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Leder
De feste av sakene Statped arbeider med, er komplekse. Det betyr
at de ofte er sammensatte og utfordrende på ulike plan.

Tone Mørk
direktør
Det spesialpedagogiske fagfeltets
egenart er på mange måter
kompleksitet, mangfold og sammensatte
problemstillinger. Men hva kan denne
kompleksiteten bestå i? I denne utgaven
av Statpedmagasinet dykker vi ned
i temaet spesialpedagogisk kompleksitet.
Temaet er aktuelt i en tid der det
spesialpedagogiske feltet oppleves å
være i endring, blant annet gjennom
stortingsmeldingen «Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO». Den sender
Statped inn i en omstilling. Omstillingen
skal ende opp i et mer spisset og tydelig
oppdrag, hvor vi i enda større grad vil
jobbe med de mest komplekse sakene
og sammensatte problemstillingene.

Å favne hele den spesialpedagogiske
kompleksiteten i en enkeltstående
utgave av Statpedmagasinet lar seg
ikke gjøre. Litt faglig påfyll og tanker om
temaet håper vi likevel å kunne gi. Vi
har snakket med ulike fagpersoner om
deres tanker rundt spesialpedagogisk
kompleksitet, se side 10. Vi har også
møtt tenåringsjenta Sofie. Utfordringene
hennes er mange, men med gode
fagfolk, gode ressurser og riktige tiltak
har de kommet inn på gode spor.
Samarbeid med flere aktører kan
også være komplekst. I denne utgaven
forteller en foresatt om sin opplevelse
av et komplekst hjelpeapparat og om
mulige løsninger, se side 20. Færder
kommune gir et innblikk i hvordan
samarbeidsmodellen BTI, Bedre
tverrfaglig innsats, har økt samarbeidet
på tvers av tjenester og fag. Du får
også tips om hvordan du tilrettelegger
for gode samtaler med barn, uavhengig
av barnets forutsetninger for å
kommunisere, se side 14.
Vi har også fått plass til litt annet
innhold. Koronapandemien har preget
alle deler av samfunnet dette året, og
berøres i dette magasinet. Les mer på
side 24. I dette nummeret finner du også
noen nye faste spalter.
God lesning!

Statpedmagasinet 1–2020 • 3

TEMA

SPESIALPEDAGOGISK KOMPLEKSITET

Sofe ville være
en del av nærskolen
Da Sofe (15) skulle velge ungdomsskole, var hun ikke i tvil.
Det var heller ikke rektor på nærskolen. CP, manglende talespråk
og komplekse medisinske utfordringer skulle ikke være til hinder
for hennes deltakelse i læringsfellesskapet på nærskolen.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen

– Jeg ville være sammen med de andre og bli tatt på alvor, sier Sofie. Foto: Morten Brun
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– Sofie slutter ikke å overraske, tross sine mange
og komplekse utfordringer, sier mor Trine Merete
Edler-Woll. Foto: Morten Brun

og mobbing og utestengelse. Men det
er også en historie om hva trygghet
har å si for å forløse læringspotensial,
om ei jente som stadig overrasker,
og om hvor mye som er mulig om
man har troen, riktige holdninger og
riktig kompetanse. Det er ressurs- og
mulighets-perspektivet de legger til
grunn, og ikke de begrensningene
som funksjonsnedsettelsen gir.

Overrasket
med Facebook-hilsen
– Jeg har det helt topp nå. Jeg ville
være sammen med de andre, forklarer
Sofie og kombinerer tegnspråk, ord og
talemaskin når hun kommuniserer. Hun
er opptatt av å bli tatt på alvor for den
hun er og av å få brukt ressursene sine.
Og det er ei aktiv og engasjert jente
vi møter, som elsker både musikk, fysisk
aktivitet og det å lære bort. Hun forteller
ivrig om at hun lærer barna å tegnsette
sanger når hun er ute i arbeidslivstrening
i en barnehage. Som andre tenåringer
finner hun musikk på YouTube, og hun
elsker å tegnsette ulike sanger.
Mor Trine Merete Edler-Woll mener
mange blir overrasket over alt datteren
får til.
– For å være ærlig så er Sofie ei helt
anna jente i virkeligheten enn slik hun
kan framstå på papiret, sier moren med
et lite smil.
Men hun forteller en historie om
ei jente som har vært gjennom tøffe
tak. Det er en historie om mange
sykehusbesøk, komplekse diagnoser

Å ha omfattende CP, epilepsi,
ernæringsutfordringer og å ikke ha
talespråk gjør situasjonen sammensatt.
Hendene er hennes munn. Likevel
vil Sofie lære, hun vil være sammen
med de andre, hun vil klatre – og hun
overrasker hele tiden.
Og overraske gjorde hun den
dagen mor tilfeldigvis oppdaget at
jenta satt og skrev bursdagshilsener til
familiemedlemmer, uten anelse om at
hun kunne skrive.
– Jeg ble mildt sagt sjokkert, sier mor.
Hun hadde bedt om å få en iPad og
verktøyet Skoleskrift 2. Der kunne Sofie
skrive og høre at det hun skrev, ble riktig.
Og plutselig hadde hun knekt koden.
– Vi har hele tiden trodd at hun
kan mye mer enn man skulle tro. Da
utryggheten og mobbingen forsvant,
forløste det en masse energi og
læringslyst for henne, forklarer mor.
Nå følger hun godt de læringsmålene
som er satt på skolen, gjør gjerne egne
Google-søk og har stor framgang.
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Møtt av kompetente voksne

Ble utfordret på verdisyn

Da Sofie skulle begynne på
ungdomsskolen, stod valget mellom
nærskolen og en spesialskole.
Foreldrene ville at hun selv skulle være
sentral i valget. De tok henne med til
Ra ungdomsskole i Larvik. Der ble
hun møtt av en rektor som med ekte
overbevisning sa: «Vi håper du vil
begynne hos oss.» Da var valget tatt.
Ingen har angret siden.
– Slike holdninger betyr alt. Det
handler om å bli møtt av kompetente
voksne som gjør det de kan for å forstå
og legge til rette. Nå får ikke Sofie nok
skole og kan ikke vente med å komme
seg av gårde, forklarer mor.

– Da Sofie banket på skoledøren, var
det bare ett svar. Selvsagt skal hun være
en del av Ra ungdomsskole, sier rektor
Simen Aas Løwer.
Rektor forteller om et sterkt møte med
jenta med sammensatte utfordringer.
– Det er enkelt å snakke om
inkludering og ha verdiene på papiret.
Det er når man blir utfordret i praksis,
at det settes på prøve. Da får vi testet
hva vi mener med en inkluderende skole
for alle, sier Aas Løwer.
Han legger ikke skjul på at det krever
sitt, men er mer opptatt av verdien det gir.
– Skolen er en arena for å bli
dannede mennesker. Det å være i et
læringsfellesskap med Sofie og ta
del i hvordan hun kommuniserer og
samarbeider, gir mye medlæring for dem
rundt. Samfunnet er ikke homogent. Da
kan heller ikke skolene være det, sier
den engasjerte rektoren.
Skolen hadde fra før lite erfaring med
denne typen elever. Det første de gjorde,
var å skaffe kvalifisert nøkkelpersonell.
Dette var nøkkelen. Rektoren trekker
fram spesialpedagogen Svanhildur
Kristjansdottir, som er ansatt ved
skolen. Hun har hatt kompetansen og
holdningen som har vært nødvendig for
å tilrettelegge for Sofie.
– Åpenhet, involvering, læring
i fellesskap og å sørge for å forankre hos
skoleeier er stikkord for å lykkes, mener
Aas Løwer.

Simen Aas Løwer.
Foto: Morten Brun
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Et koordinert lag i takt
er avgjørende
I komplekse saker er det mer kritisk enn i andre saker at laget
rundt barnet har tydelige roller, har samme verdigrunnlag og er
godt koordinert, mener PP-rådgiver Julie Nyegaard Hauger
i Larvik kommune.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen
– I saker med mange diagnoser og
sammensatte utfordringer blir det
ofte mange involverte. Da er tydelig
ansvarsdeling avgjørende og en viktig
suksessfaktor. Alle kan ikke jobbe
med alt. Vi har ulike roller og må jobbe
tverrfaglig, sier PP-rådgiveren.
Hun er også opptatt av at man må
våge å velge fokusområder, og at ikke
alt blir like viktig hele tiden.

Jobbe med overganger,
skape trygghet og lytte
Og resultater har det blitt. Det er ikke
hverdagskost å lykkes med å skape
et inkluderende opplæringstilbud på
ungdomsskolen for en elev med så
komplekse utfordringer.
– Vi jobbet mye med overgangen
til ungdomsskolen. Vi har gode
overgangsrutiner i Larvik kommune,
hvor blant annet trygghet og stabilitet er
blant målene. Sofies ønske om å gå på
ordinær skole ble vektlagt. Vi la til rette for
skolevalget hun og foreldrene skulle ta.

