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Små synsvansker – store konsekvenser
Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for
hørselshemmede?
Karen-Johanne Andersen

Innledning
Hvis hørselen svikter, er det synet du må stole på. Når jeg møter en flokk døve barn, blir jeg
fascinert av hvor raskt de oppfatter verden rundt seg. De skanner lynraskt rommet for å se
hva som skjer, og de kommuniserer visuelt i et tempo som for en utenforstående kan virke
umulig. Synet har en enorm kapasitet til å fange opp det som skjer på avstand, og er uovertruffent i kommunikasjonsprosessen.
Kommunikasjon er enkelt og samtidig komplisert. Vi tenker sjelden over hvor mange små
deler kommunikasjonen egentlig består av, og hvor avhengig vi er av synet. Vi bruker synet
til å ta kontakt, for eksempel ved å se på den andre og vifte med hånden. Når samtalen er i
gang, bruker vi blikket til å opprettholde kontakten og for å regulere hvem sin tur det er til
å snakke. Synet regulerer også avstanden til partneren, og dersom vi snakker om noe eller
noen i nærheten, bruker vi ofte blikket som referanse ved å se mot eller peke. Med synet
bekrefter vi også hverandre i løpet av samtalen og sjekker at vi fortsatt har partnerens oppmerksomhet. Synet hjelper oss til å avlese partnerens kroppsspråk, gester og mimikk og kan
brukes til å gjenopprette kontakten hvis den blir avbrutt. Endelig bruker vi synet for å vite
når det er naturlig å avslutte en samtale (Andersen 2005).
Hørselshemmede må i tillegg bruke synet til å avlese tegnspråkets munnbevegelser,
mimikk og håndformer og raskt kunne sjekke hvis noe uventet skjer i omgivelsene, alt dette
mer eller mindre samtidig. Når synet fungerer normalt, vil hørselshemmede vanligvis kunne
klare alle disse delene av kommunikasjonen, vel å merke hvis de ikke har tilleggsproblemer
som setter grenser og krever ekstra energi.

Hva skjer med hørselshemmedes kommunikasjon dersom synet svikter?
Selv små synsproblemer kan gi store utslag. For eksempel kan to tegn ha samme håndform,
men skilles fra hverandre ved hjelp av munnstillingen eller øyenbrynenes posisjon – ikke noe
problem for de fleste hørselshemmede. Men når synet ikke strekker til, vet vi at de har en
tendens til å konsentrere seg mest om hendene og håndformene, og at de dermed ikke får
med seg andre meningsbærende uttrykk – fordi alt skjer samtidig og går for fort for dem.
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De klarer ikke de raske blikkskiftene og den samtidige sanseoppfattelsen som er nødvendig
for å få med seg alt. Noen ganger kan man se at de forsøker å holde armen til partneren
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fast I tillegg til at det oppstår misforståelser i selve budskapet, kan det tenkes at den som er
synshemmet, heller ikke oppfatter kroppsspråket til partneren tydelig nok. Kanskje partneren ikke lenger synes samtalen er interessant? Et litt oppgitt blikk til siden er nok for oss
andre. På grunn av synsproblemene leser ikke eleven alltid de sosiale kodene fullt ut, særlig
når situasjonen er ute av de daglige rutinene. Det fører gjerne til stress som igjen gjør det
vanskeligere å se godt nok.
Emosjonelle uttrykk er også en svært viktig del av kommunikasjonen. Vi bruker både syn og
hørsel til å avlese andres uttrykk. Det er ikke uten grunn at vi ofte hører om synshemmede at
de har lite mimikk. Mimikk og kroppsspråk lærer vi fra vi er barn ved å se på andre og etterlikne. Å kunne avlese andres emosjonelle uttrykk er også viktig for utviklingen av empati. Blinde
har ofte vist seg å være forsinket i sin empatiutvikling (Andersen, Brandsborg og Vik 2000).
Personer med døvblindhet har aldri kunnet se andre menneskers uttrykk, eller kunnet
tolke andres følelsesuttrykk gjennom hørselen. Hørselshemmede med synsproblemer kan
bare delvis avlese andres uttrykk. Det gir heller ikke optimale betingelser. Både det å finne
partneren på avstand og å opprette blikkontakt er ofte vanskelig. Det kan skyldes nedsatt
synsstyrke, innskrenket synsfelt, blending og/eller ”visuell støy”. Med det siste mener jeg et
miljø med for mange synsinntrykk på en gang. Resultatet kan bli frustrasjon eller passivitet.
Videre er det ofte et problem å vite om initiativet til kommunikasjon er oppdaget av andre.
Like lett som det er å feiltolke kommunikasjonen for den som har synsvansker, like lett
er det for oss rundt å feiltolke den synshemmedes atferd. Følgende utsagn har jeg hørt fra
lærere til hørselshemmede elever: ”Hun er ganske lat”, ”Han gidder ikke se på meg når jeg
snakker til ham, og vil ikke bruke munnbevegelser selv”, ”Vi tror evnene hennes er litt dårlige”, ”Han har noen atferdsvansker og er litt sta.” Utsagnene har nesten uten unntak vært
bygget på feiltokninger. I tillegg har lærernes reaksjoner vært med på å forsterke den negative atferden. Sist, men ikke minst, har det bidradd til at eleven ikke har fått riktige tiltak og
dermed ikke de beste mulighetene til å utvikle seg optimalt. Slik kan en negativ spiral oppstå,
men behøver det å være slik?

