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ICF spesialpedagogisk arbeid – eksemplifisert gjennom det logopediske 

fagområdet. 
 

Introduksjon 

“International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF) er et internasjonalt 

rammeverk for beskrivelser av helse og helserelaterte tilstander (WHO 2002). På norsk har 

ICF fått navnet ”Internasjonal Klassifikasjon av Funksjon, Funksjonshemming og Helse” 

(KITH 2003
1
). I denne artikkelen vil ICF brukt i spesialpedagogisk arbeid diskuteres med et 

hovedfokus på det logopediske fag- og forskningsfeltet.  Artikkelen gir en kort omtale av ICF. 

Dernest diskuteres relevansen av bruk av ICF med utgangspunkt i kjennetegn ved faget 

spesialpedagogikk. ICF blir således diskutert med utgangspunkt i noen sentrale historiske og 

teoretiske perspektiv med et særskilt fokus på forståelse av individ i kontekst. Til slutt gis det 

en kort beskrivelse av ICF brukt i spesialpedagogisk virksomhet i Norge, samt en 

presentasjon av og noen konklusjoner fra prosjektet ”ICF i spesialpedagogisk rapportering”, 

som er gjennomført ved Bredtvet kompetansesenter.
2
  

 

Hva er ICF? 
Målsettingen til ICF ”is to provide a unified and standard language and framework for the 

description of health and health-related states” (WHO 2008, s 3). ICF representerer således et 

klassifikasjonssystem som har som hovedmål å gi et felles språk og rammeverk for 

beskrivelser av bl.a. personer med funksjonshemminger. Begrepet ”beskrivelser” er knyttet til 

innholdet i de ulike ICF-kategoriene (se omtale av kategorisystemet nedenfor) og 

representerer således en faglig ”merkelapp” (eller ”kode”) på en tilstand eller et fenomen (jfr. 

f.eks. koding av kvalitative data (Richards 2005; Corbin & Strauss 2008) Man kan derfor for 

eksempel kode fritekst i en utredingsrapport med ICF-kategorier. ICF er m.a.o. ikke et 

kartleggingsverktøy eller et diagnostiseringsverktøy, men et verktøy som trekker opp hvilke 

overordende faktorer som er relevant å ta hensyn til i kartlegginger, utredninger, diskusjon om 

implementering av tiltak m.m. av helserelaterte forhold. Helserelaterte forhold må her tolkes 

vidt og inkluderer, som indikert i navnet, funksjonshemming og funksjon i tillegg til helse. I 

motsetning til WHOs ICD-10,”Den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og 

beslektede helseproblemer”, som er et klassifikasjonssystem hvor diagnose og diagnostisering 

er fremtredende, legger ICF vekt på brede beskrivelser av en rekke faktorer som er av 

betydning for for eksempel mennesker med funksjonshemming (KITH 2004). Dette betyr 

bl.a. at ICF ikke er tenkt som erstatning for ulike typer av kartleggingsverktøy som tester, 

standardiserte observasjoner, observasjonsprosedyrer, intervjuer m.m., men tilbyr et 

rammeverk for områder som er sentrale i en kartlegging.  Det påpekes videre i manualen til 

ICF at: 
 
”Det er en utbredt misforståelse at ICF bare handler om personer med 
funksjonshemming. Den omfatter tvert i mot alle mennesker. Helseforhold og 
helserelaterte forhold med tilknytning til alle helsetilstander kan beskrives ved 
hjelp av ICF. ICF har universell anvendelse”(KITH 2003, s 7) 

 

ICF inneholder m.a.o. et omfattende rammeverk for forståelse av faktorer som er sentrale for 

alle mennesker uavhengig av funksjonsvansker eller helseforhold, hvor fokus legges på 

beskrivelser av tilstander, ikke diagnoser, og hvor et felles språk og forståelse er sentralt.  

                                                 
1
 KITH er en forkortelse for ”Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren AS”. KITH har på oppdrag 

fra Sosial- og Helsedirektoratet oversatt ICF til norsk og også utarbeidet et elektronisk søkerverktøy for ICF på 

norsk. 
2
 Dette prosjektet er ikke avsluttet og de endelige og komplette resultatene vil foreligge i løpet av 2008 og vår 

2009. 
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Emneområdene og strukturen i ICF 

ICFs klassifikasjonssystem omfatter beskrivelser av både individuelle eller personlige faktorer 

og kontekstfaktorer knyttet til fire hovedområder, omtalt som emneområder. Emneområdene 

kalles for (1) kroppsfunksjoner, (2) kroppsstrukturer, (3) aktivitet og deltakelse og (4) 

miljøfaktorer 

  
Med kroppsfunksjoner

3
 forstår man kroppens fysiologiske funksjoner, inkludert mentale 

funksjoner. Et eksempel her kan være ”mentale språkfunksjoner” (omtalt som kode b167 i 

ICF):  
Spesifikke funksjoner for å gjenkjenne og bruke tegn, symboler og andre 
bestanddeler av et språk  
 
Inklusive: Oppfatte og tyde tale, skrift, tegn eller andre former for språk, 
kunne uttrykke de samme former for språk, integrerende språkfunksjoner. 
Avvik: Alle former for afasi.  
 
Eksklusive: Oppmerksomhetsfunksjoner (b140), hukommelsesfunksjoner 
(b144), persepsjonsfunksjoner (b156), tenkefunksjoner (b160), høyere 
kognitive funksjoner (b164), regnefunksjoner (b172), styring av sammensatte 
bevegelser (b176), kapittel b2 Sansefunksjoner og smerte, kapittel b3 
Stemme- og talefunksjoner 

 

Kroppsstrukturer omfatter de anatomiske delene av kroppen. Et eksempel kan være ”Stemme 

og taledannende strukturer” (omtalt som kodene s310 – s390 i ICF) som omfatter nesens, 

munnens, svelgets og strupens struktur samt det som omtales som ”andre stemme- og 

taledannende strukturer” og ”uspesifiserte stemme- og taledannende strukturer” 

 

Aktiviteter og deltagelse omfatter et sett av kategorier som dekker hele skalaen av livsområder 

(fra bruk av sansene og grunnleggende læring til sammensatte områder som 

mellommenneskelige interaksjoner eller sysselsetting). Et eksempel kan være ”lese” (omtalt 

som kode d166 i ICF): 
Forstå og fortolke skriftspråk, som i bøker, veiledninger eller aviser, med vanlig 
skrift eller blindeskrift 
 
Eksklusive: Lære å lese (d140) 
 

Miljøfaktorer utgjør til sammen de fysiske, sosiale og holdingsmessige omgivelser til en 

person. Et eksempel her kan være ”nærmeste familie” (omtalt som kode e310 i ICF): 
Individer som er i familie ved fødsel, ekteskap eller andre forhold regnet som 
nærmeste familieforhold i den aktuelle kultur, som ektefeller, partnere, 
foreldre, søsken, avkom, fosterforeldre, adoptivforeldre og besteforeldre  
 
Eksklusive: Personer som yter personlig omsorg og hjelp (e340) 

 

ICF definerer også det som omtales som ”personlige faktorer” som kontekstuelle faktorer. 

