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Leder
Statped er i en brytningstid. På nye måter skal etaten
fremover likevel bidra til det som alltid har vært kjernen
– å gi spesialpedagogisk støtte der barn og unge med
særskilte behov trenger det mest.
Som konsekvens av kompetanseløftet
får Statped et nytt mandat. Underveis
vil ressurser fra etaten blir omdisponert
til å bygge kompetansen i kommuner
og fylkeskommuner. Om fem år bistår
Statped med spisskompetanse på små
og særlig spesialiserte fagområder og i
svært komplekse saker der kommuner
ikke har kompetanse selv. Etaten vil
fortsatt bidra med kompetansebygging.
Jeg vil fremheve at Anja Johansen,
statssekretær i Kunnskapsdepartementet,
på side 8 gir uttrykk for at endringene er
store, medfører risiko og må gjøres over
tid. Det er til brukernes beste.

Tone Mørk
direktør

Dette magasinet har «laget rundt barnet»
som tema. Det illustrerer endringer
fremover for alle aktører rundt barn og
unge med særskilte opplæringsbehov.
For å styrke laget rundt barn og elever
initierte Meld. St. 6 (2019–2020) et
kompetanseløft for spesialpedagogikk
og inkluderende praksis for kommuner
og fylkeskommuner. Det skal vare i fem
år. På side 4 blir du kjent med Statpeds
bidrag i lys av forventninger fra en
kommune og politisk ledelse.

Fremdeles vil barn og elever ha
varige, omfattende og komplekse
opplæringsbehov. Meld. St. 6 gir Statped
en plass i laget rundt disse. Anine (9)
på side 10 og Maya (8) på side 20 er
eksempler på brukere der Statped bidrar,
nå og fremover.
Dette magasinet er det siste mens
jeg er direktør for Statped. På side 49
oppsummerer jeg årene jeg har ledet
etaten. På side 46 møter du Statpeds
nye direktør. Jeg ønsker Statped og min
etterfølger lykke til – og det aller beste
for barn, unge og voksne med særskilte
opplæringsbehov.
God lesing!

Statpedmagasinet 2–2020 • 3

TEMA

LAGET RUNDT BARNET

Et

kompetanseløft

for spesialpedagogikk
og inkluderende

opplæring

Tekst: Svein Erik Moløkken

Kunnskapsdepartementet (KD) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har
satt i gang et kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende
praksis for kommuner og fylkeskommuner. KS og Statped er to av
flere bidragsytere. Målet er å styrke laget rundt barnet.
Kompetanseløftet startet høsten 2020 og
skal vare i fem år. Det omfatter ansatte
i barnehager og skoler, pedagogiskpsykologisk tjeneste og andre tjenester
som inngår i laget rundt barna og
elevene.

Marit Elin Eide er regiondirektør i
Statped midt og leder arbeidsgruppen for
Statpeds bidrag i kompetanseløftet.
– Dette er et delvis nytt landskap for
Statped, sier Eide.
Kompetanseløftet skal gjøre kommuner
og fylkeskommuner i stand til selv
å oppdage, tilrettelegge og vurdere
behov for tilpassede tilbud og særskilt
tilrettelegging for alle barn og elever.
– Dette skal Statped bidra til de neste
fem årene, forteller hun.

Marit Elin Eide.
Foto: Kristoffer Pahle Pedersen
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Kompetanseløftet blir også sett i
sammenheng med varslede endringer
for Statped.
– Statped får et nytt mandat som
avgrenser våre tjenester og hvordan
vi bidrar til å utvikle og spre kunnskap,
forklarer Eide.
I forslaget til nytt mandat skal Statped
etter kompetanseløftet bidra med
tjenester og kompetanse der barn
og elever har varige, omfattende
og komplekse behov for særskilt
tilrettelegging.

Nye arenaer og muligheter
KD har gitt Statped et oppdrag som
beskriver hvordan etaten skal bidra i
kompetanseløftet. Udir har ansvaret for
kompetanseløftet og involverer Statped i
tråd med oppdraget.

– Universitets- og høgskolesektoren
(UH) er kompetansepartner nummer
én for kommunene. Samtidig
supplerer kompetanseløftet allerede
etablerte kompetanseordninger og
videreutdanningstilbud for ansatte i
barnehager og skoler, opplyser Eide.
Statped kjenner UH godt, men vil også
bidra på arenaer som er nye for etaten,
som den desentraliserte ordningen for
kompetanseutvikling i skolen (DEKOM)
og den regionale ordningen for
barnehagebasert kompetanseutvikling
(REKOM).
– Nye arenaer og samarbeidsformer
har mange usikkerhetsmomenter, men
også handlingsrom for Statped. Jeg tror
at både KD, KS og Udir er spente og
forventningsfulle, sier Eide.

Statpeds oppdrag i kompetanseløftet

►
►
►
►
►
►
-

Regionale konferanser for å starte kompetanseløftet
planlegge sammen med Udir og KS
informere om egen rolle og eget mandat, og eventuelt bidra faglig
UH-nettverk
delta med kompetanse og erfaring
bidra til å avdekke kompetansehevingsbehov
bidra med tiltak for å dyktiggjøre UH til å levere kompetanse
styrke spesialpedagogikk i grunnutdanninger
DEKOM/REKOM
bidra med kompetanse i drøfting av kompetansebehov og tiltak
supplere kommunenes analyser av egne kompetansebehov
Kompetansetiltak i samarbeid med UH
bidra til å planlegge kompetansetiltakene
i noen tilfeller bidra med kompetanse direkte til kommunene
Nettressurser om utfordringer som kommuner og fylkeskommuner
selv skal ha kompetanse på
kartlegge behov
vurdere nye behov og samarbeide med Udir om disse
Oppfølgingsordning for kommuner med flest opplæringsutfordringer
involveres for å videreutvikle ordningen til å omfatte spesialpedagogikk
vurderes som ressurs for kommunene
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Utfordrende
– Statped må opptre på flere arenaer
parallelt. Det er en ressursutfordring,
sier Eide.

systemtjenester fra enkeltkommuner
over til DEKOM/REKOM-arenaen,
mener hun.

Hun er spent på om Statped får mange
henvendelser fra UH eller regionale
kompetansenettverk om kompetanseheving gjennom kompetanseløftet, og om
etaten samtidig får mange søknader om
systemtjenester fra kommunene utenom.

For Statped er det også viktig at midler
som er satt av til kompetanseløftet,
faktisk blir brukt til det de skal brukes til.
Etaten vil sette av flere ressurser når UH
og kommuner trenger faglige bidrag.

– Da vil Statpeds utfordring etter hvert bli
hvordan vi skal sluse søknader om

– Mye spennende ligger foran
oss i Statped knyttet til å bidra til
kompetanseløftet, avslutter Eide.

Behov i kommunene
Nicolai Aas er assisterende seksjonsleder for skole
i Indre Østfold kommune.
– Hos oss har mange elever
spesialundervisning. Mellom femten
og tjue prosent i ungdomsskolen
og åtte prosent i barneskolen. Etter
kommunesammenslåing har vi fått lange
ventelister på sakkyndighetsarbeid i
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT),
forteller han.
Kommunalområdet oppvekst i Indre
Østfold er rigget tverrfaglig. Det
er kommunens basis for å ta imot
kompetanseløftet.

Foto: Finn Ståle Felberg
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– Vi har felles ledelse for barnehage,
skole og livsmestring. Nå styrker vi
systematisk forbindelsene på tvers,
forklarer Aas.

Indre Østfold bygger et tverrfaglig
lag rundt barn og elever med tre
hovedsatsinger: utvikling og tilknytning
hos barn fra ett til tre år, psykisk helse
hos ungdom og forpliktende samarbeid
mellom barnehager, skoler og PPT.
– Satsingene videreutvikler
oppvekstområdet. Vi skal komme i
forkant av utfordringene og møte dem
på nye måter, sier Aas.
Han legger ikke skjul på at interne
samordningsbehov gjør at ikke alt er på
plass for å ta imot kompetanseløftet.
– Vi diskuterer blant annet samhandling
skole–PPT og organisering av
ansvarsgrupper rundt barn med
særskilte behov, forteller han.

Behov for kompetanseløft
Kommunen samarbeider desentralisert
med Høgskolen i Østfold, KS og Viken
fylke om kompetanseløftet.
– Vi har positive erfaringer med DEKOM
og bruker arenaen bevisst for å styrke
PPT inn mot skolene og arbeid med
læringsmiljø. Ett tiltak kan være et skole –
PPT-årshjul, sier Aas.

Høgskolen i Østfold er kommunens
kompetansepartner innenfor spesialpedagogikk.
– Indre Østfold behøver et stort
kompetanseløft omkring elevgrupper
som Statped ikke lenger skal ivareta.
Høgskolen har økt tilbudet og er blitt
flinke til å levere det vi etterspør,
understreker han.
Aas mener at god ledelse, skolebasert
vurdering, samarbeid og forebygging
er nødvendig. Det skal sikre ressurser i
kommunen for å ivareta kompetanseløftet på sikt.

Behov for Statped
– Vi trenger fortsatt hjelp fra Statped
for å sikre tilbud til barn og elever som
har spesialpedagogiske behov som er
varige, omfattende og komplekse,
mener Aas.
I Indre Østfold trekker han særlig
frem barn og elever med Tourettes
syndrom, sterk ADHD, nedsatt hørsel
og kombinerte sansetap.
– Statped kan bidra via digitale løsninger.
Men vi trenger også god veiledning ute
i elevgruppene. Vi er avhengig av god
dialog med Statped på ulike møtearenaer
fremover, avslutter Aas.

«Laget rundt barnet» i Meld. St. 6 (2019–2020)
Barnehagen og skolen er viktige arenaer for å forebygge, oppdage og følge opp ulike
utfordringer som barn og elever møter i hverdagen.
Et godt lokalt støttesystem rundt barna og lærerne er viktig for å få til et inkluderende
og tilpasset pedagogisk tilbud. Ofte er det nødvendig med ulik fagkompetanse for å
kunne gi et godt og helhetlig tilbud.
Regjeringen vil bygge et lag rundt barna og elevene som blant annet inkluderer lærere,
spesialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Statpedmagasinet 2–2020 • 7

TEMA

LAGET RUNDT BARNET

Statlige tiltak må møte
lokale utfordringer
– Utfordringen med statlige tiltak for kompetanse har ofte
vært at de ikke tilpasses lokale behov godt nok. I kompetanseløftet
skal tett samarbeid sikre at tiltak møter lokale utfordringer for å gi
et godt tilbud til alle elever, sier statssekretær Anja Johansen
i Kunnskapsdepartementet.
Hun forteller at kompetanseløftet for
spesialpedagogikk og inkluderende
praksis er i oppstarten i åtte fylker.
28 kommuner er i gang med tiltak
i samarbeid med universiteter og
høgskoler over hele landet.

Samtidig kan bedre kvalitet på
spesialpedagogisk innsats sikre at barn
og unge får en bedre utvikling og lærer
mer. Skal kvaliteten bli bedre, er kultur,
kunnskap, kompetanse og kapasitet
sentrale faktorer.

Hvilke muligheter og utfordringer
ser du for et kompetanseløft som
skal sikre et bedre tilpasset og mer
inkluderende pedagogisk tilbud til alle
barn?

På hvilken måte bidrar
kompetanseløftet til et
spisskompetent lag rundt
barn og elever med særskilte
opplæringsbehov?

Det er mye god kompetanse i barnehager, skoler og lokale støttesystemer,
men for store variasjoner i landet.
Risikoen er at noen kommuner ikke
klarer å bygge den kompetansen de
trenger. Dermed må vi følge utviklingen
og jobbe for at alle kommuner får bygget
tilstrekkelig kompetanse. Derfor bygges
kompetanseløftet opp over fem år før det
blir et varig system. Bedre kvalitet på det
ordinære tilbudet kan gi mindre behov
for særskilte ordninger for enkeltbarn.

