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Hva sier elevene? 
Morten Hendis, seniorrådgiver
FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 4. desember 2017
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Elevenes utbytte av opplæringen

Jeg er ikke en helt vanlig elev. Men de har jo et system som er tilpasset for en vanlig elev, og de trekker helt spesielle elever med spesialbehov gjennom det systemet

(Gutt 16 år)
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Skolen er bare opptatt av de som får firere, femmere og seksere. En lærer sa en gang at hvis dere har fire eller under, er dere ikke verdt noe.

(Jente)

En god lærer er en som ikke behandler elevene som noe de må gjøre, men noe de vil……….
En god lærer ser elevene som en person og ikke bare en elev…..

(Jente 14 år)
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Elevenes skolemiljø

Jeg synes det var litt vanskelig å lære og følge med. Så var det sånn at fra første til sjuende klasse, om du sa noe feil eller gjorde noe feil, så ble du ledd av.

(Gutt 17 år)
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Jeg hadde sveiset min første bit. Som sikkert mange andre var jeg stolt over den. Så viste jeg den frem, og så pekte han på den og sa «katastrofe», og snudde seg og gikk

(Gutt 17 år om læreren i kunst og håndverk på ungdomsskolen)

(…)de legger meg i bakken, rett og slett som når politiet tar en tyv eller noe sånt – legger deg i bakken, tar henda dine på ryggen og fester deg fast. Sånn gjorde de med meg, fordi jeg ble sur på den dama

(Jente som ble mobbet gjennom flere år om hvordan skolen taklet sinnet hennes)
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Medvirkning

Nei, jeg husker jeg satt utenfor møterommet. Da ga de bare mamma beskjeden liksom. Satt der og stussa litt på hva som skjedde liksom. Jeg synes det var litt rart å ikke vite hva som skjer med meg, fordi det er jo meg det går ut over, det er jo meg det gjelder

(gutt 15, om møte med PPT i barneskolen)
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De bare gjorde det de trodde var best. De spurte ikke hva jeg syntes om undervisningen. (….). Spurte ikke om jeg syntes det var noe hyggelig eller om de gjorde det og det riktig. Det var ting jeg ville fortelle, men jeg visste ikke hvem jeg skulle fortelle det til. (…..)

(Jente med autisme, 14 år)

Jeg hadde ikke stått her i dag hvis jeg ikke hadde hatt en mor som kjempet for meg – sånn skal det ikke være

(representant for ungdomsorganisasjon)
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Takk for meg!