Personlige faktorer registreres ikke i ICF. Dette er faktorer som for eksempel omfatter ”kjønn, 

rase, alder, andre helsetilstander, fysisk form, livsstil, vaner, oppdragelse, mestringsmåter, 

sosial opprinnelse, utdanning, yrke, tidligere og nåværende livserfaring (tidligere og 

nåværende livshendelser og situasjoner), allment atferdsmønster og karakteregenskaper, 

individuelle psykiske ressurser og andre særtrekk, som alle kan spille en rolle for 

                                                 
3
 Defineringen av de ulike emneområdene i ICF og eksemplene er hentet fra den norske oversettelsen av ICF 

(KITH 2003) 
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funksjonshemming på ethvert plan” (KITH 2003, s 17).  ICF er et internasjonalt 

klassifikasjonssystem og disse forholdene vil ha store samfunnsmessige og kulturelle 

forskjeller avhengig av kultur og land. Dette gjør dem derfor lite egnet til 

verdensomspennende bruk (KITH 2004). 

 

ICF utgjør et omfattende system av emneområder (kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, 

aktivitet og deltakelse og miljøfaktorer) og kategorier. ICFs klassifikasjonssystem er bygd 

opp som et tresystem med emneområdene som det øverste nivå, så følger overordnede 

kategorier og underordende kategorier med ulike detaljeringsnivåer.
4
 Et eksempel kan være 

mentale språkfunksjoner (b167
5
). Mentale språkfunksjoner er en underkategori av mentale 

funksjoner (b1) som igjen er en del av emneområdet kroppsfunksjoner. Mentale 

språkfunksjoner (b167) har 5 underkategorier; ”oppfatte språk” (b1670), ”utrykke språk” 

(b1671), ”integrerende språkfunksjoner” (b1672), ”andre mentale språkfunksjoner” (b1678) 

og ”uspesifiserte språkfunksjoner” (b1679). Både kategoriene ”oppfatte språk” og ”uttrykke 

språk” har igjen ulike presiserende underkategorier. Kategorien ”oppfatte språk” har for 

eksempel ”oppfatte talespråk” (b16700), ”oppfatte skriftspråk” (b16701), ”oppfatte 

tegnspråk” (b16702), ”oppfatte andre former for språk” (b16708) og ”oppfatte uspesifiserte 

former for språk” (b16709) som underkategorier. 
6
 

 

ICF kan brukes på flere nivå. På et individuelt nivå i en klinisk orientert praksis og 

kartlegging eller utredning. På et institusjonelt nivå i planlegging og utvikling av 

organisasjonens virksomhet, utdanning og trening av ansatte og brukere, som verktøy for 

ledelse, som utgangspunkt for evaluering og utvikling av felles strukturer for arbeid. På 

samfunnsnivå for utvikling av utdannings- helse- og sosialpolitikk, identifisering av uheldige 

samfunnsmessige og strukturelle barrierer og behov for ulike kartlegginger (WHO 2002). 

Dette betyr for eksempel at det kan være aktuelt å vurdere bruk av ICF både som et 

rammeverk i utredning og definering av spesialpedagogiske tiltak innenfor for eksempel 

Statped, og for intern samordning av rutiner, bruk av ressurser og kanskje i særlig grad for å 

effektivisere kommunikasjonen mellom ulike faggrupper og mellom fagpersoner og brukere. I 

denne artikkelen vil fokus være ICF brukt på et individuelt nivå. 

 

Hvor relevant er ICF i spesialpedagogisk arbeid? 

Skal vi vurdere relevansen av ICF innenfor det spesialpedagogiske arbeids og forskningsfeltet 

er det sentralt med en avklaring av hvordan vi forstår fagfeltet spesialpedagogikk. Jeg vil 

presentere spesialpedagogikken gjennom syv punkter og diskutere relevansen av 

beskrivelsene til perspektiver i ICF.  

 

(1) Spesialpedagogikk har en nær tilknytning til praksisfeltet. En vesentlig side av den 

spesialpedagogiske virksomheten er knyttet til kartlegging og utredning av personer med ulike 

funksjonshemminger. Statped består i dag av 13 statlig eide kompetansesentre med en stor 

variasjonsbredde av spesialpedagogisk kompetanse (www.statped.no 2008). Innenfor 

logopedi vil dette være knyttet til spesifikke områder innenfor språk, tale og lesevansker med 

Bredtvet kompetansesenter som det største miljøet (Bredtvet 2005). Med den kunnskap vi har 

                                                 
4
 Det er for omfattende å gå inn på detaljbeskrivelser av ICFs klassifikasjonssystem i denne artikkelen. En god 

oversikt er gitt i den norske manualen til ICF (KITH 2003). Det er også utviklet et utmerket elektronisk 

søkerverktøy som kan lastes ned fra adressen: http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1161.aspx 
5
 Bokstaver og tall i parentes referer til kodenavnet i ICF 

6
 ICF forutsetter også at man skårer hvor stort avvik det er innen hver kategori (det som omtales som 

modifikatorer i ICF). Modifikatorer kan brukes både til å gi fokus til styrker og svakheter innenfor en kategori. 

Omtale og bruk av modifikatorer presenteres ikke her. For en utdyping av dette henvises til kilder omtalt i 

fotnote 2.  

http://www.statped.no/
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om betydningen av å se individ i kontekst, kan ICF bidra til å synliggjøre behovet for 

kartlegginger og beskrivelser som også fokuserer på kontekstuelle variabler. Effekten av 

kartlegging av individuell forutsetninger økes også ved en kartlegging av, og hensyntaken til, 

sentrale miljøvariabler (WHO 2001). 

 

(2) Spesialpedagogikk er basert på et ønske om å implementere tiltak for å forbedre praksiser 

for personer med funksjonshemminger. Spesialpedagogikken har en grunntenkning som er 

forandringsorientert, og er etablert ut fra behovet for handling for å bedre personers 

livsbetingelser og opplæring. ICF er utviklet i overensstemmelse med FNs standardregler for 

like muligheter for mennesker med funksjonshemming (UN 1993; WHO 2001). 

Standardreglene er utviklet med henblikk på forandring av praksiser for mennesker med 

funksjonshemming for å oppnå likeverdige forhold for alle. ICF utgjør et egnet system for å 

fastsette mål og tiltak for personer med funksjonshemminger, ikke bare for beskrivelser og 

klassifisering. WHO trekker frem at ICF kan være et redskap innenfor ”planlegging av 

målrettede tiltak i forhold til funksjon og system, rehabilitering og bedømmelse av tiltakenes 

virkning ” (WHO 2001, s 5). Jeg vil hevde at ICF således kan være et redskap i utforming av 

sosial, helse og utdanningspolitikk for personer med funksjonshemminger.  

