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andre fagpersoner som har ansvar for elever som skal tilbake til skole eller barnehage etter en
hendelse som ofte medfører en stor og varig endring i livssituasjonen.
Ressurspermen finnes også i en nedlastbar versjon på www.statped.no under fagområdet
ervervet hjerneskade.
Takk til gode kollegaer som har bidratt i arbeidet og til OBIA for inspirasjon og velvilje slik at det
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Forord

Det anslås at i klasserommene i Ontario finnes det omtrent 27 000 elever som har en
hjerneskade. Denne håndboken er ment å være en ressurs for alle som er involvert i
undervisning av en elev som lever med følger etter en ervervet hjerneskade. Den vokste frem ut
fra min egen frustrasjon over mangelen på ressurser og kunnskap på dette feltet. Dette ble
spesielt tydelig da jeg selv ble utfordret til å undervise disse svært spesielle elevene. Ett av de
målene jeg hadde da jeg startet min nye karriere i Ontario Brain Injury Association var å gi
lærere tilgang til kunnskap som kunne sette dem bedre i stand til å hjelpe elever som lever og
lærer med de virkningene som følger etter en ervervet hjerneskade.
I dette arbeidet har jeg vært så heldig å kunne samarbeide med Dr. Dawn Good, Direktør for
Centre for Neuroscience, tidligere leder av Institutt for Psykologi og forsker ved Centre for
Lifespan Development Research ved Brock University, Dr. Sheila Bennett, Professor ved
Faculty of Education, Brock University, Dr. Dawn Zinga, Associate Professor, Child and Youth
Studies og en rekke fremragende forskningsassistenter. Denne gruppen tilbrakte tre år med
forskning og utvikling av det materialet som presenteres her. Etter at håndboken ble utgitt for
første gang, har eksemplarer blitt spredd i Ontario, over hele Canada og også til lærere så langt
borte som England og Australia. Den har blitt oversatt til japansk og distribuert i Japan. Teamet
har holdt dusinvis av presentasjoner for lærere, psykologer, tale- og språkpedagoger og barneog ungdomsarbeidere. Et ytterligere økonomisk bidrag fra Ontario Neurotrauma Foundation
satte forfatterne i stand til å produsere videoer som illustrerer noen av de strategiene som
fungerer med elever som har en hjerneskade. De kan ses på vårt nettsted
www.abieducation.com.
Alle lærere oppfordres til å bruke denne håndboken, kopiere den og dele den med andre – helt
gratis. Videre informasjon finnes også tilgjengelig på et eget nettsted som er utviklet i samband
med dette prosjektet: www.abieducation.com.
Vår dyptfølte takk går ut til de mange lærere som deltok i studien og til Ontario Neurotrauma
Foundation, som finansierte prosjektet.

Med vennlig hilsen
John Kumpf
Tidligere direktør (1998-2010) for OBIA
Forskningsleder, ONF-prosjektet
Du kan også ta kontakt med oss på OBIA, tlf.: 1-800-263-5404, eller på e-post:
obia@obia.on.ca, for ytterligere informasjon.
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Kapittel 1
Hjerne og funksjon i forbindelse
med ervervet hjerneskade

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Case
Hjernen er den du er
Hjernens fysiologi og atferd
Hva er ervervet hjerneskade?
Hva skjer når hjernen blir skadet?
Hvem rammes av ervervet hjerneskade?
Hjerne og funksjon
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1.1 - Case

1.2 - Hjernen er
den du er

Adam var fem år gammel da han falt ned
kjellertrappen mens han skyndte seg for å ta igjen sin syv
år gamle bror. Han var omtåket og lå ubevegelig noen
minutter ved foten av trappen før mamma kom for å hjelpe
ham. Etter noen tårer virket Adam helt OK og fulgte villig
med mamma inn på kjøkkenet for å få en kjeks. Senere på
dagen begynte han å kaste opp, og hans mor var så
bekymret at hun tok ham med til sykehuset, der han ble
diagnostisert med hjernerystelse.
Over de neste ukene og månedene virket det som
Adams «personlighet» endret seg. Han var mer trassig og
ble lett sint, han var langsommere enn vanlig, til og med
doven når han ble bedt om å gjøre enkle ting, slik som å
gjøre seg klar til å gå på skolen. Læreren merket seg en
endring i hvordan han oppførte seg overfor andre. Skolen
anbefalte at foreldrene burde ta Adam med til en full
medisinsk undersøkelse, som etter en henvisning til en
nevrolog resulterte i en CT-undersøkelse. Her ble Adam til
slutt diagnostisert med en mild hjerneskade.
Siden hjernen er ansvarlig for de mest komplekse av
de

menneskelige

funksjonene,

slik

som

tenkning,

problemløsning, emosjoner, bevissthet og sosial atferd,
kontrollerer og definerer den din personlighet eller hvem du
er. Den kontrollerer også grunnleggende kroppslige

Selv om hjernen bare

funksjoner som åndedrettet, spising, søvn og de fem

utgjør 2 % av vår

sansene, i tillegg til å styre hvordan vi tenker, føler, oppfatter

kroppsvekt, styrer

og handler i verden – den organiserer hvem vi er.

den 98 % av våre

Hvis en ytre påvirkning er sterk nok til å forårsake et

funksjoner direkte

brudd på kraniet, eller hvis et støt skaper en indre rotasjon

eller indirekte, og

som får hjernen til å slå eller skrape mot innsiden av

den er organisert på

hodeskallen, vil hjernen få en rift og/eller nevronene vil

en svært
sammensatt måte.

skades – og vi vil forandre oss.
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1.3 - Hjernens
fysiologi og
atferd

Hjernen består av celler som kalles nevroner, og sammen
med ryggmargen utgjør den sentralnervesystemet (CNS).
Når vi blir født, har vi allerede alle de nevronene vi
kommer til å ha resten av livet. Selv om det meste av
differensieringen av nevronene er ferdig seks måneder etter
fødselen, fortsetter utviklingen langt opp i voksen alder, med

En skade på hjernen

vekst

kan faktisk endre

parsingprosessen (eliminasjon/reduksjon av synapser) og

hvordan en person

myelinisering (dannelse av myelin på aksonene).

i

størrelse,

lærer, tenker,
oppfører seg og
omgås med andre —
den endrer din
personlighet eller
hvem du er.
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Hjernens struktur og
funksjon

Hjernen er ganske ømtålig og har en myk geléaktig
konsistens. For å beskytte dette skjøre organet har kroppen
utviklet tre forsvarslinjer:
Første forsvarslinje - Håret og hodeskallen
•

Håret beskytter mot varmetap.

•

Hodeskallen utgjør en kasse av bein som
omslutter og beskytter hjernen fra ytre
påvirkninger (merk: hodeskallens indre
overflate er ikke helt glatt, men har grovere
områder og kammer langs bunnen).

Andre forsvarslinje - Hjernehinnene
•

Mellom hodeskallen og hjernen ligger det tre
tynne hinner som beskytter hjernens fysiske
struktur og absorberer støt.

•

Hjernehinnene,

som

også

kalles

blod-

hjernebarrieren, omgir hjernen og ryggmargen
og danner et skille som selektivt kontrollerer
alle stoffer som transporteres inn og ut av
hjernen.
Tredje forsvarslinje - Ryggmargsvæsken
•

En væske som finnes i hjernens ventrikler og
mellom hjernehinnene, som kan tjene som
«støtfanger» og som et medium for transport av
stoffer.
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Nevronet

Den mest grunnleggende funksjonelle enheten i
nervesystemet er nervecellen eller nevronet. Nevroner
overfører informasjon til og fra hjernen, forbinder og kobler
sammen hjernens ulike deler og lagrer informasjon. Vi blir
født

med

omtrent

100

milliarder

nerveceller

i

sentralnervesystemet (CNS) og 10000 milliarder nerveceller
i det perifere nervesystemet (PNS).
Til forskjell fra andre celler i kroppen kan nervecellene
ikke dele seg – med andre ord: ved fødselen har vi i
utgangspunktet alle de nevronene vi vil ha resten av
livet.
Heldigvis kan hvert nevron danne alt fra én til 10 000
forbindelser med andre nevroner, noe som resulterer i et
enormt antall gjensidig forbundne nettverk i hele hjernen –
tilstrekkelig for hele vår levetid. Disse forbindelsene er
ekstremt skjøre, og selv en mindre skade på hvilket som helst
av disse nettverkene kan skape forstyrrelser og svekkelser i
funksjon og atferd.
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Hjernens organisering

Hjernen består av
fire hoveddeler:
A Hjernestammen
B Lillehjernen
C Hjernens indre
strukturer
D Storhjernen

A. Hjernestammen - forbinder
hjernens nedre del med ryggmargen fra
nakken og oppover gjennom hjernens
nedre

(sentrale)

kontrollerer

overflate.

Den

grunnleggende

funksjoner

som

hjerterytmen,

livs-

åndedrettet,

blodtrykket,

søvn

og

våkenhet og hjelper til å holde oss
årvåkne. I tillegg tjener hjernestammen
som en koblingsstasjon for inngående
og utgående motoriske og sensoriske
signaler mellom hjernen og det perifere
nervesystemet. Skade kan føre til
koma, dysartri (talevansker), kvelning,
fatigue

(kognitiv

og

fysisk

trøtthetsfølelse) og desorientering.
(For mer informasjon se avsnitt 1.7A)
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B. Cerebellum (lillehjernen) - er
hovedsakelig opptatt med å kontrollere
balanse og likevekt og koordinerer både
små og store kroppsbevegelser. En skade
på lillehjernen kan føre til skjelving, tap av
motorisk kontroll, utydelig tale, svekket
balanse (f.eks. omtåkethet, svimmelhet,
vansker med å stå eller gå) og problemer
med presis motorisk flyt (f.eks. timingen av
en handling eller tilpasning av kraft). (For
mer informasjon se avsnitt 1.7B)
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C. Hjernens indre strukturer:
Basalgangliene - Disse strukturene
kontrollerer

grunnleggende

funksjoner,
balanse,

slik

som

igangsetting

motoriske

kroppsstilling
og

styring

og
av

viljestyrte bevegelser, f.eks. gå, gripe og
strekke ut hånden. (For mer informasjon, se
avsnitt 1.7C)
Det

limbiske

system

-

Dette

systemet består av flere ulike strukturer
(hippocampus,

corpus

mamillare,

amygdala, septum, fornix osv.) som til
sammen tillater uttrykk av følelser, etablerer
minner og koordinerer disse som en
funksjon av kortikal bevissthet. (For mer
informasjon se avsnitt 1.7D)
Thalamus - Dette er den sentrale omkoblingsstasjonen
for innkommende sanseinformasjon som dirigeres til
hjernebarken hvor de oppfattes og blir bevisste, og mot
andre deler av hjernen som er avhengig av informasjon fra
våre ytre omgivelser. (For mer informasjon se avsnitt 1.7E)

Hypothalamus - Denne strukturen ligger i bunnen av
hjernen og kontrollerer kroppen ved å styre hypofysen og
det autonome nervesystemet. Den regulerer og styrer
derved atferd som er helt grunnleggende for vår overlevelse,
slik som inntak av mat og drikke, søvn, formering,
kroppstemperatur og følelser (negative og positive). (For
mer informasjon se avsnitt 1.7E)

17

Ressursperm
D. Cerebrum (Storhjernen) - er delt i en høyre og en
venstre halvdel kalt «hemisfærer». Hjernehalvdelene er de
høyest utviklede og mest komplekse delene av hele hjernen.
Det ytre laget, kalt hjernebarken eller cortex, har mange
folder (gyri), noe som gir en større overflate innenfor den
begrensede plassen i hodeskallen. Disse foldene er så tett
sammenpakket at bare
rundt 30 % av hjernebarken er synlig fra
utsiden. Hjernebarken
integrerer informasjon
fra de underliggende
systemene

og

til-

liggende områder og
gjør at vi kan oppfatte,
fortolke

og

reagere

meningsfullt på
omgivelser.

18
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Cerebrum
(Storhjernen) - Tanker
og kontroll over atferd

Hjernebarken har to hovedfunksjoner:
1)

Produsere tanker som overvåker og
analyserer informasjon som hjernen mottar.

2)

Kontrollere atferd, slik som handling,
fortolking, planlegging, organisering og
selvbevissthet.

Hjernebarken lar oss oppfatte våre omgivelser:
•

Våre tanker blir organisert

•

Våre opplevelser blir individualiserte og lagret
i minnet

Venstre og høyre
hjernehalvdel: Språk
og romlige ferdigheter

•

Tale blir forstått og produsert

•

Omgivelser blir sett

•

Musikk blir hørt

Hver hjernehalvdel har ansvar for motsatt side av kroppen.
Høyre

hjernehalvdel

kontrollerer

bevegelser

og

mottar

informasjon fra venstre side av kroppen, og den venstre
halvdelen gjør det samme for høyre side av kroppen.
Hos alle høyrehendte og de fleste venstrehendte personer
er det slik at:
•

Venstre hjernehalvdel er spesialisert i
språkferdigheter, slik som tale, lytting, lesing
og skriving.

•

Høyre hjernehalvdel er spesialisert i romlige
ferdigheter, slik som retningssans, løsning av
puslespill, tegning av bilder og gjenkjenning
av kjente gjenstander eller mennesker.

Blant ulike individer er det stor variasjon i hvor sterkt den ene
hjernehalvdelen dominerer over den andre på ulike områder.
Hjernen er ikke statisk, og dens plastisitet gjør at et visst
funksjonstap kan kompenseres for hvis den andre halvdelen er
blitt skadet. Det er imidlertid en rekke faktorer som påvirker
denne evnen. (For mer informasjon se avsnitt 1.7F).
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Hjernelappenes
funksjon: Input vs.
output

Hjernebarken er inndelt i fire lapper atskilt av furer kalt
sulci. De tre store lappene som er lokalisert mot de bakre
delene av hjernen kalles tinninglappen, bakhodelappen og
isselappen. Hver av dem er spesialisert i å motta, oppfatte
og fortolke bestemte typer sanseinformasjon, henholdsvis

Skade på noen av de
lappene som tar i
mot inntrykk vil føre
til misoppfatninger,
feilkommunikasjon
og misforståelse av
informasjon innenfor
hjernen.

hørsel, syn og berøring. Siden disse lappene tar inn
informasjon (sanseinntrykk)

fra omgivelsene kan de

oppfattes som “input-lapper” eller å ha mest med input å
gjøre.
Pannelappen, som ligger forrest i hjernen, er forskjellig
fra de andre, fordi dens viktigste rolle er integrasjon av og
reaksjon på omgivelsene, i form av output. Pannelappen
mottar og integrerer informasjon (f.eks. sanseinntrykk) fra
de

andre

lappene

og

avgjør

ut

fra

denne

sanseinformasjonen hvordan vi best skal samhandle med
omgivelsene.
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Skade på bestemte
områder av hjernen

Ulike områder av hjernen spesialiserer seg på ulike
funksjoner. En skade kan derfor føre til ulike typer av
funksjonssvekkelser, avhengig av hvilket område av hjernen
som er rammet. En fokal (avgrenset) skade vil vanligvis
resultere i svært avgrensede ferdighetstap. En diffus skade
(som rammer et større område av hjernen) kan føre til et bredt
spekter

av

funksjonssvekkelser

med

varierende

alvorlighetsgrad.
Pannelappene:
• Forstyrrelse av komplekse motoriske ferdigheter,
inkludert taleevnen
• Vansker med planlegging, organisering og
rekkefølgen av handlinger
• Tap av kontroll over følelser og atferd (dvs.
personlighetsendringer), nedsatt selvbevissthet, dårlig
dømmekraft og reduserte sosiale ferdigheter
• Nedsatt oppmerksomhet og hukommelsestap
Isselappene:
• Forstyrrelser med lesing, skriving og språk
• Vansker med å gjenkjenne visuell og taktil informasjon
• Vansker med påkledning, tegning og koordinering
øye-hånd
• Forstyrrelse av kroppsbildet og romlige ferdigheter
(dvs. uoppmerksomhet overfor informasjon mottatt på
den ene siden av synsfeltet)
Tinninglappene:
• Bestemte typer hukommelsessvikt (f.eks.
prosopagnosi - manglende evne til å gjenkjenne
ansikter)
• Vansker med å forstå tale (afasi)
• Nedsatt luktesans
Bakhodelappene:
• Nedsatt visuell oppmerksomhet og gjenkjenning
(For mer informasjon se avsnitt 1.7 G-J)
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1.4 - Hva er
ervervet
hjerneskade?

EHS, eller ervervet hjerneskade, omfatter alle typer
skader som gir opphav til midlertidig eller permanent skade
på hjernen. Skader som skyldes en form for traume mot
hodet, slik som hjernerystelse, et fall eller en trafikkulykke,
kalles traumatisk hjerneskade. Skader kan også oppstå som
følge av andre faktorer, slik som anoksi (f.eks. nær-drukning),
forgiftning, infeksjon, hjernesvulst 1 eller cerebrovaskulær
årsak (f.eks. hjerneslag).

1.5 - Hva skjer
når hjernen blir
skadet?

Hjernen består av celler som kalles nevroner; disse
finnes bare i sentralnervesystemet. Ved fødselen har vi i all
vesentlighet de nevronene vi vil ha resten av livet.
Når kjernen (eller cellelegemet) i nevronet har blitt skadd,
vil nevronet ikke på ny kunne forbindes med andre celler eller
reparere seg selv. Derfor er det også slik at når et nevron
først er blitt skadet og dør, er hjernen som helhet
permanent skadet.

1

Vår tilføyelse
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Brudd på nervebanene

Hjernen er bundet sammen av et nettverk av nevroner
som

kommuniserer

med

hverandre.

I

denne

kommunikasjonen er nevronene avhengig av hverandre for
å bringe videre livsviktig informasjon. Hvis en gruppe
nevroner blir skadet og dør, vil de nevronene de
kommuniserte med, ikke lenger motta informasjon. Når
disse nevronene ikke lenger får informasjon fra de
skadde nevronene, vil de også bli inaktive og dø. På
denne måten kan ett skadd område føre til skader også
i distale (fjerntliggende) deler av hjernen.
Tre alvorlighetsgrader
ved skade

Når de stiller en diagnose vil medisinske fagfolk
definere alvorlighetsgraden av en hjerneskade ved bruk av
betegnelsene mild, moderat og alvorlig. Omfanget av
skaden vil ikke alltid kunne forutsi graden av funksjonstap.
Andre faktorer, slik som alder på skadetidspunktet,
skadeårsaken og ikke minst hvilket område som er skadet,
vil være av betydning for funksjonsutfallet og (tapet av)
funksjonsevnen.

Til tross for disse
definisjonene er det
viktig å kjenne til at
enhver hjerneskade
vil kunne påvirke
hvordan en person
lever, lærer og

Mild ≠ Ubetydelig
(dvs. en mild skade er ikke det samme som en
ubetydelig skade)

samhandler med
andre.
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1.6 - Hvem
rammes av
ervervet
hjerneskade?

EHS tar ikke hensyn til en persons alder eller
sosioøkonomiske status. Den rammer både unge og gamle,
fattige og rike. Statistikken viser at tenåringsgutter og
voksne menn under 25 år er den gruppen med størst risiko.
Den største økningen i tilfeller av EHS finnes ikke
overraskende i den demografiske gruppen som vokser
raskest, nemlig eldre personer, siden de har en forhøyet
risiko for å falle.
Det er viktig å vite at når en EHS inntreffer, berører den

• I Norge har vi et
estimat på 1600
barn mellom 0-16

ikke bare den skadede, den påvirker også familien, venner,
klassekamerater, kolleger og samfunnet som helhet.
Skolene er en viktig aktør for å ta imot elever som har

år som hvert år

opplevd EHS, og det forutsettes et samarbeid med familien

pådrar seg en
hjerneskade.

måten kan skolen dra nytte av strategier som har vist seg

• Hjerneskader
rammer ikke bare
den enkelte, de
påvirker også
familier, venner og
lokalsamfunn.

og andre relevante aktører i lokalsamfunnet. På denne
virkningsfulle andre steder og bli en del av en koordinert plan
med sikte på å oppnå en optimal fungering for eleven.
Resten av denne ressurspermen vil fokusere på de
følgene en ervervet hjerneskade kan få for elever, både i og
utenfor klasserommet, og hvordan lærere og andre i
skoleverket kan bidra til å møte disse elevenes behov, slik
at de kan oppleve mestring.
Som lærer er det viktig å få mer kunnskap om EHS, slik
at du kan bidra til å etablere et trygt og strukturert/ tilrettelagt
læringsmiljø. Mange av de enkle fremgangsmåtene i denne
veiledningen vil i stor grad forbedre både tilretteleggingen i
klasserommet og elevens muligheter for læring.
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1.7 - Hjerne og
funksjon

Tabellene A-J gir informasjon om områder i hjernen og
resultatet av skader i disse bestemte områdene.

Tabell (A) Brainstem
(hjernestammen)
Hvor er den?

Hva gjør den?

Hjernestammen
danner fortsettelsen
oppover av
ryggmargen og går
over i storhjernen.
Hjernestammen
består av tre deler:
medulla, pons og
mesencephalon
(midthjernen).

Medulla kontrollerer
grunnleggende, ikke
viljestyrte livsfunksjoner,
slik som åndedrett,
blodtrykk, hjerterytme og
kroppstemperatur. I
hjernebroen (pons) og
oppover gjennom
midthjernen ligger en
struktur kalt det
retikulære
aktiveringssystem. Dette
systemet påvirker
innsovning og graden av
årvåkenhet.

Hva skjer når den blir
skadet?
- Forstyrrelser av
åndedrettet, hjerterytmen
eller andre livsviktige
kroppsfunksjoner.
- Nedsatt beredskap og
arousal 2.
- Dysfagi – vansker med å
svelge mat og vann.
- Søvnvansker (f.eks.
søvnløshet, søvnapné).
- Forstyrrelser av
søvn/våkenhetssyklus.

Arousal er betegnelse på et fysiologisk og psykologisk våkenhets- og reaksjonsnivå i hjernen
når stimuli presenteres.

2
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Tabell (B) Cerebellum
(lillehjernen)
Hvor er den?
Lillehjernen er
plassert under den
nedre, bakre delen av
hjernehalvdelene.

Hva gjør den?
- Kontrollerer balanse,
presisjon og likevekt.
- Koordinerer både grovog finmotorikk, slik som
det å gå, sette seg ned
og manipulere
gjenstander med
hendene 3.

Hva skjer når den blir
skadet?
- Ataksi - manglende
muskelkoordinering (f.eks.
skjelving som kan gjøre
kroppsdelen vanskelig å
bruke).
- Balanseproblemer som
gjør det vanskelig å stå
eller gå uten hjelp.
- Vansker med å strekke
seg ut og gripe tak i
gjenstander.
- Vedvarende ørhet eller
svimmelhet.
- Sløret tale.

I den senere tid har det tilkommet ny kunnskap om lillehjernens funksjon, for eksempel om
mental flyt.

3
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Tabell (C)
Basal Ganglia
(basalgangliene)
Hvor er de?
Basalgangliene er en
liten samling av
nevroner dypt inne i
hjernehalvdelene på
begge sider av
thalamus.

Hva gjør de?

Hva skjer når de blir
skadet?

- Kontroll over bevegelser - Bevegelsesforstyrrelser,
som ikke er viljestyrte,
slik som mangel på evne
slik som hvilestillinger og
til å igangsette viljestyrte
bevegelser (f.eks. at en
kroppsstilling når vi er i
person trenger å få et
ro.
- Igangsetting av viljestyrte
tegn før han/hun
bevegelser, slik som det
begynner å gå).
- Mangel på postural
å gå eller snakke.
kontroll eller
kroppsposisjon (f.eks.
personen vil synke
sammen til den ene siden
når han/hun sitter i ro).
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Tabell (D) Limbic
System
(det limbiske system)
Hvor er det?
Det limbiske system er
en ringformet samling
av strukturer dypt inne i
hjernehalvdelene, ved
siden av
basalgangliene.

Hva gjør det?
- Områder av det
limbiske system, slik
som hippocampus, er
ansvarlig for lagring og
gjenkalling av
eksplisitte minner.
- Andre områder, som
amygdala, er involvert i
produksjonen av
følelser eller
emosjoner.
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Hva skjer når det blir
skadet?
Dette kan føre til en rekke
problemer med indre
kroppsregulering og
høyere ordens atferd, slik
som:
- Hukommelses- og
lærevansker.
- Mangel på evne til
eksplisitt gjenkalling av
informasjon.
- Ekstremt uhensiktsmessige emosjonelle
tilstander.

Ressursperm
Tabell (E) Thalamus
Hvor er det?

Hva skjer når det blir
skadet?

Hva gjør det?

Thalamus sitter
- Det sentrale formidlingsøverst på hver side av
stedet for innkommende
hjernestammen i
sanseinformasjon.
sentrum av hjernen.
Thalamus bestemmer
hvilken del av
hjernebarken som skal
ha informasjonen og
sender den dit for å bli
oppfattet og analysert.

Dette er avhengig av
hvilket mottaksområde for
sanseinntrykk som er
skadet (f.eks. hvis det er
synsområdet, vil ikke
tilstrekkelig visuell
informasjon bli sendt til
synssenteret i
hjernebarken, og det vil
oppstå synsforstyrrelser).

Hypothalamus ligger
rett under (hypo)
thalamus nederst i
hjernen.

Skade på hypothalamus
kan føre til forstyrrelser
som:
Hvordan kjenne at magen
er full eller tom.
Hvordan kjenne at
kroppen trenger væske.
Hvordan kjenne at
kroppen trenger hvile.
Regulering av seksuelle
drifter/signaler.
Emosjonell ustabilitet f.eks. ukontrollerbare
utbrudd av gråt eller latter.

- Hypothalamus
kontrollerer atferd som
krever at vi interagerer
med omgivelsene for å
overleve, slik som
regulering av mat og
drikke, seksuell atferd,
søvn, kroppstemperatur
og følelsesuttrykk.

-
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Tabell (F) Venstre og høyre hemisfære
(hjernehalvdel)
Venstre hjernehalvdel
Prosessering og
analyse av
informasjon

Spesialiserte
ferdigheter

-

Logisk
Sekvensiell
Analytisk
Konsentrert om detaljer
Deduktiv resonnering

- Verbal
- Leksikalske aspekter av
relative romlige evner
- Relasjoner mellom selvet
og omgivelsene
- Analytiske begreper i tid
og rom (f.eks.
tallbehandling)
- Språk (tale, lytting,
lesing, skriving)

Høyre hjernehalvdel
-

-

Oppfatning av
sanseinntrykk og
motoriske funksjoner

- Ansvar for
skjelettmuskulatur og
somatosensorikk på
kroppens høyre side
- Fortolker venstre synsfelt - Beggesidig hørsel
-
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Helhetlig
Global
Parallell prosessering
Forståelse av
sammenhenger
Induktiv resonnering
Romlige evner (finne
retninger), spesielt i tre
dimensjoner uten
referansepunkt
Løsning av puslespill
Tegning av bilder
Gjenkjenning av
gjenstander og
mennesker
Ikke-verbalt språk
(timing, intensjon,
pragmatikk)
Komplekse begreper i tid
og rom (f.eks. fysikk)
Ansvar for
skjelettmuskulatur og
somatosensorikk på
kroppens venstre side
Fortolker høyre synsfelt
Beggesidig hørsel
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Tabell (G)
Frontal lobes
(Pannelappene)
Hvor er den?
Pannelappen er
plassert forrest i
hjernen, rett bak
pannen.

Hva gjør den?
- Utøver kontroll over
mange av hjernens
høyere funksjoner
- Bevissthet
- Selvbevissthet
- Dømmekraft
- Igangsetting/motivasjon
- Kontroll over
emosjonelle reaksjoner
- Planlegging/
sekvensiering
- Orddannelse
- Prospektivt minne - det
å huske å gjøre noe
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Hva skjer når den blir
skadet?
- Mangel på evne til å
sammenfatte signaler fra
omgivelsene.
- Mangel på evne til å
prioritere handlinger.
- Mangel på evne til å treffe
beslutninger.
- Mangel på evne til å
igangsette handlinger.
- Mangel på kontroll over
følelser.
- Mangel på evne til å
opptre sosialt, samhandle
med andre og legge
planer.
- Personlighetsendringer.
- Rigid, forenklet og/eller
konkret tenkning.
- Dårlig dømmekraft.
- Ute av stand til å
planlegge en sekvens av
bevegelser for å utføre en
oppgave i flere trinn.
- Mangel på evne til
hensiktsmessig atferd i
sosiale situasjoner.
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Tabell (H) Parietal lobes
(Isselappene)
Hvor er de?

Hva gjør de?

Isselappene er plassert - Ansvar for å oppfatte,
nær toppen og bakover
analysere og samle
på begge sider av
berøringsinformasjon fra
hodet.
kroppen.
- Integrerer informasjon fra
syn, hørsel og berøring
for å skape et totalinntrykk av omgivelsene.
Venstre isselapp:
- Område der bokstaver til
sammen danner ord, og
ordene settes sammen til
tanker.
Høyre isselapp:
- Ansvar for forståelse av
omgivelsenes romlige
aspekter, slik som
gjenkjenning av former
og bevissthet om
kroppens romlige
posisjon og
begrensninger.
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Hva skjer når de blir
skadet?
- Vansker med øye-hånd
koordinering.
Venstre isselapp:
- Mangel på evne til å
gjenkjenne eller
lokalisere fornemmelser
av berøring på høyre side
av kroppen.
- Mangel på evne til å
forstå ords betydning.
- Anomi - mangel på evne
til å navngi gjenstander.
- Dyskalkuli - mangel på
evne til å utføre
regneoperasjoner.
- Agrafi - mangel på evne
til å skrive ord.
Høyre isselapp:
- Mangel på evne til å
gjenkjenne eller
lokalisere fornemmelser
av berøring på venstre
side av kroppen.
- Perseptuell agnosi mangel på evne til å
gjenkjenne gjenstander
ved berøring.
- Vansker med å tegne
gjenstander.
- Mangel på bevissthet om
bestemte kroppsdeler
og/eller omgivelser.
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Tabell (I) Temporal
lobes (Tinninglappene)
Hvor er de?

Hva gjør de?

Tinninglappen er en
stor forlengelse av
hver hjernehalvdel og
har form som en
tommelfinger. Den er
plassert nær tinningen
på begge sider av
hodet.

Et lite område øverst i
hver tinninglapp, kalt
auditiv cortex, har ansvar
for hørselen.
Tinninglappene er også
involvert i etablering av
minner, oppfattelse og
kategorisering av
gjenstander.
- Behandler informasjon fra
hørselen (f.eks. skille
mellom lyder, forståelse
av språk, lytting, lesing,
musikk)
- Viktig for etablering og
lagring av minner
- Viktig for luktesansen
- Involvert i sammensatt
visuell analyse
Venstre tinninglapp:
- Spesialisert i
språkforståelse, slik som
lytting og lesing
Høyre tinninglapp:
- Spesialisert i forståelse
av musikk
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Hva skjer når de blir
skadet?
- Forstyrrelser i selektiv
oppmerksomhet mot det
som sees og høres
- Hukommelsessvikt
- Kategoriseringsproblemer
Venstre tinninglapp:
- Wernickes afasi - Mangel
på evne til å lese og
forstå hva andre sier
(f.eks. kan danne
ordassosiasjoner, men
de er ikke språklig
baserte)
- Snakker uavbrutt.
Høyre tinninglapp:
- Mangel på evne til å
gjenkjenne og verdsette
musikk
- Prosopagnosi - vansker
med å gjenkjenne
ansikter.
- Vansker med å forstå
talespråk (dvs. enkelte
typer afasi).
- Bestemte typer
hukommelsessvikt (f.eks.
prosopagnosi/kan ikke
gjenkjenne ansikter).
- Nedsatt luktesans.
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Tabell (J) Occipital
lobes
(Bakhodelappene)
Hvor er den?
Bakhodelappen er
plassert i bakkanten av
hjernehalvdelene og
sitter helt bakerst i
hjernen.