Vanlige synsproblemer og vanlige konsekvenser
Jeg snakker ikke her om de mest alvorlige synsvanskene, som store tap i synsskarphet og alvorlige synsfeltutfall, eller blindhet. Disse elevene vil få veiledning av kvalifisert personale fra
Regionsenter for døvblinde. Jeg snakker om de små og ”ubetydelige” vanskene som kanskje
aldri blir oppdaget eller henvist til synspedagog.
Jeg vil ta for meg tre hovedgrupper av små synsvansker og hva slags konsekvenser de kan
få. For hørende er kanskje problemene små, men for en hørselshemmet som ikke fullt ut
kan kompensere med synet, blir konsekvensene mye større.
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Hvis du er født med normalt syn som blir dårligere, er du oppmerksom på hva du ikke
ser. Men er du født med nedsatt synsevne, er det du ser, normalt for deg. Det kan være
umulig å forstå hva det innebærer at andre ”ser godt”. Slik som far til en liten svaksynt pike
fortalte meg: ”Vi sto ved vinduet hjemme da hun ba meg se hva besteforeldrene hennes
holdt på med. Men de bodde jo fem mil unna! Da jeg forklarte at det var umulig for meg å
se, sa hun: ”Men jeg trodde jo at du så så godt, jeg!”
Det å se består av mange delfunksjoner: å se detaljer, gjenkjenne personer eller gjenstander (form), orientere seg i rom, skille figur fra bakgrunn, oppfatte dybde, skille svart og
hvitt (kontrastsyn) og farger i dagslys, skumring og mørke og å tolke noe som står stille eller
beveger seg. Noen kan ha problemer med bare noe av dette, andre med mer. Vi er vant til å
tenke at det å se dårlig er å bevege seg i en slags tåke der konturene og detaljene er visket ut.
Men å være synshemmet kan også være å se noe helt tydelig, men ikke forstå hva du ser.
Lett nedsatt synsstyrke
Synsstyrke eller visus er et uttrykk for øyets evne til å skille detaljer fra hverandre. Det betegnes med desimaltall. Fullt syn skårer 1,0. Alle verdier som er mindre enn 1,0, betegner altså
ulike grader av nedsatt visus. Innenfor trygdesystemet gjelder WHOs definisjon av hva som
er synshemming. Den opererer med visus 0,3 eller dårligere. Gruppen jeg skriver om, vil ha
visus bedre enn 0,3. Det vil si at en øyelege vil registrere at de har synsstyrke innenfor det
normale. Innen synspedagogikken opererer vi imidlertid med en annen definisjon av synshemming: ”Enhver som har problemer med synet på ett eller begge øyne, er synshemmet.”
En slik person vil nettopp kunne ha problemer med de visuelle signalene i kommunikasjonen. De kan overse og feiltolke, og de blir mye raskere slitne enn fullt seende. Nedsatt
hørsel eller døvhet gjør dessuten at de ikke kan kompensere med å bruke hørselen.
Utover situasjoner knyttet til kommunikasjon, kan ett eller flere andre symptomer skyldes
lett nedsatt synsstyrke, slik som uvilje mot lesning som inneholder detaljer og/eller bilder
med dårlig kontrast. De klassiske eksemplene på dette er brøkregning og kartlesning. Tavler
med dårlig kontrast og lyssvake bilder fra prosjektør er ekstra anstrengende.
Lett innskrenket synsfelt
Synsfeltet kan innskrenkes på mange måter og av mange årsaker. Med lett innskrenkning
mener jeg at synet på ett øye er ute av funksjon eller nedsatt, og/eller at synsfeltet er innskrenket, men at det gjenværende feltet er på mer enn 20 grader. I likhet med å ha visus
bedre enn 0,3 utløser heller ikke dette noen rettigheter for synshemmede ifølge WHO.
Innskrenket synsfelt for denne gruppen kan skyldes at synet på det ene øyet er dårligere enn det andre. Det kan også skyldes skjeling eller at et øye er blindt. I alle tilfellene vil
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hjernen velge bort bildet fra det øyet som er mest uklart. Hvis synet på det andre øyet er
normalt, vil ofte problemene være relativt små. Men for hørselshemmede blir konsekvensene straks større. Informasjon fra den ene siden av rommet kan gå tapt, og det tar lengre tid å
skanne rommet for viktig informasjon. De makter ikke det høye tempoet særlig lenge.
Manglende dybdesyn og problemer med samsynet
Effekten av manglende stereoskopisk syn er ofte undervurdert, også hos normalt hørende
barn. Barna kan bli klossete og fomlete. De kan slå melken utenfor glasset, snuble i fortauskanter og være dårlige i ballspill. Svært ofte feiltolkes disse symptomene som forsinket
motorikk, lærevansker eller lett grad av CP.
Ved samsynsproblemer fungerer begge øynene, men – som ordet sier – ikke sammen. Det
skyldes ofte at øyemusklene ikke er i balanse. Det oppstår gjerne rivalisering mellom øynene,
og resultatet blir et urolig synsbilde. Det slår kanskje mest ut i lesning, der bokstavene kan
flytte på seg og gli inn i hverandre. Som en skoleelev beskrev det for meg: ”Bokstavene er
akkurat som maur. Når jeg har lest en stund, begynner de å krype over arket og blande seg
med hverandre.”
Symptomene er ofte lette å forveksle med dysleksi, men har en annen årsak. Ekstra
vanskelig blir det for en elev som har både dysleksi og det vi med en samlebetegnelse kaller
okkulære vansker. Navnet kommer fra ordet occulus som på latin betyr øye.

