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Indledning
Jeg har været lærer på Refsnæsskolen i
17 år. I disse mange år er det gruppen af
blinde, mentalt retarderede med autistiske træk (herefter refereret til som
BMA-elever) jeg har stået mest magtesløs overfor. Så frustreret og magtesløs
at jeg tænkte på at opgive lærerjobbet
og søge over i en helt anden profession.
Imidlertid har jeg haft så mange værdifulde oplevelser, at det vil tage en hel
dag at dele dem alle med jer.
11995 blev Autismeklassen oprettet med
tre unge BMA-drenge. Alle eleverne,
som i dag er omkring 20 år, begyndte
deres skolegang i børnehaveklassen på
Refsnæsskolen og har gået i forskellige klasser sammen med andre blinde
elever. Nogle af dem med truende og
aggressiv adfærd. Dette var angstprovokerende for BMA-eleverne og blokerede
for deres indlæring.
Dette er historien om. Hvordan to
lærere byggede Autismeklassen op fra
bunden af. Vi udviklede passende læringsstrategier for de enkelte elever.
Vi var motiverede og forstanderen og
inspektøren på Refsnæsskolen støttede
projektet - to vigtige faktorer, som er
helt fundamentale for at holde gejsten

oppe. Det kræver både ekstra ressourcer i form af tolærersystem og løbende
uddannelse af personale.
Denne specielle form for handicap har
gennem tiden vist sig at have specielle
konsekvenser for undervisningen. Der
er brug for særlige metoder til elever
med denne handicapkombination, hvis
eleverne skal have muligheden for at nå
deres fulde potentiale. Vi måtte finde
nye veje.
Dette empiriske studie bygger på 6 års
erfaringer og research som klasselærere
for Autismeklassen. I de første år var vi
sammen i 15 lektioner om ugen. Metoden er baseret på kritisk refleksion,
research af eleverne i naturlige omgivelser og inkluderer analyse af videooptagelser, der spænder over alle 6 år.

Blindepædagogikkens
fem principper
I Danmark peger man i almindelighed
på fem principper inden for blindepædagogikken. Det er for så vidt almengyldige principper for al undervisning,
men helt fundamentalt for blindeundervisning.
Individualisering: Børn med synshandicap er naturligvis lige så forskellige som andre børn. Derfor kræver det
også en helt individuel indfaldsvinkel til
hvert enkelt barn.
Konkretisering: Konkretisering
ligger i, at blinde ikke erkender ting, før
de har haft dem i hænderne dvs. direkte
sansning, hvor objektet berøres og manipuleres, det vil sige direkte sansning,
hvor objektet berøres og manipuleres
med samtidig med at der forklares.

Helhedsundervisning: Princippet
om at opleve i helheder tager udgangspunkt i at barnets sansemæssige muligheder benyttes og integreres i den
måde, hvorpå det blinde barn oplever
genstande, steder og situationer. At
danne helheder er for seende afhængig af synssansen, der lynhurtigt får
overblik. For det blinde barn er det en
kombination af tid - masser af tid - og
erfaringer indhentet fra alle sanser gentagne gange. Husk på, hvad I ser på
to sekunder, skal vi bruge tusind ord for
at beskrive.
Virkelighedstilknytning får det
blinde barn gennem konkrete oplevelser
kædet sammen med erfaringer fra hverdagen. Barnets bevidsthed udvides. Det
lærer en ny og ukendt eksistens at kende gennem det kendte. Fysisk omverden
er svær at overskue og anstrengende at
udforske for blinde, og derfor er det ofte
lettere at acceptere de svar og løsninger,
der gives verbalt.

Aktivering hænger nøje sammen med
de øvrige fire principper. Det er barnet,
der skal være aktiv i alle faser for at
forstå sammenhænge.

Mental retardering
Mental retardering er et intelligenshandicap. Det betyder kognitive vanskeligheder vedrørende forståelse, indlæring
og abstrakt tænkning. Ofte foreligger
der et vidtgående udviklingshandicap
inden for alle funktionsområder, men
f.eks. har et barn med Downs syndrom
ofte en god empatisk evne til forskel
fra et barn med autisme. De udvikles langsommere end normalt. Denne
langsommere udvikling kan ses som et
kvantitativt aspekt. Den vigtigste undervisningsstrategi for mentalt retarderede børn ligger i at forenkle - transformere stoffet.

