LÆRINGSLANDSKAPET
Kunnskap, inspirasjon og ideer

Besøkstilbud for skole og barnehageansatte som
arbeider med mennesker med multifunksjonshemming

“...Læringslandskapet - et
miljø for læring...”
og situasjoner kan
L æ r i n g s l a n d s k a p e t aktiviteter
tilrettelegges for å skape
Det er et krevende prosjekt å
skape gode barnehagetilbud og
skoletilbud for mennesker med
store sammensatte funksjonsvansker.
Når et menneske har problemer
med forståelse kombinert med
bevegelsesvansker og begrensninger knyttet til sanse og
helseforhold, innebærer dette
mange utfordringer. Det pedagogiske personalet må ha kunnskap
om den enkeltes læreforutsetninger og om hvordan ulike

utvikling og læring. Skal
betingelser for deltagelse, lek
og livsutfoldelse skapes må man
utvikle forståelse for alle kommunikative uttrykk og innsikt i
hvordan den gode kommunikasjonspartner kan opptre.
Utformingen av det fysiske
miljøet i barnehage og skole
betyr mye for elevens muligheter for aktivitet og samspill.
Tilgang på gode hjelpe- og
læremidler er av stor betydning.
Annerledes sanseforutsetninger
innebærer at man må være oppatt
av å skape miljøer, situasjoner
og aktiviteter som er i samsvar
med det barnet, ungdommen eller
den voksen kan forholde seg til.

“..I Læringslandskapet
er ingenting tilfeldig
- alt har en mening...”
Læringslandskapet er en
samling eksempler på pedagogiske tilrettelagte miljøer og
læremidler. Det er bygget opp
for å inspirere og støtte fagfolk i barnehager og skoler.
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En overordnet hensikt med
læringslandskapet er å legge til
rette for gode måter å være sammen på.
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“...Fokus på elevens muligheter
for aktivitet og samspill...”

Landskapet, med sine 11 rom,
synliggjør noen av de mulighetene som finnes når det gjelder å
skape utviklende aktiviteter og
en støttende ramme for godt samspill med barn unge og voksne
som har omfattende lærevansker.
Et besøk kan være knyttet opp
mot faglige temaer man ønsker
kunnskap om, fysiske løsninger
eller hjelpemidler man ønsker å
få se. Eller det kan være slik
at man ønsker å drøfte utfordringer man står ovenfor når det
gjelder enkeltelever eller grupper av elever.
Dette heftet gir deg et kort
glimt inn i noen av rommene i
Læringslandskapet.

“...Den store senga er selve
hjertet i dagligstua...”
D a g l i g s t u a
Ved hjelp av tilpasninger kan
det her skapes muligheter for
lek og utforskning. Aktivitetssenga kan romme barn og voksne. En egen opplevelsesverden
skapes når gardinene rundt senga
trekkes for. Senga kan være er
eksempel på en pult for eleven.
I rommet finnes også en liten
aktivitetsmadrass på gulvet.
Stoler og sofaer er utformet
slik at de skaper muligheter
for lek og utforsking.
En gyngestol kan snurres, spennende opplevelser og turtakingsleker kan skapes. Ned fra taket
henger en stor hengekøye.

er preget av gulfarger som gir
rommet en lun stemning.

M u s i k k o g
Aktivitetsrommet

“...Barnet møter
vibrasjonsinntrykk
allerede i
mors
liv...”

Tema for dette rommet er musikk,
bevegelse og hjelp til motorisk
utfoldelse. I en del av rommet
finner vi trommer, fløyter og
klangstaver, i den andre matter,
pøller, baller og skråputer. En
trampoline står sentralt plassert i rommet og en ballhuske
henger ned fra taket.
Alt dette er hjelpemidler vi kan
bruke for å skape aktiviteter
som er attraktive og som byr på
kommunikasjonsmuligheter og mestringsglede.

Vibrasjonsrommet
Her er effekter som skaper vibrasjon og derigjennom spesielle
kroppslige opplevelser.
Enkelte elever gleder seg over
tydelige kroppslige erfaringer og vibrasjonseffekter kan derfor
ha en plass i ulike lek og opplevelsesaktiviteter.
Ser vi oss rundt får vi blant
annet øye på madrasser og puter
som kan vibrere. Vi ser en stor
vibrasjonsstol med innebygd bassanlegg. Musikken strømmer gjennom hele kroppen når eleven
trykker på bryteren.
Som i andre rom er farger
forsøkt brukt som et harmoniserende element. Vibrasjonsrommet

“...Rytmer gjør
godt for
kropp og sinn...”
Foto av Morten Brun

“...Kommunikasjonsmuligheter
og mestringsglede gjennom
musikk og aktivitet...”

- et godt utgangspunkt for å
møtes i gledesfylt lek.

