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SAMMENDRAG 
Prosjekt Intensiv fokusert habilitering, Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK,  
inngår i Barnehabiliteringens satsing på å utvikle intensive tilbud til barn med nedsatt 
funksjonsevne. Prosjektet er støttet med midler fra Helse- og sosialdirektoratet. Det har vært 
rettet mot nettverket, foreldre og nære fagpersoner til utvalgte barn som bruker grafiske 
kommunikasjonsformer og dynamiske talemaskiner. Fokuset har vært på prosesser knyttet til 
systemarbeid for å legge til rette for ASK og utvikling av kompetanse for å bedre barnas 
kommunikasjon med mennesker i omgivelsene. 
 
Det har vært hyppigere møter enn i vanlig drift med nettverket rundt fem fokusbarn, med  
drøftinger, felles arbeidsøkter og direkte opplæring utfra nærpersonenes definerte mål. 
Nærpersonene melder om måloppnåelse, økt følelse av mestring og ny giv. Det har blitt 
gjennomført fire større nettverkssamlinger der de fem fokusbarnas nettverk har møtt 
hverandre og hjelperne til fire andre barn/unge som bruker dynamiske talemaskiner. 
Deltakerne melder om økt bevissthet på området ASK og om nytten av å møte andre i samme 
situasjon. Vi har også vært i dialog med personer på administrasjonsnivå i barnas kommuner,  
med Hjelpemiddelsentralen og med Statlig spesialpedagogisk støttesystem, for å drøfte 
organisering, samarbeid og roller i forhold til barn som trenger alternativ og supplerende 
kommunikasjon. Det er ønskelig å videreutvikle tilbudet og på sikt få det implementert i drift. 
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn for prosjektet  
Barnehabilitering Østerlide har i 2006 gjennomført tre ulike prosjekt under overskriften 
Intensiv fokusert habilitering. Prosjektene har hatt fokus på motorikk, spiseutvikling, og 
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).  
 
I fagmiljøet innenfor habilitering er det enighet om at evnen til å kommunisere og muligheten 
for å gjøre det, er av stor betydning for en persons helse og livskvalitet. Det er vanlig å dele 
mennesker som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon inn i tre 
hovedgrupper, ut fra hvilken funksjon den alternative kommunikasjonsformen skal fylle – om 
de har behov for et uttrykksmiddel, et støttespråk eller et alternativt språk. De største 
forskjellene mellom gruppene, og grunnlaget for å skille mellom dem, er ulik grad av språk-
forståelse og ulike forutsetninger for å tilegne seg forståelse og bruk av tale i framtida 
(Tetzchner og Martinsen, 2002). 
 
Barn med behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon er en uensartet gruppe og 
omfatter mange diagnosegrupper. I tillegg til manglende eller vanskelig forståelig tale, kan  
barna ha ulik grad av motoriske og kognitive problemer, sansetap, eller andre tilleggsvansker 
som kan påvirke barnas muligheter til å kommunisere. Det er derfor viktig å utrede barnas 
forutsetninger. Manglende kunnskaper om, og ferdigheter i forhold til alternativ og 
supplerende kommunikasjon i miljøene rundt barna, blir en hindring i de aktuelle barnas 
utvikling. Derfor er det også viktig å få oversikt over hvilken kompetanse foreldrene og de 
lokale fagpersonene har, og hvordan arbeidet med alternativ og supplerende kommunikasjon 
blir, eller kan bli organisert.  
 
Kunnskapen hos foreldre og fagpersoner om hvilke muligheter alternativ og supplerende 
kommunikasjon kan gi, er ennå relativt begrenset og spredt i Sør-Rogaland. Barnehabilitering 
Østerlide har gjennom flere år forsøkt å bøte på dette ved å arrangere kurs, og tilby oppfølging 
av noen barn over tid, samt invitere til ulike typer nettverk for fagpersoner. Men i den daglige 
driften er presset på utredningsoppgaver så stort at det blir for liten tid til oppfølging, 
utprøving og evaluering av tiltak, og til oppbygging av lokal kompetanse. 
 
Brukersentrerte nettverk, med fokus på personens språk og kommunikasjon, har de senere 
årene vært prøvd ut som metode i mange fagmiljø. Nettverksorganiseringen er ment å gi de 
som deltar et eierforhold til de problemstillingene og tiltakene som blir drøftet. 
Barnehabilitering Østerlide har positiv erfaring blant annet med nettverkssamarbeid i forhold 
til Bliss symbolkommunikasjon (Frafjord og Brekke, 1997). Autismeenheten har lagt vekt på 
å utvikle faglige nettverk. Det samme har statlige spesialpedagogiske kompetansesentre som 
arbeider i forhold til personer som er døvblinde. Et vesentlig element ved disse sentrene er at 
de har kompetansepersoner som bidrar til framdrift i arbeidet. De vektlegger også behovet for 
ledelse og koordinering, og at rollene til den enkelte deltaker klargjøres.  
 
Høsten 2003 til våren 2004 ble en halv spesialpedagogstilling ved Østerlide løst fra drift og 
avsatt til FOU-arbeid med vekt på grafisk alternativ kommunikasjon. Muligheten til å prøve 
ut effektive modeller for kompetanseheving og samarbeid var en av hensiktene med FOU- 
stillingen. Blant annet ble den brukt til å etablere brukersentrerte nettverk. Foreldre og lokale 
fagpersoner som var involvert i dette prosjektet, ga i sin evaluering uttrykk for at den faste 
kontakten og det systematiske samarbeidet hadde hatt stor betydning for progresjonen i 
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arbeidet med alternativ og supplerende kommunikasjon lokalt. For Barnehabilitering 
Østerlides del, fikk vi viktige erfaringer og innspill til videre arbeid med området ASK. 
 
Berg Gård skole ga i 2004 ut prosjektrapporten ”Jeg har noe å si! Strategisk språkbruk hos 
barn som utvikler alternativ og supplerende kommunikasjon” (Hagemoen m.fl., 2004). De 
poengterer at foreldre og fagpersoner trenger kontinuerlig veiledning over tid, og hjelp til å 
legge til rette omgivelser og opplæring. Hagemoen og medarbeidere presenterer også et 
forslag til en modell for fokusert habilitering for barn som utvikler alternativ og supplerende 
kommunikasjon. En realisering av modellen i konkret arbeid med barn, vil fordre at ansvar og 
organisering utdypes for det enkelte barnet.  

1.2. Mål for prosjektet 
Studere prosesser knyttet til  
• organisering og systemarbeid for å legge til rette for ASK 
• utvikling av kompetanse for å bedre barnas kommunikasjon med mennesker i 

omgivelsene.  

1.3. Målgruppe  
Barnehabilitering Østerlide har tre brukergrupper eller målgrupper: barnet, foreldrene, det 
lokale hjelpeapparatet. Et økologisk perspektiv legges til grunn for habiliteringsarbeidet 
(Bronfenbrenner, 1979). Det vil si å ha fokus ikke bare på barnet, men på barnet i dets 
omgivelser, med de muligheter og begrensninger dette miljøet innebærer. Når det gjelder 
utvikling av språk, vil forventninger fra omgivelsene generelt kunne influere alle barns 
språkutvikling. For barn som trenger alternative former for kommunikasjon, og en planlagt 
opplæring, er den støtten og de mulighetene de får via personer som er viktige for dem, helt 
vesentlig for deres språkutvikling (Tetzchner og Grove, 2003). 
 
Kompetansen innen ulike former alternativ og supplerende kommunikasjon varierer. I Sør-
Rogaland er kunnskapen om mulighetene for positiv kommunikasjons– og språkutvikling ved 
bruk av håndtegn nå godt forankret i mange fagmiljø. Når vi tilrår håndtegn, kommer som 
regel den første tegnbruken i gang i kommunene. System for videre opplæring i håndtegn til 
foreldre og fagpersoner mangler imidlertid ennå.  
 
Ennå synes det å være for få barn som blir tilbudt kommunikasjon med grafiske tegnsystem 
som for eksempel Pictogram, PCS eller Bliss. De barna som starter med grafiske 
kommunikasjonsformer, starter ofte noe sent. Det virker vanskeligere for foreldre og 
fagpersoner å skaffe seg den nødvendige kompetansen på dette området. Det er også 
tidkrevende å legge til rette for hjulpet kommunikasjon med grafiske tegn, for eksempel å 
velge ut ord og lage nødvendige kommunikasjonstavler og permer. 
 
Når det gjelder talemaskiner, mangler det ennå kunnskap hos foreldre og fagpersoner, både 
om hvilke muligheter som finnes, og om hva som skal til for at ulike talemaskiner skal kunne 
bli   funksjonelle kommunikasjonshjelpemiddel. Lavteknologiske talemaskiner med enkle 
funksjoner for innlesing av tale og med begrenset plass, krever ikke så mye av barnets 
hjelpere. De senere år har imidlertid flere barn fått dynamiske talemaskiner. Disse maskinene 
er databasert, har stor fleksibilitet, og krever derfor mye mer tid til planlegging og 
gjennomtenkning. I tillegg er den tekniske terskelen stor for mange av barnas nærpersoner.  
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Vi ønsket i dette prosjektet å få mer systematisk erfaring i forholdt til barn som trenger 
grafiske kommunikasjonsformer, og som har blitt anbefalt talemaskin med dynamiske 
menystruktur. I innledningen til boka ”Habiliteringsplanlegging”(Hesselberg, 2002), pekes 
det på at nærpersoner og de spisskompetente partene trenger å samarbeide nært, fordi de er i 
besittelse av nettopp den kunnskapen som den andre parten har behov for. 
 
Målgruppen ble derfor:  
Viktige støttepersoner rundt barn og unge som har flere kommunikasjonsløsninger, deriblant 
dynamiske talemaskiner. 

1.4. Organisering og ressurser 
Prosjektets ASK-team har bestått av:  
Prosjektleder spesialpedagog Frøydis Daasvand Frafjord i 70% stilling, spesialpedagog 
Ingunn Mari Skarsvåg i 20% stilling, spesialpedagog Kari Merete Brekke i 10% stilling,  
IKT-pedagog Jon Eirik Næsheim i 50% stilling og ergoterapeut Karen Riis Jensen i 10% 
stilling. 
Det var ønske om psykolog inn i teamet, men det var ikke ressurser til det. Fagpersoner barnet  
hadde kontakt med ved Barnehabilitering Østerlide kunne involveres ved behov. 
 
Det har vært utstrakt kontakt med barnas pårørende og kommunale fagpersoner. Vi har også 
hatt samarbeid med Hjelpemiddelsentralen. Dessuten har vi konsultert professor Stephen von 
Tetzchner ved Universitetet i Oslo i forhold til en del problemstillinger underveis i prosessen. 
Vi har også hatt to møter med representanter fra Statped.Vest, interesseorganisasjoner og 
kommunal ledelse i de to kommunene, som hadde sagt seg villige til å delta som 
innspillspartnere i prosjektet. I løpet av året har de involverte i de tre pågående prosjektene på 
Østerlide hatt felles drøftingsmøter i regi av ledelsen. For vår del har det også vært nyttig å ha 
kontakt med fagmiljø ellers i landet, som er opptatt av arbeidet med alternativ 
kommunikasjon, spesielt de som er knyttet til prosjektet som Barnehabiliteringen i Vestfold 
og Berg Gård skole har sammen. 
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2. METODE  OG RESULTAT 

2.1. Oppstart med de ulike aktørene i prosjektet 
Vi har valgt å foreta en kvalitativ studie med flere enkeltkasus og nettverksarbeid på tvers av 
barna der prosjektgruppen selv er delvis utøvende og deltakende. 

2.1.1. De fem fokusbarna og utvalgte nærpersoner 

Invitasjon til deltakelse i prosjektet ble i slutten av januar 2006 sendt til fem familier som alle 
hadde hatt oppfølging i forhold til alternativ kommunikasjon i forkant av prosjektperioden. På 
grunn av prosjektgruppas faglige sammensetning, valgte vi barn som kunne peke direkte på 
sine kommunikasjonshjelpemidler uten for mye motorisk og ergonomisk tilrettelegging. 
Invitasjon gikk også til leder for barnehage- eller skoletilbudet med kopi til kommunens 
Pedagogisk Psykologiske Tjeneste. Vi informerte om bakgrunn, rammer og mål for 
prosjektet, samt om vår definisjon av Intensiv fokusert habilitering. Det fremgikk at tilbudet 
var frivillig og at barnehabiliteringens prosedyrer for journalføring ville bli fulgt. 
Påmeldingsskjemaet var utformet som en kontrakt der de skriftlig sa seg villig til å sette av tid 
til å ta imot veiledning i et omfang som skulle avtales nærmere rundt hvert barn. Leder for 
opplæringstilbudet ble bedt om å avgjøre hvem som skulle delta utfra deres behov og 
rammebetingelser. Det framgikk av invitasjonen at prosjektansvarlig ville kontakte de PPT-
ansvarlige for å drøfte hvilken rolle det var hensiktsmessig at PPT skulle ha i prosjektet. 
 
Alle miljøene var positive til deltakelse. Felles informasjonsmøte ble avholdt tidlig i mars 
2006 der avdelingsleder ved Barnehabilitering Østerlide og prosjektleder informerte mer 
detaljert om bakgrunn og planer for prosjektet, med anledning til å stille spørsmål underveis. 
Tilbudet om deltakelse i et større nettverk på tvers av barna ble presentert. Det ble også 
presisert at fokus både i kartleggingen, valg av mål, og for tiltakene i de intensive 
veiledningsperiodene, ville være på områder de selv trodde ville få positiv betydning for deres 
kommunikasjon med barna. 
 
De fem barna var to jenter og tre gutter mellom 6 og 12 år. To av barna har epilepsi som har 
påvirket språkutviklingen. Tre av barna har cerebral parese, to av de tre har også epilepsi. For 
flere har epilepsien til tider vært vanskelig å regulere. Noen av barna har funn på MR bildene, 
andre har ikke. Etter utredning er det vurdert at alle barna har behov for omfattende 
kommunikasjonsløsninger. Alternativ og supplerende kommunikasjon i form av tavler og 
permer med grafiske tegnsystem, og dynamiske talemaskiner er i bruk i gruppen. Barna 
uttrykker seg også med håndtegn, kroppsspråk og noe lyd. Noen er på vei til å lære bokstaver. 
Forståelsen for talespråk er variert i gruppen, fra trolig ingen forståelse av tale til litt forsinket 
forståelse av talespråk. Barna hadde før prosjektstart allerede fått noe mer oppfølging ang. 
ASK enn vi utfra dagens ressurser har hatt anledning til å gi andre barn med tilsvarende 
oppfølgingsbehov. Tre av barna var bl.a. med i FOU perioden 2003/2004. Barna kommer fra 
to av våre store samarbeidskommuner. I videre beskrivelse og drøftinger vil vi bruke fiktive 
jentenavn på alle barna. (se kap. 2.3.) 
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2.1.2. Deltakerne i ”Meganettverket” 

Når vi tidligere har arrangert nettverk for fagpersoner rundt flere barn med behov for ASK, 
har disse gitt uttrykk for at det er nyttig å møtes og utveksle erfaringer med andre som er i 
samme situasjon. I dette prosjektet ønsket vi også å få erfaring med noen nettverkssamlinger 
der foresatte og fagpersoner kunne møtes.  
 
De fem fokusbarna var representert med sine foresatte og to personer fra opplæringstilbudet. I 
samarbeid med Hjelpemiddelsentralen fant vi fram til fire andre barna og unge, tre jenter og 
en gutt, som alle brukte dynamisk talemaskin som de pekte direkte på. Alderen varierte fra 14 
til 24 år. Vi inviterte to fagpersoner med ansvar for utvikling av kommunikasjonshjelpe-
midlene rundt hver av disse fire. Med dette håpet vi å oppnå en bredde på deltakerne, siden 
brukerne var på ulikt utviklingsnivå og hadde varierende erfaring med bruk av dynamiske 
talemaskiner. Hjelpemiddelsentralen og Habiliteringstjenesten for voksne ble også invitert. I 
tillegg deltok vi fem fra prosjektgruppen. Dette resulterte i en gruppe på ca 40 personer, som 
vi kalte for et ”Meganettverk”. (Se kap. 2.4.) 

2.2. Utprøving av metoder for kartlegging og samarbeid 
Vi ønsket i prosjektet å få mer erfaring med bruk av arbeidsredskap og metoder som kunne 
være nyttige når vi har fokus på systemarbeid og utvikling av kompetanse I arbeidet med 
alternativ og supplerende kommunikasjon er det viktig raskt å kunne skaffe en oversikt over 
hvordan barnet kommuniserer med viktige nærpersoner, kartlegge kompetanse og ressurser 
rundt barnet, etablere en ramme for samarbeidet og ha gode redskap for videre framdrift.  
 