– Det er ikke hverdagskost å lykkes med å skape et
inkluderende opplæringstilbud i ungdomsskolen for
en elev med så komplekse utfordringer sier, PPrådgiver Julie Nyegaard Hauger. Foto: Morten Brun

– Det er mye å ta hensyn til når
man jobber i komplekse saker, og
tverrfaglighet er helt nødvendig.
Vi har ulike fagfelt som er like viktige,
og samarbeid blir avgjørende, mener
Nyegaard Hauger.
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Kan gå seg blind i diagnoser
I dag trives Sofie godt på skolen. Hun
er aktiv i egen læring. Hun deltar på
det hun kan av turer og fysisk aktivitet.
Det settes noe lavere opplæringsmål,
men likevel med utfordringer for å
oppleve mestring. Temaene må være
i hennes interesseområder. Sofie får
tett oppfølging fra spesialpedagog ved
skolen, men med felles møtepunkter
med klassen. Skolen har vært bevisst

på å jobbe med sosiale relasjoner og
finne egnede deltakelsesmuligheter for
henne. Hun veksler mellom opplæring
individuelt, i klasse og i grupper.
– I komplekse saker kan vi gå oss
blind i mange diagnoser, papir og behov.
Det er lett å se begrensinger og ikke
muligheter. Jeg tror nøkkelen er å se
forbi dette og fokusere på elevens beste,
sier Nyegaard Hauger.

Spisskompetanse blir viktig når
vanskene er komplekse
Det ble tidlig avklart at Statpeds kompetanse på lese- og
skriveopplæring i forbindelse med alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK), var det kommunen trengte bistand til.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen
– Det lokale apparatet hadde god
kompetanse og jobbet godt med
helhet, men skolen og PPT trengte
hjelp for å komme videre i lese- og
skriveopplæringen. Mange var involvert
i opplæringssituasjonen, og bildet var
utfordrende. Det var derfor viktig at
vi, som en del av laget rundt barnet,
samarbeidet og gikk i takt, sier Svein
Lillestølen.
Han har sammen med kollega Helene
Fulland i Statped jobbet i saken siden
Sofie gikk på barneskolen.
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Skrivegjennombrudd
Da Statped ble involvert, hadde Sofie
jobbet lenge med grunnleggende
lesing og skriving. Derfra viste det seg
vanskelig å komme videre.
– Vi valgte etter hvert å bygge på
prinsippene om helhetslesing med stegfor-steg-framdrift. Vi har tilpasset dette
til henne som ASK-bruker og brukt både
tegn og talemaskin, forklarer rådgiverne.
Sono Key, som følger med Tobii-en, var
et hjelpemiddel hun lærte å benytte.
Etter hvert kom gjennombruddet etter
lang tids jobbing.

– Det lokale apparatet trengte vår spisskompetanse på kommunikasjon, lesing og skriving,
sier Svein Lillestølen og Helene Fulland. Foto: Finn Ståle Felberg

– Skrivegleden og -interessen hennes
eskalerte da hun fikk satt skrivingen inn
i en meningsfull sammenheng. Dermed
begynte hun selv å skrive mer på eget
initiativ, noe som igjen gjør henne til en
bedre skriver, forklarer de to rådgiverne.
I dag kommuniserer Sofie smidig
multimodalt med tegn, gester, enkeltord
og talemaskin.

Komplekse utfordringer
påvirker lese- og
skriveopplæringen

Hvor mye tapper det kreftene at hun må
jobbe med kroppen for hvert tastetrykk?
Dette utfordret hvordan vi kunne jobbe
med lesing og skriving.
En annen faktor er at ting tar lengre
tid i hennes liv med CP og sammensatte
utfordringer. En tredje utfordring var det
sosiale. Statped er opptatt av å jobbe for
inkludering, med et nyansert og realistisk
blikk. Noen ganger er full inkludering
utfordrende, men man må snarere legge
til rette for gode møtepunkter, faglig så
vel som sosialt.

– Vi så at hvis vi skulle få til noe, måtte
vi tenke langsiktig. Mange utfordringer
kan påvirke hverandre negativt. Hvor
lenge kan vi for eksempel forvente at
hun kan konsentrere seg?
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Hvordan kan
«spesialpedagogisk
kompleksitet»
forstås?
«Spesialpedagogisk kompleksitet» kan romme mye, og ulike
personer vil ha ulik forståelse av og assosiasjoner til begrepet.
Vi har snakket med tre fagpersoner om deres tanker rundt
spesialpedagogisk kompleksitet.
Tekst: Eva Hongshagen
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– Språkets rolle er en naturlig
innfallsvinkel for meg i dette
spørsmålet, sier Wenche
A. Helland, tidligere kliniskarbeidende logoped og
nå førsteamanuensis ved
Universitetet i Bergen.
Wenche A. Helland.
– Kompleksitet i
Foto: Privat
vanskebildet er sentralt i mine
tanker. Det er sjeldent at barn
opptrer med en enkelt, isolert vanske.
Som regel er vanskebildet komplekst.
Ulike vansker kan overlappe i stor grad,
sier Helland og fortsetter:
– Jeg har forsket spesielt på språk og
språkproblematikk hos barn med ADHD
og autisme. Språkvansker forekommer
ofte som en kompliserende faktor i disse
gruppene. Hovedblikket er ofte på andre
symptomer, og språkproblematikken kan
lett overskygges av andre vansker.

Kompleksitet i fere ledd
Helland trekker linjen videre til
kompleksitet i utredning.
– Det er behov for tverrfaglige
utredningsteam. Med ulik fagkompetanse
kan det tegnes et godt og presist bilde
av barnet og dets behov. Vi må se hele
barnet i alt arbeid, ikke isolere det til ett
vanskeområde, sier hun.
Kompleksitet assosierer Helland også
til det større hjelpeapparatet rundt barnet.
– Det er mange involverte parter.
Det er barnet og hele dets miljø med
foreldre, skole, PPT og helsetjeneste.

Barn og foresattes stemme må få
komme til uttrykk og lyttes til i denne
kompleksiteten. Det er nødvendig for
å finne de rette pedagogiske grepene.
Barnet er ofte i stand til å si noe om
egne behov, og vi må lytte, sier Helland.

Varige og omfattende
Walter Frøyen, regiondirektør
i Statped sørøst, mener
det er viktig å skille mellom
kompleksitet som diagnose
og kompleksitet som
spesialpedagogisk utfordring.
– Spesialpedagogisk
utfordring er når et barn eller en
Walter Frøyen.
elev har to eller flere vansker
Foto: Anne Grethe
som opptrer samtidig og
Hellerud
gjensidig, negativt forsterker
hverandre. Det øker sjansen
for at det blir komplekst. Så kan man
kanskje snakke om bred kompleksitet,
for eksempel i tilfeller med tourettes
eller ADHD, som kan føre til lese- og
skrivevansker, men som mistenkes å
være for eksempel dysleksi, sier Frøyen
og fortsetter:
– Men vi kan også snakke om
kompleksitet ved vansker som er varige
og omfattende og gir seg utslag på flere
livsområder enn skolemessig læring.
Det går ut over språklighet, vansker med
skriftlighet, motorikk og sosialt liv. Det
øker kompleksiteten.
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En gradsdefnisjon
Regiondirektøren, som
blant annet har bakgrunn
som direktør for PPT og
spesialskoler i Oslo kommune,
fremholder at også smale
diagnoser potensielt kan
være komplekse.
– For eksempel det å
være uten syn eller hørsel.
Mirjam
Harkestad Olsen.
Det kan være komplekst å
Foto: Morten Brun
benytte kompenserende
tiltak og verktøy. Et godt
eksempel er cochleaimplantat. Du har
fortsatt diagnosen døv, men har fått et
hjelpemiddel du må lære å bruke, sier han.
Frøyen er også klar på at hva som er
komplekst for én skole, ikke trenger
å være det for en annen.
– Spesialpedagogikk på én skole kan
være allmennpedagogikk på en annen.
Kompleksitet er en gradsdefinisjon med
store variasjoner, sier han.

Kompleksitet i alt
Mirjam Harkestad Olsen, professor ved
UiT Norges arktiske universitet, arbeider
med og forsker på spesialpedagogiske
problemstillinger. Hun assosierer
kompleksitet med alle deler av
spesialpedagogikken.
– Begrepet spesialpedagogikk
og barnets behov er komplekst,
fagfeltet er komplekst, og den
forventningen vi har til og som ligger
hos spesialpedagogene, er kompleks.
For meg reflekterer spesialpedagogisk
kompleksitet mangfoldet innenfor det
spesialpedagogiske feltet, sier Olsen,
som også er seniorrådgiver i Statped.
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– Etter mitt syn er det en for mager
tilnærming å se på spesialpedagogisk
kompleksitet som sammensatte og
komplekse vansker eller sjeldne
diagnoser. Kompleksitet er mer enn
det, sier hun og fortsetter:
– Selv det som fremstår som enkelt,
kan være komplekst nok til at barnet
trenger mer hjelp enn hjemkommunen
kan gi. Ressursmessig må man gjøre
avgrensinger mellom tjenestenivåer, men
det er varianser og glidende overganger
som verken stortingsmeldingen eller
regelverket tar god nok høyde for,
mener professoren.

