FORSTANDSUTVIKLINGEN (KYLÉN)
SuS 31.03.17
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Fellestrekk:
* generelle lærevansker
* store individuelle variasjoner
* større behov for hjelp i daglige situasjoner
sammenlignet med normalbefolkningen
* har samme følelser, ønsker og behov som alle
andre, men kan av og til ha vansker med å
uttrykke dette
* ingen statisk tilstand
Ca 50.000 personer – de fleste lettere utviklingshemmet
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To sentrale begrep

A) Sansing og persepsjon
Syn, hørsel, smak, lukt, balanse, likevekt, følelse og
muskelsans
Persepsjon
= oppfatning
Persepsjon=
oppfatning og
og bearbeiding
bearbeiding av sanseinntrykk

Utviklingshemmede har ikke nødvendigvis sansedefekter,
men har generelle vansker med å oppfatte sanseinntrykk og å
bearbeide dem i hjernen («i forstanden»)
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To sentrale begrep

B) Kognisjon
Utviklingshemmede har generelt en redusert evne til

Å tenke abstrakt
Å forstå at ord eller bilder kan representere noe
virkelig
Å forstå i overført betydning
Å forestille seg noe «i tanken»
Har vansker med å overføre erfaringer fra en
situasjon til en annen
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Kyléns teoretiske utgangspunkt
Forstanden utvikles i 4 stadier, og det 4. stadium
tilsvarer et voksent menneskes fullt utviklede
forstand
Stadiene har ingenting med alder å gjøre, de sier kun
noe om hvordan forstanden «arbeider»
Forstandsnivået
spørsmål
Forstandsnivået ereretetspørsmål
omom
abstraksjonsnivået i tenkeevnen
abstraksjonsnivået
i tenkeevnen
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Forstandens 3 hovedoppgaver

• Forstanden SYSTEMATISERER
(erfaringene våre systematiseres og struktureres)

• Forstanden OPERERER
(Forstanden bruker det som er systematisert, bruker tidligere erfaringer og utfører
operasjoner i tanken og gjennom handlinger)

• Forstanden SYMBOLISERER
(Forstanden «avbilder» virkeligheten ved å benevne hendelser, gjenstander,
egenskaper ved hjelp av bildesymboler (f.eks fotos eller pictogram) eller
semantiske symbol (skrift)
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De erfaringene vi skaffer
oss gjennom aktiviteter
i forhold til sanseopplevelser,
«ordnes i forstanden» i 5
kategorier:
• ROM (hvor?)
• TID (når?)
• KVALITET (hva?)
• KVANTITET(hvor mye?)
• ÅRSAK (hvorfor?)
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Romoppfatningen
• A, b, c og d stadiet
D-stadiet svarer til «fullt utviklet forstand»
Romoppfatningen ordnes ved at steder og punkt ordnes i
grupper. Disse sammenlignes med hverandre og man
danner seg et bilde av hvor de befinner seg i forhold til
hverandre
Slik dannes oppfatningen av tredimensjonale rom:
plasser og gjenstander befinner seg
BAK, FORAN, UNDER,
PÅ, I og
VED SIDEN AV
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Romoppfatningen

«Å finne veien» er en evne som utvikles i forstanden
Vi forstår hvor ulike steder (punkt) ligger i forhold til
hverandre
Slik danner vi holdepunkt
som vi kan orientere oss etter
Disse holdepunktene tenker vi oss står i parvise forhold til
hverandre:
Fra kiosken til skolen
Fra skolen til bussholdeplassen
Fra bussholdeplassen til det røde huset
osv
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Romoppfatningen A-STADIET
Den første romoppfatningen er knyttet til egen kropp
Gjennom lek og utforskning av egen kropp får barnet de første
informasjonene om avstand og stilling i forhold til hverandre
Andres berøring av barnets kroppsdeler utvikler kroppsbevissthet, og
dermed også romforståelse
Etter hvert begynner barnet å søke etter gjenstander i omgivelsene, og
dette begrenser seg til å få tak i gjenstander som barnet kan oppfatte
gjennom sansene
Gjenstanden må være tilstede her og nå
Barnet sammenligner de ulike sanseinntrykkene fra de ulike
gjenstandene med de bevegelsene som må til for å nå dem
Beliggenhet og avstand tar alltid utgangspunkt i barnet selv
(subjektiv romoppfatning: her, nær meg, der borte osv)
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Romoppfatning A-stadiet

Når barnet begynner å bevege seg , utvikles
kunnskapen om rommet det er i
Erfaring:
Ser ulike ting fra ulike perspektiv
Sammenligner ulike tings parvis plassering i forhold
til hverandre:
Stolen står foran bordet, vasen står på bordet osv.

Utvikler det som kalles
OBJEKTPERMANENS
Det betyr:
Tingenes posisjon er ikke avhengig av hvor en selv befinner seg
Ting eksisterer selv om jeg ikke oppfatter dem med sansene
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Romoppfatning B-stadiet
På dette stadiet utvikles det som gjerne kalles
«plukke-fram-minnet»

Det evokative minnet
Dette betyr at man kan forestille seg ting og hendelser som
ikke er tilstedeværende «her og nå»
Dette er en forutsetning for bl.a å forstå at ord og bilder
representerer eller symboliserer noe virkelig som ikke er til
stede «her og nå»
På dette stadiet i forstandsutviklingen lærer man å finne fram
i de områdene man ofte befinner seg («nær-rommet»)
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Romoppfatning B-stadiet

Forståelsen av «nær-rommet» bygges opp ved å
forstå at det finnes retning og avstand
De ulike «nær-rommene» koples imidlertid ikke
sammen til et stort, sammenhengende rom
Man vet altså ikke hvor de ulike «nær-rommene»
befinner seg i forhold til hverandre
Kunnskapen om rommet er knyttet til de
erfaringene man har om det
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Romoppfatning B-stadiet
Man evner ikke å reflektere over om det finnes plasser man
selv ikke har vært på

De eneste rom som eksisterer er de man har
erfaring med

Viktig å lære så mange «kjeder» som mulig
for en person som befinner seg på dette
stadium
f.eks ved å gå veien mange ganger og finne
fram til stabile holdepunkter
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