Hørselshemmet og noe mer?
Når flere medisinske symptomer opptrer sammen, snakker vi gjerne om et syndrom. Det er
mange ganger vanskelig å se disse sammenhengene, både for foreldre og fagfolk. Men hvis
de oppdages tidlig, kan barna få bedre hjelp og riktigere tiltak. Det er to spesielle syndromer
jeg vil nevne her, Usher og CHARGE. Det er de to største gruppene. Forskningen gir oss
tall for hvor mange vi statistisk sett skulle kjenne til i vår region, men bekymringsfullt få blir
oppdaget og henvist.
Hvordan oppdage Usher syndrom?
Usher syndrom kan forekomme både hos døve og tunghørte. De har en øyesykdom som kalles retinitis pigmentosa. Ofte er nedsatt mørkesyn det første symptomet. Barn og unge som
har Usher syndrom, kan bli engstelige for mørket. De vil ikke gå ut i skumringen, eller de
vil holde noen i armen. Mange insisterer på å ha lys på om natten, selv om de tidligere ikke
har vært mørkredde. Årsaken er at synsfeltet gradvis innskrenkes ved at de synscellene som
fungerer i godt lys, langsomt blir ødelagt. Det er ofte ikke lett å oppdage Usher syndrom på
andre måter, leseferdighetene blir for eksempel ikke dårligere dersom bare lyset er godt nok.
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Mange som har Usher, får ikke diagnosen før i godt voksen alder. Da har de måttet leve altfor
lenge med et alvorlig synsproblem, ofte uten å forstå hvorfor de ikke fungerer like godt som andre.
Hvordan oppdage CHARGE syndrom?
Personer som har CHARGE syndrom, kan ha alle grader av hørselstap. Synsproblemene
kan variere fra blindhet til ulike grader av lett nedsatt syn. Balansen er ofte dårlig hos disse
elevene, og de har gjerne vært sene med å gå.
Mange av dem har en spesiell defekt i øynene som gjør at de har pupiller formet som et
nøkkelhull (colobomer). Denne skaden kan gå helt inn til netthinnen og gjøre at synsfeltet
oppover faller ut. Det kan vi noen ganger se ved at barna med CHARGE syndrom gjerne
sitter litt lenet bakover eller legger hodet bakover når de skal se på noen.
De kan også ha ører med spesielle åpninger, ofte formet som en trekant. På grunn av
halvsidig ansiktslammelse er ofte CHARGE syndrom lett gjenkjennelig. Når de smiler, får de
ofte ikke med begge sider av ansiktet.
Dersom foreldrene kan fortelle om spiseproblemer og hjertefeil, er sannsynligheten svært
høy for at det dreier seg om CHARGE syndrom.
Elever med disse syndromene bør henvises til Regionsenter for døvblinde. Det er den instans som best ivaretar helheten, som følger dem gjennom hele livsløpet, og som kan veilede
nettverket rundt, spesielt når det gjelder kommunikasjon.

