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Av Liv Dæhlen, Stine Indergård, 
Mika Mayumi, Grethe Skretteberg og 
Espen Ursin. Oslo Voksenopplæring 
Nydalen.

Denne artikkelen handler om våre 
erfaringer med spesialundervisning 
til voksne som har omfattende 
funksjonsnedsettelser og komplekse 
kommunikasjonsbehov. Den beskriver 
en alternativ undervisningsform som 
brukes av Oslo Voksenopplæring 
Nydalen, kalt «pedagogisk veiledning». 
Til forskjell fra tradisjonell undervisning 
som gjerne foregår i et klasserom, 
inne på en skole, foregår pedagogisk 
veiledning der eleven lever sitt vanlige 
liv. Vår erfaring er at opplæring som 
dreier seg om kommunikasjon, 
deltagelse og mestring best kan gjøres 
på den livsarenaen hvor ferdighetene 
skal anvendes. 

Mange av våre voksne elever 
opplever en dramatisk endring i egen 
livssituasjon etter videregående skole. 
Voksenlivet starter og mange flytter 
hjemmefra. Noen får dagsenterplass og 
enkelte får arbeid. De får nye arenaer 
å forholde seg til og de får mange 
nye kommunikasjonspartnere. Andre 
elever har pådratt seg alvorlige skader 
i voksen alder, og vil kunne oppleve 
noen av de samme utfordringene.

Det er ute i dette nærmiljøet elevene 
har behov for å kommunisere. De 
har behov for opplæring i alternativ 
og supplerende kommunikasjon, 
og de trenger å lære seg nye 
dagliglivsferdigheter for å greie seg 
bedre i eget hjem og der de ellers 
oppholder seg.

Pedagogisk veiledning er en 
undervisningsform som muliggjør 
en fleksibel og god anvendelse 
av elevens tildelte timer, med 
hensyn til organisering og innhold. 
Undervisningen innebærer veiledning 
og samarbeid med andre tjenesteytere, 
foresatte og familie. Våre elever får 
gjennomsnittlig tildelt 60 timer 
pedagogisk veiledning i et skoleår. 

Pedagogisk veiledning er ikke det 
samme som hjemmeundervisning 
og eleven har ikke faste uketimer. 
Bruken av timene avtales med eleven, 
tjenesteytere og foresatte.

Som nevnt over skjer opplæringen i all 
hovedsak i elevens naturlige livsmiljø, 
og den er rettet inn mot ferdigheter 
som eleven trenger for å fungere 
best mulig. Dette livsmiljøet kan 
være bolig, dagsenter, arbeidsplass, 
rehabiliteringssenter eller sykehjem. 
Opplæringen gis i et samarbeid mellom 
de ansatte og lærere, og med lærere 
i en veiledningsfunksjon. Om det 
vurderes hensiktsmessig kan noe av 
opplæringstilbudet gis på skolen.

Målgruppe og opplæringsmål
Vi underviser voksne mennesker med 
medfødte eller ervervede skader, som 
har omfattende funksjonsnedsettelser. 
De har sammensatte lærevansker med 
utgangspunkt i forskjellige diagnoser, 
som for eksempel utviklingshemming, 
autisme, cerebral parese eller ervervet 
hjerneskade. Mange vil i tillegg streve 
med sykdomstilstander som for 
eksempel epilepsi eller skoliose og ha 
utfordringer knyttet til syn og hørsel.
En fellesnevner for våre elever er at de 
helt eller delvis mangler funksjonelt 
talespråk og at de derfor har behov 
for alternativ og supplerende 
kommunikasjon. De er ulike og trenger 
derfor individuelle løsninger.
- Noen forstår hva andre sier, 
men kan ikke selv snakke. De har 
behov for en alternativ ekspressiv 
kommunikasjonsform livet ut
- Noen forstår lite talespråk og 
har derfor behov for alternative 
kommunikasjonsformer både 
ekspressivt og reseptivt.
- Noen gjør seg godt forstått når de er 
sammen med kjente, men de trenger 
alternative uttrykksformer når de skal 
kommunisere med mennesker de ikke 
kjenner så godt. 

Det vanlige for våre elever er at de 
bor i ulike typer gruppeboliger. Det 
innebærer at de møter svært mange 
tjenesteytere som de skal kommunisere 
med. Siden elevene ofte har 

begrensede muligheter for å gi uttrykk 
for hvordan de har det, hva de trives 
med og hva de eventuelt ikke liker, er 
dette en krevende oppgave. Personalet 
er nødt til å ha kompetanse som gjør 
at de kan hjelpe eleven til å formidle 
seg så godt som mulig, de må evne å 
fortolke betydningen av væremåter 
og uttrykk, og de må selv også være 
gode kommunikasjonspartnere. De 
må sørge for at personen blir involvert 
og deltagende, og får påvirkningskraft 
i sitt eget liv. Hovedansvaret for å få 
denne kompetansen på plass hviler 
på tjenesteansvarlig, og på boligens 
faglige ledelse.

