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Biologiske brudd og nye veier i livet 

gjennom rehabilitering

Prochaska og DiClemente (1992)



Hva gjør vi når grunnleggende ferdighetene 

endres etter sykdom eller skade?
Redskaper for å delta i skole, arbeid og i samfunnet og mestre 

egen helse i hverdagen.

Viktige for personens utvikling og læring i et livsløpsperspektiv

(Kompetanse Norge, 2011; Utdanningsdirektoratet, 2012)

Å utrykke seg 
muntlig

Å uttrykke seg 
skriftlig

Å kunne 
bruke digitale 

verktøy

Å kunne 
regne

Å kunne lese



Spesialpedagogikk bidrar med tilpasninger 

for læring og mestring

«Spesialpedagogikk er fagfeltet med kunnskap om ulike vansker, 

barrierer for læring og om å fremme individets utvikling og læring 

til tross for slike vansker og barrierer» (Morken, 2012, s. 34)

Tilpasset læring og mestring på individuelt nivå i et 

livsløpsperspektiv

(Lerdal og Fagermoen, 2012; Muñoz Llort, 2018) 



Behandlermedvirkning hos voksne 

med spesielle behov
Motiverende intervju hjelper voksne å bearbeide funksjonsendringer 

samtidig som de kan ta realistiske valg innen studier eller videre arbeid 

(Prescott og Børtveit, 2004)

Pasienten kjenner selv hva den klarer og hva den behøver for å mestre 

veien videre. Spesialpedagogen bidrar med samtaleteknikker og god 

informasjon om rettigheter for tilpasninger innen studier og arbeid for at 

individet kan ta veloverveid valg. (Hammell, 2006)
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