4

Hva gjør den?
Denne lappen er i sin
helhet viet til synssansen
og til oppdagelse,
gjenkjenning og
fortolkning av
gjenstander.

Ordblindhet må ikke her sidestilles med dysleksi.
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Hva skjer når den blir
skadet?
- Visuell agnosi - ikke
bevisst vite at man har
sett en gjenstand.
- Vansker med å plassere
gjenstander i
omgivelsene.
- Fargeagnosi - vansker
med å gjenkjenne farger.
- Ordblindhet - vansker
med å gjenkjenne ord 4.
- Mangel på evne til å
følge gjenstanders
bevegelser.

Ressursperm
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Kapittel 2
Å forstå EHS i et
utviklingsperspektiv

2.1

Myter om den skadede hjernen

2.2

Årsaker til ervervet hjerneskade

2.3

Traumatisk hjerneskade

2.4

Milde, moderate og alvorlige skader

2.5

Skader på bestemte stadier i barns utvikling

2.6

Restitusjon og langsiktige følger
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2.1 - Myter om
den skadede
hjernen

Myte:

Fakta:

Myte:

Fakta:

Myte:

Fakta:

Alle hjerneskader er like.
Ingen hjerneskader er like. Hjernen er et
enestående og svært komplekst organ, og en
hjerneskade er helt ulik alle andre sykdommer
og skader. Tilhelning etter en hjerneskade
avhenger ikke bare av alvorlighetsgraden,
men også av hvilken del av hjernen som er
berørt. Nedsatt oksygentilførsel, blodpropper,
slitende og skjærende krefter på nevronene, i
tillegg til hevelser og skrammer i hjernen, vil til
sammen spille en rolle i å avgjøre omfanget
av skaden.
En hjerneskade vil heles over tid, og god
fysisk tilheling viser at hjernen har blitt
fullstendig leget.
Når kjernen (cellelegemet) i et nevron først er
blitt skadd, så dør nevronet og blir ikke
erstattet av et nytt. En hjerneskade er varig.
En hjerneskadet person trenger ikke ha noen
ytre tegn på funksjonshemming. Kognitive
evner, som hukommelse, abstrakt tenkning,
oppmerksomhet og dømmekraft, kan være
alvorlig og varig nedsatt, uten at personen har
noen synlige skader.

Et yngre barn vil ha en bedre prognose etter
en hjerneskade enn det en eldre elev vil ha.
Selv om et yngre barns hjerne er mer plastisk
og nevronene dermed har bedre evne til å ta
på seg nye oppgaver, er hjernen generelt
mindre utviklet. Barn har færre kunnskaper før
skaden
(innbefattet
livserfaringer
og
ferdigheter) som kan hjelpe dem med å
tilpasse seg til følgene som er forbundet med
en hjerneskade.
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2.2 - Årsaker til
ervervet
hjerneskade
•

I Norge har vi et
estimat på 1600
barn mellom 0-16
år som hvert år

•

Ervervet hjerneskade (EHS) betegner alle typer skade som
forårsaker forbigående eller varig skade på hjernen. EHS kan
deles inn i to kategorier:
Traumatisk: Resultat av en ytre kraft mot hodet/hjernen
(f.eks. en skade som er forbundet med et traume mot hodet,
slik som hjernerystelse, et fall eller en trafikkulykke, kalles en
traumatisk hjerneskade).
Ikke-traumatisk: Resultatet av en indre årsak som skader
hjernen (f.eks. anoksi [nesten-drukning], forgiftning, infeksjon

pådrar seg en
hjerneskade.

eller en cerebrovaskulær hendelse [hjerneslag]).

Hjerneskader

årsakene til EHS.

Den følgende tabellen gir eksempler på de vanligste

rammer dobbelt
så mange gutter
som jenter.
•

De fleste tilfellene

Årsak
Traumatisk
Støt mot hodet

av EHS hos
spebarn er
resultatet av
mishandling.
•

De fleste tilfellene
av EHS hos
småbarn stammer
fra et fall.

•

Generelt er
ungdommer mer
utsatt for
hjerneskader enn
noen annen
aldersgruppe.

Fall eller styrt

Ikke-traumatisk
Anoksiske skader
(mangel på oksygen til
hjernen)
Vaskulære skader
(avbrutt blodtilførsel til
hjernen)
Inhalering eller inntak av
giftige stoffer
Smittsomme sykdommer

Eksempel
- Trafikkulykker
- Angrep med en
gjenstand
- «Shaken baby»-syndrom
- Fall fra en sykkel, ned fra
et tre, klatreapparat eller
møbel
- Idrettsskader
-
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Nesten-drukning
Kvelning
Tilstoppede luftveier
Hjerneslag (blokkerte
blodårer i hjernen)
Aneurisme (brudd på en
blodåre i hjernen)
Sniffing av lim, maling
eller karbonmonoksid
Misbruk av
rusmidler/stoffer
Meningitt
(hjernehinnebetennelse)
Encefalitt
(hjernebetennelse)
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2.3 Traumatisk
hjerneskade

Traumatiske hjerneskader (TBI) kan videre inndeles i to
hovedkategorier: åpne og lukkede. Ved å vite hvorvidt en
person har hatt en åpen eller lukket hodeskade kan det gjøres
enkelte antakelser om utfall og funksjonstap.

Åpen
hodeskade

Lukket
hodeskade

- Kraniet er gjennomboret.
- Hjernevevet blir eksponert til omgivelsene
utenfor.
- Ved skadetidspunktet er personen utsatt
for alvorlig blodtap og infeksjon.
- Skaden er vanligvis fokal (avgrenset), noe
som gjør det enklere å forutsi og
identifisere funksjonstap.
- Kraniet forblir intakt.
- Hjernevev blir skaket/ristet omkring inne i
kraniet.
- Hjernen får skrammer og hovner opp
(ødem), blodårer rives av, og det oppstår
blodansamlinger (hematomer). Alt dette
fører til ytterligere skader.
- Selv om det i utgangspunktet kan ha vært
bare et punkt som ble truffet i
sammenstøtet, er skaden som oftest
global (diffus) i sin natur og har følger for
mange områder av hjernen.

Skademekanismen ved åpne hodeskader er vanligvis nokså
Husk - Uansett om
hodeskaden er åpen
eller lukket: Begge
vil kunne føre til

enkel. Et åpent sår i hjernen, kanskje forårsaket av et skudd
eller et knivstikk, gir direkte skade på vevet. Mekanismen for
lukkede hodeskader er litt mer komplisert. Når hodet får et slag,
beveges hjernen inne i kraniet. Hvis slaget er sterkt nok, kan

uopprettelig og varig

hjernen «stange» mot kraniets indre vegg, noe som resulterer

skade på
hjernevevet.

knusning eller en skramme på det stedet der slaget traff i

i det som kalles en støtskade («coup»). Dette kan forårsake en
utgangspunktet. Det er også mulig at hjernen støter tilbake til
motsatt side av kraniet; noe som kan føre til nok en skade
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(kontusjon) på den motsatte siden av hjernen. Dette kalles for
motstøtskade («countre-coup"). Avhengig av kraften i slaget,
kan denne rekyl-effekten på hjernen inntreffe flere ganger. Ved
hver slik bevegelse som følge av rekyl-effekten, blir hjernen
også skrapt frem og tilbake på de beinete taggaktige konturene
på skallens innside, noe som fører til blødninger og ytterligere
vevsskader.

COUP

CONTRECOUP
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Sekundærfaktorer

I tillegg til de mer fremtredende, avgrensede (lokaliserte) støtog motstøtskadene, kan de brå start-og-stopp-bevegelsene av
hodet (også kalt akselerasjons- og deselerasjonskrefter),

Skadene fortsetter å
skje også etter det
opprinnelige støtet.

Hematomer

inkludert den roterende og forskyvende bevegelsen som
oppstår når hjernen vrir seg rundt på hjernestammenivå, også
typisk føre til et mønster av diffus (utbredt) skade på nevroner
og blodårer.

Hjernen forsynes med blod gjennom et omfattende
nettverk av arterier og vener. Når hjernen får et støt, kan
mange blodårer bli revet over. Dette fører til blødninger og til
dannelse av hematomer, eller blodansamlinger, på eller i
hjernen.

Ødem

Hjernevevet ligner annet kroppsvev på den måten at det
hovner opp til ødemer når det blir skadet. Siden hjernen er
innkapslet i det harde kraniet, er det dessverre liten plass til det
opphovnede vevet. Det opphovnede hjernevevet blir derfor
klemt og trykket sammen mot kranieveggen, noe som fører til
skader og avbrutt lokal blodtilførsel. Uten blodtilførsel kan
nevronene i det opphovnede vevet dø.
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Brudd på nervebanen

Hjernen er et sammenbundet nettverk av nevroner som
kommuniserer med hverandre. Nevroner sender informasjon
videre ved hjelp av elektriske og kjemiske signaler langs skjøre
fibre kalt aksoner. Nevronene berører hverandre ikke, så det er
nok at de slås ut av stilling for å bryte overføringen av signaler.
Nevroner liker å være aktive, og de er avhengige av aktivitet
for å overleve. Hvis en gruppe nevroner ikke lenger mottar
informasjon fra skadede nevroner, kan disse også bli inaktive
og dø.
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2.4 - Milde,
moderate og
alvorlige
skader

Som en felles standard har fagfolk definert tre kategorier av
traumatiske hjerneskader som hjelp til å beskrive skadens
alvorlighetsgrad. Disse tre kategoriene er mild, moderat og
alvorlig. Kategoriene er hovedsakelig definert ut fra graden
av endring i personens bevissthetsnivå og omfanget av posttraumatisk amnesi (PTA).

Uansett definisjoner
er det viktig å huske
på at enhver
hjerneskade vil
kunne påvirke

Det er viktig å huske at en person ikke trenger å ha blitt
slått bevisstløs for å ha pådratt seg en hjerneskade.
I tillegg er det viktig å huske at alvorlighetsgraden ikke
gir en helt pålitelig prediksjon av utfallet.

hvordan en person
lever, lærer og
omgås med andre.
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Den følgende tabellen belyser noen av de mulige symptomene på de tre kategoriene
av EHS noen av de mulige symptomene på de tre kategoriene av EHS:

Symptomer på mild
hjerneskade (ett eller
flere av de følgende):

Symptomer på moderat
hjerneskade (ett eller
flere av de følgende):

Symptomer på alvorlig
hjerneskade (ett eller
flere av de følgende):

-

-

-

-

-

-

Endret bevissthetstilstand til
å begynne med.
Vanligvis god fysisk tilheling.
Kan ha negative funn på
bildediagnostiske
undersøkelser som CT-scan
eller MRI.
Hyppig hodepine.
Noe nedsatt motorisk
koordinering.
Begrenset
oppmerksomhetsspenn
og/eller konsentrasjonsevne.
Hukommelsvansker.
Bruker lengre tid på å
behandle informasjon.
Problemer med
«arbeidsminnet» (bevisst,
«on-line» tenkning).
Vansker med å organisere .
Inkonsistente kommunikasjonsferdigheter,
ordletingsvansker, dårlig
pragmatikk.
Upassende sosial
dømmekraft og/eller
samhandling

-

-

-

Merk: 10 % av alle med
mild hjerneskade
opplever livslange
problemer med
hverdagsliv og læring.

Tap av bevisstheten.
Epileptiske anfall kan
forekomme.
Hyppig hodepine.
Vansker med motorisk
koordinering.
Begrenset
oppmerksomhetsspenn,
konsentrasjon eller vansker
med å være oppmerksom på
flere aspekter i omgivelsene
om gangen.
Vansker med hukommelse
og/eller innlæring.
Bruker lengre tid på å
behandle informasjon.
Problemer med
arbeidsminnet (bevisst, «online» tenkning).
Vansker med å organisere.
Inkonsistente kommunikasjonferdigheter,
ordletingsvansker, dårlig
pragmatikk.
Upassende sosial atferd.
Sentralnervøse
sansekomplikasjoner.
Svak overføring av
informasjon mellom
modaliteter.
Begrenset generalisering av
innlært informasjon eller
ferdigheter.
Konkret tenkning, rigid
tenkning og resonnering,
omgivelsesavhengig atferd.

Merk: 33 % av alle med
moderat hjerneskade
opplever livslange
problemer med
hverdagsliv og læring.
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-

-

Koma/tap av bevisstheten i
mer enn 24 timer.
Kan ofte være ledsaget av
flere fysiske skader.
Hyppig hodepine.
Nedsatt eller manglende evne
til å kontrollere spontane
bevegelser.
Begrenset
oppmerksomhetsspenn,
konsentrasjon og/eller
inkonsistent evne til å være
oppmerksom på stimuli.
Nedsatt eller manglende evne
til viljestyrt svelging.
Nedsatt bevissthetsnivå.
Bruker lengre tid på å
behandle informasjon.
Nedsatt eller manglende evne
til å kommunisere.
Upassende sosial atferd.

Merk: 90 % av alle med
alvorlig hjerneskade
opplever livslange
problemer med
hverdagsliv og læring.
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2.5 - Skader
ved bestemte
stadier i barns
utvikling

•

Barnets og hjernens utviklingsprosess
omfatter en modning av psykologiske og
nevrologiske systemer i hjernen, og hvis
hjernestrukturer plutselig blir skadet, avbrytes

I tillegg kan
ferdigheter og evner
som ble tilegnet før

den naturlige utviklingsprosessen.
•

nivåer er avhengige av utviklingsstadier, vil

skaden oppsto bidra

virkningen en EHS får for personen variere ut

til å skjule andre,

fra kronologisk alder. Det finnes fem topper i

nåværende

modningsperiodene som finner sted under

funksjonsvansker,

utviklingen, i aldersperiodene 1-6, 7-10, 11-

og virkningene av
skaden vil ikke bli
oppdaget.

Siden bestemte ferdigheter og modenhets-

13, 14-17 og 18-21 år.
•

Barn vil ofte bevare ferdigheter de hadde før
skaden inntraff, men evnen til å lære nye
ferdigheter vil være hemmet, slik at de noen
ganger stanser på et bestemt utviklingstrinn.

•

Funksjonstap som stammer fra en skade på
et tidlig alderstrinn vil ikke nødvendigvis vise
seg før eleven er mye eldre og på et
utviklingstrinn der det er behov for disse
ferdighetene (f.eks. en elev som har fått en
skade på pannelappen i femårsalderen
behøver ikke vise tegn på noen nedsatt
funksjon til han/hun blir tolv år eller eldre, da
mer sofistikerte kognitive ferdigheter som
problemløsning, dømmekraft og evne til å
organisere og prioritere er påkrevet).
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Mulige konsekvenser av EHS: Et utviklingspsykologisk perspektiv
Merk: Ingen av de «mulige konsekvensene» i tabellene nedenfor er i seg selv en
sikker indikasjon på EHS.
Alder
i
år
0-2

Normal forventet utvikling

Mulige konsekvenser av EHS

Atferdsmessig

- Fremskritt fra å glemme
gjenstander med en gang de er
ute av syne til aktivt å søke etter
dem, huske og systematisk lete
etter dem på kjente steder.
- Griper først bare refleksivt, går
videre til å kunne bruke en
fargeblyant til å tegne kraftige
streker.
- Utvikler et grunnleggende
ordforråd og en elementær
setningsstruktur.
Nevrologisk

- Radiale gliaceller styrer dannelse
av nevronforbindelser.
Omsorteringen og eliminering av
nevroner går fortere (parsing) 5.

5

Se kapittel 1.3
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- Mangel på sortering av nevroner
kan resultere i forstyrrelser i alle
stadier av utvikling, inkludert
motorisk/fysisk, emosjonelt,
kommunikativt og sosialt.
- Dårlig koordinering av lemmene for
kontroll med grovmotorikk.
- Mangel på presisjon i
finmotorikken, som å håndtere noe
med fingrene.
- Begrensninger i språkforståelsen.

Ressursperm
Mulige konsekvenser av EHS: Et utviklingspsykologisk perspektiv (forts.)
Alder
i
år
3-5

Normal forventet utvikling

Atferdsmessig

- Utvikling av grunnleggende
tilpasset sosial atferd (f.eks. dele
og leke positivt med andre).
- Utvikling av ekspressivt språk.
- Læring av grunnleggende former
for egenpleie (f.eks. vaske seg og
kle på seg).
- Kontroll over visse emosjoner og
atferdsuttrykk
- Føler trygghet under atskillelse
fra foreldrene i korte perioder og
kan opptre på egenhånd
- Pre-operasjonell tenkning og evne
til problemløsning begynner å vise
seg for sammenhenger mellom
årsak/virkning og forståelse av
dem.
Nevrologisk

- Periode med rask utvidelse av
sammenkoblingene mellom
nevroner (f.eks. evnen til læring
utvikler seg hurtigere).
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Mulige konsekvenser av EHS

- Barnet vil kanskje ikke leke på en
god måte med andre og forbli
svært selvfokusert.
- De språklige uttrykksevnene forblir
svært begrensede.
- Kan ha vansker med å forstå
sammenhengen mellom årsaker
og virkninger.
- Kan få temperamentsutbrudd over
relativt bagatellmessige ting, og
synes ikke å lære å styre
følelsene sine over tid.
- Kan oppleve sterk separasjonsangst ved atskillelse fra
foreldrene.
- Den langsiktige evnen til læring
kan være nedsatt etter en EHS,
siden hjernen ikke har utviklet
tilstrekkelige kompensatoriske
strategier.

Ressursperm
Alder i
år
6-9

Normal forventet utvikling
Atferdsmessig
- Utviklingen av selvbevissthet
begynner, og virkningen av
egne handlinger på andre
blir erkjent.
- Utvikling av konkret
operasjonell tenkning (f.eks.
bevissthet om visueltromlige trekk ved
omgivelsene, bruker en
empirisk/eksperimentell
tilnærming for å oppdage
relasjoner mellom
gjenstander og/eller
personer).
Nevrologisk
- Den nevrologiske utviklingen
er nesten fullstendig, med
unntak av pannelappen,
hippocampus og noen
områder i tinninglappene.
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Mulige konsekvenser av EHS
- En av de minst ødeleggende
periodene for en skade ut fra den
langsiktige prognosen, siden mye
språk allerede er innlært, sammen
med noen grunnleggende
ferdigheter på enkelte
grunnleggende akademiske
områder, samt
sosialt/følesesmessig.
- Vansker med impulskontroll
(inhibisjon) kan vise seg som
konsentrasjons- eller
oppmerksomhetssvikt, og/eller
hyperaktivitet, ved ikke å kunne styre
bevegelser og/eller samhandling.
- Atferdsproblemer, ofte betegnet som
et «vanskelig» barn.
- Misforstår objektrelasjoner (f.eks. å
kunne fortolke verden
eksperimentelt) og blir derfor
frustrert over utfall han/hun ikke
«forutser».
- Resultatet kan bli et barn som i
utviklingen kan synes å være lat,
umotivert, fjern, lite responsiv, uten
«initiativ».
- Mangel på empati på grunn av
fravær av andre perspektiver,
beholder det egosentriske
perspektivet.
- Kan ikke respondere som forventet
på atferdsmodifisering og
konsekvenser av handlinger, på
grunn av manglende forståelse av
og/eller oppfatning av årsaker og
virkninger.
- Mangler evne til å forstå/formulere
alternative synspunkter.
- Mangel på forståelse av moral.
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Mulige konsekvenser av EHS: Et utviklingspsykologisk perspektiv (forts.)
Alder
i
år
1015

Normal forventet utvikling

Mulige konsekvenser av EHS

Atferdsmessig

- Læringen av formålstjenlige
sosiale omgangsformer med
jevnaldrende av motsatt kjønn
begynner.
- Mer vekt og forventninger legges
på bruk av utøvende/eksekutive
kognitive funksjoner (f.eks.
hukommelse, problemløsning,
sekvensering og dømmekraft).
- Arbeider godt sammen med andre
i grupper og/eller med lite tilsyn.
Nevrologisk

- Den hormonelle påvirkningen av
hjernen begynner.
- Forbindelsen mellom de to
hjernehalvdelene blir optimalisert.
- Stadig mer komplekse
nevronkoblinger letter læringen på
områder som lesing, staving,
skriving, matematikk og
resonering.
- Hippocampus og tinninglappene
er fullstendig utviklet mot slutten
av dette stadiet.
.
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- Uhensiktsmessig sosial
samhandling med jevnaldrende.
- Eleven har problemer med å styre
tiden, oppmerksomhet,
dømmekraft, igangsetting eller
prosesseringshastighet.
- Lav selvtillit.
- Arbeider ikke godt sammen med
andre eller i ustrukturerte
sammenhenger.
- Svak selvkontroll.
- Dårlig hukommelse, med
begrenset gjenkjenning og
gjenkalling av hendelser etter
skadetidspunktet og nylige
hendelser.
- Mangelfulle pragmatiske
ferdigheter.
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Mulige konsekvenser av EHS: Et utviklingspsykologisk perspektiv (forts.)
Alder
i
år
1625

Normal forventet utvikling

Atferdsmessig

Mulige konsekvenser av EHS

- Tilsynelatende mangel på
interesse, fatigue, avvisende,
mangel på initiativ.
- Stadiet som ung voksen, med
- Klossete og/eller
ungdommens anvendelse av
uhensiktsmessige sosiale og
formell kognitiv tenkning (f.eks.
personlige uttrykksformer.
hensyn til mange variabler som
- Mangel på evne til å styre
påvirker prediksjon og utfall).
instinktive impulser, som går ut
- Økt fleksibilitet i kognitiv tenkning
over konsentrasjon om
(f.eks. evne til å endre og teste
skolearbeid, prioriterer sosiale
hypoteser hurtig og effektivt ut fra
aktiviteter.
tilbakemelding fra omgivelsene).
- Mer avansert evne til å tilpasse og - Tankemessig perseverasjon eller
fastlåsthet (f.eks. «opphengt» i en
forutsi alternative perspektiver
bestemt gjenstand, idé og/eller
(f.eks. hvordan noe påvirker
bekymring).
andre, hvordan andre lærer,
- Lite oppmerksom på detaljer, vil
hvordan andre utfall er mulige og
overse og/eller ikke oppdage
hvordan andre vil reagere på
gjenstander, fakta eller forhold
disse).
som viktige for beslutningstakning
- Økende tillit til og identifisering
og/eller handling.
med jevnaldrende i sosiale valg,
- Begrenset emosjonell kontroll, kan
dømmekraft og modellering, økt
synes deprimert, sint, ustadig.
sosial samhandling og kontakt, økt
- Mangel på innsikt, begrenset
uavhengighet fra familiens støtte
sosial dømmekraft og
og vurderinger.
beslutningsevne.
- Vekt på sosiale og personlige
- Begrensede organisatoriske
relasjoner og læring (f.eks.
ferdigheter (f.eks. planlegging,
seksualitet, intimitet).
handlingsrekkefølge, forutsigelse,
forventning) og andre
Nevrologisk
utøvende/eksekutive funksjoner.
- Begrensninger etter skader i
- Pannelappen er fullt utviklet.
bestemte deler av hjernen (f.eks.
- Nevral myelinisering, dvs.
isselappen - romlige forstyrrelser,
isolering av de nevrale aksonene,
tinninglappen - språklige
ferdigstilles, noe som øker
hemminger, bakhodelappen effektiviteten og kommunikasjonen
synsforstyrrelser).
i de nevrale systemene.
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Vansker med
diagnostisering

En EHS blir vanligvis diagnostisert av den behandlende
legen på sykehusets akuttavdeling eller av fastlegen. Midt
oppe i flere andre skader (fysiske eller livstruende) kan
imidlertid en traumatisk hjerneskade lett bli oversett. I tillegg
kan mer subtile eller milde hjerneskader forbli uoppdaget
under en grunnleggende nevrologisk undersøkelse, og til og
med på avanserte billedundersøkelser (som CAT eller MR).
Mange elever som pådrar seg en mild hjerneskade
kommer tilbake på skolen uten en ordentlig diagnose eller
oppfølging. Enda verre er det hvis familien av mange ulike
grunner lar være å informere skolen om elevens EHS. Selv
om de informerer læreren, finnes det ingen pålegg om at
disse

opplysningene

skal

legges

inn

i

skolens

dokumentasjon om eleven. I tilfeller der eleven synes å være
uten symptomer på EHS og eventuelle andre fysiske
skader, blir hjerneskaden ofte helt glemt både av elever og
foreldre. De funksjonssvekkelsene som stammer fra
hjerneskaden kan vise seg flere år etter hendelsen, når
eleven når et utviklingstrinn som stiller nye kognitive krav til
ham eller henne.

2.6 Restitusjon og
langsiktige
følger

Hjernens makeløse kompleksitet gjør det svært vanskelig å
avgjøre skadeomfanget eller prognosen for tilfriskning.
Denne prosessen påvirkes av mange faktorer:
•

Kjennetegn ved skaden - Skadens
alvorlighetsgrad og omfang, hvilke områder av
hjernen som er rammet og typen av skade
(fokal eller diffus) spiller alle en rolle for elevens
utfall.
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Elever med EHS har

•

skjer det en viss grad av spontan fysisk

alltid en mulighet til

tilheling. Opphovningen går ned, normal

å lære og dra nytte

blodtilførsel gjenopptas, og siden nevrale

av fremgang. Det vil

nettverk til en viss grad kan reorganisere seg,

alltid være mulig for

kan hjernen kompensere for visse typer av

elever med EHS å ha
videre fremgang,
selv når det ser ut til

Fysisk tilheling av hjernen - Etter en EHS

funksjonstap.
•

Det enkelte barnet - Egenskaper hos eleven,
som alder og utviklingstrinn på skadetids-

at de har nådd et
platå.

punktet, hans/hennes personlighetstrekk,
tidligere etablerte ferdigheter og kunnskap,
hans/hennes læringshistorie eller utviklingsvansker, sammen med hjernens bestemte
organisasjon, kan alle påvirke
tilfriskningsprosessen i både positiv og negativ
retning.
•

Omgivelsene - Informerte og støttende
familiemedlemmer og venner og videre et
informert og støttende skole- og lokalmiljø, med
tilgang til god medisinsk omsorg og
rehabilitering som er tilpasset til elevens
individuelle behov, er kritiske faktorer for god
utvikling for eleven som kan realisere elevens
fulle potensial for tilfriskning.

Takten i og omfanget av tilfriskning kan variere. De
Ingen hodeskade er
for alvorlig til å bli
oppgitt som umulig
eller for ubetydelig til
å bli ignorert.
~ Hippokrates
(400 f.Kr.)

største bedringene og funksjonsgjenvinningene er forventet
i løpet av de to første årene etter skaden, og vanligvis gis
det ingen langsiktig prognose før denne tiden. Det meste av
hjernens spontane tilheling forventes å skje i løpet av ett år
etter skaden, og forbedringene går stort sett langsommere
etter dette. I tillegg kan enkelte følger av en EHS ikke bli
merkbare før barnet når et senere utviklingstrinn, siden den
skadede delen av hjernen ennå ikke blir stilt så store krav til.
Jo yngre barnet er når skaden inntreffer, jo større virkning
vil den ha på ny læring, utvikling og langsiktig utfall.
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Kapittel 3
Utfordringer i arbeid med
EHS

3.1

Case: Atferd i klasserommet

3.2

Forventninger til funksjonsnivå og atferd i klasserommet

3.3

Generelle utfordringer i klasserommet som følge av EHS

3.4

Kognitive utfordringer som følge av EHS

3.5

Atferdsmessige og emosjonelle utfordringer som følge av EHS

3.6
3.7

Fysiske utfordringer som følge av EHS
Andre viktige hensyn når det gjelder utfordringer i klasserommet
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3.1 - Case:
Atferd i
klasserommet

Lærerne beskrev femtenårige Christine som en
bråkmaker. Hun nektet å delta på noen positiv måte under
årene på ungdomsskolen. Vedvarende forstyrrende og
opprørsk atferd, sammen med stadig skulking og slåssing
med jevnaldrende, hadde ført til en skolegang som stort
sett besto av utvisninger. All denne atferden sto i sterk
kontrast til karakterrapportene fra barneskolen, der hun ble
beskrevet som oppvakt, samarbeidsvillig og populær.
Christines første to uker på den nye skolen viste seg
å bli den skrekkhistorien som den forrige skolen hadde
forutsagt. Christine hadde ingen planer om å bry seg om
noen form for skolearbeid. Når hun dukket opp i
klasserommet, noe som ikke skjedde ofte, var hun svært
trassig. Ethvert forsøk på å bringe henne forsiktig inn i
klassens aktiviteter ble møtt med et utbrudd av skriking og
banning, fulgt av en rask marsj ut døren. Christines
aggressive atferd overfor medelever i gangene og kantinen
gjorde det svært vanskelig å beholde henne på skolen.
Et møte med bestemoren til Christine avdekket at
hun var like ustyrlig i sitt nye hjem som hun var på den nye
skolen. Det var midt i denne diskusjonen at bestemoren
tenkte tilbake på den søte, lille jenta Christine hadde vært i
sine tidlige år, og hvilken «vanskelig ungdom hun hadde
vist seg å bli». «Faktisk,» sa bestemoren, «har hun ikke
vært seg selv siden hun ble truffet av den lastebilen.» Etter
sammenstøtet hadde hun vært bevisstløs i en ikke angitt
periode, med en brukket arm og mange sår og skrammer.
Det virket som Christine hadde kommet seg helt igjen.
Imidlertid var hun ikke lenger den samme livlige og
vitebegjærlige eleven hun hadde vært før ulykken. Hun var
mindre aktiv og sutret ofte. Da hun kom til sjuende klasse
hadde humørsvingningene gått over til stadige utbrudd
som bare ble verre med tiden.
Den virkelige tragedien for Christine var at hjerneskaden hennes og mulighetene for funksjonsnedsettelse
aldri ble erkjent. Når den brukne armen og skrammene var
leget, glemte man hele hendelsen med lastebilen og
perioden av bevisstløshet. De ble definitivt ikke fanget opp
av skolen på noen måte. Funksjonsnedsettelsen var ikke
tatt med i noen planer for Christine, siden den aldri ble
registrert.
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Hva skoler vurderer høyest
hos sine elever

Potensielle vansker for
elever med EHS

1.

Oppmerksomhet

1.

Oppmerksomhet

2.

Motivasjon

2.

Motivasjon

3.

Initiativ

3.

Initiativ

4.

Rask tenkning

4.

Rask tenkning

5.

Abstrakt tenkning

5.

Abstrakt tenkning

6.

Bruk og forståelse av

6.

Bruk og forståelse av

språk

språk

7.

Hukommelse

7.

Hukommelse

8.

Problemløsning

8.

Problemløsning

9.

Strategisk tenkning

9.

Strategisk tenkning

10.

Selvkontroll

10. Selvkontroll
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3.2 Forventninger
til funksjonsnivå og atferd i
klasserommet

Det finnes bestemte samhandlings- og/eller atferdsmønstre
som vi ønsker å lære elevene for å legge til rette for læring i
gruppesammenheng. Sett i et utviklingspsykologisk og
funksjonelt

skoleperspektiv

er

dette

de

vanligste

atferdstypene elever trenger å mestre:
1.

Ha evne til å lytte oppmerksomt til andre uten å
avbryte.