For denne elevgruppen er det viktig 
at opplæringsmål i en Individuell 
opplæringsplan(IOP) er samkjørt med 
mål i elevens Individuell plan(IP). Dette 
fordrer at lærere inngår i et tett faglig 
samarbeid med elevens tjenesteytere, 
slik at målene i planene kan nås ved 
at eleven får planlagte og repeterte 
læringserfaringer i naturlige situasjoner.

Pedagogisk veiledning kan være en 
måte å gi et opplæringstilbud tilpasset 
den voksne elevens læreforutsetninger. 
Lærer samarbeider med personalet om 
å få en bevisst og reflektert holdning til 
hvordan eleven kan ta i bruk sine egne 
ferdigheter. Slik kan miljøet endres og 
eleven vil få mulighet til å delta mer, 
kommunisere bedre og oppleve større 
grad av mestring.

Mange av våre elever vil kunne ha 
nytte av ulike typer hjelpemidler. 
Dette kan for eksempel være 
kommunikasjonshjelpemidler eller 
hjelpemidler for omgivelseskontroll.

Symbolkort, tematavler, 
kommunikasjonsbøker og PC-
baserte kommunikasjonsløsninger 
er eksempler på hjelpemidler som 
kan fremme kommunikasjon. Elevens 
kommunikative behov, og kognitive, 
kommunikative og motoriske 
forutsetninger, vil avgjøre hvilke 
hjelpemidler som kan være aktuelle 
å bruke og hvilke pedagogiske 
virkemidler som vil være gunstig for at 
hjelpemidlene skal bli funksjonelle.

Ut i elevens miljø! 
- Pedagogisk veiledning i voksenopplæringen
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Brytere og styringssystemer (eks 
Kariboks) er eksempler på hjelpemidler 
for enkel omgivelseskontroll. Slike 
hjelpemidler kan for eksempel gjøre det 
mulig for en elev å være delaktig i å lage 
sitt eget måltid gjennom å bryterstyre 
en kjøkkenmaskin. Et annet eksempel 
vil være at eleven selv kan velge å høre 
musikk fra eget stereoanlegg ved at 
anlegget kan igangsettes ved trykk 
på en tilrettelagt bryter. For noen vil 
bare det å kunne lukke døren til egen 
leilighet ha stor betydning.

I situasjoner der det er aktuelt å ta 
i bruk hjelpemidler vil lærere og 
tjenesteytere samarbeide om hvilken 
plass hjelpemiddelet skal ha i elevens 
hverdagsliv og hvordan opplæringen 
skal skje. 

Voksenopplæringens rolle er sammen 
med tjenesteyterne å bidra til at eleven 
frigjøres fra passivitet og får så stor grad 
av deltagelse og påvirkningskraft som 
mulig i eget hverdagsliv.

Kommuner og bydeler har store 
utfordringer med å skape og legge til 
rette for gode livsvilkår for mennesker 
med omfattende funksjonsnedsettelser. 
Her kan voksenopplæring være 
en samarbeidspartner gjennom et 
tverrfaglig og tverretatlig forpliktende 
samarbeid rundt eleven. I et 
samfunnsperspektiv er dette en gruppe 
som i liten grad synes og deltar på den 
offentlige arena. 

Pedagogisk veiledning
Pedagogisk veiledning er en 
undervisningsform som gir mulighet 
for at lærere og personer i elevens miljø 
kan samarbeide. Dette forpliktende 
samarbeidet er helt avgjørende for at 
eleven når sine mål.

Pedagogisk veiledning har ulike faser.
- Etablere samarbeid.
- Observere og kartlegge eleven.
- Systematisk utprøving av nye tiltak.
- Det som er lært opprettholdes.
- Avslutning av skoletilbudet.

Når Pedagogisk Psykologisk Tjeneste 
har innvilget pedagogisk veiledning 
til en elev, opprettes kontakt med 
tjenesteansvarlig i bydel der eleven 
bor, og vi kan etablere samarbeid i 
elevens miljø. Det opprettes et team 
hvor fagansvarlige og primærkontakter 
er med. For en del av våre elever blir 

foresatte med. Mål for opplæringen blir 
drøftet i slike team, og bestemt ut i fra 
elevens behov. Et godt faglig samarbeid 
er nødvendig for å sette mål og nå 
disse. Dersom det er behov etableres 
det tverrfaglig samarbeid med andre 
kompetansemiljøer.