Autismepædagogik
Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som er karakteriseret
ved en triade af funktionsforstyrrelser,
som medfører forsinket udvikling og
afvigelse i:
• social interaktion
• kommunikation
• adfærd og interesser
Det betyder, at et barn med autisme
gennemløber en anderledes udvikling,
som kan ses som et kvalitativt aspekt.
Forenkling er også væsentlig for børn
med autisme, men de anderledes kvalitative aspekter, der ses ved dette handicap, kræver ekstra tydeliggørelse.
Man er i dag enig om, at autisme er en
livslang udviklingsforstyrrelse, der har
neurobiologiske årsager. Autisme er et
handicap, som for de fleste kræver livslange specialforan- staltninger.
TEACCH (Treatment and Education of
Autistic and related Communication

handicapped Children) er en anerkendt
metode inden for autismeområdet. - Filosofien bag TEACCH udspringer i den
kognitive psykologi og et humanistisk
grundsyn. Det overordnede langsigtede mål i TEACCH-programmet er: At
uddanne til et meningsfyldt voksenliv.
Mine erfaringer med TEACCH-metoden
viser, at undervisningen er en dynamisk proces, hvor problemer med social
forståelse, kommunikation, begrebsdannelse, abstraktion, differentiering
og generalisering konstant må finde nye
løsninger. Det menneskesyn, der ligger
til grund for min pædagogiske praksis,
er en tro på, at eleven via sine handlinger og valg er med til at skabe indholdet
i sit eget liv i hverdagen. Derfor kræver
undervisningsforløbet en kreativitet
og dynamik fra lærerens side, og ender
disse børn i hænderne på ufleksible
lærere, vil pædagogikken stivne.
TEACCH-konceptet er en meget klar
modpol til de behaviouristiske adfærdsmodificerende indlæringsteknikker.
De tager ikke udgangspunkt i barnets
mentale medvirken, selvorganisering og
selvstændiggørelse. De forudsætter heller ikke, at indlæring først og fremmest
skal være meningsfuldt for eleven.

Nøgleord for både
blindepædagogik og
autismepædagogik
•
•
•
•

Struktur
Tryghed,
Overskuelighed,
Forudsigelighed

Vygotsky hævder, at et barn med en defekt ud-vikler sig kvalitativt anderledes,

og for at opnå samme udviklingsniveau
som et normalt barn, har barnet med en
defekt opnået dette: på en anden måde,
gennem et andet forløb og ved hjælp
af andre midler: Set i lyset af det nye
handicapbegreb, hvor der sættes fokus
på mangler ved omgivelserne, betyder
det, at lærerens opgave er at finde en
anden pædagogisk nøgle til at nå ind til
den kvalitative anderledeshed. Vi forsøger at leve op til FN’s standardregler om
lige muligheder for handicappede ved
at rette indsatsen mod kommunikation,
sociale færdigheder og meningsfyldt
handlen.

Tanker bag BMA-modellen
Gennem hele processen med udviklingen af BMA-modellen har diskussioner
og drøftelser i det tværfaglige arbejde
med kollegaer ført til ny forståelse og
ændringer af modellen. Vi forklarede
forældrene vores opfattelse af arbejdet
med deres børn ud fra denne sætning:
Den blinde autist har kun mulighed
for at udvikle sig - ved konkret handling i samspil med andre - voksne
med viden, mod, styrke og ægte
involvering.

Specielt i begyndelsen var den pædagogiske praksis udforskende og afprøvende. Efterhånden som vi fik opbygget
rammer og rum og lærte elevernes
specielle interessefelter at kende, havde
vi overskud til at sætte fokus på det,
vi mente ”rykkede” eleverne: kvalitet i
samspillet.
I opbygningsprocessen studerede vi
læringsfilosofi og de nye ideer om inclusion som en ny og kreativ tænkning. Vi
flyttede undervisningen ud af klasseværelset - ud i den virkelige verden og
lærte gennem naturlige sanseoplevelser
- multisensorisk undervisning.
Vi er ansvarlige for at BMA-elever ikke
sættes til at beskæftige sig med kunstige aktiviteter i en uvirkelig verden.

