den ventrale strømmen er
sentrale i denne prosessen (Dutton, 2010). En beskrivelse av disse
funksjonene og en forståelse av hvordan de påvirkes av en
hjerneskade, kan danne en forståelsesramme for mange av vanskene
som er typiske ved CVI.
Dysfunksjoner i den dorsale strømmen
Dorsalstrømmen knytter sammen synscortex med den bakre delen av
parietallappen (Goodale, 2010; Dutton, 2006; Dutton, 2010). Her
finnes funksjoner som gjør at vi kan benytte visuell informasjon fra
omgivelsene til å planlegge
og igangsette handlinger og
kontrollere våre bevegelser.
CVI kan medføre
Den visuelle informasjonen
vansker med å få
analyseres slik at vi får oversikt
oversikt i komplekse
og kan håndtere mye informasjon
samtidig. Vi kan oppfatte et
visuelle omgivelser,
element i omgivelsene og rette
vansker med å forholde
blikket/oppmerksomheten mot
seg til flere ting
dette. Samtidig kan vi være
samtidig og vansker
oppmerksom på andre elementer
og flytte blikket/oppmerksomheten
med visuell orientering.
mellom disse. Plasseringen til
ulike komponenter i omgivelsene
relateres til våre egne egosentriske koordinater. Dette skjer ubevisst
og gjør at vi blant annet kan bevege oss rundt i rommet, bedømme
avstander, helninger og dybder, strekke ut hånden og gripe
gjenstander, samtidig som vi prater eller tenker på noe helt annet.
Prosessene foregår svært raskt slik at vi kontinuerlig har en oppdatert
oversikt over omgivelsene.

“
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Dysfunksjoner på den dorsale strømmen er vanlige ved CVI (Dutton,
2006). CVI kan medføre vansker med å få oversikt i komplekse
visuelle omgivelser, vansker med å forholde seg til flere ting samtidig
og vansker med visuell orientering når det gjelder rom og retning.
Dette kan gi seg uttrykk på ulike måter: En kan ha ett eller flere av
disse trekkene, i hvilken som helst kombinasjon og i ulik grad.
Vansker med visuell kompleksitet
Elever med CVI kan ha vansker med visuell kompleksitet fordi
synssystemet kan bli overbelastet
av mange stimuli samtidig, slik at
Visuell kompleksitet
de ikke klarer å prosessere hva de
ser (Roman-Lantzy, 2007). Dersom
gjør det vanskelig å tolke
et objekt plasseres mot en visuell
og avlese bilder med
kompleks bakgrunn, eller dersom
mange detaljer.
flere objekter plasseres for nær
hverandre, kan det være vanskelig
å få øye på enkeltobjektene.

“

Eleven kan ha vansker med å se ting på avstand, fordi jo lenger unna
noe er, jo mer informasjon kommer med i bildet.
Eleven kan også ha vansker med å finne frem på uoversiktlige og
travle steder som skolegården i et friminutt, i et uoversiktlig
klasserom eller på sfo. Det kan også være vanskelig å finne riktig bok
i skolesekken, eller få oversikt over det læreren skriver på tavlen.
Visuell kompleksitet gjør det vanskelig å tolke og avlese bilder med
mange detaljer. Mange elever opplever vansker med crowding.
Crowding-effekten blir ekstra merkbar på høyere alderstrinn fordi
detaljnivået øker ved mindre skrift, mindre figurer og mer informasjon
per lærebokside. Dette kan påvirke leseevnen
(Dutton, 2010).
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Redusert simultankapasitet
Dysfunksjoner i den dorsale strømmen kan også medføre at hjernen
ikke kan forholde seg til mange ting samtidig (Dutton, 2006). Noen
elever med CVI kan kun prosessere visuell informasjon når de ikke
forstyrres av andre sensoriske stimuli (Roman-Lantzy, 2007). Det kan
blant annet medføre vansker med å gjøre synskrevende arbeid i et
urolig klasserom.
Vansker med simultankapasitet kan også få det til å virke som om
eleven har «tunnelsyn». Dersom eleven ser på noe interessant i
sentrum av synsfeltet, er det ikke mulig å ta inn informasjon fra
sidene.
Eleven kan videre ha vansker med å gjøre flere ting samtidig, som å
gå og snakke (Dutton 2010).
Vansker med orientering
Elever med CVI kan ha vansker med å bruke synet til å orientere seg i
rommet. Vanskene kan vise seg ved at eleven ikke klarer å vurdere
nivåforskjeller mellom ulike underlag eller beregne hvor høyt foten må
løftes over en hindring. Eleven kan ha vansker med å bedømme
avstand, retning og størrelse til ulike elementer i omgivelsene relatert
til seg selv. Det kan medføre mobilitetsvansker og vansker med å
rekke ut hånden for å gripe etter gjenstander.
Dysfunksjoner i den ventrale strømmen
Ventralstrømmen knytter sammen synscortex med temporallappen,
hvor vi finner hjernens visuelle bibliotek (Dutton, 2010). Funksjoner i
dette området hjelper oss å lage en rik og detaljert representasjon av
verden rundt oss slik at vi kan identifisere objekter og hendelser,
knytte mening til dem og sette dem inn i en sammenheng. Størrelse,
plassering, form og orientering av ulike elementer i omgivelsene
relateres hovedsaklig til andre elementer i omgivelsene og i mindre
grad til observatøren (Goodale, 2010).
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CVI kan gi vansker med gjenkjenning og orientering. Eleven kan ha
utfordringer med å gjenkjenne ansikt og ansiktsuttrykk, og gjenstander
fra dagliglivet. Det kan også være
vanskelig å gjenkjenne
geometriske former.
Eleven kan ha
(Dutton 2010.)

“

utfordringer med å
gjenkjenne ansikt og
geometriske former.

Orienteringsvansker kan skyldes
problemer med å finne igjen
kjennemerker langs en rute. Eleven
kan også ha vansker med å finne
gjenstander som pennal og kalkulator på skrivebordet, eller å huske
innholdet i en kjøkkenskuff.

Matematikkvansker ved CVI
Som omtalt tidligere, er elever med CVI en svært heterogen gruppe,
og vanskebildet vil være forskjellig for hver enkelt elev. Dutton (2006)
påpeker at for hvert barn med hjerneskade må vi identifisere hvilke
begrensninger skaden medfører. All tilrettelegging må ta utgangspunkt
i disse begrensningene. For eksempel ved tilrettelegging av tekst må
valg av skrifttype og -størrelse velges slik at eleven kan lese mest
mulig uanstrengt.
Vi har sett at vanskebildet ved CVI kan være komplekst, og vi opplever
at matematikkinnlæringen kan påvirkes på flere områder. For å få en
bedre oversikt over vanskene, har det vært nyttig å betrakte vanskene
fra to ulike perspektiv:
1.
2.
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Vansker relatert til manglende begrepsforståelse og/
eller vansker med matematisk tenkning
Vansker relatert til matematiske arbeidsmåter

Å betrakte vanskene fra disse to perspektivene kan gjøre det enklere
å vurdere hvilke tiltak eleven har behov for. Det første perspektivet
peker på vansker som krever pedagogiske og didaktiske tiltak for å
styrke forståelsen eller for å velge en annen tilnærming. Det andre
perspektivet peker på at
arbeidsmåtene i matematikk
ofte er svært synskrevende og
Arbeidsmåtene i
at eleven også har behov for
matematikk er ofte
synspedagogiske tiltak.
svært synskrevende
Ved tilrettelegging må vi ta hensyn
til begge deler.

“

...

Begrepsforståelse og matematisk tenkning
«Matematisk læring betyr at elevene bygger opp kunnskap og
oppdager mønstre eller tankeprinsipp og utnytter disse for å lære
problemløsning og for å øve matematikk» (Magne, 2003). Forskning
viser at barns tidlige erfaringer i matematikk har sterk sammenheng
med senere ferdigheter i skolen (Lundberg og Sterner, 2009).
Læring av grunnleggende matematiske begrep skjer på bakgrunn av
erfaringer. For eksempel må barna erfare forskjeller og likheter
mellom objekter for å kunne kategorisere. En synsvanske kan påvirke
et barns muligheter innenfor lek og utforskning på en slik måte at det
går glipp av muligheter til grunnleggende læring. Dette kan påvirke
begrepsdannelsen som skjer på grunnlag av disse erfaringene.
Gjennom ADL-opplæring, og ved å delta i ulike aktiviteter, kan elevens
grunnleggende begrepsforståelse styrkes. For noen elever kan det
være nødvendig med bevisst stimulering for å styrke
erfaringsgrunnlaget. For mange kan det være nyttig å bruke språk og
sanger i tillegg til konkreter.
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Oppfatning av rom og form
For å utvikle god romforståelse er det nødvendig med mange og
varierte erfaringer med aktiviteter i rommet. For elever med store
visuomotoriske- og visuospatiale vansker kan den visuelle verden
være forvirrende og gi lite informasjon om romlige forhold som
retning, dybde og nivåforskjeller. I stedet bør en finne måter der eleven
kan utforske rommet på en måte han behersker. Pedagogiske opplegg
som “Vi lager hus» (Kettler, Jessen & Kolstad, 2006) kan gi en trygg
ramme som oppmuntrer eleven til bevegelse og utforskning.
Alternativt kan små rom også lages i hjørner, bak sofaer eller under
bord. I tillegg kan bevegelser og aktiviteter i rommet og ute i naturen
gi eleven en rekke erfaringer som er grunnleggende for persepsjon av
rom og for å bedømme avstander og høyder.
I geometrien skal elevene analysere egenskaper, og tegne og
konstruere og vurdere dynamiske prosesser, knyttet til to- og
tredimensjonale figurer. Dette blir særlig vanskelig for elever som har
problemer med å gjenkjenne form, og som har visuospatiale vansker
og vansker med visuokonstruksjon.
Analog klokke
Elever med visuospatiale vansker kan få problemer med å lære analog
klokke. Eleven kan få store vansker med å gjøre oppgaver hvor han
skal tegne inn visere og tall på en
tom urskive. Bruk av digital klokke
Elever med
kan være et godt alternativ.

“

visuospatiale vansker
kan få problemer med å
lære analog klokke.

Tall og mengdebegrep
Å lære telleramsen og å øve
regnetabellene utenat, går ofte fint
fordi dette er oppgaver av språklig
art (Ek et al. 2000), mens å telle baklengs og å orientere seg på
tallinjen stiller større krav til visuospatiale ferdigheter. Dersom eleven
har vansker med å se helhet ut fra detaljer og å oppdage mønster,
kan det være vanskelig å se mønsteret i tallsystemet.
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Vansker med å orientere seg i forhold til rommet, kan påvirke
utviklingen av tall- og mengdebegrep. Lunde (2010) viser til at en ofte
finner en sammenheng mellom elevens oppfatning av romlige forhold
og vansker med tall. Talloppfatning og utvikling av regneferdigheter
kan være avhengig av evnen til å se for seg en mental tallinje
(Lundberg & Sterner, 2009).
Ek et al. (2000) påpeker at den ujevne kognitive profilen som ofte
finnes hos elever med CVI, tilsvarer
den som finnes hos elever med
non-verbale lærevansker. I følge
Mange lærer også
Tvedt & Johnsen (2002) kan
multiplikasjonstabellen
mange elever med non-verbale
og andre tallfakta utenat,
lærevansker klare seg godt i
men kan ha dårlig
matematikk i de første skoleårene.
Elevene har ofte god hukommelse
mengdeoppfattelse og
for språklig materiale, noe som
problemer med å vurdere
gjør det lettere å huske
om svarene er rimelige.
fremgangsmåter i addisjon og
subtraksjon. Mange lærer også
multiplikasjonstabellen og andre
tallfakta utenat, men elevene kan ha dårlig mengdeoppfattelse og
problemer med å vurdere om svarene er rimelige.

“

Matematisk problemløsning
De grunnleggende ferdighetene i matematikk stiller tydelige krav til
elevenes evne til å beskrive et observert fenomen ved hjelp av
matematikk og utføre beregninger på dette, det vil si evne til
matematisk problemløsning.
Ifølge Tvedt & Johnsen (2002) vil vanskene ved non-verbale
lærevansker for alvor vise seg ved problemløsningsoppgaver. Så lenge
matematikken handler om utenatlæring, klarer elevene seg ofte godt,
men når matematikken blir mer kompleks og abstrakt, kan elevene få
vansker. Dette stemmer godt overens med hva vi har erfart blant
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elever med CVI. Eleven mestrer ofte oppgaven når den er noenlunde
konkret og oversiktlig. Dersom oppgaven er mer abstrakt eller
uoversiktlig, er det ofte vanskelig å analysere oppgaven, få oversikt og
overføre til matematisk symbolspråk.
Elever med CVI kan ha vansker med å danne seg et helhetsbilde,
vansker med abstrakt og logisk tenkning, planlegging og resonnering.
For å møte slike vansker, kan det være en fordel å presentere
lærestoffet bit for bit. Dette anbefaler også Tvedt & Johnsen (2002)
ovenfor elever med non-verbale
lærevansker. Dersom elevene er
Elever ... kan ha
verbalt sterke, kan de profitere på
vansker med å
å lære ulike oppskrifter for å løse
matematiske problemer. Dette vil
danne seg et helhetsbilde,
ikke gjøre dem i stand til å
vansker med abstrakt
gjennomføre omfattende
og logisk tenkning,
matematiske analyser, men kan
planlegging og resonnering.
føre dem et godt stykke på vei
gjennom skolematematikken.

“

Matematiske arbeidsmåter
I vårt arbeid med elever med CVI og matematikk har vi hatt et spesielt
fokus på arbeidsmåtene i faget, fordi vi opplever at mye av
matematikkarbeidet er svært synskrevende. I tillegg til å lese og
skrive må eleven studere figurer, diagrammer og tabeller og stadig
flytte fokus mellom disse, og mellom oppgavetekst og kladdebok.
Matematikk er et fag som stiller en del krav til elevens kognitive evner.
Dersom eleven i tillegg må anstrenge seg mye for å beherske
arbeidsmåtene, kan matematikkarbeidet bli svært krevende.
Vi er opptatt av at eleven skal ha hovedfokus på det matematiske
resonnementet. Derfor ønsker vi å tilrettelegge slik at det blir enklest
mulig å finne frem i lærebøkene, og å lese og skrive. Hvis eleven ikke
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behøver å anstrenge seg for å se det visuelle materialet, kan han bli
mindre sliten, og utholdenheten i skolearbeid kan øke.
For elever med CVI kan det være aktuelt med tiltak på flere områder,
både ved tilrettelegging av arbeidsplass og læringsmiljø. Det kan være
behov for forstørrende hjelpemidler eller hjelpemidler for å redusere
vanskene med visuell kompleksitet, eller å ta i bruk tilrettelagte
læremidler og alternativ metodikk.
Læreboken
Læreboken har ofte en sentral plass i matematikkundervisningen,
særlig på høyere klassetrinn. I mange lærebøker benyttes virkemidler
som gjør det krevende for elever som har vansker med visuell
kompleksitet og crowding. Valg av skrifttype og -størrelse vil ha
betydning for hvor enkelt det er for eleven å lese tekst. Dersom
oppgavene står tett, kan det være vanskelig å skille dem fra
hverandre. Mange av figurene i
lærebøkene har dårlige kontraster
I mange lærebøker
samtidig som de inneholder mye
informasjon. De kan derfor være
benyttes virkemidler
svært krevende å tolke. Problemer
som gjør det krevende
med crowding kan bli ytterligere
for elever som har
forsterket dersom det er mye bilder
vansker med visuell
eller pyntefigurer i teksten.
Bruk av forstørring kan være nyttig
kompleksitet og
for mange elever med CVI, også
crowding.
ved mindre endringer av
synsskarpheten. Forstørring kan gi
mer luft, og slik redusere problemene med crowding. Forstørring kan
gjøres på ulike måter. Optiske hjelpemidler som lupe kan være til hjelp
for noen. En lupe kan også dekke over andre deler av siden og
dermed ytterligere redusere crowdingeffekten. Bruk av lese-TV kan
også gi god forstørring, men her må en være oppmerksom på at
visuospatiale vansker kan gjøre det komplisert å orientere seg, og det
kan være vanskelig å finne tilbake ved linjeskift.

“
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Mange lærere forstørrer ved å kopiere opp læreboksiden til dobbelt
størrelse på kopimaskinen. En ytterligere tilrettelegging er å markere
ulike elementer med farge for å tiltrekke elevens oppmerksomhet.
Generelt kan det være nyttig å bruke ulike farger for å markere. Det
kan også gjøre det lettere for elever med øyemotoriske vansker og for
dem som har problemer med visuelt søk. Dersom læreren kun
kopierer på svart/hvitt kopi, kan effekten av forstørringen reduseres.
Viktige figurer bør tilrettelegges og da gjelder prinsipper som forenkling
og forstørring. For eksempel ved tegning av funksjoner og diagram kan
vanskene med crowding reduseres ved å utelate rutenettet og heller
tegne inn en prikk for å markere hjørnene i koordinatsystemets ruter.
Oppstilling i rutenett
Et av kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen i matematikk, er:
«utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og
skriftleg rekning, og bruke lommereknar i berekningar»
(Kunnskapsdepartementet, 2006). Vi erfarer at regnealgoritmer og
oppstilling i rutenett er en vanlig metode for å jobbe med skriftlig
regning.
Mange elever med CVI sliter med oppstilling i rutenett.
Dersom ruteboken har tykke streker, kan crowding-problematikken
være gjeldende her. I tillegg kan
visuospatiale og visuomotoriske
vansker gjøre det vanskelig
Mange elever med CVI
å avgjøre hvilken rute tallet skal
sliter med oppstilling
skrives i og å treffe rett rute.
i rutenett.
Spesielt blir det vanskelig
når eleven skal stille opp
regneoppgavene selv, og enda vanskeligere når de omfatter bruk av
minnetall og låning.

“

Mange svaksynte elever profiterer på å stille opp regnestykker i
rutenett på PC. For elever med CVI er dette ikke alltid like vellykket.
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I tillegg til at rutenettet kan skape vansker for elever med crowding,
kan det være vanskelig å orientere seg i rutene. I stedet kan elevene
benytte lineære oppstillingsmåter for de fire regneartene, tilsvarende
det blinde elever bruker i skriftlig hoderegning (Klingenberg, 2005).
Skrive, tegne, kopiere og konstruere
Å løse en matematikkoppgave innebærer ofte at eleven må skrive.
De første årene brukes ofte engangsbøker hvor eleven må skrive
svarene på rett plass i boken. På høyere trinn må eleven skrive av
oppgavene i kladdeboken før han kan begynne å regne. I noen
oppgaver må også elevene kopiere figurer, tegne eller konstruere egne
figurer.
For mange elever med CVI kan det være utfordrende å skrive for hånd,
å forme jevne bokstaver og tall og å skrive dem på linje med passe
avstand. Dette kan bli enda vanskeligere ved matematiske
oppstillinger fordi oppsettet kan bli så rotete at det er vanskelig å
avgjøre hvilke tall som står hvor.
Mange elever har vansker med visuokonstruksjon, det vil si tegne,
kopiere eller lage noe på bakgrunn av visuell informasjon. Ved
kopiering fra for eksempel lærebok til kladdebok, kan vansker med
visuelt søk gjøre det vanskelig å finne teksten eller figuren som skal
kopieres i læreboken, og stedet
den skal kopieres til i
Bruk av PC som
kladdeboken. Dette stiller også
skrivehjelpemiddel i
krav til visuelt minne og evne til å
dele oppmerksomheten mellom
matematikk kan være
flere objekter og aktiviteter
nyttig for mange
samtidig (simultankapasitet).
elever med CVI.
Eleven kan også få vansker
innenfor geometri når han skal
tegne ulike geometriske figurer.
Problemer med visuokonstruksjon og visuospatiale vansker kan gjøre
det vanskelig å vurdere og å tegne og konstruere geometriske figurer.

“
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Bruk av PC som skrivehjelpemiddel i matematikk kan være nyttig for
mange elever med CVI. På PC kan eleven lett justere grad av
forstørrelse og selv velge bokstavtype og –størrelse, og justere
linjeavstand. Alt dette kan redusere crowdingeffekten. I tillegg skriver
eleven alltid pene og tydbare bokstaver på PC.
Veksle mellom læreboken og andre matematiske verktøy
For å løse en matematikkoppgave må eleven ofte håndtere både
lærebok, kladdebok, linjal og kalkulator samtidig. Det kan også hende
eleven må slå opp på en annen side i læreboken og lese en regel,
eller hente informasjon ut fra en tabell eller et diagram. Arbeidet
krever at eleven stadig må flytte fokus mellom ulike steder på
læreboksiden (oppgavetekst og tabell), eller mellom lærebok,
kladdebok og kalkulator.
Øyemotoriske vansker som skjeling, upresise øyebevegelser og
nystagmus, og vansker med visuelt søk, vil gjøre dette arbeidet svært
krevende. Hvis det er vanskelig å finne frem i læreboken, og dette
kombineres med crowding, må eleven bruke mye energi på stadig lete
seg tilbake. Slike vansker kan også gi utfordringer med å lese tabeller
og diagram.
Synsfeltutfall kan også medføre problemer med visuelle søk, samt
vansker med å få fullstendig oversikt over omgivelsene, f.eks.
læreboksiden.
Problemer med simultankapasitet kan også gjøre det vanskelig å
forholde seg til flere ting samtidig, som lærebok, kladdebok,
kalkulator og linjal.
Vansker med visuell orientering kan medføre utfordringer med raskt
å hente frem kalkulator, linjal og andre hjelpemidler.
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Å bruke digitale verktøy
Å kunne bruke digitale verktøy, er en av de grunnleggende
ferdighetene i matematikk. Det finnes mange ulike nettsider og
pedagogisk programvare for å øve ulike matematiske ferdigheter. Det
er vanskelig å gi generelle anbefalinger om hva som er egnet og hva
som ikke er det. Selv innenfor ett nettsted kan det ene skjermbildet
være godt egnet, for eksempel med stor tekst, få detaljer og gode
kontraster, mens det neste skjermbildet er dårlig egnet. Det er viktig å
bruke tid på å prøve ut ulike nettsteder og finne ut hva som er egnet
for eleven og hva som bare skaper ekstra problemer.
For elever på høyere trinn (mellomtrinnet og oppover) kan programvare
som Excel og GeoGebra være egnet for å presentere ulike
datamateriale og for å jobbe med geometri. Det er mulig å gjøre en del
innstillinger i disse programmene slik at skjermbildet kan tilpasses
elevens synsfunksjon.
Læringsmiljø
Synsfunksjonen til elever med CVI kan variere med miljø og
helsebetingelser. Det kan være mer krevende å nyttegjøre seg visuell
informasjon i et bråkete klasserom. Dersom eleven har vansker med å
forholde seg til mange sensoriske impulser samtidig, bør en tenke
grundig gjennom klasseromssituasjonen. Det bør være ryddig og
oversiktlig. Den delen av rommet som eleven har ansiktet vendt mot i
undervisningstiden, bør ha færrest mulig forstyrrende dekorasjoner på
veggene. En bør også unngå mye bevegelse og støy i klasserommet.
Videre bør en justere lysforhold etter elevens behov. Dersom eleven
har synsfeltutfall, bør dette tas hensyn til ved plassering.
Tilrettelagte læremidler på PC
Som tidligere omtalt, kan elever med CVI følge greit med i
matematikken de første skoleårene. Kompetansemålene på dette
nivået kan i stor grad kan nås gjennom verbal og sekvensiell læring.
Når kompetansemålene etter hvert krever mer abstrakt tenkning og
analyse av mønster og sammenhenger, får mange elever vansker.
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På høyere klassetrinn blir også arbeidsmåtene mer krevende.
Et eksempel er overgangen fra engangsbøker hvor eleven kan skrive
rett i boken, til lærebok og egen kladdebok hvor eleven må skrive av
oppgavene. Som vi har sett, kan arbeidsmetodene i matematikk by på
ekstra utfordringer for elever med CVI.
Vår erfaring er at mange elever med CVI profiterer på å få
læremateriellet på PC, men en må være bevisst på hva slags
programvare som tas i bruk og hvordan en tilrettelegger. Et viktig
poeng med å bruke PC er å
forenkle lese- og skrivearbeidet i
… fordel å benytte et
matematikk og å redusere effekten
tekstbehandlingsprogram
av elevens
oppmerksomhetsvansker og
og benytte lineære
vansker med å forholde seg til
skrivemåter.
flere ting samtidig. Ved valg av
arbeidsmåter er det da et poeng å
velge de som ikke innfører nye
vansker. Det finnes en del programvare for å skrive matematikk på PC,
men disse er først og fremst beregnet på presentasjon og er lite egnet
når eleven skal kladde og gjennomføre utregninger. For elever med CVI
kan det være en fordel å benytte et tekstbehandlingsprogram som
Word for å skrive matematikk, og benytte lineære skrivemåter
tilsvarende det blinde og svaksynte benytter (Havsjømoen & Kvåle,
2009).

“

Vi anbefaler at elevene får et tekstdokument som inneholder
oppgavene som skal løses. Ved hjelp av teksteditorens søkefunksjon,
kan eleven raskt søke seg frem til aktuell oppgave. Forstørrelse, skrift
og fargebruk kan lett tilpasses elevens behov, blant annet med tanke
på å redusere crowdingeffekten. Dersom eleven har
forstørrelsesprogram med syntetisk tale, kan han avlaste synet ved å
la talen lese oppgaveteksten. Eleven kan skrive oppgaveløsningen rett
inn i dokumentet, og slipper å skifte fokus mellom oppgavebok og
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kladdebok. Dersom det er figurer eller tabeller som skal avleses, kan
disse enten lages i dokumentet, eller lages på egne ark som eleven
får ved siden av.
Eleven kan også bruke en kalkulator på PCen. Dette er en fordel for
elever som har problemer med simultankapasitet, vansker med å
finne igjen ting og vansker med visuelt guidede bevegelser (å gripe).

Oppsummering
Elever med CVI møter ofte utfordringer i matematikk. Vanskene kan
til tider virke omfattende, og det kan være vanskelig å vite hvordan
eleven kan hjelpes på gode måter. Ved tilrettelegging for eleven er det
viktig å ha innsikt i hvordan vanskene ved CVI kan påvirke
matematikklæringen. Fordi elever med CVI både kan ha vansker med
synskrevende arbeid og med visuell kognisjon, må begge deler tas
hensyn til. Synspedagogisk tilrettelegging vil være nødvendig for å
gjøre arbeidet med matematikken så lite synskrevende som mulig.
Men en må også være klar over at eleven kan ha kognitive vansker
som krever tiltak utover de synsfaglige.

173

Litteraturliste
Dutton, G. N. (2006). Cerebral visual impairment: working within and around the
limitations of vision. I E. Dennison & A. H. Lueck (Red.), Proceedings of the
Summit on cerebral/cortical visual impairment. (s. 3-26). New York: AFB
Press.
Dutton, G. N., MacDonald, E., Drummond, S. R., Saidkasimova, S. & Mitchell, K.
(2010). Clinical features of perceptual and cognitive visual impairment in
children with brain damage of early onset. I G. N. Dutton & M. Bax (Red.),
Visual impairment in children due to damage to the brain. (s. 106-116).
London: Mac Keith Press.
Ek, U., Jacobson, L., Ygge, J., Fellenius, K. & Flodmark, O. (2000). Visual and
cognitive development and reading achievement in four children with
impairment due to periventricular leukomalacia. Visual Impairment Research
2(1), 3-16.
Fasting, A. F. (2008). Hjerneskade og synshemning. I S. M. Sydnes (Red.), Syn 2008.
En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre.
(s. 55-70). Oslo: Huseby og Tambartun kompetansesenter.
Fellenius, K., Ek, U. & Jacobson, L. (2001). Reading strategies in Children with
Cerebral Visual Impairment caused by Periventricular Leukomalacia.
International Journal of Disability, Development and Education, 48(3),
283-302.
Goodale, M. A. (2010). The functional organization of the central visual pathways. I G.
N. Dutton & M. Bax (Red.), Visual impairment in children due to damage to
the brain. (s. 5-19). London: Mac Keith Press.
Havsjømoen, H. & Kvåle, R. (2009). Matematikk på PC. Forslag til hvordan svaksynte
elever kan bruke PC i matematikk. Oslo: Huseby kompetansesenter.
Kettler, B. W., Jessen, E. M. & Kolstad, M. (2006). Vi lager hus. Oslo: Huseby
kompetansesenter.
Klingenberg, O. (2005). Skriftlig hoderegning med tilpasninger for synshemmede.
I S. M. Sydnes (Red.), Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby
og Tambartun kompetansesentre. (s. 159-171). Oslo: Huseby og Tambartun
kompetansesenter.

174

Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for kunnskapsløftet. Oslo:
Kunnskapsdepartementet.
Lunde, O. (2010). Hvorfor tall går i ball. Matematikkvansker i et spesialpedagogisk
fokus. Info Vest forlag.
Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskallyli - finns det? Aktuell forskning om
svårigheter att forstå och använda tal. Gøteborg: Nationelt centrum för
matematikutbildning.
Magne, O. (2003). Barn oppdager matematikk. Aktiviteter for barn i barnehage og
skole. Klepp: Info Vest Forlag.
Roman-Lantzy, C. (2007). Cortical Visual Impairment. An approach to Assessment
and Intervention. New York: AFB Press.
Tvedt, B. & Johnsen, F. (2002). Matematikkvansker. I B. Gjærum & B. Eilertsen
(Red.), Hjerne og atferd (s. 515-559). Oslo: Gyldendal.

175

Det beste er at alle vet
Elin Kragset Vold

Når Lotta er trygg på at klassekameratene vet hvilke utfordringer
hun har, slipper hun å bruke krefter på å skjule funksjonshemningen.
Lotta har epilepsi, CP og en hjernesynshemning som gjør det
vanskelig å forstå det hun ser.
– Skal jeg vise deg veien? Det er ei tøff jente med leopardmønster
på leggskinna, rødt hår og lurt smil som møter meg ved inngangen
til Eltonåsen skole på Nannestad. Lotta Sofie Ludvigsen Ruud går i
2. klasse. Hun er på vei til 2. time og jeg har fått lov til å være med.
Glimtet i øynene minner om Pippi Langstrømpe, eller kanskje enda
mer om Lotta i Bråkmakergata. Lotta, som er ganske bestemt og som
vet hva hun vil. Eltonåsen er en flott ny skole, men det er ikke lett å
finne fram til rommet med 2. klassinger. Jeg er glad Lotta viser vei.

Baseskole for Lotta?
Foreldrene var i utgangspunktet skeptiske til den nye nærskolen
Eltonåsen, en baseskole med åpne løsninger, store klasserom og mye
gjenklang. De vurderte derfor en skole med tradisjonelle klasserom i
tillegg til spesialskolen på Nannestad.
– Jeg var usikker på hvordan det ville gå med Lotta på den nye
baseskolen, sier synspedagog Anne Marit Arnegaard fra Huseby
kompetansesenter. Hun deltok på flere møter med skolen før Lotta
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skulle begynne og informerte lærerne om Lottas synshemming. Rektor
ville at Lotta skulle prøve først, ble det problemer, ville de lage bedre
markeringer og sette opp rekkverk. Men én ting måtte på plass:
lyddemping i taket i klasserommet. Lotta er avhengig av å tolke lyder
for å kunne orientere seg, og for å forstå og lære. Når Lotta blir eldre,
blir det lyddemping i flere klasserom, noe både lærere og rektor ser
fram til.

Hvordan informere 1. klassinger?
Tidlig på høsten for halvannet år siden satt 40 førsteklassinger tett i
tett på benkene midt i det store klasserommet. Oppmerksomheten
var rettet mot læreren som fortalte
om de fem sansene: å se, høre,
lukte, smake og kjenne. I ringen
... kunne fortelle om
satt også Lotta, som kunne fortelle
hvordan det var å ikke
om hvordan det var å ikke forstå
forstå alt hun så,
alt hun så, og hvordan hun brukte
og hvordan hun
andre sanser isteden. Hun var
åpen og ærlig, og fikk god hjelp
brukte andre sanser
fra lærerne til å informere om
isteden.
synsvansken.

“

Siden de tre lærerne var godt informert om Lottas synsvanske, var det
naturlig å starte første klasse med å lære om sansene. For lærerne
var det viktig å informere tidlig om Lottas utfordringer, og de ville at
informasjonen skulle være en naturlig del av undervisningen. Nå er
Lotta ett år eldre og liker ikke å snakke om seg selv. Hun liker dårlig
at hun ikke kan løpe like fort som de andre – at hun er litt annerledes.
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Godt forberedt
Det siste året Lotta gikk i barnehagen startet foreldrene, Monica
Ludvigsen og Per-Olav Ruud, å forberede overgang til skolen. – Vi
hadde aldri begynt å informere ett år før skolestart, hadde det ikke
vært for at Anne Marit rådet oss til det, sier Monica. Nå ser hun at det
var nødvendig. Lotta har en kompleks synsvanske, og det tar naturlig
nok tid for skolen å få innsikt i konsekvensene og arbeide fram en god
tilrettelegging av skolehverdagen.