Med utgangspunkt i prioriterte 
opplæringsmål vil vi observere og 
kartlegge eleven. Det er viktig å ha god 
kunnskap om elevens forutsetninger for 
læring.  Kartlegging skjer fortrinnsvis i 
elevens eget miljø som er forutsigbart 
og trygt. 

Hvis interessekartlegging er aktuelt 
kan det foregå i tilrettelagte rom på 
voksenopplæringen. Her kan elevene 
prøve musikkinstrumenter og de kan 
få tilgang på utstyr som gir ulike taktile, 
visuelle og auditive opplevelser. De kan 
forsøke ulike former for bryterstyring. 
Fungerer bryterstyring godt kan 
man kanskje få ideer til hobby eller 
fritidsaktiviteter som kan prøves ut 
i bolig eller på dagsenter. Elevene 
kan også få tilgang til programvare, 
kommunikasjonssystemer og 
ulike typer hjelpemidler på et eget 
kartleggingsrom. 

På grunnlag av kartleggingen 
utarbeider teamet beskrivelser for 
systematisk utprøving av nye tiltak. 
En basisgruppe i elevens miljø prøver 
det ut sammen med eleven. Tiltaket 
evalueres under utprøvingen og 
justeres om nødvendig. Hjelpemidler 
fra voksenopplæringen kan lånes ut, 
slik at eleven får prøvd disse i sitt kjente 
miljø.

Når eleven har nådd opplæringsmålene 
er det viktig at det sørges for at det 
som er lært opprettholdes over tid 
i det naturlige miljøet. For å sikre at 
tjenesteyterne fortsetter med god 
oppfølging og gode rutiner, utarbeider 
teamet miljøregler og støttemateriell 
for god praksis. Opplæring av 
personalet er viktig for at tjenesteytere 
skal ha felles praksis. Ofte gis opplæring 
på workshop og fagsamlinger. For 
at elevens livssituasjon skal være 
stabil og personalet ha en tilnærmet 
lik væremåte, er det nødvendig at 
faglig ledelse har kvalitetssikret 
personalets oppfølging gjennom 
et fagadministrativt system. Det 
fagadministrative systemet skal sørge 
for at informasjonen flyter godt i 

personalgruppa, for eksempel ved 
vaktskifte eller når nye retningslinjer for 
oppfølging skal på plass.  

Tilbudet reduseres gradvis, når elevens 
læringsmål er innfridd, kompetansen 
er på plass hos personalet og rutiner 
følges opp. Da planlegges avslutningen 
av skoletilbudet. Dette skjer etter 
grundig vurdering og i samråd med 
samarbeidspartene. Det kan søkes 
om voksenopplæring ved et senere 
tidspunkt dersom eleven har behov for 
det.

Magnus – et eleveksempel
Magnus var en 22 år gammel mann 
med utviklingshemming, da vi ble 
kjent. Han bodde i en fin leilighet, 
med fire andre beboere i tilsluttede 
naboleiligheter. 5 dager i uken var han 
på dagsenter. 

Da han begynte i voksenopplæringen 
var tilværelsen hjemme i leiligheten 
preget av mye passivitet. Han var mer 
tilskuer til sitt eget liv enn deltager.

Mange i personalgruppa var usikre på 
hvordan de skulle kommunisere med 
ham. Han kunne være bestemt og han 
hadde klare meninger om hvordan 
ting skulle være. Det ble lett til at de lot 
være å ta kontakt. Personalet ønsket 
å få hjelp fra voksenopplæringen til å 
få forbedret kommunikasjonen med 
Magnus.

For å kunne samarbeide om dette 
ble det etablert et team bestående 
av lærere fra voksenopplæringen, 
personale fra bolig og dagsenter, og 
moren til Magnus. Moren til Magnus 
var naturlig nok den som kjente ham 
best og hun var derfor en verdifull 
deltager i teamet.  De som var med fra 
personalet kjente ham i ulik grad, men 
det var noen av dem som opplevde at 
de kunne kommunisere og samhandle 
godt med ham. 

Et prioritert mål for teamet var at alle 
som var sammen med Magnus skulle 
få en felles forståelse for hvordan 
det kunne kommuniseres godt med 
ham. Det ble i gangsatt kartlegging 
og observasjon av Magnus i konkrete 
hverdagssituasjoner. Det ble lagt merke 
til at han ble snakket med og fortalt 
ting på svært forskjellige måter av 
personalet og at han ofte virket både 
utrygg og misfornøyd. Personalet 
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formidlet seg med ord og av og til enkle 
gester, mens Magnus formidlet seg 
gjennom mimikk, lyder og handlinger 
og noen få ord.