 

(3) Spesialpedagogikk er opptatt av både individ og miljø, og en funksjonshemming vil alltid 

være relativ. Individuelle forutsetninger vil være en funksjon av forutsetninger i miljøet og 

hvor aktivt en person kan delta i en praksis og kontekst. ICF tar vare på dette ved å vektlegge 

miljøvariabler og personens aktivitet og deltakelse i ulike situasjoner i tillegg til individuelle 

forutsetninger. Det er klare likhetspunkter mellom faget spesialpedagogikk og strukturen i 

ICF ved at miljøvariabler, aktivitet og deltakelse fremstår som egne emneområder i ICF. ICF 

vil derfor understøtte det sentrale ved spesialpedagogikken som et forandringsorientert fag. 

 

(4) Spesialpedagogikken kjennetegnes av engasjement og identifikasjon med minoriteter og 

mennesker i kompliserte og vanskelige livs- og opplæringssituasjoner. ICF åpner opp for, og 

nærmest forutsetter, aktiv deltakelse fra brukerne selv for å kunne gi en komplett beskrivelse 

av faktiske livssituasjoner. Dette presiseres i de etiske retningslinjene som er trukket opp i 

bruk av ICF:  
 
”Så sant mulig, bør personen som får sitt funksjonsnivå klassifisert (eller 
personens talsmann eller foresatte) få anledning til å delta, og i særdeleshet 
å gjøre innsigelse mot eller bekrefte at kategorien som anvendes og 
bedømmelsesmåten som anvendes er høvelig (KITH 2004, s. 225).” 

 

(5) Det spesialpedagogiske fagområdet kjennetegnes av bruk av tverrfaglige perspektiver. 

Forruten å bygge på kunnskap fra faget selv henter spesialpedagogikken inn kunnskap fra en 

rekke fagområder, for eksempel fra medisin (både fra somatisk medisin og fra psykiatrien), 

psykologi, jus, lingvistikk, pedagogikk og sosiologi. Spesialpedagogikken som et tverrfaglig 

fagområde gjør det derfor nødvendig å samarbeide med fagpersoner som representerer disse 

fagområdene. Likeledes understrekes det i målsettingen for ICF at ICF kan bidra til å styrke et 

slikt samarbeid gjennom å etablere et felles språk: 
 
ICF skal ”være et felles språk for beskrivelse av helse og helserelaterte 
forhold, for å bedre informasjonsutvekslingen mellom forskjellige aktører, 
som helsearbeidere, forskere, politikere og offentligheten, inklusive personer 
med funksjonshemming” (KITH 2004, s. 5) 

 

Det påpekes også at ICF er et verktøy som kan og bør brukes til informasjonsutveksling på 

tvers av landegrenser (ibid.).  
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(6) Spesialpedagogikk er knyttet til hele livet og ikke kun til alderspesifikke perioder. Den 

opprinnelige ICF-versjonen (siste versjon er nummer10) var laget med utgangspunkt i voksne. 

Denne kan brukes i arbeid med barn, men tar i liten grad hensyn til barns utvikling. Det er nå 

utviklet en barneversjon av ICF (ICF – Children and Youth Version) – ICF-CY. Denne 

versjonen er hovedsakelig en utvidelse av eksisterende versjon til også å omfatte 

klassifikasjoner som passer for barn. Den kan m.a.o. brukes både i arbeid med voksne og 

barn. Det er 225 nye kategorier i den, 68 er slettet og 8 er forandret (Sosial og 

Helsedirektoratet 2008).  

 

(7) Spesialpedagogikk er et selvstendig utdanningsvitenskapelig fag og et profesjonsfag. Dette 

betyr at det stilles krav til utøvelse av faget ut over bare teoretisk kunnskap om faget. Faget 

spesialpedagogikk krever også handlingskompetanse. Faget forvaltes av en profesjon - 

spesialpedagog – og anvendes i kartlegging av livs- og læringsbetingelser og for å 

tilrettelegge for tiltak for personer med funksjonshemming (vidt definert). Logopeder 

representerer kanskje den sterkeste profesjonsgruppen innenfor det spesialpedagogiske 

fagfeltet. Arbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet stiller derfor ofte store krav til 

systematikk, bruk av valide verktøy og strategier og til å kunne inngå i tverrfagige diskusjoner 

og samarbeid. Jeg mener ICF vil kunne gi et viktig bidrag til fagområdet bl.a. ved å sikre at 

alle sentrale områder kartlegges – både individuelle (inkludert aktivitet og deltakelse) og 

kontekstuelle faktorer. ICF vil kunne bidra til en mer stringent og presis kommunikasjon både 

mellom spesialpedagoger og mellom faggrupper.  

 

Ut fra kjennetegnene ved faget spesialpedagogikk og intensjonene med ICF og de muligheter 

som ICF gir når det gjelder systematikk, helhetstenkning i beskrivelser og kartlegging, 

kommunikasjon og deltakelse av funksjonshemmede selv vil jeg argumentere for at ICF er 

godt egnet som referanseverk for mange spesialpedagogiske praksiser. Jeg mener ICF er egnet 

både som beskrivelses eller klassifikasjonssystem og til å gi viktige anvisninger om hvilke 

forhold som bør kartlegges. Dette gjelder både i utarbeidelse av tiltak, i evaluering og i 

vurdering av effekten av de tiltak som implementeres. 

 

ICF – individ og miljø 

Mennesker med funksjonshemming og funksjonshemmingsbegrepet har hatt blitt forstått på 

ulike måter. To hovedtilnæringer (ofte omtalt som modeller) blir ofte trukket opp, og sett på 

som motpoler i debatten (WHO 2008; Grue 2006). Den ene forståelsesrammen knytter seg til 

kartlegging og forklaringer som i særlig grad fokuserer på individuelle forutsetninger for 

utvikling og individuelle særtrekk ved det å være funksjonshemmet– den medisinske 

forståelsesmodellen. En annen modell legger vekt på sosiale forhold som 

hovedforklaringsmekanismer på funksjonshemming – den sosiale modellen. Utviklingen av 

forståelsen som kommer til uttrykk i den sosiale modellen, kan også sees på som en reaksjon 

på den sterke individorienterte forståelsen som legges til grunn i den medisinske modellen. 

Den sosiale modellen representerer således også et utviklingstrekk i forståelsen av 

funksjonshemmingsbegrepet.  

 

Den medisinsk modellen - eller forståelsen - kjennetegnes av at det i liten grad fokuseres på 

forhold som kan redusere eller fjerne den funksjonshemmingen som en person har. 