Forstår ofte ikke det hun ser
Lottas problemer ble oppdaget den sommeren hun fylte fire år. Moren
reagerte på at hun snublet mye, at hun ikke tegnet eller ville se på TV.
– Jeg var sikker på at noe var feil med synet hennes, sier Monica.
Øyelegen mente det kunne være noe annet enn selve synet, og
henviste Lotta til Huseby
kompetansesenter hvor hun ble
utredet av et tverrfaglig team. Det
Lotta kan plukke opp en
viste seg at Lotta, som følge av
smule fra gulvet, men
Hydrocephalus (vannhode) i
ha problemer med å se
svangerskapet, hadde fått skaden
om mamma er glad
hjernesynshemning (Cerebral
Visual Impairment – CVI).
eller lei seg.

“

– Det som kjennetegner elever
med CVI, er at den praktiske
synsfunksjonen kan være langt dårligere enn testresultater fra
øyelegen skulle tilsi. Barna kan ha problemer med å forstå og
bearbeide visuell informasjon og kan på enkelte områder fungere som
blinde, sier Anne Marit. Hun har fulgt Lotta siden hun fikk diagnosen.
Lotta kan plukke opp en smule fra gulvet, men ha problemer med å se
om mamma er glad eller lei seg. Ansiktsuttrykk kan være vanskelig å
tolke for en med CVI, sier Anne Marit.
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Årvåkne lærere
Det er rolig i det store rommet hvor 40 syvåringer jobber. Ikke bare på
grunn av lyddempingen i taket. Lærerne er flinke til å ta signalene før
de utvikler seg til problemer. Foreldrene til Lotta valgte Eltonåsen
skole fordi de ønsket at Lotta skulle være en del av nærmiljøet. De
var i tillegg imponert over måten rektor og lærerne tok imot dem og
satte av tid til å lære om Lottas vanske.
Elevene jobber rundt fire store bord og stemmene høres som lav
summing. Tre pedagoger og en assistent har ansvar for hver sin gruppe.
Lærerne er bevisste på å gi konkret og forståelig informasjon i ringen,
før alle nye oppgaver. Dette er viktig for Lotta som baserer mye av sin
forståelse på muntlig formidling, men nyttig for de andre også.
Lotta vil vise synspedagog Anne Marit arbeidsboka si og finner den i
hylla.
– Når noe er smått og vanskelig å
se, gjør jeg bare oppgaven på PC,
forteller Lotta. De sitter på huk ved
Når noe er smått
siden av hverandre og snakker lavt
og vanskelig å se,
sammen.
gjør jeg bare
– Dette er smått, vel? Hun ser
spørrende på Anne Marit og viser
oppgaven på PC ...
henne ei side i boka.
– Jeg synes siden er litt rotete. Mye hulter til bulter, som gjør det
vanskelig å forstå, svarer Anne Marit.

“

Prioriteringer
Det er friminutt, og elevene er raske ut. Lotta blir igjen inne og får
velge en å være sammen med. Ingen i klassen reagerer på det.
Kontaktlærer Ellen Vamsæter har avtale med foreldrene om at Lotta
kan være inne. Det er viktigere at Lotta har det bra, enn at hun får
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frisk luft. – Det er vanskelig for Lotta å orientere seg ute i friminuttet,
sier Ellen. Hun forteller samtidig om turen til bålplassen dagen før. –
Bål er et genialt samlingspunkt å orientere seg etter, sier Ellen. Det er
tydelig at læreren hele tiden
tilrettelegger for Lotta, både faglig
og sosialt.
... Lotta slipper å bruke

“

krefter på å skjule

Rådgiveren fra Huseby er opptatt
funksjonshemningen.
av at elevene skal få anledning til
å bruke kreftene sine riktig og at
Lotta slipper å bruke krefter på å
skjule funksjonshemningen. Det er viktigere at hun bruker energien på
å være sosial, sier Anne Marit. For å ha forståelse for og aksept for
inkludering, trenger vi informasjon. Det gjelder både voksne og barn,
legger hun til.

For mye fokus på Lotta
Det er ikke enkelt å forstå Lottas hjernesynshemning. Både foreldrene
og skolen er glade for at Huseby kompetansesenter har fagpersoner
som kan hjelpe dem å forklare. Anne Marit Arnegaard har holdt kurs
om CVI på Eltonåsen skole for alle lærerne. Før Lotta startet i første
klasse, var kontaktlærer og leder for SFO på kurs på Huseby for å
lære om CVI.
Foreldrene informerte selv de andre foreldrene til barna i klassen på
første foreldremøte.
– I en periode var jeg redd det ble for mye informasjon og fokus på
Lotta, sier Monica. Det finnes flere barn med spesielle behov i
klassen. Hun var likevel aldri i tvil om at det var viktig for Lotta.
Foreldrene i klassen trenger informasjon for å kunne forklare barna
sine hvorfor Lotta gjør ting annerledes. Lotta ser ikke ansiktsuttrykk
og har problemer med å kjenne igjen ansikter. Hun «ser» derfor med
hendene og kan lett bli litt nærgående, også med folk hun ikke
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kjenner, sier Monica. Lotta er ofte avhengig av å høre stemmen for å
kunne kjenne igjen folk, og Monica ser hvor bra det er at foreldrene i
klassen er flinke til å si hei og snakke når de ser henne.

Mye vil endre seg
Lotta vil gjerne på skolen. Både foreldrene og fagfolkene i Lottas
ansvarsgruppe vet at det er et tegn på at Lotta har det bra. De vet
også at Lotta vokser og utvikler seg og behovene endres. Det er
vanskeligere for syv år gamle Lotta å akseptere at hun er annerledes,
enn det var da hun gikk i første klasse.
Får hun en ny assistent, tøyer hun grensene som alle andre barn, og
vil ha hjelp til alt. Da trenger assistenten informasjon om hva Lotta
kan gjøre selv, og hvor det er viktig å sette grenser. Fra høsten blir det
nytt klasserom, nye lærere og assistenter, og stadig kommer det nye
elever med nye foreldre. Alle trenger små drypp av informasjon for at
de sammen skal kunne skape et miljø der alle kan være trygge og
lære.
På data’n sitter to av Lottas venninner. Vi snakker litt om Lotta, at hun
er morsom å være sammen med. – Er det noe som er vanskelig for
Lotta å gjøre? spør jeg. De ser uforstående på meg, skjønner ikke helt
hva jeg mener. – Hva liker dere å gjøre når dere er sammen? prøver
jeg igjen. Jentene lyser opp. Det vet de: – Det morsomste Lotta vet er
å leke gjemsel, sier 7-åringene.
Publisert i Rom for læring nr 2, 2010
Foto: Ellen Lande Gossner
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Ekkolali belyst med
eksempler fra en blind
gutt med autisme
Harald Martinsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
Anne Signe Høyvoll Piros, Vikersund skole
Inger Rime og Gro Aasen, Huseby kompetansesenter
Artikkelen oppsummerer og diskuterer funksjon og utvikling av
ekkolali og – i forlengelsen av ekkolalidiskusjonen – språkutvikling
hos blinde mennesker og mennesker med autisme-spektrum
forstyrrelser. Vår tro er at studiet av ekkolali kan bidra til å kaste lys
over mening, språkbruk og språkutvikling generelt, og at kunnskap
om ekkolali er av betydning for klinisk arbeid med blinde mennesker
og mennesker med autisme-spektrum forstyrrelser. Det blir brukt
eksempler fra litteraturen, egne tidligere studier og klinisk erfaring.
De fleste av de konkrete diskusjonene av ekkolali bygger imidlertid
på eksempler fra et longitudinelt klinisk prosjekt rundt et
enkeltindivid.

Målperson i det longitudinelle prosjektet er en gutt kalt Jan Erik,
som har Norrie’s syndrom, er født blind uten lyssans og har
autismediagnose. Gutten har alltid vært et typisk «ekko-barn».
Han snakket sent, og i mange år var det han sa preget av faste fraser
og ekko. Gradvis ble språket mer funksjonelt, og gutten ble mer
sosial. I en alder av 16 år fungerte han på et Asperger syndrom nivå
og mestret ting som mange jevnaldrende har problemer med.
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Blant annet forsto han og var sterkt opptatt av ambivalente følelser.
Tre måneder gammel ble gutten henvist til Hovseter kurssenter og
barnehage (Huseby kompetansesenter), og senteret har deretter
veiledet hjem, barnehage og skole.
Gutten deltok i to prosjekter i regi
av Autismenettverket. Lærer,
Gutten har alltid vært
Mari Ann, og en assistent, her kalt
et typisk «ekko-barn».
Siv, samarbeidet tett og fulgte
gutten fra barnehagen og ut
barneskolen. Det var nær kontakt
mellom hjem, skole og avlastning. Prosjektgruppen har fulgt gutten
tett opp i nærmere ni år. Guttens lærer og to involverte veiledere fra
Huseby kompetansesenter deltar i prosjektgruppen. Prosjektgruppen
kjenner gutten godt, har tilgang på særs god nærpersoninformasjon
og har opplysninger om guttens utvikling over lengre tid.
Nærpersoninformasjonen inkluderer kunnskap om guttens individuelle
væremåte, fysiske og sosiale miljø, livssituasjon, erfaringer,
aktiviteter, interesser og hva han vanligvis vil kommunisere om.
Begrensningene i guttens forståelse og kunnskaper er også kjent.

“

Det finnes detaljerte nedtegnelser fra sen førskolealder til gutten var i
overkant av 16 år; inkludert hvilke ord gutten sa til ulik alder og loggog kontaktbøker fra hjem, barnehage/skole og avlastning. Mor er
intervjuet ved flere anledninger, blant annet om guttens språk og
væremåte i førskolealderen. Fra skolestart tok lærer og assistent
lydbåndopptak, skrev ned hva gutten sa i bestemte situasjoner og
noterte spesielt interessante forhold. I tillegg ble det tatt lydbånd- og
videoopptak fra turer og liknende som gutten var med på. Veilederne
fra Huseby videofilmet når de var på besøk. Eksemplene som blir
brukt bygger på 9501 registrerte ytringer fordelt på 424 episoder over
et tidsrom på 6.3 år. Ytringene er enten skrevet ned rett i etterkant av
da de fant sted eller transkribert ut fra lydbånd og videoopptak.
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Ekkolali – definisjon, forekomst og funksjon
Ekkolali eller ekkotale blir tradisjonelt betraktet som meningsløse
ytringer; – et «papegøyespråk». Termen forutsetter at personen sier
noe som vedkommende selv ikke forstår eller har noen mening med.
Meningsløsheten er i hovedsak knyttet til tre forhold. Ekkoytringer blir
sett på som 1) rene lydimitasjoner, 2) uttrykk for personens
assosiasjoner til en gitt situasjon og 3) ikke kommunikative. Det blir
lagt til grunn at personen selv ikke har noen forståelse av at
ekkotalens lydsammensetning former ord som formidler mening, hvis
ytringen blir sagt av en vanlig språkbruker i samme kultur. I tråd med
dette er ekkolali tradisjonelt definert som for eksempel:
.. relativt automatisk gjentagelse av ord eller fraser, ofte som
er sagt til pasienten fra før
(Warren, 1933, egen oversettelse.)
En moderne definisjon som uttrykker det samme, men som tar et
viktig forbehold, er:
ekkolali refererer tilsynelatende til upassende eller irrelevante
repetisjoner av andres eller ens egne tidligere ytringer,
leksikale og prosodiske kjennetegn kan bli eksakt repetert
(Stribling et al., 2007, egen oversettelse.)
Forbeholdet ligger i bruken av ordet «tilsynelatende» i definisjonen.
Dette bringer inn forskjellen mellom hva personen selv mener, og det
som en utenforstående er i stand
til å tolke inn i personens ytringer.
Man skiller gjerne
Tolkningene er ofte særs usikre og
mellom umiddelbar
kan reflektere misforståelser,
over- og undervurderinger av hva
ekkolali og utsatt
personen mener og intenderer.
ekkolali.
Den opplevde mangelen på
mening, er knyttet til at personen

“
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ofte ikke synes å bruke ekkotalen som kommunikasjon til en
samværspartner. Personen henvender seg sjelden og kan synes
uberørt av om andre er tilstede. Man skiller gjerne mellom umiddelbar
ekkolali, en umiddelbar verbal imitasjon av en samtalepartners
forutgående ytring, og utsatt ekkolali (Kanner, 1943). Utsatt ekkolali
forekommer en tid senere enn den modellen som ligger til grunn.
I noen tilfeller kan det gå flere måneder fra personen hører noe som
ble sagt til han gjentar det.
Ekkolali forkommer hyppigere hos mennesker med omfattende
språkproblemer, som for eksempel forsinket tale eller språktap, enn
hos vanlige barn og voksne (Fay, 1973). Særlig høy forekomst er det
hos blinde barn (Keeler, 1958; Warren, 1994) og barn med autisme
(Kanner, 1943). Ekkolali er i tillegg observert hos mange små barn
som en del av den normale språkutviklingen (Peters, 1977), men er
mer vanlig og omfattende og varer lenger hos blinde barn og barn med
autisme. Estimatene av forekomst hos mennesker med autisme som
snakker varierer fra 25 (DeMyers, 1979), 55 (Martinsen, 1995) til 75
prosent (Prizant, 1983). Dette tyder på at ekkolali ikke er
framtredende hos 25-50% av barn med autisme med tale. Utsatt ekko
synes vanligere enn umiddelbart ekko (Martinsen, 1995). Vanligvis
utvikler ekkobarn et mer funksjonelt språk etter hvert (Wills, 1979),
og ekkotalen reduseres ved økt språklig kompetanse (Martinsen,
1982; Roberts, 1989; Tager-Flusberg et al., 2005). Allikevel synes
tidlig ekkolali å være knyttet til god språkutvikling, siden tidlig
ekkotale er positivt korrelert med senere gode språkferdigheter
(Martinsen, 1995).
Av og til er det tydelig at ekkotalen er knyttet til situasjonen den
forekommer i. En vanlig antakelse er at ekkofrasen gjenspeiler en
assosiasjon hos personen, selv når andre ikke finner den meningsfull.
Vanligvis tenker man seg assosiasjon til en aktivitet, forhold ved det
fysiske miljøet, personer eller et bestemt sted, men assosiasjonen
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kan også være knyttet til følelser som sinne eller glede, tanke på en
tidligere hendelse eller bestemte sanseinntrykk; for eksempel smerte
eller spesiell høy temperatur (Prizant, 1983). At ekkotalen noen
ganger synes å bygge på forståelige assosiasjoner, førte til at Prizant
og Rydell (1984) så på ekkotalen som potensielt mer meningsfull og
funksjonell enn hva man tidligere gjorde, og uttrykte følgende:
(ekkolali) ... omfatter ytringer som har en lang rekke
funksjoner og som kan bli produsert både i og utenfor
samspill, med og uten tegn på forståelse og i varierende grad
relevant i forhold til den situasjonelle eller lingvistiske
konteksten
(Prizant og Rydell,1984, s.186. Egen oversettelse.)
Over tid blir en gitt ekkoytring gjerne bedre tilpasset de situasjonene
den forekommer i; den «glir på plass» og får etter hvert en klar
situasjonstilknytning (Fay, 1973; Martinsen, 1982; Pérez-Pereira,
1994; Prizant og Duchan, 1981; Stribling et al., 2007). Dette gjør det
mulig å tolke og klassifisere hvilke funksjoner ekkoytringen har.
Det er vanlig at ekkolali uttrykker ønsker. «Jeg få drikke», og
«Ole Jakob vil ha skive» er meget typiske eksempler. Et spektakulært
eksempel er «Lady Marion skjenket Robin Hood et kyss» sagt til mor i
betydningen «kos med meg» (Martinsen,1995). Tilsvarende sa en gutt
I’ll give it to you da han ble fratatt noen klosser, men antakelig ville
han si «gi dem til meg» (Kanner, 1946). To eksempler fra Jan Erik
illustrerer at ekkolali ofte blir brukt for å uttrykke et ønske om at en
aktivitet eller situasjon skal ta slutt.
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Eksempel 1
Det er morgensamling. JE sitter på sin vante plass mens de
vanlige sangene synges i sin faste rekkefølge. Etter en stund
sier han: «Tak over skapet».
Eksempel 2
Midt på dagen og rett etter matpausen sier JE: «Takk for i dag.
Nå kan 1 A få reise hjem.»
I eksempel 1 vil Jan Erik ha slutt på morgensamlingen. I eksempel 2 vil
han hjem.
Bakgrunnen for tolkningene er at «Tak over skapet» vanligvis er den
siste sangen i morgensamlingen og at læreren pleier å si «Takk for i
dag. Nå kan 1A får reise hjem», når skoledagen er slutt.
Et hovedskille går mellom fokuserte og ufokuserte funksjoner (Prizant,
1978; Prizant og Duchan, 1981). Fokusert betegner at personen har
oppmerksomheten rettet mot en samtalepartner. Når personen ikke
synes opptatt av å kommunisere med noen, regnes ekkotalen som
ufokusert. Ufokusert ekkolali er sett på som privat og som uttrykk for
personlige assosiasjoner. Man kan skille mellom grader av
fokuserthet. Klare tilfeller av ufokusert funksjon er assosiasjoner til
situasjonen, spesiell sansestimulering og følelser samt
selvstimulering. I noen tilfeller synes også ekkolali å være rettet mot å
opprettholde et samspill, selv om personen ikke forstår det som blir
sagt (Fay 1973, Gense og Gense, 2005). Henvendelser til andre
mennesker, dirigering av andres oppmerksomhet, protestering,
uttrykke ønsker og behov og gi andre informasjon er derimot klart
fokuserte. De mest fokuserte funksjonene er også de mest spesifikke
og ordlike. Tilfeller hvor personens oppmerksomhet er rettet mot lyder,
ords betydning, ting eller en aktivitet er i mindre grad fokuserte. Det
samme gjelder når personen er mer opptatt av å delta i et samspill
eller i en samtale, enn i å kommunisere noe bestemt.
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Tabell 1. Funksjonell bruk av ekkotale

Funksjon

Forfatter

År

1. Assosiativt knyttet til situasjonen

Kanner

1943

2. Verbalt ritual
3. Selvdirigering
4. Be om; uttrykke ønske
5. Protestere

1946

6. Bekrefte, som del av samtale
7. Opprettholde et samspill

Fay

1973

9. Forsøk på å mestre språket

Wills

1979

10. Selvstimulering

Prizant og Duchan

1981

Prizant

1983

Prizant og Rydell

1984

Denne artikkelen

2008

8. Ønske om å kommunisere

11. Uttrykk for affekt og smerte
12. Ordlek/lydlek
13. Språktrening
14. Replikkskifte/turskifte
15. Deklarativ
oppmerksomhetsdirigering
16. Assosiert til spesiell
sansestimulering
17. Assosiert til følelser
18. Ikke-samspillsknyttet navngivning
19. Fullføring av utsagn
20. Henvendelse
21. Gi informasjon
22. Etablering av tema og kommentar

Tabell 1 viser de viktigste funksjonene. Mange har blitt beskrevet i
flere studier, og tabellen navngir de forfatterne som først omtalte
funksjonene. De antatt minst avanserte funksjonene står først for
hver forfatter.
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Ekkolali i språkutviklingen
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Ekkolali som del av en holistisk språkutvikling
I den tidlige språkutviklingen er det vanlig at barn uttrykker fraser,
som hvis de var sagt av voksne hadde vært flerordsytringer, men som
hos barna fungerer som en fast enhet (Peters, 1977). Dette foregår
samtidig med at barna ellers er på det såkalte «ett-ords» stadiet –
som Peters foreslo heller burde bli kalt «en-enhets» stadiet – og blir
brukt av barna på samme måte som de enkeltordene de har i sitt
tidlige vokabular. Disse enhetene ble opprinnelig kalt «gestalter»
(Peters, 1977) og utgjør såkalte uanalyserte enheter. Dette betyr at
enheten ikke kan deles opp, og at det som kan likne på ord i enheten
ikke oppfører seg som ord i språket ellers. Viktigst er det at de er
bundet til enheten og ikke finnes i fri variasjon forøvrig i barnets
språkproduksjon. Fraser som amerikanske foreldre ofte bruker når de
snakker til sine barn og som barna gjerne raskt adopterer og bruker
ofte, er for eksempel «what’s that? og what’s doing?» Mangelen på fri
variasjon demonstreres ved at barna ikke bruker andre fraser med de
samme ordene, som what are those?, who’s that? og what is he
doing? (Brown og Hanlon, 1970); noe som tidligere språkforskning har
tatt som tegn på manglende forståelse av frasene og brukt det som
grunn til å utelate dem som enheter i språket (Peters, 1983). Typiske
norske eksempler er: ade (ha det), blime (bli med) og sedæ (se der)
(Feilberg et al., 1988; von Tetzchner et al., 2006). Vanligvis er
gestaltene relativt korte enheter, men de kan også være lange; for
eksempel Mamma lese godnatt måne (Peters, 1977). Tilsvarende
enheter finnes også i voksenspråket. Der kalles de gjerne
«språkformler» eller «idiomer». På engelsk har man for eksempel den
idiomatiske frasen How do you do?, og etter hvert synes frasen
Ha en god dag å ha etablert seg på norsk. Kjennetegn på gestalter
som eksplifiserer betegnelsen uanalyserte enheter og skiller dem fra
setninger hvor ordene som inngår har vanlig fri distribusjon, tilsvarer
de spesifikke kriteriene 1-6 i Tabell 2 (Peters, 1983.) Tabell 2 gir
kjennetegn på gestalter som belyser hva som ligger i at de blir
betegnet som uanalyserte enheter og som kan brukes til å skille dem
fra setninger hvor ordene som inngår har vanlig fri distribusjon.

Tabell 2. Kjennetegn på gestalter

Kjennetegn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ytringen
Ytringen
Ytringen
Ytringen
Ytringen
Ytringen

brukes ofte og alltid i uendret form
er utypisk i forhold til mønstret i personens øvrige tale
er dårlig tilpasset situasjonen den blir brukt i
blir uttalt med en fast intonasjonskontur og uten pauser
blir brukt i faste situasjoner
er en standardfrase

Etter Peters, 1983

Gestalter er ofte ekkofraser. Det synes også som ekkofraser over tid
utvikler seg til å bli gestalter. Det er blant annet dette som ligger i
historiene fra nærpersonene om at
ekkofrasene etter hvert passer
bedre og bedre til de situasjonene
... ekkofrasene etter
de forekommer i.

“

hvert passer bedre
og bedre til de
situasjonene de
forekommer i.

Den tradisjonelle framstillingen av
barns språkutvikling er bygd på
antakelsen om at enkeltord er den
eneste enheten i førstespråket.
Man har tenkt seg at den første
oppgaven barnet står overfor er å gjenkjenne og dele opp språket i
morfemer, siden morfemene er de «ultimate» grammatikalske
enhetene (Brown, 1973). Siden bygger barnet opp språkets større
enheter på grunnlag av disse minste enhetene; gjennom en slags
«bottom-up» prosess, ofte kalt «analytisk». Erkjennelsen av at gestalter
er likeverdige enheter med enkeltord i den tidlige språkutviklingen, har
ført til beskrivelse av en alternativ form for språkutvikling. Det første
steget i utviklingen av en gestalt, synes å være at det oppstår et
«hull» (slot) i gestalten.
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Et eksempel på dette er gutten som sa wait for it to cool, når han ble
presentert for en varm rett. Etter at han hadde brukt denne frasen i
flere uker sa han også: Wait for it to dry, i en situasjon hvor han hang
opp bleien sin etter at han først hadde mistet den ned i vannet.
Strukturen i begge eksemplene er lik: wait for it to ... Denne
strukturen med sitt hull kalles en «lingvistisk ramme», hvor ulike ord
kan settes inn (Peters, 1977, 1983; Schuler, 1979; Prizant, 1983).
Et annet eksempel er den lingvistiske rammen Do you want a ...? hvor
ulike ord kan passes inn, som cookie, water, osv. (Schuler og Prizant,
1985).
Denne rammen ble etter hvert utgangspunktet for ytringer som Do you
want a water?, Do you want a build the tower? og Do you want a time
to go home? Alle disse eksemplene er ekkolali. Når gestaltene er del
av første-språksinnlæringen, vil det faktum at de er «uanalyserte»
medføre at de ordliknende delene av ytringen neppe blir forstått som
ord av personen selv. I tillegg vil pronomenreversalen alene kvalifisere
disse ytringene til å bli kalt ekkofraser. Tilsvarende eksempler er
velkjente fra klinisk praksis. Tidligere var ofte en stor del av
vokabularet til mennesker med utviklingshemning en opprinnelig del
av frasen Kan jeg værsåsnill å få ...? og i dag del av frasen Få ... ,
hvor det i det åpne hullet var satt inn ord som saft, cola, pølse, ost og
annet. Et noe dramatisk eksempel fra en gutt med autisme
demonstrer tydelig hvorledes en opprinnelig ekkolali kan utvikles
gjennom at den først omdannes til en lingvistisk ramme.
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Eksempel 3
En gutt med autisme og meget dårlige språkferdigheter falt en
dag ned loftstrappen hjemme og brakk kravebenet. Det ble
ringt etter ambulanse og da ambulansepersonalet kom fram
til gutten med en båre sa gutten: «Pass Dem så De ikke
skader pleiepasienten.» Frasen var hentet fra en bok som mor
pleide å lese for gutten.
En båre som ble båret av ambulansepersonell var tegnet i
boka. Det var også tegnet et blått hospitalskilt med en hvit H,
og når de senere kjørte forbi et skilt kunne foreldrene
prompte gutten til å fullføre frasen ved å si Pass Dem ... Etter
hvert sa gutten frasen bare ved prompt og uten å se et
hospitalskilt.
Hjemme i stua sto det en gummiplante, som mor var glad i og
som gutten ofte prøvde å rive bladene av. En tid etter
ulykkelseshendelsen, da det hadde blitt lett å få gutten til å si
den opprinnelige frasen, sa mor i lett desperasjon «Pass Dem
så De ikke skader gummiplanten» i det han var i ferd med å
rive sund planten. Dette fikk gutten til å stoppe opp. Senere
kunne frasen forandres og brukes som instrukser som først
«Pass Dem så De ikke skader kaffekannen» og senere «Pass
Dem så De ikke velter kaffekannen».
Eksemplet viser hvorledes en klar ekkolali med et kjent og typisk
opphav utvikler seg gjennom først å bli assosiert til en situasjon,
senere omdannet til en gestalt, til en lingvistisk ramme, for til sist å
bli brutt opp ytterligere. Det kan se ut som om barna har en
språktilegnelsestrategi som går fra helhet til deler (Peters 1977); kalt
en «gestalt» eller «holistisk» læringsstil (Peters 1977, Prizant 1983).
Hovedtrekkene i det som her er kalt en holistisk språkutvikling er
framstilt i Figur 1.
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Figur 1. Holistisk språkutvikling
I.

Ekkoytring
Assosieres til situasjon, aktivitet eller
følelse

II.

Gestalt
Oppstår et hull i gestalten hvor ulike
ord kan settes inn

III.

Lingvistisk ramme
Foregår læring av vokabular, syntaks
og semantikk

IV.

Setning med frasedel


V.

Fraser deles ytterligere opp og
fraserester forsvinner

Setning med fri distribusjon

Overgangen fra fasene I-IV er markert med relasjonspil. Dette markerer en
nødvendig rekkefølge mellom utviklingsstadiene. Overgangen mellom IV og V
er markert med vanlig pil for å gjøre klar at setningen med fri distribusjon
også kan utvikles på andre måter.

Produksjon av ekkofraser innebærer språktrening. Dette er vist av at
ekkolali er startpunktet for en holistisk språkutvikling. Videre synes
det klart at barna lærer fonetikk, syntaks og ords mening gjennom å
bruke meningsløse former i samspill med voksne og eldre barn.
Imitasjonens betydning for fonetisk
utvikling er særlig godt
demonstrert (Bloom et al., 1974;
... ekkolali er
Leonard et al., 1978; Scollon,
startpunktet for en
1976). Barn bruker også
holistisk språkutvikling.
ekkofraser til å tørrtrene på ords
uttale og bruk. Ekkofrasene som
barna bruker er godt egnet som
treningsgrunnlag, siden de vanligvis er selektive og litt mer avanserte
enn deres dagligtale (Bloom, 1970). Når barn har lagt seg om kvelden

“
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og før de sovner, reproduserer de for eksempel ting de selv og andre
har sagt i løpet av dagen (Weir, 1962; Nelson, 1989)1. Barna trener
både på uttale og bruk av ord og vendinger i slike kveldsmonologer,
og ytringene i monologene er ofte ekkolali (Baltaxe og Simmons,
1977). Barnas imitasjon og bearbeidelse av hva de selv sa tidligere
på dagen, tyder imidlertid på at den opprinnelige ekkofrasen ikke var
meningsløs for dem selv.
Holistisk språkutvikling gjør at ytringene lenge inneholder rester av
uanalyserte enheter, men hvor det er gjort større eller mindre
endringer i den opprinnelige frasen. Dette bidrar til at ekkobarn lenge
har en tale som virker frasepreget og veslevoksen. I tillegg har for
eksempel barn med autisme pragmatiske problemer med blant annet
betoning og ordvalg, noe som også gjør talen styltete, stiv og
«kanselliaktig». Det er stor individuell variasjon i hvor mange gestalter
vanlige barn har og hvor lenge et frasepreg henger ved. Sannsynligvis
har alle barn både en holistisk og en analytisk språkutvikling som går
parallelt. Det er ikke klart hvor mange gestalter som vanligvis finnes
sammenliknet med enkeltord i den første språkutviklingen, men hos
de fleste vanlige barn kan man gå ut i fra at det er færre gestalter enn
enkeltord. Hos blinde barn og barn med autisme er forholdet motsatt,
og det er klart flere gestalter enn enkeltord. Både familiestil og barnas
temperament spiller inn. I familier hvor mye av samspillet dreier seg
om objekter, er det relativ høy forekomst av enkeltord; særlig er det
mange objektord. Barn med en slik stil blir kalt analytiske eller
referensielle (Nelson, 1973).

1
Dette er en artikkelsamling bygd på kveldsmonologer produsert av en jente, Emily,
fra omlag 21-36 mnd alder. Monologene blir diskutert av flere forfattere, blant andre
Bruner, Nelson, Dore, Stern og Snow.
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Samtale- og dialogferdigheter
Ekkofraser har blitt betraktet som ufokuserte turskifter og bekreftelser
– som svar på at samtalepartneren har sagt noe – og sammenliknet
med voksne ja-svar. Voksne bruker gjentakelser for å vise at de har
forstått eller er enig i det som ble sagt, for å oppmuntre partneren til
å si mer eller for å få forklaring av fremmede og vanskelige ord.
Ekkofrasenes funksjon tolkes gjerne på grunnlag av voksen bruk av
gjentakelser i samtaler. For eksempel er det vanlig at foreldre oppfører
seg som om en imitasjon bekrefter at barnet forsto det foreldrene
nettopp sa i samtalen, selv når barnet har for uutviklet språk til å
kunne forstå innholdet i foreldretalen. Dette er et eksempel på
overfortolkning (Newson, 1977), som er en sentral drivkraft i barns
språkutvikling, og som antakelig ligger bak antakelsen om at barn kan
bruke ekkolali for å uttrykke bekreftelse (Kanner, 1946). Det er også
observert at noen barn ser gjentatt og vedvarende på sin
samtalepartner mens de bruker ekkofraser, og ofte fortsetter de å
produsere ekkofraser til de får et ekko som svar (Tarplee og Barrow,
1999). Dette tyder på at barna er interessert i samtalepartnerens
reaksjon på ekkobruken og forventer seg bestemte svar. Forventede
svar synes å være replikasjoner av barnets egne ekkofraser (Tarplee
og Barrow, 1999).
Slike observasjoner og tolkningene av ekkolaliens mulige
samtalefunksjoner, synes mest forståelig ut fra barns atferd og
forventninger i tidlige dialoger (Scollon, 1976). Et sentralt funn er her
at barn i den tidlige dialogutviklingen nettopp forventer seg at
partneren gjentar deres ytringer. Hvis barna ikke lykkes med å få et
tilfredsstillende svar, er det også vanlig at de varierer uttalen sin til
gjentakelsen av ytringen deres kommer.
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Eksempel 4
Brenda (B) ser på en elektrisk vifte.
Hun sitter sammen med mor (M).
B: fei
fæ
M: Hm?
B: fæ
M: Bathroom? (Baderom?)
B: fani
fai
M: Fan! Yeah. (Vifte! Ja.)
B: ku
M: Cool, yeah. (Kjølig, ja.) Fan makes you cool. (Vifte gjør deg
kjølig)
Etter Scollon, 1976
Det synes som barn tidlig skiller mellom tema og kommentar i andres
samtaler og at en slik forståelse ligger til grunn for deres dialogatferd
(Martinsen og von Tetzchner, 1989). I eksemplet gjentar Brenda sin
første ytring til hun får en gjentakelse som svar av mor. Dette er
temaet for hennes samtale. Etter at mor gjentar temaordet, fan,
bringer Brenda kommentaren, ku (cool) inn i samtalen. Den
grunnleggende dialogforståelsen utvikler seg gjennom deltakelse i
dialoger som er bygd på såkalte «vertikale strukturer» (Scollon, 1976).
Vertikale strukturer består av enkeltstående ytringer som er skilt fra
hverandre i tid og som til sammen gir en relasjonell mening på samme
måte som setninger; kalt «horisontale strukturer». I eksemplet kan fai
og ku settes sammen og svare til setningen fai ku (fan cool).
Dialogene utvikler seg gradvis i løpet av den tidlige språkutviklingen og
synes å involvere forståelse av en tema-kommentar struktur
(Martinsen og von Tetzchner, 1989). Fra først av er barnet avhengig av
at den voksne introduserer et ord og synes å regne egen imitasjon av
ordet som en introduksjon av et tema. Deretter erverver barnet
forståelse av temakommentarens struktur og begynner selv å
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introdusere temaet. På alle tidspunkt gjentar barnet et introdusert
tema til at samtalepartneren etablerer det gjennom å gjenta
temaordet. I to eksempler leker mor (M) og hennes datter (B)
sammen; blant annet med en lekehest med rytter. Mors ytring i det
andre eksemplet kommer som følge av at rytteren faller av hesten.