Med utgangspunkt i en antagelse om at 
ord var vanskelige å forstå for Magnus, 
ble det i en periode prøvd ut om han 
kunne nyttiggjøre seg grafiske tegn. 
Det viste seg at han ikke ville se på 
tegnene, og denne ideen ble derfor lagt 
til side.

Teamet besluttet å se om det lot seg 
gjøre å skape noen gode situasjoner 
i hverdagen hans. Disse måtte være 
sentrert rundt noe Magnus likte. 
Personalet måtte vektlegge tydelighet 
og konsistens i måten de formidlet seg 
på, gjennom bl.a. signalord og gester. 
De måtte forholde seg på en sensitiv 
og omforent måte til Magnus sitt 
kroppsspråk, lyder, gester og ord.

Ved at personalet opptrådte mer 
tydelig ble dialog og samhandling 
med Magnus vesentlig bedre. Det var 
en kommunikasjonsform som kunne 
brukes på tvers av alle hverdagslivets 
situasjoner og aktiviteter. Tiltaket fikk 
positive ringvirkninger ved at Magnus 
etter hvert viste at han forsto mer enn 
personalet hadde trodd. Han ble mer 
aktiv, ga oftere uttrykk for egne behov 
og framsto som en tryggere person. 
Han tok oftere initiativ, brukte ord og 
uttalte seg med hele setninger. Han 

kunne sette seg til bords og si: ”Nå er 
jeg sulten!” 

Magnus hadde for få aktiviteter i 
fritiden og det var viktig å finne nye. 
Teamet fokuserte derfor på mål om å 
utvikle flere hyggelige fritidsaktiviteter. 
Sammen med dagsenteret ble det 
laget et lydspill ut fra hans interesse 
for å bruke ord og lyder. Det ble laget 
flere ulike spill i boligen. Der ble 
det også tilrettelagt slik at Magnus 
kunne delta i hverdagsaktiviteter. Et 
eksempel er at han tidligere satt alene 
og ventet og fikk middagen sin servert 
på en tallerken. I dag er han med på 
matlaging. Han skjærer grønnsaker, og 
er med på å bruke kjøkkenmaskiner 
med en bryter.

Magnus har et team rundt seg 
som har samarbeidet godt. De har 
laget støttemateriell som beskriver 
kommunikasjon og samhandling. Det 
er laget et hefte som beskriver godt 
samvær. I personalopplæringen brukes 
videoopptak som belyser god praksis i 
hverdagssituasjoner. Disse ligger på en 
Ipad på stuebordet og er dermed lett 
tilgjengelig for personalet. 

I samarbeidet rundt Magnus har det 
vært en styrke at boleder har vært 
aktivt med i diskusjonene, og sørget 
for kontinuitet og gode rutiner for 
opplæring av personalet. Det er tydelig 
at Magnus i dag i større grad opplever 

at han blir forstått og kan påvirke sin 
egen hverdag. 
Mor sier: ”Det er blitt en stor forandring. 
Magnus har fått bedre livskvalitet. Han 
kan formidle hva han ønsker og få 
det slik han vil ha det. Nå kjenner jeg 
igjen Magnus slik han var før. Noe av 
talespråket er også på vei tilbake.”
 
Støttemateriell
Støttemateriell for god praksis blir 
laget for å sikre at personalet i boliger, 
dagsentra og sykehjem er sammen 
med den som er funksjonshemmet, 
på gode måter. Et menneske som har 
stort bistandsbehov kan få et bedre 
liv når det er laget støttemateriell som 
viser hvordan bistand og samhandling 
i hverdagen kan gjennomføres. 
Støttemateriell som beskriver god 
praksis kan ha ulik form. Det kan dreie 
seg om hefter, videoer, plakater etc. 
For oss i voksenopplæringen inngår 
ofte samarbeid om støttemateriell 
i elevsaker. Det er en måte å 
kvalitetssikre resultatene av et 
opplæringstiltak på.

Støttemateriell blir brukt i 
personalopplæring. Det dyktiggjør 
personalet i dialog og samhandling 
med tjenestemottaker. God 
kompetanse er ikke noe som bare skal 
finnes hos noen få i en personalgruppe, 
men det må være tilnærmet lik praksis 
fra alle som yter tjenester. 