I dette kapitlet presenterer vi de redskapene vi har vurdert og hvilke vi har brukt. Resultatene i 
forhold til fokusbarna blir presentert i kap. 2.3. Resultatene fra spørreskjemaet vi laget og 
sendte til de kommunale fagpersonene som var med i prosjektet ang. kompetanse i ASK, 
roller og samarbeidsrutiner, oppsummeres direkte i kap 2.2.4. En oppsummering av de 
erfaringene prosjektgruppa gjorde i løpet av prosjektet med utprøvingen av de ulike 
metodene, blir behandlet i kap. 3   

2.2.1. Nærpersoninformasjon 

Gjennom strukturerte intervju og sjekklister kan en ofte få mer relevant informasjon med 
tanke på tiltak enn ved å teste barnet med standardiserte tester. Under slike samtaler settes det 
også i gang prosesser hos de tilstedeværende som kan gi en økt innsikt i området språk og 
kommunikasjon, og som kan være vesentlige for den videre utviklingen av samarbeidet.  
 
The Pragmatics Profile of Everyday Communication Skills in Children - norsk oversettelse 
(Dewart og Summers 1995)  
Dette er et strukturert intervju om hvordan barnet bruker språket i dagliglivet for å 
kommunisere om ulike tema og for ulike formål, svare på kommunikative henvendelser fra 
andre, og delta i samtaler. Spørsmålene tar høyde for at barnet uttrykker seg på en annen måte 
enn med talespråk. Det er også skissert milepæler i utviklingen i forhold til aldersnivå hos 
normalt utviklede barn. Intervjuet ble gjennomført med foreldre og fagpersoner til fokusbarna 
en tid før prosjektet kom igang. I prosjektperioden brukte vi aktuelle elementer fra dette 
intervjuet i samarbeidet rundt barna.  
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Intervjuguide fra samarbeidsprosjekt mellom Barnehabiliteringen i Vestfold og Berg Gård 
skole 2006 
Denne intervjuguiden er en videreutvikling av intervjuguiden som ble brukt i et tidligere 
prosjekt på Berg Gård (Hagemoen m.fl. 2004). Intervjuet handler om hvilke 
kommunikasjonsformer og hjelpemidler som er i bruk, hvor tilgjengelig grafisk 
kommunikasjon er i ulike miljø, aktiviteter og situasjoner, betjening av hjelpemidlene, 
hvordan andre forstår barnets kommunikasjon, barnets språkforståelse, tema og aktiviteter 
som barnet er opptatt av, kommunikasjon med andre barn og voksne, sjekkliste for 
kommunikasjonsfunksjoner, strategier ved misforståelser og eksempler på gode 
kommunikasjonssituasjoner.    
 
Etter at vi hadde startet ASK-prosjektet, dro prosjektgruppa til Vestfold for drøftinger og 
erfaringsutveksling. Vi besluttet da å bruke det samme intervjuet slik at erfaringene kunne bli 
sammenlignbare. I løpet av mars 2006 gjennomførte vi første intervjurunde. Hvert av 
intervjuene tok fra to til tre timer. Det ble gjort lydopptak som siden ble skrevet ut for videre 
bearbeiding. For fire av barna valgte vi å foreta et felles intervju for foreldre og nære 
fagpersoner rundt hvert barn, mens vi med det femte barnet valgte å gjennomføre separate 
intervju med hennes to hjem og skolen. I løpet av dette første intervjuet startet vi også 
prosessen med å sette opp mål for den første halvdelen av prosjektperioden. 
 
Tidlig på høsten omarbeidet vi intervjuguiden noe ved også å spørre om bruk av håndtegn i 
ulike aktiviteter og situasjoner, og vedlikehold og drift av talemaskinen. Vi endret også 
utseende noe, og sendte en kopi til Vestfold. Intervjuet ble gjentatt i løpet av oktober og 
november 2006 med andre intervjuere enn første gang. Også denne gangen ble intervjuene tatt 
opp og bearbeidet i etterkant. I motsetning til første intervjurunde, valgte vi den andre gangen 
å sende ut intervjuguiden i forkant. Dette intervjuet inngår i evalueringen av arbeidet i forhold 
til fokusbarnas nettverk. 
 
HOVED-fortegnelsen over kommunikativ utvikling : ord og gester 
Vi tok i bruk HOVED-fortegnelsen over kommunikativ utvikling : ord og gester som er 
oversatt og tilrettelagt av professor Lars Smith ved Universitetet i Oslo, for å se om den var 
egnet til å registrere endring og utvikling i barnas forståelse og uttrykksevne. Hoved-
fortegnelsen var i forkant blitt tilrettelagt for vår målgruppe av Habiliteringstjenesten i 
Vestfold. Den besto nå av ett skjema for å registrere språkforståelse, og et annet skjema som 
målte ekspressivt språk hvor det var tre ulike avkryssingsmuligheter (1 = kan si/har sagt ord, 2 
= har ord på kommunikasjonshjelpemidlet og har brukt det, og 3 = kan uttrykke presist på 
annen måte). De to skjemaene ble levert ut på våren til både hjemmet og skole/barnehage for 
utfylling. 
 
Vi opplevde at det rundt flere av barna var vanskelig å få skjemaene i retur etter utfylling. 
Rundt de barna hvor vi fikk inn skjema fra begge miljøene (hjem/skole), kunne vi legge 
resultatene inn i et samleskjema og se likheter og ulikheter i forhold til oppfattelse av barnets 
forståelse. Vi så også hvilke ord barnet benyttet og kunne uttrykke i de ulike miljøene de 
befant seg. Slike funn kunne være utgangspunkt for nye drøftinger. Vi utviklet et nytt 
samleskjema hvor en kunne se resultatet fra de ulike delområdene og sammenligne hjem – 
skole. Skjemaet viste også den totale fordelingen av uttrykksmåte ( 1,2,3) i bruk på skolen og 
hjemme.  
 
Hos et barn så vi for eksempel en tydelig forskjell på hvilken uttrykksform som ble benyttet. I 
barnehagen var en stor andel av ordene krysset av under alternativ 3 ”kan uttrykke presist på 
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annen måte” som for henne var håndtegn, mens en hjemme i all hovedsak krysset av for 
alternativ 2 ”har ord på kommunikasjonshjelpemidlet og har brukt det”. Dette kan gjenspeile 
at barnet hadde en støttepedagog i barnehagen som aktivt brukte håndtegn, mens foreldrene i 
denne perioden hovedsaklig hadde fokus på talemaskinen. 
 
Skjema for fortløpende registrering av ordforråd innen alternativ kommunikasjon  
I møte med barn og deres nærpersoner oppdager vi ofte at det ikke systematisk blir registrert 
hvilke tegn barnet er blitt vist, hvilke de har lært, hvilke tegn de bruker, eventuelt hva de har 
sluttet å bruke eller fått en annen uttrykksform for. Dette kan gjøre det vanskelig å måle 
språklig endring eller utvikling hos barna. Høsten 2006 laget vi derfor et elektronisk skjema i 
Word, med kolonnene: navn på tegn, innført-dato, forstår-dato, bruker-dato, og sluttet å bruke 
-dato, samt kommentarfelt. En enkel bruksanvisning nederst på siden gjør at en raskt kan fylle 
inn nye tegn etter hvert som de blir introdusert eller det skjer endringer. Senere er det mulig i 
dataprogrammet å sortere hele skjemaet i forhold til valgfri kolonne. Skjemaet ble sendt ut til 
deltakerne i alle nettverkene, og i tilknytning til saker vi ellers jobbet med i den daglige 
driften på Østerlide. Vi har ikke rukket å gjøre særlige erfaringer med dette skjemaet ennå, 
men tror det kan bli nyttig. 

2.2.2. Observasjon og testing 

Ved Barnehabilitering Østerlide er utredning av de henviste barnas kommunikasjons-
muligheter en viktig del av arbeidet. Vi observerer barna i våre lokaler og ofte også i barnas 
kjente miljø. I tillegg har vi et godt utvalg av kartleggingsmateriell og standardiserte tester 
som blir benyttet alt etter barnets utviklingsnivå, sansebruk, og motorikk, og hva vi tror det er 
mulig å få dem med på. De fem prosjektbarna ble observert i både frie- og i spesielt 
tilrettelagte aktiviteter. Noen situasjoner ble filmet og brukt i det videre samarbeidet.  
 
Ved prosjektstart ble barnas journaler gjennomgått av medlemmer i prosjektgruppa. 
Fagpersonene ved Barnehabilitering Østerlide som kjente fokusbarna fra det tverrfaglige 
teamarbeidet, møttes til drøftinger for å vurdere eventuelle videre utredningsbehov.  
 
Et av barna som i 2003 var utredet kognitivt ved Østerlide, ble i løpet av prosjektperioden 
henvist Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for ny utredning der, fordi det er særlig vanskelig 
å utrede barn når det sannsynligvis pågår epileptisk aktivitet. For to av barna ble det vurdert 
som hensiktsmessig å foreta en ny kartlegging av språkforståelse. Disse ble derfor høsten 
2006 testet med Reynells Språktest (Reynell Developmental Language Scales), British Picture 
Vocabulary Scale (BPVS), og Test for Reception Of Grammar (TROG). Det foreligger ennå 
ikke norske normer for BPVS og TROG. Vi ønsket allikevel å få et nærmere inntrykk av 
barnas språkforståelse og forholdt oss da til de engelske normene. 

2.2.3. Samarbeidsmodeller og metoder 

Det lages ulike planer og avholdes mange møter i forhold til barn med funksjonshemninger. 
Tiltakslistene kan være omfattende. Dessverre er ikke alltid ansvarsforhold avklart eller 
progresjonen i de ulike tiltakene godt nok drøftet og prioritert, til at de som er involvert 
opplever at de er på vei mot det samme målet. I prosjektet ønsket vi å se på mulige redskap 
som kan gjøre samarbeidet og ansvaret mer oversiktlig og prioriteringene tydeligere i arbeidet 
med ASK. 
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Fælles problemløsning, dansk bearbeidet utgave av Gemensam Problemløsning vid Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation (Zachrisson, Rydeman, og Björck-Åkesson, 2002) 
Boken beskriver hvordan en gjennom samarbeid kan komme fram til funksjonelle løsninger 
for personer som trenger ASK. Samarbeidet er delt i to faser. I kartleggingsfasen skaffer en 
overblikk og formulerer konkrete problemer. Deretter drøftes mulige årsaker til problemene 
sett i forhold til barnet, samspillet, omgivelsene, hjelpemidlene eller aktivitetene. Kanskje 
kommer det opp spørsmål som gjør at en nærmere kartlegging av barnet blir ønskelig og 
dermed meningsfull. I tiltaksfasen prioriterer og utformer man mål koblet til problem-
beskrivelsen og drøfter metoder som senere evalueres og revideres. Det lages referat av 
prosessen underveis. 
Prosjektgruppa leste boka helt i starten av prosjektet og hadde prinsippene og strukturen med  
i samarbeidet rundt de fem fokusbarna. Dette hjalp oss å holde orden på hvor i prosessen vi 
var kommet. Vi var som regel minst to fra prosjektgruppa sammen. I drøftingene ble det ofte 
notert på flipp-over eller på ark som var synlige for de tilstedeværende. Referatene ble ført i  
journal.  
 
Punchliste 
Dette er et skjema vi laget og tok i bruk i FOU-perioden 2003/2004. Det likner møtereferat 
med kolonner hvor en skriver hva som skal gjøres, hvem som har ansvaret og når det ble 
drøftet. I møter rundt barn som bruker ASK kan det komme opp mange områder som noen 
ønsker det skal bli gjort noe med. Ofte kommer flere områder og problemstillinger opp 
samtidig og det kan være vanskelig å se hva det er naturlig å ta fatt i først. Det kan også være 
uklart hvem som har ansvaret. Vi har brukt skjemaet til å skrive ned områder som dukker opp 
og deretter rydde og tenke prosess sammen. Dette er noe av den samme arbeidsmåten som 
beskrives i ”Fælles problemløsning”. I prosjektet har det vært aktuelt å lage punchliste for 
flere av barna.  
 
Goal Attainment Scaling - ett klinisk redskap i arbete med Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation (Ferm, 1997)    
De to andre prosjektene ved Barnehabilitering Østerlide brukte Goal Attainment Scaling, 
GAS, i sitt målsettingsarbeid rundt barna. GAS var bl.a. tema på fellesdrøftingene for de tre 
prosjektgruppene. Vi gjennomgikk rapporten til Ulrikka Ferm og vurderte GAS som lite egnet 
i forhold til ASK-prosjektets fokus på prosesser knyttet til kompetanseutvikling og 
systemarbeid. Ferm nevner i sitt diskusjonskapittel bl.a. at arbeidet er tidkrevende og at det er 
en fare for at drøftingene i for stor grad vil dreie seg om utarbeidelse av skalaer i forhold til 
noen få mål.  

2.2.4. Spørreskjema til fagpersoner om kompetanse i ASK, roller og samarbeidsrutiner 

Et av fokusene i prosjektet var systemarbeid for å legge til rette for ASK. Vi utarbeidet derfor 
et skjema med spørsmål om noen områder vi ønsket å få nærmere oversikt over. Skjemaet ble 
sendt ut til barnehagen og skolene til de 5 fokusbarna og til saksansvarlig for de fire av 
fokusbarna som hadde åpen sak i PPT. Skjema ble også sendt til de 4 andre miljøene. Her fikk 
ikke PPT skjema. Involverte fagpersoner ble bedt om å fylle ut og returnere skjemaet. 
 
Skjemaet tok for seg hvilken kompetanse fagpersonene hadde, utdanning generelt, spesifikk 
utdanning og/eller kurs innen ASK. Vi ba dem vurdere og gradere sin egen kompetanse i 
forhold til å velge kommunikasjonsform for barnet, gi opplæring i eller selv bruke håndtegn 
og grafisk kommunikasjon, og legge til rette eller bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler. 
Videre spurte vi om samarbeidet rundt barnet internt på opplæringsstedet, med de foresatte, 
med eksterne samarbeidspartnere i kommunen og i helse- og kompetansesenter miljøene. 
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Avslutningsvis tok skjemaet for seg roller og ansvar i forhold til å innføre ASK og drive 
arbeidet videre framover. 
 
Totalt kom det inn 29 svar, i hovedsak fra skole og barnehage, men også fra personal i bolig 
der hvor personen ikke bodde hos foreldrene. Fra PPT fikk vi 3 av fire mulige svar. Vi purret 
på de miljøene vi manglet svar fra, uten at dette ga særlig resultat. Det varierte også hvem vi 
hadde fått svar fra. Fra noen nettverk hadde vi fått mange skjema utfylt, fra ufaglært personal 
i bolig til spesialpedagogisk ansvarlig på opplæringsstedet. Fra andre miljø hadde vi kun fått 
ett skjema, og det var ikke fra den med ansvar for opplæringen. Det var derfor ikke mulig å 
trekke noen sikre konklusjoner. Vi valgte allikevel å se på noen tendenser som vi vurderte 
som interessante. 
 
Kompetanse: Få av respondentene har ASK som del av sin utdanning, 5 av 29 i grunn-
utdanning og 3 av 29 i videreutdanning. 13 oppgir at de ikke har noen kurs som omhandler  
ASK. De resterende har i hovedsak kursene knyttet opp mot kurs i Tegn-til-tale (TTT) og 
direkte opplæring i bruk av Rolltalk. 12 oppgir at de ikke har tidligere erfaring med ASK. 
Blant de øvrige varierer det fra kort tid arbeid med person som benyttet håndtegn eller noen 
pictogram, til enkelte som har arbeidet med ASK i 10-12 år. Når vi ser på svarene fra PPT har 
ingen av dem kompetanse innen ASK.  
 
Roller og ansvar: Det synes å være mange ”ensomme svaler” spesielt blant 
spesialpedagogene. De står ofte alene med ansvaret for å sette igang, tilrettelegge og 
gjennomføre ASK oppleggene, og de har gjerne også hovedansvaret for å veilede 
medarbeidere uten særlig påfyll selv. Det meldes om at andre på opplæringsstedet og 
hjemmet, kan komme med innspill til nye tegn, ord osv. I noen av svarene går det fram at 
barnets hjem har tatt en sentral rolle når det gjelder programmering og videreutvikling av 
talemaskinen, mens opplæringsstedet har det generelle ansvaret for utviklingen av ASK. PPT 
vurderer at de har lite å bidra med på området ASK. 
 