Noe som gjør det
vanskelig for barn
med EHS, er at siden
skaden påvirker
mange typer
ferdigheter på både
det fysiske,
emosjonelle/sosiale
og kognitive
området, vil mange,
om ikke alle, av disse

2.

Ha evne til å dele på materiell.

3.

Vise tilbakeholdenhet med tanke på selv-stimulering.

4.

Bruke ikke-aggressivt språk eller handlinger.

5.

Akseptere uventede endringer i rutiner.

6.

Avstå fra å provosere andre.

7.

Få konstruktiv kritikk uten å miste besinnelsen.

8.

Bruke ord, ikke fysisk handling, som svar når man blir
provosert eller sint på andre.

9.

Søke hjelp fra voksne om nødvendig når man
opplever konflikter med jevnaldrende.

10. Besvare/behandle erting på en konstruktiv måte.
11. Håndtere frustrasjon når man opplever vansker med
skolearbeid/-aktiviteter.
12. Vise sunn fornuft i ord og handling i omgang med
mobbere, gjenger eller fremmede.

nødvendige

13. Ha kontroll over egen atferd i store grupper av barn

ferdighetene være
utilgjengelige.

14. Løse vanlige konflikter med jevnaldrende greit på

(f.eks. i kantine, på samlinger).
egen hånd uten å be om hjelp fra lærere.
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3.3 - Generelle
utfordringer i
klasserommet
som følge av
EHS

De utfordringene elever med EHS står overfor i
klasserommet opptrer på mange ulike nivåer:
•

Kognitive - f.eks. begrenset oppmerksomhet,
endringer i persepsjon, læring, hukommelse,
resonnering og forståelse.

•
Resten av dette

•

(følelse av mestring/tilstrekkelighet), mangel på

kapittelet gir

kontroll over responsreaksjoner, ikke oppmerksom

generelle eksempler

på konsekvenser/utfall/prediksjoner av handlinger

på hvordan disse

for andre, sinnsopprør, usikkerhet, utålmodighet,

utfordringene

lav frustrasjonsgrense, traumatisert atferd, sosial

kommer til uttrykk i

samhandling - f.eks. tilbakevending til familie og

elevens dagligliv og

venner, mangel på evne til smidige overganger

hvordan de kan

mellom hjem og skole (andre regler, tidsplaner,

oppleves/styres i
lærerens daglige
aktivitet.

Atferdsmessige/emosjonelle - f.eks. selvbilde

mennesker, hjelpemidler/støtte, akseptering).
•
•

Fysiske - f.eks. smerte/ubehag, mangel på tilgang
til eller begrensninger for aktiviteter i
klasserommet, tretthet, krampeanfall og
søvnforstyrrelser.

58

Ressursperm

3.4 - Kognitive
utfordringer
som følge av
EHS

Elever som har vært utsatt for en hode- og hjerneskade
vil kunne oppleve noen av eller alle de følgende kognitive
problemene: (For mer informasjon se avsnitt 4.7)

Utfordring for eleven
Tilegnelse av ny
kunnskap

Hva en lærer vil kunne se
- Sliter med skolearbeidet til tross for tidligere gode
resultater.
- Øyer av tidligere gode kunnskaper kan gi et overdrevet
optimistisk bilde av elevens nivå, både for eleven og
læreren.
- Svært ulik læringstakt på ulike områder.
- Siden eleven er vant til fremgang fra tidligere vil han/hun
kanskje ikke være i stand til å erkjenne eller innse sine
dårlige resultater.
- Vansker med å holde følge med klassen.
- Har ikke evne til å behandle informasjon i samme takt
som den presenteres.
- Klarer ikke å svare på krav i den forventede takten (sen
med leksene, ufullstendige besvarelser).

Utfordring for eleven
Hukommelse

Hva en lærer vil kunne se
- Vansker med å forstå nye begreper eller
sammenhenger.
- Klarer ikke å lære av tidligere feil.
- Vansker med å forholde seg til tidsplaner eller
aktiviteter.
- Vansker med å registrere ny informasjon eller ord som
har blitt lært, spesielt i stressende situasjoner.
- Leverer ikke inn besvarelser, fordi oppgaven blir glemt
hvis den ikke kommer skriftlig eller gjentas flere ganger.
- Behov for en lang rekke gjentakelser for å lære enkle
motoriske sekvenser (f.eks. knytte skolisser), regler og
rutiner i klasserommet og informasjon i læreboken.
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Kognitive utfordringer,
forts. ...
Utfordring for eleven
Organisering

Hva en lærer vil kunne se
- Vansker med å generalisere fra store mengder
ustrukturert informasjon.
- Forsinkede og/eller stadig ufullstendige
hjemmeoppgaver.
- Vansker med å dele en oppgave opp i sine bestanddeler
(dvs. bryte kategorier ned i representative deler av den
samme kategorien).
- Klarer ikke bruke ulike strategier som hjelp til forståelse
(f.eks. understreking av viktige punkter, stille seg selv
spørsmål under lesing, drøfte teksten, gruppere
gjenstander i formålstjenlige kategorier og/eller
hendelser i en hensiktmessig rekkefølge) til tross for
gjentatt undervisning.
- Klarer ikke utføre handlinger i riktig rekkefølge.
- Klarer ikke finne nødvendig verktøy og/eller informasjon
for å utføre en oppgave.
- Helt ute av stand til å tilpasse seg til endringer i rutiner.

Utfordring for eleven
Oppmerksomhet og
konsentrasjon

Hva en lærer vil kunne se
- Klarer ikke å holde seg til oppgaven, være oppmerksom,
blir lett avledet av ting i omgivelsene.
- Vansker med å holde oppmerksomheten, fragmentert
forståelse av oppgaver.
- Klarer ikke sile ut forstyrrelser i omgivelsene eller indre
følelser og tanker.
- Kan føre til at eleven snakker i utide, kaster inn
urelevante temaer eller svarer på en uhensiktsmessig
måte.
- Vansker med å skifte fra ett tema til et annet.
- Uventede skifter fra tema til tema i samtale på grunn av
et uvanlig sett av assosiasjoner, noe som kan oppfattes
som sosialt underlig eller som et resultat av mangel på
kunnskap om emnet.
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Kognitive utfordringer,
forts. ...
Utfordring for eleven
Persepsjon (syn)

Persepsjon (hørsel)

Hva en lærer vil kunne se
- Vansker med å se gjenstander i deler av synsfeltet.
- Vansker med å oppfatte den romlige plasseringen av
gjenstander.
- Vansker med å skille oppfattede gjenstander fra
bakgrunnen.
- Vansker med å gjenkjenne objekter hvis det presenteres
for mange på én gang.
- Misoppfatter språklyder og klarer dermed ikke å
formulere en respons.
- Trenger lang tid for å svare muntlig eller skriftlig.
- Klarer ikke finne ord.
- Vansker med å skrive (f.eks. leverer rotete eller
ufullstendige besvarelser).

Utfordring for eleven
Resonnering

Hva en lærer vil kunne se
- Klarer ikke å anvende hensiktsmessige lærings- og
løsningsstrategier som er blitt lært.
- Vansker med å forstå abstrakt meningsinnhold (f.eks.
billedlige uttrykk, metaforer).
- Vansker med å trekke konklusjoner ut fra fakta som
presenteres.
- Vansker med å forstå hypotetiske forklaringer av
hendelser.
- Vansker med å forstå hva et problem består i (f.eks.
klarer ikke å knytte sammen ulike, men lignende typer
av informasjon eller gjenkjenne mønstre i informasjon).
- Klarer ikke å forstå sammenhengen mellom årsaker og
virkninger.
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Kognitive utfordringer,
forts. ...
Utfordring for eleven
Problemløsning

Hva en lærer vil kunne se
- Klarer ikke resonnere eller forstå ulike synspunkter.
- Klarer ikke å bryte en oppgave opp i deler og beslutte
hva som skal gjøres først, fulgt av hva osv..
- Vansker med å kartlegge og sammenfatte informasjon til
større enheter (f.eks. hovedidéer eller -temaer) og klarer
derfor ikke å gripe/avlede hovedbegreper på basis av
detaljert informasjon.
- Klarer ikke sammenfatte informasjon for å peke ut
hovedinnholdet og skrive en kort oppsummering.
- Vansker med å finne frem til informasjon som er relevant
for å løse problemer.
- Vansker med å avveie de relative fordelene med
alternative løsninger.

Utfordring for eleven
Initiering

Hva en lærer vil kunne se
- Mangler evne til å sette i gang med en oppgave.
- Kan være i stand til å forklare de ulike trinnene, men
klarer ikke å gjennomføre trinn 1.
- Kan ha uklare forventninger, men vil ikke initiere en
forespørsel om hjelp.
- Blir ofte betegnet som «lat».
- Ser ut til bare å sitte og stirre rett ut i luften.
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3.5 - Atferdsmessige og
emosjonelle
utfordringer
som følge av
EHS

Elever som har vært utsatt for en hode- og hjerneskade
vil kunne oppleve noen av eller alle de følgende
atferdsmessige/emosjonelle

mer

Hva en lærer vil kunne se
- Gir opp lett overfor oppgaver.
- Blir sint eller opphisset i stedet for å prøve en ny
tilnærming eller spørre om hjelp.
- Synes å ikke være klar over kildene til frustrasjonen.
- Mister lett motet.
- Lav toleranse for støy og avledninger.

Utfordring for eleven
Mangel på hemninger

(For

informasjon se kapittel 4.9)

Utfordring for eleven
Frustrasjon

vanskene:

Hva en lærer vil kunne se
- Upassende bemerkninger, seksualisert eller aggressiv
atferd.
- Klarer ikke utøve selvkontroll.
- Grove/sårende bemerkninger.
- Ignorerer sikkerhetsregler.
- Problemer med å fortolke sosiale regler.
- Humørsvingninger, irritasjon, frustrasjon, verbale eller
fysiske utbrudd.
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Atferdsmessige/
emosjonelle
utfordringer, forts. ...
Utfordring for eleven
Aggresjon

Hva en lærer vil kunne se
-

Slår andre.
Verbalt/fysisk truende.
Vansker med selvkontroll.
Banning.
Ødelegger ting.

Utfordring for eleven
Depresjon

Hva en lærer vil kunne se
-

Tilbaketrukket/stille.
Mangel på interesse for eget utseende.
Uttrykker følelser av håpløshet.
Overdrevent fokus på negative ting.
Klarer ikke se positive egenskaper hos seg selv.

Utfordring for eleven
Initiering

Hva en lærer vil kunne se
-

Klarer ikke sette i gang med oppgaver.
Kan beskrive oppgaven, men ikke sette i gang med den.
Trenger å bli gitt et tegn.
Synes uinteressert.
Mangel på respons i form av egne idéer og svar på
spørsmål.
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Atferdsmessige/
emosjonelle
utfordringer, forts. …
Utfordring for eleven
Dårlig selvbilde

Hva en lærer vil kunne se
-

Klarer ikke se positive egenskaper hos seg selv.
Fokuserer på begrensninger.
Trekker seg vekk fra andre.
Klarer ikke handle på grunn av frykt for å mislykkes.
Synes umotivert.

Utfordring for eleven
Dårlige sosiale
ferdigheter

Hva en lærer vil kunne se
- Feiltolker sosiale signaler.
- Overdrevent seksuelt aggressiv.
- Blir overveldet i selskap med andre, irritabel, nedfor,
frustert.
- Viser tilsynelatende lite hensyn til andres følelser.
- Begrenset/uriktig fortolking av andres atferd, handlinger
eller ordbruk.
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3.6 - Fysiske
utfordringer
som følge av
EHS

Elever som har vært utsatt for en hode- og hjerneskade
vil kunne oppleve noen av eller alle de følgende fysiske
og/eller motoriske vanskene: (For mer informasjon se
kapittel 4.10)

Utfordring for eleven
Cluster/
Klasehodepine:
- Migrenelignende
nevrologiske
hodesmerter
- Blir ofte bare i liten
grad behandlet og
lindret

Hva en lærer vil kunne se
- Påvirker evnen til å være tilstede og/eller delta i
undervisningen.
- Irritabilitet, nedstemthet.
- Tretthet.

Spenningshodepine:
- Bankende smerte,
stramninger, kan
behandles med
muskelavslappende
midler

Utfordring for eleven
Tinnitus:
- Ringing/durende lyd i
ørene

Hva en lærer vil kunne se
- Fysisk ubehag.
- «Lopper i blodet», rastløshet.
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Fysiske utfordringer,
forts. ...
Utfordring for eleven
Kognitiv utmattelse:
- Følelsen av å ikke
kunne behandle noen
ytterligere
informasjon
- Tåkete følelse i
hodet, kognitiv
overbelastning

Hva en lærer vil kunne se
- Dagdrømmeraktig/fraværende uttrykk.
- Kan ikke fokusere blikket, blekhet.
- Forsøker å komme seg vekk fra situasjonen.

Utfordring for eleven

Hva en lærer vil kunne se

Begrenset synsfelt:
- Klarer ikke oppdage informasjon, ting og gjenstander i
- Oppfatter ikke deler av
deler av synsfeltet, og vil derfor vente, lese hele tavlen
de synlige
eller teksten, vente, bruke hele siden når han/hun
skriver på et ark.
omgivelsene.
- Vil ikke tilpasse sine bevegelser til omgivelsene (f.eks.
- Vanligvis lateralisert
vil snuble åndsfraværende over vesker)
(dvs. gjelder enten
- Vil synes å være beruset, funksjonshemmet eller
høyre eller venstre
klossete.
side av synsfeltet).
Nedsatt evne til
avsøking av synsfeltet:
- Klarer ikke bevege
øynene over de
synlige omgivelsene
(se seg rundt).
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Fysiske utfordringer,
forts. …
Utfordring for eleven

Hva en lærer vil kunne se

- Anfall som kan variere - Kan ikke behandle informasjon, og derfor ikke ta inn
fra grand mal
kunnskap under disse episodene.
(kloniske og/eller
- Kan være emosjonelt oppskakende for eleven etterpå.
toniske muskel- Trenger å bli orientert på nytt om personer, tid og sted.
bevegelser) til petit
mal (mild rykking i
enkelte
muskelgrupper
og/eller mangel på
bevisst tankevirksomhet i korte episoder).
- I begge tilfeller skjer
det en spontan,
utilsiktet og ukontrollerbar synkron
avfyring av signaler fra
nevronene, ofte helt
uforutsigbart.

Utfordring for eleven
Fysisk fatigue

Hva en lærer vil kunne se
- Mangel på fysisk eller mental energi.
- Likegladhet, gjesping.
- Sløv, uoppmerksom.
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Fysiske utfordringer,
forts. ...

Utfordring for eleven
Egenpleie:
- Toalettbesøk,
spising, å bære et
brett i kantina, skifte
til gymtimen, ta på
seg jakke/sko, flytte
seg ut av rullestolen,
ta medisiner.

Hva en lærer vil kunne se
- Ustelt utseende.
- Klær som ikke passer sammen.
- Åpenbar mangel på personlig hygiene.

Utfordring for eleven
Mobilitet:
- Bevege seg mellom
klasserom,
manøvrere i
korridorene på travle
tider, lekeapparater

Hva en lærer vil kunne se
- Kommer for sent til timen.
- Problemer med balansen.
- Får ikke tilgang til klasserommet, garderober, kantine,
de øverste etasjene på skolen.

Utfordring for eleven
Finmotorikk:
- Bruk av skriveredskaper.

Hva en lærer vil kunne se
-

Rotete skrivearbeid.
Ufullstendige besvarelser.
Klarer ikke bli ferdig i tide.
Deltar ikke i enkelte oppgaver.
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3.7 - Andre
viktige hensyn
når det gjelder
utfordringer i
klasserommet

Lærere må huske at elever med EHS kan ha
kompliserte behov for medisinsk og annen helsehjelp.
Mange ganger vil atferdsendringer være knyttet til forhold
som

vedrører

pleie

(dvs.

søvnmangel,

økende

følelsesutbrudd). Elevene vil ofte vise mer utpreget atferd i
perioder med sykdom på grunn av infeksjoner, perioder med
krampeanfall, fluktueringer i hormonnivået osv., i tillegg til
andre sosiale faktorer som fravær fra skolen, mindre kontakt
med andre og endringer i rutiner.
Elevens hjerne er under utvikling. På grunn av dette kan

Medisinske og andre
helseproblemer

det hende at nye symptomer viser seg først når eleven blir
eldre, til og med mange år etter hjerneskaden. Andre elever
kan ha kroniske smerter etter skadene. Fysio- og ergoterapi
eller fritidsaktiviteter kan forverre de kroniske smertene, og
gi

mindre muligheter

til

å

opprettholde

et

positivt

atferdsmessig funksjonsnivå. Elever med EHS klager ofte
over en plagsom hodepine som kan påvirke deres
oppmerksomhet og konsentrasjon og føre til frustrasjon og
sinnsbevegelse.
Mange elever med EHS tar medisiner, og disse kan ha
bivirkninger

(f.eks.

døsighet

eller

tretthet,

langsom

tankegang og mangel på evne til å håndtere flere inntrykk
på én gang). Kunnskap om hva medisinen brukes mot og
hvilke bivirkninger den har, kan hjelpe lærerne til å planlegge
tilsvarende og legge medisineringen inn i den daglige
rutinen.
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Utviklingspsykologiske hensyn

Unge elever med EHS kan ha fått en skade på en del
av hjernen som er knyttet til funksjoner som modner på et
senere utviklingstrinn. Disse elevene kan synes å ha vendt
tilbake til det normale kort tid etter skaden, men de opplever
betydelige

vansker

senere,

siden

hjernen

forstyrrer

utviklingen av den funksjonen som trenger å modnes (dvs.
utøvende funksjoner).
Ungdomstiden er en vanskelig overgangsperiode også
for ikke-funksjonshemmede unge voksne. De fleste unge
ser med forventning mot fremtiden. Når en hjerneskade
oppstår i denne perioden, påvirker den sterkt denne
personens evne til å hanskes med en dramatisk overgang i
livet.
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Kapittel 4
Arbeid med EHS i
skolesammenheng

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Case
Myter og misoppfatninger
Andre lærevansker vs. ervervet hjerneskade (EHS)
Å finne passende strategier
Utvikling av strategier
Generelle strategier for pedagoger
Kognitive funksjonsnedsettelser
Kognitive ferdigheter og strategier
Atferdsmessige og emosjonelle funksjonsnedsettelser
Strategier for atferdsmessige og emosjonelle ferdigheter
Fysiske funksjonsnedsettelser
Generelle ferdigheter og strategier
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4.1 - Case

Etter at Lars ble påkjørt av en lastebil da han var
fem år gammel, ble familien hans fortalt at selv om han
overlevde ville han trolig forbli i en noe nær vegetativ
tilstand. Familien nektet å godta denne prognosen.
I en alder av 15 år, hovedsakelig takket være
morens utrettelige innsats, kunne Lars gå (selv om han
haltet), snakke (ustoppelig, men sammenhengende), lese
og forstå og gjøre enkle regnestykker. Han hadde en
bråmoden hukommelse om enkelte temaer, og han brukte
dem ganske ofte nokså malplassert inn i samtaler som
handlet om noe helt annet. Han var en ivrig og
konkurranseorientert deltaker i idrettsaktiviteter.
Lars’ største utfordring besto i å omgås med både
jevnaldrende og voksne på en hensiktsmessig måte. Han
ville ofte prøve å true eller mobbe andre ved å innta en
rolle som superhelt eller profesjonell fribryter, noe som fikk
ham til å virke latterlig og andre til å le av ham, og dette
gjorde selvfølgelig problemet bare verre.
Etter en rekke hendelser og møter med foreldrene
hans, ble det besluttet at moren skulle ta et møte med de
ansatte og elevene på skolen for å fortelle om funksjonsnedsettelsen og lære dem hvordan de kunne dempe
aggresjonen ved å avlede Lars’ oppmerksomhet mot en
annen aktivitet.
Etter denne diskusjonen kunne en typisk situasjon,
som tidligere ville ha ført til slåsskamp, utspille seg på
denne måten:
Lars: (med stor selvtillit) «Jeg er Supermann og nå
skal jeg grisebanke deg!»
Klassekamerat: «La oss se om vi kan finne en
basketball og spille tre-og-ut.»
Lars: «OK. Jeg kaster først.»
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4.2 Myter og
misoppfatninger

Myte:

Faktum:

Myte:

Faktum:

4.3 –
Andre
lærevansker
vs.
ervervet
hjerneskade
(EHS)

Selv

om

Når en strategi først er innlært, vil eleven
bruke den av seg selv.
Opplæringen i strategier må være konsistent
og løpende. Man kan ikke anta at vellykket
bruk av en strategi vil føre til at den samme
strategien blir generalisert til en annen
sammenheng eller et annet område. Det vil
ofte kunne skje at elever med EHS ikke vil
bruke en strategi de har lært, selv når de
forsøker å utføre den samme oppgaven de
nettopp har mestret.
Et barn som kan sette ord på en strategi kan
også utføre en strategi.
Selv om elever med EHS kan være i stand til
å beskrive et riktig sett av strategier og/eller
handlinger som skal brukes i forsøket på å
løse en bestemt oppgave, betyr ikke dette at
de vil være i stand til å utføre aktiviteten ved
bruk av den strategiske tilnærmingen de
nettopp har beskrevet. Andre elever vil
oppleve det som kalles problemer med
initiering, noe som fører til at eleven er i stand
til å forklare hva som skal gjøres, men ute av
stand til å starte på aktiviteten.

mange

av

de

samme

strategiene

og

undervisningsmetodene som brukes overfor elever som har andre
lærevansker (for eksempel medfødte utviklingsvansker) kan være
effektive også for elever som har EHS, er det ofte slik at bestemte
strategier som vanligvis brukes med godt resultat overfor barn med
medfødte lærevansker, kan skape stor frustrasjon hos elever som
har pådratt seg en EHS.
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Av denne grunn er det viktig å skille mellom de to tilstandene.
Den mest slående forskjellen mellom EHS og andre lærevansker er
knyttet til når vanskene viser seg første gang. Hos elever som har
blitt diagnostisert med andre typer lærevansker, vil problemene
med læring og/eller sosial omgang ha vært til stede fra svært ung
alder. Det er ofte slik at på skolen blir problemene lagt merke til på
et tidlig tidspunkt i elevens skolegang, og at de deretter blir
tydeligere etterhvert som læreplanens krav blir mer sammensatte
opp gjennom barne- og ungdomsskolen. Hos elever med EHS vil
elevens resultater før skaden ikke ha gitt noen antydning om
lærevansker (selvfølgelig med unntak av de tilfellene der en elev
led av denne tilstanden før hjerneskaden oppsto). EHS oppstår
plutselig og kan være dramatisk. En elev som tidligere har lykkes
godt med skolens faglige og sosiale krav, vil plutselig kunne
oppleve vansker på områder som tidligere bød på få utfordringer
før skaden oppsto. Disse nye og uventede utfordringene tærer ofte
på elevens selvtillit.
Når vanskene viser seg for første gang, vil problemene med å
fastslå elevens læringsevne etter skaden kunne kompliseres ved at
det kan finnes øyer av intakt kunnskap fra tiden før skaden, og dette
vil kunne gi læreren et feilaktig inntrykk av at ny læring kan fortsette
uten vansker.
Elever med EHS vil også kunne være nødt til å hanskes med
flere faktorer som påvirker læring, spesielt i tiden rett etter at skaden
har oppstått. Dette vil blant annet være:
• Døsighet
• Humørsvingninger
• Fatigue
• Muskelsmerter
• Bivirkninger av medisiner
• Hørsels- og synsproblemer
• Svimmelhet og balanseproblemer
• Epileptiske anfall
• Hodepine
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Andre lærevansker vs. EHS

Debut
Årsak
Nevrologiske endringer
Funksjonsmessige
endringer

Kognitive endringer

Sensoriske/sansemessige endringer
Fysiske endringer

Andre medfødte
lærevansker

Medfødt, på forsterstadiet eller
i ung alder.
Årsaken er uklar, viser seg
ofte når det innføres nye krav.
Utvikler seg relativt langsomt,
ofte uten noen store hopp til
enhver tid.
Ingen tids- eller debutbasert
motsetning i evneutvikling;
fragmentert og underutviklet
kunnskapsbase og
ferdighetsutvikling.
Ofte nedsatt evne bare på
bestemte læringsområder
(f.eks. regne- eller leseferdigheter), skoleresultatene
er derfor basert på typen av
lærevansker (f.eks. lesing eller
tallbehandling)

Syns- eller hørselsvansker
opptrer ofte uten noen bestemt
skade på de tilsvarende
områdene i hjernen.
Dårlig koordinasjonsevne er
den hemmingen som
observeres oftest.

Emosjonelle endringer

Tilbøyelig til situasjonsavhengige følelsesutbrudd.

Atferdsmessige
endringer

Impulsivitet, rastløshet.

Bevissthet om egen
tilstand
Sosial samhandling

Vanligvis bevisst.
Påvirket av dårlige sosiale
ferdigheter.
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Ervervet hjerneskade
Viser seg plutselig som følge av
skade eller trauma mot hjernen.
Bestemt årsak, ofte fulgt av
endret bevissthetstilstand.
Raske nevrologiske endringer i
starten, som så stanser opp og
deretter kan øke igjen.
Markert motsetning mellom
evnenivået før og etter skaden,
med tidligere læring stort sett
bevart.
Nedsettelsen i evner er
sammensatt og påvirker mange
områder (f.eks.
oppmerksomhet, hukommelse,
behandling av informasjon,
utøvende funksjoner,
dømmekraft), og
skoleresultatene er derfor
preget av kognitive
forstyrrelser.
Syns- eller hørselsvansker
og/eller sensoriske problemer
skyldes en skade på et bestemt
område i hjernen.
Kan omfatte svekkelse eller
lammelse, balanse- og
bevegelsesproblemer, ulike
plager som hodepine eller
epileptiske anfall.
Ustabil sinnsstemning,
depresjon og angst blir ofte
observert; dysfunksjonell atferd.
Uforutsigbar, med muligheter
for opphisselse, aggressivitet,
rastløshet, impulsivitet.
Fra ubevisst til delvis og fullt
bevisst.
Påvirket av dårlige kognitive
evner, atferdsvansker og
nedsatte sosiale ferdigheter.

Ressursperm

4.4 - Å finne
passende
strategier

Siden EHS manifesterer seg på svært subtile og
varierte måter, finnes det ikke noe enkelt sett av strategier
som vil garantere et optimalt læringsutbytte for alle elever
som har EHS. Lærere som forsøker å hjelpe en slik elev, må
være kreative, villige til å eksperimentere og ekstremt
tålmodige og tilgivende, både overfor eleven og seg selv.
Det finnes likevel visse sett av strategier som har vist seg å
være

effektive

overfor

ulike

kognitive/atferdsmessige

funksjonsnedsettelser.
I søkingen etter strategier er det viktig å konsultere
foreldrene, tidligere lærere, spesialister på rehabilitering og
ikke minst elevene selv, for å finne ut hvilke strategier som
virker og for å sikre at strategiene brukes konsistent på tvers
av ulike sammenhenger.

4.5- Utvikling
av strategier

•

Kartlegg problemet (hypotesetesting).

•

Hjelp eleven med å ta eierskapet til
problemet.

•

Restrukturer tilnærmingen til en oppgave.

•

Gi eleven muligheter til å øve på og oppleve
strategien i flere ulike miljøer.

•

Sørg for løpende forsterkning av de
vellykkede strategiene.

•

Vurder strategiens effektivitet ofte, og tilpass
den om nødvendig.
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4.6 - Generelle
strategier for
pedagoger

•

Lær om ervervet hjerneskade.

•

Etabler forpliktende samarbeid mellom
hjemmet og skolen.

•

Sørg for stikkord og modeller som hjelp til å
komme i gang med oppgaver.

•

Bistå eleven med å utforme en effektiv
metode for å bli ferdig med leksene.

•

Bruk gjentakelser og gjennomganger som
hjelp til læring og hukommelse.

•

Sørg for hyppige pauser i
undervisningstimene.

•

Tilby et bredt spekter av muligheter til å lære
nye ferdigheter ved bruk av ulike modaliteter.

•

Sørg for konsistente rutiner og strukturer.

•

Begrens stimuleringen fra omgivelsene.

•

Forbered eleven på endringer på forhånd.

•

Undervis i organisatoriske strategier.

•

Del opp informasjonen i håndterbare biter.

•

La muntlig undervisning bli fulgt av skriftlige
instruksjoner.

•

Ikke gå ut fra at eleven har eller er i stand til å
bruke de ferdighetene som er nødvendige for
å løse en ny oppgave.

78

Ressursperm

4.7 - Kognitive
funksjonsnedsettelser

Elever som har opplevd en EHS vil ofte få kognitive
funksjonsnedsettelser. Disse hemmingene kan være av ulik
karakter og alvorlighetsgrad, avhengig av hvilken del av
hjernen som er skadet og omfanget av skaden. Elever som
har kognitive funksjonsnedsettelser, vil ofte ha behov for
spesielle undervisnings- og læringsstrategier som kan
hjelpe dem å kompensere for den kognitive svikten. De
følgende kognitive funksjonsområdene kan være påvirket i
større eller mindre grad:
• Tilegnelse av ny kunnskap
• Hukommelse
• Organisasjon
• Oppmerksomhet og konsentrasjon
• Persepsjon
• Resonnering
• Problemløsing
• Initiering
Det følgende avsnittet lister opp generelle strategier
som har vist seg virkningsfulle for hver av disse typene av
kognitiv svikt. Merk at det kan ikke fremheves sterkt nok at
ingen av disse gir et garantert resultat. Pedagoger må være
villige til å eksperimentere til de finner en kombinasjon av
strategier som virker for hver enkelt elev. Videre vil
strategiene kunne variere over tid, etter hvert som eleven
går gjennom stadier av helbredelse eller utvikling.
Det er også viktig å huske at mange kognitive
ferdigheter er gjensidig knyttet sammen. For eksempel vil
problemer med hukommelsen gjøre det vanskelig å tilegne
seg ny kunnskap. På samme måte som det finnes gjensidige
sammenhenger mellom kognitive ferdigheter, finnes det en
sammenheng mellom ulike strategier som brukes for å
hjelpe elever med EHS. En strategi som er nevnt under
hukommelse, kan også være virksom på områdene
organisasjon og tilegnelse av ny kunnskap. Selv om
strategiene er listet opp hver for seg, kan alle benyttes der
de er virksomme.
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4.8 - Kognitive
ferdigheter og
strategier

Elever med EHS vil ofte komme tilbake til skolen med
sin tidligere innlærte kunnskap relativt intakt. En elev som
kunne gangetabellen på begynnelsen av tredjeklasse, kan
godt komme tilbake til skolen etter en skade med denne
tabellen godt etablert i hukommelsen. Av denne grunn vil det

Tilegnelse av ny
kunnskap

kunne se ut som eleven er klar for og i stand til å tilegne seg
ny kunnskap. Hos elever med EHS er dette ofte ikke tilfellet
(Se avsnitt 3.4 for mer informasjon).