Funksjonshemningen blir i stor grad forstått som et individuelt problem. Konsekvensen blir at 

”den innsats som gjøres må rettes inn mot den enkeltes tilpasning til eksisterende 

rammebetingelser.” (Grue 2006, s 9). Selve betegnelsen ”medisinsk” indikerer at forståelsen i 

stor grad har vært preget av det medisinske fagfeltet. Diagnostisering og klassifikasjon av 
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personer har i tråd med medisinsk praksis vært knyttet til diagnoser. I dette ligger det implisitt 

at når man får stilt en diagnose så vil dette føre til at man vet hvilke tiltak, medisner m.m. som 

skal ordineres og brukes eller utvikles gjennom forskning. Sett i et spesialpedagogisk 

perspektiv vil dette neppe være tilstrekkelig. Kartlegging og utvikling av tiltak må i stor grad 

også baseres på funksjon. Rutter og Taylor (2002) peker på at diagnoser sjeldent automatisk 

vil generere en plan for handling og implementering av tiltak innenfor feltet barne- og 

ungdomspsykiatri. Et for sterkt fokus på diagnose kan tvert imot hindre det å skreddersy tiltak 

for den enkelte. Rutter og Taylor perspektiv er også av relevans for det spesialpedagogiske 

fagfeltet.  Diagnose er viktig, men representerer bare et av flere aspekter ved utvikling av 

tiltak: 

 
”Ignoring it (diagnosen) is like going to sea without a map; relying upon it to 
dictate treatment is more like the action of a navigator who never looks at the 
ocean to spot approaching vessels or the danger of ice-bergs” (Rutter & 
Taylor 2002, s 14) 

 

Hvilke betydning man legger på diagnoser og diagnostisering vil også påvirke de tiltak man 

utvikler.  Et for ensidig fokus på diagnose kan føre til at man lett overser personens sterke 

sider. Skal man utvikle gode spesialpedagogiske tiltak vil en forståelse av personens sterke 

sider og ressurser være meget viktig (McLoughlin & Lewis 2005). En ensidig fokusering på 

diagnose og diagnostisering vil lett føre til et begrenset og lite helhetlig perspektiv. Den 

medisinske modellen vil derfor også representere et for snevert og avgrenset syn i forhold til 

den forståelsesrammen som ICF legger til grunn. Grue oppsumerer kritikken av et for sterk 

fokus på diagnose: 
 
”En vet videre at diagnose alene ikke er tilstrekkelig for å forutsi det omfanget 
av hjelp man vil være avhengig av, muligheter for videre arbeid eller grad av 
sosial integrering. En medisinsk klassifisering av sykdom gir dermed ikke 
tilstrekkelig kunnskap for en mer langsiktig planlegging av individers fremtid.” 
(Grue 2006, s 11) 

 

Ut fra et spesialpedagogisk synspunkt vil begrensingene i en ensidig fokusering på diagnoser, 

i høy grad også være aktuell i diskusjoner om tilrettelegging og utarbeiding av 

spesialpedagogiske tiltak for personer med funksjonshemming.  Også tiltakene må reflektere 

en videre forståelse av funksjonshemming, Tiltak må også hensynta sentrale kontekstuelle 

faktorer og personers aktivitet og deltakelse i aktiviteter.  Den medisinske modellen har blitt 

sterkt kritisert for sin snevre forståelse og ofte stigmatiserende effekt overfor personer med 

funksjonshemming. Den sterkeste kritikken har bl.a. kommet fra funksjonshemmede selv, for 

eksempel fra Oliver (1990; 1996). Han hevder at en slik forståelse bl.a. fører til at personer 

med funksjonshemming ofte blir fremstilt som personlige tragedier og som ofre for en trist 

skjebne. 

 

Den sosiale forståelsen av mennesker med funksjonshemming kom blant annet som en 

reaksjon på den stigmatisering av funksjonshemmede som en sterkt individorientert, 

diagnostisk og medisinske forståelse gir. Grue (2006) trekker særlig frem Erwin Goffmann og 

Roger Scott (1969) som banebrytende i denne kritikken. Goffmann og Scott utfordrer det syn 

at de problemene funksjonshemmede opplever er en direkte konsekvens av de medisinske 

tilstandene de har. Rutter og Taylor (2002) understøtter dette syn ved peke på at en for ensidig 

bruk av diagnoser lett kan komme til å skjule heterogenitet. Personer med samme diagnose er 

imidlertid ikke like. En for sterk vektlegging av diagnose som utgangspunkt for tiltak og 

forståelse av menneskers utvikling og utviklingspotensial kan føre til en forsterking av 

overgeneraliseringer og stereotypier. Dette kan komme til uttrykk gjennom bruk av begreper 
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som ”dyslektiker”, ”autist” osv., i stedet for å erkjenne at det er ulike personer som har 

dysleksi eller som har autisme (Rutter & Taylor 2002; McLoughlin & Lewis 2005). 

 

Den sosiale modellen vektlegger at oppmerksomheten i langt større grad må være rettet mot 

hvilke problemer funksjonshemmede selv opplever som dagliglivets problemer (Grue 2006). I 

den sosiale modellen blir funksjonshemming ikke forstått utelukkende som en egenskap ved 

en enkelt person, men som et misforhold mellom personens forutsetninger og miljøets krav på 

områder som er vesentlige for å etablere og holde ved like et selvstendig sosialt liv. 

Forståelsen er forankret i det fysiske og sosiale miljøets manglende fleksibilitet i forhold til 

mennesker med varierende funksjonsgrad.  

 

Kritikken av den sosiale modellen er bl.a. knyttet til to forhold. For det første har modellen 

vært kritisert for å fungere først og fremt på samfunnsnivå ved at den belyser hvilke barrierer 

som bidrar til utestenging og marginalisering av funksjonshemmede. Grue (2006) referer til 

Crow og Pinder som kritiserer modellen ved å hevde at den fortrengning av sykdomsbilde og 

individuelle faktorer som gjør seg gjeldene i den sosiale modellen faktisk kan bidra til å gjøre 

tilværelsen enda vanskeligere for mennesker med funksjonshemming.  

 

En annen kritikk har vært knyttet til at forståelsen av funksjonshemming i for stor grad ”har 

sett bort fra folks oppfatninger av fenomener som normalitet, konformitet og annerledeshet” 

(Grue 2006, s 24). En av de som sterkest har fremfør denne kritikken er Tom Shakespeare 

(1994). Han hevder at ved å ikke se individet som individ vil man også forkaste viktige 

psykologiske forklaringer ved utelukkende å se på sosiologiske strukturer. 

 

Kritikken av både den medisinske og den sosiale modellen viser at begge forståelsesrammene 

har sine begrensinger. Spørsmålet blir om det er mulig å ta hensyn til begge modellene uten å 

havne i et eklektisk kaos og en holdingsløs forståelsesramme? 