Samarbeid: Tid til samarbeid internt på opplæringssted varierer, og ofte er det ikke avsatt 
samarbeidstid for miljøpersonell og assistenter, og i liten grad med klasselærer og andre 
ressurspersoner på skolen. I de fleste sakene meldes det om godt samarbeid mellom 
opplæringssted og hjem eller bolig. PPT har en perifer og lite aktiv rolle i de fleste sakene, 
noe som både framkommer i besvarelsen fra opplæringsstedene og fra skjemaene fra PPT. 
Barnehabilitering Østerlide nevnes som sentral og eneste samarbeidspartner for 
videreutvikling av ASK i de fleste sakene, og samarbeidet oppleves som godt og nyttig. 
Samarbeid med Statlig spesialpedagogisk støttesystem og andre utenfor kommunen er 
fraværende i alle saker unntatt en. Flere framhever nettverk de har deltatt på som en viktig 
samarbeidsform. 

2.3. Arbeidet i nettverkene rundt fokusbarna 
Nedenfor presenteres samarbeidet rundt de fem barna nærmere. Under prosessen med å sette 
mål kom vi etter hvert også fram til hvordan det videre samarbeidet burde foregå. Vi møtte 
derfor ikke de fem nettverkene like ofte eller på samme måte. Sammen bestemte vi også hvem 
det var viktig å ha tilstede på de ulike avtalene. Både foreldrene og fagpersonene var travle og 
måtte planlegge og prioritere hvor mye tid de kunne bruke på dette samarbeidet .  
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Mina 6 år   
Ved prosjektstart hadde hun utsatt skolestart lagt til barnehagen. Hun begynte i første klasse 
på sin nærskole etter sommerferien. Mina har cerebral parese. Syn og hørsel er bra. Hun kan 
gå, er noe spastisk særlig i armene. En ikke-språklig evneprøve i 2003, ved 4 år, viste 
prestasjoner i normalområdet for alderen. Hun kan arbeide konsentrert og målbevisst og viser 
sosial teft. Kartlegging av språkfunksjoner ved 4 års alder, 2003, indikerte spesifikke 
språklige vansker som er mer omfattende enn vanskene hun har med å produsere tale.  
 
Barnehabilitering Østerlide, Hjelpemiddelsentralen og PPT v/ rådgiver delvis i prosjektstilling 
i forhold til ASK, har de siste årene deltatt i arbeidet med kommunikasjon (lyd, håndtegn, 
grafisk, tekniske hjelpemidler) rundt Mina. De to årene før prosjektstart ble det lagt ned mye 
arbeid med å velge ut og bygge opp et grafisk ordforråd, først som situasjonsark, så et mer 
generelt ordforråd i en kommunikasjonsperm, og deretter som et oppsett på dynamisk 
talemaskin. Foreldrene har deltatt aktivt. 
 
I første intervjurunde forteller foreldrene, spesialpedagog og førskolelærer som arbeider 
daglig med jenta at Mina kommuniserer med kroppsspråk, mange noe upresise håndtegn og 
med talemaskinen. Nærpersonene har varierende kompetanse i, og bruk av håndtegn. 
Kommunikasjonspermen ligger tilgjengelig, men brukes ikke hjemme og bare noen ganger i 
barnehagen. Talemaskinen står i stua hjemme. I barnehagen flyttes den med der hun 
oppholder seg. Maskinen brukes helst i tilrettelagte lekeaktiviteter i barnehagen. 
Talemaskinen brukes også for å oppklare dersom kommunikasjonen stopper opp. Hun kan 
bruke den uoppfordret eller må minnes på. Spesialpedagogen: ”Hun bruker tegn i spontane 
situasjoner. Når tegnene er utilstrekkelige,  geleider vi henne til maskinen og oppfordrer 
henne til å se om hun finner noe der”. Førskolelærer: ”Vi fikk et nytt spill der ungene skulle 
mime dyr. Hun satt på sida og klarte ikke riktig å få med seg hva som skjedde. Da ville hun at 
jeg skulle hente Rolltalken. Så fant hun siden med dyr og kunne svare på lik linje med de 
andre”.  
 
Under intervjuet blir det diskusjon ang. Minas språkforståelse. ”Når vi bruker hele hurtige 
setninger, da henger hun ikke med. Når hun gjør et tegn, og du svarer med enkeltord, da er det 
ikke tvil om at hun skjønner, men hele setninger da ..”. Vi avtaler å kartlegge språkforståelsen 
igjen som en del av prosjektet.  Det avtales også at foreldrene kan få en ny samtale med 
barnehabiliteringens nevropsykolog, gjerne sammen med teamets lege, for å kunne drøfte 
noen av spørsmålene som kom fram under intervjuet.  
 
Foreldrene er opptatt av at overgangen fra barnehage til skole skal gå godt slik at Mina ikke  
skal stagnere eller gå tilbake i sin utvikling. Dette hadde også vært tema i ansvarsgruppen der 
rektor var til stede. Barnehagen og skolen hadde avtalt besøksordning en gang i måneden 
våren 2006, og barnehagen ville lage film som viste hennes barnehageliv. Nettverket rundt 
Mina var opptatt av kompetanse og organisering, og målet  for prosjektperioden ble formulert:  
”Når Mina begynner på skolen etter ferien skal hun kunne kommunisere med voksne og barn 
slik at de forstår hverandre”.  Det var da nødvendig å  kartlegge ASK-kompetansen hos de 
som skulle arbeide med Mina på skolen og om nødvendig lage en plan for å få på plass den 
manglende kompetansen.  
 
Prosjektleder ledet arbeidet. Sammen med rektor, spesialpedagog i barnehagen og PPT ble det 
laget en framdriftsplan/punchliste for heving av ASK-kompetansen til personalet rundt Mina 
på skolen og SFO, og hennes medelever. Mer kompetanse i håndtegn ble prioritert høyest. 
Foreldrene ga også uttrykk for at de selv og Minas søsken trengte mer kompetanse i håndtegn.   
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Personal på skolen med nødvendig kompetanse: 
Skolen v/ rektor og den ansvarlige for undervisning i kommunen ble informert om den 
kompetansen i ASK som var nødvendig for at Mina skulle kunne forstå og bli forstått på 
skolen. Førskolelærer fra barnehagen, med kompetanse i forhold til både håndtegn og 
talemaskin ble tilbudt jobb i skolen. Opplæring for annet personal ble tidfestet i planen. 
 
Opplæring i håndtegn: 
Prosjektleder kontaktet regionens statlige kompetansesenter innen hørsel. De hadde igjen 
åpnet for muligheten til å søke tjenester også i forhold til hørende barn som bruker håndtegn. 
Prosjektgruppa bisto derfor skole og PPT med å formulere en søknad om: 
• tegnspråkopplæring til Minas foreldre og søsken tilsvarende det 40-ukers programmet 

som tilbys foreldre til døve og sterkt tunghørte barn. Dette er et modulbasert 
opplæringstilbud i tegnspråk fram til barnet er 16 år.  

• opplæring og oppfølging av personalet på skolen og SFO tilpasset aktuelle behov 
Førskolelærer som skulle følge over fra barnehagen kunne sammen med en assistent på skolen 
som kunne håndtegn, stå for den første nødvendige opplæringen av Minas medelever og de 
andre voksne.  
Rektor fikk på plass en fast ordning for kompetanseutvikling i bruk av håndtegn. 
 
Opplæring i ASK med vekt på grafisk kommunikasjon: 
Utvalgte av Minas nærpersoner deltok i Meganettverket. 
Prosjektgruppa arrangerte to halve arbeidsdager for nettverket med temaene: nytt grafisk 
ordforråd i forbindelse med skolestart og andre aktuelle hendelser, samtalestrategier og 
opplæringsstrategier. 
Prosjektgruppa sørget for teknisk opplæring etter avtale med skolen. 
Rektor tok ansvar for å sørge for fast samarbeidstid mellom de involverte på skolen og SFO, 
og for å etablere en ordning med ”knottetid” for de som har ansvar for maskinen. Målet var at 
de skulle få nok kompetanse til å kunne legge inn nytt ordforråd selv etterhvert.  
 
Under intervjuet i slutten av 2006 vurderer foreldrene: ”Vi oppnådde mange av målene vi 
satte, det ble ikke stopp i utviklingen ved overgang fra barnehage til skole. Vi greide å holde 
et språkmiljø for henne, så nå er hun i flyt”. Mina trives på skolen. Hun har voksne rundt seg 
som kan kommunisere med henne og bistå i læring og lek med de andre barna. Skolen har 
opprettet en klasseklubb for å legge til rette for anledninger til kommunikasjon med 
jevnaldrende. I deler av stasjonsundervisningen lærer også de andre barna håndtegn og hva 
aktuelle grafiske tegn – PCS - kan bety. Grafiske tegn og den dynamiske talemaskinen er 
tilstede i miljøet. Lærer er usikker hvor mye de skal pushe for å få henne til å bruke maskinen, 
tenker hun selv må se nytteverdien. Sammen med foreldrene konkluderer de at det ikke er 
mulig, ei heller ønskelig, å fokusere like mye på alt hele tiden. Håndtegn er viktigst nå. 
Maskinen skal være tilgjengelig og de vil forsøke å legge inn nye ord ettersom de ser behovet.  
 
For foreldrene har opplæringen ved Statped Vest ført til at de nå alltid bruker håndtegn når de 
snakker med Mina. Etter en uke med kurs sier de: ”Dette var noe helt annet enn tidligere 
tegnkurs, dette var et egnet språkmiljø for håndtegn. Mina  var som et trekkpapir, en 
støvsuger når vi kom hjem og fortalte hva vi hadde lært ”. Hennes tegnutvikling blomster. Ny 
utredning av språkforståelse med testene nevnt i kap. 2.2.2. har bekreftet nettverkets 
opplevelse av at hun observerer mye mer det som skjer enn hun forstår det som blir sagt. Hun 
trenger å lære også enkeltord, tale og tegn, i en direkte læringssituasjon, ettersom hun kanskje 
ikke i så stor grad som andre barn plukker opp ord fra naturlige settinger. Nærpersonene  
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poengterer viktigheten av en voksen ”tolk”. ”Hun er enormt trygg når hun vet at den voksne 
er en meter bak. Da kan hun rolig konsentrere seg om leken”. 
 
Både foreldrene og skolen har videre mål for ASK arbeidet. De håper å lærer Mina hvordan 
det er lurt å si ting for at hun skal bli bedre forstått, å omformulere når andre misforstår eller 
ikke forstår, og å si fra til samtalepartneren dersom hun skifter tema. De er usikre på hvordan 
de skal lære henne dette. 
 
 
Marte 9 år 
Hun har hatt epilepsi fra hun var 2 ½ år. Til tider har epilepsien vært vanskelig å regulere med 
medisiner. Hennes funksjon, også når det gjelder språket, har derfor vært varierende. Ikke noe 
å bemerke på syn og hørsel. Siste kognitive utredning ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, 
i 2003, da 6 år, ga resultater på den  ikkespråklige testen Leiter-R tilsvarende barn mellom 3 
og 4 år, og på språkforståelse testet med Reynell som barn på 2-2 ½  år. Hun har vansker med 
oppmerksomheten og avledes lett. Ny vurdering ved Barnehabilitering Østerlide i 
prosjektperioden høsten 2006, 9 ½ år, med Reynell og BPVS konkluderer med at hennes 
forståelse av situasjonsuavhengig språk hadde utviklet seg lite siden vurderingen i 2003. Hun 
forstår mange enkeltord (fortrinnsvis substantiv og verb), men det er vanskelig for henne å 
forstå selv korte setninger.  
 
Marte går på en forsterket skole der hun i timene er mest sammen med en liten gruppe barn i 
et eget rom. Hun er i klassen noen timer i uken. Hun ble henvist Barnehabilitering Østerlide 
og Hjelpemiddelsentralen parallelt i 2003 med ønske om bistand etter at SSE hadde anbefalt 
innføring av talemaskin. Sammen med foreldrene, lokal spesialpedagog og personal fra 
barnehagen startet vi arbeidet med grafisk kommunikasjon i papirutgave som kunne festes på 
en talemaskin med 32 felt og med mulighet til å skifte mellom 6 nivå med innlest tale. 
Samarbeidet fortsatte noe da hun begynte på skolen. Hennes lærere hadde ikke kompetanse 
om grafisk kommunikasjon eller bruk av talemaskiner. Det har vært en del skifte av personal. 
Hjemmet har hatt en aktiv rolle, særlig med å lage kommunikasjonsarkene. Talemaskinen var 
stor å tung å ta med. I juni 2005 ønsket foreldrene å prøve en liten dynamisk maskin som tålte 
å bli tatt med ut, særlig for samvær med jevnaldrende. Det ble MicroRolltalk. 
 
Da prosjektleder kontaktet PPT ved prosjektstart ble det opplyst at de hadde avsluttet saken. 
Skolen var positiv til deltakelse i prosjektet. Inspektør ønsket å legge til rette slik at 
personalsituasjonen rundt jenta kunne bli mer stabil og ville fra høsten 2006 involvere en 
lærer som hadde kompetanse i ASK i arbeidet med Marte. Tidlig i prosjektperioden hadde  
prosjektleder og inspektør en del kontakt via telefon. Skolen organiserte det slik at den nye 
læreren etterhvert fikk delta på alle avtalene i prosjektet, og hun startet arbeidet med Marte 
allerede utpå våren. Ny lærer og miljøarbeider fikk etter hvert kurs i dataprogrammet 
”Boardmaker” av prosjektmedarbeider for å kunne lage kommunikasjonsmateriell med PCS. 
 
Under kartleggings- og målsettingsfasen blir Marte beskrevet som ei kommunikativ jente. 
Hun er inne i en stabil periode mht. epilepsien. Hun bruker lyd, noen få ord og tegn, peking 
og kroppsspråk for å uttrykke behov og ønsker. Hjemme har de grafiske tegn i en stripe på 
badet og spisebrikke med aktuelle PCS. Talemaskinen brukes ikke funksjonelt. Skolen bruker 
mest foto. Kommunikasjonsperm med PCS er lite i bruk både hjemme og på skolen. 
Avkryssingen i Hovedfortegnelsen viste at Marte uttrykte seg mer i forhold til mat og 
husholdningsgjenstander hjemme enn på skolen. Det kom fram at det tilrettelagte ordforrådet 
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på spisebrikken som hun brukte hjemme, ikke var i bruk på skolen. Dette var et godt 
utgangspunkt for å drøfte viktigheten av tilgjengelig ordforråd. 
 
Når Marte bladde i permen, eller lette på talemaskinen etter et PCS tegn, kunne hun underveis 
bli opptatt av et annet PCS og miste fokuset for det de snakket om. Vi ble enige om å prøve ut 
enkle PCS tegn og kommunikasjonstavler i noen situasjoner: - forberede, velge og forhandle 
om dagens aktiviteter på skolen, - aktiviteter sammen med klassen, - påkledningen. Sammen 
valgte vi enkeltord i PCS til timeplanen: aktiviteter, personer og ord som ”ikke”, ”først”, 
”etterpå”, ”vente”, ”syk”, ”hjemme”. Vi drøftet aktuelle ord for det som foregikk når hun var i 
klassen, og for å uttrykke hva hun syntes om det. Dette ble laget  som et situasjonsark. 
Hjemme var det en del diskusjon fordi hun ville ha på seg klær som ikke passet for været eller 
årstiden. Vi laget derfor en tavle med klær og aktuelle ord til å forklare og forhandle med. På 
skolen var det vanskelig å få rette rekkefølgen i påkledningen. Der valgte vi å prøve ut 
atferdsstyring med enkeltsymbol som hun skulle snu etterhvert som plaggene var tatt på. 
Nærpersonene foreslo å lage ett ordforråd som hun kunne ha med ut i leken, og ett for å gå i 
butikken.  
 
Arbeidet i prosjektperioden kan oppsummeres: ”Fra MicroRolltalk til klipp, lim og laminer”. I 
intervju nummer to kommer det fram at hun nå på flere arenaer bruker kommunikasjonsbok 
som hun bærer rundt halsen med 40 tegn. Boka har 5 ark og hvert ark har 4 tegn i 2x2 cm 
størrelse på hver side. Boka utvides etter hvert. Et annen barn i gruppen på skolen som strever 
med kommunikasjonen, har også bedt om å få bok rundt halsen. Marte har også 
kommunikasjonsbok i A5 størrelse, 22 ark, 30 ruter pr. side. Kontaktboka brukes også som 
kommunikasjonsbok. Disse hjelpemidlene blir brukt når Marte vil samtale og bestemme tema. 
De brukes sammen helst for å fortelle hva som skjer, har skjedd eller skal skje. 
 