Flerfaglig kompetanse
Forskeren mener det er vanskelig
å snakke om spesialpedagogikk som
ikke er kompleks.
– Ethvert barns behov gir en
kompleksitet i seg selv. Barn er ulike,
med ulike forutsetninger og evner, og
må møtes på ulike måter, selv om de
tilsynelatende har et enkelt behov,
mener hun.
I dette ligger også den komplekse
rollen spesialpedagoger har i sitt yrke,
mener Olsen.
– Spesialpedagoger må holde seg
oppdatert på flere fagfelt. Vi måte vite
noe om blant annet sosiologi, medisin,
helsefag, sosialfag, psykologi og
pedagogikk. Det gir diagnoseforståelse,
samarbeidsevner overfor ulike parter
med ulike interesser, kunnskap om
hvordan vi etablerer gode relasjoner
og hvordan vi kan forstå og bli kjent
med barnet, og selvfølgelig høy faglig
kompetanse i fag som skal tilrettelegges.

Statped.no
– en verktøykasse for
spesialpedagogikk
På statped.no fnner du
læringsressurser og mye annen
informasjon som kan være nyttig
i din arbeidshverdag.
Besøk statped.no!
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Barn skal høres
– uansett kommunikasjonsforutsetninger
Tross barns rett til å bli hørt i
alle saker som angår dem, er
det lite spor av samtaler med
barn i skriftlige dokumenter
som omhandler barn.
Doktorgradsstipendiat Kristin
Dypvik har gode råd for å
lykkes i samtaler med barn.
Tekst: Eva Hongshagen
Som tidligere spesialpedagog
i barnehage og PP-rådgiver i Trondheim
kommune har Kristin Dypvik lang
erfaring i å snakke med barn.

Kristin Dypvik.
Foto: Privat

Hun sier nøkkelelementer for en fruktbar
samtale er den voksnes evne til å skape
en relasjon med barnet, samt en trygg
atmosfære, spesielt når temaet er
vanskelig eller barnet har utfordringer
med å uttrykke seg.
– Som voksen har du ansvar for
å legge til rette for at barnet kan ytre
seg. Kunnskap om barn og kunnskap
om kommunikasjon med barn har stor
betydning, ikke bare for hvilke muligheter
du gir barnet for å fortelle, men også
for hvordan barnets stemme blir hørt,
dokumentert og brukt i videre arbeid,
sier Dypvik, som underviser i spesialpedagogikk ved NTNU og er doktorgradsstipendiat samme sted.
– Barn med store og sammensatte
vansker kan ha utfordringer med
å uttrykke egne behov. Enkelte av
barna har svak egenopplevelse og svak
opplevelse av egne behov. Din kunnskap
om barn generelt, og dette barnet
spesielt, er avgjørende for hvordan du
klarer å legge til rette for en samtale,
sier doktorgradsstipendiaten.

Samarbeidsprosjekt
Både forberedelser og struktur er
avgjørende for samtalen. Hva skal dere
snakke om og hvorfor? Hvilken situasjon
er barnet i? Hvordan er barnets fungering
og forutsetninger?
– I møte med barnet må den voksne
si noe om hva dere skal snakke om og
hvorfor. Si også hvor lenge samtalen
skal vare. Hold deg til ett tema om
gangen. Språket må tilpasses barnets
forutsetninger. Gi også barnet mulighet
til å stille spørsmål, og avtal gjerne
stoppsignaler for pauser, sier Dypvik.
Dypvik beskriver videre samtalen
som et samarbeidsprosjekt. Målet er at
barnet skal uttrykke seg mest mulig i fri
fortellende form.
– Det oppnås gjennom åpne spørsmål,
aktiv lytting og å bekrefte barnet. Voksne
må vise at de tar barnet på alvor. Det gjør
vi gjennom empati, ærlighet og respekt
i møte med barnet. Vi må være gode
til å observere og tolke barnets behov.
Medvirkning handler om å forstå barnets
intensjon. Barnets stemme er å se
barnets initiativ når det strever, sier hun.

Støtte til kommunikasjon
For noen barn kan det også være godt
med støtte til kommunikasjon.
– Det kan være noe å holde i, å ha en
figur å leke med eller å tegne samtidig
som man prater. Det kan skape trygghet
i kommunikasjonen, sier Dypvik, som
også har bidratt til Statpeds e-læring om
barnekonvensjonen.

– Barns stemme handler om mulighet
til å uttrykke seg. Retten til å bli hørt
innebærer også retten til ikke å si noe,
men det skal legges tilstrekkelig til rette
slik at barn får en reell mulighet til å si
noe om hvordan de har det, sier hun.

►
►
►
►
►
►

Hvilke åpne spørsmål bør du
stille ut fra barnets alder?
3 år: hvem og hva
4 år: hvem, hva og hvor
5–6 år: hvem, hva, hvor og hvordan
7–8 år: hvem, hva, hvor, hvordan og når
9–10 år: hvem, hva, hvor, hvordan og når
11+: hvem, hva, hvor, hvordan og når

Tips for å få til en god samtale

►
►
►
►
►
►
►

Vær forberedt.
Etabler god kontakt og atmosfære.
Bruk åpen dialog som fremmer fri
fortelling.
Lytt til og bekreft det barnet forteller.
Forsikre deg om at du har hørt og
forstått det barnet ønsker å formidle.
Avslutt på en god måte slik at barnet
føler mestring.
Bruk barnets perspektiver og
opplevelser i ditt arbeid med å gjøre
gode vurderinger for barnets beste.

Noen barn bruker alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK) for
å uttrykke seg. Les mer på statped.no
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TEMA

SPESIALPEDAGOGISK KOMPLEKSITET

En modell
for tverretatlig

samarbeid

Samarbeid på tvers av tjenester og fag kan være en utfordring.
Denne kompleksiteten har Færder kommune møtt ved å ta i bruk
BTI-modellen, Bedre tverrfaglig innsats.
Tekst: Eva Hongshagen
Synne Vintervold Asmyhr og Katrine
Sørlie er henholdsvis fagleder og leder
i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
i Færder kommune.
– BTI-modellen gir struktur og felles
faglig innramming for arbeid med barn
og unge. Den har tydelige mål om
tidlig innsats, systematisk arbeid og
medvirkning, sier Asmyhr.
Tidligere undersøkelser viste at
Færder kommune, før de tok i bruk
modellen i 2014, strevde med tverrfaglig
samhandling. Med BTI-modellen,
forankret fra topp til bunn i kommunen,
er situasjonen endret.

16 • Statpedmagasinet 1–2020

Koordinerer tjenester
Å samordne tjenester er et av målene
med modellen. Modellen baserer seg
på fire nivåer for samhandling, fra
avklaringer om et eventuelt behov for
tiltak til mer komplekse samarbeid der
flere tjenester er involvert.
– Det er en modell for koordinerende
innsats. Modellen vektlegger nærhet til
brukerne og de pedagogiske arenaene.
Utfordringer skal løses så nær barnet
som mulig, sier Sørlie og fortsetter:
– I denne modellen kobles foresatte
og barn på så fort det er en bekymring,
eller det modellen kaller en undring på
nivå 0. Når dette blir tatt tak i tidlig, og
foreldre og barn kobles på fra første
stund, unngår vi samtaler som starter med
«nå er vi så bekymret!». Henvisning til
PPT eller andre hjelpetjenester kommer
heller ikke som lyn fra klar himmel når
foresatte og barn har deltatt fra starten.

Katrine Sørlie og Synne Vintervold Asmyhr fra PP-tjenesten i Færder kommune.
Foto: Færder kommune

Flere nivåer
– Færder kommune har satt inn støtet
på arenaer der barn og unge lever
livene sine. Det var viktig for oss å
være nærmere skoler og barnehager.
Et tverrfaglig lag med barnevern,
helsesykepleier og PPT er regelmessig ute
i skoler og barnehager, forteller Asmyhr.
I tillegg har kommunen en spesialpedagog i hel stilling i hver barnehage.
Dette er ikke noe modellen legger opp
til, men er like fullt en viktig brikke i

arbeidet. Spesialpedagogens mandat
er å jobbe forebyggende, i tillegg til å
jobbe med enkeltbarn. De to forteller at
BTI-modellen har avdekket flere saker
på et tidligere tidspunkt enn før. Antallet
enkeltvedtak om spesialpedagogiske
tiltak i kommunens barnehagesektor
er halvert.
– Barn får hjelp og god utviklingsstøtte
tidligere, og PPT får færre og riktigere
henvisninger for barn med mer
sammensatte utfordringer, sier Sørlie.
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TEMA

SPESIALPEDAGOGISK KOMPLEKSITET

Stafettholder

Kurs og verktøy

I BTI-modellen er handlingsveiledere,
verktøy i form av ulike skjemaer og
begreper som «stafettholder» og
«stafettlogg» bidrag til koordinering
og sammenheng mellom tjenestene.
– Stafettholderen er ansvarlig for
å koordinere tjenestene og følge
opp brukeren. I utgangspunktet skal
stafettpinnen være nærmest mulig
barnet, men i komplekse saker med
behov for flere hjelpetjenester over
tid kan den ligge hos andre enn skole
og barnehage, forklarer Asmyhr.
På de øverste nivåene for
samhandling kan det også være
tjenester utenfor kommunen som
involveres.
– BTI-modellens systematikk har
også en positiv effekt for kontakten
med eksterne samarbeidspartnere
utenfor kommunen. For eksempel
har vi et nært og godt samarbeid med
spesialisthelsetjenesten og Statped.
De gode sakene er der vi har tett
dialog og tidlig får avklart hvem som
tar ansvar for hva, sier hun.