Eksempel 5�2
M: Det er ikke vov.
Proo.
Det er hesten
B: Æ-s. (Er hesten)
Eksempel 6�3
M: Åh, der datt han
C: Dæ-ta (Der datt)
Etter hvert som barna blir eldre er det tydelig at de imiterer for å
etablere et tema:
Eksempel 7�4
B: Mu.
M: Ja.
B: Mu. Mu. Mu. Mu.
M: Mø?
Er det møen din?
Og der er møen din, ja.
B: Ævvæ mu. (Jeg vil (ha) mø)
Barnet gjentar sin første ytring til det får et «riktig» svar og varierer sin
uttale av temaordet, på samme måte som i Scollon-eksemplet.
Gjentakelser inntil tema er bekreftet, kan også skje etter at barnet
imiterer et ord som den voksne sa først:
2-5

200

Etter Martinsen og von Tetzchner, 1989

Eksempel 8�5
M:		 Enn øret da?
		 Har gutten noe øre?
B: 		 Øre.
M: 		 Ja.
B: 		 Øje.
M: 		 Ja, der er øret, ja.
Foreldrene har en tendens til å imitere gjentatte imitasjoner, svare «ja»,
«mm» eller ha andre vage reaksjoner. Mors gjentakelse av øret synes
imidlertid å være det svaret barnet forventer seg. Jan Erik oppførte som
vanlige barn gjør i de første dialogene. I eksempel 9 er guttens uetablerte
tema uthevet og kommentarer satt i kursiv.
Eksempel 9
Gutten og læreren er på togtur. Toget begynner å kjøre.
JE: Kjøre tog.
MA: Er det gøy?
JE: Dra i tog.
MA: Ja.
JE: Toget skal nok reise.
MA: Vi kjører nå.
JE: Toget skal nok reise på vei.
MA: Nå er vi på vei. Neste gang vi stopper er vi i Åmot.
JE: Toget skal nok reise på veien.
MA: Toget kjører ikke på veien. Det kjører på togskinner
JE: Toget må reise på skinner.
MA: På skinner ja. Toget klarer ikke å reise på veien for det er 		
ikke laget sånn.
JE: Toget må reise.
MA: Ja, det må det. For folka skal fram vet du.
JE: Toget må reise på skinner.
MA: På skinner, ja. Og helt framme sitter det en mann og styrer.
JE: Helt framme.
MA: Helt framme sitter han. Og vi sitter langt bak
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Jan Erik deltar i mange samtaler som likner på tidligere dialoger.
Felles er at temaordet blir gjentatt til det blir etablert gjennom den
voksnes gjentakelse. Skifte av tema i samtalen skjer gjennom at den
voksne gjentar temaordet og utvider samtalen. En vesentlig forskjell
fra tidlige dialogeksempler er at gutten varierer bruken av ord og
fraser, ikke bare uttalen av temaordet.
Ekkolali kan bli brukt både til å åpne og avslutte en samtale. En åtte
år gammel jente med autisme pleide for eksempel å henvende seg til
faren sin ved å si Pappa skriver. Beste oversettelse var «Pappa, (jeg)
vil gjøre et eller annet» (Martinsen, 1995). Opprinnelsen var at faren
tidligere hadde sagt at han skrev, i forsøk på ikke å bli forstyrret. Jan
Eriks måte å henvende seg på varierte. Han brukte ekkofraser med
pronomenreversaler som for eksempel: Kan du få hjelpe meg, men
han kunne også på samme tidspunkt henvende seg på en korrekt
måte: Siv, jeg trenger hjelp. Generelt øker inntrykket av meningsløshet
fordi for eksempel høytfungerende mennesker med autisme og
Asperger syndrom ofte bruker spørsmål som en strategi for å åpne
samtaler, uten å ta hensyn til hvorledes henvendelsen deres blir
besvart.
Når den voksne har sin egen agenda og ikke fokus på det Jan Erik
prøver å etablere som tema, kan det være ekstra vanskelig for gutten
å få bestemme temaet i samtalen.
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Eksempel 10
MA: Nå sitter vi i garderoben.
Hva har du tatt av deg nå, da?
JE: Jakke
MA: Og lue har du tatt av. Skal du henge den opp?
JE: Sånn.
MA: Ja, den henger her på knaggen, vet du.
JE: For døm har ikke spist enda.
MA: Nei, men det skal vi gjøre.
Kom med handa di.
Skal vi henge ....
JE: Hakke spist enda.
MA: Er du sulten?
JE: Hakke spist enda
Antakelig venter Jan Erik her på en temabekreftelse som ikke kommer,
og han gjentar temaordet; akkurat slik som barn typisk gjør tidlig i
språkutviklingen. Det synes som han ikke når fram fordi læreren
holder på sitt eget tema. Det synes også generelt som barn kan ha
problemer med å få gehør for eget tema i samtalen. Voksne går gjerne
ut i fra at det som er på planen og som de selv har introdusert er et
felles tema. Imidlertid er problemet tosidig. Barna er på sin side ofte
ikke interesserte i det de voksne snakker om, men er opptatt av egne
ting eller ute av stand til å forstå den voksne. Det å være oppslukt av
egne ting, uinteressert i andres tema og ikke forstå andre mennesker,
er typisk for barn med autisme-spektrum forstyrrelser. I samspill med
et blindt barn kan det tilsvarende være vanskelig å engasjere seg i
hva som kan høres i en gitt situasjon. Generelt er det særskilt
vanskelig å vite og godta at personen er lei av et tema og heller vil
snakke om noe annet.

203

Eksempel 11
Klassen til JE, 1A, og 1B klassen er på tur. Trafikklyder høres
fra veien like ved.
MA: Du var flink!
Du kasta flaskeposten til 1A. Med punktskriftbrev og 		
vanlig brev nedi vannet.
Plopp!
JE: Plopp!
MA: Flott!
JE: Traktoren reiste så bråkete.
MA: Nå er det 1B sin tur. De har også laga flaskepost. Det var
bare en traktor som kjørte forbi på brua. Det var helt 		
greit. Og der kom en lastebil.
JE: Traktoren reiste så bråkete.
MA: Ja, den gjorde det.
JE: Så bråkete.
MA: Og nå kaster 1B.
Joho!
1B sin flaskepost gikk i vannet nå.
JE: Ferdig
Kravet om å gjengi eksakt en frase- eller frasedel gjør det krevende å
være partner til et barn som følger tidlige dialogregler. Jan Erik var
også ujevn med hensyn til hvor nøye han fulgte dialogreglene.
Antakelig varierte dette avhengig av hvor fokusert han var og hvor
interessert han var i temaet. Vanligvis kan barn med autisme holde på
svært lenge med ting de er spesielt opptatt av. Det er ofte umulig å
engasjere seg lenge nok sett fra barnets side, når man har andre
gjøremål. Det er også en subtil forskjell mellom å ha en lyd versus et
objekt som et felles tema. Voksne har et naturlig fokus på objekter,
ikke på attributter ved objektene eller på aktiviteter. Derimot er
«bråkete» motorer spesielt interessante for mange mennesker med
autisme og synstap; antakelig også for Jan Erik. Ved en anledning tok
Jan Erik for eksempel på under et kvarter 16 ganger opp hva han
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hørte i situasjonen. Det kan også være krevende å snakke med
mennesker med autisme om deres særinteresser. Ofte har de
spesielle interesser som andre ikke deler og en stereotyp måte å
snakke om interessene sine på. Jan Erik var spesielt interessert i
møbler; særlig på hvorledes beina var festet på for eksempel stoler,
bord og skap. Sammenføyningene var mest interessante. Det krevdes
innsikt og snekkerkyndighet for å føre en god samtale med ham om
dette temaet. Generelt bør man ha kunnskap om personens
interesser, individuelle særtrekk, funksjonshemning og
samtaleferdigheter for å være en god samtalepartner for et menneske
som preges av autisme-spektrum forstyrrelser og mye ekkolali.

Ekkolali som meningsløs assosiasjon
Holdepunkter for meningsløshet
I praksis er det tilhørerens forståelse og ikke personens intensjon
som avgjør om en ytring blir betraktet som en ekkofrase. Tilhøreren er
avhengig av sin egen forståelse, selv om siktemålet er å forstå
hvorledes personen bruker frasen.
Frasens ordlyd er ofte ikke til hjelp.
Det beste
Det er gjerne nettopp merkverdig
holdepunktet for å
ordbruk som synliggjør frasene
som ekkolali. I en periode sa for
forstå en ekkofrase,
eksempel Jan Erik ofte Sennep ble
er kunnskap om hvor
til nattmat. Man kan gå ut i fra at
frasen stammer fra.
han assosierte til noe, men det var
en gåte hva det var. Dette er typisk
for utsatte ekkofraser med såkalt
ufokusert funksjon. Den samme undringen lages for eksempel av
deiektiske fraser hvor det ikke går fram av sammenhengen hva
referansen er: «Hør denne sangen» og «Og se på denne spissen!»
Kanskje tenkte Jan Erik på en bestemt sang og på noe som er spisst,
men det finnes egentlig ikke holdepunkter for en slik konklusjon.

“
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Assosiasjonene som ekkolalien bygger på er ofte private og også
originale (Kanner, 1946); til forskjell fra holdepunkter for riktig
språkbruk, som deles av vanlige språkbrukere i en gitt kultur. Det
beste holdepunktet for å forstå en ekkofrase, er kunnskap om hvor
frasen stammer fra (Kanner, 1946; Schuler, 1979).
Eksempel 12
En gutt kommer hjem fra skolen, setter ranselen fra seg i
gangen og går inn på stua hvor det sitter en fremmed mann i
sofaen og drikker kaffe med mor. Gutten går bort til den
fremmede, ser ham tett opp i ansiktet og sier: «Kvalme lepper.
Kvalme, heltrukne lepper.» Mor forklarer bakgrunnen. Hun og
gutten pleier å sitte i sofaen etter at han kommer hjem fra
skolen og leke ordspill fram til middag. Leken går ut på å si
vanlige, sjeldne og umulige ting. I den siste tiden hadde de
snakket om deler av ansiktet og moret seg med å kalle
leppene «heltrukne» og «kvalme». «Heltrukne» er noe som til
nød kan bli sagt om lepper, «kvalme» lepper fins ikke. Det
gutten sa kan kanskje best oversettes til: «Hvorfor sitter han i
sofaen når vi skal leke ordspill?»
Etter Martinsen, 1982
Forhistorien er nødvendig for å kunne forstå hvilken funksjon guttens
ekkolali hadde. Forståelsen bygger imidlertid også på at gutten og mor
1) pleide å leke ordlek på samme 2) tid og på samme 3) sted.
Tilsvarende holdepunkter trenger man for å tolke de første ordene hos
vanlige barn. Meningen med det barna sier går ikke fram av innholdet
i ordene. Det trengs såkalt «rik» fortolkning (Bloom, 1970), hvor man
blant annet tar hensyn til holdepunkt som kontekst, situasjonstrekk,
aktiviteter, barnets interesser og tidligere erfaringer med barnet.
Gjesten og andre utenforstående klarer ikke å tolke ekkofrasene uten
hjelp fra moren, som viser hva det konkret ligger i å ha nødvendig
kunnskap om gutten og guttens hverdag. Tilstrekkelig kunnskap er det
i praksis bare nærpersoner som kan ha (Martinsen, 1982). Én av
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lærernes pedagogiske strategier var å ta Jan Erik «på ordet». En dag
han og Siv var ute og det var kaldt, forekom følgende samtale. Her er
Jan Eriks siste frase mest interessant.
Eksempel 13
JE: Må du på do?
S: Nei, må du på do?
JE: Nei.
S: Si ifra hvis du må på do.
JE: Si ifra hvis du må på do.
Like etterpå sier JE:
JE: Må du på do?
Jeg må på do!
Gutten gikk så på do, kom tilbake og fikk ros for å ha sagt fra.
Etter en stund sier han med «sitatstemme»:
JE:

Det var et kjempeproblem da jeg skulle på do.

Den siste frasen er på en måte forståelig på bakgrunn av den tidligere
samtalen, men allikevel er det vanskelig å tro at Jan Erik fullt forsto
hva han selv sa. Frasen får et ekkopreg fordi den er utypisk i forhold
til hans vanlige måte å snakke på, noe som bekreftes av at han
snakket med en annen «stemme» enn den han vanligvis brukte.
Pronomenreversalene bidro antakelig også. De var velkjente og
forståelige for Siv, men lager allikevel en generell mistro til guttens
språkkompetanse. Kanskje skurrer ytringen også siden en voksen
aldri ville sagt det samme uten at det lå «vesentligere» problemer til
grunn; - som en låst toalettdør og en nøkkel som manglet. Utypiske
barneformuleringer, veslevoksne formuleringer og selvhøytidelighet
lager et ekkopreg.
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Eksempel 14
JE har spist sammen med de andre elevene da han reiser seg
og sier:
Tror ikke skolen er noe for han.
Denne ytringen lyder uforstått, veslevoksent og som et sitat; – hva
den også er. Den stammer fra en tegnefilmvideo om Pippi
Langstømpe, som Jan Erik ofte hørte på. I en episode hvor hun prøver
å gå på skole med Tommy og Annika, sier Pippi; «Men jeg tror ikke
skolen er noe for meg, jeg», før hun forlater klasserommet6�. Jan Erik
bruker ekkofrasen, som er en bearbeidelse av Pippis utsagn, til å si
fra om at han vil hjem. Dette forteller at han har oppfattet en
sammenheng mellom egne følelser og stemningen på videoen. I tillegg
er frasen bearbeidet, som også tyder på at han har tenkt og forstått
noe. Enda et eksempel på en ytring med frasepreg, er:
Eksempel 15
JE sutrer fordi han hadde med seg pølsebrød til skolemat, men
ikke til frokost.
S: Hvis du vil ha med deg pølsebrød til frokost, må du 		
snakke med Mamma om det.
JE: Sørgelig.
Stor sorg i skogen.
Dette er antakelig sitat fra Dyrene i Hakkebakkeskogen og ytterligere
et eksempel på en utsatt ekkofrase som synes assosiert til
situasjonen via personens stemningsleie. Fast bruk av en ytring lager
også et frasepreg. Dette gjelder selv i de tilfellene hvor frasene kan
forstås ut fra ordlyden og hvor det er en sammenheng mellom den
ordrette fortolkningen og bruken av frasen. Et eksempel er: «Ska sykle
til byen» (Martinsen, 1995) som var «fast» i den forstand at de enkelte
ordene ikke ble brukt i andre lingvistiske kontekster og situasjoner.

6
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Fra tegnefilm om «Pippi Langstrømpe» 1997, basert på bok av A. Lindgren.

Sykle ble for eksempel ikke brukt om å sykle til andre steder enn til
byen eller om andre mennesker som syklet.
Det at så mange ekkofraser synes funksjonelle, er i strid med tanken
om ekkolali som imitasjon av meningsløse lydsammensetninger. Troen
på at de blir brukt meningsfullt på en privat måte av personen selv,
styrkes av at ekkofraser ofte har fast bruk og er bearbeidelser av den
opprinnelige frasen; slik som i Pippisitatet. I mange eksempler er det
tydelig at personen i det minste har fanget stemningen som det
opprinnelige utsagnet formidlet.
Slik funksjonell bruk av sitater er
også i tråd med at imitasjon
Det at så mange
generelt synes å gjenspeile
ekkofraser synes
forståelse (von Tetzchner og
funksjonelle, er i strid
Martinsen, 1980). Imiterte former
med tanken om ekkolali
forekommer ofte spontant i andre
situasjoner på samme tidspunkt, i
som imitasjon av
kjente lekerutiner, i
meningsløse
hverdagsrutiner og når fokus er på
lydsammensetninger.
kjente objekter. Barna synes
sjelden å gjenta ord i nye og
ukjente situasjoner. Barna
gjennomgår en utvikling fra først å imitere lyder som allerede finnes i
deres eget repertoar, til å imitere kjente lyder for tilslutt å imitere nye
ord som andre introduserer. For å imitere et ord synes det som barna
allerede må ha en slags forståelse av ordet fra før eller at en slik
forståelse formidles gjennom en kjent kontekst. En tilsvarende
utvikling av imitasjon er velkjent fra imitasjon av aktiviteter (Guillaume,
1971; Kaye, 1982; Piaget og Innhelder, 1969).

“

Ekkobarn har ofte et idiosynkratisk språk med nyord eller neologismer,
kalt «avgjort merkelige» ord. Eksempler er Kallekalle brukt i
betydningen «badekar» og bom-bom som navn på et bestemt skap
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(Martinsen, 1995). Ofte er nyordene forvrengninger av vanlige
kulturord, som turken for turkey og bloosers for bruises (Volden og
Lord,1991). De aller fleste barn med autisme med tale har minst ett
uvanlig ord som ikke er semantisk eller fonologisk relatert til et
gjenkjennbart målord. Omlag en fjerdedel har «sanne» neologismer;
dvs. ord som ikke svarer til kulturspråklige ord. Hos barn med autisme
kommer de fleste uvanlige ordene fra kombinasjon av kjente
morfemer i en logisk men ukorrekt måte, ikke fra sanne neologismer
(Volden og Lord,1991). Et sammensatt nyord bygd på ordmening og
assosiasjon til tings fysiske attributter, er paraplyflymaskin for
hangglider. Andre nyord er antakelig assosiasjoner hvor ordenes
lydmessige sammensetning står i fokus: Napoleon med sin hær =
napoleonskake (Martinsen, 1995). De fleste nyord er såkalte
«vokabler» (Werner og Kaplan, 1963) som tilfredsstiller krav til
språklige tegn ved å ha avgrenset form og mening (Saussure,
1915,1960), men som har idiosynkratisk uttale og bruk. Vokabler er
normale enheter i vanlige barns førstespråk. Et eksempel er brumbumbeia brukt av et 14 mnd gammelt barn som betegnelse på biler,
lastebiler og lekebiler. Et annet eksempel er et barn på 13 måneder
som brukte uvuvuv i betydningen «fugler, fluer, fly og andre ting som
kan bevege seg i luften utenfor rekkevidde». Vanligvis blir vokabler
raskt erstattet av vanlige kulturord i barns tale, men de kan forbli over
lengre tid hos barn med språkvansker. Idiosynkratisk språkbruk fører
ikke uten videre til at personens utsagn blir sett på som ekkolaliske.
Hvis de oppleves som meningsfulle blir utsagnene heller sett på som
tegn på avvikende eller mangelfull forståelse. Det er hovedsakelig når
de ikke blir forstått, at de oppfattes som ekkolaliske. Idiosynkratisk
språkbruk gjør det imidlertid lettere å tro at frasens ordlyd ikke
gjenspeiler personens forståelse. I tillegg øker idiosynkratisk språk
utilgjengeligheten av personens assosiasjoner.
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Et utsagn kan også få et ekkopreg hvis ordlyden er i strid med
antakelsen om at personen har begrenset kognitiv kapasitet,
kunnskapsnivå eller erfaring. Hos blinde barn er de klareste tilfellene
verbalistiske utsagn. Verbalisme betegner tale om noe som taleren
selv ikke forstår og ble først brukt om blinde mennesker som snakket
om synsinntrykk (Cutsforth, 1932). Et eksempel er blinde mennesker
som bruker rød som ord for en fargeopplevelse. At også blinde
mennesker kan snakke meningsfullt om røde politikere eller for
eksempel om en rød yndlingskåpe som de kjenner igjen på teksturen
eller liknende, er derimot ikke verbalisme. Det er også vanlig at blinde
mennesker bruker ord som bokstavelig sett refererer til synsinntrykk
uten å være verbalistiske. Blinde mennesker bruker for eksempel
ordet «se» med betydningen «føle på, utforske» ekvivalent med
seendes bruk av ordet. Opprinnelig ble termen laget for å kritisere at
blinde barn ble lært opp til å bruke ord som de ikke forsto. Helen
Keller var selve skrekkeksemplet da hun skrev at fioler var «blå»,
bekken «sølvgrå» og landsbygden «gylden som en smaragd»
(Cutsforth, 1932, 1951; Keller, 1930). Operasjonelt er en verbalisme
tilstede når noen kan gi en bruksmåte- eller ordboksdefinisjon av en
ting, men ikke kjenne igjen tingen når den blir presentert for dem
(Harley, 1963; von Tetzchner og Martinsen, 1980). Et eksempel på
verbalisme er:
Eksempel 16
JE og MA sitter i garderoben.
En gutt kommer gråtende inn og JE utbryter:
«Det er en som er blå».
Jan Erik bruker blå i betydningen «gråter». Bakgrunnen er at han har
deltatt i flere samtaler hvor temaet har vært slå seg, få blåmerker og
bli øm. Dette er et eksempel på en delvis ekvivalent, men allikevel gal
bruk av blå; siden mennesker oftest gråter uten å ha slått seg og fått
blåmerke. Bruken av blå røper mangelfull forståelse både av ordet og
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av hverdagslige forhold. Slik manglende forståelse for hva man selv
snakker om finnes både hos vanlige og funksjonshemmede
mennesker. En av forfatterne leverte for eksempel en bil på verksted
og sa på bakgrunn av opplysninger fra en nabo: «Det er nok noe med
kardangen» uten å vite hva en kardang er. Generelt er forekomsten av
verbalismer høyere, jo mindre
erfaring man har med det man
snakker om. Hos blinde barn er
Hos blinde barn er
forekomsten av verbalisme
forekomsten av
spesielt høy for ord knyttet til
verbalisme spesielt høy
farlige ting som de har liten
erfaring med (von Tetzchner og
for ord knyttet til
Martinsen, 1980). Mennesker med
farlige ting som de har
autisme synes ofte å ha
liten erfaring med.
verbalismer. En høytfungerende
jente med autisme snakket for
eksempel gjerne om sykkelen sin;
– om at den var rød, hadde sykkelbjelle, bagasjebrett og liknende.
På direkte spørsmål kunne hun likevel ikke peke på for eksempel
sykkelbjellen. Hvis en frase blir forstått blir imidlertid ikke
kunnskapsmangel brukt som holdepunkt for at en ytring er en
ekkofrase.

“

Eksempel 17
JE: Marsvin har motor.
MA: Nei. Dyr har ikke motor.
Hva har motor?
JE: Bil. Fly. Og tog, Mari Ann!
Veps er et dyr, Mari Ann.
MA: Ja. Nesten som en flue (De har nettopp undersøkt en
plastflue i riktig størrelse).
JE: Veps er et lite dyr.
Sjiraff er et lite dyr.
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Eksempel 18
MA: Siv er syk i dag.
Hvor tror du Siv er i dag?
JE: På sykehuset.
MA: Nei. Hjemme i senga si på rommet sitt.
JE: Når man er sjuk kan man kjøre sjukebil til sjukehuset.
Det bråker en del.
MA: Ja, men det må man bare når man er veldig syk. Siv er
bare litt syk. Og da er man hjemme.
JE: Når man er sjuk er man glad.
MA: Hvorfor det?
JE: Når man er sjuk må man bli frisk.
Både den første og den siste ytringen i Eksempel 17 er faktuelt feil.
De to siste av Jan Eriks ytringer i Eksempel 18 bygger på manglende
forståelse av et ord (må) kan ha to betydninger, og den siste ytringen
likner også klart på et sitat. Allikevel vil ingen av disse ytringene bli
sett på som utsatte ekko.
Det synes som feil i ytringen kan bli brukt som et holdepunkt på
meningsløshet. Selv om frasen kan tilegnes en funksjon, synes det
som om feil bryter ned tilliten til at personen snakker meningsfullt.
Dette inkluderer leksikalske og grammatikalske, kontekstuelle og
faktuelle feil og for sterkt pathos i frasen i forhold til innholdet.
Leksikalske og grammatikalske feil, og særlig pronomenfeil (Kanner,
1946), er den klart hyppigste årsaken til at en ytring blir oppfattet
som en ekkofrase.
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Eksempel 19
JE er på tur i skogen og sammen med resten av klassen på
rasteplassen. Han er i ferd med å gå tilbake til skolen da Tove,
kontaktlæreren hans (T), roper adjø.
T: Ha det, Jan Erik.
JE: Ha det, Jan Erik
MA: Ha det bra, Jan Erik.
Og da må du si?
JE: Ha det, Tove.
Opplevelsen av at en ytring er et ekko, skyldes her i høy grad at fokus
blir satt på leksikalsk mening i stedet for bruk (Prizant og Duchan,
1981). Jan Erik sier adjø til Tove (bruk), til tross for
pronomenreversalen (leksikalsk meningsfeil); – noe alle
samværspartnerne, også Tove, vet. Kunnskap om hvorledes personen
bruker dem gir nøkkelen til hvorledes de konkrete ekkoytringene
eventuelt kan forstås. Forståelsen bygger ikke på ordene i utsagnet
(Schuler, 1979). Dette er skillet mellom språket i bruk versus
leksikalsk mening (For en diskusjon se Martinsen, Nærland og von
Tetzchner, 2007).
Mennesker med autisme-spektrum forstyrrelser har kontekstuelle
forståelsesproblemer. Ofte tar de det som gitt at andre forstår dem,
og de snakker ofte om ting som ligger utenfor situasjonen.
Et eksempel er en gutt som på høstparten, og uten at påsken hadde
vært på tale, plutselig sa: «Hvorfor hang de andre der?».
Eksempel 20 og 21 viser kontekstuelle feil som Jan Erik gjorde.
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Eksempel 20
MA: Vi går ut av døra.
Har du nøkkel?
Da låser vi.
JE: Så låser vi.
Vi låser.
MA: Ja.
JE: Låser.
MA: Og så skal vi følge veggen bortover.
JE: Lita som ei teskje.
Eksempel 21
JE er i dårlig form. Han sitter sammen med MA og kjenner på
den taktile dagsplanen. Han sier:
Først på grupperom og så i gymsalen. Han orker ikke klippe
håret sitt.
Er du sykemeldt?
Han er syk.
Den utsatte ekkofrasen i Eksempel 20 kommer antakelig fra historier
om Teskjekjerringa av Alf Prøysen. De siste tre frasene i Eksempel 21
er assosiert til en tidligere situasjon hvor han også var i dårlig form.
Alle ekkofrasene synes å gjenspeile følelser eller private tanker.
Mange av Jan Eriks kontekstbrudd er sagt i affekt. Sosial klønethet
gjør også at utsatte ekkofraser ofte ville ha gjenspeilet
selvhøytidelighet, urimelig formalitet eller upassende pathos, hvis en
voksen hadde sagt dem. Et eksempel på for høy grad av formalitet er:
«Tusen takk for at vi har jobba, da», som Jan Erik sa etter en
arbeidsøkt på skolen. Eksempler på selvhøytidelighet og pathos, er:
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Eksempel 22
JE: Jeg er god og snill.
MA: Ja, det er du.
JE: Jeg må være den beste Jan Erik som skal reise til 		
Grevlingstua seinere i dag.
Eksempel 23
JE ble sint da MA presset ham til å jobbe. Han roet seg og
etter en stund sa han med høytidelig stemme:
Og jeg må følge min far.
Og jeg må følge Mari Ann, min far.
De to ekkoene i Eksempel 23 er antakelig hentet fra «Løvenes
Konge», hvor rollefiguren uttrykker lydighet i forhold til sin far.
Ekkofrasen blir framført med sammenliknbar måte å snakke på som i
fortellingen. Både antall eksempler på pathos og graden av pathos
syntes å øke etter hvert som Jan Erik fikk bedre språkferdigheter.
Eksempel 24
Jeg er så spent på det.
Jammen jeg er så tenksom også. Å ja, veldig tenksom.
Men vet du hva?
Ja, tenksom viser detta.
Jeg har 100 tenksommer!
(Litt senere)
Å, veit du hva?
Jeg lengter etter Grevlingstua, jeg.
Jeg har 100 lengsler.
Å ja, veldig 100 lengsler!
For lengsler viser detta.
Åja, veldig lengsel!
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Alle årsaker til å tro at personen ikke forstår hva vedkommende selv
sier er i praksis holdepunkt for meningsløshet. De viktigste av slike
holdepunkt er forsøkt satt opp i Tabell 3. Holdepunktene er hentet
både fra litteraturen og fra egne erfaringer med Jan Erik. Det er skilt
mellom generelle og spesifikke holdepunkt. Se Tabell 3 under.
Tabell 3. Holdepunkter for meningsløshet
Generelle

Spesifikke
1. Idiomatiske kjennetegn*

Fraselikhet

2. Gjenkjennelse av ytringen
3. Ytringen inneholder henvisning uten referanse
4.

Voksenlikhet

Ytringen lyder som noe en voksen kan ha sagt

5. Veslevoksent, kansellispråk
6. Passer ikke personens kognitive og språklige nivå

For kognitivt
krevende

7. Idiosynkratisk språkbruk og forståelse
8. Ytringen er verbalistisk
9.

Feil

Misforståelse

Leksikalske og grammatiske feil

10.

Kontekstuelle feil

11.

Faktuelle feil

12.

For stort pathos

13.

Overser vanlige småbarns måte å bruke språk på

14.

Fokus på partnerens oppfatning og selvinstruks

15.