Pædagogik

Eksempel:
Stammen i vores projekt gennem de 6
år er ”Fra jord til bord.” Vi har en køkkenhave, hvor vi startede med at dyrke
kartofler. Senere udvidede vi med at
dyrke majs, gulerødder, porrer, selleri og rødbeder. Eleverne er med i alle
processerne: vælge urter, købe ind på
planteskolen, at så/plante, at gøde, at
luge, at høste. Vi tilberedte urterne til
smagsfulde eksotiske retter. Sideprojekter som salg af gulerødder og majs
fører til et nyt projekt: ”Miss Saigon.” Vi
inviterede lærere, pædagoger, forældre
og deres familie på en tur til København. Vi startede med at spise middag
sammen på en vietnamesisk restaurant.
Bagefter så vi musicalen ”Miss Saigon” i
Østre Gasværk. Det var en uforglemmelig oplevelse for alle 21 personer.

I starten oplevede vi meget uhensigtsmæssig adfærd, hvilket vi kanaliserede
i mere hensigtsmæssige baner:
• forberede eleven på aktivitetsskift
• foretage noget andet - enkelt og
• meningsfyldt
• stille klare krav
• kun to valgmuligheder
Undervisningen er praktisk og projektorienteret. Det er bedre at tage nogle
store emner, som man kan gå i dybden
med. Eleverne lærer ved at handle
- ved at gøre erfaringer gennem praktisk arbejde i et kvalificeret samspil. Det
centrale i undervis-ningen er kommunikation i naturlige og sociale sammenhænge. Eleverne skal have fingrene dybt
begravet i bolledejen.

BMA-principperne
BMA-pædagogik
Autisme er et organisk handicap
Samarbejde mellem forældre
og personale
Holistisk syn
Livslangt perspektiv

De pædagogiske principper er blevet tilrettelagt med fundament i de fem blindepædagogiske principper kombineret
med TEACCH-modellen.

• Vi skal kunne leve os ind i elevernes
verden (B-M-A).

Med viden om blindhed, autisme og
mental retardering prøver vi at forestille os elevernes tankeverden og
give praksis afsæt i det normale barns
udviklingsbetingelser. Jeg har brugt
Daniel N. Sterns teorier om barnets
interpersonelle univers. Et centralt udviklingsprincip er det som Stern kalder
”vitalitetsfølelser,”en affektiv kvalitet.
Stern hævder, at barnet i denne fase
sanser verden via amodal perception, et
fænomen i et sanseunivers, der opleves
som en perceptuel enhed. Sterns teori
om repræsentationer kan benyttes til at
analysere og beskrive samspil og udviklingsforstyrrelser. Som supplement kan
Howard Gardners modulteori bruges
som et praktisk værktøj.

• Vi skal give dem den støtte, som eleverne har behov for, men som de
ikke selv søger. Her arbejder vi
inden for den nærmeste udviklingszone (A-B-M).

En forudsætning for at kunne arbejde
med disse elever er dynamisk tolærerordning. Det er et spørgsmål om inspiration og feedback, som er virksomhedens livsnerve i det daglige arbejde, så
man ikke ender med at blive isoleret og
udbrændt. Forud for tilrettelæggelsen af
et forløb skal man gennem didaktiske
overvejelser: valg af emne og metoder,
så indsatsen kan rettes mod de rigtige
mål, som kan evalueres og indsatsen
hele tiden kan justeres. Jeg har gjort et
teoretisk forsøg på at splitte BMA-principperne op og se på, hvornår og hvorfor vi bruger blindemetoder, metoder
for mentalt retarderede eller autister. Er
der sammenfald eller ligheder i metoderne? Bogstaverne i parentes indikerer
udgangspunkt for metodevalg.

• Vi skal arbejde med emner og projekter, som er alderssvarende (M-B-A).

• Vi skal hjælpe eleverne med at være i
kontakt og aktivt kommunikere med
os og hinanden og derved være i så
optimalt samspil som muligt (A-B-M).
• Vi skal give eleverne udviklingshjælp
og støtte dem i at blive mindre afhængige af os (A-M-B ligestilles).
• Vi skal være konsekvente og bruge
de samme regelsæt (A-M-B).
Udgangspunktet for BMA-principperne
er det dynamiske menneskesyn, der bygger på det dialektisk/kritiske grundsyn.

Hvorfor er det nødvendig
med en dialog mellem teori
og praksis?
Mine erfaringer med BMA-eleverne
gennem hele processen har vist at:
En praksis uden teori er retningsløs.
En teori uden praksis er gold.
• Lærere er stærke i praksis.
• Teorier om BMA er ikke særlig
udviklet.
• Vigtigheden af teorier er ildce fuldt
realiseret.
• Forståelsen af relationen mellem
teori og praksis varierer.
• Dialog er en slags grænse mellem
teori og praksis.