De to PPT-ansatte trekker frem felles
forståelse av BTI-modellen i alle ledd
som en forutsetning for å lykkes. Kurs,
e-læring og felles arenaer er også
viktige elementer i å forstå, bruke og
vedlikeholde kunnskap om modellen
og være bevisst fagkompetansen som
trengs.
– I kommunen har vi også en peptalk
hver mandag, med en halvtime der vi tar
opp aktuelle temaer. Det skjer på tvers
av hjelpetjenestene og er en arena for
utveksling av informasjon og for å ta tak
i tverrfaglige problemstillinger, sier Sørlie.
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BTI – Bedre tverrfaglig innsats

►
►
►
►

BTI skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats, uten brudd i oppfølgingen.
BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning og medvirkning.
BTI er en samhandlingsmodell på fire nivåer. Laveste nivå beskriver om det er behov
for ekstra oppfølging eller innsats. Øverste nivå beskriver mer kompleks samhandling
mellom flere tjenester og brukeren.
Forløpet koordineres der én aktør, stafettholderen, er ansvarlig for at den tverrfaglige
samhandlingen dokumenteres i en stafettlogg som knytter brukeren, innsatsene,
tjenestene og nivåene sammen.
Kilde: Helsedirektoratet
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TEMA

SPESIALPEDAGOGISK KOMPLEKSITET

Ønsker koordinatorer med
«hovmesterblikket»
Ragnar Skaug er far til en gutt med utviklingshemming og behov
for fere ulike tjenester. Han kunne ønske seg en koordinator med
myndighet og tid. En som ser helheten i sønnens hjelpebehov.
Tekst: Eva Hongshagen
– Det har vært mange personer
og instanser å forholde seg til som
foresatt til et barn med behov for hjelp.
Hjelpeapparatet oppleves uoversiktlig.
Å ha en koordinator som ser helheten og
kan hjelpe, støtte og avlaste foreldre, er
kanskje det aller viktigste i en kompleks
hjelpesituasjon, sier Ragnar Skaug.
Skaug er far til 21 år gamle Eimund,
som er moderat psykisk utviklingshemmet. Faren forteller at helsevesenet
og skolen har vært de store sektorene
familien har måttet forholde seg til,
i hovedsak på kommunalt nivå, men
også på fylkesnivå med videregående
opplæring.

Rammebetingelser
– Det er utrolig godt å forholde seg til
noen med oversikt, og det motsatte er
ille. Det som har vært mest vanskelig
og vondt, er opplevelsen av tilfeldigheter.
En koordinator ville vært til stor hjelp.
Et menneske med helhetsperspektiv
i et komplekst og vanskelig landskap,
mener han.
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Skaug etterlyser bedre rammebetingelser for en slik koordinatorrolle.
– De må ha tid nok til å gjøre jobben,
og de må ha kompetansen til å se
helheten. De må også ha myndighet til
å ta beslutninger og iverksette tiltak.
Uten myndighet må temaer bringes
videre, og da renner det fort ut i sanden,
mener han.

Sentralt styrt?
Som styremedlem i Handikappede Barns
Foreldreforening er Skaug i kontakt med
mange foresatte som har mange aktører
involvert i barnas hjelpetilbud.
– Med forbehold om at vi kan ha
et skjevt virkelighetsbilde basert på
de historiene vi får, opplever vi at det
er store forskjeller fra kommune til
kommune. Der spiller nok økonomi
og kompetanse en rolle. Innsparinger
og endringer skjer etter de beste
intensjoner, men kan slå feil ut og
skape varierende tilbud og opplevelser
etter hvor du bor. Kanskje skulle
koordinatorrollen vært et statlig ansvar,
hvor kommunene fikk øremerkede
ressurser? avslutter Skaug.

Ragnar Skaug sammen med sønnen Eimund. Foto: Privat
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Hva er dine beste
tips for å få til et

godt samarbeid
når fere aktører
er involvert?

– Mitt beste tips er å sørge for at en god arbeidsallianse
er på plass. God relasjon mellom partene, enighet om
mål og oppfølging og tiltak for å nå målene. Kvaliteten på
relasjonene er etter min mening avgjørende for hvor godt
samarbeidet blir. Har deltakerne en «besøksrelasjon»
med hyggelig tilstedeværelse uten å ta ansvar? Har de
en «klagerelasjon» og er mer opptatte av hva andre
må gjøre, uten å se seg selv som en del av løsningen?
Eller har de en «kunderelasjon» der partene sammen
identifiserer problem og finner løsninger? Aktørene bør
ha god kjennskap til hverandre i utgangspunktet. Det
kan oppnås med faste møtepunkter hvor samarbeid
diskuteres. Aktørene har gjerne et utydelig og mangelfullt
bilde av hva de andre egentlig gjør. Vi har god erfaring
med å ha mindre framlegg for hverandre. Det oppleves
som kompetanseheving, i tillegg til at vi kan samarbeide
bedre. Mitt tips er altså at det må gjøres en jobb i forkant.
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Rolf Øistein
Barman-Jenssen
Enhetsleder for PPT
i Tromsø kommune

Liv Ingunn
Heie Medhaug
Leder for PPT
i Etne og Vindafjord

– Samarbeid i fagfellesskap er viktig. Respekt, tillit,
god kommunikasjon og profesjonalitet i ulike roller
er bærebjelker i arbeidet. Kommunen har utviklet
felles holdninger og verdier. PP-tjenesten deltar i
utviklingsarbeid for å utvikle felles forståelse for at
vi har ulike roller og samtidig hører sammen på tvers
av tjenester og aktører. Haugalandsløftet var et
forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt på tvers
av kommuner, tjenester og aktører. Våre kommuner
utviklet skriftlige samarbeidsrutiner. PP-tjenesten
jobber i BTI-kommuner. Prosjektet «Barn og unges
helseteneste» involverte brukere, kommunale tjenester
og spesialisthelsetjenesten. Det ble utviklet kart over
tjenestene, med oversikt over de ulike tjenestenes
rolle og ansvarsområde og informasjon for barn,
unge og foresatte. Veilederen er en viktig ressurs
og er tilgjengelig på helse-fonna.no/barn-og-ungeshelseteneste.

– De involverte må ha en felles forståelse av hva som
er målsettingen med samarbeidet. Gjelder samarbeidet
personsaker, er det vesentlig at de involverte har
personen det gjelder, i sentrum, og evner å trekke inn
personens perspektiv. Ofte er det ulike faggrupper
med ulike ansvars- og arbeidsområder som skal
delta i samarbeidet. Da kan det være klokt med en
forventnings- og rolleavklaring. I prosessen må man
ha respekt for hverandres fagfelt. Samarbeid har
blant annet til hensikt å analysere og gripe an fra flere
vinkler, slik at løsningene kan bli mest mulig helhetlige
og samtidige på vei mot målsettingen. Det innebærer
blant annet at alle må ta sitt delansvar og ha tillit til
at de andre involverte tar sitt. Et samarbeidsklima
preget av åpenhet, mulighet til refleksjon og realistiske
forventninger til løsninger er, ut fra min erfaring,
grunnleggende for et godt samarbeidsklima.

Hege Odberg
Virksomhetsleder for PPT
i Porsgrunn kommune
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DIGITAL UNDERVISNING

Digitaliseringen og
barn med særskilte

opplæringsbehov

Hva lærte vi av koronasituasjonen når det gjelder barn og unge
med særskilte opplæringsbehov? Og hvilke spesialpedagogiske
utfordringer og muligheter gir digital undervisning? Statpedrådgiverne Elisabeth Øverland og Yuliya Haugland har sammen med
avdelingsleder Aud Mork Bredesen oppsummert noen erfaringer.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen
– Vår erfaring er at elevene har hatt
ulike opplevelser av hjemmeskole
og fjernundervisning, sier de erfarne
rådgiverne. De trekker fram to grupper som
representerer erfaringer i ytterpunktene.

Positive erfaringer for de stille
og følsomme
Den ene gruppa består av elever som er
stille og forsiktige og følsomme for støy i
klasserommet. De opplever mye stress ved
å være på skolen.
– Disse elevene har hatt en rolig og fin
periode med mulighet til å konsentrere seg
om skoleoppgavene. Det har vært godt og
trygt å kunne ta pauser når de selv trenger
det, og å slippe å forholde seg til en del
sosiale settinger. De har «blomstret» og
funnet motivasjonen for skolearbeid. De
foresatte har sett at barna mestrer mer enn
ellers. Nå uttrykker de engstelse for at de
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vil miste denne «nye» skolehverdagen,
og at skoleopplegget på nett skal bli
begrenset og kanskje forsvinne helt.