Hjemme bruker de i tillegg spisebrikken på kjøkkenet, tavlen på badet, og tavlen i gangen for 
påkledning. På skolen har hun i tillegg til de ulike bøkene, en dag og ukeplan, og en tavle på 
døra i baserommet. Tavlen skal minne henne på å si fra hvor hun går, ikke bare ”styrte” ut 
døra. Den inneholder et aktuelt ordforråd for dette formålet. Handlingsrekken i påkledningen 
brukes ikke mer, fordi hun ble for opptatt av å snu på bildene. Det hender de nå hjelper henne 
ved å peke på aktuelt tegn på siden med klær i permen. 
 
Det konkluderes med at grafiske tegn nå er mer tilgjengelig, og at både de og hun bruker det 
som finnes mer aktivt. Marte får sagt mye av det hun vil, og hun blir mer forstått. De opplever 
mindre frustrasjon.  Marte er veldig sosial. Fremover ønsker de å vektlegge kommunikative 
funksjoner som utvikler det sosiale. Både hjemme og på skolen bruker de voksne flere 
håndtegn til Marte enn hun bruker selv. Nå når epilepsien er mer stabil vil de intensivere 
opplæringen i håndtegn, for hendene har hun alltid med seg.  
 
 
Milli 9 år. 
Ved prosjektstart går hun på spesialavdeling på en forsterket skole, i gruppe med 4 andre barn 
som også har vansker med kommunikasjonen. Milli har CP, spastisk diplegi med overvekt på 
høyre side. Hun har også epilepsi. Synet er nedsatt, hun har strabisme og nystagmus. Hun 
hører godt. Ved siste kognitive utredning høsten 2003, nesten 7 år, var det ikke mulig å 
konkludere sikkert, fordi hun hadde småanfall under testingen. På ikkespråklige oppgaver ble 
hun klinisk vurdert til prestasjoner rundt 6 års nivå. På oppgaver som måler forståelse av 
talespråk var resultatet da som for barn på 3 år. Når informasjonen ble konkretisert til hennes 
verden og egne opplevelser var hun med på en annen måte og husket også bedre. Milli 
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beskrives som omtenksom og interessert overfor andre barn. Hun svinger imidlertid mye i 
forhold til både oppmerksomhet og atferdsmessig regulering. 
 
Millis familie kjente til opplæringen i håndtegn som foreldre til døve barn får gjennom statlig 
spesialpedagogisk støttesystem og fant det underlig at de ikke kunne få tilsvarende hjelp i 
forhold til sitt kompetansebehov. I 2003 kontaktet de selv daværende Vestlandet Kompetanse-
senter og  la fram sitt behov for opplæring i håndtegn, selv om barnet er hørende. De møtte 
positiv forståelse, slik at PPT kunne henvise dit for foreldreopplæring i håndtegn tilsvarende 
det foreldre til døve får. I henvisningen ba PPT også om vurdering og veiledning i forhold til  
bruk av håndtegn i skolen. Millis håndtegn blir upresise og vanskelige å forstå, fordi den ene 
armen kun brukes som støttehånd.  PPT ba også om oppfølging i forhold til grafisk 
kommunikasjon og talemaskin med dynamisk display. Denne siste delen av bestillingen fikk 
de ikke svar på.  De siste par årene har nærpersoner fått opplæring i håndtegn fra døvemiljøet. 
Både skole og hjem bruker mye håndtegn til Milli. Hun har selv også hatt en positiv utvikling.  
Milli har i tre år hatt en dynamisk talemaskin med PCS symbol. Nærpersonene fikk den første 
tiden opplæring og  oppfølging fra Hjelpemiddelsentralen og Barnehabiliteringen. I starten ble 
det lagt inn noen situasjonssider eller temasider med enkeltord eller korte utsagn under hvert 
felt. Dette var hun vant til fra en tidligere talemaskin  med 32 felt og mulighet å skifte mellom 
6 innleste overlegg. Etter hvert ble oppsettet bygget ut ved at hjem og skole la inn foto fra 
hennes opplevelser på ulike arenaer, med til dels lange innleste kommentarer under hvert 
bilde. Hun fikk slik anledning til å dele opplevelser med andre, men kunne i liten grad forme 
egne utsagn. Dersom man kom borti et felt kunne ikke opplesningen stanses. 
 
Den mest brukte kommunikasjonsformen ved prosjektstart er håndtegn forteller lærer og 
foresatt, kombinert med kroppsspråk og å hente ting. Kontaktboken som de voksne skriver i 
er også viktig for å forstå hverandre. Talemaskinen står i stuen, men brukes bare noen ganger 
dersom de får besøk som ikke kan håndtegn. På skolen forsøker de voksne å ha maskinen 
tilgjengelig i tilfelle hun trenger den. ”Ikke alltid like enkelt. Milli gjør det aldri selv. Det er 
den voksne som må tenke kanskje må vi ta talemaskinen med hvis hun ikke blir forstått”. Den 
brukes mest i spill og tilrettelagt lek (kongen befaler og lignende). Underveis i intervjuet 
kommer eksempler på at hun har brukt enkeltord fra maskinen til å oppklare misforståelser 
når det var veldig viktig for henne. De mangler imidlertid mange ord.  
 
Både hjem og skole ønsker hjelp til å gjøre om på oppsettet på talemaskinen. Skolen vil ha 
ord for å forberede, forhandle om og fortelle fra skolens aktiviteter. De ønsker også et større 
ordforråd for følelser og for å skvære opp etter situasjoner som har vært vanskelige. 
Temasider fra opplevelser som gjentar seg bør også lages med PCS og ord heller enn foto. De 
personlige fortellingene og fotoene fra egne opplevelser blir vi enige om å legge som 
fotoalbum på PC hjemme og på skolen. Med talemaskinen kan hun foreslå å se bilder på PC. 
 
I løpet av prosjektperioden har lærer og to av prosjektmedarbeiderne flere halvdagsmøter der 
oppsettet blir drøftet og utarbeidet. Vi har også løpende kontakt pr. telefon og mail med 
inspektør på skolen for at denne skal finne tidspunkt der de personene som er nødvendige kan 
møte oss for drøftinger, opplæring og utvikling av oppsettet på talemaskinen. Den nye 
strukturen på oppsettet gjør også at involverte må ha ny teknisk opplæring. Hjemmet, som 
tidligere har hatt en aktiv rolle i programmeringen, blir etter eget ønske kun holdt orientert og 
kan komme med innspill underveis i prosessen.  
 
Vi prøver også ut kommunikasjonsoppgaver med Milli der hun skal fortelle hva hun ser på et 
bilde. Vi ser da  hvordan hun assosierer til egne opplevelser heller enn å fortelle generelt hva 
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hun ser.  Det er også tydelig at hun trenger tid til å bli bedre kjent med det nye oppsettet sitt 
og hjelp til å se mulighetene hun nå har fått.  
 
Med et oppsett med 25 tegn på hver side tar vi hensyn til syn, oppmerksomhet og 
funksjonalitet. Oppsettet har skrivelinje, dvs. at valgte ord flyttes dit og blir stående slik at 
hun kan hente ord fra flere sider. Skrivelinjen er også støtte for oppmerksomheten. Vi legger 
ut en høyre rekke med ”knapper” som går igjen på hver side. Dette er blant annet kategoriene 
personer, steder, tid, aktiviteter og følelser, som hun da har lett tilgang til. Vi er noe usikre om 
denne omleggingen vil kunne bli for krevende utfra Millis forutsetninger. Tidlig i 
prosjektperioden henvises hun til ny utredning på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, der vi 
også ber om vurdering ved psykolog og pedagog angående mulige konsekvenser for videre 
oppbygging av talemaskinen. Denne henvisningen har ført til et nærmere samarbeid med SSE 
og en mulighet for prosjektmedarbeidere til å hospitere under deler av utredningen der. 
  
Ved prosjektslutt gir lærer uttrykk for at både personalet på skolen og Milli trenger tid for å 
lære seg å kommunisere med talemaskinen. De opplever at de er i god sving nå og på vei 
fremover. Både hjemme og på skolen forsøker de å sette av tid til samtale hver dag. Milli har 
begynt å fortelle mer, og hun har også begynt å spørre ”hvorfor”. De konkluderer at økt fokus 
på kommunikasjon og bruk av tid gir positive resultater. Det er ønskelig med systematisk 
oppfølging videre ang. oppsettet på talemaskinen og opplæringsstrategier. 
 
 
Mette 11år   
Hun hadde normal språkutvikling frem til epilepsisymptomene debuterte ved 3 års alder. Etter 
dette tapte hun fort språkfunksjonen. Hun har hatt jevnlige innleggelser ved SSE. I 2005, 10 
½ år gammel, ble hun testet ved barnehabiliteringen med den ikke språklige evneprøven 
Leiter. Resultatene var da som for barn på 6 år. Nærpersonene ble intervjuet med ”The 
Pragmatics Profile” (kap.2.2.1). De beskriver henne som impulsiv og med en god del 
atferdsproblemer, særlig knyttet opp til situasjoner der hun blir satt grenser for. Etter 
intervjuet konkluderes det med at hun kommuniserer best hvis hun selv tar initiativet, og når 
det hun snakker om er kjent av samtalepartneren. Hun trenger et økt ordforråd.   
 
Mette går på skole på en avdeling for hørselshemmede. Det planlegges bytte av skole til en 
spesialavdeling på en forsterket skole i 2007. Mette har hatt god nytte av håndtegn og bruk av 
grafiske tegn. Hun har hatt noe vansker med å utføre håndtegnene selv. På skolen har hun hatt 
en stor kommunikasjonstavle med flyttbare PCS symbol og foto. Den er brukt til å strukturere 
dagen og til å snakke om hendelser som har skjedd eller skal skje i nær framtid. Da har de 
brukt kalender i tillegg. På skolen lager de også fortellinger i en ”Snakkebok” med skrift, 
tegninger, foto og PCS om opplevelser og aktiviteter på Mettes ulike arenaer. Det hender hun 
henter og blar tilbake i gamle ”snakkebøker” for å formidle hva hun vil fortelle eller spør om.  
 
Under utredningen ved Barnehabilitering Østerlide i 2005 ønsket hennes nærpersoner hjelp til 
å bygge opp et grafisk kommunikasjonssystem som kunne transporteres og fungere på tvers 
av arenaene. De ønsket ikke en kommunikasjonsperm i papp. En perm med flere sider i A4 
format med flyttbare PCS symbol var blitt laget noen år tidligere. Denne lå på skolen og var 
ikke blitt tatt i bruk. De foresatte hadde nå sett og prøvd en dynamisk talemaskin som de 
mente ville egne seg til å få samlet et nødvendig grafisk ordforråd, slik at Mette lettere både 
kunne forstå andre og selv gjøre seg forstått. Vi hjelper dem derfor med å søke 
Hjelpemiddelsentralen om utprøving av Rolltalk talemaskin med nødvendig utstyr. 
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I det første intervjuet i forbindelse med prosjektet kommer det fram at det er viktig å 
forberede Mette slik at hun forstår, ellers oppstår gjerne konflikter. Hun trenger også å lære 
språklig forhandling. Målet blir å få på plass fort et mulig ordforråd knyttet til å snakke om 
hva som skal skje og har skjedd, dvs. aktiviteter, steder, viktige personer på ulike arenaer, 
noen kommentarer og tidspunkt/kalender. Hun må også få ord til å snakke om sine 
interesseområder. Dessuten er hun opptatt av tall og bokstaver. 
 
Under intervjuet er nærpersonene opptatt av at hun fungerer godt på tenking selv om hun ikke 
forstår tale. Hun finner måter å få sagt ting. For eksempel tar hun avisen og slår opp på 
kinoannonsen, eller hun sitter på PC og tar utskrift av noe interessant som hun har funnet  
internettadressen til. -”Hun er obs på mønster. Hun ville ha toast. I stedet for å peke på ost og 
brød for eksempel gikk hun til skuffen og fant en gaffel. Mønsteret på den og mønsteret på 
toasten er like. Da gikk det opp for meg hva hun ville”. – ”Når hun plutselig kommer hjem 
med et håndtegn du ikke har sett før, da tenker du, hvilket bilde er det nå hun har sett for 
seg”?  
Vår erfaring er at til tross for teknisk opplæring, tar det som regel tar lang tid før fagpersoner 
og foreldre blir så trygge på dataprogrammene som følger talemaskinen, at de kan lage eller 
forandre på oppsettet selv. Målet var å få et første kommunikasjonsoppsett med aktuelt 
ordforråd på plass fort, slik at det kunne prøves ut sammen med Mette. Vi brukte derfor en 
halv dag i nettverket til å drøfte ordforråd og hvordan sidene kunne se ut. Vi viste eksempler 
fra oppsettene til andre barn. (Deres foreldre har gitt oss lov og sagt de er glade hvis det kan 
være til hjelp). I prosjektgruppa hadde vi den nødvendige kompetansen og pga. prosjektet, 
også tiden til å lage et forslag til oppsett på maskinen. Nærpersonene sendte oss pr. mail 
bilder av personer de ville ha med, samt ord de hadde kommet på etter drøftingsmøtet.  
 
Selv om vi har gjort dette før, brukte vi internt i prosjektgruppa en god del timer på å lage 
oppsettet og ikke minst finne tegn for de ordene som var ønsket inn. Det mangler mange ord i 
utvalget av PCS symboler. De neste møtene ble brukt til å presentere og justere oppsettet, 
samt å lage noen tavler med ordforråd som kunne henges i det miljøet de var aktuelle. Mette 
sitt oppsett likner på Milli sitt, med en høyre knapperad og skrivelinje.  
 
Det ble bestemt at skolen skulle starte med opplæringen i bruk. Deretter skulle Mette få med 
seg maskinen på flere arenaer. Vi brukte noe tid på å drøfte hvordan både Mette og 
samtalepartner kunne bruke maskinen sammen. Først skulle de gjøre seg kjent med 
mulighetene, så kunne de samtale med hverandre. 
 
Underveis hadde vi kontakt med skolens administrasjon. Det var vanskelig å finne tid til 
samarbeid mellom personalet på skolen. Vi forsøkte å ta hensyn til deres vanskelige 
ressurssituasjon ved å legge drøftingene og opplæringen i forhold til prosjektet på de 
tidspunktene som skolen foreslo. Først på forsommeren fikk skolen og de foresatte teknisk 
opplæring. Da kunne de fortelle at Mette allerede var stolt av maskinen sin og fant godt fram 
på den. På skolen hadde hun fortalt om egne opplevelser og hva andre i familien hadde gjort 
eller skulle gjøre. Hun var også begynt å bruke mer håndtegn og de syntes hun brukte 
stemmen mer til å lage lyd.   
 
De foresatte ønsket at en logoped kunne vurdere lydbruken. Vi ønsket også at denne 
logopeden kunne ta kontakt med SSE for å drøfte det opplegget for lyttetrening som SSE 
tidligere hadde foreslått, samt veilede skolen i et slikt opplegg.  Prosjektleder kontaktet 
saksansvarlig på PPT. Hun involverte en logopedkollega og vi har senere holdt hverandre 
løpende orientert. 
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Før sommeren ba de foresatte om å få prøve ut en liten talemaskin, da det er tungt å dra med 
seg den store. Prosjektgruppa hadde ikke mulighet for å bruke tid på å lage et tilpasset oppsett 
til en mindre maskin. Vi valgte allikevel å prøve en MicroRolltalk med samme oppsettet. 
Mette klarte fint den overgangen. I etterkant har forhandler kommet med en maskin – 
LightRolltalk- som er midt mellom de to i størrelse. Etter å ha hatt begge maskinene på 
utprøving, har vi nå hjulpet PPT og skolen med å formulere en søknad om endelig utlån av 
den mellomste maskinen. 
 
Det siste halve året ble oppsettet videre bygd ut med situasjonsoverlegg der det var viktig å 
kunne gå i detaljer med flere ord. Skolen noterte samtaler, og samtalestrategier ble utdypet. 
Det var også nødvendig med mer teknisk opplæring. Vi har brukt mange timer sammen i dette 
nettverket. Ved prosjektslutt kunne nærpersonene fortelle at Mette stort sett ikke viste 
utfordrende atferd mer. Hun var blitt flinkere til å ta initiativ og fortelle. ”Hun har forstått 
betydningen av å gjøre seg forstått, fått utvidet sitt kommunikasjonsunivers med flere måter å 
uttrykke seg på”. Maskinen var blitt et godt forhandlingsredskap. ”Først ble hun knallsur når 
hun ikke fikk det som ble formidlet, men nå kan ideer og ønsker forhandles, og hun kan få ja 
også”. Både skole og hjem mener at mer fokus på ASK gir mer aktiv jobbing. De samarbeider 
godt og opplever å dra lasset sammen.  Lærer forteller også om samarbeid med en lærer på 
skolen med en annen elev, og hvordan de bruker talemaskinen sammen ”Vi er dreamteam”. 
 