Undervurderer personen

* = Peters kriterier på uanalyserte enheter
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Knytningen til situasjonen
Ekkofraser er ofte knyttet til en pågående aktivitet. En gutt sang for
eksempel om klipping mens han klippet i papir og sa The engine is
flying (Maskinen flyr), mens han sprang omkring og holdt et modellfly
opp i luften (Kanner, 1943). Den samme gutten kom også med utsagn
som Kanner så på som «verbale ritualer». Gutten pleide for eksempel
å si: «Eat it or I won’t give you tomatoes, but if you eat it, I will give
you tomatoes». Utsagnet kom ofte når han skulle spise, men også i
andre ikke-spiserelaterte situasjoner. Dette er en meget kjent type
ekkolali. Jan Erik ville tilsvarende at nærpersonene skulle si det
samme hver gang før han startet opp med en aktivitet. En del
ekkofraser blir også brukt som selvinstrukser. Et svært slående
eksempel er en gutt som sa: «Don’t throw the dog off the balcony»
(Ikke kast hunden ut fra
balkongen) som en selvinstruksjon
om ikke å kaste ting (Kanner,
... ser man ofte slike
1946). Bakgrunnen var at gutten
selvinstrukser når personer
tidligere var blitt kraftig tilrettesatt
skal læres opp til å følge
av sin mor, da han kastet en
bestemte prosedyrer ...
lekehund ut fra balkongen på et
hotell. Bruk av frasen som en
selvinstruksjon om ikke å kaste
ulike ting, ikke bare leketøy, fulgte gutten i årevis framover.
Tilsvarende ba en gutt med autisme moren sin om å gi ham en fast
instruks på hvert ledd i en atferdskjede som han fulgte når han skulle
sette på bordet (Prizant, 1983). I klinisk praksis ser man ofte slike
selvinstrukser når personer skal læres opp til å følge bestemte
prosedyrer; for eksempel atferdskjeder innen ADL. En gutt som ble
lært opp til å lage vafler, og som fikk et målebeger med påklistret tape
for å vite hvor mye melk det var i oppskriften, sa for eksempel
vanemessig «Helt opp», når han helte melken i begeret. Et Jan Erikeksempel er:

“
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Eksempel 25
Gutten prøver en ny rutsjebane som er høyere enn den han er
vant med. Han utforsker den og klatrer opp og sklir mens han
prater samtidig. Han trenger støtte når han skal sette seg på
toppen av rutsjebanen, men feier vekk Sivs hånd når han er på
plass, og han sklir alene ned.
Det var voldsomt!
Hjelp meg.
Vil ikke holde!
Skal Siv holde handa?
Kom, så sklir vi!
Kom, så sitter vi! Kom, så går vi bort til sklia! (Går bort til
rutsjebanen igjen)
Skal jeg holde deg? (Ber om hjelp fra Siv)
Hold meg!
Gå opp trappa først, så sklir vi.
Både verbale ritualer og selvinstrukser er ufokuserte funksjoner.
Det beste eksemplet på en ufokusert funksjon er imidlertid
selvstimulering, hvor man tenker seg at personen produserer ekkolali
fordi eget våkenhetsnivå er blitt ubehagelig lavt.
Ting som personen hører i spesielt opphissende situasjoner blir ofte
senere gjentatt som en utsatt ekkofrase (Martinsen, 1982). De fleste
affektive sitatene gjenspeiler ikke et ønske om å kommunisere; noe
som har ført til en antakelse om at de blir utløst nærmest refleksivt,
som et følelsesuttrykk (Prizant og Duchan, 1981). Det finnes
imidlertid også eksempler på mer bevisst bruk av ekkolali i
følelsesladde situasjoner. En jente som hadde mange lekedyr hun var
glad i – særlig en hund og en kanin – kjente igjen opplevelsen av å
være i ferd med å bli lei seg og opphisset. Hun pleide da å regulere
seg selv ved blant annet å rope hunder gråter ikke, kaniner gråter
ikke, blekkspruter gråter ikke og dinosaurer gråter ikke. Opphavet til
selvreguleringen var at moren hennes tidligere hadde pekt på
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lekehunden og lekekaninen og sagt: hunden gråter ikke og kaninen
gråter ikke, for å få henne fra å gråte (Kanner, 1946).
Jan Erik var spesielt sårbar og i den tidlige perioden angstfull,
ulykkelig, urolig og vanskelig å kommunisere med. Han kunne gråte i
timesvis om gangen, og han skrek, hylte og kastet ting uten at
nærpersonene alltid forsto hvorfor. Av og til ropte han i følelsesmessig
opprør på mennesker han kjente og som ikke var tilstede. Mye av det
Jan Erik sa i negativ affekt var følelsesladde ekkofraser. Inntrykket er
at gutten assosierte til situasjoner hvor han tidligere hadde hatt
tilsvarende vonde følelser og siterte mennesker som han da hadde
vært sammen med. Jan Eriks affektive ekkolali støtter sterkt
påstanden om at utsatte, ikke-kommunikative ekkofraser ofte har
form av kommandoer eller irettesettelser adressert til personen selv
(Wooton, 1999). Ofte representerer affektive sitater også et
kontekstbrudd.
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Eksempel 26
JE kommer rett fra en overnatting borte, sier han ikke vil på
skolen og er i tydelig ulage. Dette synes imidlertid å gå over,
og alt går fint til MA går fra ham midt på dagen for ikke å
komme tilbake den dagen. JE blir da urolig og begynner å hyle.
Han slår seg selv i hodet, klyper seg i hånda og sier:
Jeg lugger, Mari Ann.
Jeg slo meg.
Er du sint?
Er du lei deg?
Faen, Mari Ann!
Mari Ann kom så tidlig!
Jeg vil ikke være sammen med deg.
Aj-aj, aj-aj.
Jeg har så vondt i beinet.
Det går over det, Mari Ann.
Det går over det, Siv.
Nå kommer Mari Ann.
Marsipankake.

Lærerne brukte frasen det går over og servering av kake som to av
flere bevisste trøstestrategier. Jan Erik adopterte disse strategiene og
brukte dem for å roe og trøste seg selv7. I situasjonen som Eksempel
26 beskriver, både slo og lugget gutten seg selv og sa at han hadde
vondt i beinet. Dette illustrerer hans bruk av «somatisering». Han viste
både til faktuelle og imaginære kilder til ubehag for å legitimere at han
var ulykkelig og gråt, noe som synes viktig for utviklingen av hans
forståelse av egne følelser. I Eksempel 27 sier Jan Erik at han kløp
seg. Dette er korrekt, men de andre «somatiseringene» han nevner er
faktuelt feil
Eksempel 27
Jeg flasser på fingeren.
Jeg brant meg på ålbogen.
Jeg gråter.
Klemte du fingeren på døra.
Jeg slo meg i nesa for det gjør vondt!
Jeg ramla ned trappa for det gjør vondt, Irene!
(Navn på tidligere, fraværende lærer, som det er lenge siden
JE sist møtte)
Jeg ramla ned trappa!
Jeg har så vondt i øra mine, Irene!
Jeg klyper meg under armen.
Å, får du blåmerke.
Det gjør så vondt!
Han var meget opptatt av når det var rett at han selv og andre gråt, og
hans «somatisering» bør sees i lys av dette. Slik opptatthet av hva
som er rett, er typisk for mennesker med autisme og Asperger
syndrom (Martinsen et al., 2006).

For beskrivelse av hvorledes lærerne trøstet JE og hans adopsjon av
trøstestrategiene, se Høyvoll Prios (2008). Masteroppgave under ferdigstilling
ved ISP,UiO.
7
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Eksempel 28
Det gjør så vondt!
Jeg klemte fingra.
Da kan man skrike.
Jan Eriks fortvilelse var ektefølt og dyp. Allikevel skjønte lærerne raskt
at det ofte lå til grunn hendelser som mennesker uten autisme gjerne
opplever som banale. Etter hvert som han ble mer tilgjengelig når han
var i ulage, kunne gutten også selv gjøre rede for dette; fra først av en
tid etter at fortvilelsen var overstått.
Eksempel 29
JE: Jeg ble så sint fordi jeg ikke skulle gråte.
Jeg skreik og ula.
Og så sa du «u-u-u» (om seg selv).
S: Har du lyst til å gråte?
JE: Nei. Du er blid, du (om seg selv)
S: Hvorfor ble du sint?
JE: Jo, fordi jeg ikke kunne kjøre bil.
Jan Erik mislikte sterkt forandringer og reagerte særs negativt på nye
og uforutsigbare hendelser. Store hendelser og omkalfatringer av
hverdagen – som da han fikk en ny bror – satte ham ut i lang tid.
I periodene med ubehag virker det som han var spesielt opptatt av hva
som skulle skje; særlig av rekkefølgen av aktiviteter og hvem han
skulle være sammen med. Tidlig i observasjonsperioden, hvor han
ofte var i ulage, kunne interessen for hva som skulle skje i hvilken
rekkefølge virke nesten tvangspreget. Interessen for hva som var rett
– hvordan ord skulle brukes og når han kunne gråte – syntes spesielt
sterk i perioder hvor han var i ulage. Det virket også som
assosiasjonene hans var løsere og at han snakket mer
usammenhengende i slike perioder enn ellers. På en dårlig dag hvor
han tidligere hadde vært svært ulykkelig, sa han for eksempel:
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Eksempel 30
Jeg heter Jan Erik.
Du heter Ekika. (Antakelig en papegøye)
Den er ikke dø no’n sted.
Den sier Jan Erik.
Frakk er ikke et dyr.
Kom pakkene ut av en frakk.
Sykebil og brannbil har sirene.
Vanligvis har ekkolaliens knytning til situasjonen blitt sett på som
uttrykk for assosiasjon til situasjonselementer. Jan Erik illustrerte at
ekkotalen ofte er knyttet til følelser, og han assosierte også til
positive følelser som glede, trivsel og opplevelsen av mestring. Som
vist i Tabell 1, synes det som personen i tillegg kan assosiere til
smerte og spesielle sanseinntrykk. Kanskje er slike knytninger de
beste eksemplene på ufunksjonell assosiativ binding mellom en
ekkofrase og en situasjon.
Opptatthet av lyder og ords uttale finnes såvel hos vanlige barn, som
hos blinde barn og hos barn med autisme-spekter forstyrrelser. Tidlig i
språkutviklingen blir for eksempel
lydlike ord (homologier) gjerne
oppfattet også som meningslike.
... lydlike ord
Dette gjelder spesielt for barn med
(homologier) blir gjerne
autisme og Asperger syndrom.
gjerne oppfattet også
Barn med autisme er ofte svært
som meningslike.
opptatt av ords uttale og ordleker
(Martinsen et al., 2006) og bruker
gjerne ekkofraser i ordleken
(Prizant og Duchan 1981; Gense og Gense, 2005). Blinde barn blir
naturlig spesielt opptatt av lyder. De har ofte verbal rollelek og i tillegg
også lyd- og ordlek som ikke er rettet til andre (Urwin 1983). Jan Erik
viste mange eksempler på at han syntes at lydlike ord var morsomme
i seg selv, og han likte også å tulle med ord.

“
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Eksempel 31
JE: Fleip
MA: Hva er fleip?
JE: Se-beb
MA: Er se-beb fleip?
JE: Se-beb er tulleord er fleip
Å vri på navn var også morsomt. Jan Erik kunne for eksempel slå
Karine og Erik sammen til Karin Erikson og med god latter ble Mari
Ann en gang kalt Mary Anny. Det var således mange eksempler på at
lyder var interessante og fanget guttens oppmerksomhet. Men en
«lydbånd» metafor – at ekkobarn oppfatter og kan gjengi lyder nesten
perfekt, selv om de ikke forstår hva lydene betyr – synes lite egnet til
å forklare Jan Eriks atferd. Til det feilhørte og fordreide han for ofte
lyder i sin uttale av ord. Han forvekslet også ord med andre, lydlike
ord. For eksempel kalte han boblestoff (bobbleplast) for bobbalistoff
og hammer for hebom. Et eksempel på en lydmessig basert
ordforveksling er:
Eksempel 32
JE og MA sitter og prater sammen, og JE sier uten
foranledning:
JE: Du, svineri.
MA: Hva er svineri?
JE: I xx
MA: Fortell om svineri
JE: Det er xx
MA: Hva gjør man der?
JE: Spiser
MA: Er det Spiseriet du mener? (en kafé)
JE: Ja
Forekomsten av verbalisme er typisk høy når barna tar utgangspunkt i
et målord for å forklare hva tingen som ordet betegner er (von
Tetzchner og Martinsen, 1980).
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Eksempel 33
E: Vet du hva en øks er?
B: En øks kan du økse med.
Etter von Tetzchner og Martinsen, 1980
Jan Erik hadde flere tilsvarende eksempler:
Eksempel 34
JE og S snakker sammen og kommer inn på vedkløyveren som
ikke er hos mormor, men hjemme der han bor.
S: Hva skjer med veden da?
JE: Da blir veden kløyvd sammen.
Veakløyveren er kløyven.
S: Hva bruker vi veden til da?
JE: Til å klippe ved.
I flere tilfeller syntes det også som at Jan Erik gikk ut i fra at ord
hadde samme mening uansett hvilken lingvistisk kontekst de forekom i.
Eksempel 35
Danmark er et land, Siv.
Spareland er óg et land.
En viktig og lite vektlagt innsikt hos Kanner (1946) er at tolkningen av
en ekkofrase må uttrykkes ved språk brukt i en overført betydning.
I noen slike tilfeller er personen også selv klar over hvorledes han
bruker ekkofrasen. En gutt brukte for eksempel 55 i betydningen
«bestemor». På direkte spørsmål forklarte gutten at han hadde to
bestemødre én som var 63 og én som var 55 år gammel. Han var
mest glad i hun som var 55 år, og derfor hadde han begynt med å
bruke 55 som et navn på henne. Deretter begynte han senere å bruke
55 som en generell betegnelse på en bestemor (Kanner, 1946).
Bruken av 55 som navn på bestemoren som gutten likte best er et
metonym; dvs. at et attributt eller en egenskap ved en ting eller et
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menneske – som yndlingsbestemorens alder – står for hele tingen
eller mennesket. Dette er en meget vanlig språkbruk. Et ofte brukt
eksempel er at «Stortinget» blir kalt Løvebakken, stedet hvor
stortingsbygningen ligger og Stortinget samles. Tilsvarende kunne
en kelner si «han Campari’n som sitter der borte». En annen av
Kanners gutter brukte et metonym til å snakke om seg selv. Han leste
flytende og kalte seg selv for Blum, når foreldrene hans trakk i tvil at
han snakket sant (Kanner, 1946). Forklaringen kom fram da gutten
ved en anledning pekte på en avisreklame hvor det sto: Blum tells the
truth. En tredje gutt brukte først metaforen hjemmebakeri for brødkurv
og generaliserte senere hjemmebakeri til å være en betegnelse på
alle slags kurver. En ung, velutdannet mann med Asperger syndrom
som ble stilt et spørsmål om hvorledes samlivet med kjæresten var,
svarte det er mindre Aristotelisk nå. I overført betydning fortalte
mannen på denne måten at kjæresten og han ikke lengre pleide å ha
samleie; – mindre Aristotelisk = platonsk.
Høytfungerende mennesker med autisme-spektrum vansker lager
således nye ord og fraser som er språk i overført betydning til tross
for at de ofte ikke forstår andres metaforbruk. De kan imidlertid også
forstå andres metaforer, hvis disse er knyttet til begreper og
kunnskapsområder som de selv
behersker. En høytfungerende ung
... lager således nye ord
dame med autisme hadde vokst
opp med båt og ofte seilt langs
og fraser som er
kysten i barndommen. Hun hadde
språk i overført betydning
også spesiell interesse for
til tross for at de ofte
navigasjon. En gang trengte hun
ikke forstår andres
hjelp til å lage seg en individuell
plan. En hjelper sammenliknet da
metaforbruk.
hennes framtidige liv med en
båtreise fra Bergen til Trondheim
og foreslo at hun skulle sette alle vennene sine på land i Måløy. Dette
var en metafor hun forsto. Grunnmetaforen Livet er en reise ble her
brukt for å fremme forståelsen. Etter hvert er det også mange
vellykkede eksempler på bruk av reisen som metafor i undervisningen

“
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av matematikk for høytfungerende barn med autisme og Asperger
syndrom (Martinsen et al., 2006). Kognitive metaforer (Lakoff og
Johnson, 1980, 1999; Lakoff og Núñes, 2000) synes således å være
grunnlag for forståelse hos mennesker med autisme-spektrum
forstyrrelser på lik linje med andre mennesker. Generelt letter bruk av
metaforer forståelsen ved å ankre abstrakte begreper til konkrete
forhold som alle mennesker møter i sin hverdag. Sett slik skulle aktiv
bruk av metaforer og annen overført språkbruk være godt egnet til å
forklare abstraksjoner til mennesker med autistiske
forståelsesproblemer – på samme måte som at for eksempel visuell
konkretisering, blir brukt for gruppen. I tråd med dette bruker barn
som ikke forstår ting godt metaforer hvis det er umulig å gi en konkret
referanse (Winner, 1988). Antakelig skyldes mangelfull
metaforforståelse hos mennesker med autismespektrum forstyrrelser
hovedsakelig mangel på nødvendige sosiale og kulturelle kunnskaper.
Det er vanskelig å forklare fokuserte funksjoner som uttrykkes i et
avansert språk med personens forståelse av formuleringen av
funksjonen, særlig når personen har relativt dårlige språklige
ferdigheter. Tilhørerens forståelse kan i slike tilfeller bli forvekslet
med personens forståelse. Gutten som pleide å si ikke kast hunden
ut fra balkongen som en selvinstruks om ikke å kaste noe, er et egnet
eksempel. Problemet er hva som skjedde da gutten overførte det å
«kaste» fra å kaste en lekehund ned fra en balkong til for eksempel å
kaste en brødskive på et familiemedlem. Kanskje er løsningen at
ekkofrasene blir brukt som enkeltord i tilfeller hvor personen bruker
dem som intendert kommunikasjon til andre og ekvivalent med ulike
former for ikke-språklig kommunikasjon, når frasenes funksjon i større
grad er ufokusert. Ekkofrasen i eksemplet kan således betraktes som
en gestalt som gutten brukte ekvivalent med måten de første
enkeltordene i et barns vokabular vanligvis blir brukt. Kanner
impliserte et tilsvarende syn. Han hevdet at en ekkofrase først blir
meningsfull for personen selv, når personens erfaring blir knyttet til
frasens generaliserte mening. Slik generalisering, hevdet Kanner, gjør
også frasens mening offentlig tilgjengelig (Kanner, 1946).
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Bruken av ekkolali er meget kreativ. Jan Erik bruker for eksempel
ekkofrasene til å utforske hvorledes ord og fraser kan brukes, og det
ligger mye tenkning og engasjement i det han sier. Han gjør for
eksempel om ord for fysiske forhold til beskrivelser av egne følelser
og opplevelser. Spenningen knyttet til å hoppe og ake blir for
eksempel omtalt som gjøre litt høyt og gjøre litt bratt. Han gjør også
om verb til substantiver.
Eksempel 36
Det var en falling og så faller du ned.
Falling er hopp.
Det var en falling og så hoppa du.
Han synes også å bruke en ovenfra-og-ned strategi typisk for en
holistisk språkutvikling til å gjøre om på faste fraser. I et eksempel
hvor han arbeider med sin språkforståelse blir for eksempel uttrykket
det tar rotta på deg til det tar bia på deg.
Eksempel 37
JE: Det tar bia på deg.
Bia må få lov til å stikke.
Det er spisst det!
Leikeklokka på skolen har sånn
(Noen har fortalt JE at viseren på skoleklokka er spiss, 		
og han har kjent på en lekeklokke).
Spiss på beinet.
S: Hvorfor det (tydelig overveldet)
JE: For det er vondt!
Kråka har spiss
(JE har fått kjenne på en utstoppet kråke).
Sprøyta i armen er spiss.
S: Hva skjer da?
JE: Da gråter du.
Helsesøstra er hos doktorn.
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Det synes meget klart at ekkofrasene ikke er meningsløse for Jan Erik
selv. Tvertimot, gjenspeiler mange av dem hva han tenker på og
prøver å forstå. Ekkofrasene demonstrerer også hvor intimt Jan Eriks
språkforståelse henger sammen med hans forståelse av sin egen
verden. Når frasene kommer tilsynelatende utenfor konteksten, virker
det ofte som om han snakker om noe han har tenkt på.
Eksempel 38
Dø er no’ som blir borte, det.
Avslutte, det er når man slutter.

Oppsummering og diskusjon
I de siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på
ekkolali, hvor ekkolaliens funksjonalitet er blitt sterkere vektlagt.
Allikevel bør forståelsen av ekkolaliens positive betydning styrkes
ytterligere. Særlig må ekkolaliens rolle i språkutviklingen bli tatt bedre
hensyn til, og oppfattelsen av ekkofraser som meningsløse
lydimitasjoner trenger å bli forandret. Det er etter hvert mange
eksempler på funksjonell bruk av ekkolali. Ekkotalen brukes blant
annet funksjonelt som kontroll av egen atferd, følelsesregulering og
selvinstruksjon. Etter hvert blir den også brukt ekvivalent med tidlige
enkeltord, og høytfungerende personer bruker av og til ekkofraser
bevisst metaforisk. I tillegg blir ekkofrasene brukt til å øve på uttale
og ordbruk og som redskap til å forstå omverdenen bedre. Hvis
ekkolali blir betraktet som imitasjon, skulle videre samme
regelmessighet gjelde som i annen imitasjon av lyder og aktiviteter;
– hvor det er vist at meningsfullhet og kjenthet øker sannsynligheten
for imitasjon. Antakelig er ekkolalien ikke meningsløs for personen
selv, men personlig meningsfull helt fra taleutviklingen starter.
Ekkolalien synes således funksjonell, også i de tilfellene hvor andre
mennesker mangler holdepunkter for å tolke den meningsfullt.
Assosiasjon til følelser og stemninger ligger nærmest det tradisjonelle
synet på ekkolali som tegn på meningsløse assosiasjoner. Imidlertid
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blir ekkolali selv i følelsesladde situasjoner brukt funksjonelt som
følelsesregulering og som et uttrykk for at personen ønsker trøst.
En holistisk og en analytisk språkutvikling forekommer parallelt, og
uanalyserte enheter er byggesteinene i den holistiske språkutviklingen.
Ekkofraser blir til slike uanalyserte enheter, når de fester seg på
situasjonen. Det burde derfor bli allment akseptert at ekkolali er del
av en normal språkutvikling.
Det er også behov for en klarere forståelse av hvorledes ekkolali blir
brukt i samtaler. Barn utvikler tidlig forståelse av regler for å delta i en
dialog, og de bruker disse reglene også i samtaler på senere
utviklingstrinn. De tidlige dialogferdighetene er antakelig utgangspunkt
for de paralingvistiske reglene som voksne, vanlige språkbrukere
følger i sine samtaler. Det virker som barn med forstyrret
språkutvikling beholder en uutviklet variant av dialogreglene mye
lengre enn vanlige barn, som ganske tidlig tillemper reglene til vanlig
voksen bruk. I samtalene blir ekkobarna derfor ofte tiltrodd å bruke de
samme reglene som dem de voksne følger. Ekkobarn som oppfører
seg i tråd med sine egne dialogferdigheter, blir derfor ofte misforstått
og sett på som masete.
Ekkolalien utvikles i takt med den øvrige språkutviklingen. Tidlig
ekkolali ser ut til å bli brukt på samme måte som ulike former av
ikke-språklig kommunikasjon. Senere ekkofraser brukes ofte
ekvivalent med vanlige barns bruk av ett-ords ytringer. I alt 14
påstander om ekkolali er satt opp og sammenfattet i Tabell 4.
Påstandene er arrangert i rekkefølge slik at de korresponderer
suksessivt med stadig mer utviklede stadier i en ekkolaliutvikling.
De kan leses som kommentarer på rådende teori på feltet og som et
forsøk på å sette ekkolali inn i en språkutviklingskontekst.
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Tabell 4. Påstander om ekkolali

Påstander

1.

Ekkotalen gjenspeiler personens assosiasjoner til en gitt situasjon

2.

Assosiasjonene er private og idiosynkratiske, og mangelen på
offentlige kriterier gjør det ofte vanskelig å forstå ekkotalen

3.

Inntrykket av at assosiasjonene er private, styrkes av at ekkotalen
ofte ikke framstår som en henvendelse eller kommunikasjon til en
samtalepartner

4.

Forståelsen av ekkoytringene krever god kunnskap om personen og
personens hverdag

5.

Kunnskap om ekkofrasenes opprinnelse er ofte sentral for
tolkningen av dem

6.

Tolkningen av ekkofrasene er i en tidlig fase ofte avansert og
gjerne metaforisk

7.

Ekkofrasene blir etter hvert lettere å forstå, fordi de «passer»
stadig bedre til situasjonen

8.

Situasjonstilknytningen gjør det mulig å beskrive ekkolaliens
funksjoner

9.

Ekkolali er startpunktet på en holistisk språkutvikling

10.

Ekkolaliens funksjoner blir mer språklike og nyanserte etterhvert
som barnet utvikler seg

11.

Det dannes en lingvistisk ramme som gir vokabularvekst

12.

Det blir stadig flere setninger med tydelige fraserester

13.

Ytterlig nedbryting av ekkofrasene gir læring av syntaks, semantikk
og øker vokabularet

14.

Frasepreget forsvinner samtidig som språk, kognisjon og sosial og
kulturell kunnskap stadig utvikles
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Det er ingen grunn til å tro at ekkobarn har spesielle evner som gjør
det mulig for dem å huske lydsammensetninger bedre enn andre barn
– heller ikke at ekkobarn har flere assosiasjoner. Andre mennesker
har trolig like mange assosiasjoner, og like mange av deres
assosiasjoner er også av privat karakter og utilgjengelige for andre.
Forskjellen ligger i ekkobarnas mangelfulle forståelse av andres
perspektiv. Dette gjør at de ikke velger og utformer det de snakker om
ut fra hvilke muligheter samværspartnerne har for å forstå det som
blir formidlet; - in casu tilpasse sine assosiasjoner til kulturelle krav.
Botemidlet mot at ekkolalien oppleves som meningsløs er at viktige
samværspartnere får inngående kjennskap til personen. God
kunnskap om personen gjør tolkningene av ekkofrasene lettere; særlig
når kildene til frasene er kjente. Foreldre får vanligvis god
nærpersonkunnskap gjennom sitt samvær med barnet. I tillegg er det
mange faste lærere som lærer seg
å kjenne personens individuelle
God kunnskap om
særtrekk. Slike nærpersoner er
personen gjør tolkningene
imidlertid de eneste som kan oppnå
å kjenne personen tilstrekkelig godt,
av ekkofrasene lettere ...
og de har et ansvar for å formidle
sin nærpersonkunnskap til de øvrige
aktørene i personens tilbud. Hjelpeapparatets rolle er å oppmuntre
nærpersonene til å gi så nøyaktige beskrivelser at personens
individualitet kan farge tilbudet. Fagfolk har i tillegg en viktig funksjon i
formidling av kunnskap om personens funksjonshemning og av
kliniske erfaringer med andre som har samme diagnose. Fagfolkene
har også et ansvar for å gjøre nærpersonene oppmerksomme på
forhold som kan være særlig viktige for personen. Generelt er det
behov for mer individualiserte tilbud enn hva som er tilfellet i dag.
Egentlig kreves det en spesialisert samspillskompetanse. Personen
må både bli sett og forstått. Det å «se» personen innebærer i første
rekke at ulike forhold blir sett under ett på en helhetlig måte. Først
når personen kommer i fokus, blir det på samme tid oppmerksomhet
mot såvel personens individualitet, gruppemessige tilhørighet, sosiale
miljø og forhistorie samt på ønsker og visjoner om personens framtid.

“
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Artikkelen, «Bruk av pronomen og egennavn hos en blind gutt med
autisme» tar for seg pronomenbruken og bruk av navn på seg selv og
andre hos en blind gutt med autisme. Prosjektgruppen har fulgt gutten
tett opp i nærmere åtte år. Vi kjenner guttens utvikling over lengre tid,
vet hvordan hans livssituasjon er, hva han er interessert i og hva han
vanligvis vil kommunisere om. Vi kjenner også til begrensningene for
hans forståelse. Gutten er særegen og spesiell.
Gjennom observasjonsperioden viser gutten stor variasjon i sin bruk
av pronomen. Han har på samme tid både korrekt og feil bruk av
egennavn, andres navn og alle typer pronomener. Korrekt bruk av
navn og pronomen synes å være knyttet til hvor godt gutten forstår
situasjonen og det som blir formidlet. Riktig bruk er ofte knyttet til
hverdagsfraser som han kjenner godt.
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En av flere mulige forklaringer for pronomenreversaler er at barn som
ikke ser, har langt færre holdepunkter for å bygge opp sin kunnskap
om verden når synet mangler. Det er vanskelig å få oversikt over ting
som befinner seg utenfor armlengdes avstand, forandringer i det
fysiske miljøet, hvem som er tilstede, hvor i rommet personene er, hva
andre er oppmerksomme på, gester og ikke-språklige uttrykk som
forteller om andres reaksjoner og følelser. Det er også vanskelig å
oppfatte annen visuell informasjon om det sosiale og fysiske miljøet.
Slik begrenser synstapet barnas muligheter til å forstå sine
omgivelser og tilegne seg sosial og kulturell kunnskap.
Pronomenbruken hos gutten er sammensatt og gjenspeiler flere
forhold. Den er påvirket av utviklingen av språklige og kognitive
ferdigheter, og det synes som tilegnelsen av sosial og kulturell
forståelse er sentral. For å forstå fenomenet er det nødvendig å
skjønne hvordan guttens doble funksjonshemning farger hans
forståelse og ferdigheter, blant annet hans behov for oversikt og
trygghet og problemer med å forstå menneskelige relasjoner. Man må
kjenne gutten godt – som en individuell og unik person – for å forstå
hans interesser, problemer og måte å kommunisere på.
Feil pronomenbruk kan se ut til å henge sammen med personens
egen, og ofte idiosynkratiske forståelse av hva ord betyr, sosiale
situasjoner, andre mennesker og seg selv. Etter hvert som forståelsen
utvikles endrer også pronomenbruken seg, men den vil allikevel
fortsatt være idiosynkratisk og personlig formet. Riktig bruk av
pronomen forekommer sikrest når den inngår i motiverte ytringer og
når personens forståelse tilsvarer vanlig språkforståelse.
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This article explores how 11 pupils with severe visual impairment
cope with reading activities in inclusive Norwegian schools. All
pupils received instruction in braille and print, and used an
audio-text format. Having multiple reading options provided
possibilities for pupils to achieve reading skills, but also
generated stress. Theories of stress and coping used to analyse
the pupils’ descriptions of the reading challenges indicated that
pupils used various problem-focused and emotion-focused
strategies, making it possible for resource-strong pupils to excel.
Resource-weak pupils, however, daily struggled with or avoided
reading. Some refocused their efforts towards joyful non-reading
activities. When professional competence and support in
choosing reading media was minimal, option availability became
a burden and left pupils to cope on their own.

Keywords: braille; children’s voices; coping; coping strategies;
inclusive school; learning environment; participation; reading
activities; reading competence; visual impairment.

Introduction
Reading skills are important for a pupil’s academic achievement,
personal development and participation in school activities
(Lyster & Frost, 2008; Programme for International Student
Assessment [PISA], 2006a, 2006b; United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, 2005). Regular activities in
inclusive schools require written language, such as written
assignments, whole-classroom instruction, interaction with peers, and
group work. Reading acquisition is
therefore given a high priority in
the Norwegian inclusive school
... but use of more than
(Norwegian Ministry of Education
one reading media
and Research, 2007). For children
often presents serious
who are visually impaired, reading
acquisition can be tedious and
practical, academic
time-consuming. Some pupils will
and psychological
benefit from learning both braille
challenges within the
and print, but use of more than
inclusive school ...
one reading media often presents
serious practical, academic and
psychological challenges within the
inclusive school (Fellenius, 1999b; Rogers, 2007). Coping with these
challenges is, however, imperative for reaping the benefits of formal
education.

“

The aim of this article is to describe how pupils who have received
basic instruction in both braille and print experience and cope with
reading activities in inclusive schools in Norway.
Severe visual impairment is defined as visual acuity of 0.1 (20/200)
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or below, reduction of the visual field, or disturbance in visual
perception (Baird & Moore, 1993). Such impairment presents major
challenges in reading print (Fellenius, 1999b), and requires
specialised instruction and use of technical devices in order to master
reading tasks and activities (Barraga, 2004; Corn & Koenig, 2002).
Despite adapted teaching and the use of reading devices, the pupils’
reading rate is often slow and their persistence in reading is limited
(Fellenius, 1996). Text in audio format could therefore be used for
access to the core curriculum and for leisure reading. Listening to text
instead of reading braille or print, however, limits input of spelling and
grammar (Wilkinson, Trantham, & Koenig, 2001). In order to gain full
access to the written language, professionals at Huseby and
Tambartun Resource Centres often recommend that pupils with
severe visual impairment use text in an audio format as a supplement
to braille or print (Selnes & Hunstad, 2000).

Background
Previous reports about pupils who read both braille and print mainly
address procedures for selecting appropriate learning media
(Holbrook, 2009; Jennings, 1999; Koenig, 1996; Mangold & Mangold,
1989), or describe the reading skills and instruction provided in both
reading media (Holbrook & Koenig, 1992; Lusk & Corn, 2006a,
2006b; Selnes & Hunstad, 2000). The individual prerequisites for
reading for pupils with visual impairment are complex (Keil, 2004),
and further research addressing the use of both braille and print in
the inclusive school has been recommended (Fellenius, 1999b; Rogers,
2007; Selnes & Hunstad, 2000). By understanding the benefits of
braille, print and text in audio format, new insight into the reading
support needs of pupils with severe visual impairment may be gained.
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Braille was introduced during the twentieth century in order for pupils
to gain sufficient reading skills. This was the case even though they
were able to read print (Barraga, 1976, 2004). Since the 1970s,
there has been an ongoing discussion concerning the benefits from
learning and using braille for pupils with severe visual impairment
(Hatlen & Spungin, 2008). One issue is that for most pupils sufficient
reading skills can be acquired by the use of their residual vision and
optical devices. Rather than using energy learning braille, stimulation
and training of a child’s vision and use of optical devices have been
suggested (Barraga, 1976, 2004). Another issue is that the
challenges in reading (despite the use of devices) make it relevant for
some pupils to learn both braille and print (Koenig, 1996; Wilkinson
et al., 2001). Skills in using several reading media make it possible to
select the most appropriate reading media according to individual
needs and reading tasks (Hatlen & Spungin, 2008; Koenig &
Holbrook, 1989; Mangold & Mangold, 1989; Rogers, 2007).
In research that addressed reading acquisition of pupils with visual
impairment, Fellenius (1996) defines reading competence as a level
of reading skill sufficient to master
the requirements for reading in
different tasks and activities.
... professionals
Reading print and braille is
recommended
possible through the use of
instruction in both
assistive reading devices such as
braille displays and close circuit
braille and print for
television systems (CCTVs) with
pupils with severe visual
close and distance cameras.
impairment in Norway.
However, these devices are
technically advanced, and relevant
instruction is required in order to
use them well (Cooper & Nichols, 2007; Fellenius, 1999a; Gerber,
2003; Kelly, 2009). During the 1990s these devices provided new
possibilities for using both braille and print in reading activities.