Barnehager, skoler og lokale
støttesystemer må være i stand til
å fange opp og følge opp de fleste
barn og elever med behov for særskilt
tilrettelegging uten støtte fra Statped.
Det er viktig at kompetansen er der
barna er. Derfor er det kommunen som
må ha denne kompetansen. Statped skal
bistå kommunene med spisskompetanse
på små og særlig spesialiserte
fagområder og i svært komplekse saker.
Dette er områder vi ikke kan forvente at
kommunen har kompetanse på. Statped
skal også bistå i kompetanseløftet i
overgangsperioden til det blir et varig
system.
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Hvordan henger kompetanseløftet
sammen med omorganisering og
budsjettkutt i Statped?
Når det blir tydeligere hva Statped
kan bidra med, kan det også gjøre
at tjenestene blir bedre kjent og
tilgjengelige, og at det blir mer lik praksis
i hele landet. Et avgrenset mandat
gir rom for å redusere størrelsen på
Statped. Vi vil derfor omdisponere
ressurser fra Statpeds virksomhet til
kompetansebygging i kommuner og
fylkeskommuner for å ivareta de fleste
barn og elever med behov for særskilt
tilrettelegging. Endringene av Statped
og oppbyggingen av kompetanseløftet
i de kommende fem årene må ses i
sammenheng. Det er en risiko forbundet
med å gjøre store endringer. Det er
derfor viktig å gjøre dette over tid, slik
at vi minimerer risikoen.

Anja Johansen. Foto: Simen Vangen
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Et samkjørt
lag når vanskene
blir komplekse
Tekst: Sveinung Wiig Andersen

Anine (9) er blind, har autismespekterforstyrrelse og kognitive
og store helsemessige utfordringer. Men Anine er mer enn
komplekse vansker. Hun har også noen unike ressurser.

Foto:
Jan Inge
Haga
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– Når vanskene blir mange,
sammensatte og komplekse, er det
viktigere enn noen gang at laget
rundt er samkjørt, mener Else Nilsen,
spesialpedagog ved Solås skole. Nilsen
har fulgt Anine fra barnehagen og vet
hva hun snakker om. Det er ikke bare
utfordringer hver for seg, men vansker
som gjensidig påvirker hverandre og
skaper nye utfordringer.
Det kan også være vanskelig å skille
mellom de ulike vanskene. Hva er hva?
Hva skyldes synshemmingen? Hva
skyldes autismespekterforstyrrelsen?
Det å vite hva som er riktige tiltak som
treffer, blir ekstra utfordrende når bildet
er så komplekst og sammensatt.

Trygghet og faste rammer
– Når utfordringene blir mange og
sammensatte, blir det ekstra viktig at
tiltakene er gjennomtenkte og sett i
lys av hele vanskebildet. Trygghet,
forutsigbarhet og faste rammer blir da
særdeles viktig. Anine er svært avhengig
av at hun kjenner omgivelsene og
personer rundt, sier Nilsen.

Synshemming
Anine har motoriske vansker, og disse,
i kombinasjon med at hun er blind, har
gjort Anine skeptisk til å bevege seg.
Hun går med støtte på skolen, men
sitter i rullestol over lengre avstander.
Hun bruker taktile dagsplaner med
symboler, og tilsvarende arbeidsplaner
og ukeplaner. Å lese taktile planer gir
også erfaring med å lese med fingrene.
På den måten kan hun skaffe seg
informasjon ved å lese i eget tempo.

Når utfordringene blir mange og sammensatte,
blir det ekstra viktig at tiltakene er gjennomtenkte, sier spesialpedagog Else Nilsen.
Foto: Jan Inge Haga

– Det er viktig å kunne ha redskaper for
å snakke om det som skal skje.
Hun spør mye. Enkle setninger for å
få bekreftet spørsmål som «når er det
musikk?» og «når skal vi spise?». Hun
trenger bekreftelse hele tiden. Det
skaper oversikt og trygghet.
I tillegg brukes punktskriftmaskinen
på skolen for at hun skal ha tilgang til
tekst. De har begynt med å lære enkle
bokstaver. Hun er foreløpig i startfasen
av punktskriftopplæringen.
– Jeg tenker at vi ønsker å «bade»
henne i ord og bokstaver, slik som alle
andre elever.
Statpedmagasinet 2–2020 • 11
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Bedre forståelse for språket
hennes
Anines språk består av enkelte ord og
fraser hun ofte gjentar. Å forstå hennes
språkutvikling har vært en lang vei
med prøving og feiling. Men et godt
samarbeid mellom foreldre og skole har
gjort at de i dag har en bedre forståelse
for hva hun ønsker å uttrykke. Nøkkelen
har vært tålmodighet, å legge stein på
stein og ha tro på at det kunne bli et
hensiktsmessig språk.
– Vi opplevde tidligere språket hennes
som litt meningsløse gjentakelser av ord
og fraser. Men da vi bestemte oss for å
ta på alvor det språket hun hadde, løsnet
forståelsen. Der vi før tenkte at det bare
er ord uten mening, opplever vi nå at
det er hennes måte å formidle tanker og
følelser på.
– Nå kan vi føre en samtale med henne
som hun opplever som meningsfull. Det
var en viktig endring. Det blir en turtaking
som gir mening for henne og oss. Det
var en aha-opplevelse å lytte aktivt og
prøve å være våken for hva hun faktisk
prøver å uttrykke utover ordene, sier
spesialpedagogen.
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Rigiditet skaper utfordringer
En del av autismespekterforstyrrelsen
gir seg utslag i at hun kan ha en del
rigid atferd. Hun liker ikke endring. For
eksempel kan det at bilen stopper, utløse
stor frustrasjon, eller om heisen ikke gir
den riktige lyden. Det kan være at hun
en periode ikke liker noen sanger, for så
å i neste periode elske de samme. Det
går i bølger hele tiden og frustrasjonen
gir seg utslag i sinne. Utfordringen ligger
i at hva som utløser frustrasjon, endrer
seg hele tiden.

Helse styrer også tiltak
En del av kompleksiteten er at Anine
også har store helsemessige utfordringer
med mat, fordøyelse og medisinering.
Hun har lavt stoffskifte, mangler kortison
og væskebalanse og får medisiner
for dette. Alt dette påvirker hverandre
gjensidig negativt. Hun har også
problemer med bena som gjør det
vanskelig å gå. Dette er også en del av
bildet når tiltak og opplegg planlegges.

Er en del av klassen
For Solås skole i Gjesdal kommune har
det vært en selvfølge at også Anine skal
være med i fellesskapet så mye som
det går, og er forsvarlig. Det betyr at
hun har sin egen pult og følger klassen
i høytlesing og form og farge, og at hun
spiser i klasserommet og er med på
både turer og svømming.

Hun har sitt arbeidsrom rett ved klasserommet, og det praktiseres omvendt
inkludering der elever kommer til henne.
– Det kan være vanskelig å skape
relasjoner og kommunikasjon. Anine
responderer lite på sosial kontakt, og vi
er usikre på hvilket utbytte hun har av
det. Det er likevel viktig at hun ikke skal
«gjemmes bort». Det ligger også mye
læring for de andre i klassen i dette, sier
Else Nilsen.
En historie forteller noe om klassemiljøet
som er skapt: Klassen planla tur til en
fjelltopp. At Anine skulle være med,

hadde lærerne tenkt ble vanskelig, men
elevene ville ikke akseptere at hun ikke
var med. Da var det bare å få lånt en
trillevogn for terreng og dytte og dra
henne med.

Musikalitet og spesielle evner
Men Anine er ikke bare mange vansker.
Hun har også noen spesielle ressurser.
Anine er uvanlig musikalsk. Hun spiller
piano og synger klokkeklart. Musikk
på skolen er svært viktig for henne, og
musikklæreren er hennes helt. Det å
lete etter ressursene blir ekstra viktig
når ting blir komplekst, sier den erfarne
spesialpedagogen.

Laget rundt er avgjørende
– Anine er avhengig av stabile voksne som kjenner henne godt.
Tett dialog med skole og de rundt, og fagpersoner med hjerte og
kunnskap er avgjørende. Slik oppsummerer mor til Anine, Marita
Espeland, hva som har vært suksessfaktorer for at Anine kan være
en del av en nærmiljøskole tross store komplekse utfordringer.
Hun skjønte tidlig at noe ikke var som
det skulle være da hun gikk gravid.
Det var en mors intuisjon, mener hun.
I uke 28 kom sjokket. «Du har en
hjerneskadet jente.»
– Det var uvirkelig, og jeg gikk inn i min
egen boble. Det var mye usikkerhet
og mye fram og tilbake. Vi visste ikke
om hun var levedyktig. Legene var
alvorlige, og jeg skjønte at det var

omfattende. De første leveårene var en
ørkesløs vandring mellom kontroller for
å finne ut av de mange medisinske og
utviklingsmessige utfordringene.
– Det er kombinasjonene av alt som er
utfordrende. Det at hun blir lett stresset,
gir medisinske utslag. Hun får feber
og blir dårlig. Dermed er skjerming og
forutsigbarhet viktig mentalt, men også
rent medisinsk, forklarer moren.
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Anine er avhengig av rutiner og at vi forklarer det vi ser og det som kommer,
sier mor Marita Espeland. Foto: Jan Inge Haga

Ulike tilstander utfordrer
gjensidig
– Anine er avhengig av rutiner og
av at dagen er rammet inn. Det
at hun både er blind og har en
autismespekterforstyrrelse, gjør at vi
hele tiden må forklare det vi ser, og
forberede henne på det som kommer.
Hun er avhengig av både forberedelse
og direkte hjelp.
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Det å være blind og ha et begrenset
språk skaper også utfordringer. Hun
kan si fraser og ord som kan virke
meningsløse om en ikke skjønner
hva hun mener. Mor forklarer:
– Hun kan eksempelvis si en setning
fra en lydbok. Det kan bety at hun vil
høre den lydboken. Når hun har lest en
bok sammen med de andre, kan hun si:
«Du har hatt Lise.» Det betyr: «Jeg har
vært sammen med Lise og blitt lest for.»
Dialogen med skolen er særlig viktig
for å forstå det hun sier.

Skjerming og samtidig behov
for samhandling
Også varheten og behovet for skjerming
skaper utfordringer når det gjelder det
sosiale. Hun er var for lyd. I barnehagen
klarte hun ikke å være med de andre
på grunn av lyd. Det har imidlertid
blitt gradvis bedre. Men hun tar lite
kontakt og viser lite interesse for sosiale
situasjoner. Likevel liker hun godt at
noen holder henne i hånda når hun kan
være med i samling, eller at noen leser
for henne.
– Hun ler og smiler når vi responderer
på noe som hun liker. Derfor er det å
være en del av nærskolen så viktig. Det
sosiale utbyttet er kanskje større enn vi
kan lese av henne. Inkludering er viktig.
Vi vil at hun skal være med de andre så
lenge hun har utbytte av det, sier moren.
Hun skryter av både lærere og
medelevene, som har vært tålmodige.
At skole og hjem er samkjørte er
helt avgjørende – at situasjoner
håndteres likt.
– Det kan også være svært utfordrende
å forstå hennes rigiditet. I perioder blir
det vanskelig om vi stopper rullestolen
når vi er ute. I neste periode går det
greit. Det er kontinuerlige endringer og
utfordringer. Hun kan bli rasende når
for eksempel trappeheisen ikke gir den
riktige lyden.