Utfordring for eleven
Tilegnelse av ny
kunnskap

Strategier
- Gå ikke ut fra at det som er lært tidligere er intakt, men
gå heller ikke ut fra at alle kunnskaper og ferdigheter fra
tiden før skaden er borte.
- Finn ut hva som er elevens foretrukne læringsstil og gi
undervisning tilsvarende.
- Presenter nytt materiale i små biter.
- Repeter og oppsummer informasjon ofte.
- Sørg for et bredt spekter av muligheter til å øve på nye
ferdigheter ved hjelp av ulike modaliteter.
- Bruk mange relevante eksempler ved undervisning i nytt
begrepsinnhold.
- Gjør materialet som skal læres relevant og viktig for
eleven.
- Gi mening til enkle data for å øke forståelsen og
innlæringen av dem.
- Sjekk med jevne mellomrom at materialet har blitt
forstått.
- Gi tilbakemeldinger til elevene slik at de vet hvordan de
klarer seg.
- Forsterk informasjon ved hjelp av varierte visuelle og
visuelle/auditive hjelpemidler.
- Gi elevene ekstra tid til å repetere.
- Engasjer elevene i planleggingen av en bestemt
aktivitet, som hjelp til å øve på nylig innlærte ferdigheter.
- Sørg for overensstemmelse mellom læringsstil og
undervisningsmetode.
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Hukommelse

Elever med EHS vil ha hukommelsessvikt, ikke bare i
sin evne til å gjenkalle materiale, men også mer omfattende
i sin evne til å fungere effektivt innenfor de krav skolemiljøet
setter. De vil ofte ikke være i stand til å gjøre ferdig leksene,
følge instruksjoner og lære ny informasjon (Se avsnitt 3.4 for
mer informasjon).

Utfordring for eleven
Hukommelse

Strategier
- Knytt ny informasjon til eksisterende kunnskap.
- Bruk teknikker som f.eks. spesielle ord eller eksempler
som stikkord for informasjon.
- Lær elevene å kategorisere eller dele opp informasjon i
mindre biter som hjelp til å huske.
- La elevene lage sine egne huskeregler.
- Repetisjon.
- Lag et miljø der elevene ikke er henvist til å stole på
hukommelsen.
- Lær elevene å bruke huskehjelp, som f.eks. kalender,
gule lapper, avkryssingslister og leksebøker.
- Oppfordre elevene til å skrive dagbok som en hjelp til å
holde følge med og orientere seg i skolemiljøet.
- Lag et oppgaveark som elevene kan ha med seg. En
lærer eller «fadder» kan sørge for at det blir fylt ut etter
hver time.
- Bruk visuell støtte.
- Benytt mnemoteknikker (f.eks. HOMES = Huron,
Ontario, Michigan, Erie, Superior) for å huske navnene
på de store sjøene).
- Bruk rim og regler, sanger og rytmikk der det passer.
- Del opp arbeidet i håndterbare biter.
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Organisering

For å lykkes som elev i skolesammenheng er det viktig
å ha evne til å organisere både det materialet som er lært
og de oppgavene som er tildelt. Elever som har vansker med
å organisere seg som følge av EHS, vil ha problemer med å
gjennomføre arbeidsoppgaver i riktig rekkefølge, holde
oversikt over oppgavene og med å følge en tidsplan.

Utfordring for eleven
Organisering

Strategier
- Etabler og oppretthold daglige rutiner.
- Del ut en skriftlig dagsplan som elevene kan se på, og
gå gjennom den på starten av hver dag om nødvendig.
- Gi en oversikt som er koordinert med hver
undervisningstime, og la elevene skrive notater for hver
time.
- Gi hyppige tilbakemeldinger på skriftlig arbeid, og gi
hjelp til organisering.
- Sørg for å ha ekstra kopier av utdelt materiale for de
elevene som mister arkene sine.
- Sett fargekoder på alt materiale knyttet til hver time.
- Lag en sjekkliste for gjennomføring av trinnene i
sammensatte oppgaver.
- Gi en mal for skriving av notater.
- Bryt undervisningen ned i enkle trinn, og la elevene
krysse av hvert trinn etter hvert som de blir ferdige.
- Øv på tidsinndeling av materiale (f.eks. rutiner for å gå
ut i frikvarteret).
- Gi undervisning i læringsteknikker.
- Gi muntlig oppmuntring og stikkord etter gjennomføring
av hvert trinn, slik som «fint!» og «hva skal du gjøre
nå?»
- Gi tilbakemelding til elevene slik at de vet hvordan de
klarer seg.
- Etter avtale med eleven eller foreldrene, gi eleven
assistanse i praktiske oppgaver.
- Unngå å legge timer til forskjellige deler av bygningen
der det er mulig.
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Oppmerksomhet/
konsentrasjon

Elever med EHS må ofte arbeide i miljøer som voksne
med hjerneskade ikke ville klart å være i. Overstimulerende
klasserom og stadig skiftende kognitive oppgaver er normen
på de fleste skoler. Elever som har vansker med å holde
oppmerksomheten eller konsentrere seg, responderer best
på faste strukturer eller «hjerneskadevennlige» miljøer som
gir forutsigbare, organiserte og konsistente rutiner.

Utfordring for eleven
Oppmerksomhet/
konsentrasjon

Strategier
- Sørg for stabile, forutsigbare og faste rutiner.
- Sørg for hensiktmessige arbeids-/leseområder med få
forstyrrelser.
- Etabler et «stille» område der elevene kan fokusere og
roe seg ned.
- Plasser eleven med EHS borte fra forstyrrende områder,
slik som dører og vinduer.
- Sørg for at eleven sitter sammen med andre som har
god innvirkning på oppmerksomhet og konsentrasjon.
- Legg vekt på interesser.
- Legg merke til tegn på at oppmerksomheten svikter, og
hjelp eleven tilbake på sporet.
- Gi signal når oppmerksomheten skal ledes over på noe
annet.
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Persepsjon

Elever med sensoriske vansker vil kunne være ute av
stand til å gjenkjenne karakteristika eller relasjoner mellom
karakteristika, slik som skrevet tekst, tredimensjonale
gjenstander eller sågar hvordan de skal orientere seg på
skolen. Slike sensoriske problemer kan også omfatte hørsel,
noe som fører til problemer med å oppfatte muntlige
instruksjoner.

Utfordring for eleven
Visuell persepsjon

Strategier
- Begrens mengden av visuelle stimuli. Er veggene i
klasserommet for overlessede?
- Hold synsfeltet fritt for rot.
- Gjør oppslag ulike, slik at elevene kan skille ut og rette
oppmerksomheten mot viktige punkter.
- Skill ut viktig informasjon skriftlig.
- Bruk piler og utheving for å veilede eleven.
- Bruk presentasjonsteknikker som retter seg mot flere
sanser, der dette er mulig.
- Sørg for visuell avmerking av retningene mellom ulike
rom, og øv på dette med eleven.
- Slå opp klassens timeplan og regler på veggen.
- Slå opp elevens individuelle plan på et lett tilgjengelig
sted for individuell bruk.
- Hold skapdører lukket og hyller dekket til når de ikke er i
bruk.
- Sørg for at eleven har et ryddig arbeidsområde med få
forstyrrelser.
- Sørg for at eleven har uhindret sikt.
- Sett av tid til flere og lengre leseperioder.
- Bruk en pil eller nøkkelord på siden som veiledning for
eleven.
- Overvei bruk av egen lesekrok eller eget rom.
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Persepsjon (forts.)

Utfordring for eleven
Auditiv persepsjon

Strategier
- Hold støynivået i klasserommet litt under samtalenivå,
med mindre noe annet er nødvendig for å høre.
- Opprett øyekontakt før du snakker.
- Understrek viktige ord og instruksjoner.
- Bruk presentasjonsteknikker som retter seg mot flere
sanser der dette er mulig.
- Vær klar og spesifikk i dine instruksjoner, og kontroller at
de har blitt forstått.
- Opprett og behold øyekontakt når du gir instruksjoner.
- Opprett et ikke-verbalt signal som kan minne eleven på
å være oppmerksom.
- Bruk berøring eller signalisering for å fange elevens
oppmerksomhet.
- Plasser eleven slik at det er lett for ham/henne å høre.
- Vær oppmerksom på støy utenfra, og fjern støykilden
om mulig.
- Overvei bruk av egne rom / lesekrok
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Resonnering

Evnen til å bruke tidligere erfaring til å trekke rimelige
konklusjoner og analysere foreliggende informasjon og
vurdere mulige handlingsalternativer, kan være nedsatt hos
elever med EHS. Elever kan ha vansker med å tenke
abstrakt og kun være i stand til å håndtere relasjoner av
årsak og virkning. Elever kan også ha vansker med å forstå
språklige subtiliteter, slik som metaforer og bruken av
humor, spesielt sarkasme. Alle disse vanskene kan bli
forverret

av

stress

og

overdrevent

stimulerende/

desorganiserte situasjoner.

Utfordring for eleven
Resonnering

Strategier
- Gi konkrete eksempler.
- Kontroller at budskapet har blitt forstått.
- La eleven demonstrere oppgaven fysisk der dette er
mulig.
- Undervis i resonnering eksplisitt gjennom tale, modeller
og øvelse.
- Vær direkte.
- Reduser stresset i læringssituasjonene.
- Sørg for muligheter til at innlæringen kan forsterkes
hjemme.
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Problemløsing

Vanskene med problemløsing kan omfatte både
skolefagene og det sosiale livet. På samme måte som
elevene vil ha vansker med å vurdere informasjon i
skolesammenheng for å komme opp med riktig svar, vil de
også ha vansker med å lese og fortolke sosiale situasjoner
og dilemmaer.

Utfordring for eleven
Problemløsing

Strategier
- Bruk trinnvise metoder for problemløsing.
- Gi hyppige tilbakemeldinger.
- Gi eksplisitte modeller for problemløsing (snakk
gjennom dem).
- Hjelp elevene med å utforme løsninger.
- Gi klare og eksplisitte instruksjoner.
- Hold mulighetene for problemløsing på et
hensiktsmessig nivå.
- Vurder elevenes arbeid med henblikk på kilder til
vansker med problemløsing, og undervis i
hensiktsmessige strategier for å veie opp.
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Initiering

På mange måter kan «initieringsvansker» være ett av
de mest frustrerende kjennetegnene ved en elev med EHS.
Selv om en elev ofte kan sette ord på det han/hun vil eller
bør gjøre, vil han/hun ikke ha evne til å komme i gang. Disse
vanskene er varige, og over tid kan de bli betraktet som
uvilje eller latskap fra elevens side. Det er viktig å huske på
at denne mangelen på evne til å komme i gang er et
kjennetegn ved skaden, og ikke forsettlig atferd.

Utfordring for eleven
Initiering

Strategier
- Bruk signaler (verbale eller ikke-verbale) for å få eleven i
gang, ved å beskrive det første skrittet (f.eks. «ta opp
blyanten og begynn å skrive») eller ved å gi et forsiktig
fysisk tegn på at en ny handling skal starte (f.eks. et
forsiktig klapp på skulderen; det kan også være
nødvendig å geleide eleven til det neste stedet der
aktiviteten skal finne sted).
- Innarbeid støtte fra medelevene som et hjelpesignal og
for å etablere rutinen eller fremgangsmåten for
oppgaven.
- Hjelp elevene med utvikling av teknikker for egenkontroll
(f.eks. tidsplaner, aktivitetsbok for sjekk av
gjennomføring av oppgaver).
- Hjelp eleven å komme i gang med skriftlig arbeid ved å
ta blyanten og be eleven gi muntlige svar, mens læreren
skriver. Når eleven er blitt engasjert, tar han eller hun
over blyanten.
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4.9 - Atferdsmessige og
emosjonelle
funksjonsnedsettelser

Elever

som

har

opplevd

en

EHS

får

ofte

atferdsmessige/emosjonelle funksjonsnedsettelser. Disse
funksjonshemmingene

kan

variere

i

karakter

og

alvorlighetsgrad ut fra hvilket område av hjernen som er
skadet, og omfanget av skaden. Elever som lider av
atferdsmessige/emosjonelle funksjonsnedsettelser, vil mest
sannsynlig ha behov for spesielle strategier som kan hjelpe
dem å veie opp for vanskene. Problemområdene kan
omfatte:

• Frustrasjon
• Mangel på impulskontroll
• Aggresjon
• Depresjon
• Initiering
• Dårlig selvbilde
• Uhensiktsmessig sosial atferd
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4.10 Strategier for
atferdsmessige og
emosjonelle
ferdigheter

Oppgaver som tidligere bød på få utfordringer, kan
senere vise seg svært vanskelige for en elev som har
pådratt seg en EHS. Selv om frustrasjonen over problemer
med bevegelighet og tale vil være åpenbar, kan eleven også
oppleve frustrasjon over sin egen mangel på evne til å
mestre

ting

som

tilegnelse

av

ny

informasjon

i

læringsmiljøet, bevaring av eksisterende vennskap og
generelt det å holde tritt med de kravene skolen stiller.

Frustrasjon
Utfordring for eleven
Frustrasjon

Strategier
- Sørg for struktur i situasjonen og rutine i programmet. Jo
mer et barn kan forutse og forvente, desto mindre
frustrert vil han/hun bli, selv over ting som er vanskelige.
- Vurder ny læring ut fra informasjon fra perioden etter
skaden, ikke læringsmønstre fra tiden før skaden.
- Kartlegg hva som utløser frustrasjon. Hvilke bestemte
oppgaver eller andre ting er vanskelige eller utfordrende
for eleven?
- Gi muligheter for mestring. Alterner vanskelige oppgaver
med enkle og/eller foretrukne.
- Del opp arbeidet i mindre, håndterbare deler.
- La jevnaldrende gi støtte, spesielt til oppgaver som én
synes er vanskelige og andre finner enkle.
- Følg nøye med på arbeidet og gi tilbakemelding.
- Sørg for alternativer til utagering (f.eks. et stille sted eller
en aktivitet å gå til når frustrasjonen melder seg).
- Hjelp eleven å gjenkjenne varselsignalene på frustrasjon
(rødming, følelse av stress, spenning eller forvirring).
- Gi muligheter for åpen, trygg kommunikasjon (f.eks. når
elevene kan gi uttrykk for sin frustrasjon og hvilke ord de
kan bruke).
- Pass på når det blir på tide å ta en pause og gjøre noe
annet.
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Mangel på
impulskontroll

Evne

til

å

kontrollere

egen

atferd

og

treffe

hensiktsmessige valg er avgjørende i et skolemiljø. Dette er
spesielt viktig i forsøkene på å tilpasse seg og/eller bevare
eksisterende relasjoner. Elever som har vansker med
impulskontroll, kan ha vansker med å følge regler (sosiale
og skolerelaterte) og handler impulsivt og uansvarlig, og
også legge for dagen upassende atferd, for eksempel
åpenlyse seksuelle antydninger.

Utfordring for eleven
Mangel på hemninger

Strategier
- Sørg for muligheter for åpen, trygg kommunikasjon.
- Gi fysiske signaler (f.eks. stoppsignal med hånden) som
tilbakemelding til eleven.
- Øv på å bytte på å gjøre noe på signal, med gradvis
økende tid mellom hvert bytte.
- Oppsummer etterpå eller forbered på forhånd sammen
med jevnaldrende eller den enkelte der dette er
hensiktsmessig.
- Undervis i teknikker for egenkontroll.
- Strukturer situasjonene slik at de tilrettelegger for positiv
samhandling i et støttende miljø der eleven kan være
under oppsikt. Hvis mulig, begrens antallet mulige
utløsende faktorer (antallet sammensatte oppgaver som
utføres uten tilsyn).
- Gjør de ansatte oppmerksom på eleven og hvordan de
kan respondere på en hensiktsmessig måte.
- Gi rollemodeller for hensiktsmessig atferd (f.eks.
involver eleven i ulike roller som giver og mottaker av
informasjon).
- Undervis eksplisitt i sosial atferd (f.eks. gjør det klart hva
som er forventet og hva som er akseptabelt, og hvordan
disse kravene kan innfris).
- Øv på forhånd på nye samhandlingssituasjoner der
dette er mulig.
- Prøve å sette læringserfaringen inn i en sammenheng
(f.eks. øve på atferden og læringen i den samme
situasjonen der atferden forventes).
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Aggresjon

Elever med aggressiv atferd kan utgjøre en vanskelig
utfordring for skolens ansatte. Bruken av aggressivt språk,
fysiske trusler

og angrep blir tatt svært alvorlig i

skolesystemet. Når en elev med EHS legger for dagen slik
atferd, blir dilemmaet for hvordan man skal reagere enda
mer sammensatt. Det kan ofte være slik at en elev med
EHS, avhengig av den gjeldende skaden og situasjonen, har
store problemer med å kontrollere disse atferdstypene.
Forebygging er alltid den beste løsningen.

Utfordring for eleven
Aggresjon

Strategier
- Vurder alle potensielt aggressive situasjoner ut fra
hensynet til elevens og andres sikkerhet. Se etter
«signaler»: økt stemmebruk, noen tar opp gjenstander
osv..
- Hjelp eleven med utvikling av teknikker for selvkontroll
(f.eks. gå til et «trygt sted», gå seg en tur/trene når
sinnet melder seg).
- Bruk avledningsteknikker til å styre barnet mot en annen
oppgave eller et ærend.
- Oppsummer når eleven er rolig og i stand til å lytte/
være til stede.
- Vær oppmerksom på kroppsspråk og tone når du
håndterer en opphisset elev. «Ro er styrke». Opptre
som en positiv rollemodell ved å beholde kontrollen over
stemmevolumet, holdningen og din egen spenning.
Eleven vil etterligne din ro eller din opptrapping.
- Bruk ditt eget nærvær som en kontrollerende faktor.
- Kartlegg og fjern/modifiser utløsende faktorer (f.eks.
enhver form for overstimulering, støy, lys, farger, antallet
gjenstander i omgivelsene, tone).
- Vær forberedt. Sørg for å ha en plan for hvordan tilfeller
av aggresjon skal behandles, både av deg som lærer og
av skolen.
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Depresjon

Selv om elever kan ha problemer med hukommelsen,
glemmer de vanligvis ikke hvilken person de ønsket å være
før de ble rammet av skaden. Denne redefineringen av
livsmål, relasjoner og orientering i et lærings- og sosialt miljø
kan skape følelser av håpløshet og depresjon.

Utfordring for eleven
Depresjon

Strategier
- Arbeid med eleven for å gi anerkjennelse av hva de kan
gjøre, ikke det de ikke kan gjøre.
- Fokuser på å endre følelsene, ikke å fornekte dem.
- Vær oppmerksom på symptomer på depresjon, slik som
tilbaketrukkethet, endring i oppførsel, apati, mangel på
interesse for eget utseende, unngåelse av andre, uttrykk
for følelser av håpløshet.
- Hold kontakt med familien, og der det er hensiktsmessig
også en fagperson, som f.eks. en psykolog, spesielt
når/hvis en elev gir uttrykk for selvmordstanker.
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Initiering

Mangelen på evne til «å komme i gang» kan også
observeres ved at en elev er ute av stand til å handle eller
respondere hensiktsmessig i sosiale situasjoner. Selv om en
elev kan sette ord på det han/hun vil eller bør gjøre, mangler
han/hun evnen til å sette i gang og vil ikke være utvetydig i
stand til å følge opp denne erklærte intensjonen (f.eks. si
unnskyld til en annen elev). Det er viktig å huske at denne
mangelen på evne til å komme i gang er et kjennetegn ved
skaden, og ikke forsettlig atferd.

Utfordring for eleven
Initiering

Strategier
- Struktur, konsistens og forutsigbare rutiner.
- Bruk signaler (verbale eller ikke-verbale) til å få eleven i
gang med aktiviteten.
- Innarbeid støtte fra medelevene som et hjelpesignal og
for å etablere rutinen eller fremgangsmåten for
oppgaven.
- Sett opp mål der eleven erkjenner og vektlegger det
han/hun gjerne vil bli i stand til å gjøre (f.eks. bruk
motivasjon hvis eller når det er mulig).
- Følg opp eleven nært og gi oppmuntring og støtte.
- Hjelp elevene med å utvikle teknikker for selvkontroll
(f.eks. lytte til seg selv, betrakte andres ikke-verbale
atferd, lytte til hvordan andre responderer på dem).
- Gi elevene et valg mellom å gjøre noe (oppgave A) eller
noe annet (oppgave B), gi aldri valget mellom noe og
ingenting.
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Dårlig selvbilde

Elever som har pådratt seg en EHS kan i prosessen
med å omdefinere seg som elever og klassekamerater
komme til å sammenligne og bedømme sin verdi med de
evnene de hadde før ulykken rammet dem. Denne
sammenligningen kan føre til frustrasjon, depresjon og et
dårlig selvbilde.

Utfordring for eleven
Dårlig selvbilde

Strategier
- Fokuser på det eleven KAN gjøre.
- Sammenlign aldri nåværende læring og atferd med
elevens evner i perioden før skaden oppsto.
- Diskuter situasjonen med elevens jevnaldrende, og la
dem bistå med planer for å forbedre elevens selvbilde,
der dette er hensiktsmessig.
- Etabler en vennekrets av personer som vil ha ansvar for
å omgås med eleven på bestemte måter (f.eks. følge til
skolen, hjelpe med leksene, fadder i klassen).
- Sørg for oppnåelige og vellykkede faglige mål. Legg ikke
til rette for gjentatte nederlag.
- Hjelp eleven med å erkjenne begrensninger og finne
metoder for å veie opp for dem.
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Uheldig sosial atferd

Elever med EHS kan ofte oppvise en mangel på
sensitivitet overfor andres følelser og behov. Tilsvarende vil
de ofte ikke kunne lese andres ikke-verbale signaler og vil
kunne respondere på en uhensiktsmessig måte. De kan ha
vansker med å inngå og opprettholde vennskapsforhold.
Elever vil kunne miste evnen til å føle skyld og empati. De
vil kunne opptre på impulsive måter som vitner om dårlige
pragmatiske ferdigheter i sin omgang med andre. Ved å
opptre slik, venter de ofte ikke på tilstrekkelig informasjon fra
andre og misoppfatter deretter budskapet.

Utfordring for eleven
Uheldig sosial atferd

Strategier
- La elevene arbeide med noen de stoler på for å
oppsummere og forberede seg på ulike former for sosial
omgang.
- Trekk inn støtte fra jevnaldrende og familien.
- Undervis eksplisitt i sosiale atferdsformer, slik som det å
hilse, vise interesse og respektere personlig rom.
- Vær direkte og spesifikk, men også fordomsfri, i
beskrivelsen av det som har skjedd.
- Sett sosiale mål sammen med eleven, og samarbeid om
å lage en plan for å nå dem.
- Gi rollemodeller og øv på hensiktsmessig sosial atferd
ved for eksempel rollespill, der eleven får akseptable
handlingsalternativer for hvordan han/hun skal oppnå
det han/hun ønsker (oppmerksomhet, moro osv..)
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4.11 - Fysiske
funksjonsnedsettelser

Elever som har pådratt seg nerveskader, opplever ofte
sterk hodepine med en intensitet som ikke er ulik migrene.
All hodepine vil være til hinder og avleder fra det
tankearbeidet og den fysiske utholdenheten som kreves i
klasserommet.

Utfordring for eleven
Clusterhodepine/
spenningshodepine

Strategier
- Før en logg over smertehendelser som informasjon til
foreldre og ansatte, slik at det kan lages en tidsplan for
bestemte aktiviteter og hvileperioder.
- La eleven forlate rommet og gå til et behagelig sted der
han/hun kan legge seg ned og hvor det er mørkt.
- Bruk en vekslende undervisningsplan når dette er mulig,
slik at perioder med hodepine kan unngås.
Elever som har en traumabasert hodeskade eller går på

Øresus (tinnitus)

langvarig medisinering (f.eks. bruk av smertestillende), vil
kunne oppleve en forstyrrende og svært plagsom «hvit
støy» i ett eller begge ørene. Dette kan være svært slitsomt,
«drive deg fra vettet» og komme i veien for informasjon i
klasserommet.

Utfordring for eleven
Øresus (ringing eller
during i øret)

Strategier
- Sjekk at eleven er oppmerksom. Øresusen kan ofte
dekke over annen innkommende informasjon.
- Be eleven om å gjenta instruksjoner.
- Sørg for at eleven får velge sin egen sitteplass.
- Bruk andre modaliteter (gi f.eks. bilder sammen med
både skriftlig og muntlig undervisning).
- Oppfordre eleven til å gjenta en frase for seg selv helt til
øresusen ikke lenger er lammende: hvit støy eller
musikk kan ofte dekke over opplevelsen av øresus,
spesielt når den er på sitt sterkeste.
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Innsnevret synsfelt og/
eller visuell neglekt

I noen tilfeller vil en elev ikke respondere på informasjon
fra den ene siden av kroppen og/eller omgivelsene. Dette
fører til hindringer for opptak av informasjon.

Utfordring for eleven
Innsnevret synsfelt og
/ eller visuelt neglekt

Kognitiv fatigue

Strategier
- Tilpass skriftstørrelsen.
- Bruk andre modaliteter (f.eks. hørsel [lyd] eller
somatosensorisk system [berøring] til å rette
oppmerksomheten mot det innsnevrede feltet).
- Gi visuelle signaler til den innsnevrede eller neglisjerte
feltet (f.eks. piler for å angi retning, fargekoder, en
kraftig, rød strek nedover den venstre margen på siden).
- Kontroller belysningen i klasserommet: jo bedre synlig
alle deler av klasserommet er, desto bedre.
- Sørg for at eleven får velge sin egen sitteplass.

Elever med EHS vil lett kunne bli trette når de står
overfor langvarige eller sammensatte kognitive oppgaver.
Elevene vil kunne klage over at de føler seg overveldet
eller ikke klarer å fokusere.

Utfordring for eleven
Kognitiv fatigue
(mental tretthetsfølelse)

Strategier
- La eleven hvile: noen vil kunne trenge 90-120 minutters
søvn (fortrinnsvis mellom kl. 13 og 15), andre vil ha
behov for endringer i læreplanen, der 30 minutters hvile
avveksler med 30 minutters oppgaver.
- Lag sammendrag av arbeidsoppgaver og lærestoff.
- Tenk på om skoledagen eller -timen eventuelt kan
kortes ned.
- Sørg for hyppige pauser.
- Følg med på elevens fremgang med henblikk på platåer
og aspekter ved læringen som fremkaller frustrasjon.
- Ikke overless eleven med informasjon eller mye
lignende informasjon, sørg for variasjon og avveksling.
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Fysisk fatigue

Elever som har pådratt seg en EHS vil kunne ha mindre
evne til å opprettholde tilstrekkelig fysisk energi til å delta for
fullt i en gjennomsnittlig skoledag. De vil kunne ha behov for
hyppige pauser og et stille, privat sted der de kan hvile.

Utfordring for eleven
Fysisk fatigue

Kramper

Strategier
- Sørg for at eleven har et behagelig hvilerom.
- Sørg for hyppige pauser (f.eks. læringstakt, fem
minutters pauser).
- Følg med på elevens oppmerksomhetsnivå.
- Tenk på om skoledagen eventuelt kan kortes ned.

Hos noen elever kan en EHS føre til krampeanfall. Hos
disse elevene vil evnen til å mestre disse anfallene kreve at
læreren er oppmerksom og har kunnskaper om hvordan
man skal håndtere både virkningene av selve anfallene og
de mulige bivirkningene av de medisinene som brukes til å
behandle dem.

Utfordring for eleven
Epileptiske anfall

Strategier
- Følg med på og før en logg over anfallenes hyppighet
og alvorlighetsgrad.
- Vær oppmerksom på mulige bivirkninger av medisiner
som brukes mot anfallene (f.eks. en «brent» lukt,
kvalme, apati); ulike medisiner har ulike bivirkninger.
- Opplys skolens ansatte om hva som skal gjøres under
et anfall (spesielt hvis anfallene er muskulære).
- Innhent tillatelse fra foreldrene/eleven før dette drøftes
med klassen.
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Egenpleie

Evnen til å stelle seg selv omfatter et sett av ferdigheter
som ofte vil være påvirket av hjerneskaden. Elever med
EHS vil kunne fremstå som ustelte og uorganiserte og vil
kunne ha sterk kroppslukt.

Utfordring for eleven
Egenpleie

Mobilitet

Strategier
- Ha ekstra klesplagg for hånden i tilfelle av inkontinens.
- Vær oppmerksom på endringner i hygiene.
- Sørg for et utstyrt sted der eleven har mulighet til å
vaske og stelle seg.
- Avtal signaler om f.eks. toalettpauser.
- Gi hjelp til vanskelige oppgaver, som det å kneppe
jakken og gre håret.
- Følg med på reaksjoner på medisiner, ved å føre en
logg.
- Sørg for å være godt informert om mulige bivirkninger,
slik som tretthet og oppmerksomhetssvikt.

Elever med EHS har ofte bevegelsesproblemer. Å
komme seg til klasserommet, toalettet, kantinen og de
øverste etasjene på skolen kan ofte være vanskelig. Elever
med balanseproblemer vil kunne ha behov for hjelp med å
skifte stilling og komme seg til andre steder. Elever vil ofte
trenge mer tid til å bevege seg mellom oppgaver/steder.

Utfordring for eleven
Mobilitet

Strategier
-

Hjelp eleven til å komme på plass.
Gjør klasserommet lett tilgjengelig.
Sørg for hjelpemidler, som f.eks. en lydopptaker.
Pass på sikkerheten i situasjoner med trengsel og dårlig
oversikt.
- Søk råd hos fysioterapeut, slik at det kan gis tilpasset
trening i gymtimene.
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Finmotorikk

Bruken av finmotoriske ferdigheter er en vesentlig del
av aktiviteten i klasserommet. Elever med EHS har ofte
nedsatte finmotoriske ferdigheter og vil derfor kunne levere
kludrete eller ufullstendige oppgaver, ha vansker med å bli
ferdig i tide og oppleve problemer med enkelte oppgaver i
klasserommet.

Utfordring for eleven
Finmotorikk

Strategier
-

La eleven bruke datamaskin.
Del opp arbeidet i håndterbare biter.
Reduser forventningene til utføring av skriftlige arbeider.
La noen andre skrive for eleven.
La eleven legge frem oppgaven muntlig.
Bruk en lydopptaker.
Utvid tidsfristene ved behov.
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4.12 Generelle
ferdigheter og
strategier

•

Vær påpasselig med hvem elevene blir satt til
å arbeide sammen med.

•

Sørg for strategier mot tap av ansikt, som
f.eks. forberedelse av eleven i forkant av
leseoppgaver, ubemerket retting av arbeid og
bruk av ikke-verbale strategier der det er
mulig.

•

Hold åpne kommunikasjonslinjer både til
eleven og familien.

Strategier for

•

Følg med på endringer i sinnsstemning og
atferd. Prøv å kartlegge utløsende faktorer,

situasjonen på
skolen/i klasserommet

stressfaktorer og andre forutgående
hendelser som kan forårsake disse
endringene.
•

Gi eleven muligheter til å utmerke seg på
områder der han/hun er gode.

•

Drøft med eleven og familien hvorvidt man
bør holde en orientering for klassen om hvilke
implikasjoner en ervervet hjerneskade vil
kunne ha for venner og for forholdet til
familien (må vurderes individuelt).
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Strategier for
bestemte fagområder
Utfordring for eleven
Regning

Strategier
- Fokuser på det eleven faktisk kan få til, ikke det han/hun
ikke mestrer.
- Bruk konkrete gjenstander til å demonstrere
matematiske begreper.
- La eleven håndtere gjenstander som hjelp til å løse
matteoppgaver.
- Lag virkelighetsnære scenarier som elevene kan bruke
til å øve på matematiske begreper (f.eks. lage og
planlegge et budsjett for innkjøp av småting i en lokal
butikk).
- La eleven bruke kalkulator for å løse oppgaver som har
flere trinn.
- Reduser arbeidsmengden.
- Øv på vanskelige ord ved hjelp av bilder eller fortellinger
som er personlig relevante for eleven.
- Hvis oppgavearket har flere oppgaver kan du bruke en
papirbit til å dekke over arket, slik at bare én oppgave er
synlig om gangen.