 

Både individuelle særtrekk og kontekstuelle forhold samspiller 

Intensjonene til ICF er å se menneskers utvikling som en prosess hvor individuelle særtrekk 

og kontekstuelle forhold samspiller. På denne måten representerer ICF et forsøk på å integrere 

perspektiver både fra den medisinske og sosiale modellen. ICF er laget ut fra det som omtales 

som en ”biopsykososial” forståelse: 
 
“For å oppfange og integrere de forskjellige perspektivene på funksjon, 
anvendes en “biopsykososial” forståelse. Gjennom ICF forsøker en å oppnå 
en syntese mellom den medisinske og den sosiale modellen, for å oppnå et 
sammenhengende grunnsyn på de ulike perspektiver av helse fra et 
biologisk, individorientert og samfunnsmessig perspektiv.” (KITH 2003, s 20) 
 

En av de første som introduserte begrepet biopsykososial modell var medisineren Engel 

(1977).  Han kritiserte det han kaller den ”biomedisinske modellen” (en modell som tilsvarer 

det som over er omtalt som den medisinske modellen) og hevdet at medisinen (både somatisk 

og psykiatrisk medisin) var i en kritisk situasjon ved at sosiale forhold og tilstander i liten 

grad hadde gjennomslag i medisinsk tenkning. Han hevdet at den biomedisinske forståelsen 

var blitt et kulturelt imperativ hvor begrensingen i denne forståelsen ble oversett. Han hevder 

videre at det biomedisinske dogme krever at alle sykdommer - inkludert psykiske lidelser – 

skal forståes ved det han kaller ”forstyrrelser i underliggende fysiske mekanismer”. Leger vil 

ut fra dette kunne grupperes ut fra to alternativer: 
 
“The reductionist, which says that all behaviour phenomena of disease must 
be conceptualized in terms of physicochemical principles; and the 
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exclusionist, which says that whatever is not capable of being so explained 
must be excluded from the category of disease” (Engel 1977, s 130)  

 

Han stiller også spørsmålstegn ved grensedragningene mellom helse og sykdom, og mellom 

frisk og syk.  Grensene er utydelige og vil alltid være uklare som en følge ulike kulturelle, 

sosiale og psykologiske forhold (ibid.). Tar man Engels kritikk seriøst vil dette selvfølgelig 

ha konsekvenser for både vår forståelse av menneskers utvikling, hvordan vi forstår 

menneskelige og sosiale problemer og hvilke syn vi har på mennesker med 

funksjonshemming.  

 

Så tidlig som i 1979 gir Bronfenbrenner en tilsvarende kritikk med basis i psykologiske 

perspektiver når han introduserer sin økologiske systemteori. Han går imidlertid et skritt 

videre i sin kritikk ved å peke på at vi faktisk ikke tar hensyn til det vi vet om miljøets 

betydning, at menneskers utvikling – og dermed også menneskers problemer - er et produkt 

av samhandlingen mellom individ og miljø:  
 
“It’s a world wide common understanding that human development is a 
product of the interaction between human growth and the environment. The 
development of research and theory is marked by an asymmetry – we focus 
on persons and dramatically less on the environment”. (Bronfenbrenner 
1979, s 16)   
 

Bronfenbrenner utdyper og spissformulerer sin kritikk til også bl.a. å gjelde kartlegging:  

 
“(1)

7
 The researcher has available a rich array of personality typologies, 

developmental stages, and dispositional constructs,  
(2) each with their matching measurement techniques, that provide highly 
differentiated profiles of the abilities, temperament, and predominant 
behavior tendencies of the individual.  
(3) On the environmental side, however, the prospect is bland by 
comparison, both in theory and data.  
(4) The existing concepts are limited to a few crude and undifferentiated 
categories that do little more than locate people in terms of their social 
address - the setting from which they come.”  
(Bronfenbrenner 1979,  s 16-17). 
 

Bronfenbrenner konstaterer m.a.o. at vårt problemfokus baseres på (1) typologier, 

utviklingstrinn m.m. Det er nærliggende å forbinde denne kritikken med en sterk 

individualdiagnostisk tradisjon. (2) Han hevder videre at disse typologiene ofte er knyttet til 

helt spesifikke kartleggingsteknikker og utviklede profiler. Flere har imidlertid pekt på at det 

er lav reliabilitet på diagnoser som er teoretisk utviklet (Rutter & Taylor, 2002). (3) Det er 

svært lite fokus på miljøfaktorer. Han hevder at en konsekvens av dette er nettopp at vi (4) 

diagnostiserer personer, og at personers miljømessige og biologiske utgangspunkt i stor grad 

bare bekreftes gjennom det han omtaler som ”the settings from which they come”. 

 

Er Bronfenbrenners kritiske perspektiv fremdeles relevant? Svaret vil sannsynligvis være et 

både-og.  Deler av kritikken, som omhandler et for ensidig diagnostisk og individuelt 

perspektiv - har i perioder også vært fremført innenfor det spesialpedagogiske fagområdet – 

for eksempel av Haug (1999; 2000), Backmann og Haug (2006) og Vislie (2003). 

Kartleggingsverktøy - som tester og strukturerte observasjoner - og rapporteringsskjemaer og 

etablerte strukturer for rapportering som vektlegger hovedsakelig beskrivelser av kroppslige 

kjennetegn (i ICF kalt kroppsstrukturer) eller hvordan ulike deler av en person fungerer (i ICF 
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kalt kroppsfunksjoner) kan bidra til at vi opprettholder i praksis en medisinsk modell for 

forståelse av funksjonshemming. Viktige bidrag i kartlegging og utarbeidelse av tiltak fra den 

sosiale modellen kan lett overses. Situasjonen til personer med funksjonshemminger oftest 

kompleks. Mange faktorer samspiller og er alle sentrale forklaringsvariabler for en persons 

livssituasjon. Hvor ofte erkjennes dette konkret i vår kartlegging og utvikling av 

tiltaksplanlegging? Komplekse problemer krever komplekse analyser og svært ofte komplekse 

tiltak. 

 

En del problemstillinger innen det logopediske fagområdet er tradisjonelt sterkt knyttet til 

medisin og nevropsykologiske perspektiv. Dette vil for eksempel gjelde for afasi, leppe-

kjeve-ganespalte, dysartri, spesifikke språkvansker, stemmevansker og dysleksi. Det vil 

derfor være en fare for at fagfeltet kan fremstå mer tradisjonelt rettet mot individuelle forhold 

og forutsetninger og i mindre grad tar hensyn til for eksempel relevante miljøfaktorer. 

Spørsmålet blir om og hvordan vi - gjennom kartlegging og forslag til tiltak – tar hensyn til 

kunnskapen som Bronfenbrenner allerede i 1979 pekte på.  

 

ICF har som målsetting å se både individuelle forutsetninger og kontekstfaktorer som viktige. 

I det som kalles for en ”Modell for Functioning and Disability” (WHO 2002) legges det vekt 

på at den biopsykososiale modellen legges til grunn. Det jeg vil trekke frem som interessant 

er at ICF inkluderer aktivitet (activity) og deltakelse (participation) i kategorisystemet for 

individuelle faktorer (i tillegg til kroppsstrukturer og kroppsfunksjoner). Aktiviteter defineres 

som ”en persons utførelse av oppgaver eller handlinger” (KITH 2003). Med deltakelse 

forståes ”det en persons engasjement i en livssituasjon” (ibid.). Innenfor det 

spesialpedagogiske arbeidsfeltet vil personers aktive deltakelse i egen læring og 

rehabilitering være et sentralt moment. Når det gjelder situasjonen til funksjonshemmede så 

har delaktighet og egenaktivitet i alle livets situasjoner stått sentralt. Dette har bl.a. annet 

vært sentralt i synet på funksjonshemmede som har vært diskutert over – gjennom for 

eksempel kritikken av den medisinske modellen. ICF forutsetter også at personene selv er så 

aktive som mulig i både den kartlegging som foretas og i de tiltak som skal implementeres.  