“..Du og jeg
rommet handler
om å være nær..”

dan man kan gjennomføre enkle
kroppsnære aktiviteter, som
bygger på betydningen av god
berøring.

D u o g j e g r o m m e t De n
En påkledd barneseng med dør til
å åpne og en himmelseng for voksne er de mest fremtredende elementene i Du og jeg rommet.
Temaet som kan belyses i dette
rommet er hvordan man skaper
miljøer som fremmer gode relasjoner, samspill og ansikt-tilansikt kommunikasjon.
I du og jeg rommet vil det være
nærliggende å diskutere hvor-
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Dette er et rom for mørkets opplevelser med køyeseng, krypetunell og sklie m.m. Rommet kan
brukes til lek og utforskning,
men også til å dramatisere eventyr og historier.
Ved bruk av lyssetting og ulike
materialer kan vi kanskje gjenskape nissenes Blåfjell eller
Nemos undersjøiske verden? Det
blir uansett en spennende opplevelse!

Det hvite rommet
Dette rommet har som siktemål
at det skal invitere mennesker
til felles utforskning og avslapning. Hvitt interiør kombinert med fargerike lyseffekter, skaper en helt spesiell
atmosfære. En vannseng og en
løvbladstol byr på sitte- og
liggemuligheter. Forskjellige
lyseffekter gjør rommet til et
spennende sted å være.
Alle de sensoriske effektene kan
slås på samtidig - eller kombineres etter ønske. Det kan
også foretas innstillinger slik
at de kan bryterstyres. Man har
mulighet til å skreddersy sansemiljøet ut fra hva den enkelte
liker.

“...Det hvite rommet har en
helt spesiell stemning...”
B a d og stellerom
Badet er en viktig læringsarena
for mennesker med multifunksjonshemming og et sted man tilbringer mye tid. Det er derfor
viktig å ha et blikk for at vi
også her kan skape muligheter
for læring, kommunikasjon og
gode opplevelser.
Foruten det vanlige utstyret i
et stellerom er det enkle stemningsskapende elementer som kjennetegner badet og stellerommet. Ved hjelp av oppvarming,
lys, speil og noen få leker kan
stellsituasjonen bli noe mer enn
bare en kort praktisk nødvendighet.

“...Gjennom enkle grep kan
dagligstellet gjøres om til en
pedagogisk aktivitet...”

Brytotekrommet A S K - r o m m e t
I Læringslandskapets brytotek
finnes en samling brytere samt
et utvalg leker og gjenstander
som kan bryterstyres. Bryterhjelpemidler kan kompensere for
motoriske funksjonshemminger og
kan blant annet gjøre det mulig
for mennesker med funksjonshemming å delta i lek, dagliglivsaktiviter og utøvelse av enkle
former for arbeid.
I rommet finnes også en
tilrettelagt lekekrok. Ulike
aspekter ved ergonomisk tilpasning, for barnets og den
voksnes rolle i leken, kan
diskuteres.

I dette rommet finnes materiell og informasjon som omhandler Alternativ og Supplerende
kommunikasjon (ASK): Du vil for
eksempel kunne se papir- og IKTbaserte hjelpemidler som kan
hjelpe personer uten talespråk
til å forstå og bli forstått.
Ulike typer materiell er utstilt, for eksempel individualiserte kommunikasjonsbøker
basert på pictogrammer, pcssymboler og bilder.

“...På ASK-rommet er man
sammen i læringsprosessen...”

K o r r i d o r e n
En korridor trenger ikke bare
bestå av linoleumsgulv og kjedelige vegger. Den kan bidra til
å skape gjennkjenning og trygghet.
I Læringslandskapet byr korridoren på estetiske opplevelser
og muligheter for felles aktiviteter.
På veggene finner vi ulike installasjoner som kan undersøkes
og utforskes. Når vi runder et
av hjørnene i korridoren støter
vi på et trille-velte-kastehjelpemiddel som på enkelt vis
kan brukes også av den som har
store fysiske funksjonsvansker.
Utenfor dørene finner vi markører som symboliserer rommenes
innhold og som kan skape gjenkjenning og forventning.

“...Gjenkjennbare
innganger...”
B i b l i o t e k e t
Her finnes en stor samling bøker og hefter med fellesnevneren
multifunksjonshemming. I tillegg
finnes en DVD og videosamling.
Biblioteket kan brukes til
lesing og referanseinnhenting og
som et sted for drøfting av medbrakte videoopptak.
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skal bidra til en tilpasset
og inkluderende opplæring for
barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Vi arbeider blant annet med
barn, unge og voksne som har
store sammensatte lærevansker.
Oppgaven er å støtte og veilede
kommuner og fylker gjennom
individ- og systembaserte
tjenester, når de skal tilrettelegge et utviklende
barnehage og skoletilbud.

Læringslandskapet har besøksadresse i Bredtvetveien 4 i
Oslo.
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