Mennesker med omfattende 
funksjonsnedsettelser kan ha behov 
for støttemateriell som innholdsmessig 
omhandler personlighet, 
kommunikasjon, rutineaktiviteter, 
fritidsaktiviteter og interesser. Ofte 
trengs det informasjon om hvordan 
tjenesteytere kan tilrettelegge 
situasjoner og gi tilpasset hjelp slik at 
den funksjonshemmede kan delta og 
være med på å påvirke det som skjer i 
hverdagen. Ofte trengs det informasjon 
om hvordan meningsfulle aktiviteter i 
fritiden kan læres. 
Dersom en person mangler talespråk 
og bruker alternativ kommunikasjon 
vil nærpersonene ofte ha nytte 
av støttemateriell, som spesifikt 
omhandler hva som skal til for å 
fremme god kommunikasjon. Det kan 
da være aktuelt å lage framstillinger 
av personens uttrykksrepertoar, 
hvordan tjenesteyter selv bør formidle 
seg og hvordan gode ”samtaler” kan 
igangsettes og opprettholdes. 

                                         Magnus og Lill spiller spill sammen 
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En personlig presentasjon som 
forteller om elevens personlighet og 
preferanser, kan også være til stor nytte 
for bistandsytere. Det gir informasjon 
som hjelper personalet til å forstå 
personen de er sammen med. 

Når tjenesteytere går sammen for 
å utvikle en omforent forståelse 
for hva som er god praksis, for så å 
dokumentere dette i støttemateriell, 
oppleves dette gjerne som en god 
og nyttig prosess. De opplever at de 
gjør en verdifull jobb som er med på 
å styrke kvaliteten i de tilbud og de 
tjenester mennesker med omfattende 
funksjonsnedsettelser mottar. 

Tverrfaglig samarbeid
Hvis en elev har svært alvorlige og 
særpregete skader samarbeider vi 
med andre fagmiljøer som har relevant 
kompetanse. Har en elev diagnose 
autisme og utfordrende atferd kan vi 
få metodisk veiledning og samarbeide 
med Avdeling for nevrohabilitering 
ved Oslo Universitetssykehus 
(voksenhabiliteringen). Samarbeidet vil 
dreie seg om læring som medvirker til 
at eleven får bedre mestring og styrket 
kontroll over eget liv. Når kunnskap 
om god praksis skal spres til hele    
personalgruppa på bolig og dagsenter 
kan de være med å holde workshop for 
å gi opplæring. 
For elever som har sammensatte 
lærevansker, ervervede hjerneskader 
eller synsnedsettelser kan vi 
samarbeide med Statped. De kan 
være en samarbeidspartner i spesielt 
kompliserte saker. Samarbeidet 
etableres gjennom søknad fra PPT. 
Vårt samarbeid med dem har gjerne 

dreid seg om pedagogisk arbeid 
knyttet til kommunikasjon, deltagelse 
og livskvalitet. Statped kan også være 
en bidragsyter på møter og kurs hvor 
hensikten er å høyne kompetansen hos 
tjenesteytere.

For elever som har sjeldne 
funksjonshemninger kan vi få 
faglig hjelp fra Frambu og fra 
Senter for sjeldne diagnoser ved 
Oslo universitetssykehus. De kan gi 
informasjon, veiledning og kursing, 
både til oss og til tjenesteyterne.
Vi vil også nevne at Oslo 
Voksenopplæring Nydalen i flere 
år har samarbeidet med Nav 
Hjelpemiddelsentral og har en avtale 
om utlån av hjelpemidler. Skolen har en 
«minisentral» der en elev kan prøve ut 
hjelpemidler før det eventuelt sendes 
søknad til NAV om lån av hjelpemiddel.

Avslutningsvis vil vi peke på at alle 
mennesker har et potensial for å 
medvirke, påvirke og bestemme i eget 
liv, og alle har et behov for å oppleve og 
å mestre i et sosialt samspill med andre. 
Skal dette bli en realitet for voksne med 
omfattende funksjonsnedsettelser må 
nærpersonene på ulike livsarenaer ha 
kunnskap om alternativ og supplerende 
kommunikasjon og hva som skal 
til for å skape et godt livsinnhold 
for den enkelte. Vår erfaring er at 
voksenopplæringen kan være en viktig 
medspiller for å få dette til.     

Vi takker Knut Slåtta, Statped Sørøst, for 
samarbeidet da vi skrev artikkelen. 

Bydel

Foresatte/familie Bolig Dagsenter        Sykehjem Andre eks.avlastning,støttekontakt

VO

PPT Statped ANH Senter for sjeldne diagnoser Frambu

Tverrfaglig samarbeid 

Hjelpemiddelsentralen
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