 

Sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling legger stor vekt på deltakelse, veiledet 

deltakelse, aktivitet og betydningen av ulike kontekstuelle faktorer.  Bruner (1990) ser for 

eksempel aktiv deltakelse i sosiale aktiviteter som en forutsetning for læring, og læring kan 

ikke foregå uten en aktivitet. Personer må delta aktivt i egen læring. Bruner trekker opp to 

hovedtyper av aktiviteter – språklig aktivitet og aktivitet gjennom ikke-språklige handlinger. 

Dette er av særlig interesse for det logopediske fagfeltet siden dette nettopp retter seg mot 

personer som har problemer innefor språkområdet. Samtidig er det lett å knytte forståelsen av 

enkelte språkvansker - for eksempel talevansker – til utelukkende individuell forhold og 

forutsetninger hvor personens aktivitet i et miljø lett kan overses.  

 

Bronfenbrenners økologiske systemteori (Bronfenbrenner 1979; 2005) vektlegger ulike 

systemers betydning for mennesker utvikling, og beskriver ulike systemer bl.a. ut fra hvor 

direkte de influerer på det enkelte mennesket og hvordan de ulike systemene samspiller. 

Miljøfaktorene som inngår i ICF systemet korresponderer i stor grad med for eksempel 

Bronfenbrenners ulike systemer. Bronfenbrenner har imidlertid vektlagt de nære prosessene i 

mikrosystemet særlig betydning i sine siste arbeider (Bronfenbrenner & Morris 2006). I 

mikrosystemet inkluderes for eksempel nær familie, skole og barnehage. Dette understøttes i 

det vi vet fra forskning om betydningen av de nære relasjoner i læring og utvikling.  

Spørsmålet blir igjen i hvor stor grad dette tas hensyn til dette i logopedisk utredningsarbeid. 
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Den biopsykososiale modellen legger m.a.o. til grunn en forståelse basert på individuelle 

faktorers samspill med miljøfaktorer. Å ta i bruk en bredspektret kartlegging og tenkning  

hvor både individuelle faktorer og miljøvariabler inngår - for eksempel gjennom bruk av ICF 

som referanseverktøy - kan bidra til en styrket forståelse av at ulike funksjonsvansker  like 

gjerne kan være et utslag av  miljøhindrende faktorer som individuell faktorer, men mest 

sannsynlig som et utslag av samspillet mellom dem. ICF vil kunne konkretisere en 

kartlegging, og derigjennom utarbeidelse av tiltak, som tar hensyn til de individuelle 

faktorene som utgjør kroppsstrukturer (kroppens anatomiske deler), kroppsfunksjoner (både 

fysiske og mentale funksjoner), hvordan personer utfører oppgaver og handlinger 

(aktiviteter) og hvordan personen er engasjert og er med i ulike livssituasjoner (deltakelse), 

samtidig som det rettes et fokus også mot miljøfaktorene som omhandler et vidt spekter av 

områder.  

 

Bruk av ICF i spesialpedagogisk arbeid i Norge. 

Det finnes lite dokumentasjon av bruk av ICF i spesialpedagogisk arbeid i Norge. Gjennom 

et prosjektet ”ICF i spesialpedagogisk rapportering” som er et samarbeidsprosjekt mellom 

Bredtvet kompetansesenter og Institutt for Spesialpedagogikk (ISP) - ledet av Steinar Theie 

og Siri Wormnæs, ble det foretatt et omfattende litteratursøk hvor det viste seg at det først og 

fremt er innen helse- og sosialsektoren (særlig innen habilitering og rehabilitering) at det er 

dokumentert bruk av ICF. Dette betyr ikke nødvendigvis at ICF ikke brukes innen det 

spesialpedagogiske fagområdet i Norge, men at vi vet lite om hvordan og hvor 

klassifikasjonssystemet brukes.  

 

Man må imidlertid kunne gå ut fra at ICF i spesialpedagogsk arbeid er i støpeskjeen. Dette 

dokumenteres også i en svensk undersøkelse foretatt av Broberg (2006). Broberg 

gjennomførte en survey til organisasjoner og personer som kunne være potensielle brukere av 

ICF i Norden og de Baltiske landene. Et spørreskjema ble sent ut til over 150 adresser
8
. 

Undersøkelsen ble foretatt i 2006, 5 år etter starten på implementeringen av ICF på de 

nordiske språkene. ICF ble oversatt til svensk i 2001, til dansk i 2003 og til norsk og finsk i 

2004
9
. Hun mottok 31 svar hvorav bare 4 var fra Norge (17 svar ble gitt fra svenske 

organisasjoner)
10

. Broberg (ibid.) foretok også et litteratursøk som bekrefter funn fra 

surveyen og fra litteratursøket i prosjektet ”ICF i spesialpedagogisk rapportering”.  

 

Noen hovedkonklusjoner fra prosjektet ”ICF i spesialpedagogisk rapportering” – en 

undersøkelse i Norge. 

Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og Bredtvet kompetansesenter har undersøkt hvor 

anvendbart klassifikasjonssystemet ICF kan være som et overordnet klassifikasjonssystem for 

rapportering etter utredninger av brukere med språk- og talevansker ved kompetansesenteret. 

Hovedproblemstillingen i prosjektet er:   

 

Hvor anvendbar er ICFs klassifikasjonssystem for rapportering etter utredning av språk- og 

talevansker og for analyse av rapportenes innhold? 

 

Dataene i prosjektet består av kodede tekstsegmenter – med utgangspunkt i ICFs kodesystem 

- i eksisterende rapporter ved Bredtvet kompetansesenter. Prosjektet består av to deler. For det 

første er det foretatt en koding av rapporter, både mht til (1) beskrivelser av funksjon og 

funksjonshemming og miljø og (2) tiltak som foreslås. For det andre er det utarbeidet et 
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vurderingsskjema om hvor egnet ICF er som verktøy. Skjemaet ble fylt ut etter koding av 

hver enkelt rapport. Spørsmålene i skjemaet omhandlet i hvor stor grad rapportenes innhold 

kunne vært beskrevet ved hjelp av ICF-koder og om rapportene var detaljert nok beskrevet til 

å kunne fastsette mål for videre arbeid. Under vil resultater fra vurderingsskjema bli 

presentert.
11

  

 

Analysene i hovedprosjektet består av data fra 81 rapporter fordelt på 30 afasirapporter, 26 

dysleksirapporter og 25 rapporter om stemmevansker. Utvalget av rapporter besto av 

samtlige rapporter fra prosjektstart og bakover i tid til et tilstrekkelig antall var oppnådd for å 

kunne trekke valide konklusjoner om rapporteringen og egnetheten i bruk av ICFs 

klassifikasjonssystem innen det aktuelle logopediske fagområdet. Ingen av rapportene var 

skrevet med ICF som rammeverk. 