“
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In Norway, the government provided these devices to pupils with
severe visual impairment. Since it was possible to choose braille or
print in accordance with the reading tasks and activities, professionals
recommended instruction in both braille and print for pupils with
severe visual impairment in Norway (Selnes & Hunstad, 2000).
Developing reading skills in braille requires continual and specific
support (Hatlen & Spungin, 2008; McCall, 1997; Wall, Sitar, Erin,
Wormsley, & Herlich, 2009; Wormsley, 2004). Despite the availability
of reading devices, specialist teachers report that reading print often
seemed to require a great deal of the pupils’ energy. Pupils who
require instruction in the use of both braille and print therefore need
competent support in order to master various reading tasks and
activities as well as further their reading development (Fellenius,
1999b; Hatlen & Spungin, 2008; Holbrook & Koenig, 1992;
Rönnbäck, de Verdier, & Winberg, 2009).
In Norway, pupils with severe visual impairment are included in
inclusive schools from Grade 1. Their parents and teachers are
entitled to receive support from specialist teachers in their local area
or from the two National Resource Centres for Individuals with Visual
Impairment. In addition to legal rights to adaptation of the educational
setting, pupils with severe visual impairment have legal rights to
instruction in braille and in the use of reading devices (Norwegian
Ministry of Education and Research, 1998). For the most part, the
pupils follow the national core curriculum, but those who are unable to
do so have individually adapted educational plans (Norwegian Ministry
of Education and Research, 2004).
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In 2004, a research project examined the reading of 11 pupils in
Grades 5 to 10 for whom instruction in both braille and print had been
recommended by specialist teachers. The first part of this project
evaluated the pupils’ reading acquisition and strategies in reading
(Vik & Fellenius, 2007). The pupils’ reading rate and levels of
comprehension were assessed on the basis of reading tests in both
braille and print (Læringssenteret, 2003, 2004; Nasjonalt
Læremiddelsenter, 1999). The prerequisites for reading acquisition

varied amongst the pupils, and the majority faced problems mastering
reading tasks in braille and print. Their main difficulties were a slow
reading rate, poor decoding of symbols, and a lack of persistence in
reading. Four of the 11 pupils used both braille and print in reading
activities, while the rest used either braille or print. Use of text in
audio format was the predominant reading strategy for the majority of
the pupils.
The second part of the project addressed support in reading, in terms
of teachers’ and parents’ competencies in braille and use of the
pupils’ reading devices (Vik,
2008). The findings indicated the
need for further investigation at an
... teachers’ insights into
individual level. The present study
pupils’ situation and
attempts to supplement the two
sense of ownership
previous studies by capturing the
pupils’ subjective descriptions of
of the educational
their reading experience. Increased
programmes were key
insight into the pupils’ situation
factors for successful
may be achieved by listening to
inclusion.
their voices, including their own
descriptions, examples and
evaluations (Clark, McQuail, &
Moss, 2003; Davies & Thurston, 2006). By carefully noting what the
pupils say, how they say it and what their actions convey, it may be
possible to interpret and understand the child’s perspective (Tangen,
2008). This approach is also useful for providing insight into what is
necessary to achieve inclusion (Allan, 2006; Hatchman & Rolland,
2001; Lassen & Midkiff, 2007; Tangen, 2009). Griangreco (1997)
found that teachers’ insights into pupils’ situation and sense of
ownership of the educational programmes were key factors for
successful inclusion. Listening to children’s voices is also an
important factor in making individual educational plans meaningful
“road maps” for curriculum and instruction. The understanding of
pupils’ mastery of reading activities is important when providing
support for literacy development (PISA, 2006a).

“
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A Theory of Stress and Coping
In order to understand the challenges faced by pupils who use various
reading media and to better understand the way children manage their
situation, the study presented in this article applies Lazarus and
Folkman’s theory of stress and coping (Beresford, 1994; Lazarus &
Folkman, 1991; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). This theory
allows the children’s appraisals to be taken into consideration and
was used to analyse the data.
Coping can be defined as the process of managing external or internal
demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of
the individual (Lazarus & Folkman, 1984; Skinner & Zimmer-Gembeck,
2007). This positive orientation to understanding challenges in human
functioning and learning connects theory, research and practice
(Lazarus, 2000; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Stanton, Parsa,
& Austenfeld, 2005; Tennen, Affleck, Armeli, & Carney, 2000).
Lazarus’ theory is more than 50 years old, but is still regarded as a
main theory in the field of coping (Somerfield & McCrae, 2000). This
theory has been applied to investigations of medical, psychological,
social and educational stressors (Larson, 2000; Lassen, 1998;
Sommerschild, 1998). Since the theory of coping delineates the
impact of stressors (demands), availability of resources and choice of
strategies (Frydenberg & Cunningham, 1999; Lassen, 1998; Lazarus
& Folkman, 1991; Nakamura & Csikszentmihalyi, 2005;
Sommerschild, 1998), it is possible for researchers and clinicians to
capture both the coping process and its various elements. The holistic
approach to the coping processes therefore makes Lazarus and
Folkman’s (1991) theory relevant for qualitative research within
special education and this study.

246

In their theory of stress and coping (Figure 1 depicts the theory as a
model), Lazarus and Folkman (1991) refer to three levels of appraisal
that direct the coping process. At the first (primary) appraisal level,
individuals evaluate how stressors affect their wellbeing and
functioning. If stressors are deemed irrelevant or positive, no further
analysis is necessary. If regarded as stressful enough to be harmful,
threatening or challenging, further appraisal of how to cope with the
stressors is imperative. Thus, the individual continues the appraisal
process at the secondary level by analysing the availability of personal
and socio-ecological resources relevant for coping with the stressor.
At the third level of appraisal, the individual chooses the best possible
coping strategies to use based on which resources are available
(Beresford, 1994; Lazarus & Folkman, 1991). The two main types of
coping strategies are problem-focused strategies that directly address
how to solve the challenges and emotion-focused strategies which
provide psychological relief from the stressors (Lazarus & Folkman,
1991; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). There are infinite varieties
of specific strategies within the two main categories. Skinner, Edge,
Altman, and Sherwood (2003) classified the most predominantly used
strategies into 12 categories, which they named “higher-ordered
families of coping”. Examples of the categories include direct
problem-solving, information-seeking, selfreliance, support-seeking,
social isolation, accommodation and helplessness. Such general
categories have a common element, but individualised coping
strategies are influenced by personality, temperament, age and
gender. When the chosen coping strate¬gies are applied, the
questions of whether the individual feels better and is able to cope
with the stressor need to be addressed. The process may be activated
several times to achieve a satisfactory outcome.
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Lazarus and Folkman (1991) acknowledge that not all problems can be
solved. Some may simply have to be endured. Accepting this can be a
form of coping, which is not uncommon for pupils with special needs
(Lassen, 1998; Sommerschild, 1998). The coping process may
furthermore result in uncovering new stressors, thereby activating a
new process of analysis and strategy choice (Lazarus & Folkman,
1991). Based on the aim of the study, the following three research
questions were identified:
· Which coping strategies do pupils with severe visual
impairment choose when engaging in reading activities?
· Which personal and socio-ecological resources are
available to them during their reading activities and how do
the pupils use these resources in coping with them?
· How do the pupils describe their experiences and
challenges related to the reading activities in the inclusive
school setting?

Method
Participants
The study involved pupils with severe visual impairment in Grades 5 to
10 (age 10–15 years), their classroom teachers, assistant teachers
(i.e., a second teacher with responsibility for instruction for pupils with
visual impairment), and their parents. The criteria for participating were
that the pupils: received basic instruction in both braille and print; had
Norwegian as their native language; and attended Grades 5 to 10 in
inclusive schools. Written information on the study was distributed by
the two National Resource Centres for the Visually Impaired to pupils
who met the criteria for the study, their parents and teachers. The
research was conducted according to the national ethical guidelines
(Den Nasjonale Forskningsetiske Komité for Samfunnsvitenskap og
Humaniora, NESH, 2006). This included obtaining written, informed
consent from all participants (pupils, parents and teachers).
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How Pupils with Severe Visual Impairment Describe Coping
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Figure 1. The process model of stress and coping.
Source: Lazarus and Folkman (1991), adapted by Beresford (1994, p. 173). Reprinted with permission from the Journal of Child Psychology and Psychiatry, published by Wiley-Blackwell.

Figure 1. The process model of stress and coping. Source: Lazarus and
Method
Folkman (1991), adapted by Beresford (1994, p. 173). Reprinted with
Participants
permission from the Journal of Child Psychology and Psychiatry,
The study involved pupils with severe visual impairment in Grades 5 to 10 (age 10–15
published by Wiley-Blackwell.
years), their classroom teachers, assistant teachers (i.e., a second teacher with responsibility
for instruction for pupils with visual impairment), and their parents. The criteria for participating were that the pupils: received basic instruction in both braille and print; had Norwegian as their native language; and attended Grades 5 to 10 in inclusive schools. Written
information on the study was distributed by the two National Resource Centres for the
Visually Impaired to pupils who met the criteria for the study, their parents and teachers.
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Thirteen of the 34 pupils registered as readers of braille at the
Resource Centres had received instruction in both braille and print.
Two of these pupils, their teachers and parents did not respond to the
invitation to participate in the research project. The final sample
consisted of 11 pupils, their teachers and parents. Information about
the participants is presented in Table 1. Data concerning the pupils’
health were provided from a short questionnaire to the specialist
teachers in part one of the study (Vik & Fellenius, 2007).
The pupils’ classroom and assistant teachers had completed a
minimum of three years of teacher education. The number of
participating teachers varied for each pupil according to the
organisation of the educational programmes at each school. For two
children, both parents were interviewed; but for nine children, only
one of the parents (three fathers and six mothers) was interviewed.
Measures
The pupils’ coping processes were assessed by the use of
semi-structured interviews. Three separate interview guides for pupils,
teachers and parents were created. All questions in the interview
guides were organised according to topics, and included either
open-ended or rating items. The rating-response items were often
used as a follow-up to the open-ended questions within a topic. The
open-ended questions were intended to provide descriptions of the
respondents’ subjective experiences (Dalen, 2004; Gall, Gall, & Borg,
2007). Rating scales were made using a four-point (Likert-type) scale.
Respondents were, for example, asked to evaluate various types of
skills or available resources as “very good”, “satisfactory”,
“sometimes satisfactory”, or “not so good”.
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Table 1. Participating pupils, teachers and parents.
Teachers (n)a

Pupils

Parents (n)a

Health condition

Pseudonym
b

Adam
Bill
Belle
Bob
Charles
Claudia
David
Eddy
Ellab
Florenceb
Francineb

Grade/Age
(years)
Impairment
5/10
6/11
6/11
6/11
7/12
7/12
8/13
9/14
9/14
10/15
10/15

additionalc

Visual
Visual additional
Visual progressived
Visuale
Visual
Visual
Visual progressive
Visual
Visual additional
Visual additional
Progressive

Near visual
acuity
0.05 (20/400)
0.16 (20/126)
0.2 (20/100)
0.08 (20/25)
0.03 (20/640)
0.03 (20/640)
0.02 (20/1000)
0.1 (20/200)
0.1 (20/200)
0.1 (20/200)
0.17 (20/118)

Classroom Assistant
1
–
1
1
–
–
1
–
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

Notes: a1 = one of the parents, 2 = both parents. bPupil with an individual educational plan. cA diagnosis that can
inﬂuence persistence and concentration. dProgressive eye conditions. eNo impairment in addition to their reduced
vision.

The Interview Guide for Pupils
In order to understand the pupils’ choice of coping strategies
(Research Question 1), the children were asked open-ended questions
that focused on their rationale for
choosing braille, print or text in
... asked to evaluate their
audio format. These questions
emphasised the pupils’ analyses
personal resources such
of the benefits and difficulties of
as their reading skills ...
using and combining various
persistence in using CCTV,
reading media to cope with reading
hobbies and talents ...
tasks and activities. As such, they
also included descriptions of their
experiences and challenges in the
inclusive setting that provided a basis for understanding the coping
strategies they applied. Research Question 2 addressed personal and
socio-ecological resources. The pupils were asked to evaluate their

“
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personal resources such as their reading skills (on a four¬point
scale), persistence in using CCTV, hobbies and talents that they
considered strengths, interests and aspirations (i.e., hopes for the
future). They were also asked about available socio-ecological
resources such as: special educational training, support from
teachers, assistant teachers and parents and support from peers and
friends. Research Question 3 focused on the pupils’ experiences of
stress related to their visual impairment and its consequences for
participating in reading activities. They were asked to express how the
visual impairment and their reading skills affected the completion
of individual work, whole-classroom instruction, group work and
homework. The pupils were also asked about their experiences with
reading media, self-reliance when working with written material and
their experiences with reading devices.
The Interview Guides for Teachers and Parents
To investigate the resources upon which pupils built their coping
strategies, the teachers were asked to describe the pupils’ academic
competence, reading and writing skills, tasksolving skills and ability to
follow the national core curriculum. The teachers and parents were
also asked about the pupils’ social competence, such as interaction
skills and social behaviour, their personal strengths, such as
persistence in working with written material, and their motivation for
school activities. The teachers and parents described the availability
of human and technical resources in the learning environment, such
as reading devices, teacher support and practical and emotional
support from classmates.
In response to open-ended questions, the parents described their
involvement in the children’s homework (i.e., the type and degree of
support). The parents also described the children’s use of reading
devices both at school and at home.
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Procedure
All interviews were conducted at the pupils’ schools or in their homes.
The pupil and his or her teacher(s) and parent(s) were interviewed
separately. For seven children, both the classroom teacher and
assistant teacher provided information (Table 1). Five teacher
interviews were individual, and six were carried out in pairs.
The investigator (first author) conducted, audio-taped and transcribed
the interviews. Quotations used in this article were collaboratively
translated from Norwegian to English by both authors.
The transcribed material was analysed in collaboration with the
second author based on the three levels of grounded theory (Strauss
& Corbin, 1998). At the first level (open coding), the transcribed
material was organised according to the structure of the interview
guides. Thereafter, the information was coded into axial (relational)
categories that became apparent from the subjective descriptions
(e.g., various socio-ecological and personal resources). Finally, the
responses were coded at a selective level using theoretical concepts
to identify central aspects of concern in this study (e.g., the pupils’
coping strategies). Both researchers read the transcribed data and
thereafter compared their categorisation for each pupil. When a
discrepancy in coding was evident, the item was reviewed on the
basis of the original grounded material. New or more precise
categories were formed, making it possible to cross-validate the
coding and to ensure, to the greatest extent possible, that
interpretations of the quotes were valid.
Responses to Research Question 1 were explored through analysing
in detail the pupils’ descriptions of their experiences with reading
activities. Although each child appeared to use a number of coping
strategies, a main strategy pattern that described his or her way of
coping became evident. Examples of categories that emerged from
the children’s responses were task-focused, independent,
verbal-expressive, and help-seeking strategies.
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Research Question 2 examined the appraisal of available resources
(see Figure 1, Secondary Appraisal). The descriptions of available
resources were interpreted as “satisfactory”, “somewhat
satisfactory” or “limited”. When a respondent (child, teacher, or
parent) described the availability of resources as sufficient, it was
interpreted as “satisfactory” (a score of two). “Somewhat
satisfactory” was used when describing a situation where the
presence of resources was variable, and unmet needs for resources
appear regularly (a score of one). In cases where a respondent
reported a lack of resources, it was interpreted as “limited” (a score
of zero).
The categories of stress appraisal related to the four reading activities
were interpreted as “manageable”, “sometimes positive and
sometimes stressful”, or “stressful”. These categories corresponded
to the first level of appraisal in Lazarus and Folkman’s model of stress
and coping (see Figure 1). To illustrate variation in the degree of
stress experienced in the activities, the categories were scored by the
first investigator as zero, one, or two, respectively.

Results
The Pupils’ Experiences with Reading Activities
and Coping Strategies
The pupils’ subjective descriptions of reading activities indicated use
of both problem¬focused and emotion-focused coping strategies, as
well as differences in the degree of stress. All but one pupil appraised
their visual impairment as relevant and taxing with respect to their
participation in an inclusive school. They described the school
situation as one with daily challenges. These included handling
reading devices, maintaining an adequate reading rate in order to
complete the reading activities, a lack of stamina when working with
printed material, and a lack of access to texts. In the next section, the
pupils’ descriptions of how they managed these challenges using
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coping strategies (the third level of appraisal) are presented.
Availability of personal and socio-ecological resources is presented in
Tables 2 and 3 (the second appraisal level). The pupils’ appraisal of
stress in reading activities (the first appraisal level) is presented in
Table 4. The assumption was that when faced with challenges in
reading activities, pupils who follow the curriculum (Group 1) were
more likely to rely on personal resources than pupils with individual
educational plans (Group 2). Therefore, the pupils were arranged into
Group 1 and Group 2 in the presentation of the results.
Pupils with Task-focused Coping Strategies
Charles and David used braille, print and text in audio format
depending on the tasks and purposes of the reading activity. Their
teachers reported that the boys worked hard and had several personal
and socio-ecological resources. Both boys and their teachers
expressed high aspirations for the future. Charles wanted to become
an author and was ambitious and goal¬oriented. He explained: “It is
fun to learn – finding out about
things … I probably read a little
I like using braille
more (than the others) – but I used
when I want to give
to read more. I think I read very
well.” Despite considerable
my eyes a rest ...
persistence when using the CCTV
(two hours), listening to text was
his preferred way of reading,
“because then I can sit and relax – just lie on the sofa and really relax
and listen”. At school Charles used print for most tasks, but also read
braille when he was tired. He said: “I like using braille when I want to
give my eyes a rest, and when I am reading in bed it’s good because
then I don’t need the light on. I can hide the book under the covers.”
He felt he contributed in class and enjoyed working with other pupils
who would read to him from the blackboard: “We talk together and it’s
social.” His task-focused attitude was evident when he said, “I also
like working alone because then I won’t be disturbed.”
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David appreciated having the choice of several reading media. He
said, “If I only use print, I get very tired.” He preferred reading written
material on his computer or listening to text on DAISY.1 He
emphasised the importance of receiving “good quality text in audio
format”. David described group work in the following way: “We sit
together around my computer, and I write. Sometimes they read from
the encyclopaedia, and I print out the text for all the members of the
group.” His sincere, task-focused attitude towards the work was
evident in his statement: “Nothing is better than it [group work] if the
other pupils are prepared to work, but it depends.”
Both Charles and David described undertaking homework
independently, receiving support from their parents when it was really
needed. In addition to problem-focused strategies, they also reported
using emotion-focused coping strategies, including use of DAISY for
leisure reading, sport, computer games or chess, and spending time
with friends.
Pupils with Independent-selective Coping Strategies
Eddy, Belle and Bob emphasised their interests – Eddy with
computers, Bob with music and computer games, and Belle with
animals and reading books. They preferred to focus on their interests
rather than on school subjects.
The three pupils displayed strong
opinions about their preferred
Their appraisal was
reading medium. Belle and Bob
based on a cost
rejected braille as they found it
analysis of how to use their
inefficient. Their appraisal was
based on a cost analysis of how to
time and energy on
use their time and energy on
meaningful activities ...
meaningful activities, and at the
same time doing just enough
school work to get by.
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Eddy’s teacher described him as somewhat “laid back”, waiting for
help to get started on assignments in class, and generally displaying
a casual attitude. He was a very sociable pupil and enjoyed interacting
with his sighted peers. He said: “It’s fun to participate in oral
activities in class. Then we don’t have to write so much.” Eddy
estimated his persistence in using the CCTV as more than two hours.
He said, “I mostly read print, but it’s practical to read braille too.”
Braille was used for taking notes from the blackboard. For most
subjects, written material was accessible on DAISY. Eddy explained:
I hardly ever use braille at home. It’s been years since I used
it. I have been thinking of keeping the braille display at
school. I prefer Zoom-text at home. Since I read so much
braille at school, it would be nice to use Zoom only at home.
He described using the computer extensively for online communication
such as chatting and surfing on the
Internet and playing games.
For these reading tasks he
I have nothing
believed print was the appropriate
against this
reading medium. He explained:
Mr. Braille, but it’s
“As soon as you start the
not right for me ...
computer, Windows is available,
and you start reading straight
away.” Belle avoided situations that she found taxing or boring. She
described using her CCTV and the distance camera infrequently: “It’s
awful. Everyone waves into the camera. I can’t be bothered with it.
Even if they don’t do it [wave], I wouldn’t use it. It’s awful and I can’t
read what’s there.” Belle described the challenges she encounters in
group work: “They [the classmates] don’t understand my needs. They
really don’t know me. They don’t know how I feel and are not always
kind to me.” She often chose to work alone on her computer because:
“It’s so quiet. And then I can prove that I can do things too.”
Her teachers described Belle as a creative problem-solver. When her
computer did not start, she identified the problem and was able to fix
it. In the interview, Belle explained that it was through pursuing
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hobbies that she experienced meaning, mastery and joy. Her hobbies
served as emotion-focused strategies. She planned to work with
animals in the future.
Bob’s teachers described him as “an honest boy with a bubbly
personality and a good sense of humour”. Bob was motivated to learn
and had a good memory, from which he benefited academically. He
did not want to stand out in the class. His teachers thought this
partially influenced his decision not to use braille. Bob said:
It is a complete waste of time and I don’t think we should
continue (practising reading braille). I have nothing against
this Mr. Braille, but it’s not right for me – it’s tiring –
I hope I won’t be forced to use it!
Despite his one to two hours of persistence with the CCTV, he said he
would rather use his energy listening to texts and music and using the
computer.
Pupils with Expressive-verbal Coping Strategies
Bill and Claudia appraised their learning as quite taxing and were
dissatisfied with their reading competence. They often relied on text in
audio format or being read to, rejecting braille as an appropriate
reading medium. Their teachers described them as involved in class
discussions. However, their social behaviour (disrupting class) often
made group work and interaction in informal contexts difficult for
teachers and other pupils.
Bill’s self-appraisal seemed influenced by a serious medical condition
that made him physically tired (Table 1). However, through extensive
use of DAISY and assistance in reading, he appraised several reading
activities as manageable challenges. His teacher said he was able to
participate in the core curriculum because of his “very good, detailed
memory of what he hears and reads”, his general knowledge and
verbal ability. Bill enjoyed watching films for relaxation.
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Claudia reported more than two hours’ persistence in using the CCTV.
Her teacher described a limited persistence in completing reading
activities. She avoided stressful social situations, and she lacked the
stamina to meet academic
challenges. When appraising her
most favoured reading strategy,
I get so tired and my
she said: “Audio is best because
neck hurts.
then I don’t have to keep my eyes
so close to the book”, and she
continued, “I get so tired and my
neck hurts”. Her personal resources included the ability to establish
relationships with adults, her creative skills such as making
handicrafts and her physical abilities such as swimming. The teacher
reported that Claudia often exaggerated the negative implications of
her impairment. At the same time, Claudia had high (perhaps
somewhat unrealistic) hopes for the future.

“

Pupils with Expressive-verbal and Help-seeking Coping Strategies
The four pupils with individual educational plans (Adam, Ella, Florence
and Francine) described extensive use of text in audio format. All the
pupils except for Francine were dissatisfied with their reading skills.
The pupils’ descriptions revealed that they relied heavily on verbal
interaction with peers and teachers.
Adam and Florence both seemed to use their social skills when
seeking help. Despite his serious chronic illness, Adam appraised the
four reading activities as manageable challenges. The teachers
characterised him as a charming, well-adjusted, happy pupil with
“good auditory skills, consideration for other pupils and a sense of
responsibility”. He brightened up the class with his positive attitude
and received extensive support from his classmates. The teachers
described a positive atmosphere in the classroom where the pupils
supported each other: “When the class see that he has succeeded in
something, there is spontaneous applause and comments like ‘good
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– that’s great, Adam’. It is as if they are proud of him.” Adam said:
“I like talking a lot. So I ask for help. It’s easier to ask one of the girls
who I think is nice. But there are many nice pupils in the class.”
Teachers, however, reported that Adam faced some challenges in
establishing positive interactions with his sighted peers during breaks.
For example, they said that Adam contributed socially by offering short
courses in braille to his classmates. These examples illustrate
Adam’s use of not only personal resources, but also socio-ecological
ones. Florence often received practical help from three of her
classmates or her assistant teacher in challenging situations. She
experienced reading as very strenuous and said: “My eyes get worn
out from reading print” and “tired in my fingers from reading braille
because my fingertips get sore”. She usually chose listening in class
and using text in audio format as preferred activities. She said:
“If I have to read, I have to read.” The teachers reported that Florence
made good use of her memory and residual vision.

at

Francine and Ella also relied heavily on text in audio format and
expressive-verbal coping strategies. Francine read braille and Ella
used both braille and print. They were both talented musically and
composed music and lyrics, sang, and played instruments. Both of
them hoped to continue developing their musical talents. Their
teachers reported that they used their musical talent when working on
projects at school. Ella found reading print tiring, and said, “I don’t
know anybody at this school who is
able to provide such support” (in
using the CCTV). Francine found it
I don’t know anybody
difficult to concentrate in the
this school who is able to
classroom. Her teachers described
provide such support.
her poor visual acuity and learning
braille as challenges. Her minimal
contact with peers, her lack of
initiative and her problematic social behaviour made group work
challenging for Francine. However, she appraised group work as a
manageable activity as then she was able to work with “cool people
and take part in fun activities”.
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“

In summary, the analysis of the pupils’ descriptions showed that they
all used problem¬focused coping strategies when completing reading
activities. They all used reading devices to some extent, sought help
from sighted peers and teachers, and listened to text. Leisure
activities gave them a break from school activities and renewed their
energy. These activities were often related to specific talents and
appeared to play an important role in helping the pupils cope
emotionally with the challenges they faced at school.
The Pupils’ Personal and Socio-ecological Resources
Personal resources, identified by pupils, teachers and parents,
including both competence and strength related to reading activities,
are presented in Table 2. The four subcategories of personal
competences were: academic, reading, technical, and social. The four
strengths subcategories were: motivation, persistence, self-reliance
and talents. The highest possible score for each subcategory was 16.
The scores for personal resources for the pupils who followed the
curriculum ranged from four to 16, while the scores for pupils who had
individual educational plans ranged from five to seven. Most of the
pupils who followed the curriculum reported more personal resources
than pupils with individual educational plans (73% versus 39%). The
personal resources that differentiated the groups of pupils were
persistence for reading (with CCTV), self-reliance, academic
competence and technical competence.
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Table 2. Pupils’ personal resources.
Competences
Pupil

A

R

Tech

Strengths
Soc

Mot

P

SR

Tal

Participating in the core curriculum (Group 1)
David
2
2
2
2
Charles
2
2
2
2
Eddy
2
2
2
2
Belle
2
2
2
1
Bob
2
1
1
1
Bill
2
0
2
0
Claudia
2
1
1
0
Total
14
10
12
8

2
2
1
1
1
1
0
8

2
2
2
2
1
0
0
9

2
2
2
2
2
1
0
11

2
2
2
2
1
1
0
10

16
16
15
14
10
7
4
82

With individual educational plans (Group 2)
Adam
0
0
1
Florence
1
0
1
Ella
1
0
0
Francine
1
2
1
Total
3
2
3

1
1
2
0
4

0
0
0
0
0

0
1
1
1
3

2
0
2
2
6

6
5
7
7
25

2
1
1
0
4

Total

Notes: A = Academic competence (teachers’ report); R = pupils’ description of own reading competence; Tech =
ability to use technical devices (pupils’ evaluation); Soc = social competence (i.e., collaborating and interacting
with peers) (teachers’ report); Mot = motivation (i.e., involvement, drive and engagement in the classroom)
(teachers’ report); P = persistence for reading (teachers’ report); SR = self-reliance in working with written
material (pupils’ report); Tal = talents (pupils’ report).

The availability of socio-ecological resources in reading activities
organised into the four categories is presented in Table 3.
The highest possible score of available socio-ecological resources was
eight. Most of the pupils who followed the curriculum reported more
socio-ecological resources than pupils with individual educational
plans (91% versus 69%). The most frequently reported category of
support in both groups was teacher resources. This included
adaptation of written material, individual instruction and assistance in
reading. In general, the majority of the parents expressed some
difficulties in providing sufficient support for homework. These
difficulties were related to insufficient competence in using the pupils’
reading devices, lack of insight into the pupils’ academic programmes
or lack of time. The parents of three pupils (Charles, David and Eddy)
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reported that they had provided regular support at the primary school
level, but at the time of the study
the children used their reading
devices and completed their
... the majority of the
homework independently. The
parents expressed
parents of two pupils (Bill and Ella)
some
provided regular support such as
reading texts orally and assisting
difficulties in
with reading devices. Adam and
providing sufficient
Francine received regular support
support for homework.
with homework at school, as they
were normally tired after school
and would not be able to do their
homework in the evenings. Arrangements were made so that they
could do their homework at school and spend quality time with their
families in the evenings.

“

Table 3. Socio-ecological resources.
Learning environment support
Pupil

Reading

Teacher

Classmates

Parents

Total

Participating in the core curriculum (Group 1)
David
2
2
Charles
2
2
Eddy
2
2
Belle
2
2
Bob
2
2
Bill
1
2
Claudia
1
0
Total
12
12

1
2
2
1
1
0
0
7

2
2
1
2
0
2
1
8

7
8
7
7
5
5
2
41

With individual educational plans (Group 2)
Adam
1
2
Florence
1
1
Ella
1
2
Francine
2
2
Total
5
7

2
1
1
0
4

2
1
2
1
6

7
4
6
5
22

Note: Degree of available resources: 2 = satisfactory; 1 = somewhat; 0 = limited.
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For pupils following the core curriculum, there appeared to be a
relationship between the pupils’ personal and socio-ecological
resources. The pupils with the most socioecological resources
(Charles, David, Eddy, Belle and Bob) also indicated they had a
very high level of personal resources available. Pupils with few
socio-ecological resources also had few personal resources available.
For pupils with individual educational plans, there was no clear
relationship between resources and availability. They reported having
very limited personal resources, but almost equal availability of
socio-ecological resources compared with pupils who followed a core
curriculum. A major difference between these two groups was their
persistence in using CCTV, which seemed to be related to differences
in reading, academic competence and technical competence.
The Pupils’ Experiences of Stress in Coping with Reading Activities
The pupils’ appraisals of stress related to the four reading activities
(individual work, whole classroom instruction, group work, homework)
were identified on the basis of their subjective descriptions of
experiences.
The pupils’ appraisal of reading activities showed that only one pupil
in the sample experienced an overall high level (63%) of stress. The
rest of the sample reported 50% or less of their reading activities as
being stressful, despite the numerous challenges they faced on a
daily basis. One pupil reported that he experienced no stress.
On average, pupils with individual educational plans reported having
less stress in reading activities than the pupils who followed the
curriculum (25% versus 36%). Whole-classroom instruction appeared
the least stressful reading activity for both groups.
The following quotes illustrated the variations associated with stress
appraisal. Belle was worried about not being able to read in the
future. She said: “This is the world’s worst diagnosis. As soon as it is
dark, I am blind. But when I am playing the piano or riding, I can see.”
Her objective appraisal was, however, that she sometimes was blind,
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but for the most part was sighted. The fear of becoming increasingly
blind was realistic (Table 1), and
potentially harmful to her wellbeing. Eddy said, “I will take it as it
How in the world can
comes.” His appraisal seemed to
you [teacher] know what
be related to the present situation
is best for me?
and he did not appear to be
concerned about the future. Bob
clearly indicated that his appraisal
was subjective when he told his teacher: “How in the world can you
[teacher] know what is best for me? It’s not because I am upset I say
this. But you really can’t know this!” These examples provided the
basis for developing the numerical categorisation, but more
importantly gave qualitative descriptions essential for understanding
the pupils’ perspectives and appraisals.