Ekstreme musikalske gaver
Men musikk er Anines arena. Der har
hun vist noen evner som nesten kan
virke skremmende.
– Hun har et ekstremt gehør. En gang
vi kom hjem fra kirken, der hun hadde
hørt en sang, forstod vi at hun ville ha
det lille pianoet sitt. Da kom plutselig
hele sangen, spilt helt korrekt. Da fikk vi
litt sjokk. Musikk er nøkkelen til henne.
Når hun sier «Du har hatt Øystein»,
betyr det at hun vil høre videoopptak fra
musikktimene. Da stråler hun.
På spørsmål om hvilke råd hun vil gi
andre, blir hun ettertenksom:
– Det blir lettere og bedre. En må
akseptere og være ærlig og åpen.
Akseptere at det også er en sorg det å
ha et barn som er annerledes. Hun blir
ikke som de andre, men det hjelper ikke
å grave meg ned i det. Jeg har et sykt
barn med komplekse utfordringer, men
vil prøve å gjøre ting så normale som
mulig – oppi en unormal situasjon, sier
moren.
Hun har alt begynt å tenke framover. At
skolen bidrar til å gjøre henne i stand til
å kunne bli mest mulig selvstendig, er
viktig. Det å kunne handle. Klare seg
mest mulig selv.
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Én pluss én er ikke alltid to
– Komplekse saker som dette viser hvor viktig tverrfaglig
samarbeid mellom foreldre, skole, PPT og Statped er for å lykkes.
Kombinasjonen synshemming og autismespekterforstyrrelser er
en spisskompetanse som svært få har, sier rådgiverne Gro Aasen
og Jorunn Ytrehorn Wiik i Statped.
De har jobbet godt sammen som et
helhetlig team rundt Anine. PPT eier
saken, men tar i bruk kompetansen
Statped tilfører både på mobilitet, IKT,
lese- og skriveopplæring og språk og
kommunikasjon.
De tenker høyt sammen med
nærpersonene og jobber mye med både
språk og det å gjøre henne rustet til å
klare mer enn å forholde seg til èn fast
person. Det overordnede har vært å få
Anine til å forstå omverden.

– Når du ikke ser, mister du mange
referansepunkter. Når du i tillegg har
et begrenset verbalspråk, skaper dette
enda nye utfordringer. Én pluss én er
ikke alltid to. Kompleksitet gir ofte nye
utfordringer, forklarer de to engasjerte
rådgiverne.
Det å kunne gi henne tilgang til ulike
språklige verktøy er avgjørende for at
hun skal kunne forstå og uttrykke seg.
De tok utgangspunkt i interessene og
har jobbet med taktil ASK i form av
taktile symboler.

Ikke meningsløst språk
– Det var også viktig at de rundt Anine
forstod hva hun ønsket å uttrykke. Når
Anine i heisen sier «kjøre bil», er det
ikke opplagt for omgivelsene hva hun
mener, men vi fant ut at hun da uttrykker
en god følelse – eller en følelse lik den
hun har når hun kjører bil, forklarer de.

Gro Aasen og Jorunn Ytrehorn Wiik.
Foto: Morten Brun
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Video har vært et sentralt verktøy hele
veien. Det å se og samtale med alle
rundt om de samme situasjonene gir
felles referanse og forståelse. Video gir
dessuten mulighet til å næranalysere og
fokusere på detaljer.

Suksessfaktoren har vært stabile voksne og et problemfritt tverrfaglig samarbeid,
sier PP-rådgiver Kristin Ravndal. Foto: Jan Inge Haga

– Vi har vært et godt
tverrfaglig team
– Vi har opplevd Statped som en enorm støtte i denne saken.
På disse smale sansetap-områdene er vi som kommune helt
avhengig av Statped, sier PP-rådgiver Kristin Ravndal i Gjesdal
kommune.
Kommunen har fra starten hatt to PPrådgivere på saken. De har vært opptatt
av å være tydelige overfor skoleeier om
hvilke ressursbehov som slike saker
krever.
Ravndal er ikke i tvil om hva som har
vært sukessfaktorene: stabile voksne
rundt, en knalldyktig spesialpedagog og
et problemfritt tverrfaglig samarbeid.

Det de jobber med på skolen, jobber de
også med hjemme. PPTs rolle har vært å
støtte og følge opp skolen.
– Vi skal ikke legge skjul på at det har
vært faglig utfordrende og sammensatt.
Vi har vært usikre på mye, men har
hatt enorm støtte fra Statped. Vi har
lært enormt mye, og det har vært både
spennende og interessant, sier PPrådgiveren.
Statpedmagasinet 2–2020 • 17
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Hva er dine beste tips
		
til å etablere et spisskompetent lag rundt barn
og elever med særskilte
opplæringsbehov?

– For det første trengs kompetente fagpersoner i laget
rundt barnet, lokalt eller eksternt, som ved behov kan gi
opplæring og veiledning til dem som er nærmest barnet/
eleven. For å kunne rekruttere ansatte med denne kompetansen må det finnes et tilbud om aktuelle studier ved
universiteter og høgskoler, også for mer spisse områder
som syn, hørsel, ASK, logopedi, «multifunksjonshemmede» og autisme. Store PPT-kontorer kan ha mulighet til å
ha ansatte med ulik spesialkompetanse. Små PPT-kontorer må ha tilgang til kompetanse gjennom interkommunale/regionale kompetansemiljø. For alle PPT-kontor/
kompetansemiljø krever dette at det både finnes tilgjengelig kompetanse en kan ansette, og økonomi til drift.
For det andre er det viktig at opplæringen og laget ledes
av en pedagog med kompetanse, og at øvrige involverte
har faglig grunnlag til å ta imot veiledning og utføre egne
oppgaver som tiltenkt. For det tredje trengs det nok tid til
å kunne utvikle, gjennomføre og evaluere et godt pedagogisk opplegg og tilrettelegge materiell. Hvis PPT skal
kunne bidra i det spisskompetente laget og være tett på
den enkelte barnehage og skole, må det være nok tid til
dette. For det fjerde er det en forutsetning for nødvendig
samarbeid og kompetanseoverføring at økonomien
tillater at flere personer kan møtes eller gå dobbelt med
barn/elever ved behov. For å kunne vedlikeholde og
utvikle kompetansen i den enkelte barnehage, skole og
PPT trengs det en økonomi som gir rom for å delta på
kurs, i nettverk og i videreutdanning.
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Jon Eirik
Næsheim
PPT-rådgiver, Stavanger
kommune
Foto: Jan Inge Haga

Hege-Karin
Leding
avdelingsleder PPT/
OT, Troms og Finnmark
fylkeskommune
Foto: Morten Høylo

– I møte med komplekse og sammensatte problemstillinger
kreves det kompetanse og samarbeid for å lykkes med å
skape gode utviklingsmuligheter for trivsel og læring for elever med særskilt behov for tilrettelegging. Godt etablerte og
fungerende lærende fellesskap er et naturlig utgangspunkt
for å etablere et spisskompetent lag rundt eleven. De ansatte
i teamet rundt eleven, sammen med instanser som blant
annet PPT og Statped, utgjør dette laget som sammen kan
reflektere, vurdere, planlegge og evaluere hva som er gode
tiltak og praksiser. Målet er at verdier, kompetanse og tiltak
skal bli en naturlig del av skolehverdagen. Det kan være
mange ulike roller med ulikt mandat og ulik kompetanse og
forståelse inne i én og samme sak. Vi må lære av hverandre
og gjøre gode rolle- og forventningsavklaringer. En god,
systematisk plan med møtepunkter for samarbeid, kompetanseutvikling og erfaringsdeling må til for å få til inkludering
og et likeverdig tilbud. Dette må ligge i bunn for det pedagogiske arbeidet. Det spisskompetente laget må ha en avklart
ansvarsfordeling og utvikle felles forståelse og eierforhold til
det som avtales. Når vi snakker om spisskompetanse, er det
naturlig å trekke frem eleven med sine foresatte. De er de
virkelige ekspertene og er en naturlig del av det spisskompetente laget. Å lytte til deres erfaringer og kunnskap vil gi
nødvendig innsikt og forståelse.

– Det må vere einigheit om kva som ligg i «særskilte
behov og inkludering». Inkludering og særskilte behov
gjeld vel alle barn, elevar og alle lagspelarane. Deretter
må ein vite kven som er med på laget no. Dette må
gjerast for å kunne seie noko om kven som skal delta
i lagspelet framover. Alle involverte må gjennomføre
kartlegging av eigen kompetanse. Slik kartlegging
startar alltid med det som er bra. Deretter må ein finne
ut kva som vil dekke framtidige behov. Når behova er
klare, må ein lage ein strategisk plan som syner kven
som skal delta, og korleis ein skal arbeide for å stette
framtidas kompetansebehov. Utdanningsinstitusjonane,
Utdanningsdirektoratet og utdanningsavdelinga i fylket
må ha spisskompetanse for at laget rundt barn og
unge skal få den spisskompetansen som trengst. Det
er til sjuande og sist trivselen, utviklinga og læringa til
mangfaldet av barn og unge som vil fortelje om lagspelet
har lykkast.

Ingrid Evebø
Haug
PPT-leiar,
Ulstein kommune
Foto: Per Eide
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			Maya kom i
takket være
et spisskompetent lag

gode spor
Tekst: Sveinung Wiig Andersen

Ytterst på Senja, i Gryllefjord, bor en liten syrisk familie som nå
kan smile og være trygge. Men slik har det ikke alltid vært. Med
ei lita jente med synsvansker og sammensatte utfordringer ble
starten for Maya (8) og familien alt annet enn enkel.
Familien, som kom til Norge for fire og
et halvt år siden, ble tatt godt imot, men
synsvanskene og vansker med språket
gjorde at problemene ble mange og
utfordrende for den lille jenta som skulle
begynne i barnehage.

takknemlige for at alle rundt Maya har
gjort en så flott jobb som har ført til at
hun nå fungerer så mye, mye bedre
og trives og kan lære, sier Mahmoud
Abdulrahman Issa og Nour Albunni.

Sammensatte utfordringer

Nå er Maya ei fornøyd jente som utvikler
seg både språklig og sosialt, og som
deltar på lik linje med de andre.

Det som kunne se ut som en spesifikk
synsutfordring, viste seg å være mer
komplekst og sammensatt. Dårlig
synsfunksjon skapte motoriske
utfordringer og gjorde også at språkutviklingen gikk sakte. Dette skapte
igjen sosiale utfordringer og ei jente
som trakk seg tilbake.
– Vi visste ikke hva vi skulle gjøre og var
fortvilet og redde. Vi ante ingenting om
hvilken hjelp vi kunne få, og hvordan vi
skulle få den. Men både skolen og PPT
har vært til stor hjelp, og Statped har
gjort en fantastisk jobb. Vi er så uendelig
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Riktige tiltak fungerte

En grundig utredning og kartlegging av
riktige tiltak har fungert. Nå får hun god
spesialpedagogisk oppfølging, hun har
lese-TV, riktige briller, lysforholdene på
skolen er endret, og det er fysisk lagt til
rette for henne.
– Vi ser nå ei jente som løper rundt,
som ler, og som lærer og trives. Vi er så
takknemlige for at fagfolk på ulikt nivå
kan så mye og jobber så godt sammen,
sier foreldrene.

Vi er så uendelig takknemlige for at alle rundt Maya har gjort en så flott jobb,
sier Mahmoud Abdulrahman Issa og Nour Albunni
Foto: Sveinung Wiig Andersen
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Godt samarbeid og tydelige roller
har vært suksessfaktoren
Tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid som metode og tydelige
avklarte roller har vært nøkkelen til å lykkes så godt i denne saken,
mener Linda Helen Johansen i Senja PPT.
Hun kom inn i saken da Maya gikk i
barnehagen. Henvendelsen gikk på
bekymring for synet. De så raskt at
utfordringene var sammensatte, og
at synsvanskene fikk følgevansker på
mange områder, både språklig, motorisk,
sosialt og i forbindelse med læring.

Lav terskel for samarbeid

– Vi så ei passiv jente som satt mye
stille, og som ikke var deltakende i
aktiviteter. De førstehåndserfaringene
andre barn fikk gjennom lek og samspill,
fikk ikke hun. Dette påvirket spesielt
hennes norskspråklige utvikling. Vi møtte
også foreldre som ikke hadde erfaring
med norsk hjelpeapparat, og som
naturlig nok var skeptiske både til oss
og de hjelpemidlene vi foreslo. Men det
snudde raskt da de skjønte at vi ønsket
Maya det beste, forklarer PP-rådgiveren.