Utfordring for eleven
Skriving

Strategier
- Gi skrivehjelp / assistent skriver ned muntlige svar eller
tar notater. Sørg for alternative besvarelsesmetoder.
- La eleven ta eksamen muntlig, slik at han/hun ikke blir
trukket på grunn av dårlige motoriske ferdigheter.
- La eleven bruke en datamaskin til å skrive besvarelser
og levere oppgaver.
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Strategier for bestemte fagområder
Utfordring for eleven
Lesing

Strategier for
skolegården

Strategier
- Bruk en linjal til å markere linjene i teksten under lesing.
- Gå gjennom viktige ord i teksten før lesingen av stoffet
begynner.
- Bruk en merkepenn til å utheve viktige ord.
- Gå gjennom en liste av viktige spørsmål med eleven før
lesingen starter, og fremhev de viktigste begrepene i
stoffet.
- Be eleven om å oppsummere lengre lesestykker i
mindre avsnitt.
- Gi eleven en mal til å fylle inn mens han/hun leser.
•

Sørg for muligheter til øving på sosiale situasjoner.

•

Forbered eleven på overganger fra ett fysisk miljø til et
annet.

•

Sørg for strukturerte «leke»-situasjoner.

•

La en annen elev hjelpe eleven rundt i skolemiljøet og
med gjennomføring av aktiviteter.

•

Tilpass forventningene slik at det tas hensyn til fysiske
funksjonsnedsettelser (tretthet, balanseproblemer
osv.).

•

Hold skolens ansatte informert, og sørg for ekstra tilsyn
og støtte når det er nødvendig.

•

Oppmuntre foreldrene til å hjelpe til med å støtte opp
under og opprettholde sosiale relasjoner utenfor
skolen.

•

Sørg for et trygt, stille sted dit eleven kan gå hvis
han/hun blir frustrert, overstimulert og/eller sint.

•

Sørg for konstruktive tilbakemeldinger fra jevnaldrende.

•

Observer elevens sosiale samhandling, og gi
hensiktsmessige tilbakemeldinger.
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Strategier for
bevegelse rundt på
skolen
Problem
Finne og gjenkjenne
et skap
Huske tallet på
kodelåsen til skapet

Bære bøker

Finne frem til
klasserommet

Finne frem i
korridorene

Strategi
- La eleven sette sitt eget preg på skapet ved hjelp av
klistremerker eller andre kjennetegn.
- Plasser skapet på begynnelsen eller enden av en rad,
slik at det er lett å finne.
- Bruk en lås med nøkkel i stedet for en kodelås.
- La eleven skrive ned kodetallet i en 7. sans eller noe
annet han/hun alltid har med seg.
- Pass på at en betrodd venn og/eller lærer også kjenner
tallkoden.
- Bruk en ryggsekk eller en trillebag.
- Ha en ekstra lærebok i hvert klasserom og en annen
hjemme, slik at de ikke må bæres i det hele tatt.
- Ha alle notatene for hver dag i en og samme perm.
- Utnevn faddere.
- Lær eleven å bruke samme rute hver dag.
- Gi eleven et kart over skolen, der det brukes fast
inventar som orienteringshjelp (f.eks. ta til høyre ved
premiesamlingen).
- La eleven gå fra timen et par minutter tidligere dersom
han/hun har problemer med å bevege seg i overfylte
korridorer eller trenger litt mer tid til å komme frem til
neste klasserom i tide.
- Sett opp timene i klasserom som ligger nær hverandre.
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Kapittel 5
Metoder for arbeid med
personer med EHS

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Oversikt
Avledning
Restrukturering
Å bruke «bakdøren»
Positiv forsterkning
Aktiv ignorering
«Cueing»
Å endre den utløsende faktoren
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5.1 - Oversikt

I kapittel 3 og 4 gikk vi gjennom mange av de kognitive,
atferdsmessige og fysiske problemene hos personer med
EHS, og hvordan man kan håndtere disse vanskene etter
hvert som de viser seg i klasserommet. I dette kapittelet gir
vi en presentasjon av generelle tilnærminger som kan
benyttes i ulike situasjoner og omstendigheter og i ulike
former, enten i skolesammenheng, i samfunnet forøvrig eller
i hjemmet. De utgjør strategier som kan anvendes generelt
eller tilpasses til bestemte situasjoner. Dette er generelle
tilnærminger for at arbeid med personer med EHS skal bli
vellykket.

107

Ressursperm

5.2 - Avledning

Case

For litt over to år siden slo Per hodet sitt i en
kollisjon. Han tilbrakte flere uker i koma, og deretter flere
måneder med fysioterapi for å lære å gå og snakke igjen.
Til tross for at han ble alvorlig skadet, er Per tilbake på
skolen, og bedømt ut fra hans fysiske fremtoning, er han nå
helt frisk igjen. I det siste har flere av Pers lærere merket
seg enkelte endringer i personligheten hans og evnen hans
til å omgås andre. Når Per prøver å gjøre oppgaver i et
bråkete klasserom, blir han frustrert og opphisset og skriker
ofte til de andre elevene at de må være stille. Under
diskusjoner i klassen har han ofte vansker med å forstå og
akseptere de andres synspunkter. I skolegården blir han
opphisset og truer ofte de andre elevene fysisk hvis han
taper eller ikke får det som han vil. Selv om han helt tydelig
angrer etterpå, øker disse hendelsene i antall og
alvorlighetsgrad. Når Per oppfører seg uhensiktsmessig,
setter lærerne inn straffetiltak, slik som å måtte sitte igjen
eller ikke å få gå ut i frikvarteret. Disse straffetiltakene
synes å virke mot sin hensikt og bare øker sinnsopprøret
hans.
Som et neste forsøk har Per blitt sendt til en veileder
for å drøfte denne misnøyen, intoleransen og det
følelsesmessige reaksjonsmønsteret i lys av det alvorlige
traumet han har lidd av de siste to årene – kollisjonen og
«nær døden»-opplevelsen, fraværet fra skolen over mange
måneder og tapet av kontakten med jevnaldrende og
venner, samt alle de tilpasningene og vanskene familien
som helhet har vært gjennom. Selv om veiledningen hadde
noen positive virkninger, skaper Pers atferd fortsatt store
problemer både for ham selv og for skolen.
Etter forslag fra en psykolog begynte lærerne å
forsøke å kontrollere Pers utbrudd ved å avlede ham, slik
som å be ham hjelpe til med å sette opp utstyr i
skolegården og ta ansvar for vedlikeholdet av det, i stedet
for å fortsette med straffetiltakene. Dette førte blant annet
til en betydelig reduksjon i antallet utbrudd.
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Hva er avledning?

Avledning er en metode som kan benyttes for å styre
en person vekk fra en bestemt atferdstype (spesielt hvis den
er negativ eller uhensiktsmessig) og bevege ham/henne
over

mot

en

alternativ

atferd

(dvs.

positiv

eller

hensiktsmessig). Hensikten er å hjelpe denne personen med
å endre sitt fastlåste tankemønster, spesielt hvis han/hun
ikke klarer dette selv eller finner det vanskelig. Personer som
opplever perseverasjon, nedsatt kognitiv fleksibilitet, fastlåst
eller konkret tenkning, eller som er emosjonelt aktive og som
ikke kan forventes å være i stand til å endre sin tankemodus.
For eksempel, hvis en elev er opphisset og skriker til de
andre i klassen, kan det i stedet for en irettesettelse være
mer hensiktsmessig å be eleven hjelpe til med å sette opp
utstyret for neste time.
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Hvordan brukes
avledning?

Kunsten å avlede omfatter det å styre personen vekk
fra hans/hennes gjeldende atferd eller tankeprosess ved å
få ham/henne engasjert i en annen oppgave eller
tankerekke, spesielt en som er uforenlig med den gjeldende
atferden. For eksempel, hvis personen fremstår med et
problem verbalt, led ham/henne over på en fysisk oppgave
og omvendt. Han/hun vil dermed lykkes i å «skifte gir».
Avledning brukes ofte når direkte instruksjoner ikke fungerer
på grunn av personens EHS. I noen tilfeller kan direkte
oppfordringer til å endre atferd, bare gjøre elevens atferd
enda verre.

Mulige utfall der

• Perseverasjon - Stadige gjentakelser av enten en

avledning kan være til
hjelp:

• Dårlig dømmekraft - Involvering i risikofylt eller sosialt

verbal frase eller en fysisk bevegelse.
uhensiktsmessig atferd.
• Mangel på kontroll over følelser - Raske
humørsvingninger, blir lett opphisset eller trist.
• Lite fleksible tankemønstre - Uvillig eller ute av stand
til å prøve nye løsninger, til tross for gjentatte mislykkede
forsøk.
• Uhensiktsmessig sosial atferd - Impulsivitet, tar tak i,
berører eller dytter andre elever på en upassende måte,
oppfører seg umodent for alderen.
• Mangel på innsikt - Mangler innsikt i eller vil ikke innse
egne svakheter, mangler forståelse for hvordan egne
handlinger påvirker andre.
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Eksempler på hvordan
avledning kan brukes
Atferd

Ikke gjør dette

Verbal perseverasjon
ved én bestemt idé.

Be eleven om å holde
opp.

Fysisk perseverasjon,
f.eks. å tromme med
fingrene på pulten.

Be eleven om å stoppe,
eller hold hendene
hans/hennes fysisk.

Eleven er
overstimulert og blir
sint i frikvarteret.

- Be eleven om å roe seg
ned.
- True med straffetiltak,
f.eks. gjensitting eller
møte på rektors kontor.

Eleven er uvillig til å
høre på en annens
synspunkter.

Prøv å forklare det
alternative synspunktet.
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Gjør dette
Avled ham/henne mot en
fysisk oppgave (f.eks.
«Kan du holde denne
boken for meg mens jeg
finner et kritt?»)
Avled eleven mot en
verbal oppgave, ved å
engasjere ham/henne
med et spørsmål (f.eks.
«Hva gjorde du i storefri i
dag?»)
Avled eleven mot et
stillere miljø (f.eks. geleid
ham/henne til et annet
rom, enten ved å vise vei,
dvs. følge ham/henne,
og/eller invitere til et annet
rom, f.eks. «Kan du gå og
hente blyantene på
materialrommet?»)
Led samtalen inn på et
helt annet tema (f.eks. “I
naturfagtimen i går lærte
vi at ...”)

Ressursperm

5.3 Restrukturering

Casehistorie

Anna pådro seg en EHS da hun ble påkjørt mens
hun var ute og syklet. Hun har gjort store fremskritt i tiden
etter skaden og har lært seg mange strategier for å mestre
sin funksjonshemming. Selv om legene sier at hun har
problemer med hukommelsen, er Anna svært veltalende
og har ingen problemer med å uttrykke seg i beskrivelsene
av sine siste aktiviteter. I det siste har Anna fått en del
problemer blant vennene sine. Mange av dem har kalt
henne løgnaktig og sier at hun finner på historier. På et
foreldremøte nylig bekreftet Annas mor at selv om deler av
de historiene Anna forteller er sanne, er andre usanne, og
at Anna dikter opp slike historier hjemme også. Siden
læreren vet at Anna pleier å overdrive, prøvde han å
konfrontere henne hver gang hun begynte å tøye
sannheten, med et håp om å lære Anna å holde seg til
fakta i samtaler med andre. Dessverre førte
konfrontasjonene bare til at Anna ble opprørt, fordi hun
mener at hennes versjon av historiene er sanne. Uansett
hvor mye tid og arbeid læreren legger ned i forsøkene på å
korrigere Annas historier, så fortsetter bare overdrivelsene.
I det siste har man forsøkt en alternativ tilnærming
som forsterker de sanne delene av historiene og gir eleven
en mulighet til å bygge opp en mer realistisk versjon av
hendelsene. Denne strategien har vært tidkrevende, men
den har bidratt til å gjenopprette Annas troverdighet blant
klassekameratene.
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Hva er
restrukturering?

Restrukturering er en metode som brukes for å lede en
person til å konstruere en annen forståelse, et annet
perspektiv

eller

en

annen

fortolkning

av

en

hendelse/tanke/oppfatning, som reflekterer hendelsene i
situasjonen på en positiv og korrekt måte.

Mulige utfall der

•

Konfabulering - Verbale utlegninger om personer,
steder eller hendelser med bare delvis belegg i

restrukturering kan
være til hjelp:

sannheten, selv om personen selv tror at de er sanne.
Konfabuleringer oppstår ofte når personer med
fragmentert hukommelse prøver å «fylle inn» tomrom
med detaljer som ikke er sanne, men som fører til at
historiene gir mening og blir fullstendige.
•

Rigid tankegang - Når en person ikke klarer å ta inn
mer enn ett inntrykk eller én variabel om gangen, eller
når en person ikke klarer å ta i betraktning andre
synsmåter. I slike tilfeller vil personen fortolke
hendelsene lineært og derfor gå glipp av viktige, men
mindre iøynefallende faktorer som kan lede frem til nye
fortolkninger.

•

Konkret tankegang - Når en person fortolker
informasjon bokstavelig og ikke forstår metaforer,
billedlige uttrykk, symbolbruk eller andre abstraksjoner.

•

Perseverasjon - Når en person ikke klarer å ta inn
andre idéer fordi han/hun er «opphengt» i et bestemt
syn.
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Hvordan virker

•

Denne strategien virker ved å fremheve, innarbeide og
fokusere på relevante og korrekte aspekter av

restrukturering?

kommentarene, mens man ignorerer eller utelater de
feilaktige opplysningene eller fortolkningene av
utsagnene i det personen sier. På denne måten blir
personen ikke direkte konfrontert med sine feil, men blir
ledet til å gjengi de riktige detaljene av situasjonen.
•

Når en person først har gitt en unøyaktig framstilling,
gal fortolkning eller en konfabulering, vil alle forsøk på å
fortelle ham/henne at dette ikke er sant bare gjøre dette
mer åpenbart og lede ham/henne til å gå i forsvar, noe
som ofte fører til opphisselse.

•

Den beste måten å håndtere feilinformasjon på, er å
fokusere på de delene av personens fremstilling som er
sanne og forsterke disse aspektene, og deretter gå
over til å innarbeide annen korrekt og gyldig
informasjon på en diskret, men målbevisst måte (f.eks.
lede personen til den korrekte informasjonen).
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Eksempel på bruk av
restrukturering
Situasjon
På vei opp til
tavla snublet
Tom i et stolbein
og falt overende.
Erik hjalp ham
opp igjen, og
Tom ble ikke
skadet.

Atferd

Ikke gjør dette

Oles respons:
«I går var Tom
på vei frem for å
spisse blyanten
sin, og så falt
han og slo armen
sin fordi Erik
spente bein på
ham.»
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Fortell Ole at
hans beskrivelse
av situasjonen er
feil.

Gjør dette
Bruk restrukturering til å
fremheve de
sanne delene av
Oles historie.
(f.eks. «Det var
leit at Tom
snublet, og det
var bra at han
ikke skadet seg.
Erik er en fin
gutt, og det var
snilt av ham å
hjelpe Tom opp
igjen da han
snublet i
stolen.»)

Ressursperm

5.4 - Å bruke
«bakdøren»
Casehistorie

Hva vil det si å bruke
«bakdøren»?

Før han pådro seg en EHS for seks måneder siden,
var femten år gamle Elias en kløpper med datamaskinen.
Nå har han problemer med å lære seg nye applikasjoner.
Når han har problemer med nye applikasjoner, blir han
svært frustrert, og han insisterer på at problemene skyldes
at datamaskinen er i stykker. Når Elias’ frustrasjon øker,
tilbyr læreren seg å hjelpe ham med problemene. Elias blir
sint og svarer: «Jeg trenger ikke noe hjelp, det er maskinen
det er noe galt med, ikke meg, og jeg vil ikke bruke den før
den er blitt fikset!»
Elias blir bare enda mer frustrert av å bli motsagt.
Læreren fant ut at en mer hensiktsmessig tilnærming er å
la være å motsi Elias’ oppfatning av at maskinen er i
stykker, og heller tilby «nye» strategier som vil hjelpe ham
til å lykkes.
«Bakdøren» er et uttrykk for bruk av intervensjoner som
gjennomføres uten at personen blir gjort oppmerksom på
dem eller konfrontert med dem, og/eller intervensjoner som
er sammenfallende, men ikke identiske, med det personen
selv gjør.

Vansker der

•

Manglende bevissthet om egne problemer - Disse
personene vil ikke nødvendigvis benekte at de ble

«bakdøren» kan være
til hjelp:

skadet, men de vil imidlertid benekte at de lider av noen
langsiktige ettervirkninger etter en hjerneskade, til tross
for åpenbare fysiske og/eller kognitive problemer.
Ettersom de er overbevist om at de ikke har noe
problem, mener de at de ikke trenger hjelp og er derfor
motvillige til å ta imot noen form for bistand.
•

Unilateral neglekt - Manglende evne til å oppfatte
enten høyre eller venstre side av synsfeltet.

•

Agnosi - Manglende evne til å «vite om» eller
gjenkjenne bestemte typer informasjon (f.eks.
objektagnosi – kan ikke gjenkjenne bestemte
gjenstander).
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Eksempel på bruk av
«bakdøren»
Atferd
En elev med EHS
kommer stadig for
sent til timen fordi han
ikke klarer å håndtere
kodelåsen på skapet
sitt. Han påstår at de
andre elevene har
byttet ut låsen.

Ikke gjør dette
Insister på at eleven
trener på å åpne låsen
helt til han får det til.
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Gjør dette
Medgi at det er veldig
vanskelig å være sikker
på at ingen har tuklet med
låsen. Skaff eleven en
spesiallås med nøkkel. Ha
en ekstra nøkkel for
hånden.

Ressursperm

5.5 - Positiv
forsterkning
Differensiell
forsterkning, eller “å
gripe en elev i å gjøre
noe riktig”

Casehistorie

Hva er positiv
forsterkning?

Etter at han pådro seg en EHS, har elleveårige Jon
hatt hyppige sinneutbrudd overfor klassekameratene og
lærerne, og det hender at han kaster ting rundt i
klasserommet. Utbruddene er ofte direkte knyttet til
frustrasjon, men noen ganger virker det som om de
kommer ut av det blå, uten noen tydelig utløsende faktor.
Irettesettelser, isolering og gjensitting har ikke hatt noen
reduserende virkning på hyppigheten av utbruddene.
Som et alternativ ble både læreren og hjelpelæreren
oppfordret til å fokusere på de gangene Jon faktisk omgås
rolig og positivt med sine omgivelser og gi disse
anerkjennelse, i håp om å øke hyppigheten av denne
positive atferden. Dette kalles «å gripe eleven i å gjøre noe
riktig».
Positiv forsterkning vil si å belønne «ønsket» atferd for
derved å øke forekomsten av denne «ønskede» atferden.
Kort sagt består det i å la noen få vite at det han/hun har
gjort er riktig, passende og verdsatt. Dette er det beste
verktøyet når man skal prøve å øke forekomsten av ønsket
(ønskelig) atferd.
Differensiell

forsterkning

vil

si

å

bruke

positiv

forsterkning når den «ønskede» atferden blir observert, og
omvendt, ikke respondere på «uønsket» atferd, noe som
ofte krever raske skift mellom disse to modusene.
Problemer der positiv
forsterkning kan være
til hjelp:

•

Dårlig selvfølelse

•

Uhensiktsmessige atferdstyper

•

Oppmerksomhetssvikt

•

Hukommelsessvikt
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Viktige hensyn

Kunsten å lykkes med positiv forsterkning består i å ikke
overdrive bruken av den forsterkende faktoren, og virkelig
mene det når den faktisk blir brukt. Det er også viktig å finne
ut hvilken type forsterkning som virker for hver enkelt elev.
Det er viktig at personen selv internaliserer denne
forsterkningen. Den beste formen for forsterkning er den
som eleven selv kan få frem hos andre (f.eks. et smil eller et
«tommelen opp»-signal).
Håndgripelige forsterkende faktorer, slik som konkrete
belønninger, kan ha en virkning i begynnelsen, men når
eleven er i en annen situasjon der denne belønningen ikke
er tilgjengelig, vil den ønskede atferden ikke bli fremkalt.

Eksempler på bruk av
positiv forsterkning
Atferd
En elev bruker
konstant et grovt og
truende språk overfor
andre.

Ikke gjør dette
Irettesett eller straff så
mange av tilfellene av
den uønskede atferden
som mulig. Anta at
eleven vil redusere eller
slutte med den uønskede
atferden for å slippe å bli
irettesatt.
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Gjør dette
Grip inn på en
minst mulig påtrengende
måte for å kontrollere den
truende språkbruken. Gi
eleven positiv
påskjønnelse for at
han/hun omgås med
klassekamerater og
lærere på en god måte
mellom utbruddene.

Ressursperm

5.6 - Aktiv
ignorering

Casehistorie

Hva er aktiv
ignorering?

For seks måneder siden var Liam utsatt for en frontmot-front-kollisjon mens han satt på med sin onkels bil.
Selv om han hadde sikkerhetsbeltet på seg, fikk han et støt
mot hodet. Da han kom tilbake til tiendeklassen på skolen,
la lærerne merke til at i motsetning til før ulykken snakker
Liam ofte i munnen på andre og uten å ha fått ordet. Dette
har ført til at Liam har blitt mer isolert fra sine jevnaldrende
(f.eks. noen elever blir irriterte på Liam og ber ham «holde
kjeft», og/eller de himler med øynene når han avbryter).
Læreren til Liam har flere ganger bedt ham holde opp med
det og har også truet ham med straffetiltak, som for
eksempel gjensitting. Dette har imidlertid ikke ført frem, og
Liam fortsetter å avbryte. Skoleteamet har i stedet foreslått
en strategi av «aktiv ignorering». Man føler at det å
respondere på Liam sin atferd ved en ikke-verbal, indirekte
metode, som benyttes samtidig med at atferden opptrer
(og ikke som en etterfølgende konsekvens), vil redusere
stigmatiseringen ved å bli irettesatt foran klassen, og også
fjerne den forsterkende effekten av å oppnå lærerens
oppmerksomhet så ofte. Dette vil utgjøre en prosedural,
fordomsfri strategi som fremhever ineffektiviteten av Liams
måte å delta på i timen.
Aktiv ignorering innebærer at man løpende observerer
en persons atferd, men bevisst lar være å respondere eller
reagere på den. På denne måten blir den uønskede atferden
ikke forsterket, og den avtar derfor i hyppighet.
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Mulige utfall der aktiv
ignorering kan være til
hjelp:

Impulsivitet, dårlig dømmekraft eller upassende sosial
atferd
Når en elev utagerer, vil den første reaksjonen ofte
være å be eleven holde opp. Hvis dette ikke fører frem, vies
det mer og mer tid, energi og oppmerksomhet til
hendelsen/atferden/eleven i form av påtale av atferden eller
bruk av straffetiltak, helt til eleven holder opp.
Selv om denne typen oppmerksomhet er negativ og lite
ønskelig, tiltrekker den uønskede atferden seg uansett
oppmerksomhet og/eller en respons og har derfor et
potensial til å bli forsterket.
Enkelte ganger er det best å håndtere uønsket atferd
ved bare å ignorere den, men det må skje på en aktiv og
bevisst måte.
Aktiv ignorering er noe annet enn bare å overse eller la
være å bry seg om atferden/eleven. Du lar eleven vite at
atferden er blitt lagt merke til, men at du ikke vil reagere på
den (f.eks. ved å etablere øyekontakt og [antydningsvis]
erkjenne den uønskede handlingen, og så vende blikket
bort).
Denne strategien må aldri benyttes i potensielt
farlige situasjoner.
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Eksempler på bruk av
aktiv ignorering
Atferd

Ikke gjør dette

Eleven avbryter og
snakker høyt utenfor
tur i timen.

Irettesett eleven foran
klassen.
Sett i verk straffetiltak
overfor eleven.

Eleven slipper til
stadighet blyanten sin
ned på gulvet.

Si at eleven må bli igjen
etter timen.
Be eleven plukke opp
blyanten hver gang det
skjer.
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Gjør dette
Se på eleven slik at du får
øyekontakt, og vend
deretter blikket bort, før du
fortsetter med timen.
Diskuter atferden med
eleven på et passende
tidspunkt.
Se på blyanten på gulvet,
ikke på eleven; du kan til
og med plukke den opp
for å vise at atferden ble
lagt merke til. Fortsett
deretter med timen.

Ressursperm

5.7 - «Cueing»
Case

Hva er «cueing»?

Maria var en fremragende elev med gode karakterer
i alle fagene i sjetteklasse. Etter at hun falt under en
fotballkamp tidligere i år, har hun hatt problemer med å
«følge med» i timene. Læreren blir stadig mer frustrert over
Marias tilsynelatende likegyldige holdning til skolearbeidet.
Det er ikke uvanlig at mens resten av klassen sitter og
arbeider flittig med matteoppgavene sine, har Maria ennå
ikke åpnet boken. Hun virker glemsom, og selv om hun har
gode kunnskaper i den delen av faget som ble gjennomgått
i tiden før ulykken, synes hun å ha store vansker med å
tilegne seg ny informasjon. Læreren beskriver Marias
atferd som at hun har mistet «initiativet».

Et startsignal («Cueing») er enhver type signal som
benyttes til å få en person til enten å starte eller slutte med
en bestemt atferd. Det finnes i utgangspunktet fire typer
startsignaler: direkte og indirekte verbale, og direkte og
indirekte ikke-verbale (se tabellen nedenfor).
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Type startsignal
Verbalt

Ikke-verbalt

Ønsket oppgave: Starte med hjemmeoppgaven så
snart læreren er ferdig med undervisningen.
Direkte verbalt startsignal:
Eleven påminnes verbalt, eksplisitt og spesifikt om hva
som skal gjøres eller er forventet (f.eks. “Maria, gjør
spørsmål 5 i hjemmeoppgaven nå.”).
Indirekte verbalt startsignal:
Dette verbale signalet gis som en uspesifisert antydning
om at noe bør forsøkes, men eleven må selv trekke
slutningen uten å bli fortalt hva han/hun skal gjøre (f.eks.
«Maria, nå er timen over, hva skal du gjøre nå?»).
Direkte ikke-verbalt startsignal:
En håndbevegelse eller ikke-verbal handling benyttes for
å påminne eleven om å utføre en oppgave (f.eks. peke
på elevens arbeidsbok og gi ham/henne en blyant).
Indirekte ikke-verbalt startsignal:
Et blikk, en håndbevegelse eller kroppsspråk som
antyder hva som skal gjøres, uten å fokusere direkte på
den ønskede atferden (f.eks. eleven observerer andre
elever og/eller læreren begynner med hjemmeoppgaven
umiddelbart etter timen).
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Mulige utfall der
startsignaler kan være
til hjelp:

Startsignal brukt som
en påminner

Atferdstyper der startsignaler kan være til hjelp kan
inndeles i to kategorier: (a) startsignal brukt som en
påminner, og (b) startsignal brukt som avledning.

Startsignaler kan påskynde/påminne eleven om å delta
i en aktivitet og hjelpe ham/henne å lykkes med å utføre en
oppgave, slik som i de følgende situasjonene:
• Problemer med initiering - Eleven kommer ikke i
gang med oppgaver, spesielt i ustrukturerte
sammenhenger; han/hun kan virke «lat».
• Hukommelsessvikt - Eleven har problemer med å
huske navnene på lærere og/eller elever han/hun
møter.
• Eleven har problemer med å huske stoff fra timene
eller hva som forventes fra en dag til den neste.
• Eleven har problemer med å huske omgivelsene på
skolen, noe som gjør det vanskelig å finne frem til de
ulike klasserommene.
• Eleven glemmer å følge opp planer lagt dagen før.
• Oppmerksomhetssvikt - Eleven holder seg ikke til
oppgaven over en rimelig tidsperiode.
• Eleven blir lett distrahert, spesielt i støyende,
overstimulerende omgivelser.
• Organiseringsvansker/-hindringer - Eleven følger
ikke de trinnene som er nødvendige for å utføre en
oppgave i riktig rekkefølge, skolearbeidet fremstår som
slurvete, kludrete og dårlig disponert og er ofte
uferdig/ufullstendig.
• Problemløsing - Eleven har vansker med å planlegge
de trinnene som kreves for å finne løsningen på en
oppgave eller et problem.
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Startsignal brukt som
avledning

Startsignaler kan også få eleven til å delta i alternativ
aktivitet og hjelpe ham/henne til å handle/tenke mer
hensiktsmessig ved å innføre en ny idé og/eller avledning,
slik som i følgende situasjoner:
•

Perseverasjon - Eleven synes å være opphengt i en
bestemt verbal tanke eller handling som han/hun
gjentar og ikke kommer vekk fra, ofte beskrevet som
«hakk i plata», eller de holder på med noe de «ikke
klarer å legge fra seg».

•

Opphisselse - Eleven viser lav toleranse for
frustrasjon og blir urolig og opprørt, sint eller oppfører
seg uhensiktsmessig i sammenhengen.

•

Overstimulering - I situasjoner med mye trengsel,
støy, visuell stimulering eller utfordringer blir eleven
mest opptatt av det som skjer i omgivelsene, og mindre
opptatt av den oppgaven som skal utføres. Eleven kan
virke forvirret, urolig og verbalt eller fysisk aggressiv.

•

Rigid / lite fleksibel tankegang - Eleven danner seg
en (ofte lineær) oppfatning om noe og er uvillig eller ute
av stand til å diskutere eller forstå noen andre
oppfatninger som motsier ham/henne.
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Hvordan bruke
«cueing»

Startsignaler kan til å begynne med brukes til å fortelle
eleven klart, tydelig og eksplisitt hva som skal gjøres –
direkte verbale startsignaler. Over tid kan signalene bli
mindre instruerende og til slutt bli sammenfallende med
signaler fra omgivelsene (f.eks. klokkeslett, sammenheng) –
indirekte verbal cueing. Dette oppnås ved at eleven i starten
får tydelig beskjed om hva som skal gjøres og lærer å bli
mer bevisst på hva som trengs for å komme i gang på
egenhånd. Målet er økt mulighet for læring, selvkontroll og
egenstyring.

Gjennomføring av
strategier for «cueing»
Atferd

Ikke gjør dette

Eleven klarer ikke å
sette i gang med
arbeidet når han/hun
blir bedt om det.

Anta at eleven er lat eller
gjenstridig, og sett inn
straffetiltak som et middel
til å få ham/henne i gang.

Eleven synes å lære
begreper, men er ikke
i stand til å gjenkalle
informasjonen
etterpå.