“

Table 4. Primary level of appraisal of stress in reading activities.
Activity
Pupil

Individual

WCI

Group work

Homework

Total

Participating in the core curriculum (Group 1)
David
0
0
Charles
0
0
Eddy
2
0
Belle
1
0
Bob
0
1
Bill
1
1
Claudia
2
0
Total
6
2

1
1
0
0
1
1
2
6

0
1
0
2
1
1
1
6

1
2
2
3
3
4
5
20

With individual educational plans (Group 2)
Adam
0
0
Florence
1
0
Ella
1
0
Francine
1
0
Total
3
0

0
0
1
2
3

0
0
1
1
2

0
1
3
4
8

Notes: WCI = whole-classroom instruction. Pupils’ level of perceived stress: 0 = manageable challenge; 1 =
sometimes positive, sometimes stressful; 2 = stressful.
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Discussion
The first research question addressed which coping strategies pupils
with severe visual impairment choose when engaging in reading
activities. Results indicated that all pupils used emotion-focused
strategies based on individual interests and hobbies primarily
facilitating relaxation and regeneration of energy, but which also had
important secondary effects. Sport and music activities provided
experiences in social interaction and communication important for
developing the social competence necessary for participating in
inclusive classrooms (Norwegian Ministry of Education and Research,
2007). Sport also enhanced personal resources such as physical
endurance and health (Folkman & Moskowitz, 2000; Lazarus, 2000).
Reading (braille or print) for pleasure and relaxation (novels, song
texts, or the Internet) provided valuable training in reading and writing
in noncompetitive settings (outside school). Focusing on activities that
were meaningful inspired the pupils’ sense of learning and hope for
future education and careers (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2005;
Sommerschild, 1998; Tangen, 2009). The implication of this finding is
that the emotion-focused strategies serve several purposes:
relaxation, building personal resources, enhancing hope and inspiring
learning. Utilising emotion-focused strategies needs to be seriously
considered by parents, teachers and professionals because these
strat¬egies may be the main way to cope with a demanding life
situation for pupils with severe visual impairment.
The problem-focused strategies described by the pupils (task-focused,
independentselective, expressive-verbal and help-seeking)
corresponded to central categories identified for pupils without
disabilities (Frydenberg & Cunningham, 1999; Frydenberg & Lewis,
1991; Skinner et al., 2003). For the pupils in this study the strategies
appeared to have connotations beyond solving the challenges of
reading. Pupils with task-focused strategies chose reading media in
accordance with the reading task that developed self-efficacy
(Bandura, 2004) and the ability to balance reading braille or print and
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listening to text. To achieve this, pupils needed a high degree of
technical competence, flexibility and energy. Using independentselective strategies also requires
self-efficacy, but evaluation and
selection of the best strategy were
...the strategies
based on one’s own objectives.
appeared to have
These pupils were more rigid in
connotations beyond
their use of reading media and
solving the challenges
could be misconceived as lazy or
stubborn. Pupils who primarily
of reading.
used expressive-verbal coping
applied their communicative skills
to compensate for poor reading skills. They were able to follow the
core curriculum and cope academically under high levels of stress.
However, using this strategy seriously limited their experience with
grammar, spelling and written words, which are so relevant for
developing reading skills (Lyster & Frost, 2008; Rönbäck et al., 2009;
Snow, Burns, & Griffin, 1998; Webster & Roe, 1998). This strategy
can be contraindicative to fostering reading competence and could
delay or hamper coping with reading activities both in the present and
future. This also seemed to be the case for the pupils using helpseeking as their main problem-focused coping strategy. Their choice of
strategy alleviated stress and provided possibilities for social contact,
but extensive use of help-seeking appeared to lead to avoidance of
reading and helplessness (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000;
Skinner et al., 2003).

“

The second research question addressed availability and use of the
pupils’ personal and socio-ecological resources. Availability of five
personal resources (academic competence, reading competence,
technical competence, persistence, self-reliance) was generally
greater for pupils following a core curriculum than those with individual
plans. Persistence in reading with the CCTV seemed to be critical for
attaining academic competence, reading competence, technical
competence and self-reliance. All pupils with individual educational
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plans (who also had additional disabilities) showed limited
persistence. Their additional impairment may have influenced their
use of various options and needs for support. The findings in this
study, however, raise a question of whether their individual plans
prioritised the pupils’ enjoyment of school rather than their
development of skills and reading with the CCTV or braille. If this is
the case, the adapted educational plans may limit development of
essential personal resources rather than promoting them, raising both
educational and ethical issues.
Three socio-ecological resources (reading devices, teaching
resources, classmate support) were equally available for both groups,
while parental support was higher for the pupils with individual
educational plans. The pupils with individual educational plans did not
receive more socio-ecological support at school than pupils following
the core curriculum. This is a critical finding since pupils with
individual educational plans had a greater need for adaptation than
pupils who followed the core curriculum. The question of equity of
these two educational programmes needs to be considered further.
The results furthermore indicated personal variations of resource
availability from a pupil with total availability of all resources to one
with minimal availability. Both these pupils followed a core curriculum
and were academically strong, but their adapted educational settings
were unequal. Their appraisal of stress related to reading varied,
respectively, from minimal to a very high level, suggesting a
connection between availability of resources and experience with
stress. Upon closer analysis of all pupils, however, this connection
was not as obvious as it might seem. For example, two pupils who
experienced no or minimal stress had only one personal resource
(social competence), but by applying this extensively they were able to
obtain peer and teacher support, leading to inclusion and enjoyment
of school. For them, social competence became a key to gaining
socio-ecological resources. Another example was the verbal-expressive
strategy used, which relied heavily on verbal academic resources and
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compensated for a lack of other personal resources (reading,
motivation or persistence). This use appears to camouflage the pupils’
needs for adaptation and support. Therefore, evaluating the effect of
resource use, and not only resource availability, is central for
supporting pupils’ coping (Coyne & Racioppo, 2000).
The pupils’ descriptions of challenges (the third research question)
indicated that most pupils experienced less than one-half of the
reading activities as stressful. Two pupils with highly adaptive
instruction seemed to minimise reading as a stressor by reframing it
as a non-stressor. They primarily used text in audio format, seldom
struggling with braille or print, and instead focused on enjoying school.
This seemed possible because of their highly adapted education that
minimised stress, as well as their positive attitude to school and
social interaction. The four pupils who excelled in reading and
academics described how their skills made it possible for them to
participate and contribute in class activities. Their active engagement
gave them a platform for inclusion and peer acknowledgement. The
other pupils appeared to be at risk of remaining poor readers,
consequently experiencing academic difficulties as curriculum
demands increased. Two pupils coped marginally by extensively
compensating for their lack of reading and academic skills by
concentrating on hobbies. They
focused their efforts on that which
gave them meaning and social
... most pupils
recognition. While this was a
experienced less than
short-term solution, it might have
one-half of the reading
direct consequences as
educational demands increase.
activities as stressful.
Three pupils described living with
high levels of stress, academic
struggles and exclusion at school. This raises ethical issues with
regard to their educational situation (Befring, 1997; Befring & Lassen,
2007). The pupils’ descriptions indicated that functioning within the
inclusive school setting was more complex for these pupils with

“
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severe visual impairment than was at first obvious. If adaptation and
support from professionals are to be constructive for all pupils, they
need to be based on the pupils’ detailed descriptions of challenges,
resource availability and applicability. If not, the pupils are left to
struggle on their own in inclusive settings that, for some, do not seem
conducive to promoting functional reading.
Limitations of the Study
There are three serious limitations to this study. The first is the
unavailability of specific information about the pupils’ cognitive
functioning. The second limitation includes the use of group interviews
of some teachers and parents that pose questions about the study’s
validity since the informants could have influenced each other’s
descriptions (Gall et al., 2007; Kvale, 1996). Finally, sample size was
small. Therefore, findings should be interpreted with caution and
generalisations may not be possible. Further research with a larger
sample that considers these limitations is recommended. This could
be a comparative Scandinavian study or a follow-up of the original
group of pupils.

Conclusion
The holistic descriptions in this study based on the children’s
subjective experiences are unique, compared with previous reports,
thus providing new insight into use of braille, print and text in audio
format for pupils with severe visual impairment (Fellenius, 1999b;
Lusk & Corn, 2006a, 2006b; Rogers, 2007; Vik, 2008; Vik &
Fellenius, 2007). Functional coping is complex and requires numerous
personal and socio-ecological resources that are not always available.
Individually adapted educational plans do not seem to compensate for
the lack of resources and may even seriously limit development of
essential personal resources such as self-reliance and persistence in
reading activities. This study illustrates the importance of capturing
the nuances of the pupils’ coping strategies, which requires detailed

270

descriptions from children, parents and teachers. Both emotionfocused and problemfocused strategies appear to have functions
beyond what is obvious (Skinner et
al., 2003). These functions need
to be identified and reflected upon
Both emotion-focused
together with the pupils to
and problemfocused
systematically build a picture of
strategies appear to
competence in coping with reading
challenges (Lassen, 2008; Skinner
have functions beyond
& Zimmer-Gembeck, 2007). This
what is obvious.
requires a dynamic, positive
approach that includes
consideration of the pupils’ agency,
meaningfulness in school and educational alliances (Larson, 2000;
Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Tangen, 2009). It is not sufficient
to provide teacher resources, devices and training. Professionals,
teachers and parents must listen carefully to the children’s voices to
be able to mediate their use of resources and strategies (Giangreco,
1997; Nakamura & Csikszentmihalyi, 2005; van Kraayenoord, 2007).

“
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Individual and
Environmental
Conditions for the
Literacy Development
of Pupils with Severe
Visual Impairments
Astrid Kristin Vik
Her får vi et sammendrag av Viks artikkel publisert i Journal of
Assistive Technologies i 2008. Artikkelen beskriver individuelle og
miljømessige forhold som synes å påvirke elevenes muligheter til å
utvikle ferdigheter i multimodale lesemedier fra et systemteoretisk
perspektiv. Følgende problemstilling ble undersøkt: Hvordan kan
elevenes individuelle aspekter og kompetanse hos lærere og
foresatte ha påvirket leseutviklingen?

Metode: De individuelle aspektene omfattet leseferdigheter,
hjelpemidler, erfaringer med lesing og motivasjon for bruk av
multimodale lesemedier. Kompetanse hos foresatte og lærere
omfattet ferdigheter i punktskrift og IKT-hjelpemidler med tanke på å
kunne stimulere barnas leseutvikling og bruk av multimodale
lesemedier. I intervjuene beskrev elevene motivasjon for bruk av
punktskrift, visuell skrift og auditive tekster, erfaringer med ulike
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“

leseoppgaver og bruk av IKThjelpemidler. Lærere og foresattes
... elevene fikk
muligheter til å støtte elevene i
begrensede muligheter
bruk av multimodale lesemedier
til å utvikle punktskrift
ble forbundet med deres
kompetanse i punktskrift og
som et funksjonelt
IKT-hjelpemidler. Det involverte
lesemedium i praktiske
også samarbeid mellom skole og
lesesituasjoner.
hjem og tilførsel av kompetanse fra
meso- og eksonivåene.
Intervjudata ble kodet i kategorier
av erfaringer, kompetanse og kvalitet på oppfølgingen. Dette var
grunnlaget for å analysere kompetanse i læringsmiljø, stimulering til
leseutvikling og tilførsel av synsfaglig kompetanse.
Resultater: På bakgrunn av funnene i artikkelen av Vik og Fellenius
(2007) ble elevene organisert i to grupper. Gruppe 1 var elever som
var multilesere, og Gruppe 2 var elever som brukte auditive tekster og
leste enten punktskrift eller visuell skrift. For elevene i Gruppe 1
bygget anbefalingene om multimodale lesemedier på tverrfaglige
utredninger som ble fulgt opp med taktil stimulering fra tidlig
barnealder. I førskolealder og på barnetrinnet ble foresatte og lærere
tilført kompetanse fra alle nivåene i det synsfaglige hjelpeapparatet.
Det var tett samarbeid mellom skole og hjem. Foresatte beskrev
endringer i mulighetene til å følge opp barnas leseutvikling i løpet av
mellomtrinnet. På dette tidspunktet ble opplæringen i punktskrift ofte
organisert som individuelle aktiviteter, og elevene fikk begrensede
muligheter til å utvikle punktskrift som et funksjonelt lesemedium i
praktiske lesesituasjoner. For tre elever avtok veiledningen til skole og
hjem fra eksonivået før barna hadde utviklet funksjonelle
leseferdigheter i taktil lesing. Elevene fikk avanserte IKT-hjelpemidler.
De fleste foresatte kunne støtte barna i den grunnleggende
leseopplæringen i punktskrift, men manglet tilstrekkelig kompetanse
til å følge opp avansert bruk, spesielt knyttet til IKT-hjelpemidlene. På
ungdomstrinnet fikk også de fleste elevene nye lærere som manglet
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kompetanse i punktskrift og IKT-hjelpemidler. Tre elever beskrev
likevel bruk av hjelpemidlene som en integrert del av hverdagen på
skolen og i fritiden. CCTV, forstørringsprogram og DAISY-spillere var
funksjonelle hjelpemidler, mens leselist for punktskrift framstod med
begrenset funksjonalitet. Den fjerde eleven i gruppen av multilesere
hadde tilleggsvansker. Skole og hjem hadde oppfølging i punktskrift
fra enhet på eksonivå, men manglet tilstrekkelig kompetanse i bruk av
IKT-hjelpemidlene.
Av de syv elevene som valgte bort multimodale lesemedier i praktiske
lesesituasjoner, hadde fire tilleggsvansker. De fulgte ikke klassens
faglige progresjon i flere skolefag.
Fire elever hadde fortsatt
... de fleste hadde
individuelle timer i punktskrift.
lærere som manglet
Omfang av erfaringer med
leseoppgaver i multimodale
kompetanse innenfor
lesemedier varierte. Bortsett fra
punktskrift og
hos to elever var motivasjonen for
IKT-hjelpemidler.
punktskrift lav. Anbefaling om
multimodale lesemedier ble enten
gitt i forbindelse med skolestart
(tre elever), eller etter at lesekoden var knekket i visuell skrift (fire
elever). Ofte ble oppfølging i multimodale lesemedier gitt fra lokale
enheter eller region på mesonivå. Noen elever fikk tett oppfølging,
mens andre mottok veiledning to til fire ganger i året fra synspedagog
på mesonivået. De fleste foresatte manglet kompetanse i punktskrift
og i forhold til elevens IKT-hjelpemidler. Kompetansen hos lærerne
varierte sterkt. En elev hadde synspedagogisk kompetanse på skolen,
mens de fleste hadde lærere som manglet kompetanse innenfor
punktskrift og IKT-hjelpemidler. Det var begrenset samarbeid mellom
skole og hjem om stimulering, progresjon og bruk av multimodale
lesemedier.

“
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Lærere og foresatte til alle elevene var positive til
synspedagogtjenestene fra mesonivået når den lokale enheten ga tett
oppfølging. Flere beskrev oppfølgingen av IKT-hjelpemidlene fra NAV
som lite tilfredsstillende. Det var generelt positive vurderinger av
tjenestene fra kompetansesentrene. Flere foresatte opplevde
imidlertid at tilbudene ikke var tilstrekkelig tilpasset elevens behov i
forhold til multimodale lesemedier.
Konklusjon: Elevenes IKT-hjelpemidler for multimodale lesemedier ble
bare i begrenset grad utnyttet, spesielt i punktskrift. Manglende
tilførsel av kompetanse i punktskrift og hjelpemiddelbruk fra meso- og
eksonivåene til mikronivået, syntes å påvirke elevenes erfaringer med
multimodale lesemedier, motivasjon, leseutvikling og valg av
lesemedier. Funnene understreket betydningen av involvering og
samarbeid om leseutviklingen hos elev, foresatte og lærere, så vel
som samarbeid mellom enhetene på mikro-, meso- og eksonivåene.
Publisert i Journal of Assistive Technologies, desember 2008,
nr.4. Vol 2, s.4–15.
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Etter hjerneslag –
synsforstyrrelser og
lesing
Kari Opsal og Eva Sommerfeldt
– De ga meg fysioterapi og logopedi, men det var synsvanskene jeg
trengte hjelp til, sa en av de 14–15 000 som i 2007 fikk hjerneslag i
Norge. I dag er det utviklet metoder som kan bedre synsfunksjonen
for mange slagpasienter. Et prosjektarbeid ved Huseby
kompetansesenter viser at av 17 slagpasienter fikk samtlige
forbedret synsfunksjon og leseferdigheter etter et opplegg med
intensiv synspedagogisk trening.

Når leseferdigheten rammes
Undersøkelser angir at så mange som 20–60 % av alle slagpasienter
får synsforstyrrelser etter slag. Når tallene spriker skyldes det at det
dreier seg om ulike former for synsvansker. For dem det gjelder, kan
synsproblemene gjøre hverdagen svært krevende både praktisk og
sosialt.
At konsekvensene kan bli store, kunne vi lese om i artikkelen «Lesing
etter hjerneslag» i Spesialpedagogikk 5/2009. Her fikk vi godt belyst
hvordan fem personer opplevde å få redusert sine leseferdigheter
etter hjerneslag. Artikkelen var interessant lesning for oss som har
jobbet med personer med ulike synsvansker etter hjerneslag og andre
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hjerneskader. Vi kjente igjen mange av utsagnene, og satte
spørsmåltegn ved om ikke problemene med lesing ofte skyldtes
synsvansker. Det som var trist, var
at informantene (og kanskje
forfatterne?) lot til å ha liten
20–60 % av alle
innsikt i årsakene til lesevanskene,
slagpasienter får
som langt på vei var konsekvenser
synsforstyrrelser
av synsforstyrrelser, slik vi ser det.
etter slag.
Vi tror at disse personene, med
god hjelp, kunne fått en enklere vei
mot forbedret leseteknikk enn det vi leste i artikkelen. Det finnes i
dag virksomme metoder å sette inn.

“

For å kunne lese, må man kunne se og oppfatte bokstavene
og se dem i riktig rekkefølge. Dette er en selvsagt og grunnleggende
forutsetning. Likevel har synsforstyrrelser i stor grad blitt oversett
innen rehabilitering rettet mot pasienter som har hatt slag.
Problemene etter hjerneslag kan være både sammensatte og
kompliserte og involverer ofte mange ulike hjernefunksjoner. Her vil vi
først og fremst konsentrere oss om de vanligste synsforstyrrelsene
etter slag og konsekvensene av disse, vel vitende om at
synsfunksjonen ikke kan isoleres fra andre hjernefunksjoner som kan
være rammet.
I nevnte artikkel «Lesing etter hjerneslag», forteller en av
informantene, Elisabeth, at hun kan huske ord og ordbilder, men
strever hvis ordet blir for langt. Vi vet at synsfeltutfall mot høyre gjør at
personen mister tekst i høyre synsfelt. Solveig beskriver at
«rulleteksten svirrer under hvert bidige debattprogram på TV og gjør
meg helt surrete». Dette er et vanlig tegn på øyemotoriske vansker.
Det blir vanskelig å forholde seg til flere visuelle inntrykk samtidig, og
det blir vanskelig å holde blikket stødig mot det objektet blikket er
rettet mot. Harald hadde nytte av å bruke linjal eller fingeren som
fikseringsstøtte og endret størrelsen på teksten og skrifttypen. Disse
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støttestrategiene er vanlige ved øyemotoriske vansker. Større skrift
stiller mindre krav til presise fikseringer, finger eller linjal under
teksten gir fikseringsstøtte. Lik skrifttype gjør teksten mer enhetlig og
lettere å lese. Harald ble også sliten av å lese avisen og brukte mye
tid på lesingen, noe som også kan sees i sammenheng med at det
har blitt mer anstrengende å samle blikket, utføre små presise
øyebevegelser og holde en statisk fokusering på kort avstand.
De vanligste synsfunksjonsvanskene etter hjerneslag er
·
·
·
·
·

synsfeltutfall (homonym hemianopsi)
noe redusert skarpsyn (visus)
øyemotoriske vansker
redusert visuell oppmerksomhet (neglekt)
adaptasjonsvansker

En systematisk og grundigere beskrivelse av synsforstyrrelser etter
slag finner vi i doktorgradsarbeidet «Visuelle forstyrrelser etter
hjerneslag» (Wilhelmsen 2000). Her beskriver hun forstyrrelser som
halvsidig synsfeltutfall, redusert synsstyrke ofte som følge av ustødig
fiksering og vansker med å bevege øynene presist fra bokstav til
bokstav eller ord til ord. Forstyrret samsyn kan påvirke lesing slik at
det oppleves som om bokstaver beveger seg, forskyves eller står for
tett. Det å koordinere begge øynene kan være et stort problem for
hjerneskadde.

Få får hjelp
Foreløpig er det dessverre altfor få som får tilbud om synspedagogisk
rehabilitering etter hjerneslag. Årsakene til dette er bl.a. mangel på
kunnskap eller lav bevissthet om visuelle vansker blant fagfolk innen
medisinsk rehabilitering som fører til at synsfunksjoner ikke blir
tilstrekkelig utredet eller at synsproblemene blir neglisjert. Men det
hjelper heller ikke alltid om synsforstyrrelsene blir tatt på alvor, fordi
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det er for få fagpersoner med kompetanse på feltet. I dag er det ca
30 synspedagoger som har fått opplæring i aktuelle metoder, men få av
dem sitter i stillinger innen medisinsk rehabilitering. Behovet for
flere fagfolk innen synspedagogisk rehabilitering er stort, for ikke å si
skrikende.

Synsproblematikk sortert bort
En artikkel i «Tidskrift for den norske lægeforening» viste med all
tydelighet at synsforstyrrelser ofte blir oversett i rehabilitering.
I Tidsskriftets temanummer om rehabilitering (4/2007) setter
Fjærtoft og Indredavik søkelyset på forskningsbasert kunnskap
om rehabilitering etter hjerneslag, internasjonalt og nasjonalt.
I denne artikkelen retter de fokus mot rehabiliteringstiltak som
motorisk trening, ADL-trening, trening av språk og kognisjon og
spastisitetsbehandling. Synsforstyrrelser, som vil kunne komplisere
opplæring og trening på nevnte områder, er ikke tatt med i artikkelen.
Dette tyder på at synsforstyrrelser står svakt i det forfatterne anser
som viktig forskning på rehabiliteringsområdet. Det til tross for at
synsforstyrrelser etter slag i de siste årene er nevnt i en rekke artikler
(Ihle-Hansen 2008, Winsor/Winsor 2004, Kerty 2005, Wilhelmsen 2005).
Det er også kommet artikler og bøker som tar for seg tiltak og oppfølging
av synsproblemer etter slag (Bouwmeester 2007, Riggs et al. 2007,
Wilhelmsen 2003, Zihl 2000).

Hjelp etter hvem som er på jobb?
Mange mennesker som har fått hjerneslag har opplevd at det
gjennomgående er lite kunnskap om synsfunksjonsvansker etter
hjerneslag. En pasient sa det slik da han kom til synsrehabilitering på
Huseby kompetansesenter:

286

«Det jeg har beskrevet som problemer har jo dere hørt om før,
det hadde ingen andre. Det er mange som har forsøkt å forstå
meg, men som ikke kan skjønne at jeg har de problemene jeg
har.»
Flere som har hatt hjerneslag av dem vi har møtt, fortalte at de hadde
fått hjelp ut fra den fagkompetansen rehabiliteringsavdelingen hadde,
mer enn hjelp ut fra egne vansker.
Det kan synes som tilfeldighetene
rår. Selvsagt vil det være et
... de hadde fått hjelp ut
spørsmål om ressurser. Men ikke
fra den fagkompetansen
bare. Kunnskap og bevissthet om
rehabiliteringsavdelingen
synsforstyrrelser hos pasienter
som har hatt hjerneslag, er uten
hadde, mer enn hjelp ut
tvil for lav.
fra egne vansker.

“

Synspedagogisk trening – et prosjekt
Bildet er langt fra svart. Det skjer mye positivt nå. Stadig flere steder i
landet arbeides det nå med synspedagogisk trening for slagpasienter.
Mye tyder på at flere fagfolk på sykehus og rehabiliteringsavdelinger
har økt oppmerksomhet på synsvansker etter hjerneslag.
Ved Huseby kompetansesenter gjennomførte vi i perioden 2006 til
2008 synspedagogisk trening med 17 personer som har hatt
hjerneslag. Deltakerne hadde ulike synsforstyrrelser som påvirket
leseaktiviteten i større eller mindre grad. De var alle selvhjulpne i
dagliglivet og ingen hadde stor grad av afasi etter slaget.
Leseferdighetene var gode før slaget. I likhet med informantene i
artikkelen i Spesialpedagogikk, fortalte mange at de ble slitne av å
lese, hadde vansker med å fokusere, problemer med lange ord, de
klaget på at lesing tok lang tid og mange nevnte at de hadde store
vansker med å finne fram i aviser.
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I prosjektet fikk 17 deltakere 14 dager med intensiv synstrening med
synspedagog. Prosjektperioden varte to år fra januar 2006. Gruppen
besto av fem kvinner og tolv menn i alderen 29 til 68 år. Enkelte
deltakere ble henvist fra rehabiliteringsavdelinger som kjente til og var
interessert i synsrehabilitering, ikke minst gjennom Wilhelmsens
forelesninger og bok «Å se er ikke alltid nok» (Wilhelmsen 2003).
Andre ble henvist fra øyeleger eller tok kontakt selv.

Visuelle forutsetninger for lesing
Lesing krever et samspill mellom synsinntrykk og forståelse.
Det stiller store krav til en stabil, stødig og utholdende
konvergensevne. God øyemotorikk er nødvendig for å skille detaljer
hvor de små elementenes
innbyrdes rekkefølge er av
betydning, slik som ved lesing.
... krever evne til
Øyemotorikk er en
konvergens over tid.
samlebetegnelse på all
øyemuskelaktivitet. Det forutsettes
at finmotorikken i øynene fungerer
optimalt ved synskrevende oppgaver som lesing. For å foreta en
visuell avkoding, er evnen til å diskriminere fine detaljer med høy
kontrast en viktig forutsetning. Denne evnen defineres som visus
(synsskarphet). Vi ville måle deltakernes avstands- og nærvisus. Det
er mer krevende å holde blikket samlet på nært hold (konvergens)
over tid, enn på avstand. Lesing krever evne til konvergens over tid. Vi
vet dette kan være krevende for personer med visuelle vansker etter
hjerneslag.
Øyets bevegelser ved lesing ble utredet fordi presise sakkader,
(forflytninger med blikket), stødig fiksering (når øyet står i ro for å se
bokstavene) sammen med rask avkoding er en forutsetning for en
kvalitativ god lesing.

“
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Fig. 1 viser normale øyebevegelser der de to øynene har samkjørte
bevegelser. Fikseringene og sakkadene danner trappetrinnsmønster der
fikseringene er trinnet og sakkadene forflytningene mellom trinnene.

Fig. 2 viser fiksering hos en person som har hatt hjerneslag. Denne personen
har en noe ustødig fiksering, et forhøyet antall regresjoner og usikre linjeskift.
Vi ser også at mange bruker lengre tid på å lese og blunker mye, noe som er
et tegn på at man blir sliten.

Figur 1 viser normale øyebevegelser ved lesing. Venstre øyets
bevegelser øverst og høyre øye nederst. Figur 2 viser øyebevegelser
ved lesing hos en person som har hatt hjerneslag. De røde lange
strekene markerer linjeskift. De grønne markeringene viser fikseringer
og de rosa regresjoner (går tilbake i teksten og sjekker det som er
lest). De grå vertikale strekene representerer blunking. Tiden
registreres nederst
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Synsfeltutfall og synsfeltreduksjoner må alltid kartlegges. Synsfeltet
er det ytre rommet som netthinnen mottar stimuli fra når blikket
holdes i ro. Deler av ord eller små ord kan «drukne» i utfallet og
teksten blir usammenhengende. Dette er spesielt uttalt ved utfall mot
høyre, mens utfall mot venstre gjør det ekstra utfordrende å finne
neste linje. Ved synsfeltutfall får
ikke områder som styrer
øyemotorikken nødvendige signaler
Synsfeltutfall og
om at det er noe å se etter til den
synsfeltreduksjoner
skadde siden der utfallet er. Dette
må alltid kartlegges.
reduserer øyets søkebevegelser og
begrenser oversikten over
omgivelsene.

“

Økt trøttbarhet og redusert generell oppmerksomhet er vanlig hos
personer etter hjerneslag (Thommesen og Wyller, 2007). Dette gjelder
også den visuelle oppmerksomheten som er sentral ved lesing. Bedre
øyemotorisk funksjon gjør det mindre krevende å lese, og personen får
bedre utholdenhet.

Synsfunksjonsutredning
Deltakerne ble testet med formelle og uformelle tester. I tillegg ble de
intervjuet om synet og synets kvaliteter før og etter slaget. Til det
brukte vi Kerkhoffs spørreskjema (Wilhelmsen 2003).
Det som ble testet var
··
··
··

··
··
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skarpsyn: avstands- og nærvisus
synsfelt: (Amsler Grid og perimeter)
øyemotorikk: horisontale følgebevegelser, vertikale
følgebevegelser, og øyemotorisk fungering ved lesing med
EyeTrace 300 x
samsyn (stereosyn med Housefly)
visuell oppmerksomhet (Bells test)

Intensiv trening
Flere undersøkelser viser at intensiv motorisk rehabilitering har
vesentlig gunstigere effekt hos slagpasienter enn en mindre intensiv
(Dietrichs, 2007). Vi valgte derfor å gi deltakerne et opphold med
intensiv synstrening i to klokketimer daglig i to uker. Treningen innebar
·
·
·
·
·
·

øyebevegelser for å styrke øyemotorisk funksjon
stødige fikseringer
trene på målrettede sakkader
innøve søkestrategier i stort og lite synsfelt
stimulere og utnytte områder ved relative synsfeltutfall
oppøve visuell oppmerksomhet i stort og lite synsfelt på
ulik avstand (akkommodasjon)

Øvelsene ble repetert, men ble stadig tilpasset den enkeltes
dagsform, funksjonsnivå og synsfunksjonsutvikling. Mange ga tydelige
tilbakemeldinger på hvilke oppgaver de syntes var nyttige. Dette økte
motivasjonen for å gjenta serier med øvelser.
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Resultater etter synspedagogisk trening
Tabell 1 viser endrede synskvaliteter hos deltakerne
Visus

Bedre

Som før

Dårligere

Totalt

Avstand

9

7

1

17

Nær

11

5

1

17

Horisontale bevegelser

6

9

2

17

Vertikale bevegelser

9

4

4

17

12

3

1

16

10°

7

8

15

30° 2

6

8

14

7

5

12

5

5

Øyemotorikk

Lesing 1
Synsfeltsforbedring

Visuell oppmerksomhet 3
Bells test
Samsyn (stereosyn)
Housefly 4

0

10

Tabellen viser at de fleste brukerne fikk bedre visus etter treningen,
særlig nærvisus, som er viktig for bl.a. lesing. Dette kommer også
fram ved at 12 av 17 fikk stødigere øyemotorikk ved lesing. Vi antar at
stødigere fikseringer har bidratt til forbedret visus (Wilhelmsen 2000)
1
2

3

4
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En person hadde for dårlig visus til å lese teksten på dataskjermen.
To brukere hadde normalt synsfelt, og en kom til utredning før vi fikk perimeter
(apparat som måler synsfelt).
Fem brukere hadde normal visuell oppmerksomhet ved utredningen, både mht
tempo og gjenkjenning av symboler
En person var amblyop (hadde ikke samsyn) fra barndommen. Noen av brukerne
(6) målte vi ikke stereosynet til. 40 buesekunder er det beste vi kan måle med
Housefly

“

Flere med delvise synsfeltutfall fikk
større åpning i synsfeltet rundt
macula, som er skarpsynsområdet
i netthinna. Dette så vi ved testing
av synsfeltet. Hos brukere med
totalt halvsidig synsfeltutfall målte
vi liten eller ingen positiv endring i utfallet.

12 av 17 fikk
stødigere øyemotorikk
ved lesing.

Over halvparten av de som hadde redusert oppmerksomhet ved
utredningen, reagerte raskere og ble mer oppmerksom på ulike
stimuli i løpet av treningsperioden. Vi erfarte at stereosynet til noen
brukere ble bedre. Disse erfaringene førte til at flere ble testet med
stereotest.

Subjektiv opplevelse etter synstrening
Samtlige deltakere ga uttrykk for at rehabiliteringstiltaket hadde vært
nyttig. De mente at de hadde fått økt innsikt i egen synsfunksjon og at
funksjonsnivået var blitt bedre. Deltakerne fortalte at det var lettere å
lese, og at de fikk bedre leseutholdenhet. De brukte mindre krefter på
å finne ord i teksten, følge linja og
finne neste linje. Mange fortalte at
Bedre forståelse for
de hadde fått bedre oversikt når de
egne synsforstyrrelser
leste aviser, at de fikk med seg
mer av innholdet i teksten og at
hadde tydeligvis stor
det var lettere å forholde seg til
betydning.
flere spalter, ulike skriftstørrelser
og bilder. Noen av deltakerne
kunne fortelle at de tolererte litt
mer lys og at de etter hvert kunne oppholde seg lengre i
normalbelysning – ikke minst en sosial gevinst.

“

Bedre forståelse for egne synsforstyrrelser hadde tydeligvis stor
betydning. Enkelte av deltakerne innså at de måtte bruke mer tid på

293

aktiviteter som tidligere gikk av seg selv. Flere nevnte at det hadde
blitt lettere å finne fram, fordi de brukte synet mer aktivt og fant
kjennemerker som de kunne orientere seg ut fra. En kvinne sier det slik:
«Etter å ha vært her i nesten 14 dager så vet jeg at det
hjelper det dere driver med. Det er jo ikke noe mystiske
øvelser, det er egentlig veldig enkle øvelser som gjentas og
gjentas og gjentas. Det har fungert veldig bra for hvordan jeg
bruker synet mitt. Når jeg leser nå treffer jeg neste linje. Jeg
har lært meg at en del ting må jeg ta meg bedre tid med. Jeg
har lært at jeg ser mer enn jeg tror. Jeg skjønner at jeg kan
stole mer på synet mitt igjen. Jeg har fått bedre bevegelse.
Jeg går fortere, jeg går fortere i trapper, jeg går sikrere på
ujevnt underlag. Jeg går mye sikrere utendørs og holdningen
min er blitt bedre. Jeg har blitt rettere og tryggere når jeg går.
Så jeg har fått igjen en del av det jeg hadde før, rett og slett
tryggheten på meg selv».