– Det at terskelen var lav, var viktig. Jeg
hadde fra før god kontakt med Statped,
og det å kunne ta en telefon og drøfte
problemstillinger var viktig for oss som
kommune.
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Hun gikk i gang med veiledning av
barnehagen og koblet samtidig på både
øyemedisinsk kompetanse på sykehuset
og Statped, som har spisskompetanse
på synsvansker. Statped kunne tilby
strakstiltak og kom raskt inn.

Overgang til skole
Planleggingen av overgangen til skolen
begynte ett år før skolestart. Det var
behov for tilrettelegging av det fysiske
miljøet, og den spesialpedagogiske
hjelpen hun hadde hatt i barnehagen,
kunne nå omgjøres til tilpasset
opplæring. Det ble jobbet både med
språk, motorikk og synstilrettelegging.
Skolen skjønte umiddelbart at det var
behov for fysisk tilrettelegging, og det
var aldri noe problem å få avsatt midler.
De skjønte utfordringene.

Tiltak fungerte
– Vi så ei jente med ressurser, og
trodde at hun med tilrettelegging og tett
oppfølging kunne lære mye. Det har
vist seg å være riktig. Raskt kom hun
i gode spor, og tiltakene ga resultater
både språklig, læringsmessig og
sosialt. Etter hvert så vi at behovet for
spesialundervisning ikke var der lenger.
Tiltakene i klasserom og skole fungerte.
Nå løper det ei glad jente rundt og leker
og prater på linje med de andre, sier
Johansen.

Vi så ei jente med ressurser, og trodde at hun
med tilrettelegging og tett oppfølging kunne lære
mye, sier PP-rådgiver Linda Helen Johansen.
Foto: Sveinung Wiig Andersen

Suksessfaktorer
Hva har så suksessfaktorene vært?
Johansen mener tett samarbeid mellom
PPT og barnehagen har vært en viktig
faktor for den tidlige innsatsen. Likedan
mener hun at spisskompetansen
fra både Statped og UNN har vært
avgjørende for et godt resultat. Den
tverrfaglige arbeidsmåten har bidratt til
god struktur i arbeidet. Det har i tillegg
vært viktig med klart definerte roller for
å lykkes.

– Saken om Maya er bare én av mange
saker hvor tverrfaglig samarbeid er
nødvendig for å få til gode tiltak rundt
barn med spesielle behov. Et nært
samarbeid med Statped har bidratt til å
øke kompetansen på ulike fagområder
både hos PPT og i barnehager/skoler,
og det har bidratt til kvalitet i laget rundt
barnet, sier PP-rådgiveren.
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Helt avhengig av støtte
– Barnehage og skole er helt avhengig av et godt fungerende
hjelpeapparat i slike saker. Vi er hjelpeløse uten et spisskompetent
lag rundt barnet, sier styrer i Gryllefjord barnehage, Renathe
Wilhelmsen, og rektor ved Gryllefjord skole, Wibeke Eidissen.
Det var barnehagen som oppdaget at
Maya hadde store synsutfordringer. Hun
våget ikke å gå alene, og var tett på de
voksne.
– Vi så at vi var nødt til å få hjelp av lokal
PPT. Vi så etter hvert at det var miksen
av språk, synsvansker og kultur som var
krevende, sier Wilhelmsen.

Ulik kompetanse som har vært samkjørt
og utfyllende, mener hun har vært en
suksessfaktor. Likedan at terskelen
har vært lav, og at en har vært trygge
på hverandre og raskt kunne komme i
kontakt for å spørre og få veiledning.

Som et felles oppvekstsenter med skole
og barnehage var overgangen til skole
enklere å få til. De la opp til systematiske
besøk på skolen det siste halvåret slik at
hun ble kjent og kunne bli trygg.

Laget var styrken
– Det at vi fikk til et så godt samarbeid
mellom barnehage, foreldre, PPT og
Statped, var viktig for at dette lyktes.
Vi er en liten kommune uten spesifikk
kompetanse på sånne komplekse og
sammensatte vansker. Det har vært en
trygghet å ha et slikt spisskompetent
lag å spille sammen med, sier
barnehagestyreren.
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– Vi er en liten kommune uten spesifikk
kompetanse på sånne komplekse og sammensatte vansker, sier Renathe Wilhelmsen.
Foto: Sveinung Wiig Andersen

– Den spesifikke spisskompetansen som
Statped kom inn med, var viktig for oss for å
skape trygghet, sier rektor Wibeke Eidissen.
Foto: Sveinung Wiig Andersen

Statped er viktig
Og rektor er enig: – Den spesifikke
spisskompetansen som Statped kom
inn med, var viktig for oss for å skape
trygghet på at vi kunne klare dette. Vi må
innrømme at vi var skeptiske til hvordan
dette skulle gå, men når vi skjønte hva vi
kunne gjøre og så at det fungerte, kunne
vi senke skuldrene, sier Eidissen.

Skolen monterte nye lys, malte i lysere
farger og bedret lysforholdene, og
de markerte farer og hindringer med
kontrastfarger. De informerte alle og
la til rette for mindre grupper og tett
oppfølging. På den måten klarte de
å unngå å ta Maya ut av klassen for
å gi henne spesialundervisningen.
Tilrettelegging i det det ordinære
læringsmiljøet ga de resultatene de
håpet på.

Spisskompetanse betyr
at vi kan noe annet
– Spisskompetanse betyr at vi kan noe annet – at vi kan bidra
med noe kommunen ikke har. Vår rolle har vært å peke på
muligheter for å unngå at et sansetap skaper konsekvenser for
et barns utvikling, sier rådgiver May-Eli Johansen i Statped.
Hun er opptatt av at de samlet utgjør
et lag med ulike roller der alle er
like viktige. Tett samarbeid og felles
forståelse er derfor helt avgjørende.

– Synssansen er helt essensiell for
utvikling. En redusert synssans gir
begrenset tilgang til erfaringer. Om vi
ikke får lagt godt til rette, så kan dette
forsinke utviklingen av både motorikk og
språk, med de konsekvensene det får for
læring, sier rådgiveren.

Statpedmagasinet 2–2020 • 25

TEMA

LAGET RUNDT BARNET

Strakstiltak og tidlig innsats
Statped var inne helt fra starten av
som et såkalt «straktstiltak». Dette
mener Johansen er et godt eksempel
på hvordan Statped kan bidra til tidlig
innsats, som jo er et sentralt mål i den
nye stortingsmeldingen.
– Tidlig inn og tett dialog med PPT har
vært suksessfaktoren her. Det handler
om kort vei og kjennskap til lokale
forhold. Dette gjør det enklere å bygge
gode relasjoner. Det at vi er trygge på
hverandres roller, forstår hverandre og
kjapt kan sette felles mål, er avgjørende
for at tiltak kommer raskt på plass, sier
Johansen.

Forståelse er alt
Hun understreker også betydningen av
å skape innsikt og forståelse lokalt og
mener det er vanskelig å lykkes med
gode tiltak om ikke alle forstår hva det vil
si å ha et redusert sansetap. Alle lærere
fikk derfor kurs og opplæring som bidro
til kompetansebygging og dermed til å
skape trygghet.
Hun fremhever også at den tette
relasjonen som er etablert til det øyemedisinske på sykehuset, er en viktig
del av det å bygge et spisskompetent
lag rundt barnet.
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Saken er et godt eksempel på hvordan
Statped kan bidra til tidlig innsats, sier
rådgiver i Statped May-Eli Johansen.
Foto: Sveinung Wiig Andersen

Helse og pedagogikk spiller
hverandre gode
– I vår spisskompetente medisinske rolle er vi avhengig av
beskjed fra resten av laget. De andre aktørene er enda tettere på
barnet i det daglige, og de rapportene vi får, er ofte svært nyttige
for vår jobb, sier Terje Christoffersen, seksjonsoverlege for
øyesykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
Christoffersen er opptatt av at det må
være en åpen linje, og at det legges
et godt grunnlag for samarbeid.
Samarbeidsavtaler med Statped og god
kjennskap til hverandre gjør at de kan
jobbe utfyllende.
– De minste barna kan ofte ha vanskelig
for å forklare hvordan de opplever ting.
Da er de observasjoner som er gjort,
svært nyttige for oss. Motsatt vei vil den
informasjonen vi kan gi gjennom våre
medisinske undersøkelser, være nyttige
og noen ganger avgjørende for de tiltak
som settes i gang lokalt. Dermed er
dette et nyttig samarbeid der alle parter
er avhengig av hverandres kompetanse.
For at det til sammen skal kunne gjøres
en best mulig jobb, er alle brikker helt
avgjørende, sier seksjonsoverlegen.
Noen ganger kan sykehuset bare gi
informasjon om tilstanden. Det er ikke
alltid at det er behandling å tilby.

Dette er et nyttig samarbeid der alle parter
er avhengig av hverandres kompetanse,
sier seksjonsoverlege Terje Christoffersen.
Foto: Morten Høylo

– Vår rolle blir da å være en leverandør
av opplysninger og kunnskap. Da er det
flott å se at de andre aktørene kan gjøre
en forskjell og sette inn tiltak som også
bygger på den informasjon vi har gitt,
sier Christoffersen.
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Barnets stemme
i laget rundt
barnet
Hvordan får barn og elever med særskilte
opplæringsbehov en stemme i et
spisskompetent lag rundt dem selv?

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å uttale seg om sin egen
situasjon. Dette skal fagpersoner legge vekt på når de vurderer hva som er til
barns beste. Men hvordan sikrer vi det i praksis? Vi har spurt to i Statpeds
ungdomspanel.
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– For å sikre at barn får sin egen stemme, er det
viktig at det tverrfaglige teamet rundt barnet evner å
kommunisere og ordlegge seg på en måte som barnet
forstår. I slike situasjoner er det lett at det blir brukt
fagspråk og ord som barnet ikke skjønner. Videre er det
viktig at dialogen ikke går mellom fagpersoner, foresatte,
skole og andre voksne personer uten at barnet blir
involvert. Hvis barn ikke blir tatt med, er det lett at de får
en oppfatning om at ting er bestemt for dem. Dette kan
føre til at barnet sjeldnere gir uttrykk for egne meninger
Oddgeir
og ønsker. Da kan barnet tenke at egen mening ikke er
Haukaas Bjerke viktig, eller at de voksene vet best. Derfor er det viktig
at de voksne tar seg tid til å forklare godt for barnet, og
Personskadeforbundet LTN at de viser tålmodighet og gir barnet tid og mulighet til å
uttrykke seg med egne ord.
Foto: Finn Ståle Felberg

– I en situasjon hvor tilpasning til barn er viktig, er det
nødvendig at det er et godt samarbeid mellom barnets
nærmeste og fagpersoner. Dette er viktig først og
fremst fordi de nærmeste vil inneha kunnskap om hva
som har fungert gjennom årene, og fagpersonene har
kompetansen. Men det er utrolig viktig å ha i bakhodet
at løsninger som er mest praktiske og fungerer best
teoretisk sett, ikke nødvendigvis er løsninger barnet selv
er komfortabel med. Om barnet selv ikke er fornøyd
med tilpasningene som blir gjort, kan det føre til uheldige
situasjoner for barnets trivsel med mer. Dette kan
løses ved å inkludere barnet i samtalen om eventuelle
løsninger. For eksempel kan fagpersonene sammen
med barnets nærmeste ha en samtale med barnet om
hvordan det selv opplever sin situasjon – for å skape et
inntrykk. Deretter legger fagpersonene og de nærmeste
frem forslag til ulike tilpasninger. Barnet får da selv
fortelle hvilke tilpasninger hen selv er komfortabel med
å gjennomføre.