Anta at eleven ikke er i
stand til å lære ny
informasjon.
Anta at eleven ikke
prøver hardt nok.
Øk arbeidsmengden for å
få eleven til å ta igjen de
andre.
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Gjør dette
Finn ut helt spesifikt hva
eleven har problemer med
å sette i gang med (f.eks.
finne en side i boken,
samle materiale).
Bruk verbal cueing
(og/eller en liste), visuelle
påminnere eller ditt eget
nærvær til å hjelpe eleven
komme i gang, avhengig
av oppgaven som skal
løses.
Gi eleven en
sammenfatning. Beskriv
hendelser, aktiviteter eller
assosiasjoner som bringer
den opprinnelige
konteksten tilbake (f.eks.
«Etter storefri i går
arbeidet vi med
tegningene til
konserten...»).
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5.8 - Å endre
den utløsende
faktoren

Case

Mona og Dina var alltid sammen. Det at de var
tvillinger betydde at de to jentene hadde dobbel glede av
alt de opplevde.
Barnehagen var den første store opplevelsen
utenfor det trygge hjemmemiljøet. Det var på lekeplassen i
barnehagen at Dina falt ned fra klatrestativet. Da hun kom
tilbake etter et kort fravær, begynte Dina å vise en type
atferd som læreren hennes reagerte på. Læreren begynte
å legge merke til at hver gang Dina ble bedt om å utføre en
oppgave, slik som å rydde opp etter formingstimen, slo hun
seg enten helt vrang, eller hun reagerte ikke i det hele tatt.
Til å begynne med forsøkte læreren å hanskes med denne
oppførselen ved å bruke straffetiltak, som for eksempel å
inndra fritid. Disse tiltakene førte til en kraftig økning i
Dinas uønskede oppførsel. Etter drøftinger med foreldrene
hennes og andre kolleger på skolen, bestemte Dinas lærer
seg for å forsøke en helt annen tilnærming. I stedet for å
sette inn straffetiltak etter at oppførselen hadde
forekommet, la man opp til å forutse denne atferdsmessige
responsen og gjøre forberedelser slik at utfallet ville bli
positivt. For eksempel, i formingstimen ble de materialene
Dina skulle bruke til formingsoppgaven begrenset og satt
fram på en ryddig måte. Det ble gitt påminnelser og
forhåndsvarsler før oppryddingen, og god tid til omstilling.
Lærerens tilnærming førte til en mye roligere og mer
produktiv dag for både eleven og læreren.
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Tilnærming basert på
utløsende faktorer

Når man arbeider med elever med EHS som har
vansker med å innstille seg, og de viser uønsket atferd, er
det mulig at atferden kun er et resultat av en protestholdning
fra elevens side.
Det er imidlertid mer sannsynlig at den uønskede
atferden er et resultat av en eller annen form for organisk
basert kognitiv svikt. Disse elevene liker imidlertid ikke å
holde på med uønsket atferd, men på grunn av skaden, kan
de bli overveldet, forvirret og/eller overstimulert. Uten noen
hensiktsmessige mestringsstrategier blir utagering deres
eneste metode til å kommunisere sine behov og/eller gi
uttrykk for sine plager.
Disse atferdstypene må derfor betraktes som en form
for kommunikasjon, og når man utformer atferdsorienterte
strategier for en elev med EHS, er det viktig å beholde et
fokus på hva som driver denne atferden.
Tradisjonelt har den følgende modellen blitt brukt for å
utforme atferdsrettede strategier:
Det skjer noe som utløser en atferd (stimulus, det som
skjer forut for), eleven reagerer på dette (atferd), og det
treffes tiltak for å hindre at eleven går inn i et uønsket
atferdsmønster (tiltak).

C

B

A
Utløsende faktor

Atferd

Tiltak/konsekvens

I denne modellen legges det vekt på at atferd skal
følges av konsekvenser, ut fra idéen om at eleven vil lære å
assosiere

1)

uønsket

atferd

med

de

ubehagelige

konsekvensene, og derfor slutte med denne atferden, og 2)
ønsket atferd med et positivt utfall.
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Problemet med denne typen «konsekvensrettet»
tilnærming er at en elev med EHS kanskje ikke lenger har
evnen til å lære av konsekvenser, av en eller flere av disse
grunnene:

1. Skade på ventromedial prefrontal cortex - En skade
på dette området fører til tap av evnen til å knytte
følelser forbundet med straff og belønning til lagrede
minner om disse læringshendelsene.
2. Mangel på impulskontroll - En impulsiv elev vil gjerne
handle først, uten å tenke på tidligere hendelser som
medførte negative eller positive konsekvenser.
3. Nedsatt arbeidshukommelse - Elever med dårlig
arbeidshukommelse vil kunne være ute av stand til å
gjenkjenne, eller ikke ha evne til å bearbeide, likhetene
mellom den foreliggende sammenhengen, tidligere
hendelser og nåværende intensjoner.
4. Initieringssvikt - En elev med organisk baserte
initieringsproblemer vil kanskje ikke nyttiggjøre seg
tidligere læringserfaring på grunn av sin mangel på
evne til å aktivere noen form for effektiv atferd.
I stedet for en konsekvensrettet tilnærming kan bruken
av en «antecedent-based approach» ofte være mye mer
effektivt overfor en elev med EHS. 6
Ved å kartlegge stimuli og tilpasse miljøet/situasjonen,
minsker du sjansen for at personen vil vise slik atferd.

«Antecedent-based approach» innebærer at fokuset er på å forberede eleven på situasjonen/det
som skal skje og hvilke handlingsvalg eleven har.

6
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A

B

Stimulus

Atferd

C
Tiltak/konsekvens

det som er forut for

Hvordan bruke en
«antecedent-based
approach» tilnærming
i praksis

Kartlegg stimuli: Mange vil ofte være raske til å si at
en person utagerer uten noen bestemt grunn, men det vil
imidlertid alltid finnes et stimuli. Noen av disse er bare
enklere å oppdage enn andre.
Stimuli kan omfatte:
•

Miljøfaktorer - Overstimulering, følsomhet for lys,
støy, farger, været osv..

•

Indre faktorer - Sult, tørst, smerte, fatigue,
bivirkninger av medisiner, sansemessige
begrensninger (f.eks. syn) osv..

•

Kognitive faktorer - feiltolkning av det bokstavelige
budskapet, kontekst, ikke-verbale signaler osv..

Endre den utløsende faktoren:
•

Søk alltid å endre og fortrinnsvis fjerne det som
utløser uønsket atferd og innføre/tilrettelegge for det
som fører til ønsket atferd.

•

Husk på at det vil alltid være enklere og ofte mer

•

ønskelig å endre på miljøet enn å endre på personen.
Når du ikke kan endre sammenhengen, bør du
foregripe utfallet, som et middel til å minimere den
negative responsen og maksimere den positive.
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Eksempler på hvordan
man skaper denne
endringen

Denne strategien modifiserer atferd ved å gi eleven
bistand som kan hjelpe ham/henne.

F.eks.: Oppgave som skal utføres - Pål må sette seg ned for å se på
arbeidsboken og deretter gjøre en skriveoppgave.
Elevens atferd: Når han blir bedt om å sette seg på plassen sin, går Pål bort til den
andre siden av rommet.
Lærerens respons: «God idé, Pål, vi vil trenge en blyant. Kan du ta med deg en,
slik at vi får gjort denne oppgaven?»
Begrunnelse: I stedet for å straffe Pål, noe som godt kunne ført til at han ble enda
mer gjenstridig, snur læreren denne negative atferden (å gå til den andre enden av
rommet) til en positiv atferd (siden du er der, ta med deg en blyant).
Elevens atferd: Pål tar arbeidsboken og legger den i vesken sin under pulten.
Lærerens respons: «Det er lurt å legge skriveboken på et trygt sted, Pål, da vet du
hvor du har den til neste gang. Nå setter vi i gang med oppgaven.»
Begrunnelse: I stedet for å påtale den trassige atferden (ikke ha skriveboken på
pulten) og sette i verk tiltak for å forsøke å endre den, snur læreren den til noe
positivt (å legge den vekk, slik at du vet hvor den er til neste gang).
Elevens atferd: Pål finner seg ikke en blyant, men går faktisk bort og setter seg på
plassen sin.
Lærerens respons: Læreren kikker på arbeidsboken og sier: «Flott, Pål, her er det
tydelig at du har vært flittig i dag. Jeg legger dette foran oss, slik at vi kan se alt du
har fått til. La oss nå starte med skriveoppgaven.»
Elevens respons: Pål tar opp blyanten og begynner å skrive.
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Kapittel 6
Individuell opplæringsplan/
Tilbake til skolen
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Case
Myter og misoppfatninger
Tilbake til skolen – suksessfaktorer
På hvilken måte er en IOP for en elev med EHS forskjellig fra andre IOP’er?
Hvordan skrives en IOP?
Overganger

Når en elev som har vært utsatt for en ervervet hjerneskade skal tilbake til barnehage
eller skole, kan det være nødvendig å koble inn Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste
(PPT). Elevens læreforutsetninger bør kartlegges for å vurdere behov for tilpasset
opplæring og/eller spesialpedagogisk hjelp. Barns rett til tilpasset opplæring eller
spesialpedagogisk hjelp, er definert i Opplæringsloven og Barnehageloven (Finnes på
www.lovdata.no). Hvis barnet får et enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp, har
han/hun også rett til å få utarbeidet en Individuell Opplæringsplan (IOP) for
spesialundervisningen, som tar hensyn til elevens behov.

134

Ressursperm
Ikke alle barn vil ha behov for omfattende tilrettelegging, men det er nødvendig at
fagpersoner med opplæringsansvar følger nøye med på barnets utvikling kognitivt og
sosialt. Hvordan vi forstår barnets atferd er avgjørende for tilrettelegging av
opplæringen. Se figur 1 under:

7

7

Figur 1: IOP vurderes nå på nytt hvert år - ikke hvert halvår.
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6.1 - Case

Nok en gang snudde læreren seg mot lyden av
noen som sang. Læreren kastet et raskt blikk på bordet
med formingsaktiviteter, og et flyktig smil gled over ansiktet
hennes. For å dekke over det overfor andreklassingene,
skiftet hun raskt til et mer alvorlig «her skal vi arbeide»uttrykk.
«Jenny, kan du være litt stillere når du arbeider, slik
at du ikke forstyrrer de andre?» sa læreren mildt. Jenny
nikket og fortsatte å male.
Etter at Jenny hadde vært utsatt for ulykken, kom
dette øyeblikket stadig tilbake til læreren. Jenny ville hele
tiden synge, skravle med vennene sine og alltid gjøre
oppgavene sine med godt humør. Hun var alltid populær i
kretsen, var et barn som lyste opp der hun kom og kunne
gjøre en grå dag litt lysere.
Det var på en slik grå dag da regnet øste ned at
Jenny gled på det våte fortauet og slo seg i hodet.
Foreldrene hennes og lærerne var ikke så bekymret til å
begynne med. De første dagene virket hun litt trettere enn
vanlig, og det ble tatt hensyn til at hun måtte sove litt
lenger, slik at hun fikk komme på skolen etter det første
frikvarteret.
Det man hadde håpet var en forbigående tilstand,
viste seg å vare. Læreren merket seg at selv om Jenny
ikke startet dagen før kvart over ti, virket hun trett og
gretten. Etter en måned, ved vurderingen av elevene, fikk
læreren bekreftet sin mistanke – Jennys skoleresultater
hadde gått kraftig tilbake.
Læreren var bekymret og henviste eleven til skolens
rådgiver. Resten av året gjennomgikk Jenny flere
vurderinger, både lærerobservasjon og andre
standardtester. Som et resultat av dette, ble alle de
involverte enige om at opplæringen måtte tilpasses
individuelt for å dekke hennes spesielle behov.
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6.2 - Myter
og misoppfatninger

Myte:

Alle ervervede hjerneskader fører til
fravær fra skolen.

Faktum:

Hjerneskader kan oppstå ved et mindre
fall eller andre ulykker, som ikke fører til
tap av bevisstheten og heller ikke gjør det
nødvendig å oppsøke legevakten, slik at
eleven må være borte fra skolen.

Myte:

Ervervede hjerneskader er alltid
åpenbare og alltid godt dokumentert.

Faktum:

Enkelte foreldre, og også enkelte
fagfolk, vil ikke være oppmerksomme
på at fallet eller ulykken har ført til en
ervervet hjerneskade.

Myte:

Alle hjerneskader er like, og elever med
hjerneskade lærer og oppfører seg på
samme måte.

Faktum:

Ikke alle hjerneskader er like, de
varierer
sterkt
i
type
og
alvorlighetsgrad. Etter en hjerneskade
vil alle elever oppvise ulike former for
atferd og læringsevne.
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6.3 - Tilbake til
skolen –
suksessfaktorer

Perspektiver på
skolesystemet vårt og
det å komme tilbake
på skolen

Elever som har pådratt seg en EHS vil ha behov for
ekstra støtte når de kommer tilbake til skolen. Avhengig av
hvor langvarig fraværet fra skolen har vært, vil en myk og
vellykket overgang tilbake til skolemiljøet være avhengig av
at lærerne er forberedt.

Tilbake til skolen
1. PPT og skolen innhenter informasjon om
eleven
• Eksempler på skolearbeid
• Gjennomgang av skolens arkiv
• Diskusjoner med foreldre, helsearbeidere,
tidligere lærere
2. Etabler en plan for informasjonsutveksling
• Kartlegg mulige problemer:
o

Skolefaglige

o

Fysiske

o

Sosiale

3. Få kunnskap om elevens skadetype og de
implikasjonene den har for læring og sosialt liv
4. Skaff til veie nødvendige ressurser (materiell og
personale)
5. Lag planer og tiltak som kan evalueres
6. Vurder hensiktsmessige løsninger for
plassering (ta hensyn til utforming og
lokalisering av klasserom, lærere og
jevnaldrende)
7. Utvikle en IOP (For mer detaljer om IOP, se
avsnitt 6.4)
(Bearbeidet fra Roberta DePompei: Youth with TBI: Cognitive and
behavioral issues for reintegration to school and community)
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Implikasjon for
skolesituasjonen
Skolens kunnskap
om skaden og
hvorvidt skolen blir
informert eller ikke.
Fravær fra skolen

Mild

Moderat

Alvorlig

Det kan være en
usynlig skade, og
skolen vil kanskje
ikke bli informert om
en EHS.
Ikke noe betydelig
fravær, om noe i det
hele tatt.

Skolen vil mest
sannsylig bli
informert og være
klar over skaden.

Skolen vil bli
informert og være
klar over skaden.

Fra et par til noen
uker, og eleven bør
teoretisk sett være i
stand til å ta igjen
tapt undervisning.
Kanskje noe kontakt
med sykehuset
mens barnet er
under behandling,
vanligvis gjennom
foreldrene.

Fra et par til noen
måneder eller mer,
noe som gjør det
vanskelig å ta igjen
tapt undervisning.
Kontakt med
sykehuset mens
barnet er under
behandling og etter
utskriving, generelt
gjennom
saksbehandlere og
spesialpedagogisk
personale.
Lærere vil trenge
informasjon om
kognitive problemer
forbundet med ulike
modaliteter av
læring og om
elevens fysiske og
sosiale behov.

Kommunikasjon
mellom sykehuset
og skolen

Sannsynligvis vil det
foregå lite eller ingen
kommunikasjon.

Informasjon og
opplæring av
skolens ansatte om
EHS

Behov for fokus på
intervensjonsteknikker for
kognitive problemer
(hukommelse,
initiering,
dømmekraft,
motivasjon osv.).

Hensyn til
skolefaglig vurdering

Hvis EHS ikke er
diagnostisert, kan
endringene i
skolearbeidet være
små og forbli
uoppdaget av
lærerne.

Målsettinger og IOP

Bør legge vekt på å
holde seg så tett opp
til læreplanen som
mulig, med ekstra
støtte og oppfølging.

Fokus må være på
kognitive problemer
og hvordan eleven
kan hjelpes med
sosial omgang og
integrering. Vil
kunne omfatte
informasjon om
overvinnelse av
fysiske hindringer i
miljøet.
Vil kunne være
basert på
prestasjoner og
bestå av en mer
formell vurdering
utført av en
psykolog.
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Læreplanen bør
følges så nært som
mulig, men med
mulighet for
tilpasning av
timeplanen og ekstra
støtte fra eksterne
fagfolk (f.eks. fysioterapeut, logoped
osv.).

En full
nevropsykologisk
vurdering vil kunne
utføres, en vurdering
av elevens fysiske
behov innenfor
skolen vil kunne
være nødvendig.
Planen bør utformes
med vekt på barnets
evner og sterke
sider. Større
endringer i
læreplanen. Faglige,
sosiale, fysiske og
kognitive
målsettinger må
utformes.
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Hver IOP vil være ulik. I forbindelse med en EHS er det

6.4 - På
hvilken måte
er en IOP for
en elev med
EHS forskjellig
fra andre
IOP’er?

en rekke faktorer man må ta hensyn til i utviklingen av en
god IOP for eleven. Det teamet som skal utforme en IOP må
være oppmerksom på følgende:
•

Tidligere skoleprestasjoner - Selv om disse er
intakte, vil tidligere kunnskaper og læring ikke gi noen
indikasjon på nylæring eller elevens evne til å tilegne
seg ny kunnskap.

•

Ny vurderingsinformasjon - Spesielt i forbindelse
med en EHS, vil både standardisert og uformell
testing kunne være villedende. Disse typene av tester
måler tidligere kunnskaper, uten å ta hensyn til
elevens evner i dynamiske og virkelige situasjoner
som er utfordrende for læringen. Elever med EHS vil
kunne gjøre det bra på prøver som måler et bestemt
kunnskapsområde, men vil være ute av stand til å
utvise de samme ferdighetene i et klasserom fullt av

Det er viktig å huske

andre krav, distraherende elementer osv..

at ikke bare de fleste
lærere, men også
spesialpedagoger, vil

•

alvorlighetsgrad vil man måtte ta hensyn til tap av

være ukjent med

skoletid, smertebehandling, virkninger av medisiner,

EHS. Det er

tretthet og nedsatt mobilitet i utformingen av elevens

avgjørende at noen

IOP.

går foran i å innhente
og formidle
informasjon som kan
bidra til at tiltakene
blir gode.

Andre medisinske hensyn - Avhengig av skadens

•

Fysisk bedring/framgang versus kognitiv
forbedring - Umiddelbare fysiske problemer og
hensyn, som har stått i fokus under behandlingen, vil
ha kunnet overskygge de mer subtile kognitive
problemene. En elev som får behandling for fysiske
skader (f.eks. et brukket ben som leges) vil kunne
oppleve fortsatte kognitive problemer som det må tas
hensyn til i en IOP.
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•

Behov for hyppig gjennomgang - Siden det er store
variasjoner i hvordan EHS arter seg, og utviklingen
etter skaden går i perioder eller faser, er det viktig
med hyppige gjennomganger av elevens mål i IOP.

•

Behov for ekstern bistand - Det teamet som utvikler
en IOP for en elev med EHS vil kunne omfatte
fagpersoner, som f.eks. nevropsykologer, som
vanligvis ikke er en del av denne prosessen.
Inkludering og bruk av slike fagfolk er vesentlig for å
kunne utvikle en god plan.

•

Tilpasning blant familiemedlemmer, jevnaldrende
og hos eleven selv - Etter en EHS må det være
hyppig kommunikasjon med, og gis støtte til, alle de
som er involvert. En EHS kan føre til en brå
omveltning i elevens plass i hjemmet, i gruppen av
jevnaldrende og i hans/hennes identitet som elev.
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6.5 - Hvordan
skrives en
IOP?

Det må brukes en rekke kilder for innsamling av
informasjon som er nødvendig for å utvikle en individuell
opplæringsplan:
•

En gjennomgang av elevens skolepapirer, som kan
omfatte informasjonskilder som tidligere
vurderinger/karakterer og rapporter fra lærere og
andre fagfolk, helseinformasjon, tidligere IOP’er og
skolehistorie.

Innhenting av
informasjon:

•

Informasjon fra personer som har ulike former for
innsikt i og perspektiver på eleven, slik som
kontaktlærere, foreldre, rektorer, spesialpedagoger,
tidligere lærere og andre fagfolk, foruten eleven selv.

•

Vurderinger innhentet fra mange ulike kilder og ved
bruk av flere ulike metoder: observasjon, muntlige
beskrivelser, sjekklister, samtaler med eleven,
eksempler fra elevens arbeidsmapper,
prøvebesvarelser, protokollmerknader, oppgaver og
tegninger, direkte individuell observasjon,
diagnostiske prøver, standardiserte tester og
supplerende rådføringer.
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Spesielt for EHS – informasjonsinnsamling:
- Opplysninger fra lærere i tiden før skaden kan være til
nytte.
- Standardisert vurderingsinformasjon kan være ugyldig,
på grunn av fraværet av en normeringsgruppe for EHS.
- «Prestasjonsmålinger» vil kunne føre til ubegrunnet
optimisme med hensyn på fremtidig læring.
- Lag samarbeidsrelasjoner med andre fagfolk.
- Behov for observasjon av eleven i flere ulike
sammenhenger. Standardiserte prøver vil kunne være
uhensiktsmessige.
- Fysiske skader vil kunne dekke over kognitive vansker.
- Elevens behov vil kunne endre seg i løpet av
restitusjonsprosessen.
- Enkelte kognitive problemer vil kunne vise seg først når
eleven når et nytt stadium av kognitiv utvikling som
krever at han/hun bruker den delen av hjernen som er
skadet.

Spesielt for EHS – stake ut kursen:
- Det vil være behov for en koordinering av de tjenestene
eleven skal ha.
- Mange medlemmer av teamet vil kunne ha lite eller
ingen kunnskaper om EHS.
- Mangel på målrettede tjenester og tiltak vil kunne sette
grenser for hvilke løsninger som kan velges.
- På grunn av den nødvendige involveringen av eksterne
instanser (f.eks. sykehuspersonale), må all terminologi,
prosedyrer og forutsetninger være eksplisitte for å sikre
effektiv kommunikasjon.
- Foreldre, eleven selv og også de ansatte vil oppleve en
tilpasningsperiode med reorienteringen av denne eleven
i skolemiljøet.
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Spesielt for EHS – utarbeiding av en IOP:
- Fastsetting av målsettinger på årsbasis vil kunne
kompliseres av restitusjonsperioden eller mangel på
fagekspertise.
- Det kan være behov for en plan for overgangen fra
rehabilitering til skole.
- Etablering av målsettinger vil kunne kompliseres av ulikt
evnenivå på ulike områder av læreplanen og i ulike
sammenhenger.
- Det er svært viktig å skille atferd fra kognisjon. Ikke lag
målsettinger som er uoppnåelige i lys av typen av skade
(f.eks. initieringsproblemer).

Spesielt for EHS – gjennomføring av en IOP:
- Eleven kan bli feilplassert og misforstått på grunn av
manglende kunnskap om EHS.
- Fravær kan føre til avbrudd i gjennomføringen.
- Det kan være vanskelig å vurdere atferd/læring på tvers
av sammenhenger dersom eleven ikke klarer å overføre
og generalisere sine ferdigheter fra ett område til et
annet.
- Det som kan være en effektiv strategi i én sammenheng
vil kanskje måtte endres i en annen.
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Revidering og
oppdatering av
elevens IOP:

En IOP er et arbeidsdokument som er ment å gjenspeile
elevens ulike behov i forskjellige skolesammenhenger. Det
er viktig at elevens IOP blir revidert kontinuerlig. Under
revisjonen kan det gjøres endringer og tilpasninger ut fra
hvor vellykket de planlagte intervensjonene har vært.

Spesielt for EHS – revisjon og oppdatering:
- Det kan være behov for hyppigere og mer responsiv
oppdatering i startfasen, avhengig av hvor raskt elevens
tilstand forbedrer seg.
- Revisjonene vil kanskje måtte skje hyppigere for elever
med EHS, siden restitusjonsperioden kan vare i flere år,
og forbedringene kan komme i rykk og napp.
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6.6 Overganger

Det skjer mange overganger i løpet av en elevs
skoletid.

For

de

elevene

som

følger

et

normalt

utdanningsløp, skjer disse overgangene når de starter i
barnehagen,

ved

overgangen

fra

grunnskolen

til

videregående, og til slutt ved overgangen til høyere
utdanning eller arbeidslivet. For en elev som har opplevd en
hjerneskade før eller i løpet av skoletiden, kan det legges til
en ytterligere overgang: fra livet før til livet etter skaden.
Overgangen fra livet før til livet etter skaden kan
manifestere seg på ulike måter. En elev som har pådratt seg
en hjerneskade, kan i enkelte tilfeller ha vært midlertidig
borte fra skolen og gjennomgått medisinsk behandling. I
andre tilfeller kan en elev ha fått et støt mot hodet uten at
dette har ført til noen medisinske tiltak og har kommet tilbake
på skolen uten noe fravær.
Uansett om skaden er mild, moderat eller alvorlig, kan
overgangene by på problemer for elever med EHS. Det er
viktig å huske at når en overgang har funnet sted, for
eksempel fra sykehuset til skolen, må virkningene av denne
overgangen og tilpasningen til den nye sammenhengen
følges opp.
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Overgang fra sykehus
til skole

Før eleven skal starte på skolen igjen, må det etableres
kontakt mellom skolen og de helsearbeiderne som har
ansvar for eleven. Ofte er det best å gjøre dette gjennom
kontakt med foreldrene. Det anbefales at personale fra
skolen utpeker en bestemt person som tildeles oppgaven
med å koordinere denne informasjonen mellom deltakerne.
Denne personen vil ofte være en spesiallærer.
På skolen kan lærerne forberede en elevs overgang
tilbake til klasserommet ved å samle informasjon om
elevens skoleprestasjoner fra tiden før skaden oppsto.
Dette kan omfatte informasjon som finnes i elevens
skolepapirer, slik som karakterkort og testresultater, og for
elever som tidligere har blitt identifisert med en tilstand som
krever særskilte tiltak, også en individuell opplæringsplan.
Informasjon om elevens skoleprestasjoner fra tiden før
skaden oppsto kan også innhentes fra eksempler på
skolearbeid og drøftinger med tidligere og nåværende
lærere.
Det er også viktig at skolen ved hjelp av sitt eget team
utvikler en individuell opplæringsplan som tar hensyn til
både løpende behov og mestring av overganger hos eleven
når han/hun kommer tilbake til skolen (se IOP).

Spesielle hensyn for
elever med EHS

Som beskrevet over, opplever alle elever overganger i
løpet av sin skoletid. Hver enkelt elev må foreta visse
tilpasninger for å passe inn i det nye miljøet. For elever med
EHS må det tas ekstra hensyn som kan bidra til en vellykket
overgang til et nytt miljø.
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Overganger:
fra barnehage til grunnskole; fra hjem til barnehage
eller grunnskole
-

Innhent informasjon fra flere kilder: medisinsk, familie.
Test elevens ferdighetsnivå (før skolestart).
Utvikle en IOP der det er hensiktsmessig.
Etabler kontakt med hjemmet.
Orienter eleven mot det nye miljøet på forhånd.
Integrer eleven gradvis i situasjonen (kortere dag) der
dette er hensiktsmessig.

Overgang fra grunnskolen til videregående:
- Oppdater vurderingene der det er nødvendig.
- Ta et møte med de ansatte på videregående på
forhånd.
- Orienter eleven mot det nye miljøet.
- Overvei hvorvidt arbeidsmengden kan reduseres.
- Se på en mobilitetsplan for elevens forflytning mellom
ulike klasserom.
- Utvikle en IOP.
- Prøv å tilse at eleven blir plassert sammen med noen av
sine venner.

Overgang fra videregående til høyere utdanning eller
arbeidslivet:
- Begynn å etablere kontakter til lokalmiljøet på et tidlig
stadium av videregående, hvis dette er hensiktsmessig.
- Utvikle en overgangsplan.
- Sørg for understøttet arbeidserfaring.
- Ha et nært samarbeid med familien.
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En kategori for EHS

I Norge er EHS anerkjent som et fagområde i
utdanningssammenheng, se Meld. St. 18 (2010-2011)
Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer
for barn, unge og voksne med særlige behov. I enkelte
tilfeller kan elever med EHS ha vansker som ligner på
medfødte utviklingsvansker. Selv om mange av de
strategiene som er effektive for elever med medfødte
lærevansker også fungerer for elever med EHS, vil den
feilaktige klassifiseringen føre til at man overser de
spesifikke behovene hos elever med EHS og hvordan
deres funksjonsnivå endrer seg over tid.
Til forskjell fra de som har medfødte lærevansker, vil
elever med EHS kunne:
•

ha vist gode skoleprestasjoner i perioden før skaden
oppsto.

•

ha evne til å huske og anvende informasjon som ble
innlært før skaden oppsto, men ha vansker med å
tilegne seg ny kunnskap.

•

lære seg nye ferdigheter isolert, men mislykkes i å
integrere dem til en helhet.

•

være vanskelige å vurdere, siden standardiserte og
uformelle målinger gir informasjon om tidligere
læring, ikke om hvordan elevene lærer.

•

oppleve smerter og tretthet knyttet til sin fysiske
restitusjon.

•

ha en profil som stadig endrer seg ut fra kognitiv
utvikling og lengden på restitusjonsperioden.

•

oppleve sosiale vansker med gjenintegreringen i
gruppen av jevnaldrende, og også i familien, som vil
ha en forventning om at barnet ikke har endret seg.

•

ha vansker med sinnemestring og frustrasjonsnivåer
som ikke fantes før skaden oppsto.

