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«Per Lorentzen trekker i denne boken opp et
faglig alternativ i forhold til å utvikle nye
ferdigheter og bedre fungering hos disse barna
som ikke bygger på «særtrening» og tradi-
sjonelle opplæringsmåter», skriver forlaget
selv om boken. Forfatteren tar sitt utgangs-
punkt i personlige erfaringer som veileder,
terapeut og forelder, og han trekker fram
teoretiske perspektiv i sine refleksjoner fram
mot en alternativ spesialpedagogisk tilnærm-
ing. Lorentzen er opptatt av hvordan man kan
sikre at barnets egen «stemme» blir hørt. Han
påpeker at kommunikasjon og mening skapes
i fellesskap mellom barnet og fagpersonene
innenfor samspill og delte opplevelser.
I boken bruker Lorentzen mange eksempler

fra situasjoner sammen med datteren Kaja
som er født døvblind. I utviklingen av hans til-
nærming tilkommunikasjon, skriver han,
handlet det om å flytte oppmerksomheten fra
forestillingen om at Kajas handlinger inne-
holdt en mening og en betydning jeg måtte
skjønne eller lære henne å gjøre mer lesbar for
andre, til at handlingene hennes rommet mu-
ligheter til å bli meningsfulle og forståelig for

oss begge gjennom samspill og gjensidighet.
(s38)
Gjennom samspillsituasjoner og leker kom

opplevelsen av at begge skjønte at «jeg gjør
sånn fordi du gjør sånn». Invitasjoner og reak-
sjonene på dem i samspillet kom i fokuset.
Slik praktisk-rasjonell kunnskap retter opp-

merksomheten mot de hverdagslige utveksl-
inger som er så vanlige at vi normalt ikke får
øye på dem eller deres betydning for læring.
En viktig endring som dette perspektivet med-
førte, var at jeg i disse samspillsituasjonene
begynte å tenke på og forholde meg til det
som skjedde underveis i samværet med henne.
Samværet skjedde ikke ut fra noe jeg allerede
hadde tenkt. (s39)
Felles aktivitet er sentralt her. Individuelle

handlinger er noe en person gjør og kan be-
grunne. Naturlige hendelser er slikt som skjer
rundt en, utenfor ens kontroll og direkte på-
virkning. Felles aktivitet er en tredje kategori
som låner trekk fra begge de andre kategori-
ene. Her er åpenhet og deltakernes aktive ut-
forming av et situasjonsinnhold mens sam-
handlingen pågår (s126). Fellesaktivitet hører
til dialogsituasjoner, i slike situasjoner er
[d]en andres øyeblikk-til-øyeblikk-handlinger
(..) like mye bestemmende for våre handlinger
som de grepene eller den abstrakte forståelsen
en selv stiller med i situasjonen. Det er slike

felles aktiviteter som best fremmer utfoldelse
av kreativitet og nyskaping. (s127)
Lorentzens eksempler har mye til felles

også med David Goode’s beskrivelser i «A
World Without Words» (1994) – en bok som
Lorentzen for øvrig også anbefaler.
Det er en dialogisk kommunikasjonsmod-

ell Lorentzen bygger opp. Det handler om å se
den andre som grunnleggende lik seg selv.
Fokuset flyttes fra det formelle ved kommun-
ikasjonssystemene til den sosiale organiser-
ingen mellom lærer og elev. Posisjonen som
observatør og tilrettelegger, på den annen
side, stiller seg utenfor den andres aktiviteter
og dermed den andres opplevelser. Samspill-
posisjonen gjør det er enklere å etablere felles
oppmerksomhet og å gi barnet tilgang til ytr-
ingsformer som det selv kan strekke seg etter.
Poenget er at kommunikasjon ikke er en ferd-
ighet som andre individuelle ferdigheter.
Kommunikasjon befinner seg i samspillet.
Lorentzens refleksjoner omkring kommun-

ikasjon er interessante, og de faglige utfordr-
ingene som springer ut av dem er spennende.
Boken anbefales.

