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Vibeke Hansen, konsulent, Videnscenter om Epilepsi, interview
med Cand pæd. psyk. Jonna Ingstrup, skolepsykolog, Fredensborg
Kommune

Skolepsykologens
møde med elever med
epilepsi
Cand. pæd. psyk. Jonna Ingstrup, som er skolepsykolog i Fredens
borg Kommune, fortæller i dette interview om sit møde med elever
med epilepsi i folkeskolen. Med udgangspunkt i et konkret barn
fokuserer Jonna Ingstrup især på de elever, der potentielt skulle
kunne være en del af den inkluderende folkeskole. Den case om
eleven Peter, som Jonna Ingstrup gennemgår, er anonymiseret og
bringes efter aftale med hans forældre.

I hvor høj grad
kommer du som
skolepsykolog i
forbindelse med
elever med
epilepsi?
Som hovedregel
har vi ikke mange elever med epilepsi.
Det svarer vel ca. til en elev hvert eller
hvert andet år.

Spørgsmål
“Hvilke problemfelter oplever du,
at skolepsykologen inddrages i?“
32

De velmedicinerede elever
Hvis man deler eleverne i tre grupper
efter epilepsiens sværhedsgrad er det
sådan, at vi næsten aldrig ser anfald
i de lettere tilfælde, hvor eleven er
velmedicineret. Læreren ved som regel
ikke meget om elevens epilepsi, og føler
heller ikke behovet, da disse elever rent
pædagogisk er ukomplicerede. Ofte får
læreren endda først besked fra forældrene, når klassen skal på lejrskole eller
lignende. Vores fornemmelse er, at såvel
elever som forældre helst vil leve helt
normalt og derfor ikke har lyst til, at
der skal sættes fokus på epilepsien.
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Elever med comobiditet1 i form
af udviklingshæmning eller
psykiske diagnoser
I specialklasser/skoler ser vi mange
med epilepsi. Disse elevers samlede
handicap er så alvorligt, at de oftest
visiteres direkte til vidtgående specialundervisning.
Da den procentmæssige andel af elever med epilepsi er høj i disse tilbud,
har lærerne stor erfaring i at tackle
problemerne. Det er derfor sjældent,
at der er kontakt til skolepsykologisk
kontor ud over de halvårlige konferencer i forbindelse med fremlæggelse og
justeringer af handleplaner.

Elever, der grundlæggende er
normalt begavede, men har
specifikke problemer
Denne gruppe er den største udfordring, fordi disse børn ofte har svære
opmærksomheds- og koncentrationsforstyrrelser, der bevirker, at de har
svært ved at indgå i den undervisning
der praktiseres på de fleste skoler i
dag. Samtidig står disse børn også i
fare for socialt at blive marginaliseret.
Jeg vil godt illustrere problemstillingen med en case:

Peter, en dreng med epilepsi
Peter fik sine første anfald, da han
var omkring 1½ år gammel. I starten
bestod anfaldene af kramper og strubelyde. Senere stødte absencelignende
anfald til. Peter er tilknyttet Juliane
Mariecentret (Rigshospitalet), hvor
lægerne siger, at anfaldene er kompleks partielle2 udløst fra temporallappen i venstre side, og de har sat ham i
medicinsk behandling.

Skolegangen
I 1. og 2. klasse var Peter fagligt meget
dygtigt især i matematik, som også
var hans yndlingsfag. Socialt klarede
Peter sig fint, og hele skolegangen var
uproblematisk.

Derouten
I 4. klasse tabte Peter langsomt men
sikkert fagligt terræn og måtte have
specialundervisning i dansk. Allerede
året efter i 5. klasse udvidedes specialundervisningen til også at omfatte
matematik.
Det virkede som om, at det Peter
lærte om mandagen var væk om tirsdagen. Samtidig manglede han nu overblik
og forståelse, så han måtte have hjælp
til at finde ud af, hvad opgaverne gik
ud på og derefter at komme i gang med
arbejdet. Som kompensationsstrategi
lavede lærerne sammen med Peter et
lille hæfte med retningslinier og regler
for arbejdsgange og metoder.

Psykologisk undersøgelse
af Peter
I forbindelse med udredning med
henblik på epilepsikirurgi lavede
psykologen på Juliane Mariecentret
(Rigshospitalet) en meget grundig
neuropsykologisk udredning.
Undersøgelsen viste, at Peter til
trods for sin grundlæggende normale
begavelse i stigende omfang har fået
hukommelsesproblemer, såvel hvad
angår arbejdshukommelse som langtidshukommelse.
Hans eksekutivfunktioner3 er meget
dårlige, og han har brug for hjælp til
rækkefølge i fx opgaveløsning. Peter
viser også tendens til perseverering4.
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Peter kan ikke danne overbegreber,
hans ordforråd er ikke alderssvarende,
og al automatisering af det faglige stof
tager uforholdsmæssig lang tid.