Krevende hjemmeskole for
elever som trenger mye støtte
Den andre gruppa består av elever med
svake selvstyringsfunksjoner som en del
av vanskebildet.
– Disse har behov for tett støtte fra
voksne for å komme i gang med oppgaver
og konsentrere seg over tid, og de har
behov for faste rutiner og strukturerte
dager. Flere av disse elevene har hatt det
vanskelig. Mange av dem har ikke fått det
individuelt tilpassede opplæringstilbudet
de har rett til, og har måttet forholde
seg til klassens generelle plan, forklarer
rådgiverne.
Noen har ikke hatt den nødvendige
dialogen med læreren gjennom perioden,
og mange foresatte har følt at de har
måttet tvinge barnet sitt gjennom alle

skoleoppgavene. Dette har ført til
negative samspillsituasjoner.
– Vi kjenner til flere barn som har
sagt at de aldri vil lese mer, aldri gjøre
matte mer, og at de ikke vil tilbake på
skolen igjen. Noen foresatte har også
lærevansker selv, og dette kan gjøre
det vanskelig for dem å være gode
veiledere for sine barn, sier Øverland,
Haugland og Mork Bredesen.

Tett dialog med eleven og
de foresatte
Felles suksessfaktor for elever med
spesielle behov har vært at læreren
er tilgjengelig for eleven på digitale
plattformer. Læreren har hatt jevnlig
dialog med eleven og foresatte med
tanke på å lage et godt strukturert digitalt
opplegg som ivaretar elevens interesser,
læringsstiler, styrker og vansker.
Eleven har hatt mulighet til å påvirke
innhold og arbeidsformer, og elevens

stemme har blitt hørt. Opplegget har
vært tilpasset underveis etter innspill og
tilbakemeldinger fra eleven og foresatte.
Foresatte har fått veiledning om hvordan
de kan støtte barnets digitale læring på
en god måte.

Alle elever har følgende
grunnleggende behov i en
læringssituasjon:

►
►
►
►
►

å forstå
å oppleve mestring
å få anerkjennelse
å oppleve mening og sammenheng
å oppleve tilhørighet og sosial
samhandling med andre
A. Hauge, 2005
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DIGITAL UNDERVISNING

– Som spesialpedagog
ble jeg utfordret
– Koronasituasjonen har lært oss hvilke muligheter, men også
hvilke utfordringer, digitalisering skaper for elever med spesielle
behov, sier spesialpedagog Stine Hatt Fossli ved Østensjø skole.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen

lærere, sier spesialpedagogen, som har
vært aktiv i Facebook-gruppa «Koronadugnad for digitale lærere».

Krevende for foreldre
Hun har brukt videokonferanse mye og
har brukt tid på å få i gang og sortere for
mange av elevene. Foreldrene til disse
barna har hatt en mer krevende situasjon
enn mange andre. Hun har erfart at hun
har måttet justere forventningene og de
faglige kravene når rammene er mer
utfordrende.
Stine Hatt Fossli. Foto: Morten Brun

Hun ble kastet rett inn i det da
koronaviruset kom, og måtte tenke nytt.
Til daglig har hun ansvar for både elever
med store og komplekse utfordringer,
elever med lese- og skrivevansker,
elever med ADHD og elever med
språkvansker.
– Jeg har måttet være tett på.
Mange av elevene trenger at vi følger
dem opp hele tiden. Jeg har vært
hjemme hos dem. Jeg har vekket dem
om morgenene, hatt tett dialog med
foreldrene, og har i det hele tatt hatt en
annerledes hverdag enn mange andre
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Positivt for dem som strever
sosialt
– For elever som strever sosialt på
skolen, har dette vært positivt. De
har fått ro og sluppet å bruke energi
på sosiale forhold. De har økt sitt
læringsutbytte, føler seg mer sett og
har blitt mer selvstendige, sier Hatt
Fossli. Hun har fått mange positive
tilbakemeldinger fra foreldre til denne
typen elever.
– Jeg tenker at det handler om at de
føler seg mer sett av meg som lærer.
De får konsentrert seg bedre. Kort sagt:
De som tar mindre plass, har fått mer
plass, sier hun.

Utfordrende for dem med
komplekse vansker
For dem med de mest komplekse
utfordringene har situasjonen derimot
vært vanskeligere. Strukturen har vært
utfordrende og hjemmesituasjonen
krevende. Når alt foregår på skjerm
uten konkreter og taktilt materiell, blir
det utfordrende. Noen er også uten
tilgang til PC.
– Vi har brukt mye tid bare på å
organisere skoleundervisning, og alt tar
lengre tid, forklarer spesialpedagogen.

Og slik oppsummerer hun erfaringene:
– Gode etablerte relasjoner er
helt avgjørende for å få ting til å
fungere digitalt. Jeg tar med meg at
digitaliseringen kan være en god løsning
for mange som strever med fravær eller
med det sosiale. Du kan være med
selv om du er hjemme. Hun har også
lært at det å utnytte elevenes digitale
kompetanse kan være viktig. I stedet for
å si at de bruker altfor mye tid på skjerm,
bør vi benytte oss av dette. Være
nysgjerrige på det de gjør.

Foto: Morten Brun
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FAGFORNYELSEN

Haukåsen
spesialskole

Slik har

forberedt seg til

fagfornyelsen
– Forståelsen av et profesjonelt
læringsfellesskap har endret seg
i arbeidet med nye læreplaner,
sier Merete Skolla, rektor ved
Haukåsen skole i Oslo.
Tekst: Eva Hongshagen

Merete Skolla.
Foto: Haukåsen
skole

Ved Haukåsen spesialskole
i Oslo kom ledelse og lærere frem
til at endringene i forbindelse med
fagfornyelsen måtte forvaltes av
dem sammen, som et profesjonelt
læringsfellesskap. Utviklingsarbeid og
forberedelser har skjedd systematisk.
Lærende møter, kafémetodikk,
gruppearbeid og felles diskusjoner er
blant metodene som er brukt.
– Vi prøver å utvikle en felles
forståelse av mål og målsettinger og
kobler sentrale begreper til eksisterende
praksis. Hva er dybdelæring for oss?
Hva er kjerneelementer for oss? sier
rektoren.
Ulike faggrupper har snakket om
ulike fags relevans. Det er opprettet en
felles OneNote med forskningsnotater,
kildehenvisninger og skriftliggjøring av
arbeidet.
– Det fungerer godt. Det er blitt et
dynamisk arbeidsdokument for oss, samtidig som vi kan finne tilbake til tidligere
arbeid, sier rektoren og understreker
samtidig at arbeidet ikke er ferdig.

Deler god praksis
Profesjonelle læringsfellesskap
kjennetegnes ifølge rektoren av
systematisk arbeid med dokumentasjon,
kartlegging og drøfting og evaluering av
tiltak, kombinert med forskning.
– Noen ganger i spesialpedagogikk,
eller kanskje i all pedagogikk, kan
vurderingene være subjektive. Vi ønsker
at vurderingene deles og samkjøres.
Dermed deler vi god praksis med
hverandre. Forskning viser jo at tett,
systematisk lærersamarbeid bidrar
til elevenes læring og utvikling, sier
rektoren, som har over 80 elever og
130 ansatte ved sin skole.

Fagfornyelsen

Nye muligheter
De nye læreplanene gir mulighet til
å se på opplæringens målsettinger
på en ny måte, slik rektoren ser det.
– Kunnskap og kompetanse ses
i nye sammenhenger. De nye læreplanene, vektlegger dybdelæringsprosesser på tvers av tradisjonelle
faggrenser for å støtte elevenes
utvikling. Livsmestring i all sin
kompleksitet er målsettingen. Det er vi
positive til, sier rektoren, og legger til:
– Som kommunal skole er vi omfattet
av samme regler og retningslinjer
som andre skoler. Det er spennende
at vi opplever å dele overordnede
målsettinger med ordinære skoler, og
at én læreplan kan romme all læring.

►
►
►
►
►

Alle læreplaner for fag i grunnskolen
og videregående opplæring fornyes
Det er innholdet i fagene, ikke fagene,
som er nytt
Nye læreplaner gjelder fra august
2020, men innføres trinnvis over en
periode på tre år
Overordnet del av læreplanverket er
ny og gjelder fra skolestart i 2020 for
alle trinn
Læreplanverket har tre tverrfaglige
temaer: demokrati og medborgerskap,
folkehelse og livsmestring og
bærekraftig utvikling
Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Tema: Korona
Spørsmål fra PPT:

Hvordan kan vi på best mulig måte
følge opp elevens skolehverdag etter
perioden med stengte skoler?
Svar:
Ta gjerne en ekstra sjekk med både
eleven, foresatte og skolen for å høre
hvordan det går med dem. Har noe
endret seg i løpet av denne perioden?
Hvordan har denne annerledesperioden
påvirket hverdagen til barnet/eleven?
Dette har vært en krevende tid for
mange, og det kan være godt å få
oppdatert hverandre om hvordan
det har vært.

Spørsmål fra barnehage/skole:
Har dere tips til gode apper for
tilrettelegging for elever med leseog skrivevansker som elevene kan
benytte hjemmefra?
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Svar:
Sjekk ut webinaret «Happy Apping»
på statped.no. Her finner du mange
gode tips! For eksempel om hvordan
du kan strukturere undervisningen
hjemmefra, eller hvordan du kan
benytte «Engasjerende leser».

