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NORMALITET, ANNERLEDESHET OG DIAGNOSTISERING
Det er bred enighet om at et inkluderende felleskap er ønskelig. Vi har langt på vei
utviklet et samfunn der verdier som likeverd, toleranse og mangfold vektlegges. Å være
annerledes trenger ikke være en trussel, men tvert i mot en berikelse. Grunnlaget er en
bred forståelse av normalitet.
Samtidig ser vi nye utfordringer. Det stilles høyere krav til effektivitet og konkurranse
og tersklene for å bli en del av ulike fellesskap øker. Ferdigheter skal måles og testes.
Avvik blir gjenstand for diagnostisering. Med dette som utgangspunkt gis rettigheter
og vi etablerer nye tiltak som har til hensikt å være inkluderende. Men i hvilken grad
produserer slike prosesser også nye former avvik, og hvordan skal vi forholde oss til det?
Får vi en strengere forståelse av normalitet og derfor også en lavere toleranse-grense
på mange områder?
Denne konferansen vil se nærmere på slike problemstillinger og komme med praktiske
bidrag i forhold til hvordan vi kan få til en inkludering der det å være annerledes inngår i
det normale.

OM FOREDRAGSHOLDERNE:
Tore Frost er filosof og har et omfattende forfatterskap bak seg innen filosofi og åndshistorie, samtidig som han også har publisert flere artikler om kommunikasjon, etikk og
omsorgsfilosofi for fagpersonell innen helse- som sosialsektoren og skolesektoren.
Katrine Fangen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Fangen har skrevet en
rekke bøker og artikler om inklusjon og eksklusjon av innvandrere, om høyreekstremisme,
samt om deltagende observasjon som metode.
Gyrid Gunnes er studentprest ved NTNU og forfatter. Hun har arbeidet med kvinneperspektivet i teologi og kirke, og har samarbeidet med Skeiv Ungdom om møtet mellom
skeiv identitet og tro. I 2012 gav hun ut boken Hellig, sårbar.
Charlotte Lunde er lege i spesialisering på avdeling for kompleks epilepsi ved Oslo
universitetssykehus. Hun innleder om bruk av medisiner til barn og tar debatten om
overdiagnostisering med utgangspunkt i ADHD-diagnosen.
Emilie Kinge er utdannet førskolelærer med embetseksamen i spesialpedagogikk fra
Universitetet i Oslo og har i 12 år arbeidet i PP-Tjenesten. Kinge har skrevet flere bøker
bl.a.om barnesamtaler og om menneskene og systemene rundt barnehagebarn.
Terje Overland er utdannet pedagog og psykolog. Han har bl.a. arbeidet som lærer i
grunnskolen, som pedagogisk-psykologisk rådgiver, som psykolog i en spesialskole for
barn med lærevansker og som MST-leder. Han har skrevet bøkene Individuelle opplæringsplaner (sammen med Thomas Nordahl) og Skolen og de utfordrende elevene.
Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor ved
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet lærer og har skrevet bøker
om atferdsproblemer, sosial kompetanse, klasseledelse, skolemiljø og nettverksøkologi.

FRA PROGRAMMET:
MANDAG 8. APRIL (kl. 10.00–17.00)
Tore Frost, filosof
Hva er normalt? Filosofiske refleksjoner om normalitetens sårbare landskap
Hvordan opprettholde et representativt begrep om normalitet innen et samfunn
hvor retten til å være annerledes er lovfestet.
Sigurd N. Uggen, musiker og Egil Clausen, musiker
Underholdning og betraktninger om utenforskap
Katrine Fangen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo
Ekskludering og Inkludering. Om det å være utenfor/innenfor
Både i ungdomsforskning og migrasjonsforskning ser vi ulike forsøk på å balansere
en vektlegging av de unges egen handlekraft med hvordan de unges muligheter begrenses av ulike strukturelle barrierer. Hvordan det går med unge voksne innvandrere
og etterkommere i dagens Norge?
Gyrid Gunnes, studentprest, NTNU
Diagnoser – ansvar og skyld
Gjør en diagnose noe med offerets og gjerningspersonenes opplevelse av skyld
og ansvar? Blir spørsmålet om tilgivelse annerledes når gjerningspersonen har en
diagnose.

TIRSDAG 9. APRIL (kl. 09.00–16.30)
Charlotte Lunde, lege, Oslo universitetssykehus
Barn og diagnoser
I dagens helsedebatt rundt prioritering er overdiagnostisering i liten grad diskutert.
Er det medisinske eller sosiale problemer som behandles med Ritalin?
Emilie Kinge, førskolelærer og spesialpedagog
Er alt testbart? Testing, kartlegging, diagnostisering
Hva gjør vi med alt det som det ikke kan settes en tallverdi på, som ikke kan
måles?Og hvordan forstår vi barns behov i lys av resultatene og hva styrer
oppmerksomheten vår i det videre arbeidet?
Terje Overland, psykolog og pedagog
Inkludering – på hvilke premisser?
Foreleser vil vise hvordan ulike premisser for inkluderingsarbeidet i skolen kan medføre ulik praksis overfor elever som står i fare for å falle utenfor. Hva betyr inkludering og hva kjennetegner inkluderingsprosessene i dagens skole?
Terje Ogden, forskningsdirektør, Atferdssenteret-Unirand og professor, Psykologisk
institutt, Universitetet i Oslo
Diagnoser i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge - konsekvenser
og alternativer
Flere diagnoser brukes i arbeidet med å kartlegge og utrede barn og unge med
alvorlige atferdsproblemer, og det foreligger flere norske prevalensstudier på området. Hvilke fordeler og ulemper har diagnosene for målgruppen på kort og lang sikt?
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