 

Etter koding av beskrivelser og tiltak i hver rapport ble det fylt ut evalueringsskjemaet for 

rapporten. Skjemaet var utformet som en Likertskala med svartalternativene meget liten grad, 

liten grad, noen grad og stor grad.  Det var også mulighet til å gi kommentarer som ikke ble 

fanget opp av de lukkede spørsmålene.  

 

Resultatene som presenteres er organisert ut fra tre underproblemstillinger: 

1. Er det mulig å kunne framstille innholdet i rapportene ved hjelp av ICF-koder? 

2. Hvor anvendelig er ICF? 

3. Er det forskjeller i beskrivelsene i rapportene om afasi, dysleksi og stemmevansker?
12

 

  

(1) Er det mulig å kunne framstille innholdet i rapportene ved hjelp av ICF-koder? 

Rapportene er ikke skrevet ut fra en ICF standard. Hvis vi legger en ICF klassifikasjon til 

grunn for hvilke innholdskomponenter det vil være naturlig at rapportene innholder, vil ICFs 

klassifikasjonssystem også fungere som en standard i en vurdering av om viktige faktorer er 

tatt med i rapportene. En slik analyse kan imidlertid ikke si noe om kvaliteten på hvordan 

rapporten er skrevet, og om det som er rapportert er relevant for den person det gjelder.  

 

For hele 93,8 % av rapportene ble det funnet at beskrivelsene av problemområder i stor grad 

var detaljert nok til at de kunne kodes ved hjelp av ICFs klassifikasjonssystem. Ser vi på de 

enkelte emneområdene er bildet mer nyansert. 

 

Mulighetene for å kode ”Kroppsfunksjoner” 

For to tredeler av rapportene (66,7 %) ble det funnet at personens sterke sider kunne kodes 

ved hjelp av ICF-koder. For nesten alle rapportene (90,1 %) ble det funnet at hovedvanske(r) 

kunne beskrives ved hjelp av ICF-koder. 

 

Kroppsfunksjoner inneholder både fysiske og mentale funksjoner. Dette er særlig viktig 

innen språkfeltet siden store deler av språkvanskefeltet jo har vesentlige komponenter knyttet 

til mentale og psykologiske prosesser. I kodingen av rapportene var for eksempel kategorien 

”mentale språkfunksjoner” svært hyppig brukt. ”Mentale språkfunksjoner” (b167) er en 
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Birkenes (2007) som har analysert afasirapporter.  En masteroppgave om stemmevansker er foreventet ferdigstilt 

høst 2008. 
12
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underkategori til det som kalles ”spesifikke mentale funksjoner” i ICF-klassifiseringen (se 

også omtale innledningsvis om ICF).  

 

Mulighetene for å kode ”Kroppsstrukturer” 

Når det gjelder kroppsstrukturer så er det et generelt bilde at beskrivelser av kroppsstrukturer i 

liten grad inngår i rapportene.  

 

Kroppsstrukturer er jo naturlig knyttet til det somatisk medisinske fagområdet ved at 

emneområdet handler om anatomi. Man kan vel likevel stille spørsmålet om ikke 

kroppsstrukturer i noe større grad bør inngå som komponenter i rapporter, hvor nettopp 

forhold knyttet til anatomi kan ha direkte konsekvenser for muligheter og begrensinger i for 

eksempel tiltak – til tross for at dette er rapporter fra et spesialpedagogisk kompetansesenter.  

 

Mulighetene for å beskrive ”Aktivitet og deltakelse” 

Følgende områder inngår i vurderingene av aktivitet og deltakelse: 

 Personens sosial tilpasning 

 Hvordan personen utfører viktige aktiviteter 

 Begrensinger for personen i deltakelse i sosiale sammenhenger 

 Personens sterke sider i deltakelse i sosiale sammenhenger 

 

For flertallet av rapportene var det detaljerte nok beskrivelser til at det var mulig å beskrive 

alle disse områdene. Dette gjaldt likevel i sterkest grad for personens sosiale tilpasning (63.7 

%
13

) og utføring av viktige aktiviteter (64.1 %). Når det gjaldt begrensinger for personen i å 

delta i sosiale sammenhenger og personens sterke sider i sosiale sammenhenger var 

resultatene ikke så tydelige (henholdsvis 55.0 % og 56.4 %). 
 

 

Mulighetene for å beskrive ”Miljøfaktorer”. 

Mulighetene til å beskrive miljøfaktorer er vurdert etter følgende områder: 

 Andres holdninger til personens funksjonsvansker 

 Fysiske eller praktiske begrensinger 

 Viktige sosiale begrensninger i miljøet 

 Viktige sosiale ressurser i miljøet 

 

To hovedkonklusjoner kan trekkes ut fra de vurderingene som er gjort. For det første er det 

innen området miljøfaktorer at vi - i tillegg til emneområdet kroppsstrukturer - finner færrest 

detaljerte nok beskrivelser til at de kan kodes ved hjelp av ICF.  Ut fra et spesialpedagogisk 

utgangspunkt vil dette sannsynligvis være mer kritisk enn for beskrivelser knyttet til 

kroppsfunksjoner. Beskrivelser av kontekstuelle forhold har vært påpekt (se diskusjonen 

over) som en av de viktigste manglene ved kartlegginger og forståelser av menneskers 

utvikling og problemer – f.eks. av Bronfenbrenner, gjennom kritikken av den medisinske 

modellen gjennom Oliver og Engels tidlige kritikk av det medisinske fagområdet. 

Den andre konklusjonen som kan trekkes er at bilde varierer noe. Vi finner et klart flertall av 

rapportene som i liten grad vurderes til å ha tilstrekkelige beskrivelser av miljøfaktorer knyttet 

til ”viktige sosiale begrensninger i miljøet ”(79,5 %), ”andres holdninger til personens 

funksjonsvansker” (78,5 %) og ”fysiske og praktiske begrensinger” (77,2 %). Det er 
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 Prosentene i parentes referer til antall rapporter i som enten i stor grad inneholder relevante beskrivelser, eller i 

liten grad gjør dette. ”I stor grad” fremkommer ved å slå sammen svaralternativene ”noen grad” og ”stor grad”, 

og ”i liten grad” fremkommer ved å slå sammen svaralternativene ”meget liten grad” og ”liten grad”.  
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imidlertid et stort mindretall av rapporten som har tilstrekkelig med beskrivelser knyttet til 

”viktige sosiale ressurser i miljøet” (32.5 %) 

 

(2) Hvor anvendelig er ICF? 

Det generelle bildet viser at ICF vurderes til å være anvendelig i spesialpedagogisk 

rapportering knyttet til områdene afasi, dysleksi og stemmevansker. Noen interessante 

nyanser fremkommer imidlertid: 

 For 98,8 % av rapportene ble det vurdert at bruken av ICF i stor grad ville gi nyttige 

beskrivelser av personenes problemer.  