Spørsmål fra foresatte:

Hvordan bør enkeltvedtaket om
spesialundervisning gjennomføres i
forbindelse med koronasituasjonen
og et redusert skoletilbud?
Svar:
Utdanningsdirektoratet sier tydelig at
«elever som har enkeltvedtak om for
eksempel spesialundervisning (…),
skal som hovedregel få det tilbudet
som følger av vedtaket». Med andre
ord er ikke skolen automatisk fritatt
fra dette. Samtidig er det klart at skolen
står i en svært krevende situasjon,
og det er mange hensyn som skal tas.
Nøkkelen til en god løsning vil være
dialog og samarbeid mellom eleven,
foresatte, skolen og PPT. Du finner
mer informasjon om dette på udir.no
og statped.no.

Tema: Overganger
mellom barnehage og
skole eller til ny skole
Spørsmål fra PPT:

Hva må vi i PPT fokusere på for å få til
en god overgang?
Svar:
Vurder i god tid før overgangen,
i samarbeid med foresatte, barnehage/
skole, om det er nødvendig med en ny
sakkyndig vurdering. Sørg for tidlige
overføringsmøter mellom elev, foresatte,

barnehage, skole og PPT. Ha et møte
med den nye skolen for å sikre at de
er innforstått med hva eleven trenger
basert på den sakkyndige vurderingen.
Følg opp tett etter oppstart.

Spørsmål fra barnehage/skole:

Hva må vi i barnehage/skole fokusere
på for å få til en god overgang?
Svar:
Nøkkelen til suksess er å begynne
å forberede seg tidlig og ha jevnlig
dialog med alle parter. Eleven og
foresatte vil tidlig trenge informasjon
om overgangen samt hva som vil
møte dem i fremtiden. La eleven få
se klasserommet, andre oppholdsrom,
kantina, gymsalen og uteområdene.
La eleven tidlig få vite hvilke lærere
de kommer til å få, og hvilken klasse
de skal gå i. Barnehagen/skolen som
eleven går på, må informere om hva
som er prøvd ut av tiltak, og hva som
har funket og ikke funket. Det er viktig
at den nye skolen får sjanse til å bli
kjent med eleven som skal begynne!
Man må vurdere om skolens ansatte
har tilstrekkelig kompetanse om
elevens behov. Vær tidlig ute med
kompetanseheving, for eksempel

gjennom e-læring. Er det tekniske og
praktiske på plass? Kjenner skolen til
elevens kommunikasjonsform? Bruker
eleven for eksempel tegn-til-tale? Har
skolen erfaring med bruk av mikrofon?
Har skolen de verktøyene og hjelpemidlene som eleven tidligere har benyttet?
Det finnes mange tips på våre nettsider
angående ulike tilpasninger og tiltak.

Spørsmål fra foresatte:

Hva må vi som foresatte fokusere
på for å få til en god overgang?
Svar:
Som foresatt har du uvurderlig kunnskap
om ditt barn og dets behov, og du veit
også mye om hva som må tilpasses
for å møte ditt barns behov. Mange
barn/elever profitterer på det som er
konkret. Kanskje er det en god støtte
å ha bilder av viktige personer og rom
på den nye skolen, som man kan se
på og snakke om sammen? Å besøke
skolen og dens uteområder jevnt frem
mot overgangen kan for mange være
en god forberedelse. Gjerne med det
fremkomstmiddelet som er tenkt brukt
i hverdagen.
Besøk gjerne statped.no for flere tips.

Kontakt Spør oss-tjenesten med
dine spørsmål om spesial-pedagogikk på
statped.no

22 90 28 88

spor-oss@statped.no

Spørsmålene i spalten er ikke direkte hentet fra Spør oss-tjenesten,
men berører områder tjenesten ofte får spørsmål om.

Statpedmagasinet 1–2020 • 31

KOMMENTAR

MELD. ST. 6 (2019–2020)

Tett på – kompetanse
og samhandling
Stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende
fellesskap omhandler endring i Statpeds rolle som spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.
Meldingen understreker at det er kommuner og fylkeskommuner
som har ansvaret for at alle barn og elever får et godt barnehageog skoletilbud. Meldingen omtaler hvilken kompetanse
Statped skal tilby, og dermed hvilken kompetanse kommuner/
fylkeskommuner selv må ta ansvar for.
Tekst: Jorun Sandsmark,
spesialrådgiver i KS

Jorun Sandsmark. Foto: Pressefoto KS
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For å lykkes med omstillingsprosessen
der Statpeds mandat begrenses og
kommunenes/fylkeskommunenes ansvar
understrekes, er det viktig at kommuner/
fylkeskommuner har nødvendig
kompetanse. Stortingsmeldingen
Tett på gir tydelige signaler om hvilke
spesialpedagogiske fagområder Statped
skal tilby veiledning i, og dermed også
forventninger til hvilken kompetanse
kommuner og fylkeskommuner selv
må ha. For kommuner/fylkeskommuner
er det viktig å se disse kompetanseforventningene, og eventuelle egne
føringer om kompetanse, opp mot
den faktiske kompetansen kommunen/
fylkeskommunen har, for å avdekke
eventuelle kompetansegap. Det kan
være kompetansegap, eller god
kompetanse, i ulike tjenester, hos
ulike ansattegrupper og/eller i ulike
fagområder, for eksempel at lærere
i skolen mangler kompetanse

i lesedidaktikk eller at spesialpedagoger
i PPT mangler samhandlingskompetanse.
Hvordan gapet fylles, bør fremgå av
kommunens eller fylkeskommunens
kompetanseplan. Kompetanseløftet
i spesialpedagogikk og inkluderende
praksis vil være et viktig virkemiddel for
å heve kompetansen til allerede ansatte
medarbeidere.
For å lykkes med omstillingsprosessen
er det også viktig å avklare hvilke
arbeidsformer Statped skal benytte når
de skal bistå kommuner/fylkeskommuner
med sin kompetanse. Hvilken
kompetanse kan tilbys som nettartikler?
Hvilken hjelp kan gis via chat eller ikkeavtalt veiledning? Hvilken kompetanse
må det gjøres avtaler om, og når skal
det opprettes sak for at kommunene/
fylkeskommunene kan få kompetent hjelp?
Det ligger prinsipielt til den enkelte
kommune og fylkeskommune å
bestemme hvilke av deres ansatte og

tjenester som skal ha kontakt med
Statped. Skal det være PPT som
kan og skal ta kontakt, skal det være
barnehagestyrere eller skoleledere, eller
skal enkeltlærere kunne be om hjelp?
Det kan selvfølgelig virke krevende
for Statped å måtte forholde seg til
at kommunene/fylkeskommunene
opererer ulikt. På den andre siden gir
det kommunene/fylkeskommunene
mulighet til å lage interne rutiner som
ivaretar et helhetsperspektiv på både
barnet/eleven, på tjenestetilbudet og til
Statpeds tjenester.
Arbeidsformer og samhandling hører
sammen. Det er forskjell på å opprette
en sak og å finne informasjon i en
nettartikkel. En enkel matrise over
ulike tjenester og hvilke kommunale/
fylkeskommunale instanser som kan
benytte seg av hva, kan være
avklarende for kontakten mellom
kommunen/fylkeskommunen og Statped.

Eksempel på matrise
Arbeidsform
Hvem gjør hva?

E-læring,
artikler, chat

Veiledning
uten avtale

Avtale
veiledning

Opprette sak

Oppvekstadm.
PPT
Barnehage/skole
Helsestasjon
Skolehelsetjeneste
Tverrfaglig team
Osv.

Hvordan den konkrete veiledningen
foregår, hvordan det praktiske arbeidet
gjennomføres og hvem som involveres i
dette, må avtales konkret mellom Statped
og den i kommunen/fylkeskommunen
som har myndighet til å avgjøre dette.

For å lykkes med å lage et best mulig
lag rundt barn og elever er det viktig
at kommunene/fylkeskommunene og
Statped har nødvendig kompetanse
innen relevante fagområder og evner
å dele denne kompetansen til beste for
barn og elever.
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Omstillingsarbeid
i Statped
Parallelt med tjenesteutøvelse og virksomhetsarbeid pågår det
omstillingsforberedelser i Statped. Slik har vi organisert arbeidet.
Tekst: Tone Mørk
Kompetansebygging, kompetanseutvikling og kompetansetiltak. Ulike
varianter av ordet kompetanse er nevnt
mer enn 300 ganger i stortingsmeldingen
«Tett på – tidlig innsats og inkluderende
fellesskap i barnehage, skole og SFO».

Det er denne stortingsmeldingen som
ligger til grunn for omstillingsarbeidet
som nå skjer i Statped. Sentrale poenger
er å bygge kompetanse i kommuner
og fylkeskommuner, mens Statpeds
kompetanse skal spisses og avgrenses.
Statped skal også omorganiseres til én
flerfaglig og landsdekkende enhet. Med
et varslet budsjettkutt på mellom 150
og 200 millioner kroner i løpet av de
neste fem årene ligger det i tallene at
Statped også får et redusert tjeneste- og
aktivitetstilbud.
Kunnskapsdepartementet (KD)
har valgt å organisere oppstarten av
Statpeds omstilling som et ettårig
prosjekt. Departementsråd Petter
Skarheim leder styringsgruppa
for prosjektet, hvor det også er
representanter fra ledelsen i Statped
og Utdanningsdirektoratet (Udir). Under
styringsgruppa er det en prosjektgruppe
med ansatte fra departementet samt
representanter fra Statped.