Forbedret synsfunksjon
Våre målinger og deltakernes subjektive erfaringer viser at
synsfunksjonen ble bedre etter synspedagogisk trening. Vårt arbeid
har gitt størst endring i synsstyrken ved nærarbeid. Dette henger trolig
sammen med stødigere fikseringer. Stødigere fikseringer gjør det også
lettere å forholde seg til visuelt komplekst materiale som lesing.
Vi ser også at mange har fått bedre øyemotorikk og jevnere
følgebevegelser i horisontal- og vertikalplanet. Det ble registrert mer
presise sakkader, stødigere fikseringer og færre regresjoner ved
lesing. Vi observerte mer bruk av øyebevegelser i stedet for
hodedreininger ved nærarbeid. Også kroppsholdningen ble mer rett og
symmetrisk, noe som førte til mindre smerter i hode og nakke.
De fleste mente at kunnskap om egen synsfunksjon har gjort dem
bedre i stand til å kompensere for og leve med synsvanskene.
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Voksenopplæring?
For å vedlikeholde og bedre effekten av synstreningen, anbefalte vi
ytterligere synspedagogisk opplæring for ni av deltakerne. Av disse
fikk åtte tilbud om synstrening lokalt. Synspedagogisk opplæring fikk
de på bakgrunn av store lesevansker etter hjerneslaget. De var
kvalifisert til voksenopplæring etter § 4 A-2 «Rett til
spesialundervisning på grunnskolens område». Opplæringsloven sier:
«Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne
utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til
slik opplæring».
Lesing er en grunnleggende ferdighet som ofte blir forstyrret etter
hjerneslag. Vår erfaring er at det i dag langt fra er noen automatikk i
at personer med store lesevansker etter slag får et synspedagogisk
rehabiliterings- eller opplæringstilbud.

Helsedirektoratet på banen
Helsedirektoratet har nettopp sendt ut et høringsutkast «Nasjonal
retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag»
(Helsedirektoratet 2009a). Det er positivt at synsforstyrrelser etter
hjerneslag endelig er tatt med. Det blir også anbefalt at synspedagog
bør være tilgjengelig i en spesialisert rehabiliteringstjeneste og at det
bør kunne tilbys videre synstrening etter rehabiliteringsoppholdet.
Utfordringer knyttet til utdanning av fagpersoner med synspedagogisk
kompetanse er ikke nevnt. Ved at synsvanskene også trekkes inn i
rehabiliteringstilbudet er vi sikker på at flere vil oppnå større grad av
selvstendighet og livsutfoldelse.
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Flere hender må til
Et hjerneslag kan gi ulike kognitive og motoriske utfall og vansker.
Ved lesing er flere hjernefunksjoner og -prosesser involvert. Etter et
slag kan flere av disse være rammet. Det er nødvendig å utrede de
forskjellige funksjonene slik at den enkelte får den opplæring og
trening hun/han har behov for. Språk- og talevansker (afasi),
oppmerksomhetsvansker og synsvansker kan påvirke personens
lesefunksjon. Kunnskap om hvilke funksjonstap et slag kan gi for den
enkelte, er viktig. Lesing innebærer flere prosesser og funksjoner som
ikke kan isoleres fra synsforstyrrelsene. Flere faggruppers
kompetanse vil ofte være nødvendig for å gi den som har hatt slag,
adekvat hjelp.
Vår erfaring støtter forskning og annet klinisk arbeid som viser til
betydningen av å trekke inn synspedagogisk kompetanse i et
tverrfaglig rehabiliteringstilbud (Helsedirektoratet 2009b). Det som
haster nå, er å få flere fagfolk med synsfaglig kompetanse inn
rehabiliteringsarbeidet. Etter hjerneslaget er det altfor mange som gir
opp å lese og utføre andre synskrevende oppgaver. De hadde fortjent
å få hjelp.
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Noen lesestrategier
i punktskrift
Gunleik Bergrud
Det finnes flere veier til teksten for den som ikke kan lese visuell
skrift. Fleksibilitet og hensiktsmessighet når det gjelder å lære
punktskrift er det denne artikkelen skal handle om. Rigide
opplæringsmetoder er ikke alltid det som bringer den som er
synshemmet, først til mål. Barn og voksne vil ha ulike behov både når
det gjelder hva som skal læres og hvordan innlæringen skal foregå.

Hva slags behov har du for å lese og skrive?
Når synsvanskene er så betydelige at det er umulig å lese visuell
tekst, er dette det første spørsmålet vi bør stille: Hva trenger du
egentlig å lese? Og hva har du behov for å skrive? For noen kan det
vise seg å være uaktuelt å lære punktskrift. De kan få mye
informasjon gjennom lydmedia. Og for den som har behov for å
kommunisere via mail, kan syntetisk tale være tilstrekkelig.
For svært mange er det å kunne lese i seg selv en verdi. For dem som
ønsker å lese selv, men ikke har tilstrekkelig syn til det, er punktskrift
alternativet. Men igjen er det viktig å stille spørsmålet: Hva ønsker du
å kunne lese? Kanskje er ikke behovet så stort. Det begrenser seg til
det å kunne lese punktmerking i hjemmet eller å kunne lese små
huskelapper. I så fall må opplæringen ha nettopp dette som siktemål.
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Er behovet å kunne lese mer omfattende tekster og bøker, vil
opplæringen ha et mer langsiktig mål, et annet innhold og en
systematisk progresjon.

Leseteknikk og elevens preferanser
Det å vite hva jeg skal bruke punktskriften til, er motiverende for å
sette i gang å lære. Når innlæringen har en progresjon som gjør at en
hele tiden opplever det å mestre, holdes motivasjonen oppe.
Opplevelsen av å gjøre feil og måtte bruke fingrene annerledes enn
det som føles naturlig, kan oppleves frustrerende. Følelsen av å ikke
mestre, vil senke motivasjonen.
Tidligere var det strenge regler for hvordan leseteknikken skulle
innøves. I dag ser jeg at det kan være en fordel å myke opp
undervisningen og i større grad ta hensyn til elevens preferanser. Det
er forskjell på motorikken hos barn og voksne, og det vil alltid være
individuelle forskjeller når det gjelder hvordan de best kan kjenne
punktene og foreta linjeskift. Det får konsekvenser for det metodiske
forløpet.
Vi vet at det er viktig å krabbe før en lærer å gå. Det er også viktig å
vite at en kan krabbe på mange måter. Det er heldigvis ikke bare én
riktig metode for å lære å gå. På samme måte er det flere
hensiktsmessige leseteknikker ved lesing av punktskrift, og det er
flere veier å gå for å lære god leseteknikk.

Hender og preferansefinger
Den som skal lære å lese punktskrift med fingrene, blir i
utgangspunktet anbefalt å bruke begge hender. Det er viktig å huske
at de IKKE skal brukes samtidig. Et mål – langt der framme –kan være
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å lese første del av linjen med venstre og siste del av linjen med høyre
hånd. For kunne lese på denne måten med begge hender, kan vi
begynne å øve på å lese annenhver linje med høyre og annenhver linje
med venstre hånd. Dette gjør vi for å øve opp begge henders evne til å
diskriminere.
For enkelte kan det være like naturlig å lese noen linjer med høyre
hånd og noen linjer med venstre. De aller fleste vil etter kort tid merke
at de har en «preferansefinger» – den fingeren som har best følelse.
Svært ofte er det en av pekefingrene. Dette er helt uavhengig av om
en er høyrehendt eller venstrehendt.

Barn
For barn som lærer å lese punktskrift, kan det være naturlig å lese
med flere fingre på hver hånd. For å følge linjen bruker barnet de tre
«gode» fingrene (pekefinger, langfinger og ringfinger). Selv om også
barn kan ha en preferansefinger, er det stor sannsynlighet for at
barnet har god følelse også i de andre fingrene. En viktig fase i
håndens utvikling synes å være fra fem til ti-årsalderen. I denne
perioden utvikles i særlig grad finmotorikken, «fingermotorikken».
Barna må i denne utviklingsfasen bli oppmuntret til å bruke hendene
på en variert og aktiv måte. Manglende aktivering av sanseceller i
denne perioden kan føre til «amblyafi», nedsatt føleevne, sies det fra
fysiologhold.
Det viser seg at de som har lært punktskrift som barn, generelt sett
har høyere lesehastighet enn de som har lært punktskrift som
ungdom eller voksen. Kanskje noe av forklaringen ligger i at
innlæringen har foregått i nettopp denne utviklingsfasen.
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Voksne
Det kan være stor forskjell på følelsen i fingrene hos voksne. For noen
virker det forstyrrende og unaturlig å bruke flere fingre. Å streve med
fingre som ikke gjør nytte for seg i lesingen, er uhensiktsmessig.
Da er det bedre å bruke en finger for å kunne lese. Selv om en
begynner å lese med én finger, er det ingenting i veien for at andre
fingre kan oppøves etter hvert.
Noen synes å tro at evnen til å lese med fingrene svekkes gradvis
gjennom livet. Det er på ingen måte min erfaring. En 60-åring kan ha
like gode forutsetninger for å lære å lese punktskrift med fingrene
som en i 20-årsalderen. De individuelle forskjellene er store. Et barn
kan ha lav lesehastighet og en voksen kan komme opp i en relativt
høy lesehastighet. I dag er det mange skoleelever som har en
lesehastighet på 80 ord i minuttet. Men det har også flere av dem
som har lært punktskrift i voksen alder.

Hvor viktig er høy lesehastighet?
Det er viktigere å være en sikker leser enn en rask leser.
Spørsmålet er om en forstår det en leser. Undersøkelser viser at
innholdsforståelsen ikke svekkes
fordi om en leser langsomt.
Selv med meget lav
Selv med meget lav lesehastighet
kan mange tilegne seg innholdet i
lesehastighet kan
det de leser. For dem som bare
mange tilegne seg
leser merking i hjemmet eller
innholdet i det de
kanskje handleliste og små
leser.
beskjeder, er ikke det å ha høy
lesehastighet viktig.

“

Høy lesehastighet henger sammen med lesemengde, tid og
innholdsforståelse. For den som har behov for å lese mye stoff på
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kort tid, er lesehastigheten selvsagt av stor betydning. Da er kravet til
nøyaktighet ikke så viktig. Gjetting er tillatt, og det er lov å hoppe over
bokstaver. Men egennavn og tall må alltid leses nøyaktig.

Begynn med cellen
For en som skal lære punktskrift, er det først og fremst viktig å bli
kjent med punktcellen. En punktcelle består av flere deler. Først kan vi
si at den er satt sammen av to søyler:

% l _
Den ene søylen kan være hel, og i den andre kan det være ett punkt
øverst, i midten eller nederst.

p r v
4 w #
Den ene søylen kan være åpen i midten, den andre kan ha ett punkt,
øverst, i midten eller nederst.

m o u
3 9 0
Den ene søylen kan være kort, mens den andre kan ha ett punkt
øverst, i midten eller nederst.

f h 2
5 / )
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Hvis en punktcelle består av fire eller fem punkter, går vi ut fra det
åpne rommet – dvs. der et punkt er borte. Den ene søylen kan være
hel, mens i den andre kan et punkt være borte øverst, i midten eller
nederst.

f h 2
5 / )
En celle kan også deles i inn i tre linjer, øverst, i midten eller nederst.

% c : Den kan også deles slik at de to øverste eller de to nederste linjene
danner et kvadrat – øvre og nedre kvadrat:

g =
Hensiktsmessige øvelser vil være til god hjelp for å lære å
diskriminere tegnene. Med slike øvelser lærer en hva en skal «se
etter». Når du vet hva du skal se etter, er det mye lettere å finne det.

Å lese en celle
Selv etter å ha gjennomgått en rekke øvelser og blitt instruert i å
bruke begge hender, bruke flere fingre og ha så rette fingre at
fingertuppen dekker hele cellen, er det likevel mange som føler det
mest naturlig å lese hver celle loddrett. De bruker gjerne én finger,
oftest pekefingeren, og beveger den ovenfra og ned. De leser ikke
cellen som en enhet, men som tre linjer. For å finne ut at det her er en
v og en o, beveger de seg linje for linje ovenfra og ned:

a b v
a e o
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Dette er en tidkrevende og temmelig uhensiktsmessig lesestrategi.
Men hvis leseren opplever at det er på denne måten han klarer det
best, må vedkommende få prøve videre på denne måten. Vi må ikke
ta fra ham følelsen av få det til. Det er lov å begynne på
«krabbestadiet». Samtidig har vi en plan for å få han inn i en mer
rasjonell lesestrategi.
Når skilletegn skal læres, er det uheldig med «opp-ned-bevegelse».
Skilletegn har samme form som bokstaver, men de står i nedre
kvadrat av en celle. For å lese tegn som kommer foran en bokstav,
anførselstegn eller parentes, er det særlig viktig å føre fingeren rett
mot høyre. Ved bare å bevege fingrene fra venstre mot høyre, vil en
kunne registrere om det er bokstav eller tall – i øverste kvadrat, eller
et skilletegn – i nederste kvadrat.

/d
f+
(h
j)
Bevegelse og lett berøring
Det hevdes at for å kunne kjenne punktene i en celle, må fingeren
være i bevegelse. Dette er trolig også de flestes erfaring. Med for
sterkt trykk, vil en ikke kunne kjenne punktenes struktur. Med moderat
trykk må fingeren være i bevegelse, for at punktenes struktur skal
kunne oppfattes. Med enda lettere berøring, når fingeren flyter oppå
punktene, kan en oppfatte strukturen også når fingeren er helt i ro.
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For en med høy lesehastighet, vil det være svært uhensiktsmessig å
stoppe bevegelsen. En som derimot må bruke tid på å diskriminere
punktenes struktur, har valget
mellom å stoppe bevegelsen eller
å bevege fingeren fram og tilbake
Det er mer tidkrevende
flere ganger. Det er mer tidkrevende
med regresjoner enn å
med regresjoner enn å stoppe
stoppe bevegelsen
bevegelsen et øyeblikk.
et øyeblikk.
I tillegg har det vist seg at med
denne lesestrategien er det lettere
å diskriminere bokstaver som
består av mange punkter.

“

En slik lesestrategi passer for dem som har lett berøring av punktene
og som raskt kan danne seg et kognitivt bilde av strukturen. For dem
er det fullt mulig å oppfatte to bokstaver samtidig. Dette kan også de
med lav lesehastighet. Dessuten har det vist seg at ved å holde
fingeren over to bokstaver samtidig, blir det lettere å diskriminere hver
bokstav. Dette har en særlig fordel ved lesing av bokstaver der bare
ett punkt skiller dem fra hverandre. Vanskelige bokstavkombinasjoner
blir litt lettere å lese.

st sp no ny ro
Likedan vil trening med denne teknikken på høyfrekvente
bokstavsammenhenger gjøre lesingen lettere.

hj bj fj gj
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To søyler
To bøker med titlene «Lær punktskrift. Kort og godt.» og «Enkelt kurs i
punktskrift. Lite men nok», er nylig utgitt av OUB og Huseby
kompetansesenter. I disse heftene gjennomføres prinsippet om at
punktskrift må læres ut fra
struktur. Det vil si at man øver på
å oppfatte punktcellen som to
Tempoet kan være
søyler. Punktene kan bare være
langsomt eller hurtig,
øverst,
men det er viktig at
i midten eller nederst i hver søyle.
Gjennom en rekke øvelser blir
tempoet er jevnt.
leseren vant til å vite hva han skal
se etter. Øvelser med mange
gjentakelser gjør at en blir vant til å tolke det som er under fingeren.
Disse bøkene gir også rom for å ta hensyn til individuelle forskjeller.

“

Leseflyt i jevnt tempo
Fingrene bør beveges i et jevnt tempo fra venstre mot høyre, bokstav
for bokstav, ord for ord. Tempoet kan være langsomt eller hurtig, men
det er viktig at tempoet er jevnt. På den måten kan man unngå
regresjoner, man unngår å lese hver bokstav flere ganger. En kan like
gjerne hoppe over enkelte bokstaver. Så snart leseren skjønner hvilket
ord det er, kan han gå videre til neste ord uten å lese de siste
bokstavene i ordet. Noen ganger kan det være lurt å lese begynnelsen
og slutten av et ord. Da ser en hvilket ord det er og hvilken
grammatikalsk form det har.
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Hoppe over bokstaver
Hvis vi går ut fra at ord har et gjennomsnitt på fire bokstaver, vil en
som leser 150 ord i minuttet lese 600 bokstaver på 60 sekunder.
Det vil igjen si 10 bokstaver per sekund. For å rekke det, er det
sannsynlig at vedkommende oppfatter flere bokstaver i én berøring,
og det er trolig at han hopper over en hel del bokstaver. Det som
kjennetegner en hurtig leser, er at lesehastigheten varierer lite i i
forhold til om det er korte, høyfrekvente ord, eller om det er lange,
lavfrekvente ord.
En som leser 5 ord i minuttet, bruker i gjennomsnitt 12 sekunder på
hvert ord og 3 sekunder på hver bokstav. For en langsom leser vil
lesehastigheten variere svært mye i forhold til om ordet er kort og
høyfrekvent, eller om det består av mange bokstaver og er lavfrekvent.
Det vil også ta lengre tid å lese bokstavsammensetninger der hver
bokstav består av fire punkter – så som st sp tr str spr skr.

Kortskrift
Ved bruk av kortskrift 2004 (KS04), vil de ca. 200 mest høyfrekvente
ordene bestå av en eller to celler. Om vi forutsetter at det tar like lang
tid å lese en side med kortskrift som en side med fullskrift, vil siden
med kortskrift (nivå 2 – normal)
inneholde opp til 25 % mer tekst.
De med lav
Erfaring og målinger har vist at de
lesehastighet vil tjene
fleste i tillegg har høyere
lesehastighet når de leser
mest på å anvende
kortskrift. De med lav
kortskrift.
lesehastighet vil tjene mest på å
anvende kortskrift. I kortskrift blir
korte høyfrekvente ord enda kortere. En som leser 5 ord i minuttet
med fullskrift vil lese 7 ord i minuttet med kortskrift – omtrent 40 %
økning av lesehastigheten.

“
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Gode lesestillinger
Vi leser med hjernen. Informasjonen til hjernen går fra fingrene via
nervebanene til det aktuelle senteret som koder signalene i hjernen.
Det er viktig at disse nervebanene er frie. Dersom vi strammer
musklene i hender, armer, skuldre eller nakke, vil det kunne påvirke
signalene som hjernen skal motta.
Lesestillingen er viktig, og det er flere gode lesestillinger. Her tar vi
med noen av de lesestillingene punktskriftbrukere liker best. En
lesestilling kan være like god som en annen. Velg en stilling som er
egnet for anledningen.
1. Du sitter med boka på et bord. Stolen er så høy at du får
ca. 90° vinkel i albuene. Hendene kan bevege seg ledig
fram og tilbake.
2. Du sitter i «godstolen», har boka på fanget og beveger
hendene ledig fram og tilbake.
3. Du ligger på senga med boka på magen og leser med én
eller to hender.
4. Du kan holde boka i fanget slik at linjene i boka går
parallelt med din kropp. Du leser med en hånd og holder
boka med den andre.
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Sluttord
Å lese punktskrift er nært knyttet til fysiske forutsetninger, som
henger sammen med det erfaringsrepertoaret en har. Graden av
motivasjon for å lære punktskrift betinges av nytten og gleden ved å
kunne det. Underveis er mestring den viktigste motivasjonsfaktor.
Selve punktskriften har uante muligheter. Vi er helt sikkert ikke ved
veis ende verken med opplæringsmetoder eller med de mulige
bruksområder punktskriften kan ha. Det er bare vår faglige kreativitet
som ikke strekker til. Punktskriften er ikke konstruert - den er skapt.
Takk til Louis Braille!
Publisert i Louis Brailles punktskrift – enkel og genial. Utgitt av
Offentlig utvalg for blindeskrift, 2011
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Brailles notesystem –
genialt og utfordrende
Pilar Menéndez
Artikkelen tar for seg de to viktigste utfordringene det innebærer å
skulle overføre musikknotasjonens tegn til Brailles system, med de
løsningene dette systemet byr på. Artikkelforfatteren gir en innføring
i noen av systemets grunnprinsipper og de implikasjonene punktlesing
medfører når en skal lese og lære musikk. Et blikk på systemets
universalitet og dets møte med IKT-samfunnet vil bli kort belyst.
Når en for første gang ser en blind lese, er det første som fascinerer
en, at fingrene er i stand til å oppfatte disse ørsmå prikkene som står
på papiret. Likevel ligger ikke det geniale ved det systemet Braille
tenkte ut, i bruken av følesansen for å lese, noe som allerede ble
praktisert før hans tid. Disse små prikkene, tilsynelatende slengt
utover papiret hulter til bulter, har i seg et framstillingssystem som
kan gjengi nøyaktig samme informasjon som finnes i den versjonen
som leses med synet. Et system egnet til å transkribere både
forskjellige skriftspråk og andre mer komplekse symbolsystemer,
som matematikk og musikk.

Utfordringer og løsninger
For å kunne forstå de utfordringene det innebærer å overføre
noteskrift til Louis Brailles system – som jeg heretter vil kalle
punktnoter – er det nødvendig å reflektere litt over hvordan musikkens
språk framstilles i vanlig skrift.
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Tegn-inventaret
Det som først og fremst utmerker noteskriften, er dens varierte
tegn-inventar. I denne henseende kan en si at noteskrift benytter seg
av minst tre typer tegn eller grafiske framstillingssystemer.
For det første, de rent piktografiske tegnene, f.eks. selve
pentagrammet (linjesystemet), de forskjellige nøklene, eller tegnene
som representerer notenes eller pausenes varighet. Disse tegnene
har betydning bare innen musikkspråket, og det er derfor dem vi alle
assosierer med musikk.
For det andre brukes i noteskrift tegn for tall som kan ha svært
forskjellige betydninger. For eksempel for å angi taktart, hvilken finger
utøveren skal bruke for å frambringe en tone, hvilken streng som skal
slås, endring i varigheten av visse notegrupper - som trioler -,
forskjellige repetisjoner, intervaller ved besifring etc. I de fleste
tilfellene transkriberes ikke disse tallsymbolene til punktnoter som
tall, men som ulike tegn som i hvert enkelt tilfelle har fått en
hensiktsmessig form i forhold til den funksjonen de fyller.
For det tredje finner vi i noteskriften også alfabetiske tegn, dvs.
enkeltbokstaver, ord eller setninger. Vanligvis gjelder disse uttrykkene
intensiteten musikken skal utføres med for eksempel ƒ, cresc,
variasjoner i tempoet som acc , rallentando, tempo rubato eller
ekspressiviteten utøveren skal legge i sin tolkning.som appasionato e
con bravura.
Kort sagt: noteskriftens tegn-inventar i vanlig skrift omfatter en enorm
mengde og variasjon av tegn. Har punktnoter de samme mulighetene
til disposisjon? Det skal vi straks se på.
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Opphoping av tegn
Det andre trekket ved noteskriften som det er grunn til å framheve
her, er simultaniteten – eller todimensjonaliteten. Som alle vet, er
musikk en kunst som frambringes i tiden, og som artikuleres som en
sekvens av klangeffekter. Disse klangeffektene kan bestå av en
eneste tone eller av flere toner som frambringes samtidig, slik tilfellet
er ved akkorder, ved såkalte «clusters», og selvfølgelig, ved
simultaniteten som ligger i at flere instrumenter spiller samtidig.

2UFK

I dette eksempel ser vi en serie av klangeffekter som skrives en etter
en, og som høres sekvensielt. Men disse klangeffekter består av flere
toner som høres simultant og som representeres med flere noter en
over en.
Når det gjelder emnet som opptar oss her, noteskriften, merker vi
simultaniteten også i opphopingen av tegn som kan berøre en eneste
tone. Tegn som skrives over, under eller ved siden av representanten
for nevnte tone, – noten.



312

La oss ta et eksempel og uttrykke det med ord:
Vi kan ha en enstrøken «a» med varighet «4-del
punktert», som skal utføres med liten intensitet
(piano), men marcato, en «a» som er første tone i
en melodisk vending, markert med begynnelsen
av en fraseringsbue, og som utøveren skal utføre
med høyre hånds pekefinger.

Dette eksemplet er slett ikke eksepsjonelt eller komplisert, men tvert
imot ganske vanlig, og noteskriften disponerer over egnede tegn for å
framstille det entydig og effektivt. Hvordan løses denne utfordringen
med simultanitet og opphoping av tegn i punktnoter?

Løsningene
Med det vi har sagt foran, har vi villet henlede oppmerksomheten på
de to aspektene ved noteskriften som innebærer den største
utfordringen når det gjelder overføring til punktnoter, nemlig den
enorme mengden og variasjonen av tegn, og det at disse tegnene
vanligvis forekommer simultant. Disse to aspektene er ikke
enestående for overføring av noter, jf. for eksempel overføring av
matematikk, men det er i noteoverføringen at disse to aspektene får
avgjørende betydning.
I det systemet L. Braille tenkte ut, er som kjent et tegn resultatet av
en bestemt kombinasjon av punkter i de seks posisjonene i
«punktcellen».

Punktcelle

I alt står 64 tegn til disposisjon, dvs. mange færre enn nødvendig for
at hvert noteskrifttegn i vanlig skrift kan tilsvare et punktnotetegn som
bruker bare én celle. For å komme rundt denne hindringen benyttet L.
Braille seg av to strategier:

313

For det ene gjorde han det mulig at én og samme kombinasjon av
punkter i en celle kan ha forskjellige betydninger avhengig av
konteksten den forekommer i, og for det andre definerte han tegn
som bruker to, tre eller flere celler, som vi vil kalle sammensatte
tegn.
Lesing av punktskrift er i prinsippet «sekvensiell»: tegnene følger etter
hverandre på en linje. Hvordan skal en da løse utfordringen med den
vanlige noteskriftens simultanitet (todimensjonalitet) og tegnopphoping? Her ligger svaret i rekkefølgen, i at tegnene er ordnet i en
sekvens som er logisk fra et musikalsk synspunkt, samtidig som den
er entydig når det gjelder kombinasjonen av bestanddelene i et
punktskrifttegn.

Noen grunnleggende prinsipper for punktnoter
Hensikten med denne artikkel er ikke å gi en detaljert beskrivelse av
hvert eneste tegn som brukes i punktnoter, bare å gi noen
grunnleggende prinsipper.
Og ingenting er mer grunnleggende, når det gjelder musikk, enn tonen,
og i dette tilfelle dens grafiske representasjon, noten. I systemet i
vanlig skrift viser en note oss både høyden og varigheten av tonen.
Høyden bestemmes av tegnets posisjon i pentagrammet,
og varigheten bestemmes av notens form.
I punktskrift representeres notene ved hjelp av en bestemt
kombinasjon av de øverste og midterste punktene i en celle.
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Som vi ser, består disse kombinasjonene av minst ett punkt på
venstre og ett på høyre side i cellen, og minst ett punkt i øverste og
ett i midterste etasje i cellen.
Antall muligheter når en følger disse reglene er nøyaktig 7, og 7 er
også antall noter i skalaen.
I mangel av pentagram og nøkkel brukes i punktnoter et tegn som
settes umiddelbart foran notetegnet, for å angi hvilken oktav tonen er i.
Regelen for bruk av oktavtegn skal jeg ikke gå inn på her.

Det er absolutt ikke uvesentlig hvilke punkter i cellen som kan eller
ikke kan være til stede i et tegn eller en tegngruppe. Nettopp her
ligger en stor del av systemets genialitet. På samme måte som et
notetegn må rette seg etter de reglene vi har nevnt, fins det andre
regler som berører andre tegn i punktnoter, slik som fortegn, pauser,
oktavtegn, fingertegn, aksenter. Disse reglene er laget for å gjøre det
lettere å identifisere og lese de ulike tegnene, både når de står alene
og når de står i kombinasjon med andre.
Men la oss vende tilbake til representasjonen av notene. Hittil har vi
bare festet oss ved øvre del av cellen.
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Som vi ser, er det felles for disse fire cellene hvordan punktene i de to
øverste etasjene er disponert, alle cellene representerer noten «a».
De ulike kombinasjonene av de nederste punktene i cellen gjør det
mulig å angi fire ulike verdier for varighet (8-delsnote, 4-delsnote,
halvnote og helnote). For verdier mindre enn 8-del gjentas serien:
en 16-delsnote skrives som en helnote, en 32-delsnote som en
halvnote, etc. I tilfelle begge verdiene ville være mulige innenfor
samme takt – noe som er svært sjeldent – fins det to «prefikser» for å
angi om det gjelder den lengste eller den korteste verdien.

“

Så langt kan vi, når det gjelder representasjonen av notene, si at
punktnoter er syntetisk: i én celle uttrykkes to ulike dimensjoner,
varighet og tonehøyde. Men ikke alt i punktnotesystemet er slik. Rundt
tegnet som representerer noten,
foran eller bak, plasseres en rekke
enkle eller sammensatte tegn som
Rekkefølgen bestemmes
i punktskrift gir samme
av to prinsipper ...
informasjon som opphopingen av
musikalsk logikk og
tegn rundt en note gir i vanlig
noteskrift. Her er det
det som følger av
framherskende prinsippet ikke
punktskriftsystemet selv.
«syntese», men «rekkefølge».
Rekkefølge som både gjelder
tegnenes posisjon i forhold til
noten, og den indre rekkefølgen av de ulike kombinasjonene av celler
som danner et sammensatt tegn. Rekkefølgen bestemmes av to
prinsipper: det vi kunne kalle musikalsk logikk og det som følger av
punktskriftsystemet selv.
Når det gjelder «musikalsk logikk», er typen av informasjon som tegnet
i vanlig skrift inneholder, bestemmende for hvorvidt det i punktskrift
skal settes foran eller bak grunntegnet, noten. Det klareste eksemplet
på dette finner vi i bruken av oktavtegnene, som i punktskrift settes
foran noten (det virker logisk å informere om toneområdet vi befinner
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oss i, før en fastslår hvilken tone det dreier seg om). Derimot, hvis en
tone av en bestemt varighet skal forlenges med verdien som angis av
neste note – noe som i vanlig noteskrift uttrykkes med en liten bue
mellom de to notene – settes punktskrifttegnet bak noten som skal
forlenges.
Når det gjelder rekkefølgen som følger av punktskriftsystemet selv,
kan vi skille mellom to hensyn. Det første er rekkefølgen de
sammensatte tegnene må komme i for at de skal ha en entydig
mening, kunne skjelnes fra hverandre, og dermed være lette å
identifisere og lese. Det andre er
hensynet til hvordan et bestemt
Hvordan skal vi møte
fenomen framstilles i punktnoter:
utfordringen som ligger i å
som eksempel kan vi ta
overføringen av akkorder. I vanlig
transkribere det simultane
noteskrift framstilles de tonene
til et sekvensielt system?
som danner en akkord, simultant,
dvs. notene står over og under
hverandre, ikke foran eller bak
hverandre. Som vi har nevnt, er punktnoteskriften sekvensiell.
Hvordan skal vi møte utfordringen som ligger i å transkribere det
simultane til et sekvensielt system? Tilfellet med akkorder løses i L.
Brailles system ved å skrive grunntonen i akkorden og deretter
tegnene som angir intervallene fra denne grunntonen til de andre
tonene som sammen med den danner akkorden. Intervallene i seg
selv angir ikke noen bestemt tone, bare en avstand til en referansetone. Derfor må denne referanse-tonen stå foran intervalltegnene.

“

Siden kombinasjonsmulighetene av punkter i én celle ikke er mange
nok til å dekke alle tegn i noteskriften, må én og samme kombinasjon
nødvendigvis kunne brukes til å uttrykke ulike fenomener. Betydningen
gis altså ikke bare av de punktene som er til stede i en bestemt celle,
men også av den konteksten denne kombinasjonen forekommer i.
I det at disse kontekstene er veldefinerte, og at de er entydige
samtidig som de er lette å lese, ligger utvilsomt en annen stor del av
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systemets genialitet. Bare et lite eksempel: ifølge håndboka
“New International Manual of Braille Music Notation» kan en celle som
bare inneholder punkt 5, ha fire ulike betydninger som enkelt tegn,
samt inngå i minst 18 sammensatte tegn.. La meg forklare dette med
en veldig enkelt noteeksempel:

DIHGFEGIHGF
EGW 

Her finner vi punkt 5 i tre tilfeller. I det første står punkt 5 foran en
note, her betyr tegnet at noten er i enstrøken oktav.
I det andre står punkt 5 som siste tegn på linjen, her betyr det at
takten fortsetter på neste linjen, funksjonen er den samme som
bindestrek ved orddeling.
I det tredje står punkt 5 foran et tegn som ikke er en note men et
generelt tegn for aksent. Her er punkt 5 en del av et sammensatt tegn
som betyr mezo-staccato.