 
Mona 7 år 
Ved prosjektstart går Mona i andre klasse på sin nærskole. Hun har CP, spastisk høyresidig 
diplegi og bruker rullestol. Mona bruker briller og hun hører godt. Hun har epilepsi, men det 
er lenge siden hun har hatt anfall. Siste kognitive utredning ble foretatt ved Barnehabilitering 
Østerlide i desember 2003, ved 4 år. Bare enkelte oppgavetyper lot seg gjennomføre, derfor 
ble det ikke konkludert om generelt kognitivt funksjonsnivå. På den ikkespråklige testen 
Leiter fikk hun resultater innen normalt variasjonsområde for alderen. Den språklige 
kartleggingen viste  at det ved 4 år var lurt å tenke ca 3 år når en forholdt seg språklig til 
henne. Det ble anbefalt å utvide bruken av grafisk kommunikasjon parallelt med håndtegn. 
 
Mona har hatt mer ASK-oppfølging fra Barnehabilitering Østerlide enn vi vanligvis kan gi. 
Håndtegn kom tidlig i bruk, men hennes spastiske høyrearm gjør håndtegnene upresise. I 
2004 ble "kommunikasjonsnettverk" opprettet, der foreldrene, kommunal støttepedagog og 
spesialpedagog, samt spesialpedagog fra Østerlide  møtte hverandre jevnlig. Spesialpedagog 
fra Østerlide fungerte som koordinator pga. skifte av lokal spesialpedagog i perioden. Andre 
fra barnehagen, Hjelpemiddelsentralen og PPT møtte ved behov. Nettverket utarbeidet 
punchliste for Monas kommunikasjonsutvikling, med særlig vekt på grafisk kommunikasjon. 
Viktige områder var: Beskrive nåværende kommunikasjon,  plan for bruk av talemaskin på 
kort og lengre sikt,  opplæringsbehov hos de involverte, overføring av kompetanse ved 
skolestart, utstyrsbehov og søknader, oppbygging av kommunikasjonsperm i papirutgave,  
opplæring i bruk av kommunikasjonshjelpemidlene i ulike situasjoner, innføring av 
talemaskin med dynamisk display, valg av ordforråd, utforming av oppsettet.  
 
Kommunen hadde rutiner ved overgang fra barnehage til skole som de ville følge. Det var  
vanskelig å få formidlet godt nok hvilken ASK-kompetanse de personene som skulle ha 
ansvar for Monas opplæring måtte inneha. Det begynte å haste dersom nye folk skulle få tid 
til å lære seg det nødvendige. Støttepedagogen fra barnehagen ble da tilbudt stilling i skolen. 
Dette var en erfaring som lærte oss ved barnehabiliteringen at det kan være viktig å involvere 
oss enda tydeligere og på et tidligere tidspunkt ved overganger (jfr. Mina).   
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Ved prosjektets første intervjurunde er både kommunikasjonstavler, perm og dynamisk 
talemaskin i bruk hjemme og på skolen. Håndtegnene blir forstått av de som kjenner henne. 
Klassen forstår henne overraskende bra sier lærer, men selv er Mona nok mest opptatt av de 
voksne. I løpet av intervjuet blir samvær og kommunikasjon med jevnaldrende løftet fram 
som et ønsket målområde. Da må vi sikre at de har en delt kommunikasjonsform. 
Støttepedagogen fra barnehagen, nå spesiallærer i skolen, vil ta initiativ til kurs i håndtegn for 
klassen der Mona kan vise hvordan hun utfører tegnene. Ute viser de andre barna interesse når 
hun peker i kommunikasjonspermen. De vil også forsøke å øke bruken av talemaskinen 
sammen med klassen, først ved å legge til rette i en lekeaktivitet i liten gruppe, klasseklubb.  
 
Foresatt og lærer beskriver Mona som litt rigid i interesser og valg av aktiviteter. De synes det 
er vanskelig å samtale med henne om et felles tema, og ønsker hjelp til dette. Håper at hun 
skal  lære å samtale, fortelle eller spør andre mer. Vi drøfter mulige forklaringer på hvorfor 
samtale er vanskelig. Hun er allerede opptatt av å kommentere på det som skjer. Hvilke tema 
kan interessere henne nok til å gå mer i dybden? Har hun da et egnet ordforråd? Har hun 
strategiene og ferdighetene? Trenger hun visuell støtte om hva det snakkes om, bilde eller 
tegning av temaet? Vi drøfter når det kan egne seg å samtale med maskinen, utveksle sosiale 
historier. To fra prosjektgruppen avtaler besøk både hjemme og på skolen i løpet av våren for 
å se hvordan samtale foregår pr. i dag. Besøkene følges av nye drøftingsmøter.  
 
Tidlig i perioden kontakter prosjektleder skolens rektor og ber om at andre enn spesiallæreren 
kan delta på deler av prosjektet, for eksempel på møtene i Meganettverket. Vi beskriver det 
som en god anledning til å utvikle ASK-kompetanse. Dette fører til at en involvert 
spesialpedagog, med spisskompetanse på lese- og skriveutvikling, deltar både i Meganettverk 
og på noen av  drøftingene rundt Mona. Senere har prosjektleder møte med disse to lærerne, 
PPT og administrasjonen  på skolen, inkludert leder av SFO, for å forespeile og drøfte mulige 
kompetansebehov og videre tilrettelegging av Monas skoletilbud i årene som kommer. 
 
Når vi møter nærpersonene i nettverket utpå høsten for ny oppfølgingsperiode er maskinen til 
reparasjon og har ikke vært brukt på skolen på lenge. Før ferien var det også opphold pga. 
skifte til ny og bedre versjon av maskinen. Hjemme har oppsettet fungert bra i sommer, de 
legger nå inn ord ved hjelp av penn mens de snakker sammen. Det er ønskelig å få flere verb, 
og vi diskuterer hvordan dette kan gjøres. Nå har hun to menysymbol som fører til verb og på 
de to undersidene står verbene alfabetisk, a-m, n-å. Sidene er fulle. Nærpersonene mener hun 
nå er så trygg på å lytte ut førstelyd at hun kan ha en alfabetside som meny med verb på den 
bokstaven plassert på undersidene. De tror hun vil lære seg plasseringen. Hun sitter ofte og 
gjør seg kjent alene med oppsettet, og de voksne bruker  maskinen mye sammen med henne.  
 
Ved prosjektslutt forteller nærpersoner at Mona nå alltid har kommunikasjonshjelpemidler, 
maskin eller perm med seg. De var blitt inspirert av andre i Meganettverket til å anskaffe 
nødvendige stativ og ekstra batteripakke. Mona har flere personer rundt seg som kan 
kommunisere med henne og har dermed flere anledninger til å kommunisere. Skolen mener 
også at hun uttrykker seg mer presist og med flere ord i setningen, noe de har jobbet spesielt 
med. Spillet "Topologi", som de fikk låne av oss, har fungert godt sammen med andre barn. 
Spesialpedagog opplyser at hun i starten var usikker på om barnet passet på deres skole. Nå 
sier hun. ”Jeg begynner å kunne noe om alternativ kommunikasjon, lærer så mye av Mona. 
Jeg hadde aldri trodd at dette skulle bli så spennende”.  
 
De foresatte har ennå en svært aktiv rolle, og ber ved prosjektslutt om tips i forhold til 
litteratur og kurs for å lære mer om kommunikasjon. ”Vi har henne alltid, vi er nødt til å 
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kunne det”. På deres forespørsel avtaler vi også å arrangere en kveld i 2007 der slektninger, 
venner av foreldrene, avlastere og interesserte fra skolen og SFO kan lære mer om alternativ 
kommunikasjon. Gjerne la dem prøve å uttrykke seg med kommunikasjonstavler selv, slik vi 
gjorde på den andre samlingen i Meganettverket. Målet vil være å øke forståelsen for Mona 
og å trygge dem slik at de tør enda bedre å involvere seg i samtale med henne. 

2.4. Arbeidet i meganettverket 
Allerede i invitasjonen til dette nettverket ble det poengtert at hensikten var oppbygging av 
kompetanse og utveksling av erfaringer, og at alle dermed skulle være aktive. Prosjektgruppa 
laget dagsorden for samlingene og sendte denne ut i forkant, sammen med spørsmål som 
deltakerene skulle forberede et innlegg i forhold til. Miljøene hadde kommet ganske ulikt i 
forhold til oppsettet på og programmeringen av talemaskinene, men det ble fokusert på at alle 
hadde noe å bidra med innen området ASK. På nettverkssamlingene fungerte en fra 
prosjektgruppa som møteleder og alle som deltakere i nettverket. 
 
Første samling 3 timer,  mars-06 
Deltakerne hadde i forkant fått beskjed om å lage et kort innlegg hvor de presenterte brukeren 
og hva de jobbet med. I tillegg hadde vi bedt to av miljøene om å bruke 40 minutter på det 
samme temaet. På slutten av samlingen ble innleggene oppsummert av en fra  prosjektgruppa 
og tema for neste samling ble diskutert. Alle gledet seg over å møte andre og lære mer. 
Manglende tid til å tenke ordforråd og lage tavler i papp eller på maskinen gikk igjen i alle 
miljøene. Flere strevde også teknisk med å programmere talemaskinen. 
 
De to lengre innleggene var forskjellige. Den ene gjennomgikk først teoretisk relasjonelle og 
strukturelle faktorer i det spesialpedagogiske arbeidet som var viktige for å lykkes i arbeidet 
med ASK i barnehagen. Hun fortalte også om hvordan de hadde tenkt script i oppbyggingen 
av sider på talemaskinen. Eksempler var frisør, skoletime, McDonald`s, bakeri, mor/far/barn 
lek. Det aktuelle oppsettet ble brukt i leken sammen med en lekekasse med variert og 
spennende utstyr. ASK brukeren, et annet barn og en voksen deltok, og alle brukte maskinen 
for å ha en delt kommunikasjonsform. De filmet ofte og brukte dette for å komme videre i 
prosessen med å legge til rette for ASK.  
 
I det andre innlegget la de spesiell vekt på å forberede og skape oversikt, timeplan, ved hjelp 
av maskinen. Oppsettet på maskinen var organisert etter daglige aktiviteter fordi barnet var på 
et tidlig utviklingsnivå. Det aktuelle ordforrådet ble hentet fram på ferdige sider i situasjonen. 
”Bruke for å lære” var et valgspråk. De ga eksempel på hvordan barnet i måltidet satt fornøyd 
med maskinen og satte navn på alt som var på bordet. Et mål videre var å øke den gjensidige 
kommunikasjonen. De poengterte at maskinen alltid måtte være tilgjengelig og viste 
eksempler på tilrettelegging som bordstativ, trillebord og en mindre utgave av maskinen som 
ble brukt i spesielle situasjoner. Denne informasjonen førte bl.a. til økt tilgjengelighet også for 
et annet barn ved at nødvendige stativ ble bestilt.  
 
Andre samling 3 timer,  mai-06 
Deltakerne hadde denne gang ikke fått noen oppgave på forhånd. De ble delt inn i små 
grupper på tvers av miljøene. Der skulle de kommunisere noen setninger som samtalepartner 
på forhånd ikke kjente innholdet av, ved hjelp av en ferdiglaget kommunikasjonstavle. De 
kunne også svare ja eller nei. Det skulle være mulig å få fram budskapet, men ikke hele 
setningen med ordene på kommunikasjonstavlen. Hensikten med disse samtalene var at de 
skulle erfare hvordan et begrenset ordforråd påvirker måten du må uttrykke deg på for å bli 



 20

forstått. Gruppene ble også bedt om å reflektere rundt hvordan de som samtalepartnere kunne 
bidra til at kommunikasjonen med de barna de hadde kontakt med kunne bli bedre.  
 
Erfaringene fra hver gruppe ble lagt fram i plenum. Alle syntes det hadde vært vanskelig, 
både å uttrykke seg og være aktivt lyttende og oppmerksom. Flere bemerket at det var viktig å 
bli bekreftet underveis og at samtalepartneren stilte spørsmål for å oppklare mulige 
misforståelser. Alle hadde brukt lang tid. Tilbakemeldingene ble notert. Etter pausen 
oppsummerte en fra prosjektgruppa erfaringene og knyttet teori opp mot temaet 
”samtalepartner og samtalestrategier”. Dette temaet engasjerte deltakerne. Flere fortalte om 
følelsen av å komme til kort, og de ønsket et lengre innlegg eller kurs om dette temaet. Noe 
senere arrangerte vi derfor et halvdagskurs med temaet ”Alternativ kommunikasjon, samtaler 
og samtalepartnerens rolle”. 
 
Flere av miljøene hadde en del negative erfaringer med at det tok lang tid å få talemaskinene 
reparert. Representantene fra Hjelpemiddelsentralen lovet å se nærmere på om de kunne gjøre 
noe med dette både internt og overfor leverandørene av utstyret. 
 
Tredje samling 4 timer, september-06 
Deltakerne viste denne gangen hvordan oppsettet på deres talemaskiner var laget og ga 
eksempler på bruken. Temaer ellers var hvorfor oppsettet var blitt utformet slik det var, hvilke 
tanker som var gjort underveis, hvilke hensyn var tatt og hvilke erfaringer, positive og 
negative, som var gjort underveis mens oppsettet ble til. Forsamlingen var aktiv med spørsmål 
til de som la fram. Vi delte både gode opplevelser og frustrasjoner med hverandre og flere 
kom med nyttige tips. I tillegg var det kommet ønske fra deltakerne om en kort gjennomgang 
av ulike maskintyper (Rolltalk) og tilbehør til disse. Dette ble gjort i samarbeid mellom 
Hjelpemiddelsentralen og IKT pedagog ved Østerlide. 
 
Fjerde samling 3 t. November -06 
Deltakerne reflekterte på oppfordring over hvilke endringer som var skjedd i 2006 i forhold til 
området ASK hos dem selv og personen de hadde kontakt med, og mulige årsaker til dette. De 
fikk også et evalueringsskjema som de skulle fylle ut og levere inn før de gikk hjem. Alle var 
ikke tilstede denne dagen, noen valgte å svare sammen med andre på ett felles skjema, og 
noen valgte ikke å levere inn skjemaet. Vi sendte skjemaet ut i etterkant via mail til de som 
ikke deltok og ba dem om å svare. Noen få svarte på denne måten. Totalt endte vi opp med 15 
svar. 
 
Alle svarte at de var fornøyd med deltakerantall og varighet. En kunne ønske at det hadde 
vært enda flere samlinger. En deltaker ønsket ikke å delta hvis det kom i stand nye samlinger. 
Vi stilte spørsmål som kunne krysses av på en skala fra 1-10 (maks), hvor snittet ble følgende:  
• I hvilken grad føler du at deltakelse i nettverket har påvirket din kompetanse innen ASK?  6,13 
• I hvilken grad føler du at din deltakelse i nettverket har påvirket kommunikasjonen for            

ASK-brukeren? 5,26 
• I hvilken grad oppleves det som nyttig å utveksle erfaringer med andre? 8,8 
• I hvilken grad samsvarte dine forventninger til ASK nettverket med det faktiske innholdet? 7,67 
 
På spørsmålet : ”Er det emner eller tema på samlingene du har opplevd som spesielt nyttige?” 
fikk vi følgende svar: 
• Oversikt over de ulike Rolltalkmodellene, bruksområder, målgruppe og tilbehør.  
• Mange framhevet det som positivt å treffe andre for å se andres oppsett (også på video), 

prøve andres oppsett, høre og utveksle erfaringer, få tips, råd og ideer for å lage enda 
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bedre og mer funksjonelt oppsett selv, få  motivasjon til videre arbeid, ha mulighet til å få 
ferdiglagde sider fra andre. 

• Kurset om samtale og samtalepartners rolle ble framhevet av mange som både veldig bra 
og nyttig. 

• Prøve å bruke kommunikasjonstavle selv i samtale med andre.  
• Økt innblikk i ulike tilnærmingsmåter for å bedre kommunikasjonsmulighetene, og økt 

bevissthet på hvordan en selv tenker. 
• Generelt ide og metodeutveksling med andre. 
 