Hvad er dialog?
Dialog er en proces, hvorigennem
man erkender viden på en reflekterende måde. Den forbinder refleksion og
handling. Det er nødvendigt med nye
måder at forstå god praksis. Praksis er
ikke bare at gøre noget eller at bruge
specielle metoder. Praksis er et resultat
af mentale processer som letter vurderingen af, hvad man skal lave.
Kernen i BMA-research er at integrere
teori og praksis og se de menneskelige
komponenter inkluderet. - Konstant
samspil mellem professionel viden og
den måde, hvorpå det bliver omsat til
handling.
”Der er ikke noget mere praktisk end en
god teori” (Kurt Levin).

Mål
Den danske folkeskole er dybt forankret
i de danske demokratiske samfundsstrukturer, som vi har brugt mange
hundrede år på at udvikle. Et af nøgleordene er frihed under ansvar. I Danmark har den enkelte lærer frihed til at
vælge, hvilken metode han vil anvende.
Vi har også stor frihed til at vælge relevante emner. Udgangspunktet er en
analyse af elevens baggrund og elementære behov. Elevens kompetencer bliver
kortlagt, så man kan sætte realistiske
mål. Hvad indeholder den enkelt elev,
hvilke kompetenceområder besidder
han? Lærerne fastsætter målene for
undervisningen sammen med eleverne
og forældrene.
De overordnede mål er at gøre eleverne så kompetente som muligt, gennem
hele undervisningsforløbet, til at leve

en så selvstændig tilværelse som muligt
i samvær med andre og ikke i uværdig
afhængighed. Vi må styrke elevernes
selvværd og selvtillid, positive oplevelser af sig selv, alene og sammen med
andre. Vi lægger vægt på kvalitet i samspillet i vores undervisning. Kvalitet i
samspillet er til stede, når der forekommer ægte involvering i samspillet. Det
er vigtigt, når man i planlægningen af
undervisningen, har som målsætning at
styrke selvværd og selvtillid.

Evaluering
Ved at fokusere på ”de bløde værdier” af
kompetence, kan vi ikke udføre tests på
samme måde som vi kan med mere teoretiske mål. Vi må holde øje med tegn,
som viser, at eleverne arbejder sig hen
imod målene.

Konklusion
Vores erfaringer med BMA-principperne, som en special pædagogisk indsats
for BMA-elever, har vist, at der sker en
positiv selvudvikling. Jo mere man ved
og kan, desto stærkere føler man sig. Vi
lærere, forældre og pædagoger er blevet
overrasket over elevernes evne til at
arbejde selvstændigt og vedholdende.
Undervisning med funktionelle, alderssvarende og meningsfyldte aktiviteter i
samspil med andre og høj grad af nærhed og kvalitet bevirker en udvikling af
elevernes sociale adfærd. Som professionelle må vi være advokater for disse
BMA-elever.
Successen afhænger af de voksne i
elevernes omgivelser. Eleverne er totalt
afhængig af de voksnes menneskesyn
og undervisningssyn.

Lærerne må styrke deres professionelle
praksis gennem øget forståelse. Lærerne må være villige til at gå ind i den nye
lærerrolle, som BMA-modellen kræver.
Eleverne kan lide denne måde at lære
på, og samtidig med fælles opmærksomhed i arbejdet, aftager de stereotype
handlinger og opførsel. Alle der kender

noget til bunds, kan tænke over det på
mange forskellige måder. Det er den
type forståelse, som er nødvendig for
BMA-eleveme for at udvikle sig. Det er
svært, det kræver tid, men det er muligt.
Dette må gælde som en professionel argumentation og bevis på en success. Men
husk: ”Constant change is here to stay”

Det manuelle/produktive felt

Det eksperimentelle felt

Her arbejder man med at
fremstille ting, der kan bruges.

Her udforsker man verden
og gør eksperimenter.

Det musisk/kropslige felt

Det sprogligt/sociale felt

Her oplever man, gør erfaringer
og udtrykker sig med krop
og fantasi.

Her kommunikerer man med
sprog i social sammenhæng.

En elevs far dør

En elevs far får en
hjernetumor

En pædagog dør

En elevs mor dør

En lærer dør

Livets gang

Lejrskole

Sølvbryllup

Lejrskole

Bryllup

Et barn bliver født

Lærers runde fødselsdag
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