 For 57,5 % av rapportene ble det vurdert at bruken av ICF i stor grad ville gi nyttige 

beskrivelser av personenes sterke sider 

 For 70,0 % av rapportene ble det vurdert at ICF i stor grad ville hjelpe til å gi en mer 

helhetlig beskrivelse av personenes situasjon 

 

Ut fra et spesialpedagogisk perspektiv, hvor personens ressurser bør tillegges vekt, vil man 

kunne innta en noe kritisk holdning til at bruk av ICF for å beskrive personens sterke sider 

kommer noe svakt ut. Dette kan tyde på at det lett blir et tradisjonelt problemfokus som 

legges til grunn, noe som igjen kan gi begrensinger i de tiltak som utvikles.    

 

Spørsmålet blir da om ICF er spesifikk nok siden ICF er ment som et 

klassifiseringshjelpemiddel og verktøy for beskrivelser av personer ut fra fire omfattende 

emneområder – kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, aktivitet og deltakelse og miljøfaktorer. 

ICF er ikke ment som et komplett kartleggingsverktøy. Hver enkelt fagperson og faggruppe 

vil ha behov for mer spesifikke observasjoner og tester og et mer spesifikt begrepsapparat. 

Det er ikke mulig å gi svare på dette spørsmålet på generelt grunnlag. Resultatene fra 

vurderingene over tyder imidlertid på at ICF stort sett vurderes som et anvendelig system. 

 

Det ser imidlertid ut til at det er behovet for mer detaljerte beskrivelser innen de tre 

fagområdene som inngår i prosjektet enn det som kan fanges opp gjennom ICF-kodene. Dette 

kommer til uttrykk for eksempel gjennom behovet for å supplere ICF-beskrivelsene med 

prosatekst. For 95,0 % av rapportere ble det erfart at beskrivelser ved hjelp av ICF-koder 

med fordel kunne suppleres med prosatekst.  Det var for eksempel behov for å beskrive 

testresultater mer spesifikt. Dessuten var det behov for å gå mer i dybden og mer detaljert inn 

på enkelte områder, som for eksempel språkvansker. Siden ICF ikke er et 

kartleggingsverktøy vil det imidlertid være en viktig diskusjon hvor detaljert man kan være i 

ICF før ICF blir for omfattende, noe som igjen lett vil vanskeliggjøre en effektiv og 

funksjonell bruk av ICF.  

 

(3) Er det forskjeller i beskrivelsene i rapportene om afasi, dysleksi og stemmevansker? 

Det er klare og signifikante forskjeller i hvordan rapportene innen de ulike logopediske 

fagområdene afasi, dysleksi og stemmevansker fremstår. Dette er ikke overraskende ut fra to 

forhold. For det første er dette fagområder som fremstår svært ulikt. Stemmevansker vil for 

eksempel kunne være ganske spesifikke, mens det for for eksempel afasi gjerne er et mer 

altomfattende problem som også i stor grad vil kunne omfatte for eksempel familiekontekst. 

Dysleksi vil oftere være knyttet til skolealder enn afasi og stemmevansker, noe som for 

eksempel vises i alderen på de personene som inngår i de analyserte rapportene. Her er det 

bare rapportene om dysleksi som omhandler barn. For det andre er ikke rapportene skrevet 

med ICF som utgangspunkt. De vil derfor sannsynligvis i noen grad være preget av den 

person eller det fagteam som har ansvar for det enkelte område og de rutiner tradisjoner og 

forventinger som stilles til rapportene. 
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Forskjellene innefor de tre ulike områdene kan oppsummeres som følger: 

 Det er flest afasirapporter som har tilstrekklige beskrivelser
14

 av kroppsfunksjoner, 

færrest stemmevanskerapporter og det er størst variasjon i dysleksirapportene. 

 Det er generelt få rapporter med gode beskrivelser av kroppsstrukturer innen alle de 

tre fagområdene (dysleksi, stemmevansker og afasi). 

 Det er flest afasirapporter som har tilstrekkelige beskrivelser innen emneområdet 

aktivitet og deltakelse, færrest stemmevanskerapporter og det er mest variasjon i 

dysleksirapportene. 

 Det er generelt færre rapporter med tiltrekkelige beskrivelser av miljøfaktorer enn for 

emneområdene kroppsfunksjoner og aktivitet og deltakelse. Et gjennomgående trekk 

er at det er færrest rapporter om stemmevansker med tilstrekkelige beskrivelser av 

miljøfaktorer, og ”minst få” afasirapporter. Dysleksirapportene varierer også her mest. 

 

Bør ICF tas i bruk i spesialpedagogisk arbeid? 

Det er som tidligere nevnt lite dokumentasjon på bruk av ICF i spesialpedagogisk arbeid i 

Norge. Jeg har presentert og diskutert flere sentrale argumenter for å vurdere om ICF kan 

styrke det spesialpedagogiske arbeidet både m.h.t. til å gi et rammeverk for kartlegging, men 

også for å gi et rammeverk for utforming av mål og tiltak for personer med 

funksjonshemming. Den foreliggende studien som er diskutert over viser et potensial for bruk 

innenfor det logopediske fagområdet. Hvor vidt ICF er et relevant referanseverktøy innenfor 

andre spesialpedagogiske disipliner gjenstår å dokumentere. ICF er imidlertid tenkt som et 

altomfattende klassifikasjonssystem, uavhengig av hva slags og hvilken grad av 

funksjonshemming personer har og uavhengig om personer er funksjonshemmet eller ikke 

(KITH 2003).  

 

Det er mye som tyder på at man bør diskutere bruk av klassifikasjonssystemet ICF i 

spesialpedagogisk arbeid i langt større grad enn det som er situasjonen i Norge i dag. ICF har 

dessuten et langt videre bruksområde enn det det har vært plass til å diskutere i denne 

artikkelen (KITH 2003; WHO 2002). Med bakgrunn i de diskusjoner og tema som har vært 

diskutert i denne artikkelen vil jeg reise fem spørsmål til debatt for ulike spesialpedagogiske 

praksiser: 

 

1. Vil ICF som rammeverk kunne føre til en mer hensiktsmessig bredde i kartlegging og 

implementering av tiltak enn det som kjennetegner lokale spesialpedagogiske 

praksiser i dag?  

2. Vil ICF kunne stimulere til en mer helhetlig holdning og praksis i spesialpedagogisk 

rapportering? 

3. Vil ICF kunne bidra til en mer konsistent kommunikasjon på tvers av fagfelt? 

4. Kan ICF bidra til en mer systematisk evaluering av spesialpedagogiske praksiser? 

5. Kan ICF kunne styrke forskning på eget fagområde og egen arbeidsplass – f.eks. 

knyttet til evidensbaserte tiltak?  

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Med ”tilstrekkelige beskrivelser” menes ”tilstrekkelige beskrivelser til at de kan kodes ved hjelp av ICFs 

koder” 
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