Lesing av punktnoter
Selv om en transkripsjon til punktnotesystemet gir samme informasjon
som originalen i vanlig skrift, er det innlysende at både måten å lese
denne informasjonen på og læringsprosessen er svært forskjellig for
en seende og en blind musiker. Med fare for å henfalle til
selvfølgeligheter, tror jeg tross alt at det her ikke er overflødig å nevne
at en blind utøver ikke kan lese og utøve på samme tid – selv om det
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f.eks. er mulig å bruke én hånd til å lese og den andre til å spille i
prosessen med å lære et verk, eller å synge en melodi mens man
leser med fingrene. Men uansett, uttrykket «prima vista» har ingen
mening i en blind musikers hverdag.
Synet tillater den seende utøveren å danne seg et generelt bilde av
verket: hvilket register det spenner over, hvor komplekst eller enkelt
det er med hensyn til ekspressivitet, hvor teknisk vanskelige visse
passasjer er, etc. I tillegg til dette generelle bildet gjør synet det mulig
å lese to eller flere pentagrammer samtidig, og for øvede musikere til
og med å framføre visse verker direkte, uten å ha studert dem på
forhånd.
Lesingen og læringen er svært annerledes for en blind musiker.
Lesingen må fra første stund være omhyggelig for å kunne skjelne de
ofte svært sammensatte tegnene som står som et kontinuum på
papiret; lesingen må være analytisk for å fange opp det
karakteristiske ved verkets stil og struktur; og endelig må lesingen
være rettet mot memorering, ettersom dette er en forutsetning for
utøvelsen.
Når en elev begynner å lære punktnoter, presenteres først, som
naturlig er, de mest elementære og mest betydningsbærende
tegnene, notene. For en elev som er vant til å lese punktskrift,
innebærer det ikke noen større vanskelighet å identifisere disse
tegnene. Men læringen går lenger: tegnene representerer toner, og
tonene inneholder en musikalsk idé. Det dreier seg ikke bare om å
identifisere tegn, det dreier seg om å relatere disse tegnene til toner.
Når eleven med stemmen sin reproduserer de tegnene han leser med
fingrene sine, er han mentalt i stand til å fange opp det musikalske
motivet, holde det fast, memorere det, og først deretter, når hendene
er ledige, reprodusere det på et instrument.
Men memoreringsevnen har sine grenser. Den som overfører noter til
punktskrift, trenger å foreta en nøyaktig analyse av verket før arbeidet
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“

Den som overfører
noter til punktskrift, trenger
å foreta en nøyaktig analyse
av verket før arbeidet kan
begynne.

kan begynne. En viktig del av
denne analysen består i å
bestemme hvordan verket kan
deles opp slik at hver del skal ha
en lengde som gjør det mulig å
lære den utenat, samtidig som
oppdelingen ikke må bryte med de
musikalske frasenes, motivenes
eller passasjenes mening.

Punktnotesystemet har forskjellige virkemidler for å lette lesingen
og memoreringen av musikken. Ett av disse virkemidlene gjelder
muligheten til å gruppere toner av lik varighet slik at lesingen blir
lettere og raskere. Et annet er å skrive et bestemt tegn to ganger for
å angi at det fenomenet tegnet viser til, gjelder en hel passasje
– som i noen tilfeller kan være nokså lang. Dessuten inneholder
punktnotesystemets tegn-inventar et system av egne
gjentakelsestegn, i tillegg til de repetisjonstegnene som finnes i vanlig
noteskrift. Ved hjelp av disse tegnene er det mulig å gjenta en, to eller
flere deler av en takt, en hel takt eller flere takter, og å gå tilbake en
rekke takter og gjenta et bestemt antall av dem etc. Ikke bare sparer
dette gjentakelsessystemet plass og letter lesingen, men riktig brukt
hjelper det også til å vise verkets struktur. Og når strukturen er
oppfattet, blir memoreringen uendelig mye enklere.

Litt historikk
Punktnotesystemet ble født samtidig som punktskriften selv ble
oppfunnet. Ikke for ingenting var Louis Braille selv en anerkjent
organist, og allerede i meget ung alder arbeidet han som musikklærer.
Systemet ble utprøvd og brukt av hans franske musikerkolleger,
og generelt kan en si at på 1880-tallet er det innført ved Europas
blindeskoler [ved sentrene for undervisning av blinde elever i Europa).
Det har ikke manglet forsøk på å modifisere systemet, men disse har
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bare hatt lokal spredning. Det som står fast, og det som er mest
iøynefallende, er hvordan dette systemet har overlevd med en
bemerkelsesverdig høy grad av enhet, og det i en tid da dagens
lynraske kommunikasjon via e-post
var utenkelig. Bruken av systemet i
publikasjonene til prestisjetunge
Den nye utfordringen,
institusjoner som det franske
nesten to hundre år etter
blindeforbundet AVH, det britiske
at systemet ble skapt,
Royal National Institute for the
Blind, og American Braille Press,
er den teknologiske
bidro til at systemet festnet seg og
tilpasningen.
ble universelt. Disse
institusjonenes samarbeid med
andre med større rekkevidde, som World Braille Council, UNESCO, og
senere World Blind Union, har, i tillegg til kongresser og
diskusjonsfora, resultert i publiseringen av tre referansehåndbøker
som kom hhv. i 1929, 1954 og 1996. Dette er ikke stedet for å
kommentere disse håndbøkene, men det er stedet for å henlede
oppmerksomheten på det internasjonale arbeidet som har løftet
Brailles notesystem til en grad av konsensus og universalitet som
dessverre mangler på andre fagområder. En universalitet som kan
sammenlignes med den som den vanlige noteskriften oppviser.
En universalitet som ikke må gå tapt i framtiden.

“

Og framtiden? Hvordan møter dette systemet ny teknologi, elektronisk
produksjon? Hva er den største utfordringen i så henseende? Uten tvil
det å kunne ha til disposisjon et system eller dataprogram som er i
stand til automatisk å overføre til punktskrift rett fra originalen i vanlig
skrift. Det er mye som nå gjøres på dette området, både i Norge og i
andre land. Den nye utfordringen, nesten to hundre år etter at
systemet ble skapt, er den teknologiske tilpasningen. Det er vår plikt
å sørge for at vi ikke mister genialiteten og universaliteten i et system
som har muliggjort at musikkvirksomheten blant blinde i nesten to
hundre år har vært på samme nivå som blant seende.
Publisert i Louis Brailles punktskrift – enkel og genial. Utgitt av
Offentlig utvalg for blindeskrift, 2011. Noe omarbeidet.
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Huseby Zoom Maps:
A Design Methodology
for Tactile Graphics
Lisa Yayla
Zoom Maps are a recent design development from the Teaching
Aides Department at Huseby Resource Centre for the Visually
Impaired in Oslo, Norway (see Figures 1 and 2). The aim of Zoom
graphics is to produce better maps for individuals with visual
impairments and to present a design methodology for the producers
of tactile graphics. The first two pilot tests of a set of Zoom Maps
have proved favorable (see the Pilot tests section).
Zoom Maps and Zoom graphics were designed specifically for braille
readers who are not accustomed to reading tactile graphics. Zoom
Maps can be thought of as introductory maps that a reader with visual
impairment uses before he or she advances to more complicated
maps.
A series of Zoom Maps can be compared to those created by online
map services. In an online map, a map of an area is presented from a
distance and the user is able to “zoom” in closer and closer to see
more and more details, both geographical and political. Instead of
online screen images, however, Zoom Maps provide hardcopy tactile
maps in which each new close-up results in a new, more detailed,
page of a tactile graphic (see Figure 3).
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Norge

gg

nord-norge

nord-norge
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trøndelag
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vestlandet
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ggggggggggggggg trøndelag

ggggggggggggggggg østlandet

gggggggggggggggggggggg sørlandet

sørlandet

Figure 1. An example of a Zoom Map, showing Norway divided into five regions:
North Norway, Trondelag, West Norway, South Norway, and East Norway.

In Zoom Maps, the amount of graphic information is restricted to
avoid clutter. If the graphics exceed a given amount, the original
graphic is divided to create a new map with fewer graphics and more
specific information. This division can result in a series or hierarchy of
maps that take a small section of a map and “zoom in” on it--hence
the name, Zoom Maps.
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Akershus og Oslo
øvre romerike

oslo
vestområdet

follo

gggggg
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øvre romerike

gggggggggggg øvre romerike

gggg
g nedre romerike

g

ggg
ggggggg

follo

nedre romerike

Figure 2. A Zoom Map of Akershus and Oslo, Norway, showing the four divisions of
Akershus: Upper Romerike, the West Area, Follo, and Lower Romerike and Oslo.

Map hierarchy
The map hierarchy and number of maps that are needed are
dependent on which geographic information will be presented. That is,
if one wants to show towns in all the counties of a region, then it is
likely that more maps will be required than if only select towns of that
region are to be shown. If there is a large amount of information in a
section of a map, the section needs to be divided into segments--such
as Northwest, Northeast, Southeast, and Southwest--and then four
new maps are created to show the detailed information for each new
section (see Figure 3).
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1. Country divided into sections
NW

NE

NW

2. North West section
divided into regions, R
R3

NE
R1

R4
SW

SE
R3
SW

R2

SE

3. Region 1 (R 1) divided
into counties, C

R3

4. Towns in county C 1

C1

T2

C4
C2

T1
C5

C3

T3

C6
C7
C7

Figure 3. Development of four Zoom Maps for an imaginary country. The first map
shows the country divided into sections: northwest, northeast, southwest, and
southeast. The second shows a section divided into regions, R1–R5. The third shows
the region, R1, divided into counties, C1–C7. The fourth shows three towns in the
county, C1.
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Design
The design of the maps is based on four main concepts or “rules.”
The first rule is to use the structured reading methods of a braille
reader, that is, to read a text page line for line. The second rule is to
divide text from graphics by a defining rectangle. The third rule is to
restrict the amount of symbolic graphic information that is allowed in
one tactile graphic. The fourth rule is to use texture to create contrast
between the textures used to differentiate geographic areas. One
result of these rules is that each new map will, for the reader, seem
familiar to the ones from before and thereby establish consistency.
Another result is that they give the designer clearer guidelines for
creating certain tactile graphics.
Structured reading
A reader of braille first scans the page and then reads one line after
another. Zoom Maps take this process into consideration by placing
text used in a map in an orderly way, similar to a page of braille. Text
is placed only at the sides of the defining rectangle.
Division of text and graphics
Graphics and text appear on the same page of a Zoom Map, but they
are physically divided by a rectangle. The graphics of the map are
encompassed by a rectangle, and the text of the map is on the
outside of the rectangle. The text on the outside of the rectangle is
adjacent to the specific part of the graphic that it relates to. If there is
a great distance between the text and the graphic, a leading line
(made up of the braille letter “g”), is used to connect the text to the
graphic. The purpose of using the letter “g” is to differentiate clearly
between a leading line and a line used in the graphic. By doing so, the
leading line is less likely to be confused with a graphic line and
therefore does not add graphic clutter to the map. Ideally, the braille
letter “g” is the only text allowed inside the rectangle. The leading
lines can run either vertically or horizontally.
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Restrictions of graphics
The amount of graphics allowed on a single Zoom Map page is
decided by two factors: the amount of text lines along the height of
the rectangle and the restriction of “enclosed” graphic information.
Enclosed information pertains to the graphic information that cannot
be directly connected to the labeling text outside the rectangle. For
example, if a rectangle is surrounded on all sides by other rectangles,
the surrounded rectangle would be considered enclosed. For the
Zoom Maps described here, an enclosed graphic is allowed if there is
just one adjacent form on any given side of the enclosed form (see
Figure 4).
The label for the enclosed information is placed directly under the
label of the area to which it is adjacent. A punctuation mark can be
used as a prefix to the label to inform the reader that the text pertains
to a graphic that is enclosed between two others. It will inform readers
that their fingers are to continue beyond the first area.
Texture
In a Zoom Map, texture is used to help clarify the graphic. Texture is
used to differentiate one graphic form from another, not to define it.
That is, one form does not “own” a texture, but adjacent forms have
different textures to separate them from each other. For example, in a
map of the 48 U.S. states, both Minnesota and Michigan’s Upper and
Lower Peninsulas may have the same texture, so as to differentiate
them from the bordering state of Wisconsin.
Production techniques
At Huseby, the Zoom Maps have been produced using a Tiger
embosser, but it is thought that the design methodology can be
equally used with other production techniques, such as microcapsule
paper and lower resolution graphic embossers.
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L1

L3

L1

L3

L2

L4
. .L5

L2

L4

Figure 4. A Zoom Map of five countries, L1–L5, showing the “enclosed” area, L5. L5
is surrounded by other countries. It is black in this figure, which represents a
saturated dot texture. The other countries have either a vertical or a horizontal line
texture.

Zoom premaps
To explain the setup of a Zoom Map to the reader, a five-page
“premap” set of maps is included with the training materials. The
premaps show the layout and the different parts of a Zoom Map and
how they are connected to each other. A seven-point list on how to
read the maps is also included with the premaps:
1. Read the title.
2. Feel the whole page to get an overall view of the map.
3. Find the frame.
4. Read the text on all sides of the frame to learn what is in
the map.
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5. Go to the first name at the upper left side of the rectangle.
Feel the texture beside the name.
6. Let your finger follow along the leading line, ”g,” from the
text until you come to the map area. The texture in that
map area should be the same as the texture beside the
name.
7. Read the next name on the map.

Pilot tests
Pilot testing was informal and carried out in two stages: testing of the
prototype and testing of the revised prototype with an instructional
manual. There were nine testers, seven who reviewed the maps
in-house at Huseby and two who received the maps through the mail
and tested them off-site. Of the nine, two were senior high school
students, and the remaining seven were adults. One of the off-site
testers did not respond. All the individuals who participated in the
pilot tests were competent braille readers, however, they reported that
their familiarity with tactile graphics ranged from being confident to
having little exposure to tactile graphics. The feedback we received
from the testers resulted in modifications of the design of Zoom
Maps. In the first stage of testing, four adults were consulted, and
instruction was given verbally. These testers recommended that
leading lines be used consistently to join text to associated graphics
and to create an instructional manual.
In the second stage of testing, the revised maps were provided to
testers along with a five-page instruction manual. Part of the aim of
the instruction manual is to aid users in independent study of the
maps. At this stage, only five of the nine testers, those who were less
familiar with tactile graphics, tested the maps. These individuals
reported that the maps were not difficult to use, which was perhaps
the most encouraging finding of the second phase of the pilot test,
since the target group for Zoom Maps is individuals who are unfamiliar
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with tactile graphics. The reaction of one, a high school student who
had received the maps and manual through the mail, was recounted
by her teacher as this: “Imagine if I had learned these earlier.”
The users’ comments in the second stage of the pilot test resulted in
further modification of the design. Two individuals commented on the
similarity of adjacent textures that were equally saturated in raised
dots. That is, when the Tiger embosser is used to create a Zoom Map,
any area that is gray can feel similar to an area that is black. The
similarity in texture of these tones led to the decision to use more
defined textures, such as lines and dots instead of shades of black
and gray, to differentiate areas of the map.
Future controlled studies could include testing students’ ability to
complete specific tasks with the maps, evaluating the instruction
manual, and evaluating if the maps aid the user in the transition to a
more information-dense Cartesian map. These studies would be
useful for the future development of tactile maps.

Conclusion
The design methodology for Zoom graphics is new, and it is expected
that there will be changes and adaptations, if the method is adopted
by other content providers. In addition, evaluations provided by the
pilot testers were important for the productive development of the
maps. Zoom graphics are not meant to be a substitute for other
techniques for creating tactile graphics, but to be an additional design
method that can be added to a content provider’s tools for providing
users with a greater and richer assortment of tactile graphics.
Publisert i Journal of Visual Impairment & Blindness, May 2009, 103,
270-276. Copyright © 2009 by AFB Press, American Foundation for
the Blind, All rights reserved www.afb.org/jvib
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Digitalkamera –
et hjelpemiddel for
svaksynte
Arne Kjeldstad
Digitalkamera har vist seg å være et nyttig hjelpemiddel for mange
svaksynte. I denne artikkelen vil jeg vise hvordan digitalkameraet
kan brukes i en mobilitetssammenheng.

Hva står på spiret?
Som svaksynt har jeg selv brukt kikkert og lupe hele livet. Den store
aha-opplevelsen når det gjaldt digitalkameraets fortreffelighet som
forstørrende hjelpemiddel, fikk jeg høsten 2008. Jeg satt sammen
med min mor, som ser helt normalt, utenfor Selbu kirke. Hun så på
kirka og sa: «På spiret står det når kirka er bygd, men jeg klarer ikke å
se årstallet.» Jeg tok fram kameraet mitt, zoomet inn på spiret og tok
et bilde. Jeg satte kameraet i visningsmodus og brukte den digitale
forstørringen for å finne årstallet. Jeg klarte det en som så normalt,
ikke klarte!
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De fleste har et digitalkamera
Som ansatt på Huseby kompetansesenter, men også i fritiden, har
kikkerter og luper vært viktige og uunnværlige hjelpemidler for meg.
Men det vi vet, er at mange svaksynte vegrer seg for å bruke slike
hjelpemidler ute blant andre. De kan oppleve at de tiltrekker seg
uønsket oppmerksomhet når de tar fram kikkert og lupe. Da er det
både hyggeligere og lettere å bruke et digitalkamera. Den som er
svaksynt, vekker ikke oppsikt når han bruker digitalkameraet, for slike
kameraer har jo folk flest. Der og da oppleves kameraet som en mer
akseptabel løsning enn kikkert og lupe.
Hva slags kamera bør en som er svaksynt velge?
Mange av dem jeg har snakket med, syntes det er vanskelig å finne
det kameraet som er mest hensiktsmessig. Med den erfaring jeg har i
dag, mener jeg følgende faktorer er viktig ved valg av kamera
·· kameraets størrelse og vekt
·· brukervennlighet
·· LCD-skjermens kvalitet og størrelse
·· optisk og digital zoom
·· digital forstørring
·· søker
Forstørring er nødvendig
Foruten godt lys og gode kontraster trenger ofte svaksynte forstørring
for å se mer. Forstørring går ut på å gjøre synsvinkelen større, dvs.
vinkelen som øyet ser gjenstander eller informasjon i. Forstørring kan
oppnås på fire måter. Gjenstanden/informasjonen
·· gjøres større
·· føres nærmere øynene
·· forstørres ved bruk av optikk
·· forstørres ved projisering (f. eks. overhead, videokanon)
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Digitalkamera på kort og lang avstand
Digitalkamera kan benyttes til forstørring av informasjon og
gjenstander både på kort og lang avstand. Enkelt sagt kan kameraet
fungere både som lupe og kikkert. Det er viktig å være oppmerksom
på at optisk zoom på kameraet ikke er det samme som antall ganger
forstørring på en kikkert. Et ordinært kompaktkamera med 7x optisk
zoom gir vesentlig mindre forstørring enn 7x kikkertforstørring.
Når kameraets optiske zoom ikke gir tilstrekkelig forstørring, kan en
forstørre bildet mer med kameraets digitale forstørring. Når denne
brukes, kan det være nødvendig å navigere rundt i bildet for å finne
ønsket informasjon.
Digitalkamera som forstørrende hjelpemiddel i en
mobilitetssammenheng, vil kunne være til hjelp i situasjoner
hvor gjenstanden eller informasjonen
·· er for langt unna
·· er for liten
·· gir for mye synsnedsettende refleks
·· er for mørk
·· er i bevegelse
·· kun er synlig i korte sekvenser
·· har mye aktivitet foran seg
Digitale bilder kan dessuten vises på PC- eller TV-skjerm. Da oppnås
ytterligere forstørring og bildeinformasjonen kan studeres i fred og ro.
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Utviklingsarbeid for mer kunnskap
Jeg innså at det var nødvendig å sette i gang et utviklingsarbeid for å
få mer kunnskap om digitalkameraet som hjelpemiddel for svaksynte.
To prosjekter ble satt i gang:
1. Et informasjonshefte om digitalkamera som forstørrende
hjelpemiddel for svaksynte
2. Et kursopplegg for bruk av digitalkamera som forstørrende
hjelpemiddel for svaksynte
Aasmund Kjeldstad og Sissel Helen Undem har på fritiden arbeidet
med det første prosjektet. Prosjektet er ikke avsluttet, men har vært
av avgjørende betydning for prosjekt 2. Dette prosjektet har vært
gjennomført i regi av Huseby kompetansesenter. Arne Kjeldstad har
vært prosjektansvarlig med Bjørn Øien som prosjektmedarbeider.
Kursopplegget (prosjekt 2) ble utformet på bakgrunn av erfaringer fra
tidligere kurs med tema digitalkamera. Det nye opplegget ble prøvd ut
i april 2009. Kurset bestod av følgende deler:
·· innhenting av opplysninger fra kursdeltakerne før kurset
·· forelesning om digitalkameraer
·· øvelser med eget kamera inne
·· øvelser med eget kamera ute
·· samtale med erfaringsutveksling
Hovedhensikten med kurset var å gi innsikt i og erfaring med hvordan
en kan bruke digitalkamera som forstørrende hjelpemiddel, og gi
deltakerne lyst og kunnskap nok til å bruke digitalkamera. Håpet var
at den svaksynte selv, etter avsluttet kurs, kunne finne ut om
digitalkamera var brukbart som forstørrende hjelpemiddel, og om han/
hun ønsket å videreutvikle sine ferdigheter på dette området.
Øvelser med eget kamera utendørs var en stor del av kurset.
Vi oppsøkte ulike daglige situasjoner og benyttet digitalkameraet som
forstørrende hjelpemiddel på både t-bane, på kafe og på Universitetet.
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Digitalkameraet som kikkert og lupe
Når en bruker digitalkamera som kikkert, aktiverer en kameraets
optiske zoom. Da blir informasjonen på kameraets LCD-skjerm større.
Ofte er ikke kameraets optiske zoom tilstrekkelig til at den svaksynte
kan se ønsket informasjon. Da må kameraets digitale forstørring tas i
bruk Dette gjøres altså ved at en zoomer inn den etterspurte
informasjonen, tar et bilde, stiller kameraet i visningsmodus for så å
bruke kameraets digitale forstørring. Da fungerer kameraet i praksis
som en digital lupe.

Informasjonstavle på Universitetsbiblioteket

Informasjonstavle
med liten skrift
og mye refleks

Bilde tatt med
optisk zoom,
blitz og skrå
vinkel.

4x digital
forstørring
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Avsluttende kommentarer
Erfaringene fra prosjektet, men også mine egne erfaringer som
svaksynt, har vist meg verdien av å bruke digitalkamera som
forstørrende hjelpemiddel. I denne artikkelen er det vesentlig fokusert
på mobilitetssituasjoner. Digitalkameraet har imidlertid et stort
potensial også på andre områder. Jeg håper mange svaksynte får
erfare digitalkameraets mange muligheter. Men husk, valg av kamera
er viktig.
Erfaringer med kamera
Kurset i april 2009 viste at de fleste kursdeltakerne hadde
digitalkamera med for lite optisk og digital zoom, og for lite digital
forstørring. Kursdeltakerne fikk imidlertid prøve instruktørenes
kamera. De aller fleste kursdeltakerne syntes det var spennende og
interessant å oppleve digitalkameraets muligheter som hjelpemiddel
for svaksynte. De ønsket å utforske digitalkameraets muligheter
videre. Under oppsummeringen framkom følgende kommentarer:
Jeg visste ikke at en kunne bruke kameraet på denne måten
Kamera er så smart
Dette var inspirerende
Jeg skal kjøpe meg nytt kamera med mer zoom og større
LCD-skjerm
Lærerik og fin tur med kamera
Deltakerne på kurset i april 2009 var i alderen 38–64 år. Erfaringer
fra samtaler med svaksynte barn og ungdommer viser at disse har
mer digital kunnskap og er mer vant til digitale medier. Av gruppen
barn og ungdom som er svaksynte, har mange allerede tatt i bruk
kamera som «kikkert og lupe». Spesielt gjelder dette mobiltelefonens
kamera.
Publisert i Notater nr 3, 2009 (revidert versjon)
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Informasjonstavle på Majorstua T-banestasjon

Informasjonstavla er vanskelig å se for mange svaksynte

Forstørring ved hjelp av kameraets optiske zoom

Ytterligere forstørring ved bruk av kameraets digitale forstørring.
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Lars Bjørndal
Programvareoppsett for skjermleserbrukere
En praktisk veiledning til brukere,
hjelpemiddelsentraler, utstyrsleverandører og andre
som bistår med å sette opp datautstyr som skal
brukes av personer med synsnedsettelse.
Huseby 2011

Tor Ulland
Windows 7 med skjermleser
Hvordan kan personer med synsnedsettelse bruke
pc på en hensiktsmessig måte og hvilke
innstillinger bør gjøres i operativsystemet? Heftet
er skrevet for dem som skal undervise blinde og
sterkt svaksynte personer i bruk av Windows 7
med skjermleser.
Statped skriftserie nr. 103 (2011)

Nelly Kvalvik
Undervisning i bruk av PC med leselist
i grunnskolen – med skjermleser Supernova 11
I dette heftet får lærere i grunnskolen, konkrete
tips knyttet til læringsmålene i Kunnskapsløftet.
Heftet tar utgangspunkt i Microsoft Office 2007.
Statped skriftserie nr. 97 (2010)
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Nelly Kvalvik
Undervisning i bruk av PC med leselist i
grunnskolen – med skjermleser Jaws 10
Heftet inneholder veiledning om hvordan man skal
nå ulike læringsmål knyttet til bruk av PC og er
ment som supplement til kurs og veiledning fra
Huseby og Tambartun kompetansesenter. Heftet
tar utgangspunkt i Microsoft Office 2007.
Statped skriftserie nr. 96 (2010)

Silje Benonisen
Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte –
Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9
Heftet vil være et nyttig arbeidsredskap for lærere
som har svaksynte elever, og kan brukes som et
oppslagsverk for personer som blir svaksynte i
voksen alder.
Statped skriftserie nr. 95 (2010)

Nelly Kvalvik
Internet Explorer med skjermleseren Supernova 11
Heftet beskriver noen av navigeringsfunksjonene til
skjermleseren Supernova. Det er først og fremst
ment som en oppslagsbok for lærere, men kan
også være nyttig for andre som skal bruke
Supernova.
Statped skriftserie nr. 93 (2010)
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Tor Ulland
Internet Explorer og JAWS 10 og 11
Heftet viser korleis JAWS presenterer
informasjonen på websider og gjennomgår
kommandoar ein kan bruka for å bli ein effektiv
internett-brukar. Heftet eignar seg for lærarar og
synshemma brukarar som kan ein del om internett
frå før.
Statped skriftserie nr. 91 (2010)

Silje Benonisen
Internet Explorer med ZoomText
Heftet inneholder idéer til hensiktsmessig og
effektiv bruk av ZoomText
og Internet Explorer. Det beskriver noen av
funksjonene i programvaren og gir tips om
prinsipper når man jobber med forstørrelse.
Statped skriftserie nr. 89 (2010)

Tor Ulland
Windows Vista med skjermleser
Heftet gir en oversikt over kommandoer og
framgangsmåter ved bruk av Windows Vista
uavhengig av hvilken skjermleser som blir benyttet.
Det kan fungere som oppslagsbok både for lærere
og erfarne PC-brukere.
Statped skriftserie nr. 84 (2009)
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Gunleik Bergrud
Metodiske prinsipper i punktskriftopplæring
Heftet gir innblikk i Braillesystemet, punktcellens
muligheter og ulike innlæringsmetoder. Det er
skrevet for personer som behersker punktskrift
godt og som skal undervise, men kan også være
nyttig for andre.
Statped skriftserie nr. 81 (2009)

Edvart Sæter
Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde
eller sterkt svaksynte
Lærere som skal undervise i gitarspill i
grunnskolen, og som har en blind eller sterkt
svaksynt elev i klassen, får i dette heftet enkle tips
om hvordan de kan legge opp undervisningen.
Huseby 2011

Gunleik Bergrud
Intrata. Innføring i punktskriftnoter, del 1
Dette heftet er beregnet for alle som vil lære
punktskriftnoter. Eksemplene og forklaringene er
i hovedsak beregnet på musikklærere og egner
seg ikke til selvstudium for en som ikke kan noter
fra før.
Statped skriftserie nr. 74 (2009)
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Gunleik Bergrud
Intrata. Innføring i punktskriftnoter, del 2
Intrata del 2 gir innføring i punktskriftnoter for
klaviaturinstrumenter, blåseinstrumenter og gitar.
Heftet inneholder også noter for kor, notasjon av
ornamentikk og en tegnoversikt. Det er beregnet for
musikklærere og punktskriftbrukere som skal lære
noter.
Statped skriftserie nr. 100 (2010)

Ingvild Hellerud
Musikk i klasse med elev som er synshemmet
Heftet inneholder enkle tips til lærere og belyser
noen av kompetansemålene i Kunnskapsløftet som
krever litt ekstra tilrettelegging for elever med
nedsatt syn.
Statped skriftserie nr. 90 (2010)

Ingvild Hellerud
Begynneropplæring i klaver for barn som er blinde
eller sterkt svaksynte
Klaverpedagoger, er målgruppe for dette heftet.
Det handler om begynneropplæring i klaver og
innføring av musikknotasjon i punktskrift.
Metodikken har basis i praktisk og teoretisk
klavermetodikk for seende.
Statped skriftserie nr. 77 (2009)
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Tor Ulland
GPS og nedsatt syn
Leseren får innføring i hva GPS er og hvilke
begrensninger og muligheter som finnes i selve
systemet. Ulike typer kart omtales og alle kjente
GPS-løsninger for synshemmede pr. november 2010
blir beskrevet og vurdert.
Statped skriftserie nr. 99 (2010)

Bente Wetaas Kettler
Precane – et hjelpemiddel i mobilitetsundervisningen
Precane er et tilpasset mobilitetshjelpemiddel for
førskolebarn med synsnedsettelse, men kan også
være et viktig hjelpemiddel for synshemmede med
flere funksjonshemninger, som ikke så lett kan
nyttiggjøre seg hvit stokk.
Statped skriftserie nr. 78 (2009)

Hilde Havsjømoen, Ole-Erik Jevne, Randi Kvåle,
Tone Larssen og Oddvar Øyan
Matematikk med leselist. Metodisk veiledning for
lærere til elever på 8.–13. trinn
Veilederen inneholder oppsettregler, metodikk på PC,
råd om organisering av arbeidet og tilrettelegging av
oppgaver. Videre beskrives innstilling av
operativsystem og program, kalkulatoralternativer og
regelverk om tilrettelegging av eksamen. Figurer og
grafiske framstillinger, er også omtalt.
Statped skriftserie nr. 92 (2010)
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Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle
Matematikk på PC. Forslag til hvordan svaksynte
elever kan bruke PC i matematikk
Veilederen er først og fremst skrevet til lærere på
5.–7. trinn som underviser elever med synsvansker,
men framgangsmåtene som beskrives, kan
videreføres til høyere klassetrinn og i tillegg være
egnet for elever som ikke har nedsatt syn.
Statped skriftserie nr. 72 (2009)

Hilde Havsjømoen
De fire regneartene på Huseby-abakus
Huseby-abakus er utarbeidet spesielt for blinde, men
er godt egnet i matematikkundervisningen for alle
elever. Heftet beskriver hvordan abakus kan brukes
for å notere tall, og for å løse oppgaver innen de fire
regneartene.
Statped skriftserie nr. 69 (2008)

Hilde Tvedt Ryen og Kari Gomnæs
Råd om lappbehandling.
Virre virre vapp – du fikk lapp
Veiledningsheftet gir enkle råd til foreldre og
personale i barnehage og skole som skal gjennomføre
lappbehandling med et barn som har amblyopi.
Huseby 2011
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Gerd Vidje, Reidun Leirvåg, Synøve Berg (red.)
Etter et synstap
Når synet er redusert og livet er snudd på hodet,
skal alle være trygge på at det finnes hjelp og gode
støtteordninger. Folderen er til dem som har fått
nedsatt syn, til nærpersoner og til fagpersoner.
Huseby 2010

Bjørn Øien
Se muligheter med optikk
Heftet inneholder en presentasjon av forskjellige
optiske hjelpemidler og deres bruksområder og
bruksmåter. Innledningsvis er det noen
betraktninger omkring rehabilitering, målsettinger,
arbeidsmetoder og svaksyntes hjelpemiddelbehov.
Statped skriftserie nr. 88 (2010)

Tove Arntzen Andrew, Anne Henriksen,
Frank Groben
Focus MDVI. Fokus på barn med synshemning og
sammensatte vansker
Skjema og veileder for utredning av synsfunksjon
hos barn med synshemning og sammensatte
vansker. Det er resultat av prosjekt som startet i
2003 i regi av Socrates programmet.
Huseby 2009
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Annelise Qvale og Lisa Yayla
Veiledningshefte til Husebys tegnepakke
Husebys tegnepakke inneholder ulike redskaper,
og veiledningsheftet presenterer idéer om hvordan
disse kan brukes i aktiviteter for elever med
synsnedsettelse.
Huseby 2009

Søsken i fokus
Heftet handler om det å være bror eller søster til
barn eller ungdom som har synsnedsettelse.
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
i samarbeid med Assistanse
og Huseby kompetansesenter 2008
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Syn 2011 er en samling synsfaglige artikler fra
Huseby kompetansesenter. Artiklene er samlet om
temaer som språk og lesing, perseptuelle synsvansker,
psykososiale vansker og tidlig innsats i opplæringen for
barn, unge og voksne med synsnedsettelse. Utvalget
spenner fra vitenskapelige artikler til mer lettlest stoff.
Artikkelsamlingen er den tredje i rekken og
kommer ut i anledning blindeundervisningens
150-årsjubileum i Norge.
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