Tone Mørk.
Foto: Morten Brun
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Statped har videre organisert
omstillingsarbeidet ut fra oppdragsbrev
og tillegg til tildelingsbrev fra KD. Disse
brevene er forankret i utviklingstiltakene
som er besluttet fulgt opp fra stortingsmeldingen. Vi har fått følgende
oppdragsbrev:

►

►

►

►

Oppdragsbrev om å utforme Statpeds
nye mandat: I dette oppdraget ligger
det også å se på hvilke utviklingstiltak
på det spesialpedagogiske området
som skal forankres i Utdanningsdirektoratet og hvilke Statped skal
ha et ansvar for.
Statped skal gå fra en regioninndelt
organisering til en landsdekkende
organisering. Dette betyr at det må
etableres en helt ny struktur og
organisasjonsmodell. Vi har mottatt
et oppdrag om å utrede fremtidig
organisering og lokalisering av
Statped.
Kompetanse er som sagt et sentralt
punkt i meldingen, og det planlegges
et kompetanseløft på området
spesialpedagogikk og inkluderende
praksis. Vi har mottatt et oppdrag
om å utrede Statpeds rolle
i kompetanseløftet.
Statped har i dag et tett samarbeid
med helsesektoren, og flere oppgaver
løses i en avtalebasert samhandling.
Ansvars- og oppgavefordeling
mellom helsesektoren og Statped
skal utredes, et arbeid som skjer i tett
samhandling med helsesektoren.

Vi har valgt å nedsette arbeidsgrupper
for hvert av de ovennevnte oppdragene.
Arbeidet ledes av regiondirektører og
avdelingsdirektører. I gruppene deltar
medarbeidere fra hele organisasjonen
og tillitsvalgtapparatet. Involvering av
ansatte og åpenhet rundt arbeidet er et
viktig prinsipp for oss i den pågående
prosessen. Det er videre lagd en struktur
med møteplasser som skal bidra til
å koordinere arbeidet på tvers av
gruppene.
Brukermedvirkning er viktig for Statped,
og det er også ivaretatt i utredningsarbeidet. I oppdraget om grenseoppgang
mellom helsesektoren og Statped deltar
brukerrepresentanter i arbeidsgruppen.
På øvrige områder bruker vi Nasjonalt
brukerråd som arena for å drøfte
utredningsarbeidet.
I tillegg til de oppdragene som er nevnt
ovenfor, har Kunnskapsdepartementet
med utgangspunkt i stortingsmeldingen
også gitt flere utredningsoppdrag til
Utdanningsdirektoratet. Ett eksempel
på dette er hvordan fremtidens arbeid
med læringsressurser på det spesialpedagogiske området skal organiseres,
eksempelvis læringsressurser til bruk
på tegnspråkområdet og syns- og
hørselsområdet.
Alle oppdragene har leveringsfrist i
tidsrommet september til november 2020.
Tross et arbeid som er både
ressurs- og tidkrevende, er vi fornøyde
med å bidra faglig sterkt i prosessen.
Vi opplever at våre erfaringer og
vår kompetanse også er en del av
kunnskapsgrunnlaget når de endelige
beslutningene skal tas.
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Hvorfor er det
så viktig at
Statped lykkes på
tegnspråkområdet?
Styrking av tegnspråk krever god språkplanlegging. Det krever
dokumentasjon, arbeid med språktilegning og arbeid med
tegnspråktolking. Men ikke minst krever det at det tas systematisk
tak i holdningene til norsk tegnspråk.
Tekst: Åse Wetås, direktør i Språkrådet

Rammeverk, stortingsmeldinger og språklov

Norsk tegnspråk har i 2020 blitt et eget
fagområde i Statped. I dette ligger det
en viktig anerkjennelse av at norsk
tegnspråk skal løftes og likestilles med
de andre fagområdene i organisasjonen,
og det er en naturlig følge av den
statushevingen tegnspråk har fått i
politiske styringsdokumenter de siste
årene. Samtidig er norsk tegnspråk
svekket og under press. For norsk
tegnspråk spiller Statped en avgjørende
rolle. Jeg vil hevde at dersom Statped
lykkes med tegnspråkområdet, vil det
norske samfunnet lykkes med å styrke
norsk tegnspråk og sikre det som et
levende bruksspråk.

For språkpolitikken vil den nye
språkloven og Prop. 108 L (2019–2020)
Lov om språk, som skal behandles i
Stortinget i år, være det overordnede
styringsdokumentet framover. I proposisjonen er det varslet at det vil
komme en egen NOU om tegnspråk.
Sist, men ikke minst, skal opplæringsloven revideres, og der vil tegnspråk
forhåpentlig bli behandlet likeverdig
med de andre språkene i loven.
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Åse Wetås. Foto: Moment Studio

For at Statped skal kunne opprettholde
og styrke sitt tegnspråklige tilbud,
må organisasjonen aktivt «verne og
fremje» norsk tegnspråk, slik det vil
stå i språklovens formålsparagraf, og
behandle norsk tegnspråk som et språk
likeverdig med norsk, slik det foreslås
i § 7. Språkvern forklares slik
i proposisjonen (s. 17–18):
Derfor er det ei viktig språkpolitisk
oppgåve å bidra til å styrkje den
språklege identiteten og sjølvkjensla
til språkbrukarane. Særleg dei minst
bruka språka er under press. Staten
har eit særleg ansvar for dei minst
bruka språka. (…) Retten til å ytre
seg på sitt eige språk og aksept
for språket som ein integrert del av
nasjonal kultur og tradisjon heng
saman med ei plikt for staten til å
halde språket i hevd og å gjere språket
tilgjengeleg i samfunnet. (...) Det er
vanskelegare å få aksept for at eit
slikt ansvar krev særlege tiltak – at det
som mange oppfattar som «urettferdig
særbehandling», er nødvendig for
å få eit rettferdig resultat.

Norsk tegnspråk må altså behandles
på en respektfull måte, og det kreves
særlige tiltak for å kunne verne det.
For å skape gode språkholdninger og
ivareta rettighetene til språkbrukerne er
det derfor viktig at Statped aktivt formidler
hva det betyr i praksis at tegnspråk
er et språk, og hva denne forståelsen
innebærer. Norsk tegnspråk er ikke et
hjelpemiddel eller et erstatningsspråk
for norsk.

Språkplanlegging og
språkholdninger
Språkholdninger er noe det er viktig
å arbeide systematisk med dersom
man skal heve et språks status og
vitalisere det slik at det ikke dør. Siden
norsk tegnspråk er svekket og under
press, haster det med å sette i gang
språkpolitiske tiltak i Statped. For å
kunne arbeide med dette må man først
anerkjenne hvilke holdninger som finnes,
og arbeide systematisk med dem.
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La oss stoppe opp litt her ved utsagn
vi vet forekommer om tegnspråk:
– Tegnspråk er et språk, ja, men det er
så få som snakker det, alle snakker
norsk.
– Tegnspråk er ikke «in» lenger.
– Det er så vanskelig for foreldre å lære
norsk tegnspråk.
– Ikke vær så døvevennlig.
Dersom holdningene bak slike utsagn
ikke blir imøtegått, kan resultatet bli
at norsk anbefales som hovedspråk,
blant annet fordi «tegnspråk virker
isolerende».
Ekstra farlige er slike utsagn når de
kommer fra hørende fagfolk med makt.
Holdningene representerer et språksyn
som både Statped, Språkrådet og
andre aktører som arbeider med norsk
tegnspråk, må gripe fatt i.
Døve og hørselshemmede omgis
av et ekspertvelde som ofte ikke lytter
til døve og hørselshemmedes egne
beretninger, eller som uttrykker et
negativt syn på tegnspråk. Dette har
bidratt til at tegnspråkbrukere ofte ikke
er seg bevisst verdien av sitt eget språk.
At tegnspråklige til stadighet må forsvare
sitt førstespråk og sin flerspråklighet,
er like lite akseptabelt som at andre
språklige minoriteter må forsvare språket
sitt eller kulturen sin.
Flerspråklighet er et gode for den
enkelte og for samfunnet og derfor
også et språkpolitisk mål i det norske
samfunnet. Norsk tegnspråk er et
av de norske språkene våre, og
språkets eksistens er uavhengig
av hørselsstatusen til den enkelte
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brukeren. Veiledning bort fra tegnspråk
og generelle anbefalinger om kun
å satse på norsk talespråk dersom
man «hører for godt eller ikke trenger
tegnspråk», speiler en språkideologi
og språkholdninger som strider
mot språkpolitikken. For døve og
hørselshemmede språkbrukere er det
å bli fratatt tilgangen til tegnspråk oftest
ensbetydende med å bli fratatt retten til
likeverdig deltakelse i samfunnsliv og
demokrati.
At opplæring i tegnspråk er overflødig
eller et hinder for å lære norsk, er en
utbredt misforståelse vi dessverre ser
blant fagfolk og ute i kommunene.
Språkrådet ser at slike fordommer og
holdninger dessverre også blir formidlet
i høyere utdanninger, og vi arbeider
systematisk med å endre på dette.