Aksel Bjørke
Vinge
Norges Døveforbunds
Ungdom
Foto: Morten Brun
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Spisskompetanse
og allmenne faktorer
– ja takk, begge deler
Av Jan Tøssebro, professor i sosialt arbeid, NTNU

Temaet for dette nummeret av StatpedMagasinet er betydningen
av spisskompetanse. Utgangspunktet for dette innspillet er
imidlertid at godt spesialpedagogisk arbeid ikke bare handler
om pedagogiske metoder eller teknikker, men at noen generelle
underliggende faktorer i undervisning og organisasjon kan være
vel så viktig. Derfor – ja takk, begge deler.
Jeg begynte å resonnere i slike baner
knyttet til Statpeds prosjekt «Vi sprenger
grenser» (2013–2017), som vi (NTNU
Samfunnsforskning) fulgte gjennom noen
år. To bilder derfra satte seg fast. Det
ene var mattelæreren i ungdomsskolen
som hadde et par utviklingshemmete
elever i klassen. Det gikk over all
forventning. Men hva var det han gjorde?
Det var ikke noen bestemte metoder,
men snarere kreativitet, entusiasme og
omgivelser som støttet han på at det
han gjorde, var viktig for både skolen
og elevene.
Det andre bildet var en rapport fra
NIFU (Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning).
Deres oppgave var å gjøre en
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gjennomgang av forskning om effekten
av ulike metoder i undervisningen av
utviklingshemmete. De gikk gjennom
en bred internasjonal litteratur, men det
mest påfallende resultatet kommenterte
de i liten grad – det at alle forsøkene var
vellykkete og ga bedre resultater enn i
kontrollgruppene.
Dette siste var så påfallende at
jeg, sammen med kollegene mine
Anders Gustavsson (Stockholms
universitet) og Anna Kittelsaa (NTNU
Samfunnsforskning), gjorde en
gjennomgang av kunnskapsoversikter
om undervisning av utviklingshemmete.
Vi fant akkurat det samme: Alt virker!
Og det var helt entydig. Det kan
selvsagt skyldes at en bare publiserer

Spesialpedagogisk arbeid handler ikke bare om pedagogiske metoder eller teknikker. Noen generelle
underliggende faktorer som entusiasme, ambisjoner og støtte fra kolleger og skolens ledelse kan være
vel så viktig, mener professor Jan Tøssebro. Foto: NTNU

forsøk som er vellykket, men det er
neppe så enkelt. Vi kjenner igjen
lignende funn fra andre fagfelt, der
manglende publisering av det mindre
vellykkete ikke kan være forklaringen.
Innenfor arbeidslivsforskningen
snakker en om Hawthorne-effekten.
Den har navn etter en fabrikk i USA
der en undersøkte om endringer i
arbeidsmiljø og arbeidsbetingelser
påvirket produktiviteten, for snart 100
år siden. I forsøkene manipulerte en
lys, pauser, lønn og mye mer – og alt
hjalp. Produktiviteten ble bedre. Deres
konklusjon var at det ikke var endringene
i arbeidet eller arbeidsbetingelsene som
virket, men den oppmerksomheten de

ansatte fikk. De fikk en følelse av at det
de drev med, var betydningsfullt. Dette
ble startskuddet for «Human Relations»skolen i arbeidslivsforskningen, blant
annet med vekt på psykososiale forhold
ved jobben.
Innenfor forskning om psykoterapi
finner en noe lignende, og der kalles
det tidvis «Dodo bird»-effekten, etter en
figur i Alice in Wonderland. The Dodo
bird var dommer i en konkurranse og
bestemte at alle var vinnere og burde
premieres. Grunnen til tilnavnet var
at forskningsoversikter i psykoterapi
sådde tvil om at det var grunnlag for å
hevde at én type terapi var bedre enn
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andre. Det ledet til en diskusjon om
hvorvidt det kunne være noe annet
enn den spesifikke terapiformen som
var nøkkelen. Kanskje var relasjonen
mellom pasient og terapeut viktigere?
Hva har så det med spesialpedagogikk
og spesialundervisning å gjøre? Vel,
de samme mekanismene kan være
i spill her, og de kan ha en sterk
underliggende rolle i hva som skaper
god undervisning for elever med særlige
eller sammensatte behov. I en oversikt
over forskning om tilpasset opplæring
fra 2006 konkluderer Bachman og Haug
med at når undervisningen er i pakt med
velkjente og anerkjente prinsipper for
all undervisningskvalitet, blir resultatet
godt. De er ikke like spesifikke på hva
velkjente og anerkjente prinsipper er,
men utfordringen er uansett interessant:
Er det noen underliggende felles faktorer
i forsøk med undervisningsmetodikk som
kan ligne effekten av eksperimentene,
eller «Dodo bird»-effekten i psykoterapi?
På nåværende tidspunkt kan ingen
svare på dette, men det er et sett av
«kandidater» som burde utforskes.
Erfaringen med mattelæreren peker i
retning av betydningen av entusiasme,
ambisjoner og støtte fra kolleger og
skolens ledelse: Det du driver med,
er viktig! I forskning om arbeidsmiljø
og motivasjon i jobben peker en på
anerkjennelse, støtte fra kolleger og
ledelse, tilbakemeldinger, at det en
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gjør, betyr noe, muligheter for utvikling,
samarbeid, at en ser resultater, og har
et mål for arbeidet. Dette kan også ses
i lys av senere meldinger til Stortinget
om spesialundervisning, ikke minst av
utviklingshemmete. Der hevdes det at
et problem er for lave ambisjoner og for
lave forventninger. Kanskje er trekk ved
relasjonen mellom lærer og elev sentrale
for resultatene?
Betyr det at hovedproblemet er
uinteresserte og uengasjerte
pedagoger? De fins sikkert, men en
slik påstand blir som «å skyte på
pianisten». Entusiasme og ambisjoner
blir ikke til i et tomrom. Det handler
om støtte og interesse fra ledelse og
kolleger. Det handler om hvilken posisjon
spesialundervisning og undervisning
av funksjonshemmete har i skolen. Blir
det sett som et sidespor og en oppgave
en er pålagt, men som forstyrrer den
«egentlige» undervisningen? Eller –
i motsatt ende av en skala – blir det
sett som en viktig og utfordrende
oppgave som går til kjernen av viktige
samfunnsverdier – å skape «en skole for
alle» og et inkluderende samfunn?
Et slikt perspektiv, eller spørsmål,
betyr selvsagt ikke at en skal se
bort fra spisskompetanse, egnet
undervisningsmetodikk eller individuell
tilpasning – men at også dette lever
best på et fundament som er mye mer
allment, og trolig altfor oversett?

Deler erfaringer om

dysleksivennlig 			
skole
– En god skole for elever med dysleksi er en god skole for alle.
Vi deler gjerne erfaringer, sier Hilde Kristin Hømann.
Tekst: Svein Erik Moløkken

Bevisst innsats

På Hadeland videregående skole er hun
dysleksikoordinator og tilrettelegger av
digitale verktøy for elever og lærere.

Det er ikke uten grunn at Dysleksi Norge
har sertifisert Hadeland videregående
skole som dysleksivennlig. Skolen har
elever både på studiespesialisering og
yrkesfag.

– Vi vil hjelpe alle elever til å få bedre
selvfølelse og mestre hverdagen.
Tilpasset opplæring er for alle, minner
Hømann om.
Hun trekker frem at elever med dysleksi
ofte kan ha tilleggsvansker. Dette
kan være vansker som flere elever
har. Eksempler er vansker med tall,
konsentrasjon, arbeidsminne, motorikk,
retnings- og ordenssans og selvtillit.
– Dette er noe av grunnen til at gode
tiltak for elever med dysleksi også
er gode for mange flere, fremholder
Hømann.

– Mange har jobbet med dette over tid.
I to år før sertifiseringen har skolen hatt
et lag med bred kompetanse for å gjøre
skolen dysleksivennlig. I tillegg til meg
som gruppeleder har gruppen bestått
av lederen for skolens elevtjeneste, en
logoped, en lærer og en pedagogiskpsykologisk rådgiver, forteller Hømann.
Jobben har bestått i å få på plass et godt
system for å identifisere og følge opp
elever som strever. De rundt har sørget
for tett oppfølging av elever, elevgrupper
og lærere i å bruke og beherske digitale
lære- og hjelpemidler. Satsing må også
forankres godt blant ledere, rådgivere
og lærere, basert på skolens etablerte
system for identifisering, kartlegging og
oppfølging (IKO) av elever som strever
faglig, eller har høyt fravær.
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– Vi jobber stadig med å forbedre oss,
sier Hømann. Hun mener at en nøkkel er
å dele informasjon og erfaringer og gjøre
hverandre gode. – Vi deler informasjon
i overgangen fra ungdomsskole til
videregående, og vi har interne rutiner
for informasjonsdeling. Vi jobber også
med gode rutiner for elever som skal ha
tilrettelagte prøver og eksamen, legger
hun til.

Spennende prosjekter
Skolen prøver stadig ut nye tilnærminger
innenfor flere studieretninger og fag.
– På yrkesfag i faget prosjekt til
fordypning, og i verkstedfag, leverer
elevene underveisrapporter jevnlig,
forteller Hømann. Elevene bruker
apper som OneNote på mobil og iPad
til å skrive logg, og de fotograferer
for å dokumentere praktisk arbeid i
felt. De som trenger det, kan bruke
talegjenkjenningsprogram som gjør
diktering fra tale til skrift mulig. De som
fotograferer mennesker, får kjennskap
til personvern og bruk av samtykke.
Elever bruker også iPad i spennet fra
å bli kjent med digitale opplegg på
iPad for barn i barnehager til å skrive
arbeidsordre, registrere deler og finne
reparasjonsveiledninger.
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– På helsearbeiderfag skal alle elever
bli bedre forberedt til prøver. De har
tatt i bruk Forms som prøveverktøy,
sier Hømann. Elevene får spørsmål i
forkant. På prøven skriver de på PC
om de vil. De som ønsker det, kan
også bruke hodetelefon for å få lest
opp spørsmål i Forms, og de kan bruke
skrivestøtteprogrammet Lingdys.
– I matematikk på studiespesialisering
får elevene nå mer helhetlig kartlegging
og oppfølging, sier Hømann. Lærere
deler kompetanse og erfaring og
tilbyr mange tiltak til alle elever, som
digitale lærebøker. De sier også høyt
hva de skriver på tavla, og deler alle
dokumenter elektronisk. Elever som har
behov, kan få prøve ut tilpasninger. Noen
eksempler er å få individuell veiledning
og å snakke på skriftlige prøver
kombinert med å skrive.

Et kontinuerlig arbeid
Gode tiltak i prosjektperioden er blitt en
del av det daglige arbeidet på skolen og
samarbeidet med elever og foresatte.
– Det er viktig ikke å lene seg tilbake
nå som skolen er blitt dysleksivennlig,
forsikrer Hømann. Informasjon
trengs for å minne alle om behovet
for å tilrettelegge i skolehverdagen.
Skolen har utarbeidet brosjyrer,
hengt opp plakater og laget en digital
informasjonsside for alle ansatte. I en
travel hverdag trenger alle å bli påminnet
hva en kan gjøre, og hva elevene kan ha
nytte av.

Ta gjerne kontakt
Dysleksi Norge har klare kriterier som
skoler kan bruke om de vil søke om å
bli dysleksivennlig. – Vi kan informere
skoler som vil vite hvordan vi har
jobbet, og jobber, med elever som har
dysleksi eller andre former for lese- og
skrivevansker, avslutter Hømann.