Vi spurte også: ”Er det emner eller tema på samlingene du har savnet?” Vi fikk følgende svar:  
• Mer jobb med det som handler om toveiskommunikasjon og hvordan være en god 

samtalepartner, kurset om samtalestrategier var litt for kort, kunne gått mer i detaljer, 
brukt mer tid på å kanskje finne løsninger etc, tror mange sliter med det samme, hvordan 
legge til rette for å få det til. 

• Mer om hvordan få til ting på Rolltalk, installering, oppsett osv, mer fokus på tekniske 
løsninger, der en kunne legge inn oppsett, praktisk jobbing, teknisk innsikt og 
programmering av symboler. 

• Generelt Rolltalk: få mulighet til å ta inn ”det beste”, gode ting fra andre oppsett 
• Se mer oppsett og bruk hos andre + forslag/ presentasjon av ferdige sider på maskinene, 

fordelt i tema eller fordelt i grupper ? 
• Mer tid til å diskutere, samtale, se andres arbeid. 
 
Prosjektgruppa merket en klar utvikling hos deltakerne i løpet av året, både i forhold til hvor 
mye de turde å legge fram og hvordan de deltok i diskusjonene. I forkant hadde vi vært spente 
både på hvordan det ville fungere med en så stor gruppe fra mange ulike miljø, og å ha 
foreldre og fagpersoner samlet. I etterkant sa vi ” foreldre og fagpersoner sammen gjør 
susen”. Foreldrene som deltok var godt kjent med Barnehabilitering Østerlide og hadde i 
tillegg hatt lokale nettverkssamlinger rundt sitt barn. De hadde mye å bidra med, og deltok 
aktivt i diskusjoner og framlegg. Flere fagpersoner framhevet også hvor lærerikt det var å 
høre foreldrenes erfaringer og tanker. 
 
Måten samlingene ble forberedt, styrt og gjennomført på, det at alle bidro med innlegg 
underveis og deltok i diskusjonene, gjorde at vi i prosjektgruppa ikke opplevde det 
problematisk med en så stor gruppe. Flere framhevet det positive i at de fikk oppgaver i 
forkant av samlingen som de skulle forberede, noe som gjorde at de ble presset til å tenke og 
reflektere over egen atferd. Vi merket hvordan deltakerne reflekterte over det andre hadde 
sagt og hvordan det etter hvert ofte påvirket og utvidet deres egen forståelse. Bl.a. merket vi 
en  økt forståelse for at samtalepartner må fungere som språklig forbilde og selv bruke den 
alternative kommunikasjonsformen i samtalen med barnet. 
 
Vi i prosjektgruppa fikk gjennom samværet i meganettverket en økt kompetanse. Vi fikk høre 
om erfaringer fra flere miljø som daglig omgås barnet eller ungdommen som trenger ASK, 
noe som ble opplevd som svært nyttig i vårt videre arbeid. 

2.5. Innspillsgruppen  
Vi ønsket i prosjektet å samle en gruppe av personer som ikke var fokusbarnas nærpersoner, 
men som vi allikevel anså som viktige i forhold til å kunne legge til rette for ASK. Vi kalte 
dem ”Innspillsgruppen” fordi vi ønsket å diskutere og legge planer sammen med dem. En 
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person fra de to kommunene barna kom fra ble invitert. Kriteriet var at denne skulle ha en 
ledende posisjon i forhold til det spesialpedagogiske opplæringstilbudet i kommunen. 
Spesialpedagogisk ansvarlig fra skolekontoret i den ene kommunen, og leder av PPT i den 
andre kommunen møtte. Videre ble regionens leder av interesseorganisasjonen 
”Handikappede Barns Foreldreforening – HBF” invitert. Hun leder også ”Familieprosjektet” 
ved Lærings- og mestringssenteret, Stavanger Universitetssjukehus. En fagkonsulent innen 
området  ASK og IKT ved Hjelpemiddelsentralen møtte også. Fra det Statlige spesial-
pedagogiske støttesystemet møtte regional koordinator for foreldreopplæring i tegnspråk.  
Voksenhabiliteringen i Sør-Rogaland ble også invitert. 
 
På det første møtet i  juni 2006 startet vi med en presentasjon av prosjektet. De øvrige 
deltakerne var i forkant blitt bedt om å  legge fram hvordan de jobbet med ASK. 
Prosjektgruppa la vekt på at mange foreldre og fagpersoner finner det problematisk at barn 
som trenger ASK ikke har lovfestede rettigheter til opplæring i sin kommunikasjonsform. 
Barnehabiliteringen savner for eksempel en bedre oversikt over hvem i kommunene det er 
viktig å gi veiledning, dette for at det over tid skal bli effektiv hjelp til selvhjelp. 
Hjelpemiddelsentralens representant etterlyser koordinering og klarere ansvarslinjer i 
kommunen i forbindelse med utlevering og oppfølging av kommunikasjonshjelpemidler. 
 
Kommunene må ta hensyn til alle elevene og mange ulike problemstillinger. Foreldrene har 
rett til å velge mellom hjemmeskolen, forsterket skole eller en skole med ATO avdeling. 
Kompetanse innen ASK er ingen selvfølge hos de som skal ha ansvar for det aktuelle barnet. 
Hvem i kommunen som kan bistå de nære fagpersonene og foreldrene i oppbygging av 
nødvendig kompetanse er heller ikke klart. Det er også et spørsmål hvordan en best kan ta 
vare på opparbeidet kompetanse. Er det ønskelig å samle, ta vare på spisskompetanse om 
ASK på ett eller et par steder? Disse personene kunne, ved tilføring av ressurser, gis mulighet 
til å tilby kurs og veiledning til andre aktuelle fagpersoner i kommunen? Begge kommunene 
har konsulentstillinger med ansvar for fagutvikling innen  autisme. Kan dette også være 
aktuelt overfor ASK-brukere?  
 
Representanten fra Statped. informerte om deres arbeid overfor hørselshemmede. De tilbyr  
kurspakker til fagpersoner, bl.a. 98 t. intensiv opplæring i tegnspråk. Foreldre får tilbud om 40 
uker tegnspråkopplæring fordelt over barnets første 16 leveår. Noen år tidligere hadde de etter 
henvisning fra PPT, som en prøveordning, også tatt imot noen få foreldre til hørende barn 
med behov for håndtegn til 40 ukers opplæring. Så ble dette tilbudet stoppet. Det var enighet 
om at det samme tilbudet burde være tilgjengelig og tilrettelagt for ASK-brukere. Ingen enhet 
innen det statlige pedagogiske støttesystem har pr. i dag et pålagt ansvar overfor denne 
gruppen. 
 
Representanten fra Handikappede Barns Foreldreforening har i ulike sammenhenger møtt 
flere barn som bruker alternativ kommunikasjon. Behovet for ASK har ikke vært et spesielt 
belyst tema i foreningen til nå, men hun ser klart barnas og foreldrenes behov for systematisk 
oppfølging. 
 
Det andre møtet ble avholdt i oktober 2006. Drøftingene innen følgende tema ble videreført:  
1) Hvor mange barn i kommunene tror en kan ha behov for ASK i ulik grad? 2) Hvilken 
kompetanse bør kommunen selv inneha på dette området? 3) Hva bør kommunen forvente å 
få hjelp til fra Barnehabiliteringen, Hjelpemiddelsentralen, det Spesialpedagogisk 
støttesystemet og Interesseorganisasjonene? Avslutningsvis ble mulige modeller for 
samarbeid mellom forvaltningsnivåene drøftet. 
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Det foreligger få undersøkelser ang. antall personer med behov for ASK. Statped. systemet er 
nært knyttet opp mot Universitetet. Kanskje de kan påvirke slik at en slik undersøkelse kan bli 
en masteroppgave for en student? Kursrekken ”En spire til kommunikasjon” består av tre 
samlinger og arrangeres av Kommunikasjonsnettverk Nord-Trøndelag. Nettverket består av 
fagpersoner fra ulike etater i regionen der. Kunne en slik kursrekke være noe for vår region 
også? Kurs i fellesskap er i tråd med tankegangen i Statped. systemet. Det trengs også tiltak 
for å holde ASK-kompetansen som er utviklet selvdrevet, f.eks. via nettverk. Hvilke typer 
nettverk kan kommunen ta ansvar for selv?   
 
På disse to møtene var det begrenset hvor mye forpliktende samarbeid vi fikk satt i gang. Det 
var nyttig at viktige aktører kom sammen og satte fokus på ASK. Statped. har igjen åpnet for 
muligheten til å henvise hørende barn med stort behov for håndtegn. Representanten er klar på 
at også i vår region har de et ansvar for å arbeide aktivt i forhold til ASK. Representanten fra 
interesseorganisasjonen vil løfte problemstillingene vi har drøftet opp i hovedorganisasjonen. 
Kommunens representanter har gitt uttrykk for at de har tatt tanker fra drøftingene med seg 
tilbake til sin kommune med det mål å finne mulige løsninger. De uttalte: ”Vi har begynt en 
prosess.” Gruppen skiltes med ønsket om å møtes igjen for nye drøftinger dersom prosjektet 
går videre i 2007. 
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3. DISKUSJON 
Arbeidet med å sikre barn med behov for ASK kommunikativ tilgjengelighet er sammensatt 
og vil omfatte mange ulike aktører. Dette arbeidet trenger en type organisering både i 1. og 2. 
linjetjenesten som ikke er nedfelt noe sted. Vi ønsket i prosjektet bl.a. å reflektere rundt 
Barnehabilitering Østerlide sin rolle i dette arbeidet, særlig overfor barn som trenger en 
grafisk kommunikasjonsform. Vi har ikke foretatt en omfattende studie, og prosjektgruppen 
har selv vært deltakende og utøvende i arbeidet rundt barn. Vi tar i den videre diskusjonen 
også med oss erfaringer fra arbeid med barn utenfor prosjektets rammer og resultater fra 
andres arbeid i forhold til liknende problemstillinger.  
 
Det vil være ulikt når behovet for ASK blir oppdaget og hvem som bringer dette på banen 
først. Når barna er små kan det være vanskelig å vite med sikkerhet hvordan deres 
språkforståelse eller tale etter hvert vil bli. I stedet for å ”vente å se”, som noen foreldre blir 
møtt med, er det bedre ”å gjøre og se”. Mål og tiltak vil kunne omfatte både lyd og talespråk 
og en kommunikasjonsform som kan supplere talen. Etter hvert vil en se om den supplerende 
kommunikasjonsformen for dette barnet i realiteten blir en alternativ kommunikasjonsform 
som erstatter talen. I prosjektbarnas historie finner vi eksempel på at det har vært vanskelig å 
vite med sikkerhet tidlig om barnet vil ha behov for et uttrykksmiddel, et støttespråk eller et 
alternativt språk. Særlig kan det være vanskelig å forstå at et barn som viser god ikke verbal 
forståelse og sosial teft kan ha så store språklige vansker at de trenger et alternativt visuelt 
språk. Målene og tiltakene må tilpasses hvert enkelt barn, derfor er utredningsprosessen viktig 
og må ta tid.  
 
Den tidlige utredningsfasen har dialogutfordringer knyttet til foreldrenes motivasjon. 
Fagpersonene må være lydhøre for foreldrenes signaler om hvilken motivasjon de i øyeblikket 
opplever, om de har energi og nysgjerrighet til å motta hjelp og veiledning. Informasjonen om 
ASK må gis på en tydelig og støttende måte. Videre utover i denne fasen blir det aktuelt med 
kartlegging av hvilken kompetanse, kunnskap og ferdigheter om ASK det er rundt barnet. Det 
er nødvendig å gjøre noe arbeid med tilrettelegging på systemnivå. Behovet for ressurser vil 
variere alt etter hvor omfattende tiltak som introduseres. 

3.1. Kartlegging og utredning av forutsetninger, behov og muligheter for 
ASK 

De fem fokusbarna er gode eksempler på at barn som trenger ASK er forskjellige og vil ha 
ulike utviklingsløp. Utredning av barnets forutsetninger er viktig. I prosjektet var alle barna 
utredet medisinsk. Som spesialisthelsetjeneste har vi på det området en naturlig rolle overfor 
mange av barna. Vi har f.eks. sett at dersom barnet har epilepsi vil det kunne få stor 
innvirkning på hvordan arbeidet med ASK tilrettelegges.  
 
Alle de fem barna var før prosjektstart utredet med kognitive tester, både språklige og ikke 
språklige. Da vi underveis i prosessen allikevel fant det riktig å teste enkelte av barna på nytt, 
ble testingen gjort utfra et ønske om å finne svar på noe nærpersonene var opptatt av. 
Resultatene fikk da også umiddelbare konsekvenser for tiltakene, for eksempel ved økt bruk 
av håndtegn overfor et av barna. De to nye testene vi prøvde ut BPVS og TROG (kap 2.2.2), 
egner seg for mange barn i vår målgruppe og vil bli et godt supplement til de redskapene vi 
allerede bruker. 
 
Vår tidligere positive erfaring med bruken av strukturerte intervju ble forsterket i løpet av 
prosjektet.  ”The Pragmatics Profile og Everyday Communication Skills in Children ” 
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(Dewart og Summers 1995) er nå ofte i bruk under utredning ved Barnehabilitering Østerlide.  
Det hender også at vi ber den ansvarlige på PPT gjennomføre intervjuet før barnet utredes hos 
oss. Gjennom intervjuet får de involverte sammen økt sin generelle kunnskap om viktige 
milepæler i utviklingen av kommunikasjon og språk, og sin spesielle kunnskap mht. hvordan 
dette barnet kommuniserer. Intervjuet setter som oftest også i gang positive prosesser rundt 
barnet.  
 
I løpet av prosjektåret gjennomførte vi intervjuguiden fra Barnehabiliteringen i Vestfold og 
Berg Gård skole to ganger med nærpersonene til de fem fokusbarna. Første gangen var 
hensikten å få en status for hvordan kommunikasjonen med barnet foregikk og høre hvilke 
tanker de hadde om målene videre. Andre gangen ønsket vi igjen å vite status, undersøke om 
det hadde skjedd en endring, og finne ut om målene var nådd.  
 
Vi fikk gjennom intervjuet en god oversikt over hvordan  kommunikasjonen med fokusbarna 
foregikk. Det var vanskelig å få tak i detaljer omkring antall tegn i bruk, både håndtegn og 
grafiske tegn. Flere fagpersoner reflekterte selv rundt dette og sa de ville bli flinkere å 
registrere fortløpende utvikling, både enkelttegn og eksempler på samtaler. I intervjurunde to 
fortalte nærpersonene om mange av de endringene som hadde skjedd i perioden. Det kom 
også fram opplysninger i løpet av intervjuene som vi nok ikke hadde fått vite om uten denne 
systematiske utspørringen.  
 
To så omfattende intervju på ett år var i overkant krevende for både de som ble intervjuet og 
prosjektgruppa. Med så kort tid mellom intervjuene opplevde vi at det ble en del gjentakelse 
for de som ble intervjuet. Gjennomføringen av intervjuene og bearbeidelsen av materialet 
etterpå tar mye tid. I etterkant vurderer vi denne intervjuguiden, med våre supplerende 
spørsmål, som et mulig verktøy rundt noen av de barna vi skal involvere oss i. Ved valg av 
intervju er det viktig å ha en klar forestilling om hva en har behov for å vite for å komme i 
gang med samarbeidet rundt det enkelte barnet. 
 
Vi vurderer at HOVED-fortegnelsen (se kap 2.2.1) i noen tilfeller kan brukes for å få en grov 
oversikt over barnets impressive og ekspressive ordforråd. Våre vansker med å få skjemaene i 
retur kan indikere at de involverte bør foreta utfyllingen av skjemaet mens en er sammen med 
dem. En må, som i bruk av tester, ta hensyn til at ordene det blir spurt om er ferdig definert i 
skjemaet og derfor ikke gir et fullstendig bilde av hvilke ord det enkelte barn mestrer. Siden 
de ulike uttrykksformene ikke er nøye angitt men beskrives som: ”kan uttrykke presist på 
annen måte”, kan det være uvisst om dette er peking, gester, vokalisering, håndtegn m.m. For 
et av barna så vi at ordforrådet i skjemaet nok var for enkelt da det scoret rundt 100 % på alle 
delområder på forståelsesdelen. Dette ble imidlertid oppfattet av foresatte som positivt, siden 
det ga en opplevelse av at barnet tross alt kunne ganske mye.  
 