Helge Folkestad
stipendiat

Avdeling for helse og sosialfag, HiB

www.sor-nett.no

S O R R A P P O R T N R . 5 – 2 0 0 1

19

settebehov blir prioritert.
* Tre til fem tiltak for kvalitetsforbetring
for året.

* Kartlegging av real/spesialkompetanse i
bufellesskapet. Kva har ein mykje av og
kan dele kompetanse med andre bufell-
esskap, og kva må ein skaffe av kompet-
anse for å betre kvaliteten.

* Årleg rapportering til Byrådsavdeling for
Helse og Sosial på kvalitetsstatus og tiltak

* Byrådsavdeling for Helse og Sosial lagar
overordna handlingsplan på bakgrunn av
rapporteringane.

Tiltaksplan for
kompetanse og aktivitet:
Kvalitetsmål og internkontrollsystemet
kjem ikkje i gong av seg sjølv. Det må
leggast inn både tid, kompetanse og res-
sursar når arbeidsmåtane skal endrast. Det
vart difor laga ein tiltaksplan som inneheld
både forventa aktivitet i dei ulike ledda i or-
ganisasjon, kompetanse, utviklingsprosjekt
og ressursar til dei ulike aktivitetane. Nokre
midlar er løyvde av fylkesmannen, men
storparten er interne midlar i Bergen kom-
mune, ca 1,5mill. for 2001
Byrådsavdeling for Service, Utvikling og

Tekniske tenester har parallelt sett i gong eit
større prosjekt kalla «Læringsplassen».
Dette prosjektet handlar om læring på ar-
beidsplassen og overføring av læring
mellom kollegaer i ein kontinuerleg pro-
sess. Eit bufellesskap frå kvar bydel er eit
av delprosjekta i «Læringsplassen». Del-
takarane i prosjektet skal bl.a. prøve ut
kvalitetsmåla og aktiv-
iteten frå tiltaksplanen.
Dei bufellesskapa som er
med har og fått opplæring
i eit kommunikasjons-
verktøy. Løysings-
fokusert tilnærming til or-
ganisasjonsutvikling og
samarbeid (Løft) er ein
kommunikasjonsmetode.
Dette verktøyet skal setje
dei tilsette betre i stand til
kommunikasjon omkring kvaliteten i
bufellesskapa. Dei som lærer metoden, må
ta ansvar for å lære opp andre på arbeids-
plassen. Dei bufellesskapa som kan me-
toden, må lære opp tilsette i andre bufelles-
skap i bydelen. Blant dei ni bufellesskapa
som no får ekstra kunnskap og hjelp til å
gjennomføra kvalitetsdrøftingane med på-
rørande/ hjelpeverjer, vil det utvikle seg

mange måtar å løyse læringsoppgåvene på.
Metodar for læring må veljast etter det som
passar tenesteytarane og brukarane i kvart
enkelt bufellesskap. Dei ulike arbeidsmå-
tane skal munne ut i ei idébok som skal
kunna brukast av andre, internt og eksternt.

Vedtatt politikk:
Kvalitetsmål, internkon-
troll og rapportering vart
vedtatt i Bystyret i Bergen
kommune 28.05.01.
Dette er no gjeldane po-

litikk for all tenesteyting til
utviklingshemma som bur i
bufellesskap. Første rap-
portering på aktiviteten
skal skje i mars 2002.

Det vil sikkert bli prøving og feiling når
tilsette og pårørande/hjelpeverjer skal prøve
ut nye måtar å samarbeide, evaluere utførte
tenester og rapportere på aktivitet. Denne
hausten blir den store prøven. Klarer vi å få
denne arbeidsmåten i system, har vi tatt eit
stort skritt mot meir nøgde brukarar og ten-
esteytarar.

� Bokanmeldelse �

Kvaliteten
på tenesta

skal heller
ikkje vere per-
sonavhengig.
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