•

mangle bevissthet om virkningen av skaden og egen
grad av funksjonsnedsettelse.
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Lignende vansker oppstår når disse elevene blir
feilaktig klassifisert i kategoriene med utviklingshemming
eller atferdsvansker. Merkelappen utviklingshemming kan
føre til at man overser den intakte kunnskapen og de
kognitive områdene som ikke er berørt av skaden, og derfor
ikke tilpasser tiltakene slik at eleven kan gjøre bruk av disse
viktige, intakte evnene. For eksempel kan en elev som har
problemer med korttidshukommelsen ha evne til å forstå
utmerket det som sies, men ikke være i stand til å bevare
det i minnet. Faren her er at det kan finnes en antakelse om
at mangelen på minne gjenspeiler en mangel på forståelse
og at forventningene til eleven blir for lave. Det kan hende
at ved hjelp av ulike metoder, slik som konkretisering av
opplevelsen, gjentatt eksponering og læring i kontekst, vil
eleven kunne arbeide på et kognitivt nivå som er tilpasset
hans/hennes evner. Dersom det feilaktig blir antatt at barnet
har atferdsproblemer, slik at fysiologiske symptomer som
initieringsvansker og uhensiktsmessig sosial opptreden blir
feiltolket som uttrykk for forsettlig dårlig oppførsel, kan dette
føre til at tiltakene retter seg mot atferden i et forsøk på å
«kurere» det som egentlig er et uttrykk for elevens EHS.
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Kapittel 7
En team-tilnærming til
evaluering og planlegging

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Myter og misoppfatninger
Samarbeid med andre fagpersoner
Personell som finnes på skole- og kommunenivå
Andre relaterte profesjoner
Ting å huske på når man benytter ekstern hjelp
En team-tilnærming til vurdering og planlegging
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7.1 - Myter
og misoppfatninger

Myte:

Faktum:

Myte:

Faktum:

Myte:
Faktum:

Myte:
Faktum:

De fleste fagpersoner blir effektive i et
samarbeid på bakgrunn av sin utdanning.
Selv om noen kan være gode til å samrå seg
og samarbeide med andre, vil bruken av
disse ferdighetene innenfor et skoleteam ofte
kreve en viss trening og praksis. For å
komme til enighet, håndtere motstand og
opprettholde et fokus i en gruppe, kan det
kreves sammensatte ferdigheter og ofte
fordre at de enkelte prøver ut og benytter
effektive konsultasjonsmetoder.
Hvis teammedlemmene er enig med deg, har
møtet vært vellykket.
Selv om det kan stemme at enigheten er
reell, kan det også hende at enigheten er en
form for motstand. Å erklære seg enig i et
forslag eller utsagn uten noen videre
diskusjon, kan være et tegn på at en person
bare prøver å få en slutt på møtet. Motstand
kommer i mange former, både som humor,
stillhet,
konfrontasjon
og
konsensus.
Avdekking og håndtering av motstand er en
avgjørende
ferdighet
for
vellykket
drøfting/samarbeid.
Informasjon
om
alvorlige
fysiske
funksjonsutfall vil finnes i elevarkivet.
Selv
om
de
fleste
alvorlige
funksjonshemninger vil finnes beskrevet i
elevarkivet, er EHS ofte et unntak, enten fordi
den ikke er blitt diagnostisert eller fordi de
funksjonshemningene som er forbundet med
EHS ikke er umiddelbart synlige.
PPT er generelt godt informert om
hjerneskader.
EHS er et relativt nylig anerkjent område for
faglig innsats i Norge. Mange PPT-ansatte og
enda flere lærere har aldri hørt om denne
gruppen elever. Det blir sjelden undervist om
EHS i utdanningsinstitusjoner.
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7.2 Samarbeid
med andre
fagpersoner

I opplæringen av elever med særskilte behov er teamtilnærmingen en svært viktig arbeidsmåte. Når det gjelder
elever med EHS vil teamet kunne omfatte flere yrkesgrupper
som vanligvis ikke inngår i en skolesammenheng. I de
tilfellene der en elev har hatt behov for sykehusbehandling og
rehabilitering, vil yrkesgrupper som vanligvis er knyttet til
medisinske tjenester være involvert i utviklingen av en plan

Teamarbeid

for eleven.
Hvis det er grunnlag for å gi spesialundervisning i skolen,
skal skolen utvikle en Individuell Opplæringsplan (IOP) for det
som skal skje i undervisningen. En slik plan er det også
hensiktsmessig at et team på skolen utarbeider sammen (se
kap. 6). Det er vesentlig at yrkesutøvere, foreldre, og der det
er hensiktsmessig også elevene selv, får mulighet til å dele
informasjon og arbeide sammen for å formulere en plan. Det
vil ikke alltid være mulig, og kanskje heller ikke fordelaktig, å
ha alle involverte i samme rom for hvert møte i teamet.
Involvering i et teammøte kan for enkeltes vedkommende
skje i form av en skriftlig rapport, som legges frem på forhånd,
eller informasjon som gis på et annet tidspunkt. Av denne

Det er vesentlig at
informasjon fordeles
sammen med
ansvarsområder for å
sikre at teamet
arbeider etter
hensikten og at alle
medlemmene har en
mulighet til å delta.

grunn er det viktig at én person tar på seg rollen med å
koordinere rapporten og distribuere viktig informasjon til alle
parter. Denne rollen vil vanligvis ligge på skolenivået og fylles
av en spesiallærer under tilsyn av rektor.
Medlemmer av et team vil alltid komme til møtet med
varierende synspunkter, ulik informasjon og kanskje også
ulike oppfatninger om hva det endelige formålet med møtet
skal være. Selv om alle medlemmene vanligvis vil ha et felles
mål om å gi eleven et bedre liv, vil det kunne oppstå en heftig
diskusjon om hvordan dette målet skal nås. Helsearbeidere
vil kunne fokusere på aspekter av fysisk rehabilitering og
behandling, lærere vil være mer opptatt av læreplaner, og
foreldrene og elevene selv vil kunne være mer opptatt av
virkninger i form av gjenoppretting av vennskapsforhold og
trivsel på skolen.
154

Ressursperm
For at teammøter skal bli vellykkede, må det etableres et
tillitsforhold som lar alle deltakerne legge frem sine
anliggender og forslag til tiltak. Det er vesentlig at
teammedlemmene beslutter målsettinger som er gjensidig
For at skoleteamet
skal kunne fungere
effektivt, er det
grunnleggende at det
har støtte fra
skoleledelsen.

akseptable, formidler disse målsettinger og tar et felles
ansvar for å oppnå dem.
Det viktigste elementet for et vellykket team er kanskje
støtten fra skoleledelsen, slik at teamprosessen kan gå
uhindret. Fagfolk er enige om at dersom et skoleteam skal
lykkes, må de følgende hensynene være ivaretatt.
Skoleteam må:
•

Møtes med jevne mellomrom.

•

Følge en oppsatt dagsorden.

•

Ha et møtested som ikke er åpent for stadige
forstyrrelser (slik som lærerværelset).

•

Ha faste medlemmer, inkludert en leder.

•

Gå gjennom dokumentasjon og informasjon før møtet.

•

Føre hensiktsmessig dokumentasjon.

•

Fokusere på løsning av problemer.

•

Erkjenne de personlige og yrkesmessige
kvalifikasjonene hos teamets medlemmer.
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7.3 - Personell som finnes
på skole- og
kommunenivå
Yrkesgruppe
Psykolog

Spesialpedagoger og
rådgivere

Hjelpelærere

Logopeder

Rolle
- Kognitiv og pedagogisk
vurdering
- Forbedre læringsmiljøet i
skole og barnehage
- Utarbeide sakkyndig
vurdering
- Søke Statped om
tjenester ved behov
- Individualisert hjelp og
rådgivning til elever
- Bindeledd mellom
teammedlemmene
- Ressurs for klasselærere
- Implementering av
programmet i samråd
med læreren
- Individualisert hjelp til
eleven
- Vurdering av tale- og
språkevne, innspill til
tiltak
- Hjelp til utvikling av
forbedret/alternativ
kommunikasjon
- Målet er å utvikle
effektive kommunikasjonsmåter
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Hvordan få tilgang
-

Vanligvis henvisning
gjennom spesialpedagogen og
skoleadministrasjonen

- Finnes på de fleste skoler
- Kan hjelpe elevene
uformelt
- Er pålagt å følge opp
elever med særskilte
behov
- Tilleggsfinansiering
gjennom budsjettet for
særskilt opplæring
- Kan knyttes direkte til krav
om IOP
- Henvisning fra skole eller
lege
- Kan fortsette fra førskole
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Personell (forts.)
Yrkesgruppe

Rolle

Hvordan få tilgang

Fysioterapeut

- Vurdering og planlegging
av tiltak (veiledning i
kroppsøvingsfag,
behandling, fysisk
tilrettelegging)

- Henvisning fra lege eller
spesialisttjenester

Ergoterapeut

- Vurdering og planlegging
av tiltak med fokus på
uavhengighet og
deltakelse i hverdagslige
gjøremål

- Henvisning fra lege eller
spesialisttjenester

Helsesøster

- Håndterer saker
forbundet med
folkehelse, utvikling,
sikkerhet og generell
medisin

- Gjennom lokale eller
regionale tjenester
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7.4 - Andre
relaterte
profesjoner
Yrkesgruppe
Nevropsykolog

Nevrolog
Barnelege
Psykiater

Forsikringsfolk
Saksbehandler

Rolle

Hvordan få tilgang

- Oppfølging
- Kognitiv, psykologisk,
nevropsykologisk,
atferdsmessig
undersøkelse
- Bidrag til utvikling av
tiltak
- Nevrologisk vurdering

- Henvisning fra fastlege,
skole, forsikringsselskap
eller på eget initiativ.

- Utviklingsmessig og
medisinsk vurdering
- Medisinsk behandling
med nevroleptika og
behandlingskrevende
tilstander
- Tilgang til økonomisk
støtte
- Forvaltning og
koordinering av tjenester
(individuell plan)

- Henvisning fra fastlege
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- Henvisning fra fastlege

- Henvisning fra fastlege

- Avhengig av type
forsikring (ulykke, helse)
- Avhengig av behov og
skadens alvorlighetsgrad
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7.5 - Ting å
huske på når
man benytter
ekstern hjelp

•

Det er viktig at én person koordinerer teamets
innsats.

•

Foreldre og fagfolk vil ha et ulikt kunnskapsnivå.

•

Ulike stadier av bedring/rehabilitering vil kreve
involvering av forskjellige medlemmer av teamet.

•

Prosessen vil være mer sammensatt, på grunn av
muligheten for å kunne involvere både ulike
myndigheter (helse) og private organisasjoner
(forsikring)

7.6 - En teamtilnærming til
vurdering og
planlegging

En effektiv vurdering vil måtte gjøre bruk av en rekke
kilder for å bygge opp et fullstendig bilde av elevens evner.
Det er først etter at dette bildet er blitt undersøkt at
teammedlemmene kan begynne å lage en plan for elever
med EHS.
Vurderingsinformasjon bør komme fra en rekke ulike
kilder, inkludert:
•

Foreldre

•

Lærere

•

Medisinsk personell

•

Andre relaterte yrkesgrupper

•

Elevene selv
Informasjon innhentet fra bare én kilde vil gi bare en

delvis forståelse av elevens evner og vil derfor være uegnet
for oppsett av en plan.
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Viktigheten av at
læreren observerer

Innenfor spesialpedagogikk generelt, og spesielt i
sammenheng med EHS der terminologien og de medisinske
overtonene kan virke skremmende, kan man komme til å
stole for mye på standardiserte vurderingsmål. Det er på
grunn

av

tilstandens

kompliserte natur

at

noe så

tilsynelatende enkelt som «lærerobservasjon» kan virke
uviktig i den generelle vurderingsprosessen. Ingenting
kunne være lenger fra sannheten. Lærere i førstelinjen har
en unik mulighet til å observere elever, både som
enkeltpersoner og i en gruppesammenheng, over lange
tidsperioder. I forbindelse med EHS vil en lærer være den
beste kilden til informasjon om skoleresultater fra tiden før
skaden oppsto, og derfor være i stand til å gjøre
sammenligninger.

I samarbeid

med skoleteamet

og

foreldrene kan viktige data som kan føre til gode planer
innhentes bare ved å stå og se på!

Tips for gode
observasjoner

•

Skriv notater.

•

Observer innenfor flere sammenhenger (eget arbeid,
innenfor en gruppe).

•

Observer på tvers av fagområder.

•

Ikke glem de sosiale aspektene av skolesituasjonen.

•

Vær oppmerksom på tidspunktene (er eleven trettere
om morgenen?).

•

Vær oppmerksom på eventuelle egne forutinntatte
oppfatninger når du observerer.

•

Innhent synspunkter fra andre.
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Hvorfor er en
nevropsykologisk
undersøkelse
nødvendig?

Nevropsykologisk informasjon som fremkommer ved
hjelp av standardiserte typer av formelle undersøkelser, kan
være svært nyttig for utviklingen av en effektiv plan, men
bare dersom den kombineres med tilleggsinformasjon gitt av
lærerne. Informasjon fra lærere kan bestå av observasjoner,
eksempler på elevens skolearbeider og informasjon om
skoleresultater fra tiden før skaden oppsto, i tillegg til
informasjon

om klasserommets

differensierte

læringsmiljøer

utforming, tilgang til

og

personale.

Ingen

informasjon er nyttig når den betraktes isolert. For
eksempel, dersom en vurdering viser at eleven har sterkt
nedsatt hørselsminne, kan teamet først fastslå hvorvidt
denne informasjonen er kompatibel med observasjoner gjort
av de involverte lærerne, og dernest avgjøre hvordan
læringsbehovene kan ivaretas, gitt de begrensningene som
ligger i elevens læringsmiljø.
En hjerneskade kan påvirke en elevs skolearbeid på
mange funksjonsområder. Fordi hjernen har spesialiserte
områder, er lokaliseringen av skaden svært viktig for hvilken
funksjon

den

vil

påvirke. Kognitiv/

nevropsykologisk

vurdering kan bidra til å differensiere mellom områder med
nedsatt funksjon som kan påvirke skoleresultatene og
dermed gi verdifull informasjon for etablering av en IOP.
Selv om tradisjonelle kunnskaps- og intelligenstester
har en rolle i vurderingen av elever med EHS, må man
huske på at de stort sett måler kunnskapsnivået fra tiden før
skaden, ikke læringsevnen etter skaden. Det er derfor svært
viktig å bruke spesialiserte tester for å måle den nåværende,
spesifikt kognitive funksjonsevnen.
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Hvorfor er en
nevropsykologisk
undersøkelse viktig?

For elever med EHS vil en vurdering som utelukkende
fokuserer på å undersøke deres skolemessige og sosiale
prestasjoner i sammenligning med jevnaldrende, ikke gi den
informasjon som er nødvendig for å lage en god plan. For disse
elevene må vurderingen fokusere på deres eksisterende
kognitive

(minne,

problemløsende

evne,

romlige

orienteringsevne osv.) funksjonsevne, slik den forholder seg til
skolen og sosiale sammenhenger. Når vurderingen ikke tar
hensyn til «hvordan eleven tenker», kan det skje en stadig
forverring av elevens skoleresultater i tiden etter skaden. Denne
forverringen vil kunne synes å være en ettervirkning etter den
skaden eleven har fått, men i realiteten skjer denne forverringen
bare hos en liten andel av de som har pådratt seg en EHS. Det
er langt mer sannsynlig at en elev med EHS som ikke lykkes
med læringen, gjør dette ut fra en uheldig kombinasjon av
faktorer, slik som læringsmiljø, takten i undervisningen,
undervisningsmåter

og

de

underliggende

kognitive

begrensningene og svakhetene hos eleven. For eksempel vil et
barn som på grunn av skaden trenger å få presentert nytt
materiale visuelt, ikke lykkes i å lære i en time som i stor grad
krever at det lyttes til undervisningen.
Lærerens forståelse av endringer i elevens kognitive
ferdigheter er avgjørende for å hjelpe eleven til å unngå
frustrasjon på skolen og sikre en god tilrettelegging av
opplæringssituasjonen. Med en bevissthet om sterke kognitive
sider kan tiltakene tilpasses til behovene hos elever med EHS.
Enkle tilpasninger, slik som å gi informasjonen på en måte
eleven mestrer godt (f.eks. gjennom å lytte), gi eleven en
eksplisitt trinnvis tilnærming til organiseringen av oppgaven og
sette tempoet ned, kan dramatisk forbedre elevens evne til å
lykkes i å tilegne seg nytt materiale.
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Hvem tar initiativ til en
nevropsykologisk
undersøkelse?

En nevropsykologisk undersøkelse kan foretas på
initiativ av en lege, et forsikringsselskap, en advokat eller en
saksbehandler ved et rehabiliteringssenter. Hvis det ikke har
blitt foretatt noen undersøkelse før eleven vender tilbake til
skolen, kan en spesialpedagog ta initiativ til det gjennom
kontakt med PPT. Ofte er det bare en del av testingen som
kan foretas på skolenivå. I mange tilfeller kan tester, for
eksempel de som måler kognitiv funksjonsevne i form av IQ
eller skoleprestasjoner, gjennomføres av personale i PPT.
Mer avanserte tester vil måtte foretas av en nevropsykolog.

Når foretas en
nevropsykologisk
undersøkelse?

I sammenheng med en EHS vil det kanskje ikke finnes
noen annen forhåndsinformasjon enn den som blir
tilgjengelig

gjennom

elevens

skolegang.

Individuelle

vurderinger, vurderinger foretatt i grupper og tester fra
førskolenivå samler seg vanligvis opp gjennom elevens
skolekarriere. Selv om disse typene av informasjon vil kunne
være nyttige for å danne et fullstendig bilde av elevens
tidligere funksjonsevne, må man huske på at elevens evne
til å tilegne seg, beholde og bruke ny kunnskap kan være
dramatisk endret som resultat av hjerneskaden.
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Hvis en elev har opplevd en EHS, anbefales det ikke at
vurderingen foretas umiddelbart etter at skaden har
oppstått. Fysiske komplikasjoner, kombinert med en periode
av rask bedring, vil kunne føre til at resultatene blir
Vurdering av en elev
med EHS må primært
fokusere på hvordan
eleven tenker, ikke
på hva han/hun vet.

upålitelige.

Elevene

vil

også kunne være rastløse,

oppskakede, trette og forvirrede i denne tiden. Det
anbefales at vurdering gjøres først når eleven har stabilisert
seg og er i stand til å fokusere over en viss tid. Vanligvis
skjer

dette

etter

rundt

seks

måneder.

Ettersom

rekonvalesensen kan vare i mange år, er det viktig å foreta
oppfølginger

med

jevne

mellomrom

og

tilpasse

undervisningen til elevens endrede behov.

I tillegg til tradisjonelle testverktøy som IQ-tester (f.eks.
WISC-IV) og tester av skoleprestasjoner, vil vurderinger av
en elev med EHS vanligvis omfatte testing av:
•

Individuelle kognitive ferdigheter, slik som
hukommelse

Typer av tester som
benyttes for
nevropsykologisk
testing

•

Verbal læring

•

Eksekutiv-/organisasjons- og planleggingsferdigheter

•

Generell nevropsykologisk funksjonsutvikling (f.eks.
visuell oppmerksomhet, planlegging, problemløsning,
ordbehandling, læringstakt, forståelse, visuellmotorisk presisjon og hørselsminne).
(Se vedlegg 9-2 for informasjon om bestemte tester.)
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Hvem har ansvar for
vurdering av en elev
med EHS?

Når en elev kommer tilbake til skolen etter å ha pådratt
seg en EHS, og vi antar at barnet ikke har blitt kartlagt med
særskilte behov på andre områder, vil det normalt skje svært
lite testing utover det som vanligvis foretas av elever på et
bestemt klassetrinn.
Psykologisk testing, slik som fastsetting av IQ-skår og
andre undersøkelser av kognitiv funksjonsevne, vil bli
gjennomført av en psykolog.
En god nevropsykologisk undersøkelse bør klart
definere elevens kognitivt sterke og svake sider. Ved å
bruke denne informasjonen kombinert med løpende
observasjoner fra lærere, vil det spesialpedagogiske
personalet, i samarbeid med en nevropsykolog og PPT,
være

i

stand

til

å

utvikle

og

gjennomføre

gode

undervisningsopplegg for eleven. Det bør forventes at
utviklingen av effektive læringsstrategier vil kreve løpende
observasjon av elevens fremgang, med mulighet for
modifiseringer av strategiene. Dette er spesielt tilfelle for
elever med EHS, på grunn av de endringene som skjer i
løpet av rekonvalesensen.

Hva skal resultatene
av undersøkelsen
brukes til?

Hensikten med en god undersøkelse er å gi informasjon
om elevens nåværende kognitive funksjonsnivå. Den bør gi
en klar profil av elevens styrker og svakheter knyttet til en
rekke kognitive ferdigheter. Den bør også gi eksempler på
hvordan eleven fremstår med sine åpenbare styrker og
svakheter i konteksten av sitt læringsmiljø. Med denne
informasjonen blir det enklere for læreren å legge til rette for
undervisning og strategilæring som kan fremme elevens
ferdigheter. Det er også viktig å kompensere for svikt i
funksjoner og tapte ferdigheter.
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Tegn på at eleven kan
ha en EHS

Du vil kunne stå overfor et barn som har pådratt seg
en EHS dersom han/hun opplever noe av det følgende,
vanligvis i kombinasjon:
•

Oppmerksomhetssvikt: Vedkommende har
vansker med å holde oppmerksomheten festet over
et lengre tidsrom, eller de klarer ikke å gjøre to ting
på én gang (skrive notater og lytte til læreren). Ofte
vil de gjøre det bedre med visuelt og skriftlig
materiale enn med muntlig og auditivt materiale,
fordi de kan se over og gå tilbake til det skriftlige i
sin egen takt. Når noe er blitt sagt, så er det
imidlertid borte.

•

Langsom behandling av informasjon: Elevene
vil så godt som alltid bruke lenger tid på å ta inn og
behandle informasjon og vil bruke lenger tid på å
respondere (verbalt, fysisk) enn de andre.

•

Hukommelsessvikt: Elevene vil ha langsiktige og
omfattende lærings- og hukommelsesvansker når
det gjelder å tolke informasjon, lagre den og
gjenkalle den for senere bruk. De vil lykkes bedre
med å gjenkjenne tidligere opplevelser enn med å
gjenkalle dem.

•

Eksekutive funksjoner: Elevene vil typisk ha
problemer med de ferdighetene som lar dem ha
oversikt over og forvalte sin egen kunnskapsbase
(f.eks. organisere informasjon, dele opp og
prioritere informasjon, planlegge fremover, forutse
utfall, skifte tema/tanke, tenke abstrakt og treffe
gode, informerte valg). Disse vanskene blir
tydeligere hos eldre barn, fordi kravene til slike
avanserte ferdigheter blir større etterhvert som
man går gjennom skolesystemet.
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Derfor, spør deg selv:
Er eleven i stand til:
•

Å konsentrere seg? Hvor lenge?

•

Å behandle informasjon mentalt (f.eks. hoderegning)?

•

Å gjøre to ting på én gang (f.eks. skrive notater og
samtidig lytte til undervisningen)?

•

Å konsentrere seg om visuell kontra muntlig
informasjon?
Er eleven:

•

Nøyaktig, men langsom til å svare eller gjøre noe
ferdig?

•

Nøyaktig når det ikke er noen tidsbegrensninger (f.eks.
prøver med eller uten tidsfrist)?
Har eleven:

•

Problemer med å holde på ny informasjon?

•

Bedre læringsresultater når det gis kontekstuell
informasjon?

•

Bedre læringsresultater etter flere gjentakelser?
Har eleven:

•

Problemer med å prioritere, organisere og/eller dele
opp informasjon, og rettes dette opp når han/hun får en
plan for hvordan dette skal organiseres?

•

Vansker med å følge opp noe han/hun har lovt å gjøre?

•

Vansker med å skifte «kognitivt sett» /tanker/tilnærming
når oppgaven krever det eller situasjonen/miljøet
forandrer seg?
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Kapittel 8
Foreldrenes rolle

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Myter og misoppfatninger
Foreldrenes rolle
Vær varsom
Generelle råd for samtaler med foreldre
Strategier for jevnlig kommunikasjon mellom skole og hjem
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8.1 - Myter
og misoppfatninger

Myte:
Faktum:
Myte:
Faktum:

Myte:
Faktum:

Ansvaret for beslutninger om undervisning
ligger utelukkende hos læreren og
skolepersonalet.
Det endelige ansvaret for alle beslutninger
som vedrører et barn ligger hos foreldrene.
Det er derfor viktig at lærere får innspill fra
dem og gir dem en viktig rolle i teamet.
Foreldre vet alltid at barnet deres har pådratt
seg en hjerneskade.
Enkelte milde hjerneskader blir aldri
medisinsk diagnostisert. I tillegg vil enkelte
funksjonsutfall som skyldes en hjerneskade i
ung alder ikke vise seg på mange år, på
grunn av hjernens utvikling.
Spesialpedagoger og ansatte i PPT er
generelt godt informert om EHS.
EHS er et relativt nylig anerkjent område for
faglig innsats i Norge. Mange PPT-ansatte
og enda flere lærere har aldri hørt om denne
gruppen elever. Det blir sjelden undervist om
EHS i utdanningsinstitusjoner.
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8.2 Foreldrenes
rolle

Lærere kommer inn i og går ut av elevenes liv fra ett år
til det neste, mens foreldrene er der gjennom hele elevenes
skoletid. Dette betyr at foreldrene kan være en uvurderlig
ressurs for skolen, noe som vil kunne gjelde spesielt for
foreldrene til et barn med EHS.
Hvis hjerneskaden har nådd et kritisk vendepunkt i
elevens liv, blir foreldrene ofte nødt til å skaffe seg kunnskap
om EHS og hvilken påvirkning den har på deres barn. Av
denne grunn kan foreldrene bli en uvurderlig del av teamet
rundt eleven ved å kunne bidra med:
•

Informasjon om skaden og de fysiske, kognitive,
emosjonelle og atferdsmessige vanskene den har
ført til.

•

Informasjon om elevens utviklingstrinn og/eller
læringsmåter før skaden.

•

Et bindeledd til rehabiliterings- og medisinsk
personale som kan gi verdifulle innspill til strategier
som kan virke eller som det er verdt å se nærmere
på.

•

Et bindeledd gjennom overganger mellom
klassetrinn eller ulike skoler.

•

Informasjon om elevens reaksjoner på skolen når
eleven er borte derfra (En forelder som forteller at
eleven gjør lekser fem timer hver kveld for å holde
følge med sjetteklassen sin, gir læreren et viktig
signal om at læreplanen eller strategiene må
justeres).

•

Informasjon om elevens sosiale liv, interesser, hva
han/hun liker og ikke liker osv..

•

En modell for en positiv holdning til skole og læring
(foreldre som ikke har fått følelsen av å være en
verdsatt del av skoleteamet, vil også kunne
forsterke negative holdninger).

•

Bidra til å hjelpe eleven å øve på og videreutvikle
ferdigheter han/hun har lært på skolen.
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8.3 - Vær
varsom

Foreldre til barn som har pådratt seg en EHS må antas
å ha gått gjennom en ekstremt traumatisk opplevelse og vil
derfor være ekstra påpasselige og beskyttende overfor
barnet.
Foreldre som har gjennomlevd skrekken over at barnet

Prøv å se eleven fra
foreldrenes synsvinkel

deres har blitt hardt skadet, vil kunne ha et svært spesielt
perspektiv på dette barnet og skolen. De vil kunne ha blitt
fortalt at barnet kanskje aldri vil kunne gå og snakke igjen.
De vil kunne ha blitt fortalt at barnet kanskje ikke vil overleve
eller aldri våkne fra koma. Hvis de har sett at barnet har
trosset de verste medisinske prognoser, vil de kunne ha
følelsen av å ha vært vitne til et «mirakel». I mange tilfeller
vil dette miraklet ha blitt virkelighet bare gjennom
foreldrenes engasjement og iherdige innsats, ved at de
fortsatte å stå på og bevare håpet etter at alle andre hadde
mistet troen på at barnet skulle bli frisk igjen. Slike foreldre
vil kunne betrakte lærevansker og atferdsproblemer som
bagateller sammenlignet med det de hadde blitt fortalt at de
kunne forvente.

Hjelp foreldrene til å
utvikle et realistisk
syn på barnets
prestasjoner

Det er ikke uvanlig at enkelte foreldre sliter med å
akseptere en hjerneskade hos barnet sitt, spesielt dersom
de fysiske symptomene har blitt leget og er borte. I slike
tilfeller kan foreldre oppleve sterk frustrasjon og vil kunne
trenge hjelp til å forstå at det de oppfatter som «mangel på
innsats» eller «trassig og forstyrrende atferd», kan være et
resultat av hjerneskaden. Foreldre som har det slik, vil
kanskje trenge hjelp av en lærer, en psykolog eller en annen
fagperson for å komme frem til et realistisk syn på barnets
prestasjoner.
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Gi foreldrene tid til å
tilpasse seg

Hvis

det

blir

bestemt

at

en

elev

skal

få

spesialpedagogisk støtte, er det viktig å huske at både
foreldrene og eleven selv kan være nykommere til feltet
spesialpedagogikk. Dette kan være en overveldende
opplevelse, full av sjargong og prosedyrer som skolen og
dens ansatte er godt kjent med, men som er helt ukjent for
foreldrene. Pass på å sette av tid slik at foreldrene kan få ta
inn informasjon i et avpasset tempo og tilpasse seg til de
nye utsiktene og planene for barnet deres.

Vær oppmerksom på
at elevens
prestasjoner kanskje
ikke er det de synes å
være

Mange hjerneskader blir ikke diagnostisert, eller de blir
glemt etter hvert som eleven ser ut til å ha blitt helt frisk igjen.
På

et

senere

stadium,

når

eleven

går

gjennom

utviklingsstadier og kommer til et alderstrinn der skolens
krav etter hvert blir høyere, vil han eller hun plutselig ikke
lenger mestre disse. Det er lett å trekke den forhastede
slutningen at eleven har sluttet å prøve. I slike tilfeller er det
alltid klokt å se etter andre årsaker, inkludert å forespørre
foreldrene om

eventuelle mulige fysiske årsaker til

endringen i prestasjonsnivå.
Lær mer om EHS

Fordi en EHS ofte ikke har noen ytre tegn, og fordi hver
EHS arter seg ulikt og krever ulike strategier, må lærere
gjøre seg kjent med hva det vil si å ha fått en ervervet
hjerneskade, eller i det minste være kjent med hvor man kan
få hjelp når en elev med EHS fremstår med spesielle
utfordringer i klasserommet. I mange tilfeller vil den beste
informasjonen og ressursene kunne komme fra foreldrene,
mens i andre tilfeller er det læreren som kan lede denne
drøftingen og legge frem verdifull informasjon.
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Søking etter svar når
eleven ikke gjør
fremskritt

Selv om det er viktig å huske at ulike diagnoser innen
feltet ervervet hjerneskade ligger utelukkende på det
medisinske området, er lærere i en unik posisjon for å
observere elevene over lengre tid, også i en sammenheng
med jevnaldrende. Denne muligheten til å observere og
samle informasjon er uvurderlig for å sette sammen et
fullstendig bilde av elevens skolemessige, sosiale og
emosjonelle funksjonsnivå. Når en elev har dårlige
resultater, uansett av hvilken grunn, er det alltid tilrådelig for
læreren å legge frem sin uro overfor foreldrene så snart det
fremkommer et tydelig mønster av dårlige prestasjoner. Det
er best å gjøre dette i et møte ansikt til ansikt hvis det i det

Et enkelt spørsmål,
slik som “Har din
sønn/datter noen
gang slått seg i
hodet slik at han/hun
ble omtåket eller
forvirret eller mistet
bevisstheten?” kan
gi verdifull
informasjon.

hele tatt er mulig.
I søkingen etter forklaringer på elevens problemer på
skolen er det klokt å samle informasjon om elevens fysiske
velvære. I tillegg til spørsmål om generell helse, sove- og
spisevaner og tidligere sykdommer, er det tilrådelig at det
også stilles et spørsmål om et eventuelt traume mot hodet.
Det er ekstremt viktig å ikke skremme, og absolutt ikke
antyde at det kan foreligge en hjerneskade, selv om det har
skjedd at en forelder har informert om at barnet har slått seg
i hodet på et tidlig tidspunkt i livet. Dette har ingen tenkt på,
fordi eleven synes å ha kommet over det.
Det er riktig å spørre foreldrene om elevens nåværende
og tidligere helsetilstand, men det er ikke hensiktsmessig
å trekke noen konklusjoner fra svarene. Hvis de svarene
foreldrene gir, leder deg til en mistanke om et medisinsk
problem av noe slag, er det best å anbefale at eleven tas
med til en lege. Legen må gjøres oppmerksom på eventuelle
nåværende symptomer eller tidligere sykdommer eller
skader.
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8.4 - Generelle
råd for
samtaler med
foreldre

•

Hils foreldrenes deltakelse velkommen.

•

Forsikre foreldrene om at all informasjon vil forbli
konfidensiell.

•

Vær oppmerksom på den fysiske sammenhengen der
samtalen skjer (ikke ha et bord mellom deg og
foreldrene).

•

Vær oppmerksom på stemmebruk og kroppsspråk
(din egen og deres).

•

Unngå fagsjargong.

•

Vær åpen overfor andres perspektiver. Ikke anta at
din versjon av fakta er den eneste gyldige.

•

Søk å etablere et partnerskap mellom likemenn. Ha
delt eierskap og delt ansvar som mål.

Kommunikasjonen
med foreldrene bør
skje jevnlig

•

Ikke monopoliser samtalen.

•

Husk at foreldrene ofte har en masse informasjon om
barnet sitt. Vær åpen for at de kan ha noe å lære deg.

•

Ikke føl at du som lærer må «ha svar på alt». Det er
umulig! Det som er viktig, er viljen til å finne svar.

•

Ha i mente at ulike kulturelle, sosiale og økonomiske
forhold ikke betyr at noen er dårlige foreldre.

•

Ikke ta ting personlig. Det vil ofte forekomme faktorer
og frustrasjoner som har lite med
undervisningssituasjonen å gjøre.

•

Gjør ditt ytterste for å bevare foreldrenes verdighet,
spesielt hvis du møter problemer av sosioøkonomisk,
kulturell eller språklig art.

•

Ha i mente at de fleste foreldre gjør som best de kan.
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8.5 - Strategier
for jevnlig
kommunikasjon mellom
skole og hjem

•

Bli enig om en foretrukket kommunikasjonsmåte
(f.eks. telefon, skriftlige notater, møter ansikt til ansikt,
e-post osv.).