Social isolation
Det største problem for Peter er imidlertid hans klare erkendelse af problematikken. En indsigt som har gjort
ham psykisk sårbar, ked af det, tilbageholdende og opgivende.
Klassekammeraterne er søde ved
ham og tager et vist hensyn. Alligevel
føler Peter sig (med rette) isoleret fra
kammeraterne, som han de første år af
sin skoletid havde det så rart sammen
med.

Foranstaltning
Da vi har erfaret, at Peter får mest ud af
det, når undervisningen foregår på små
hold, arbejder vi lige nu på at få dannet
en lille ”klasse” med psykisk sårbare
normaltbegavede børn.
Selv om Peters hukommelsesfunktion er svækket, har han i nogen
tid interesseret sig glødende for en
bestemt racerkører – en interesse, som
han dyrker nærmest manisk. Han kan
navne, data på bilerne og køreren på
fingrene. Dette fortæller os, at Peter
har ressourcer til at indlære faktuelle
oplysninger.
Det vil derfor være en pædagogisk
udfordring i den lille gruppe at forsøge
at afdække hans læringsstil i forhold
til denne særlige interesse, og derudfra
tilrettelægge undervisningen (i første
omgang, hvad angår paratviden) under
hensyn til den måde, han husker bedst
på.
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Hvorfor kan Peter ikke tilgodeses i sin nuværende klasse?
Samarbejdet mellem lærere, psykologer og forældre har fungeret på et
højt plan, og Peters lærere har været
enormt gode til at være opmærksomme
på hans behov. Alligevel er det uholdbart for Peters faglige og sociale udvikling at fastholde ham i den nuværende
klasse.
Hvis Peter havde gået i skole for 1520 år siden, havde der måske været en
bedre chance for, at han kunne være
forblevet i klassen. Men skolesystemet
har forandret sig drastisk i den forløbne periode.
Den komplicerede skolehverdag
med hurtige skift, medansvar for egen
læring, selvstændig stillingtagen og
initiativ stiller nogle krav, som Peter
ikke har en chance for at honorere.
På Peters skole har de temaundervisning fire gange om året. Hvert
tema varer to til tre uger, og her kan
arbejdes på tværs af klassetrin. Der er
i hverdagen også andre former for projektorienteret undervisning, ligesom
man arbejder med, at en hel årgang er
sammen i nogle timer.
Vi har erfaret, at tingene går hen
over hovedet på Peter ved projektarbejde. Han ender hver gang med
at være den, der ”farver træerne på
plakaten”. Samtidig har han på grund
af sin perseverering enormt svært ved
skift. Disse forhold sammen med hans
stigende sociale isolation har betydet,
at vi har set os nødsaget til at finde
et tilbud, der i højere grad tilgodeser
Peters behov.

Specialpædagogik 3 · 2007

Er det ikke en svaghed,
at den inkluderende skole
ekskluderer elever som Peter?
Egentlig ikke. Skolen i 1950’erne lod
de ”dumme” elever sidde bagerst i klassen – så kunne de passe sig selv. Til
gengæld var den ”gamle” skole god for
de opmærksomhedsforstyrrede elever
i kraft af dens bastante lærerstyring
med ro og regelmæssighed, mange
repetitioner og stor forudsigelighed
som de bærende elementer.
I dag har vi en langt mere udfordrende
skole, hvor vi laver handleplaner, som
tilgodeser den enkelte elevs behov. Vi
vil aldrig kunne opfinde et system,
som kan tilgodese alle elever. Når vi

møder elever, som ikke profiterer af
vores skole, har vi pligt til at finde et
tilbud til dem, så de sikres så god en
hverdag som muligt såvel undervisningsmæssigt som socialt.

Noter

1Comobiditet: Samtidig optræden af flere
lidelser.
2 Kompleks Partielle anfald: Anfald på omkring
1 minuts varighed ofte med bevidsthedspåvirkning.
3 Eksekutivfunktioner: Evnen til at planlægge
og organisere sin adfærd i forhold til tid
og rum med henblik på at opfylde mål og
intensioner.
4 Persevere: blive hængende i samme spor
– det, man lige har lavet, smitter af på
det næste.
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