Språkplanlegging og
språktilegning
Skal Statped lykkes på tegnspråkområdet, må det legges en god plan for
hvordan norsk tegnspråk skal styrkes og
dyrkes, gjøres tilgjengelig for flest mulig
potensielle tegnspråkbrukere og dermed
overføres til nye generasjoner.
Språkrådet vil anbefale Statped å
lage en plan for språkoverføring. Planen
skal sikre god førstespråkstilegning og
også sikre at de som har tegnspråk som
andrespråk, får drive vedlikeholdstrening
og utvikle tegnspråket sitt.
Førstespråkstilegning er svært viktig for
at et språk skal overleve. Derfor er det av
vital betydning at voksne tegnspråklige
med tegnspråk som førstespråk
kan ivareta den intergenerasjonelle
overføringen og komme i daglig kontakt

med døve og hørselshemmede barn og
KODA (hørende barn av døve foreldre).
Et språk må ha en kritisk masse av
brukere som snakker språket flytende,
for at det ikke skal dø ut. Språkbrukerne
må i tillegg gis mulighet til å utvikle
positive holdninger og bevissthet om
verdien av språket sitt.
Tolkeprofesjonen i Statped må utvikles
og ivaretas videre. Tegnspråktolkene
i Statped er også en del av dette
planleggingsaspektet og har som oftest
lært seg tegnspråk som andrespråk.
Tegnspråktolkene blir ofte omtalt som et
hjelpemiddel for døve, men de er slett
ikke «bare» tolker for dem. De er viktige
samarbeidspartnere for både hørende og
døve, og skal sikre god kommunikasjon i
en tospråklig situasjon.
Tegnspråktolker er språkarbeidere
som naturlig hører inn under fagområdet
tegnspråk. I et slikt fagmiljø vil norsk
tegnspråk være et naturlig valg som
felles arbeidsspråk. Et slikt grep vil
bidra til tegnspråklig fagspråk og styrke
arbeidsfeltet, samtidig som det er viktig
for inkludering. Språk er makt, og med å
velge tegnspråk som arbeidsspråk sikrer
man det demokratiske prinsippet om
«samme informasjon til samme tid».

Et språk må dokumenteres, og det
driver allerede Statped med gjennom
det flotte arbeidet med å utvikle
tegnspråklige læringsressurser. Arbeidet
med tegnordbok er også viktig, men
det bør revitaliseres og videreutvikles
i et tettere samarbeid med lingvistiske
miljøer. Videre forskning på norsk
tegnspråk, døves kultur og historie bidrar
til statusheving.
Mitt ønske for arbeidet videre er at man
ser på innholdet i tjenestene og vurderer
om de er i tråd med språkpolitikken.
Man bør drive språkplanlegging aktivt og
ledelsesforankret. Vi ser fram imot et enda
sterkere samarbeid der Språkrådet kan
bidra til å utvikle planer som sikrer god
oppfølging av språklovens intensjoner.
Disse planene må ivareta arbeidet med
språkholdninger og læring og sikre
dokumentasjon og statusutvikling for
norsk tegnspråk.
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Tittel: «Utfordrende atferd i skolen»
Forfatter: Emilie Constance Kinge
Oslo: Universitetsforlaget, 2020
Boka handler om barn og unge som utfordrer skolen.
Hvordan kan vi best forstå deres atferd og handle i tråd
med deres behov? Hvordan kan vi komme tettere inn på
elevene som trenger å bli sett «på innsiden»? Hvordan
kan vi bidra til å styrke deres psykiske helse og til at de
mestrer sine liv? Gjennom barn og unges egne historier
viser boka hvordan de menneskelige ressursene i skolen
– både ansatte og medelever – kan utnyttes bedre.

Tittel: «Norsk tegnspråk – en grunnbok»
Forfatter: Arnfinn Muruvik Vonen
Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2020
Boka gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er
bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter
mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk
talespråk. Den gir også et innblikk i språkets historie og
utbredelse, i tospråklighet og i opplæringsrettigheter.
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Tittel: «Barn og unge med funksjonsnedsettelser
– aktivitet og deltakelse i fellesskap»
Forfatter: Tove P. Bergkvist, Berit Gjessing,
Anne Merete Kissow og Anders Midtsundstad
Oslo: Fagbokforlaget, 2020
Boka presenterer sentrale perspektiver på tvers av fagfelt.
Det er gjennom deltakelse i ulike sosiale fellesskap at
barn og unge lærer kroppslige og sosiale ferdigheter, hvor
relasjoner skapes, og identitet utvikles. Boka inneholder
kapitler om fritidens betydning, tilpasset fysisk aktivitet
i ulike kontekster og skolens oppfølging. Forfatterne
drøfter også begrepet samskaping, som legger vekt på
medvirkning og tverrgående nettverk, og som kan løse
utfordringer i (re)habiliteringsfeltet knyttet til likeverdige
muligheter for aktivitet og deltakelse.

Tittel: «Flere med i klassefellesskapet»
Forfatter: Asgjerd Vea Karlsen
Oslo: Universitetsforlaget, 2020
Hvordan kan digitale læringsressurser gi læringsstøtte
for elever som sliter med å følge undervisningen i
klasserommet?
Det å være en del av fellesskapet i klassen er viktig for
alle elever. Noen elever blir tatt ut av klassen fordi de
ikke kan følge den ordinære opplæringen. Denne boka
viser hvordan flere kan delta i klasserommet ved hjelp
av mobilteknologi, nettbrett, talesynteser og lydopptak.

Tittel: «Spillpedagogikk – dataspill i undervisningen»
Forfatter: Jørund Høie Skaug, Alexander Husøy,
Tobias Staaby og Odin Nøsen
Oslo: Fagbokforlaget, 2020
En bok om bruk av dataspill i skolen skrevet av spillentusiaster. I denne boka oppsummerer forfatterne
årevis med prøving, feiling og suksess med å bruke
spill i skolen. Etikkundervisning med zombiespillet
«The Walking Dead», sier du? Ja da, det fungerer fint.
En lettskrevet, godt teoretisk begrunnet bok som vil
inspirere deg til å utforske pedagogisk bruk av spill i
skolen.
Statpedmagasinet 1–2020 • 41

Trenger du
digitalt påfyll?
Sjekk ut årets mangfoldige SPOT-program. SPOT
er blitt en etablert møteplass for teknologi og
spesialpedagogikk. Sett av datoene 16.–17. november,
og ta turen til The Qube på Gardermoen.

Vil du høre hvordan det er å være
synshemmet og utnytte mulighetene i
teknologi? Vi får besøk av NRK-profil
Ronny Brede Aase, som deler sine
erfaringer. Det gjør også Adrian Lund,
som lever med Tourettes syndrom.

Programmering, spill og
inkludering
Trenger du ideer om hvordan teknologi
kan brukes for å skape et inkluderende
klasserom der også elever med
særskilte behov deltar? Er du nysgjerrig
på hvordan du pedagogisk kan bruke
programmering i undervisningen? Eller
kanskje du trenger tips til hvordan du
kan bruke spill? Vi gir inspirasjon om
dette og mye mer.
SPOT er en praktisk konferanse som
årlig samler 500 pedagoger til om lag 30
ulike foredrag, seminarer og workshoper.
SPOT skal inspirere, gi oversikt og heve
kompetansen om hvordan du kan bruke
teknologi sammen med elever med
spesielle behov.

Statpeds konferanse om
spesialpedagogikk
og teknologi

Fagfornyelse, språk og
psykisk helse
Her er flere smakebiter fra årets
program:

► Vi setter temaet «Digital utenforskap
►
►
►
►

eller innenforskap» på dagsordenen.
Vi får besøk av YouTube-stjernene
Simen og Daniel, som snakker om
digital mobbing.
Simen Spurkland snakker om
«Tilpasning og inkludering i
teknologirike omgivelser».
ASK-bruker Isabella TengsareidCaggiano viser hvordan hun utnytter
teknologi når man mangler talespråk.
Du kan lære å utnytte Minecraft som
spesialpedagogisk verktøy.
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Fullt program,
mer informasjon og
påmelding fnner du på

statped.no/spot
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Har du spørsmål om

spesialpedagogikk?
Alle kan få råd ved å kontakte Spør oss-tjenesten.
Sakene drøftes anonymt.
statped.no

22 90 28 88

spor-oss@statped.no

Få faglig påfyll
fra Statped!
Statped tilbyr en rekke ulike
kurs, webinarer og e-læring.
Besøk statped.no/kurs for oppdatert
informasjon om våre tilbud.

Returadresse:

Statped
Gamle Hovsetervei 3
0768 Oslo

Statped er den statlige
spesialpedagogiske tjenesten
for kommuner og fylkeskommuner.
Vi samarbeider for å sikre god og
tilpasset opplæring for alle.

statped.no
facebook.com/statped