•

Fastsett hvor ofte og når kommunikasjonen skal skje.

•

Ha en dagsorden som angir hva som skal diskuteres
på hvert møte.

•

Fokuser ikke bare på de problemene eleven opplever,
husk å ta opp også gode prestasjoner.

•

Oppfordre foreldrene til å delta ved å la dem
overbringe relevant informasjon til eleven, og
oppfordre dem til å dele ansvaret for å ta beslutninger.

•

Gjør foreldrene oppmerksom på hvilke rettigheter og
ansvar de har i forbindelse med utviklingen og
gjennomføringen av den individuelle
opplæringsplanen.
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Kapittel 9
Vedlegg

9.1
9.2
9.3
9.4

Nevropsykologiske tester
Hjerneskade-quiz
Ordliste
Litteraturliste
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9.1- Nevropsykologiske
tester8
NEPSY-ll

D-KEFS

WAIS -lV

WISC - lV

WPPSI - lV

SB-IV

RAVEN'S

Neuropsychological Development in Children
Beskrivelse: Måler basale og komplekse aspekter av
kognitiv kapasitet som er kritisk for barns evne til å lære
gjennom områdene oppmerksomhet, språk,
sensomotoriske funksjoner, visuospatial prosessering,
hukommelse og læring.
Aldersgruppe: 3 - 16 år
Delis-Kaplan Executive Function System
Beskrivelse: vurderer høyere kognitive funksjoner
(argumentering, problemløsning, planlegging osv).
Aldersgruppe: 8 - 89 år
Wechsler Adult Intelligence Scale, 4th Edition
Beskrivelse: WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen
av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av
ungdommers og voksnes kognitive evner. Aldersgruppe:
16 - 90 år
Wechsler Intelligence Scale for Children, 4th Edition
Beskrivelse: WISC-IV er den fjerde, reviderte versjonen
av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av
barn og ungdommers kognitive evner. Aldersgruppe: 6 17 år
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, 4th
Edition
Beskrivelse: WPPSI-IV er den fjerde, reviderte versjonen
av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av små
barns kognitive evner.
Aldersgruppe: 3 - 7 år
Stanford-Binet Intelligence Scale, 4th Edition
Beskrivelse: SB-lV er en standardisert test som måler
intellektuell funksjon og kognitive evner hos barn og unge
voksne fra 2-23 år
Raven's Progressive Matrices
Beskrivelse: En nonverbal vurdering av persepsjon og
kognitive evner.
Aldersgruppe: 6-65 (farget skjema for 5-11; avansert
skjema for 11 år +)

Tester beskrevet i originalutgaven, men som ikke er aktuelle for norske forhold er utelatt i vår
oversettelse.
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9.2 – Hjerneskade-quiz
Svar på følgende Sant eller Usant-spørsmål. Sett ring rundt S eller U.
1

Selv etter flere uker i koma kan de fleste, når de våkner,
gjenkjenne og prate med andre med en gang.

S

U

2

Noen ganger kan en ny hjerneskade hjelpe en person med å
huske ting som var glemt.

S

U

3

En mindre hjerneskade er ikke betydningsfull da en likevel bare
bruker en del av hjernens kapasitet.

S

U

4

Hvor fort en person kommer seg etter en hjerneskade,
avhenger i stor grad av hvor hardt de trener.

S

U

5

En person som har kommet seg etter en hjerneskade er
mindre i stand til å tåle en ny hjerneskade.

S

U

6

Fullstendig tilhelning etter er hjerneskade er ikke mulig, samme
hvor mye en person ønsker det.

S

U

7

Mennesker som har fått en hjerneskade er mer utsatt for å få
enda en hjerneskade.

S

U

8

Etter å ha fått en hjerneskade er det vanligvis vanskeligere å
lære nye ting enn det er å huske ting fra før hjerneskaden.

S

U

9

Når man har en hjerneskade, er det større sannsynlighet for å
opprettholde ferdigheter hvis de læres i situasjoner man skal
bruke dem i.

S

U

10

Et individ med hjerneskade trenger vesentlig mere alkohol for å
bli påvirket enn han/hun måtte ha før skaden inntraff.

S

U

11

Etter en hjerneskade kan en person miste evnen til å
gjenkjenne sin egen familie og glemme hvem de er, men
samtidig fungere som normalt i alle andre sammenhenger.

S

U
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12

Mennesker som er påvirket av alkohol på skadetidspunktet har
mindre risiko for å få hevelse, lesjoner og blødninger i hjernen.

S

U

13

En hjerneskade tilheler med tiden, og at man har gjenhentet
seg fysisk er et tegn på at hjernen er helet.

S

U

14

En mild hjerneskade kan påvirke et barns evne til å
konsentrere seg, lære og fungere i et klasserom.

S

U

15

Normal IQ -skåre etter en hjerneskade indikerer at barnet ikke
vil oppleve noen utfordringer i klasserommet.

S

U

16

Alle læringsvansker kan avhjelpes med samme type strategier.

S

U

17

En hjerneskade påvirker en elevs selvbevissthet og evne til å
regulere hans/hennes egen adferd.

S

U

18

Emosjonelle og adferdsmessige problemer tar det meste av
tiden i klasserommet.

S

U

Svar: (1) U, (2) U, (3) U, (4) U, (5) S, (6) S, (7) S, (8) S, (9) S, (10) U, (11) U, (12) U, (13) U, (14) S, (15)
U, (16) U, (17) S, (18) Begge
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9.3 - Ordliste
-A-

Aktiv ignorering – Dette er en tilnærmingsmetode som er designet for å minske
forekomsten av en uønsket atferd. Ved aktiv ignorering vil man vedvarende
observere barnets atferd, mens man unngår å respondere og reagere på
atferden som ikke er ønsket.
Agnosi – Dette er en manglende evne til å tolke eller forstå sanseinntrykk på tross
av en normal sansefunksjon. Agnosi skyldes en skade eller sykdom i de delene
av hjernebarken som ligger ved siden av de primære sanseområdene. Ulike
former for agnosi finnes som symptom ved forskjellige hjerneskader. Et
eksempel er auditiv agnosi: Individet kan ikke identifisere karakteristiske lyder,
mens i taktil agnosi kan ikke individet identifisere velkjente gjenstander bare ved
berøring.
Afasi – Vanskeligheter med å forstå eller produsere verbalt språk.
Agrafi – Manglende evne til å bruke språket i skrift, på tross av at intelligensen er
normal og at funksjonen til hånden er i orden. Agrafi er nært knyttet til afasi.
Aleksi – Manglende evne til å forstå det man leser, selv om synssansen fungerer.
Aleksi skyldes at funksjonen i enkelte språkområder i hjernebarken er forstyrret.
Dysleksi er en noe lettere grad av leseproblemer.
Amygdala – Dette er en kjerne som er en del av det limbiske systemet. Amygdala er
av særlig betydning for emosjonell fungering. Amygdala spiller en viktig rolle for
sosial atferd og for emosjonell læring og hukommelse.
Aneurisme – En aneurisme er oftest en betegnelse på en avgrenset utvidelse av en
blodåre i hjernen eller i kroppens pulsårer. Dette kan forstyrre hjernens
blodforsyning og er en skade av blodårene (vaskulær skade).
Anomi – Anomi er manglende evne til å navngi objekter.
Anoksi – Manglende tilførsel av oksygen til hjernen kalles anoksi. Dette kan blant
annet skyldes nærdrukning eller hjertestans.
Ataksi – Ataksi er sviktende eller manglende muskelkoordinering (f.eks. skjelving
som kan gjøre kroppsdelen vanskelig å bruke).

Akson – En av hovedbestanddelene i et nevron. Det er det lange slepet på cellen
som sørger for overføringen av elektrisk informasjon. De fleste aksoner er
dekket av en myelin hinne som setter fart på overføringen av det elektriske
signalet.
Arbeidshukommelse – Arbeidshukommelse refererer til korttidsminne som brukes til
å huske informasjon i kortere tid, eller mens man gjør en oppgave.
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-BBasalgangliene – Dette er en mindre gruppe av nevroner som er lokalisert rundt
thalamus dypt inne i de cerebrale hemisfærene. Disse strukturene er ansvarlige
for viljestyrte og ikke-viljestyrte bevegelser.
Bilateral auditiv oppfattelse – Hvert øre sender meldinger til hva som er hørt
til primær auditiv cortex i hver hemisfære. Derfor blir all auditiv informasjon fra
omgivelsene prosessert av begge hemisfærer. Skade på primær auditiv cortex i
en hemisfære utelukker ikke at den primære auditive cortex i den andre
hemisfæren fremdeles kan fungere. Det vil være en viss funksjonsnedsettelse,
særlig med å identifisere hvor lyden kommer fra, ettersom lokalisering av en lyd
gjøres ved en sammenligning av lydene som kommer fra hvert øre.

-CCAT Skanning – Computertomografi, også kalt CT eller CAT skanning. Det er en
radiologisk undersøkelsesmetode som undersøker hjernen ved hjelp av snittvise
bilder, foretatt med røntgen. En CAT skanning gir informasjon om tettheten av
hjernestrukturer. Vanligvis brukes den for å sjekke omfang av skade på hjernen.
Diffuse og/eller mindre skader vil ikke alltid kunne bli identifisert av denne
metoden.
Cerebellum – denne delen av hjernen er lokalisert bak medulla (ryggmargen). Fra
cerebellum kontrolleres balanse, timing og likevekt. Kontroll av koordinasjon, finog grovmotorikk, som eksempelvis å gå, sitte ned og manipulasjon av objekter,
styres også fra cerebellum.
Cerebrale Hemisfære (venstre) – Den venstre halvdel av cortex er ansvarlig for
prosessering og analyse av informasjon. Denne hemisfæren er spesielt involvert
i logiske, sekvensielle og analytiske emner/ferdigheter, i tillegg til detaljer og
deduktiv argumentasjon. Blant de spesialiserte funksjoner som denne
hemisfæren er ansvarlig for: Verbale ferdigheter (tale, lytte, skrive, lese); relasjon
mellom selvet og miljøet rundt; analytisk tilgang til tid/sted-konsepter (numeriske
operasjoner). Venstre hemisfære styrer den høyre side av kroppens
skjelettmuskler og kroppsfølelse. Det venstre visuelle felt fortolkes her, og denne
hemisfære er i tillegg ansvarlig for den bilaterale auditive oppfatning.
Cerebrale Hemisfære (høyre) – Den høyre halvparten av cortex. Den er ansvarlig
for prosessering og analyse av informasjon. Den høyre hemisfære assosieres
med holistisk, global og parallellprosessering, samt forståelse og induktive
resonnementer. Spatiale evner (å kunne differensiere retninger i tredimensjonale
rom uten referanser), løse puslespill, tegne bilder, gjenkjenning av objekter og
mennesker, nonverbal språk (timing, intensjon, pragmatikk) og tid/sted181

Ressursperm
konsepter (fysikk) er noen av de spesialiserte evner høyre hemisfære er
ansvarlig for. Høyre hemisfære styrer den venstre side av kroppens
skjelettmuskler og kroppsfølelse. Det høyre visuelle felt fortolkes her, og denne
hemisfære er i tillegg involvert i audisjon.
Cerebrospinalvæske – Er et stoff som gir demping for hjernen og ryggmargen. Den
fungerer som en buffer mellom disse strukturene og bein som omslutter dem.
Den ligner i konsistens blodplasma og transporterer næringsstoffer til nervene.
Cerebrovaskulær hendelse (Hjerneslag) – Et hjerneslag oppstår når det er en
innsnevring av, eller et brudd på, en blodåre i hjernen. Ved et hjerneslag
oppleves en plutselig svekket bevissthet, en svekket sensorisk følelse og
eventuell lammelse.
Cerebrum – Cerebrum er den største delen av hjernen. Den består av de to
hemisfærene og er forbundet til assosierte strukturer, og de høyere kognitive
prosesser er lokalisert her.
Cingulate Gyrus – Dette er den mediale fure på hver av de to hjernehalvdelene.
Delvis omslutter denne hjernebjelken (corpus callosum).
Contra-coup skade – Denne skade oppstår når hjernen utsettes for støt som er så
kraftig at hjernen slynges mot innsiden av hodeskallen. Etter å ha rammet den
ene siden, vil det fremdeles være så mye bevegelse i hjernen at den slynges
mot motsatt innside av hjernen. Denne effekten resulterer i en kontusjon eller
skade på motsatt side enn der hvor støtet kom først.
Coup skade – Denne skaden oppstår når hjernen utsettes for et støt, som er så
kraftig at hjernen slynges mot innsiden av hodeskallen. Dette resulterer i en
kontusjon eller skade der hvor støtet traff.
Cueing – Cueing refererer til en type stikkord eller signaler som brukes til å hjelpe et
individ til å forstå hvordan det må oppføre seg, eller slutte å oppføre seg, på en
spesifikk måte. Se punkt 5.7.

-DDendritter – Disse små strukturene står ut som grener fra cellekroppen. Dendritter
mottar størstedelen av impulsene fra andre nevroner og sender det til
cellekroppen.
Differensiell forsterkning – Denne metoden innebærer positiv forsterkning av en
ønsket atferd når den oppstår og aktivt ignorere uønsket atferd når den
observeres. Differensiell forsterkning innebærer ofte hyppig skifte mellom de to
måtene å reagere på.
Diffus skade – Dette betyr at mange forskjellige områder i hjernen er berørt. En
diffus skade kan også kalles en global skade.
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Dyskalkuli – Dyskalkuli er en nedsatt evne til å løse matematiske utregninger
og/eller redusert matematisk forståelse, som er forårsaket av en ervervet
hjerneskade.
Dysgrafi – Dysgrafi er manglende evne til å produsere skriftlig språk. Det er to måter
å produsere skriftlig språk på: Den første er at kognisjon og tanker kan bli direkte
overført til skrevne ord. Den andre er å gå veien om lydering ved at man
overfører fonemer (lyd) til grafemer (skrift). Avhengig av lokalisasjonen og
omfanget av skaden på parietallappen, vil individer oppleve utfordringer i forhold
til enten den ene eller begge måter å produsere skriftlig språk på. Det er svært
vanskelig, om ikke umulig, å skrive setninger for individer med dysgrafi.
Dysleksi – Manglende evne til å lese og oppfatte skrevne ord. Det er to måter å lese
på: En fonologisk strategi, der bokstavlydene fungerer som bindeledd mellom
det skrevne ord og betydningen av ordet. Den andre strategien er ortografisk,
der ordet assosieres direkte med meningen. Avhengig av lokalisasjonen og
omfanget av skaden på parietallappen, vil individer oppleve utfordringer knyttet
til begge strategiene. Det er svært vanskelig å lese setninger for et individ med
dysleksi.

-EEncephalitt – Er en betennelse i hjernen forårsaket av et virus. Det er flere
forskjellige former for encephalitt. Prognosen for individer med encephalitt
varierer fra mild til alvorlig til potensielt å være fatal (dødelig). Nevrologiske
symptomer kan observeres opp til flere måneder etter betennelsen. Encephalitt
kan gi permanente skader.

-F–
Fargeagnosi – Med fargeagnosi har man vansker med å identifisere farger. Denne
vansken assosieres med en hjerneskade.
Fatigue - Brain Drain – Dette begrepet refererer til kognitiv trøttbarhet. Individer vil
ofte oppleve kognitiv trøttbarhet etter en ervervet hjerneskade, når hjernen
forsøker å håndtere innkommende kunnskap. Især i den tidlige
rehabiliteringsfasen og i nye utfordrende situasjoner, vil denne kognitive
trøttbarheten være fremtredende. Ofte vil tilstanden vedvare og er en av de
langvarige følgene etter en ervervet hjerneskade. Sjeldnere kan tilstanden
forekomme hos individer som ikke har fått en skade. Opplevelsen assosieres
med en følelse av ikke å kunne forholde seg til mer informasjon, en følelse av å
bli kognitivt overveldet og kan eventuelt gi en «tåkete» fornemmelse i hodet. Det
kognitivt trøttbare individet kan fremstå som omtumlet og dagdrømmende.
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Øynene kan være ufokuserte, ansiktet blekt, og individet kan søke seg unna
visse situasjoner. Konkrete emner og oppgaver om morgenen kan oppleves som
en suksess, da de kan løses før den kognitive trøttbarheten rammer.
Fokal skade – En fokal skade involverer et lokalisert skadeområde. Denne type
skader ses ofte ved åpne hodeskader eller ved andre type skader som involverer
et avgrenset og spesifikt område.
Frontallappen – Rett bak pannen er frontallappene lokalisert. Herfra styres de
høyere mentale prosesser, også kalt de eksekutive funksjoner (bevissthet,
selvbevissthet, dømmekraft, initiering/motivasjon, planlegging/sekvensering,
orddannelse og prospektiv hukommelse). Frontallappen er også involvert i
kontrollen av emosjonelle reaksjoner.

-GGrand mal anfall – Grand mal anfall er en generalisert type anfall som ofte
assosieres med epilepsi, men kan også forekomme av medisinske tilstander
eller av ukjente årsaker. Rett forut for et anfall, vil en kunne ha en uvanlig
fornemmelse («aura») som assosieres med blinkende lys, en spesiell lukt eller
lyd. Dette kan signalere begynnelsen på et anfall. Anfallet gir kramper gjennom
hele kroppen, som vanligvis slutter ved at personen går i et midlertidig koma
(minutter). Etter anfallet oppstår ofte hodepine og forvirring.

-HHematom – Et hematom er en blodansamling i hjernen, som resultat av en sprukket
blodåre i hjernen.
Hjernehinnene – Hjernehinnene er tre membraner som dekker hjernen og
ryggmargen. Dura mater er den ytterste og mest slitesterke av de tre. Pia mater
er den midterste membranen, den indre er arachnoid, som er den tynneste.
Hjernestammen – Er lokalisert i basen av hjernen og strekker seg ned for så å gå
over i ryggmargen. Den inkluderer tre hovedbestanddeler: Medulla, pons og
midthjernen. Hjernestammen kontrollerer basale automatiske livsfunksjoner, som
innsovning og grad av bevissthetsnivå.
Hippocampus – Er en av strukturene i det limbiske system, og er lokalisert dypt inne
i den fremste delen av hjernen. Den hjelper til med å regulere emosjoner og
hukommelse.
Hypothalamus – Er lokalisert direkte nedenfor thalamus i hjernens base. Denne
strukturen regulerer atferd, som matinntak, væskeinntak, søvn og temperatur.
Emosjonelle uttrykk kontrolleres også av hypothalamus og er essensielle for å
overleve.
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-IIkke-traumatisk hjerneskade – En form for skade eller ødeleggelse i hjernen hvor
årsaken ligger inne i hjernen, som f.eks oksygenmangel ved nærdrukning,
forgiftning, infeksjon eller hjerneblødning.
Individuell opplæringsplan (IOP) – Er en plan over en elevs opplæring, når eleven
krever modifisering og tilrettelegging i forhold til den ordinære læreplanen. Den
oppsummerer en elevs styrker, interesser og behov og er et verktøy til å følge
fremgangen i opplæringen. Den setter klare læringsmål for eleven gjennom
skoleåret og er et verktøy for samarbeid mellom elev, foreldre, skole og andre
instanser rundt måloppnåelse. En IOP er fleksibel og bør justeres i tråd med
elevens utvikling.
Insomnia – Er en forstyrrelse i søvnreguleringen. Individer opplever dårlig
søvnkvalitet, manglende eller avbrutt søvn. Med insomnia kan man våkne opp
gjennom hele natten eller tidlig om morgenen og ha vansker med å falle i søvn
igjen. Insomnia fører til problemer med trøttbarhet, irritasjon, mangel på energi
og vansker med å konsentrere seg i løpet av dagen.

-K–
Klonisk bevegelse – Involverer et mønster som veksler mellom sammentrekning og
delvis avslapning av komplekse grupper av skjelettmuskulatur. Det forekommer
ofte i relasjon med enkelte sykdommer i nervesystemet og er forbundet med
anfallsaktivitet.
Konfabulasjon – Skyldes ofte en fragmentert hukommelse. Når et individ
konfabulerer fyller det hullene i hukommelsen med detaljer, som kan assosieres
til den erindrede historien. Individet tror på at disse historiene om begivenheter
og mennesker er sanne, selv om den bare delvis er bygget rundt fakta.
Konfabulasjon gjør det mulig for et individ å gi mening til det som huskes, noe
som gjør at individet vil oppleve å huske hele historien, selv om noen detaljer er
konfabulert.
Konkret tenkning – Ved konkret tenkning analyseres informasjon bokstavelig. Dette
vil si at et individ med konkret tenkning ikke vil skjønne metaforer, lignelser,
symboler og annen abstrakt tenkning.

185

Ressursperm

-LLabilt humør – Et individ med labilt humør vil kunne oppleves som uforutsigbar og
skiftende i humør. Det vil være en tendens til at individets emosjonelle uttrykk og
atferd vil svinge på en ukontrollert måte.
Lillehjernen – Se cerebellum.
Limbiske system – Dette er en ring-lignende samling av strukturer lokalisert dypt
inne i hemisfærene, ved siden av basalgangliene. Det limbiske system spiller en
fremtredende rolle i reguleringen av emosjonelle funksjoner. Dette systemet
assosieres også med funksjonene oppmerksomhet, hukommelse og motorisk
kontroll.
Lukket hjerneskade – Defineres som en skade hvor hodeskallen fremdeles er
intakt. Hjernen slynges rundt inni hodeskallen, hvilket resulterer i skade. Hjernen
får en hevelse, og blodårer ødelegges, noe som medfører blodansamlinger
(hematomer). Begge disse forhold gir ytterligere skader. Selv om det bare er ett
punkt i hodet som rammes, er en lukket hodeskade diffus og kan ha
implikasjoner for mange forskjellige hjerneområder.

-MMeningitt – Er en betennelse i hjernehinnene, som er forårsaket av ulike virus og
bakterier. Den kan også forårsakes av sykdom, hvor det har vært en betennelse
uten at det har gitt infeksjon. Prognosen for individer med meningitt varierer fra
mild til alvorlig til potensielt å være fatal (dødelig). Tidlig diagnostisering og
behandling ses som essensielt for rekonvalesens. Meningitt kan resultere i
permanente skader.
MRI – Magnetresonanstomografi, forkortet MRI eller MR, er en teknikk som
fremstiller bilder av kroppen og hjernen, som da lar seg undersøke visuelt. Ved
hjelp av elektromagnetisk stråling, fremkaller den presise bilder av et gitt
område. Bildene kan fokusere på forskjellige vevsstrukturer og organer. Selv om
MRI er en meget sensitiv bildeteknikk, er det ikke alltid sikkert at den identifiserer
skader på vev.
Myelin – Er et fettstoff som ligger rundt aksonene på nevronene som et beskyttende
lag. Myelin fremmer videresendelse av de elektriske impulsene.
Myelinisering – Er betegnelsen for prosessen hvor myelin former seg rundt aksonet
som et beskyttende lag.
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-NNervebaner – Forstås som et sammenhengende nettverk av nevroner. Nevronene
kommuniserer med hverandre via elektriske impulser og kjemiske reaksjoner.
Disse sendes via skjøre aksoner som kalles nervebaner.
Nevrologisk undersøkelse – En nevrologisk undersøkelse er en serie av tester hvor
individet blant annet blir stilt en rekke spørsmål og blir bedt om å utføre
forskjellige oppgaver, som å få en spesifikk finger til å treffe nesen gjentatte
ganger. Undersøkelsen inkluderer også å bli lyst inn i øynene med en lommelykt,
få sjekket sensibilitet og reflekser. Avhengig av situasjonen kan undersøkelsen
variere. En planlagt nevrologisk undersøkelse er ofte mer omfattende enn den
som utføres i en akutt situasjon. Hensikten med undersøkelsen er å fastslå om
det er forstyrrelser i den nevrologiske fungering som kan indikere en skade, en
forstyrrelse eller en sykdom. Ved uklare resultater kreves det ytterligere
undersøkelse.
Nevropsykologisk undersøkelse – Er en vurdering av et individs nåværende
kognitive funksjon. En trent profesjonell utfører en rekke standardiserte tester og
undersøker dermed individets prestasjoner med et bredt utvalg av kognitive
oppgaver. De kognitive oppgavene måler forskjellige områder og evner, slik som
hukommelse, oppmerksomhet og persepsjon. Individets nåværende kognitive
funksjon vurderes ut ifra aldersnormer og i forhold til tidligere kognitivt nivå, ut
ifra rapporter og andre kilder.
Nevrologisk utvikling – Betegner modningen av psykologiske og nevrologiske
systemer i hjernen.
Nevroner – Er nerveceller. Det finnes mange forskjellige typer nerveceller eller
nevroner. Nevroner mottar og sender signaler gjennom kroppen.

-OOccipitallappen – Er lokalisert i den bakre delen av hjernen, i begge cerebrale
hemisfærer. Occipitallappen er dedikert til syn, spesielt til persepsjon,
identifisering og fortolkning av objekter.
Ordblindhet – Ordblindhet betegner vansker med å gjenkjenne ord. Ordblindhet må
ikke her sidestilles med dysleksi.

-PParietallappen (Venstre) – Er lokalisert i venstre hemisfære øverst mot den bakre
del av cortex. Parietallappen er ansvarlig for persepsjonen, analysen og er
samlingspunkt for sensorisk informasjon fra kroppen. Visuell, auditiv og
sensorisk informasjon integreres for å skape et helhetlig inntrykk av
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omgivelsene. Bokstaver blir til ord, og ord blir satt sammen til tanker i den
venstre hemisfære.
Parietallappen (Høyre) – Er lokalisert i høyre hemisfære, øverst mot den bakre del
av cortex. Parietallappen er ansvarlig for persepsjonen, analysen og er
samlingspunkt for sensorisk informasjon fra kroppen. Visuell, auditiv og
sensorisk informasjon integreres for å skape et helhetlig inntrykk av
omgivelsene. Den høyre parietallappen er ansvarlig for forståelse av spatiale
aspekter i omgivelsene, blant annet ved å gjenkjenne former og være klar over
ens egen kropp i forhold til rom, med de utfordringer det kan gi.
Perseverasjon – Er en tendens til å repetere verbal eller fysisk atferd gjentatte
ganger.
Petit mal-anfall – Er anfall som karakteriseres ved kort bevissthetstap som kan
måles i sekunder. Som oftest forekommer petit mal anfall hos barn mellom 4-14
år. Anfallene involverer ikke kramper.
Plastisitet – Betegner hjernens evne til å endre seg i forhold til omgivelsene. Dette
inkluderer at nevroner kan skifte funksjon etter en skade. Da vil nevroner kunne
overta funksjonen til et skadet område i hjernen, dette blir da en såkalt
reorganisering av funksjoner.
Positiv forsterkning – Ved positiv forsterkning belønner man en ønsket atferd, og
dermed øker forekomsten av ønsket atferd.
Posttraumatisk Amnesi (PTA) – Tap av hukommelse for hendelser etter en
hjerneskade.
Prospektiv hukommelse – Fremtidsrettet hukommelse.
Prosopagnosi – Er manglende evne til å gjenkjenne ansikter eller å differensiere
mellom forskjellige ansikter.

-R–
Radiale celler – Er en type celler som guider cellenes vandring til deres endelige
plass i hjernebarken.
Retikulære aktiveringssystem (RAS) – Det retikulære aktiveringssystem er
lokalisert i medulla og i andre områder i hjernen. Dette system av celler er
ansvarlig for oppmerksomhet (årvåkenhet og arousal) så vel som
søvnregulering. Skade på det retikulære aktiveringssystem resulterer i koma.
Rigid tenkning – En rigid tenkende person er fastlåst i sin egen tanke og kan ikke
overveie alternative perspektiver. Det er en type tenkning hvor personen ikke
klarer å overveie flere variabler og betydninger samtidig.
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-SShaken Baby Syndrome – Et syndrom som assosieres med påførte skader på et
spedbarn, forårsaket av kraftig risting, kasting eller lignende behandling. Dette
resulterer i innvendig skade på hjernen. Eksempler på symptomer er tap av
bevissthet, koma, paralyse av ekstremiteter, tap av syn, kognitiv skade,
hematom, indre blødning og knusningsskader. Skadene varierer i
alvorlighetsgrad og kan resultere i død.
Søvnapné – Karakteriseres ved korte pustestopp under søvn, som assosieres med
en forstyrrelse i hjernens åndedrettssenter eller en blokkert luftvei. Tilstanden
kjennetegnes også ved søvnighet på dagtid.
Somatosensorikk – Det sensoriske input fra kroppen og omfatter både input fra
huden, i form av berøring og temperatur, og input fra indre organer, muskler,
ledd og sener.
Storehjernen – Se cerebrum.

-TTemporallappen (høyre) – Ser ut som en tommelformet forlengelse av de cerebrale
hemisfærer lokalisert nær tinningen. En liten del på toppen av hver lapp er kjent
som auditiv cortex, som er ansvarlig for hørsel. Temporallappen er også
involvert i tilegnelse av minne, persepsjon og kategorisering av informasjon. Den
høyre temporallappen er spesialisert i forhold til forståelse av musikk.
Temporallappen (venstre) – Ser ut som en tommelformet forlengelse av de
cerebrale hemisfærer lokalisert nær tinningen. En liten del på toppen av hver
lapp er kjent som auditiv cortex, som er ansvarlig for hørsel. Temporallappen er
også involvert i tilegnelse av minne, persepsjon og kategorisering av
informasjon. Den venstre temporallappen er spesialisert for forståelse av språk,
slik som å lytte og lese.
Thalamus – Er plassert på toppen av hver side av hjernestammen, i midten av
hjernen. Den fungerer som fordelingsstasjon for nesten all innkommende
informasjon. Thalamus fordeler informasjonen til de respektive områder i
hjernen, som er spesialisert i å persipere og analysere nettopp denne
informasjon.
Tinnitus – Er en ringing, en summing eller susing i øret.
Tonisk bevegelse – Er sammentrekning av skjelettets muskler. Disse muskulære
kontraksjoner kan vare over en lengre periode, som observeres ved anfall.
Traumatisk hjerneskade (TBI) – En skade på hjernen som følge av en ytre kraft
påført hodet/hjernen. Hjernerystelse, et fall eller en kollisjon med motorkjøretøy
kan gi skader som assosieres til denne formen for traume.
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-UUnilateral neglekt – Manglende evne til å nyttiggjøre seg av enten venstre eller
høyre halvdel av synsfeltet.

-VVentromedial prefrontal cortex – Er et område i hjernen som er sentralt i henhold til
å koble emosjoner, forbundet med belønning og straff, sammen med tidligere
læring og erfaring.
Vertigo – En tilstand hvor et individ opplever å ha mye svimmelhet, men som er en
tydelig illusjon av at kroppen beveger seg i forhold til omgivelsene eller omvendt.
Bør skilles fra andre typer svimmelhet.
Visuell agnosi – Er manglende evne til å identifisere gjenstander ved hjelp av synet.
Den visuelle informasjon kan ikke gjenkjennes, men individet kan forsøke dette
ved hjelp av andre sanser, eksempelvis følesansen.

-WWernickes afasi – Er en skade som forstyrrer forståelsen av språk, og
språkproduksjonen påvirkes på grunn av dette. Språket vil være flytende, men
ofte uten mening.

-ØØdem – Er hevelse av vev etter en skade.

-ÅÅpen hjerneskade – En penetrering av hodeskallen ved en ytre påvirkning.
Hjernevevet blir eksponert for utvendig miljø, som gir større risiko for infeksjon
og stort blodtap. Skaden på hjernevevet vil ofte være fokal, og dette kan gjøre
det enklere å identifisere og forutse de resulterende følgetilstandene.
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