De ”seende blinde”. Den nye gruppen synshemmede
Per er døv, men har en forvirrende atferd. Han ser tilsynelatende utmerket: Han finner frem
overalt, plukker opp små ting fra gulvet, kan peke på detaljer i bilder og bruker datamaskinen med stor dyktighet. Likevel har han en synshemming. Problemene hans kommer tydelig
frem i tegnspråkopplæringen. Han begynte sent å bruke tegn, og leseferdighetene hans er
dårlige. Når noen snakker til ham, kan han finne på å snu seg vekk. Av og til ser det mer
ut som om han ser tvers gjennom den som tegner, med et tomt blikk. Han vil ikke bruke
munnbevegelser selv, og ansiktet hans er påfallende mimikkløst. Per har diagnosen CVI (Cerebral Visual Impairment). Øynene hans er helt i orden, synsskaden sitter inni hjernen.
Synsapparatet vårt består av mye mer enn øynene. Fra hvert øye går en kabel med
nervefibre (synsbanene) inn i hjernen der de krysser hverandre og går videre til bakhodet.
Bildesignalene følger disse banene og sendes så videre til ulike hjernesentre for tolkning. En
hjerneskade kan derfor ramme ulike deler av synsbildet.
Ofte blir synsfeltet innskrenket slik at det kan være vanskelig å oppfatte flere ting på en
gang. Å finne en liten gjenstand under sofaen er enkelt, men ikke en gjenstand blant mange
midt på bordet. Når synsfeltet overbelastes med inntrykk, innsnevres synsfeltet.
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En mattekant kan oppleves som et trappetrinn, og stien i skogen kan se helt flat ut. Normalt lys kan gi en voldsom lysømfintlighet og blende i lang tid. Det er lettest for dem å gjøre
en ting om gangen, for eksempel enten spise eller følge med på det sosiale, enten gå eller
prate. Det kan være vanskelig å forstå når andre peker, og de følger gjerne linjen i boka med
fingeren.
Disse elevene er hypersensitive for forstyrrelser. Å gjenkjenne ansikter i en gruppe folk eller
ord i en tekst kan være umulig· ”Jeg hater bokstaver og andre barn” (tittelen på en forelesning
av Lena Jacobson på Husebydagene 2001). Å finne frem i rom – selv om de er kjent, er en
stor utfordring. Trengsel blir ubehagelig, da er det bedre å søke trygghet hos kjente personer.
Det er likevel lett å tro at synet fungerer bedre enn det egentlig gjør. Tilsynelatende utnytter
elever som Per synet sin svært godt i forbindelse med orientering og utforsking, men hvis
vi observerer dem, ser vi fort at det de ser lettest, er ting som står stille og ikke endrer form
eller plassering i rommet, det vi gjerne kaller statiske synsbilder. Straks noe er i bevegelse,
som et trafikkbilde, eller kommunikasjon på tegnspråk, blir det mye vanskeligere både å se
og å tolke. Problemene er gjerne mest knyttet til for høyt tempo og for store krav til samtidig oppfattelse av flere sanseinntrykk på en gang. Kommunikasjon er den situasjonen som
krever aller mest av synet når det gjelder rask oppfattelse og tolkning. Det kreves hurtige
blikkskifter og tolkning av kroppsspråk og ansiktsmimikk samtidig som kanskje et både
komplisert og abstrakt tema skal deles. Når noen bruker tegnspråk til elever som har CVI,
ser vi at de må konsentrere seg om å se på hendene til partneren, mens de ofte går glipp av
ansiktsmimikken og munnstillingene.
Per og de andre ”CVI-barna” har ekstremt variabel synsfunksjon. Fra time til time, ofte
fra minutt til minutt, endrer synet seg, for eksempel kan synsfeltet snevre seg inn når kravene i omgivelsene øker. Å bruke synet blir slitsomt og lite motiverende. Derfor blir disse
barna sjelden visuelt nysgjerrige slik som fullt seende barn. Hørende barn som har CVI,
lærer seg tidlig til å bruke språket og en ofte meget god hukommelse som kompenserende
teknikker. Evnen til å huske farger er ofte en styrke. ”Blått pleier jo havet å være, og er det
ikke havet, er det vel himmelen” (sitat fra forelesning av Lena Jacobson på Husebydagene
2001). Men felles for alle barn med CVI er at de søker støtte til gjenkjenning med å berøre
det de ser.