I løpet av prosjektet har vi hovedsakelig forholdt oss til barnas nettverk. Noen ganger er det 
imidlertid nødvendig å prøve ut hypotesene selv og se hva som skjer, for å få en forståelsen av 
hva som er vesentlig i kommunikasjonen med barnet. Video er nyttig for å kunne analysere 
etterpå. For eksempel filmet vi da et av barna skulle fortelle hva hun så på et bilde. Hun 
begynte med mange detaljer som egentlig var uvesentlige for tilhøreren. Dette opptaket fikk 
konsekvenser idet fokuset for opplæringen av barnet i etterkant ble satt på kunsten å fortelle 
slik at en  samtalepartner lettere kan forstå. 
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3.2. Kompetanseutvikling i et systemperspektiv 
I diskusjonen under dette kapitlet melder det seg raskt noen spørsmål: - Hvem er viktige 
aktører i arbeidet med alternativ og supplerende kommunikasjon? - Hvordan og når kommer 
de ulike aktørene på banen?- Hvilken kompetanse trenger disse ulike aktørene? - På hvilken 
måte kan de skaffe seg den nødvendige kompetansen? Fokus på systemarbeid og organisering 
er viktig tidlig i prosessen og vil bli påvirket av hvor omfattende ASK tiltak som er 
nødvendige, og hvilken kompetanse barnets nærpersoner har. 

3.2.1. De ulike aktørene 

I boken ”Spesialisten inn i nærmiljøet”(Tellevik m.fl., 1999), diskuteres bl.a. kvalitetssikring, 
kompetanseoverføring og sammenheng mellom tjenestenivåene. De definerer seks kategorier 
av aktører som er involvert i habiliteringsarbeidet: 1)nærpersoner-fag, 2)nærpersoner-
familie/venner, 3)kommunale fagpersoner, 4)kommunal administrasjon, 5)fylkeskommunale 
fagpersoner og 6)statlige fagpersoner. Denne inndelingen gir også mening for vårt prosjekt. 
Nettverkene rundt fokusbarna besto utenom prosjektmedarbeidere hovedsakelig av personer 
fra kategori 1 og 2. I løpet av prosjektet tok vi som tidligere nevnt en del kontakt med 
kommunale personer fra kategori 3 og 4 når vi vurderte at det var viktig for framdriften i 
arbeidet. Selv tilhører vi kategori 5. Innspillsgruppen var sammensatt av personer fra kategori 
4, 5 (Hjelpemiddelsentralen) og 6 (Statped.Vest), samt representant for foreldregruppen.  
 
Tellevik m.fl. peker på den viktige rollen barnets nærpersoner har. De får ansvaret for å  
gjennomføre og samordne tiltak og ta initiativet til de endringene som kan gjøre tiltakene 
bedre for brukeren. Dessverre har ofte disse nære fagpersonene ikke den kompetansen som er 
nødvendig. ”Fagpersoner med spisskompetanse har en bredere teoretisk kunnskap om 
undergrupper og om metoder og teknikker i tiltaksrettet arbeid, som det er nødvendig å 
integrere med nærpersonkunnskapen. Slik spesialistkompetanse forvaltes primært av andre- 
og tredjelinjetjenesten, og denne kompetansen må overføres til det lokale fagmiljøet og 
nærpersonene”.  
 
For at kompetanse skal kunne overføres må de ulike aktørene kjenne til hverandre og ha tid til 
å samarbeide. Når en ikke har nok kunnskap om ASK og hvilke kommunikasjonsmuligheter 
det vil gi de barna som trenger det, vil en heller ikke be om bistand fra miljøer som har denne 
kompetansen. De senere årene har vi ved Barnehabilitering Østerlide hatt et så stort press på 
utredningsoppgaver at kursvirksomhet og andre tiltak som kan øke kompetansen hos våre 
brukere har blitt nedprioritert. Dette kan føre arbeidet med ASK inn i en dårlig sirkel. Når et 
barns behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon har blitt utredet i kommunen 
eller hos oss, har vi opplevd at de lokale fagpersonene har hatt problemer med å kunne gå fra 
arbeidet for å få veiledning. Det kan også være vanskelig for dem å komme seg på kurs, selv 
om kurset er vesentlige for at de skal kunne utføre arbeidet med barnet på en forsvarlig måte.  
 
I prosjektet har vi sett at den kontakten vi har tatt med kommunal administrasjon, for 
eksempel en telefonsamtale, sende alle innkallelser og brev via leder på skolene, har hatt stor 
betydning for at forholdene blir lagt til rette, og at det blir framdrift i samarbeidet. Kommunal 
administrasjon trenger ikke detaljkunnskaper om ASK, men de trenger å vite at heving av 
fagpersonenes kompetanse er viktig for barnets utvikling og en nyttig investering for 
kommunen. Vi har blitt enda tydeligere på dette området når vi nå går inn i samarbeidet i en 
sak. 
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Kategori 2 av aktørene, nærpersoner-familie/venner, omfatter en viktig gruppe for ASK 
brukeren, nemlig andre barn. Barnets jevnaldrende må også få opplæring i ASK og det må 
tilrettelegges slik at der er muligheter for samtale. I prosjektet ble det laget egen plan for 
opplæring av klassen til Mina. Rundt flere av barna er det opprettet klasseklubb med fokus på 
kommunikasjon med ASK. Vi har hørt eksempler på hvordan barna deler på den alternative 
kommunikasjonsformen. Marte låner vekk tavlene hun har rundt halsen til venninnen som 
ønsker seg like tavler. Lærer til Mina forteller: ”Hun bytter på å trykke på maskinen med 
andre barn. Hun viser dem ting. Kan vel ikke kalles kommunikasjon, det er ikke turtaking i 
samtale, men de har det gøy sammen”. Selv Mette, som ikke ville slippe noen til på maskinen 
til å begynne med, har sett hvor viktig det er med en delt kommunikasjonsform, også med 
andre barn. 
 
I Statped skriftserie nr 6, ”Taleteknologi – en bro til samhandling? (Østvik m.fl., 2006) peker 
de på fire kritiske ressursfaktorer som påvirket hvordan og i hvor stor grad arbeidsoppgaver 
ble gjennomført og som dermed ble premisser for hvor nyttig talemaskinene var for barna:  
Kompetanse, Tid, Samarbeid, Ansvar og roller. 
De påpeker hvordan kompetanse og tid representerer krav til arbeidet, mens ansvar/roller og 
samarbeid representerer organisering av dette arbeidet. Disse faktorene kan skape både 
muligheter og barrierer. 
 

 
(Taleteknologi – en bro til samhandling, s. 37) 
 
Resultatene fra vårt spørreskjema om kompetanse, roller og samarbeidsrutiner, (kap. 2.2.4) 
viste noen tendenser som samsvarer med deres undersøkelse. Få av de kommunale 
fagpersonene oppgir å ha kompetanse i forhold til grafisk kommunikasjon. PPT har en lite 
aktiv rolle i forhold til å utvikle ASK-kompetanse. Spesialpedagogene står ofte alene med  
ansvaret for framdrift i ASK-opplegget. De involverte har lite eller ingen tid avsatt til 
samarbeid, veiledning og oppbygging av kompetanse. 
 
Når vi ser på historien til fokusbarna, har de alle hatt aktive foreldre som har vært med å drive 
arbeidet framover. Som fagpersoner må vi sørge for at også de barna som ikke har så aktive 
og datakyndige foreldre, får de tiltakene og hjelpemidlene som de kan ha nytte av. Rundt 
mange av barna med behov for ASK er det ulike og tidkrevende tiltak på gang samtidig. Dette 
kan nok til tider føles ganske belastende for foreldrene. Det må være lov å veksle litt i forhold 
til hvor aktivt en vil være med på alle prosessene. De kan beholde oversikten og muligheten 
til å påvirke og bestemme uten å måtte delta på hver minste ting. Gode planer (Individuell 
plan, Individuell opplæringsplan, Framdriftsplan/punchliste) og referater vil være viktige da. 
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(Taleteknologi – en bro til samhandling, s. 38) 
 
Østvik m.fl. påpeker at kompetanse, tid, ansvar og roller og samarbeid er sentrale faktorer 
også i denne modellen. Her viser de hvor sterkt planverket knyttes til disse ressursfaktorene. 
Målene i planene vil danne utgangspunkt for de tiltakene som blir valgt iverksatt. ”Til disse 
knyttes ressurser som skal gjøre det mulig å nå målene. Om det avsettes tilstrekkelige 
ressurser (kompetanse, tid, organisering) er blant annet avhengig av kompetansen til de som 
utformer målene, men like viktig, av kompetansen til de som er beslutningstakere i tildelingen 
av ressurser. Kompetanse er med på å forme verdier og holdninger, og evt. mangel på 
kompetanse kan lede til nedprioritering av tiltak og ressurser”. 

3.2.2. Stikkord for samarbeidet 

Den første utredningen av barnet og informasjonen om ASK bør kunne skje i kommunen. 
Som spesialisthelsetjeneste skal vi bistå kommunen, eventuelt i samarbeid med andre 
spesialisttjenester, slik at lokale fagpersoner har den nødvendige kompetansen til å oppdage 
og identifisere behovet for ASK. Dette kan være pedagogisk personale, men også helsesøster, 
fastlegen eller fysioterapeuten bør reagere dersom et barn ikke utvikler seg språklig som 
forventet. Disse fagpersonene trenger å vite at det finnes tiltak å sette i gang i form av 
alternativ eller supplerende kommunikasjon, og hvem i kommunen som kan informere 
foreldrene mer utfyllende. Det vil variere hvor mye PPT og spesialpedagoger vet om ulike 
former for ASK og om utredningsmetoder for å finne ut hva det enkelte barnet kan ha nytte 
av. Det er også forskjellig hvem som vet nok om ASK til å introdusere eller igangsette tiltak. 
Hva som evt. dokumenteres i barnets sakkyndige vurdering fra PPT vil også variere.  
 
Barnehabilitering Østerlide arbeider i forhold til ASK både etter å ha oppdaget barnets behov 
under utredningen, og etter henvisning på den spesielle problemstillingen fra kommunale 
fagpersoner. En modell for intensiv fokusert habilitering innen ASK, som skal fokusere 
målrettede tiltak, må være differensiert for å møte de ulike behovene. Vi har i løpet av 
prosjektet i stikkordsform funnet en ramme for en modell som vi tenker vi kan bruke videre i 
samarbeidet med å utvikle kompetanse i forhold til ASK i vår region. Stikkordene egner seg 
også i en arbeidsform der vi tenker prosess. På individnivå begynner stikkordene på 
bokstaven I . På systemnivå begynner stikkordene på F.  
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Utvikling hos barnet og nærpersonene fører til behov for nye tiltak, og dermed også ny 
kompetanse. De samme stikkordene vil kunne brukes om igjen når behovene endres.  
• Identifisere behov for ASK, men også behovet for nye mål, tiltak eller hjelpemidler. 
• Informere om aktuelle områder innen alternativ eller supplerende kommunikasjon. Hva 

som er aktuelle områder vil variere alt etter hvor barnet og nærpersonene er i prosessen. 
• Introdusere ASK, dvs. mer forpliktende starte, enn bare å informere om mulighetene.  
• Igangsette ASK-tiltak av mer eller mindre omfattende karakter der fokuset kan endre seg  

i løpet av prosessen.  
• Inkludere Kommunikativ tilgjengelighet handler om å gi økt kompetanse på mange nivå, 

men av ulik karakter etter hvilken rolle personen har overfor barnet som utvikler ASK.  
• Inspirere Det kan oppleves tungt å ha så stort ansvar for at andre skal få utvikle et språk. 

Å møte andre som er opptatt av det samme hjelper ofte godt.  
• Ivareta Utvikling av kompetanse i forhold til ASK er en pågående prosess. For å kunne 

”holde” andre er det noen ganger godt å bli holdt selv.  
 
• Forankre arbeidet og ansvaret i kommunen. Vår erfaring med samtaler med fagpersoner 

på administrativt nivå, som også arbeider innad i sin kommune, viser oss at det nytter.  
• Forespeile Vi begynner tidligere å se et stykke fremover sammen med involverte på 

administrativt nivå f.eks. - nødvendig kompetanse, - behovet for et team rundt barnet så 
viktige fagpersoner ikke brenner seg ut fordi de føler seg alene. 

• Forplikte Vi er tydeligere i planarbeid og samarbeidsavtaler, både i forhold til hva vi selv 
kan bidra med, og hva som blir kommunale fagpersoners oppgaver og ansvar.  

• Forhandle Nyttig å tenke prosess, ikke alt kan skje på en gang. Skrive planer og referat. 
 
Aktuelle spørsmål er: Når skal vi eventuelt tilby intensive perioder med fokus på ASK, og 
hvem skal få dette tilbudet? Ser vi på barnas utviklingsperspektiv vil det være milepæler eller 
kjernetidspunkt som det kan være aktuelt å fokusere nærmere på. Dersom kommunale 
fagpersoner fikk utviklet en grunnkompetanse ville de kunne gjøre en god del selv. Da ville vi 
kunne fokusere og bruke mer tid  på de kompliserte sakene der det var nødvendig med 
spisskompetanse. For eksempel trenger kommunen kanskje bistand ved introduksjon og 
igangsetting av en ny form for kommunikasjon. Barn med store motoriske vansker vil kunne 
profittere på at et tverrfaglig team, med spisskompetanse på ASK-området, sammen så på 
barnets kommunikasjonsmuligheter. Vi tenker også at kommunen vil trenge bistand dersom 
de skal i gang med særlig omfattende tiltak rundt et barn. Store grafiske løsninger i papp 
versjon og ikke minst dynamiske talemaskiner vil kreve innsats fra både oss og 
Hjelpemiddelsentralen. Når barnet skal gå fra en arena til en annen, eller ved skifte av 
fagpersoner er det kanskje også viktig å kunne være mer tilgjengelig for å gi støtte.  

3.2.3. Kompetanseoverføring gjennom kursvirksomhet 

Som nevnt har vi de senere årene måttet nedprioritere kursvirksomhet og andre tiltak som kan 
øke kompetansen på ASK-området hos våre samarbeidspartnere. Dette ønsker vi å forandre  
dersom vi får midler til å fortsette prosjektet med et trinn to. Kurs vil være en form som egner 
seg til å få opparbeidet en grunnleggende kompetanse hos mange personer på en gang. Det 
ville være en fordel om vi i vårt nedslagsområde kunne tilby en grunnopplæring i ASK, og på 
sikt helst en modulbasert kursrekke som kunne blitt gjentatt med jevne mellomrom. På den 
måten kunne stadig nye personer få opplæring, og de som ønsket å repetere kunne fått 
anledning til det. Det burde være mulig å få til, særlig om flere gikk sammen om oppgaven 
slik som i Nord-Trøndelag. 
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Vi forsøker å informere våre samarbeidspartnere om aktuelle kurs ellers i landet. Det er derfor 
gledelig at flere fra Rogaland de senere årene har fått anledning til å reise både på Oslo- 
Seminarene Om Alternativ Kommunikasjon og den norske ISAAC konferansen.  
  
Både Oslo-Seminarene, som lenge har vært den eneste kursrekken av sitt slag i Norge, og det 
nye tilbudet ”En spire til kommunikasjon” i Nord-Trøndelag er en slags modulbasert 
kursrekke og består av tre samlinger, hver på to dager.  
 
Et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede i perioden 1990-93 og 
1994-97  i forhold til hørselshemmede, var tegnspråkopplæring for foreldre med det 
modulbaserte opplæringsprogrammet ”Se mitt språk”.  Foreldrene i Meganettverket gir 
uttrykk for at det nå er på høy tid at noen tar liknende ansvar for deres omfattende behov for 
opplæring. 

3.2.4. Kompetanseoverføring gjennom nettverksarbeid rundt enkeltbarn 

Erfaringer fra prosjektet har avdekket at behovet for økt kompetanse og oppfølging av barnas 
nettverk er ulikt, avhengig av hvor barnet og nettverket er kommet i prosessen med ASK. 
Tilbakemeldingen fra de involverte er samstemte på at intensivert fokusert oppfølging fra 
barnehabiliteringen gir positive resultater både for barnets kommunikasjonsmuligheter og for 
de voksnes følelse av mestring.  Denne økte fokuseringen vil særlig kunne være nødvendig i 
noen perioder eller ved noen milepæler i barnets utvikling (kap.3.2.2). Både bruken av 
punchlister og referatene underveis i prosessen hjalp oss å holde fokus og få framdrift i 
arbeidet. Systematikken fra metodene beskrevet i ”Fælles problemløsning” (Zachrisson, 
Rydeman, og Björck-Åkesson, 2002) var også nyttig.   
  