Finn lære- og
hjelpemidler på
statped.no/laringsressurs

Laget som har gjort Hadeland videregående skole dysleksivennlig: PP-rådgiver Liv Isaksen,
gruppeleder Hilde Kristin Hømann, leder for elevtjenesten Anne Berit Kristensen og lærer Heidi Nyhus.
(Logoped Elisabeth Ellefsrud er ikke med på bildet). Foto: Finn Ståle Felberg
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SAMHANDLING

Digital
samhandling

når barnet mangler
		 talespråk
Hvordan kan en få alle i nettverket rundt et barn med
kommunikasjonsutfordringer til å bli samkjørte i kommunikasjonen? Digital samhandling gjennom en enkel app ble
løsningen for laget rundt Amalie (14) fra Sande i Vestfold.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen

Foto: Morten Brun
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Når vi filmer samspillsituasjoner, så oppdager vi ting som vi ikke ser ellers, sier foreldre Irene og
Karl-Øystein Rasmussen. Foto: Morten Brun

Hjem, skole og avlastning har tatt i bruk
en kommunikasjonsapp. Med denne
kan de rundt Amalie gjøre videoopptak
av kommunikasjonssituasjoner med
Amalie som kan deles med de andre.
Eksempelvis kan familien klikke seg
inn på appen og gjøre opptak av
kommunikasjonssituasjoner som de
forklarer med tekst, og deler med de
andre. Det samme kan læreren på
skolen gjøre. På den måten får alle del
i situasjoner på ulike arenaer. Dette
skaper muligheter for å få til et samkjørt
og helhetlig kommunikasjonsmiljø og en
mer lik fortolkning av Amalies initiativ.

Stå sammen for å få resultater
– Det viktige er at en ikke blir alene om
dette. Det å stå sammen med alle som
jobber med ditt barn, er avgjørende
for å få til resultater – det at lærer,
fysioterapeut og avlastere er samkjørte.

Amalie kommuniserer mye. Hun har
mange styrker. Men vi må stå sammen
og hjelpe hverandre for å fremelske
det, sier foreldre Karl-Øystein og Irene
Rasmussen.

Bevisste på hennes uttrykk
Læreren til Amalie på Frydenhaug
skole i Drammen, Inger Lise Bernhoft,
har jobbet med Amalie i flere år og blitt
godt kjent med henne. Hun har opplevd
denne måten å samhandle digitalt på
som svært nyttig.
– Det er viktig for Amalie at vi gjør en
jobb for å nå frem til henne. Det kan
være krevende. Men det at vi har god
samhandling med alle rundt, hjelper
oss med å bli mer bevisste på hennes
uttrykk. Alle hennes måter å søke
kontakt på. At hun opplever å bli tatt på
alvor og forstått, er viktig – at hennes
kommunikasjon blir betydningsfull, sier
den erfarne spesialpedagogen.
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Det at vi har god samhandling med alle rundt, hjelper oss med å bli mer bevisste på hennes uttrykk,
sier spesialpedagog Inger Lise Bernhoft. Foto: Morten Brun

Partnerfortolket
kommunikasjon
Statped ble koblet på saken for å bistå
med å finne en kommunikasjonsløsning
som kunne fungere. Da hadde Amalie
en talemaskin som hun skulle styre med
øynene. Dette stiller store krav til blant
annet språkforståelse, minnefunksjoner
og ikke minst øyemotorikk.
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– Gjennom utredning og samtaler med
nærpersoner ble det etter hvert klart at
både øyestyring og det å kommunisere
med talemaskin ble for avansert.
Amalies styrker lå først og fremst i en
nonverbal kommunikasjon. Hun uttrykte
seg gjennom mimikk, lyder og gester,
forklarer rådgiver Svein Lillestølen i
Statped.

Han mener det er avgjørende at det
gjøres grundige undersøkelser før
valg av kommunikasjonsløsning tas.
Alt passer ikke for alle, og man må ta
utgangspunkt i den enkelte persons
behov og muligheter.
– Vi ønsket å løfte fram det som
åpenbart fungerte, nemlig den kroppslige
kommunikasjonen. Dette kalles for
partnerfortolket kommunikasjon. Derfor
ble «KnowMe»-appen introdusert
som et verktøy, sier Lillestølen. Han
understreker viktigheten av å ha noe
fleksibilitet i fortolkning av uttrykkene.
At uttrykkene kan bety, mer enn betyr.

Finne Amalies indre
– Vi holder på å finne fram til Amalies
indre. Det tar ofte lang tid å få svar
og respons, og vi må være tålmodige.
Nøkkelen ligger i å være våken for å
fortolke signalene, og at alle rundt tolker
dem likt og lærer av hverandre, sier de
engasjerte foreldrene.

Vi holder på å finne fram til Amalies indre,
sier mor Irene Rasmussen. Foto: Morten Brun

Se film om Amalie
ved å skanne
QR-koden:

– Jeg føler vi kan slappe litt mer av
overfor de som skal ivareta Amalie.
Vi vet da at de kan og forstår.
– Dette har også åpnet øyene våre enda
mer for hennes kommunikasjon. Når vi
filmer samspillsituasjoner, så oppdager
vi ting som vi ikke ser ellers. Vi har
oppdaget at hun kommunisere enda
mer enn vi trodde og så, forklarer de to
foreldrene.
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Digitalt
innenforskap
eller digitalt
utenforskap?
Digital samhandling skaper en rekke muligheter i det
spesialpedagogiske arbeidet og bidrar til digitalt innenforskap
for mange elever med spesielle behov. Mange har fått en helt
ny verden av muligheter. Men kan digital samhandling
også skape utenforskap?
Tekst: Sveinung Wiig Andersen
Hverdagslivet for en person med synstap
har endret seg stort med mulighetene i
mobilteknologi, syntetisk tale og apper.
Elever med lese- og skrivevansker kan
få en helt ny hverdag med talestyring og
digitale lese- og skriveverktøy.

Espen Langbråten Wilberg.
Foto: Morten Brun
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Fungerende avdelingsleder i Statpeds
avdeling for læringsressurser og
teknologiutvikling, Espen Langbråten
Wilberg, er opptatt av at vi som jobber
med barn og unge med spesielle behov,
bør kjenne alle sider av det digitale
mulighetsrommet.
Statped har gjennom de siste årene
utviklet mange ressurser for lærere som
ønsker å ta i bruk digitale ressurser
og teknologi i det spesialpedagogiske
arbeidet.
– På statped.no har vi en rekke omtaler
av aktuelle digitale læringsressurser som
egner seg i spesialpedagogisk arbeid.
Der finner man omtaler av apper og ulike
digitale verktøy, med både tips, eksempler på bruk og instruksjon i hvordan disse
fungerer. I tillegg har vi utviklet temasider
som skal hjelpe lærere i gang.

Digitale barrierer kan skape
utenforskap

Digital mobbing er digital
utestengelse

Men Langbråten Wilberg er også opptatt
av at vi ikke må glemme at digitale
samhandlingsarenaer også kan skape
utfordringer for noen elever.

– Et annet eksempel er digital mobbing.
I forbindelse med koronapandemien og
nedstengingen av skoler har også mye
av skolehverdagen blitt digital. Dette har
skapt spennende muligheter for samspill
og deling. Samtidig må vi være klar over
at utestenging og mobbing også forflytter
seg inn i de digitale rommene, forklarer
Langbråten Wilberg.

– For synshemmede elever ser vi
tydelig mulighetsrommet, men også
barrierene. Digital tilgang til tekst og
informasjon har på noen tiår skapt helt
nye deltakelsesmuligheter for de som er
gode til å bruke leselist og skjermleser.
– Samtidig opplever mange at kravet om
universell utforming ikke alltid er like godt
ivaretatt. Da blir informasjon, bilder og
grafikk ofte barrierer for deltakelse, og
kan skape utenforskap, sier Langbråten
Wilberg.
Et annet eksempel er elever med
utviklingshemming. Her finnes det en
rekke digitale verktøy for å gi auditiv og
visuell støtte og konkretisering. Men det
som kan være gode inkluderingsverktøy,
kan bli ekskluderende om en ikke velger
verktøy som alle kan bruke og ha nytte
av på lik linje.

Elever med spesielle behov kan være
ekstra sårbare og utsatte. Spesielt
elever som har utfordringer med sosial
kompetanse. Det er derfor viktig at
lærere også har dette perspektivet
med når de planlegger undervisning.
Nettmobbing og utestengelse skiller seg
fra tradisjonell mobbing ved at den kan
være anonym, at den kan foregå til alle
døgnets tider, og at den er vanskelig
å slå av. Videre kan den spres. Dette
gjør at mulighetene man har for å slippe
unna, blir færre. Han er opptatt av at vi
må klare å ha to tanker i hodet samtidig.
– Vi må være nysgjerrige på det digitale
mulighetsrommet, men samtidig ha
en kritisk vurdering av om når det kan
være en barriere for deltakelse, avslutter
Langbråten Wilberg.
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Lite nytt under solen
– Jeg ble inkludert i barnehagen, de andre bare begynte,
sa Marte Wexelsen Goksøyr. Slik er det, og slik har det vært,
både i barnehage, skole og på departementsnivå.
Av Jens Petter Gitlesen, forbundsleder,
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Den inkluderende skolen ble på papiret
innført med grunnskoleloven i 1975.
Fortsatt er vi like langt fra målet. FNs
komite for funksjonshemmede laget en
veileder om den inkluderende skolen
(General Comments no. 4). Veilederen
er verken referert eller forsøkt fulgt.
Siden 1975 har det vært mange
velmenende spesialmeldinger for
elevene som faller utenfor. Den forrige
var «Læring og fellesskap», som kom
i 2011. Stortingsmeldingen «Tett på –
tidlig innsats og inkluderende fellesskap
i barnehage, skole og SFO» (2019–
2020) føyer seg inn i tradisjonen hvor
inkludering blir omtalt i spesialmeldinger
for de barn og unge som skole og
barnehage ikke evner å inkludere.
Elever med utviklingshemming har alltid
vært marginalisert. Med «Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO» forsterkes
marginaliseringen. Meldingen har fokus
på elever som sliter litt, og glemmer i
stor grad elever med utviklingshemming.
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Tiltakene som varsles i meldingen, skal
stort sett finansieres med kutt i Statpeds
budsjetter. Stram budsjettstyring
tjener Finansdepartementet. Om
finansieringsordningen tjener elever
med utviklingshemming, er et åpent
spørsmål som det burde vært redegjort
for før forslaget ble fremmet. Spørsmålet
om hva som skal ut av Statped, skaper
usikkerhet. Det er heller ikke lett å
tilpasse den lokale kompetansen når en
er ukjent med hvilken hjelp og bistand en
kan få fra Statped.
Språkkartlegging på 2. trinn kan
være nyttig. Alle er nok enige med
departementet i at språk er viktig.
Nettopp derfor er det underlig at en
overser de som ikke kan bruke muntlig
språk, eller som har behov for støtte til
bruk av talespråk.
Det varsles mer forskning, og det
etableres forventninger til kommuner
og fylkeskommuner om strukturert
og målrettet arbeid for å forbedre det
pedagogiske tilbudet til barn med
spesielle behov. Men en styrer ikke med

kostnaden med å erstatte tusenvis av
ufaglærte med faglærte. Meldingen
sier for lite om finansieringen av
kompetansehevingen.

Effekten av Stortingsmeldingen kan forventes
å bli som ved tidligere spesialmeldinger, det vil
si ubetydelig, mener forbundsleder i NFU Jens
Petter Gitlesen. Foto: Jan Inge Haga

forventninger. Etter grunnlovsfestingen
av det kommunale selvstyret har KS
gjentatte ganger presisert at kommunene
ikke er forpliktet av annet enn lov
og forskrift. Forventninger betyr lite.
Kommunale budsjetter betyr mer. Etter
forskriftsfestingen av pedagogtettheten
er nesten alle kostnadsdriverne, utenom
spesialundervisning, forskriftsfestet.
Forslaget om å etablere et senter
for forskning på spesialpedagogikk
og inkludering er positivt, men et
segregert senter som jobber med
inkludering, vil ikke makte å snu
utviklingen. På faglig nivå må en sikre
at inkluderingsperspektivet blir ivaretatt
både i pedagogutdanningen og i all
pedagogisk forskning.
Det er velkjent at elever med
utviklingshemming i stor grad undervises
av ufaglærte. Denne systemsvikten
har vedvart siden avviklingen av
spesialskoleloven i 1975. En utfordring
for mange kommuner er å skaffe
kompetansen. En annen utfordring er

I utgangspunktet er det positivt
at Statped legges direkte under
departementet, slik det er for andre
direktorater. Men det betyr også
at Statped vil være under sterkere
departemental styring og kontroll.
Statped har blitt vingeklippet mer enn
én gang. Nå rykker Statped nærmere
klippemaskinen.
Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO» varsler lite
nytt. Effekten kan forventes å bli som
ved tidligere spesialmeldinger, det vil si
ubetydelig.
Statped kan gjøre en forskjell.
Foruten å avklare oppgavene
som faller inn under Statped, bør
organisasjonen søke et tettere
samarbeid med likestillingsavdelingen
i Kulturdepartementet samt Bufdir, det
vil si den delen av sentralforvaltningen
som har kompetanse og innsikt
i funksjonshemmedepolitikken.
Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO» viser først
og fremst at Kunnskapsdepartementet
har en lang vei å gå i spørsmål om
inkludering og likestilling av mennesker
med funksjonsnedsettelser.

