Forelesning om opplæring av barn med autisme med Morten Haugland.
Den 23. august startet lokallaget av NAFO i Østfold arbeidsåret med å invitere til
foredrag om opplæring av barn med autisme av Morten Haugland fra Haugland Learning
Center i Colombus, Ohio. Til tross for at foredraget foregikk rett etter at folk var tilbake på
jobb, var det 44 deltakere til stede. Det må vi si oss godt fornøyd med.

Morten Haugland er opprinnelig fra Sarpsborg og søkte lykken i
USA som blikkenslager i 1990. 22 år etter har han en doktorgrad i
Applied Behavior Analysis og Special Education og driver et
opplæringssenter med 145 ansatte for rundt 300 barn mellom tre og
22 år. Han har tidligere vært foreleser ved Ohio State University, Special Education
Department og psykologisk rådgiver. Og—han hadde FLYT! Morten foreleser på norsk, med
noen engelske gloser innimellom.
Temaet for foredraget var prinsipper og muligheter i organisering av opplæringen og
utdanningen av barn med autisme. Selv om opplærings, og skolesystemet i USA er veldig
annerledes enn det norske på mange måter, er de daglige utfordringene i opplæringen ofte de
samme. Hovedbudskapet i forelesningen var at de alle fleste barn med
autismespekterforstyrrelser kan lære mer enn de fleste i omgivelsene tror i utgangspunktet,
dersom opplæringen legges til rette. Opplæring og utdanning av barn med
autismespekterforstyrrelser innebærer en bred tilnærming til utvikling og læring, og
opplæringstilbudet må inneholde alt fra lese- og skriveopplæring til fritidsferdigheter og skikk
og bruk.
Morten hadde mange gode eksempler og ideer for organisering av opplæring, med
fokus på flytbasert opplæring. Et litt artig eksempel på hverdagslig tilrettelegging var måten
læringssenteret har løst problemer med bruk av penger i tegnøkonomisystemer på. Når de
ansatte brukte dollar som tegn oppsto ofte diskusjoner om hvorvidt tegnene var verdt nok eller
ikke. Løsningen var enkel; alle tegn i tegnøkonomisystemer ved Haugland Learning Center er
nå norske kroner siden ingen vet hvor mye de er verdt.