Berøring – den glemte sans
Berøring og bevegelse er den første sansen vi bruker i fosterlivet. Den fins overalt i huden,
men tettest med reseptorer har vi i fingertuppene, på fotsålene og leppene. Når vi kjenner
på noe, anvender kroppen et avansert samspill mellom ulike sanser i hud, ledd og muskler
og i det indre øret. Samlet kaller vi dette for taktil sans (Andersen og Rødbroe 2000). Taktil
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sans opptar stor plass i hjernen, ligger beskyttet til og er derfor ofte rimelig uskadet selv ved
omfattende hjerneskader.
Vi bruker nok taktil sans mer enn vi tenker over. I vår kultur har synet mye overtatt berøringens rolle. Alene eller i kombinasjon med andre sanser, kanskje særlig synet, er imidlertid
taktil sans en meget sterk kanal for læring og opplevelse. Tenk på hvordan førsteklassingen
lærer bokstavene: De ser dem, hører og sier dem, de tegner dem, former dem med kroppen,
lager dem i leire og sporer dem med fingrene. Det er med andre ord naturlig for alle å bruke
taktil sans, vi har bare tenkt det er noe vi er ferdige med sånn i åtteårsalderen!
Hos døvblinde må alle delfunksjonene i kommunikasjonsprosessen ivaretas av berøring.
Blikkontakt, avlesning av tegn, bekreftelse og utforsking av mimikk og munnbevegelser må
skje ved hjelp av taktil sans (Damslora & Endresen 2010). Elever med hørselshemming og
små synsvansker eller CVI skal selvsagt ikke ”bli gjort døvblinde”. Men noen elementer fra
taktil kommunikasjon kan de ha stort utbytte av: Blikkontakt er mer enn å se på noen, det er
en psykologisk bekreftelse på at en er oppmerksom på den andre. Det kan gjøres taktilt ved
at vi lett berører for eksempel armen til den andre.
Detaljer i mange daglige handlinger kan være vanskelig å oppfatte for barn med synsvansker. La dem holde lett oppå din egen hånd mens du for eksempel rører i deigen, skjærer
brød, dekker bordet, peker eller tegner.
Tilby taktiltstøttet tegnspråk. La eleven kjenne på hendene dine når det er nødvendig,
som hovedregel når eleven er sliten, omgivelsene spesielt krevende og/eller tegnene er nye.
Vær tydelig i dine emosjonelle uttrykk. La eleven oppdage at du er sint, lei deg eller glad, ved
at du gjør ham oppmerksom på kroppsspråket og ansiktsmimikken din.
Spesielt for yngre barn kan det være lurt å ha en fast ”nå skal vi snakke sammen”-plass
med to stoler vendt mot hverandre. De som sitter der, skal akkurat kunne berøre hverandre
med knærne. Det ivaretar en uskreven avtale om at vi skal være sammen over tid.
I tillegg bør eleven alltid ha gode synsbetingelser, slik som tilstrekkelig lys som ikke blender, gode kontraster og forstørrelse om nødvendig. Pass også på at eleven ser på deg før du
snakker til ham. Legg gjerne tegnene tett opp til ansiktet, og sist, men ikke minst, sett ned
tempoet!
Den erfaringen vi har fått med taktilt støttet tegnspråk, viser at hørselshemmede personer
med synsvansker får frigjort synet til å se på partnerens ansikt, samtidig som han avleser
tegnene taktilt. De blir bedre til å kommunisere, og det har vært morsomst å høre om hvordan de plutselig blir oppmerksomme på egen og andres mimikk og munnbevegelser. Det å
dele elevens oppdagelsesreise i egen og andres ansiktsmimikk må være en sterk opplevelse.
Mange timer har vært tilbrakt foran speilet mens eget og andres ansikter har vært utforsket
både med synet og hendene!
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Den negative spiralen. Kan vi stoppe den?
Det er lett å tro at gruppen hørselshemmede med små synsvansker er en liten gruppe. Det
stemmer ikke. De britiske organisasjonene National Deaf Children’s Society og Sense startet
i 2004 en gjennomgang av mer enn 1000 relevante studier helt tilbake til 1933 og fant at
av ti hørselshemmede barn hadde fire synsproblemer, to til tre ganger så mange som blant