Statpedmagasinet 2–2020 • 43

r
ø
p
!
S ss
o
Tema: Alvorlig
skolefravær
Spørsmål fra skole:

Hvordan får vi en elev med alvorlig
skolefravær tilbake på skolen?
Svar:
Når elever har et alvorlig skolefravær,
er årsaken som oftest sammensatt.
Mange av elevene har over tid opplevd
lite forutsigbarhet, økt grad av stress
og lite mestring. For å snu situasjon
er det viktig å sette av tid til å bygge
relasjoner med elev og foresatte. Det
bør gjøres på elevens premisser ved
bruk av interesser og styrker. For å
forstå helheten, inkludert bakgrunnen
for utfordringene, må man snakke
med eleven og kartlegge årsaker.
Læringsaktivitetene eleven får tilbud om,
må være tilpasset elevens situasjon og
må legges opp slik at eleven opplever
mestring og forutsigbarhet. I tillegg bør
pedagogisk-psykologisk tjeneste og
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andre aktuelle instanser være koblet på
for å imøtekomme elevens behov og
rettigheter.

Tema: Nedsatt hørsel
Spørsmål fra skole:

Vi har en elev med nedsatt hørsel og
skal ta i bruk et lydutjevningsanlegg.
Hva er det?
Svar:
Et lydutjevningsanlegg er en
stemmeforsterker som er tilpasset
personer med nedsatt hørsel. Anlegget
forsterker konsonantene i talen.
Konsonantene er de meningsbærende
lydene i språket vårt. Disse er vanskelige
å oppfatte for de som har nedsatt hørsel.
Et lydutjevningsanlegg gir jevn lyd i et
klasserom uansett hvor en elev befinner
seg i rommet.

Spørsmål fra foreldre:

Hva består et lydutjevningsanlegg av?
Svar:
Et lydutjevningsanlegg består som regel
av to fastmonterte høyttalere på vegg
eller stativ. I et klasserom på en skole
består det av to lærermikrofoner og et
antall elevmikrofoner. Lærermikrofonene
har hodebøylemikrofon. Den følger
lærerens hodebevegelser slik at lyden
blir jevn. Elevmikrofonene er som
oftest håndholdte, men kan også være
bordmikrofoner. Begge lærermikrofonene
kan være i bruk samtidig, mens bare
én elevmikrofon kan stå på om gangen.
Mikrofonbruken støtter turtaking i
klasserommet, slik at elevene ikke
snakker i munnen på hverandre. Som
regel deler to elever én mikrofon.

Spørsmål fra skole:

Har dere tips til lærernes bruk av
lydutjevningsanlegg?
Svar:
Lærere som bruker lydutjevningsanlegg,
bør stå på en fast plass i klasserommet
foran eleven som har nedsatt hørsel.
Da får eleven god lyd og har mulighet
for munnavlesning samtidig. Husk at
lærermikrofoner har lang rekkevidde.
Blir de ikke slått av når en lærer går
fra klasserommet, kan elevene høre
hva som blir sagt på gangen eller
lærerværelset. Hvis lærere setter
mikrofonene til lading i klasserommet
etter endt bruk, unngås problemet. Da
virker også anlegget i neste time eller
neste skoledag.

Tema: Korona
Spørsmål fra foreldre:

Gjør smittefare at elever
ikke skal bruke mikrofoner i
lydutjevningsanlegg på skolen?
Svar:
For elever med nedsatt hørsel er det
avgjørende at lydutjevningsanlegg blir
brukt i klasserommet. Å ikke bruke
anlegget og mikrofoner på grunn av
frykt for smitte vil gjøre skolehverdagen
til elever med nedsatt hørsel vanskelig.

De må da anstrenge seg veldig og
vil miste mye av undervisningen.
Unngå smitte ved mikrofonbruk ved å
merke elevmikrofonene med navnene
til elevene som bruker dem. Når to
elever deler én mikrofon, anbefaler
Folkehelseinstituttet at den rengjøres
i hvert friminutt. Læremikrofoner må
rengjøres mellom hver bruker. Bruk en
våt klut med vann og rengjøringsmidler
på alle mikrofoner. Tørk av etterpå. Bruk
av sprit reduserer utstyrets levetid.

Tema: Nedsatt syn
Spørsmål fra foreldre:

Hvem kan få støtte til å kjøpe
OrCam MyEye (kamera med teksttil-tale-funksjon som festes til
brilleinnfatningen)?
Svar:
Det er mulig å søke om støtte til å kjøpe
OrCam MyEye til elever via NAV Hjelpemiddelsentral. Skole eller PP-tjeneste
må begrunne en søknad ut fra sakkyndig
vurdering og individuell opplæringsplan
(IOP). Støtte blir først og fremst gitt
til elever som er blinde, eller som har
nedsatt syn. Elever med dysleksi eller betydelige lese- og skrivevansker kan skaffe
OrCam MyEye via skolen eller privat.
Alternativt kan de bruke talesyntese eller
appen Office Lens.

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

467 45 915

spor-oss@statped.no

Spørsmålene i spalten er ikke direkte hentet fra Spør oss-tjenesten,
men berører områder tjenesten ofte får spørsmål om.
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Statpeds gull er
fagkompetansen
– Statped har en unik kapital og en sjelden kombinasjon av
spisskompetanse og nærhet til praksisfeltet. Statpeds «gull» er
fagkompetansen. Vi skal bli spissere og tydeligere, men ikke
mindre viktige, sier påtroppende direktør for Statped, Annemarie
Bechmann Hansen, som overtar primo desember 2020.
Tekst: Sveinung Wiig Andersen
Bechmann Hansen har en solid
bakgrunn til å overta Statpedskuta,
med erfaring som divisjonsdirektør i
Utdanningsdirektoratet, ved å ha jobbet
med omstilling og utvikling særlig i
offentlig sektor, og nå som administrerende direktør ved Kunsthøgskolen
i Oslo. Hun overtar som leder for
Statped 7. desember 2020.
Selv om hun er klar over at Statped
går inn i en krevende omstillingsfase,
er det mulighetene den engasjerte nye
direktøren er opptatt av.
– Stortingsmeldingen gir oss et grunnlag
for å løfte det spesialpedagogiske
området og bidra til å styrke kompetansen til laget rundt barnet. I dette bildet
har Statped en svært viktig rolle. Vi skal
bli spissere og tydeligere, men ikke
mindre viktig, sier Bechmann Hansen.
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Hva motiverte deg for å komme til
Statped?
Jeg kjenner Statped som en viktig
og kompetent virksomhet – og min
motivasjon er simpelthen at jeg har
lyst til å jobbe med organiseringen av
tilbudet til svært viktige elevgrupper.
Jeg er opptatt av at vi skal ha et best
mulig opplæringstilbud for alle elever i
norsk skole – også elever med særskilte
opplæringsbehov. Man kan nesten si
at det var et verdivalg.
Du kjenner sektoren godt fra før.
Hvilke muligheter og utfordringer ser
du innenfor det spesialpedagogiske
området?
Spesialpedagogisk kompetanse og
kapasitet er viktig for at elever med
særskilte opplæringsbehov skal få den
støtten de trenger for å kunne realisere
sitt potensial. Det spesialpedagogiske
området kan gjerne bli synligere.

Stapeds styrke er utvilsomt kompetansen til de ansatte – både fagkompetansen, systemkompetansen
og samarbeidskompetansen, sier påtroppende direktør for Statped Annemarie Bechmann Hansen.
Foto: Morten Brun

Jeg tror at det spesialpedagogiske
området vil bli stadig viktigere og få
et økt fokus gjennom oppfølgingen av
stortingsmeldingen om tidlig innsats og
inkluderende fellesskap (Meld. St. 6
(2019–2020).
Hva tenker du er viktig for å
etablere et godt samarbeid
og god kommunikasjon med
sektoren, skoleeiere, PPT og
brukerorganisasjonene?
Det er de siste årene gjort et stort
og systematisk arbeid for å få til god
kommunikasjon med sektoren. Det er
etablert tett kontakt med skoleeiere,
PPT regionalt og lokalt og med
brukermiljøene.

Godt samarbeid og god kommunikasjon
handler om tydelighet i roller og gjensidig
respekt. Å bygge og vedlikeholde
tillit er viktig – på alle nivåer. Vi må
ha åpne linjer og må kunne diskutere
utfordringene våre uten å konkurrere.
Jeg tror at nøkkelen til god opplæring
for den enkelte ligger nettopp i et godt
og inspirerende samarbeid mellom
de som direkte og indirekte bidrar til
opplæringen.
Når Statped nå skal omstilles, blir det
selvsagt viktig at Statpeds nye oppdrag
blir godt kommunisert – vår nye rolle og
våre nye mål og oppgaver.
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Hva opplever du er Statpeds styrke
og kapital?
Stapeds styrke er helt utvilsomt
kompetansen til de ansatte – både
fagkompetansen, systemkompetansen
og samarbeidskompetansen. Statpeds
«gull» er en sjelden kombinasjon av
faglig spisskompetanse og nærhet til
det virkelige liv.
Som «kapitalforvalter» er det viktig å
sikre at kapitalen i Statped øker sin verdi
for dem som har det daglige ansvar for
opplæringen av landets barn og unge
– kommuner og fylkeskommuner.
Statped skal over en femårsperiode
omstilles som konsekvens av Meld.
St. 6 (2019–2020). Hvilke utfordringer
og muligheter skaper dette?
Jeg tror at et mer avgrenset og
tydelig mandat for Statped vil kunne
bidra til å plassere oss tydeligere i
utdanningssektoren – og gi større
kraft inn i et likeverdig samarbeid
med aktørene på feltet – særlig
Utdanningsdirektoratet. Men også den
direkte linjen til departementet vil tjene
på en tydeliggjøring av vårt oppdrag
og vår rolle. Jeg tror Statped vil kunne
innta rollen som faglig rådgiver og
spesialpedagogisk kunnskapsbase for
departementet og det politiske nivået,
og samtidig å være tett på den
virkeligheten elevene og laget rundt
dem faktisk befinner seg i.
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Det er selvsagt krevende for Statped
å gå inn i enda en ny periode med stor
omstilling. Mulighetene ligger i å bruke
Statped-gullet til å realisere nye mål
innenfor et tydeligere mandat.
I omstillingsarbeidet må vi også klare
å ha fokus på det Statped skal bli. Vi
må ha prosesser som gjør at vi beholder
den viktigste kompetansen vår.
Som samfunn har vi ikke råd til å miste
den spesialpedagogiske kompetansen
vi har. Den er kostbar å utvikle, sjelden
– og svært viktig. Jeg ønsker derfor at
vi skal tenke helhetlig på hvordan vi kan
nyttiggjøre oss av de ressursene vi har.
Hva tenker du blir din viktigste rolle
som øverste leder i en slik prosess?
Som øverste leder vil jeg ha som
oppgave å bringe inn tanker og ideer
fra brukere, samarbeidsparter og
oppdragsgiver – og å sørge for at de er
godt informert om prosessen i Statped.
Jeg ønsker også å være en tydelig
og tilstedeværende leder for Statpeds
ansatte.
Og så håper jeg å bringe energi,
motivasjon og kraft inn i prosessen.
Jeg har allerede fått et svært godt
inntrykk av mine nye kollegaer og
gleder meg til å ta fatt!