Vi ønsket i dette prosjektet å få mer systematisk erfaring med barn som trenger grafiske 
kommunikasjonsformer, og som har blitt anbefalt talemaskin med dynamisk menystruktur. 
Selv har vi kanskje vært litt forsiktige med å anbefale slike maskiner, fordi vi har sett at det 
krever både mye tid og variert  kompetanse hos barnets nærpersoner. Som en av 
spesialpedagogene sa: ”Det tar sånn tid. En ting er det tekniske, men å tenke ut det 
pedagogiske er enda vanskeligere. Hvordan skal dette bygges opp slik at det er enkelt for 
henne å bruke det”? Noen foreldre synes nok vi har vært for trege med å anbefale dynamisk 
talemaskin. Når de kritiske ressursfaktorene kompetanse, tid, samarbeid, ansvar og roller ikke 
er på plass, kan det føre til at både barnet og nærpersonene føler at de mislykkes i 
kommunikasjonen. I prosjektet har vi imidlertid sett hva som kan skje av positiv utvikling når 
det arbeides bevisst på flere plan for å få disse viktige ressursfaktorene bedre på plass. 
 
Det har vært interessant å få følge flere barn på nært hold mens de sammen med sine 
nærpersoner, har lært å uttrykke seg med et nytt hjelpemiddel. Vi har tenkt at det er lurt å lære 
barnet å uttrykke seg med de grafiske tegnene i papp format først. Sammen kan en bli kjent 
med hva ordene betyr, og når ikke en talemaskin sier ordet, oppleves det kanskje også mer 
naturlig å forhandle mening og enighet etter hvert som en samtaler? Når teknikken kobles på 
blir det enda mer krevende for barna også. For barnets hjelpere er det viktig å vite noe om hva 
som kan gjøre oppgaven vanskelig for barnet. Talemaskiner med dynamisk display kan særlig 
sette krav til barnets hukommelse og til dets utvikling av strategier (Oxley, 2003).  
 
En foresatt sa i den andre intervjurunden: ”Vi hadde spart oss mye arbeid hvis maskinen 
hadde kommet på banen tidligere, spart noen timer på laminering og klipping". Samtidig sier 
skolen at de bruker ofte noen kommunikasjonstavler som er satt inn i et bordstativ med stive 
lommer som er lette å bla i. ”Det er mye lettere å lete i dem enn i Rolltalken hvis hun skal 
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finne noe”.  De foreldrene opplevde nok at vi fagpersoner ”presset fram papp-tech” før de 
fikk søke på maskinen, og nå bruker de ikke tavler og permer noe særlig allikevel. Vi ønsker i 
tiden som kommer, å reflektere mer over om alle barn bør ha hjelpemidler i papp først. Er det 
lurt å innføre talemaskin og papputgave samtidig for noen? I tilfelle hvem og hvorfor? 
 
Maskinene går mye i stykker har vi erfart, og reparasjoner tar for lang tid, selv om det nå 
jobbes med saken. Da har de i alle fall permen sin. De dynamiske talemaskinene kan være 
tunge å få med for barn som går.  På Meganettverket fikk vi se hvordan et barn som kan gå 
alltid har med seg talemaskinen inne på et stativ med hjul. Dette stativet er nå også søkt på for 
et annet gående barn. Vi har forsøkt solskjerm på maskinene ute for å kunne se skjermen 
bedre. Men ennå er det ingen god løsning for hva vi gjør med dem i regnvær, og regn er det 
mye av i Rogaland! 
 
Ikke alt vi trodde det ville kreve av barna å bruke Rolltalk stemmer like godt. Men vi har sett 
at mange nærpersoner har hatt en tro på at bare barna får en maskin med mange ord  vil de 
finne utav bruken selv. Det klarer de imidlertid ikke. De må oppleve andre bruke den grafiske 
kommunikasjonsformen til å uttrykke seg. Det er forskjell på å kunne finne et ord på 
maskinen når vi spør om de har det, og å kunne bruke oppsettet på en funksjonell måte når det 
er noe de vil ha sagt. Denne felles bruken av grafisk kommunikasjon krever tid. Det er ofte 
nærpersonene hjemme og i barnehagen eller skolen som må lære barna dette. Det kan 
oppleves tungt, fordi de samme nærpersonene ofte allerede har en måte å kommunisere med 
barnet på som fungerer godt, for eksempel at de forstår barnas håndtegn.  
 
Vi har fulgt de fem fokusbarna og andre barn også, mer eller mindre over flere år og vært med 
på prosessen da de dynamiske talemaskinene skulle introduseres. Det har vært spennende å se 
hvordan enkelte ting går igjen hos flere barn. De må få tid til å bli kjent med oppsettet og 
maskinen, få leke seg litt. Flere av barna synes å bli veldig stolte og vil helst ikke låne den 
vekk til noen til å begynne med. Hvordan maskinen tas i bruk vil variere med hvilket mål en 
har med den. For et av barna, startet vi med overlegg som kunne brukes i tilrettelagt lek med 
jevnaldrende. For et annet barn, er det viktig å kunne svare høyt i morgensamlingen. Et av 
barna fikk talemaskinen fordi de voksne trengte den for å kunne forberede og forhandle uten 
for mange konflikter. 
 
Gjennom det nære samarbeidet i nettverket, har vi fått tilgang til informasjon om barna som 
har vært svært nyttig for oss. Det har slått oss at det er mye vi ennå ikke vet om 
språkutviklingen til barn som utvikler alternativ eller supplerende kommunikasjon. To av 
familiene som får opplæring i håndtegn gjennom det spesialpedagogiske støttesystemet, har 
fortalt at barna deres nå har snakket med seg selv med håndtegn mens det lekte. Vi har også 
flere eksempler på at barna synes å understreke viktige ord i sitt utsagn ved å gjenta dem. 
Førskolelæreren fortalte: ”Hele avdelingen skulle reise bort, vi snakket om det. Jeg spurte om 
hun kom til å tenke på mamma og pappa når hun skulle sove, og kanskje lengte hjem. Hun 
tenkte litt, nikket ja og trykket på ”lengte hjem”, men så trykket hun ”flott, flott, flott”. 

3.2.5. Kompetanseoverføring gjennom ulike ”Meganettverk” 

I innledningen til denne rapporten viste vi til at flere fagmiljø i Norge har positiv erfaring med 
å arrangere nettverkssamlinger som en del av arbeidet med å utvikle kompetanse. Nytt for oss 
i dette prosjektet var at vi inviterte en så stor gruppe, og at vi hadde fagpersoner og foreldre 
sammen. Vi hadde en hypotese om at foresatte og fagpersoner fra ulike miljø ville kunne ha 
utbytte av å utveksle erfaringer og tanker med hverandre. Tilbakemeldingene vi fikk viste at 
dette var tilfellet. 
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Nettverkssamlinger kan være en effektiv måte å utvikle kompetanse. En får mange miljø i tale 
og en bidrar med hjelp til selvhjelp. Det er allikevel ikke alle problemstillinger som egner seg 
til å bli avhjulpet i en så stor forsamling. Fem av miljøene i Meganettverket hadde anledning 
til å ta opp spesielle tema utenom de store samlingene, fordi vi møtte dem i egne møter rundt 
deres ene fokusbarn. Disse nettverkene fikk også tilpasset opplæring utfra egne definerte 
problemstillinger underveis, f. eks. teknisk opplæring, drøfting av opplæringsstrategier eller 
samtalestrategier overfor deres ene barn. 
 
Nettverk er en god læringsarena der både vi og våre samarbeidspartnere i kommunen kan 
utveksle erfaringer og få ny kunnskap. Vi ønsker å kunne fortsette dette arbeidet, og gjerne 
også utvide med andre målgrupper. Noen kommuner har startet egne nettverk i regi av PPT 
eller spesialpedagogiske team. Vi ønsker å kunne være fødselshjelpere for flere slike 
kommunale nettverk. Kanskje kommunene kan peke ut egne ressurspersoner til dette arbeidet 
som vi igjen kan knytte sammen i et eget nettverk? I vår region vil det også være naturlig å 
samarbeide om dette arbeidet med Hjelpemiddelsentralen (HMS) og Statped Vest.  
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4. VIDEREFORMIDLING  AV  ERFARINGER  OG RESULTATER 
Prosjektplanen og fremdriften i prosjektet har vært presentert i ulike fora internt i Kvinne-
Barneklinikken, SUS: 
• Overfor ledergruppen 
• I samarbeidsmøter mellom de tre delprosjektene som inngår i hovedprosjektet Intensiv 

fokusert habilitering ved Østerlide 
• På internundervisning for alle de ansatte ved Barnehabilitering Østerlide   
 
Erfaringene fra prosjektet har også vært presentert på undervisning i Aulaen på SUS for andre 
interesserte ved Stavanger Universitetssykehus. 
 
Innspillsgruppen har blitt orientert om fremdrift og erfaringer på samlingene vi har hatt. 
 
Når det har vært aktuelt har vi tatt med oss erfaringene fra prosjektet inn i andre saker som vi 
har vært involvert i. 
 
Prosjektet ble presentert på Workshop om alternativ og supplerende kommunikasjon i regi av 
Barnenevrologisk seksjon, Berg Gård, i juni 2006.  
 
Prosjektet ble også presentert på kurs om kompliserte styringsmåter i regi av NAV, SIKTE i 
september 2006 
 
Da Sørlandet kompetansesenter arrangerte sin årlige samling for Nasjonalt Nettverk på 
området tidlig stimulering av små barn med funksjonshemninger i Skagen 13.– 5.09.06, ble 
også prosjektet presentert. 
 
Vi har hatt kontakt på mail og telefon med andre miljøer rundt i landet som er opptatt av 
ASK. 
 
Prosjektet skal også legges fram på den 8. nasjonale konferansen som ISAAC Norge 
arrangerer på Sundvolden hotel 16. til 18. april 2007. 
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5. OPPSUMMERING  OG VIDERE  PLANER 
Vi ville i prosjektperioden reflektere rundt utformingen av samhandlingsmodeller og mulige 
intensive ASK tilbud i barnas ulike livsløp. Til hvilke tidspunkt og overfor hvem er det særlig 
nødvendig å fokusere og intensivere ASK arbeidet? 
 
Vi har prøvd ut egne tanker med foreldrene og fagpersonene som har vært med i prosjektet, 
og fått nyttige innspill. Vi har hatt drøftinger i prosjektgruppa, med fagpersoner internt i for-
bindelse med den daglige driften, i nettverket rundt de tre prosjektene som pågår ved Barne-
habilitering Østerlide, og i innspillsgruppen. Prosjektet er i løpet av året lagt fram i ulike fora, 
også da har vi fått nyttig tilbakemelding.  
 
Underveis i prosjektet har vi vært opptatt av å jobbe bevisst opp mot ansvarssystemene rundt 
de utvalgte fokusbarna, mot de inviterte i meganettverket og i innspillsgruppa. Her har vi 
skaffet oss noen erfaringer mht hvem det kan være viktig å ha i tale når det skal legges til rette 
for kompetanseheving og gode forhold for læring og utvikling hos barn med behov for ASK. 
Vi har sett på kritiske ressursfaktorer for å lykkes i arbeidet, og vi har vært med på en prosess 
som vi håper skal føre til en nærmere avklaring av ansvarsforhold og samarbeidsmuligheter i 
vår region i forhold til arbeidet med ASK.  
 
Boken ”Spesialisten inn i nærmiljøet” nevner også behovet for ansvarsavklaring. ”Det faktum 
at ulike fagfolk til enhver tid vil ha ulik kompetanse, nødvendiggjør at ansvarsforholdene 
klargjøres. Det behøves også en samordning som synliggjør det nødvendige faglige sam-
arbeidet, slik at de ulike formene for kompetanse blir gjort tilgjengelig i totaltilbudet. Dette 
innebærer blant annet at det blir avklart hvilke tjenester som henholdsvis første-, annen- og 
tredjelinjetjenesten skal ha ansvaret for å iverksette og gjennomføre” (Tellevik m.fl., 1999). 
 
Ved Barnehabilitering Østerlide har det i mange år vært en tverrfaglig enighet om at arbeidet 
med alternativ og supplerende kommunikasjon er en viktig oppgave for barnehabiliteringen. 
Vi opplever nå også en større forståelse for at dette arbeidet er tidkrevende, og at det ikke 
alltid er like lett å forutse på hvilket tidspunkt vi må være tilgjengelige for fokusert og 
intensiv innsats.  
 
Arbeidet med ASK krever tverrfaglig innsats, men ulike faggruppers spesialområde vil bli  
fokusert mer eller mindre til ulike tider i prosessen. Utredningen av barnets forutsetninger er 
viktig. Tidspunktet for når det er hensiktsmessig å foreta standardisert testing vil variere. Vi 
har i prosjektet sett at i løpet av de 16 årene vi kan ha et delansvar for barnet, kan det være 
viktig at foreldrene har muligheten for tilbakevendende samtaler med enkelte fagpersoner om 
barnets forutsetninger, og deres egne forventninger. Lege og psykolog har hatt disse 
samtalene sammen, også med andre i teamet til stede om ønskelig. Som en foresatt sa: ”Vi 
tenger noen som kan hjelpe oss i forhold til forventninger, så vi ikke sliter oss ut på det 
umulige”.  
 
Spesialpedagog og IKT-pedagog har mange og tidkrevende oppgaver i arbeidet med ASK ved 
Barnehabilitering Østerlide. I prosjektperioden hadde vi anledning til å bruke mer tid på dette, 
og resultatene var merkbart positive både for prosjektgruppa og for de aktørene som ellers var 
med. I prosjektet valgte vi ut barn som kunne peke direkte på sine hjelpemidler. Også andre 
barn vi har kontakt med, vil kunne ha en stor mulighet til å kunne bedre sin kommunikasjon 
dersom de fikk et intensivt fokusert tilbud. Når barnegruppen blir en annen, er det også 
nødvendig med økte ressurser i forhold til andre faggrupper, for eksempel fysioterapeut og 
ergoterapeut. 
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Nedenfor presenteres forslaget til en modell for fokusert habilitering for barn som utvikler 
alternativ og supplerende kommunikasjon. (Hagemoen m.fl., 2004). De poengterer foreldres 
og fagpersoners behov for kontinuerlig veiledning over tid og forsøker å beskrive virkelig-
heten og intervensjonsprosesser i et tidsløp. Modellen er inndelt i faser med ulike aktører i de 
ulike tidsrom. 
 

 
(Jeg har noe å si!” Strategisk språkbruk hos barn som utvikler alternativ og supplerende kommunikasjon, s. 65) 
 
Vi ønsker å se nærmere på denne modellen sammen med vår egen tankemodell i stikkords-
form som ble presenter i kap. 3.2.1. Målet er å forsøke å lage et mer oversiktlig løp i forhold 
til de tjenester vi kan tilby våre samarbeidspartnere. 
 
Ulike barn vil trenge tjenester fra forskjellige systemer. I Rogaland finnes det mange fag-
personer i det spesialpedagogiske støttesystemet som innehar variert og viktig kompetanse. 
Ved Barnehabilitering Østerlide samarbeider vi bl.a. nært  med synspedagoger og hørsels-
pedagoger. Vi savner imidlertid fagpersoner som arbeider i forhold til språkområdet og som 
kan bidra som pådrivere i forhold til alternativ og supplerende kommunikasjon sammen med 
oss på Østerlide, Hjelpemiddelsentralen og ildsjeler i kommunene. Det er ikke så lett å 
samarbeide konkret på dette området med fagmiljø som befinner seg i andre fylker.   
 
I en eventuell videreføring av prosjektet i 2007 ønsker vi å utvikle ”habiliteringspakker” innen 
ASK med fokus på kjernetidspunkt i barnets utvikling. 
 
Vi har sett behov for å forsøke å beskrive en løype innen kommunikasjon med grafiske tegn 
som kanskje vil lede fram til avanserte tekniske kommunikasjonsløsninger. Det er ønskelig å 
utvikle praktisk materiell knyttet til noen steg på denne løypen:  
• ulike kurspakker rundt ASK  
• lage eksempelmateriell både i papirutgave og som ferdige sider og oppsett på talemaskiner 

med dynamisk display  
• teste ut ulike former for kortere og lengre workshops (inntil flere dager) sammen med 

utvalgte barns nettverk, for å utvikle nødvendig materiell og kommunikasjonsoppsett 
• videreføre nettverk for flere hjelpere til barn med behov for ASK, med 2 ulike nettverk:  

• tidlig nivå for bruk av grafiske tegn 
• barn som er i gang med dynamisk display (jfr. Meganettverket) 
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