hørende barn (Anderson 2004). Studier av barn med CVI viser at 60 % av dem hadde andre
betydelige funksjonshemminger, deriblant hørselstap (Ek 2003). Selv om synsvansker i disse
studiene omfatter alt fra blindhet til et enkelt brillebehov, er tallene likevel urovekkende
høye, særlig fordi så mange ikke blir oppdaget.
Ved Hunstad skole i Bergen, en statlig grunnskole for hørselshemmede, er det startet
et prosjekt der alle elevene jevnlig skal kartlegges for eventuelle synsvansker med et enkelt
spørreskjema til foresatte og lærer (se vedlegg). I tillegg får alle elevene en sjekk av synet hos
skolens lege. Ved den minste mistanke om synsvansker skal eleven henvises til øyelege og
deretter til synspedagog. Oppfølgingen vil være et tett samarbeid med de ulike øyespesialistene øyelege, optiker og synspedagog. Gjennom denne rutinen håper vi å finne de elevene
som har synsproblemer, og vi håper også å finne de elevene som har Usher og CHARGE
syndrom.
Til slutt vil jeg trekke frem verdien av informasjon, ikke bare til lærere, familie og medelever, men også til eleven selv. Informasjon om ens egen situasjon gir selvinnsikt, gjør eleven
tryggere og bedre i stand til å forstå og å leve med sitt synsproblem.
Eleven selv vil også tro på de mytene som jeg refererte til innledningsvis, hvis vi ikke
snakker åpent om hva som er den egentlige årsaken til det som skjer med ham. Vi kan ikke
begynne for tidlig med å snakke med barnet, det er bare et spørsmål om hvordan vi ordlegger oss, og hvor mye vi tar opp. En god regel er å svare på det de spør om, og å snakke med
dem om det vi ser skjer med dem. Vi vet også at barn kan ha vrangforestillinger om hva
de feiler, som at det kan bli verre, at de kan bli blinde, ja til og med at synsproblemene kan
smitte, eller at de kan dø av dem. De kan også tro at andres problemer skyldes deres atferd,
som at det er på grunn av dem at foreldrene skilles.
En liten gutt kom til meg sammen med sin mor fordi han hadde problemer med synet.
Det viste seg å være en gløgg gutt, men med store problemer knyttet til skjeling. Jeg fant
frem en modell av øyet og forklarte ham på en enkel måte at øynene hans av og til ikke ville
samarbeide og hjelpe ham til å gjøre det han ville, men det var bare øynene hans som var
problemet, ikke ham selv. Mange år etterpå traff jeg moren igjen. Da kunne hun fortelle at
fra den dagen han hadde vært hos meg, sluttet han med en årelang sengevæting.
I et TV-intervju så den engelske skuespilleren Susan Hampshire tilbake på sin barndom.
En barndom som hun sa hadde vært preget av hennes dysleksiproblem. Det hun sa da, kan
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på mange måter også passe på denne gruppen barn: ”Å være et barn med et handikap som
ingen kan se eller forstå, innebærer å leve et ensomt liv. Du vekker andres vrede, skuffer dine
foreldre og, verst av alt, du vet at du ikke er ubegavet” (Eriksson og Cronström, udatert).
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vært et mål i seg selv. I den sammenhengen hadde vi stor nytte av to
skriveseminarer ved førsteamanuensis Nina Goga fra Høgskolen i Bergen.

Artiklene presenteres alfabetisk etter forfatter. Oppsettet viser senterets faglige
profil på tvers av fagområdene. Innholdet favner om tema fra praktisk pedagogisk
arbeid, foreldrearbeid, bruk av ulike verktøy, systemar- beid, samt informasjon om
spesifikke fagområder. Forfatterne står selv ansvarlig for innholdet i sin artikkel.

Takk til alle som har bidratt! En spesiell takk til avdelingsleder Thor-Arne Nilsen
som tok initiativet til denne boken.

Redaksjonskomiteen har bestått av representanter fra ulike fagområder ved
senteret. Vi har opplevd arbeidet som interessant, tidkrevende og lærerikt.

Bergen, desember 2010

Ellinor Hjelmervik, Gro Hartveit, Walther Olsen
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