rolle
og kompetanse
Statpeds

må formaliseres

– Jeg har arbeidet for at Statped og etatens kompetanse må
få en plass i den spesialpedagogiske tjenestekjeden. Da vil
brukerne våre få tilgang til kompetansen de har behov
for. Innsigelsen er at kommunenes ansvar kan bli uklart. Det
beklager jeg! sier avtroppende direktør i Statped, Tone Mørk.
Tekst: Svein Erik Moløkken

Foto: Morten Brun
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Med utrettelig energi har hun alltid vært
engasjert i arbeid med grupper som har
behov for litt ekstra bistand. En lang
yrkeskarriere vitner om det.
1. januar 2013 ble Mørk direktør for
Statped. Ved årsskiftet 2020/2021 går
hun av med pensjon.
Hva motiverte deg for å komme til
Statped og lede etaten?
I hele min yrkesaktive karriere har jeg
arbeidet i velferdssektoren med såkalte
sårbare grupper. Det har gitt meg god
kjennskap til Statpeds brukergrupper
og deres uttrykte utfordringer, ønsker
og behov. Ikke minst har jeg sett at
med tilrettelegging kan de ta i bruk
ressursene sine.
Derfor ønsket jeg å bidra til at barn,
unge og voksne med særskilte
opplæringsbehov får utdanning som
fundament for å komme videre i livet.
Det fristet også at Statped sto overfor
en omorganisering. Utdannelsen og
erfaringen min har gitt meg god ballast
til å arbeide med nyetableringer og
omstilling.
Hva er dine viktigste erfaringer fra
årene som leder av Statped?
Fra første stund så jeg en etat som
er opptatt av brukerne. Det varmet
hjertet mitt.
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I Statped møtte jeg svært ulike meninger
om hva vi er og skal være, og om det å
være del av et større statlig og nasjonalt
system. Det var en ny erfaring for meg.
Uklarheten har hatt større betydning i
omstillingsarbeidet enn jeg først tenkte.
Statped kan bli sett på som en litt ukjent
og uklar organisasjon. Jeg tror årsaken
er at vi er usikre på vår egen identitet.
Da blir også omgivelsene usikre på oss,
hva vi kan bidra med, og hvordan vi kan
samarbeide.
Derfor har jeg satt behovet for å
tydeliggjøre Statpeds rolle på dagsorden
for å skape forutsigbarhet og bygge
relasjoner, både internt og eksternt.
Hvilke muligheter og utfordringer ser
du innenfor det spesialpedagogiske
feltet i dag?
Vi må støtte alle tiltak som kan gi
barn og unge en bedre skolestart. Da
må vi vite hvem som har ansvar for
hva. Å erkjenne utfordringer løfter
mulighetsrom.
En utfordring er stadige endringer i
apparatet som brukergruppene skal få
tjenester og bistand fra. Det tror jeg ikke
er bra! Våre brukergrupper trenger, som
andre, forutsigbarhet.
Den største utfordringen, slik jeg ser det,
er å underkjenne kompetansebehovet
for å gi bistand til flere av brukerne
våre. Kompetansen på det spesialpedagogiske fagområdet varierer mye
i landet. Hjelp og kompetanse skal

være nært der du bor, men mangel på
utdannede med fagkompetanse kan gi
store forskjeller i tilbud til brukerne.
Hva er viktig for å etablere godt
samarbeid og god kommunikasjon
mellom Statped og resten av laget
rundt barnet?
Statped bør ha en plass i tjenestekjeden
på det spesialpedagogiske området.
Da blir det enklere å formidle til
brukere og samarbeidspartnere hvilken
kompetanse vi har, og hvilken bistand
vi kan gi. Det har imidlertid ikke vært
et ønske om å gjøre dette, fordi det
kan skape uklarhet rundt kommunenes
ansvar. Det beklager jeg!
For å bøte på dette må Statped inngå
avtaler om samarbeid med kommuner
og fylkeskommuner i tillegg til å spre
kunnskap og informere om tjenester.
Hva er Statpeds styrke og kapital
– nå og fremover?
Statpeds kompetanse er etatens
absolutte styrke. Den må tas vare på og
vedlikeholdes. Vi er blitt en profesjonell
organisasjon som snur oss rundt for å
løse nye oppgaver og utfordringer. Med
koronasituasjonen opplevde vi hvor raskt
vi kunne tilrettelegge for tilbud i en digital
verden. Vi kan være stolte av etatens
digitale modenhet. Endringskapasitet er
nyttig i en ny omstillingsperiode.

Brukerperspektivet må dyrkes
videre og tas vare på. Nærhet
til brukerorganisasjoner og
brukermedvirkning er viktig, og barn og
unges stemme må lyttes til. Statpeds
kunnskap om sårbare brukergrupper
må inn i laget rundt barn og elever med
særskilte opplæringsbehov. Kunnskapen
må vi også formidle til samfunnet, og
den må bidra til å fylle kunnskapshull.
Hvilke muligheter og utfordringer
skaper omstillingen av Statped som
følge av Meld. St. 6 (2019–2020)?
Stortingsmeldingen viser at mange barn
ikke får nødvendig hjelp for å komme
videre i livet. Alle tiltak som kan bidra til
å løse dette, er gode. Men jeg er usikker
på om tiltakene som iverksettes, er gode
og tydelige nok.
Meldingen initierer et kompetanseløft
på det spesialpedagogiske området.
Uansett vil det være utfordrende for
kommunene å få tilgang til nok
fagpersonale for å løse oppgavene
lokalt. Det krever tydelige overgangsordninger og satsing på
fagpersoner med formell utdanning.
Mange brikker må på plass og spille
sammen om vi skal lykkes. Ingen må
miste muligheter på veien.
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bøker
Tittel: Laget rundt barnet
– Samarbeid til barnets beste
Forfatter: Herlaug Hjelmbrekke
Laget rundt barnet handlar om samarbeid og
tilrettelegging rundt barn med samansette
funksjonsnedsettingar. Det omfattar tett samarbeid
mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetenesta
i kommunane og eksterne aktørar. Samarbeidet dreier
seg om å bygge bruer mellom dei ulike hjelpeinstansane
og finne vegen vidare i lag. Boka gir eit innblikk i
kvardagen til tre barn, kva samarbeidsprosessar som
ligg bak innsatsen for å finne ut kva som er best for
barna, og korleis det blir lagt til rette for dette i praksis.
Tittel: Få øye på tegn – Innføring i norsk tegnspråk
Forfatter: Rolf Piene Halvorsen
Norsk tegnspråk er et språk som produseres med
ansiktet og hendene, og som oppfattes med øynene
og synet. Det er helt forskjellig fra norsk talespråk
og blir omtalt som et 3D-språk, et språk som bruker
rommets tredimensjonale mulighet når mening får
form. Norsk tegnspråk er en del av kulturarven som
er omtalt i språkmeldingen fra 2007, og i språkloven
fra 2020. Få øye på tegn er en innføringsbok i norsk
tegnspråk.
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Tittel: Tilpasset opplæring og
spesialpedagogikk i teori og praksis
Forfatter: Bente I. Borthne Hvidsten, Ieva KuginyteArlauskiene og Göran Söderlund (red.)
Målet med denne boken er å styrke det
spesialpedagogiske fagfeltet, slik at vi kan gi elever
i grunnskolen bedre tilrettelegging og få en bedre
forståelse av hvordan vi kan hjelpe elever med særlige
behov. Temaene som presenteres, bygger på forskning
knyttet til elever i grunnskolen og handler om bedre
tilrettelegging og tiltak for elever med ulike vansker,
lidelser og diagnoser.

Skjønnlitterær bok
Tittel: Yt etter evne, få etter behov
Forfatter: Olaug Nilssen
Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer? I Yt etter
evne, få etter behov får vi eit innblikk i kvardagen til
ein heilt vanleg familie som har slutta å vere vanleg.
Lea ligg i senga og spelar Hay Day på iPaden og lurer
på om ho har ME. Søstera Rakel balanserer på stram
line, med åleineomsorg for psykisk utviklingshemma
Benjamin, som Lea ikkje maktar å vere mor for lenger.
Mor til søstrene, Gudrun, er opptatt med å vere der for
dottera Linda og hennar familie. Ein dag då Benjamin
skal leverast etter eit avlastingsopphald, er ikkje Rakel
der for å ta imot han.

Podkast
Tittel: Lika värde
Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige
I podkasten forklarer, fordyper og diskuterer man
spesialpedagogikk og gir gode råd til deg som arbeider
i, eller har barn som går i, barnehage eller skole.
Podkasten finner du på: spsm.se/om-oss/folj-oss/podd/
eller på Spotify.
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Aktuelle

læringsressurser
Old Man’s Journey
Old Man’s Journey er et eventyrspill hvor du må
utforske og løse oppgaver for å komme videre. Spillet
kan øyestyres, og de visuelle instruksjonene i form
av bilder i stedet for skriftlige instruksjoner gjør spillet
tilgjengelig for mange elever. Du kan blant annet bruke
spillet som en inngang til samarbeid, problemløsing,
refleksjon og tekstproduksjon. Old Man’s Journey kan
spilles av alle, men egner seg best for 4.–7. trinn.
Tegnskatter
Tegnskatter er en lekematte beregnet på barn i
barnehagen og småskolen. Matta er en tegnet verden
av dyr og tegn fra norsk tegnspråk. Hele 66 tegn for
dyr rammer inn verden; det er mange tegn å lære og
mange dyr å finne igjen på matta. Den inneholder
skattemerker du kan skanne med appen Arilyn (ARteknologi) og se på smarttelefon eller nettbrett.
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Civilization
Civilization er et strategispill som gir en inngang
til å lære om samfunnsutvikling. I spillet bygger
du opp og styrer en sivilisasjon. For at spillet
skal fungere godt som en læringsressurs, må du
som lærer sørge for en god kobling over til fag
og kompetansemål. Civilization egner seg som
læringsaktivitet fordi det visualiserer og konkretiserer
tema. Elevenes interesse for spill kan være en
motiverende faktor, samt at spillet er tilgjengelig
med alternative betjeningsløsninger. Spillet passer
best for elever på ungdomsskolen og eldre med
tanke på vanskelighetsgrad.
Samarost 3
Samorost 3 er et mystisk eventyrspill med tiltalende
musikk, lyder, kunstneriske landskap og skapninger
samt utfordrende oppgaver. Spillet egner seg
godt til å fremme samarbeid, problemløsing,
inspirasjon og utforsking. Samarost 3 kan
også brukes som et utgangspunkt til diskusjon og
tekstproduksjon i norsk. Spillet kan øyestyres og
de visuelle instruksjonene i form av bilder i stedet
for skriftlige instruksjoner gjør spillet tilgjengelig for
mange elever. Spillet egner seg fra 4.–7. trinn.
Få grep om begreper med 2-tusen
Nå relanserer vi nettressursen 2-tusen i et moderne
format. I første omgang gjelder dette de digitale
temabøkene Tusen tegn å tenke på og Tusen
ting å tenke på samt de fire eventyrene. Innholdet
presenteres på norsk tegnspråk, med grafiske
symboler (SymbolStix), norsk tale og ortografisk
skrift. Tegnillustrasjonene og de grafiske symbolene
har fått bedre oppløsning slik at de kan skaleres opp
uten at kvaliteten forringes. Ressursen har støtte for
bryterstyring. 2-tusen er tilgjengelig via en nettleser,
og legges ressursen som snarvei på PC/nettbrett,
blir innholdet presentert i fullskjerm. Les mer på
statped.no/2-tusen.
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