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Til leseren
Denne veilederen henvender seg til deg som ønsker å bruke taktile symboler og
planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse. Fore
satte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Vi skriver først og
fremst med tanke på barn og unge i barnehage- og skolealder, men med enkle
tilpasninger, kan prinsippene og framgangsmåtene være aktuelle for alle alders
grupper.
Selv om veilederen i hovedsak tar for seg taktile plansystemer, gis det også
eksempler på hvordan taktile symboler kan brukes som støtte i kommunikasjon
på andre måter.
Barn og unge som er blinde eller har sterkt nedsatt syn, strever ofte med å
tilegne seg tilstrekkelig informasjon slik at de kan ta initiativ, kommunisere og
påvirke aktivitetene de deltar i. De blir dermed mer avhengige av voksne som
informasjonskilder og tilretteleggere enn normalt seende barn og unge. Særlig
gjelder dette barn og unge med sammensatte vansker.
Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med
hendene. Når planene og symbolene tilrettelegges slik at de tar hensyn til indivi
duelle forutsetninger og behov, kan de bidra til økt selvstendighet og til å motvir
ke en utvikling mot uro, vegring og passivitet.
Taktile symboler og planer blir særlig brukt av personer som har en synsnedset
telse i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser. Gjennom vårt arbeid har
vi erfart at slike symboler og planer kan være et nyttig verktøy også for syns
hemmede uten tilleggsvansker. Vi håper derfor at veilederen kan bli til nytte og
inspirasjon for en bredere målgruppe.
Vi vil takke alle som har vært med å utvikle og prøve ut taktile symboler og
planer i praksis. Dere har bidratt med erfaringer og innspill som har vært avgjø
rende for å synliggjøre hvordan taktile planer og symboler kan være til nytte på
mange ulike måter. Gjennom engasjement og kreative innfallsvinkler har dere
også vært en viktig inspirasjonskilde i arbeidet med å skrive denne veilederen.

Oslo, februar 2013

Karen Grini og Gro Aasen
Statped sørøst, fagavdeling syn
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Hva er taktile symboler og planer?
Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med
hendene og brukes av personer med synsnedsettelse. Planene kan bidra til å
skape oversikt over situasjoner og aktiviteter og kan være en hjelp for å utvikle
selvstendighet og kommunikasjon.
Taktile symboler og planer kan utformes på ulike måter avhengig av brukerens
forutsetninger og behov.

Taktile symboler
Taktile symboler har ofte enkle former og forskjellige overflater slik at de er lette
å kjenne igjen. Det kan være
•
•
•
•
•

en gjenstand eller deler av en gjenstand
taktile materialer
reliefftegninger
modeller
tekst i punktskrift

Ofte er symbolene festet til en eller annen type bakgrunn eller underlag. Taktile
symboler behøver ikke ligne på det de refererer til, men det er viktig at det er
lett å skille dem fra hverandre.

Toalett

Friminutt

Synge
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Taktile planer
Taktile planer er planer med taktile symboler som brukes for å gi oversikt over
hva som skal skje. Det kan være en plan for:
•
•
•
•
•

en aktivitet eller del av en aktivitet
en dag
en uke
en måned
et år

En taktil plan gir informasjon om hvilke aktiviteter som skal foregå og rekke
følgen de kommer i. Den kan også inneholde opplysninger om tidspunkt, hvor
aktiviteten skal foregå og hvem barnet skal være sammen med.
For mange barn er det hensiktsmessig at planen består av brikker med symbo
ler som er festet på en planke. Andre har konkreter i kurver eller på en hylle,
eller tekst i en perm, bok eller kalender.

Aktivitetsplaner
En aktivitetsplan gir oversikt over de delaktivitetene en hovedaktivitet består av,
den viser situasjonsstrukturen. Den kan for eksempel vise hva barnet skal gjøre
i en arbeidsøkt, innenfor en gymtime eller på en turdag. Her er noen eksempler
på slike aktivitetsplaner:

Arbeidsøkt med aktivitetene lese bok, jobbe med
klesklyper (mengde) og tegne.

En gymtime med aktivitetene skli, klatre i ribbevegg, balansere og
hoppe på trampoline.
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En turdag med aktivitetene gå til vannet, kaste pinner i
vannet, spise og gå til skolen.

Aktivitetsplaner kan også brukes som hjelp til å huske rekkefølge i en handlings
kjede. Det kan gi barnet større mulighet til å komme i gang og drive seg selv
gjennom aktiviteten og gjennomføre den med større grad av selvstendighet.
Her er to eksempler på aktivitetsplaner. Det ene illustrerer rekkefølgen på
kjennemerkene i en mobilitetsrute. Det andre illustrerer framgangsmåte for å
bake boller:

Mobilitetsrute med taktile symboler for kjennemerkene i ruta.

Oppskriftsplan mat og helsefag – bake boller

Dagsplaner
En dagsplan gir oversikt over hovedaktivitetene dagen består av og viser
rammestrukturen. Av praktiske grunner brukes ofte separate dagsplaner på
skolen, skolefritidsordningen (SFO) og hjemme, men det er også mulig å ha en
felles plan for hele dagen.

Taktile symboler og planer
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Her er eksempler på dagsplaner med symboler og punktskrift:

Morgensamling, arbeidstime, spise, pause, gym, data og SFO.

Ettermiddag på SFO – leke ute, spise, toalett, leke inne og hjem.

Ettermiddag med aktivitetene høre musikk, spise middag, besøke mormor,
bade, spise kveldsmat og sove.

Ukes- måneds- og årsplaner
Mange barn har behov for oversikt over hva som skal skje lenger fram i tid. Uke-,
måneds- og årsplaner kan for eksempel gi barnet informasjon om når det er
skole, SFO eller fri, spesielle aktiviteter eller hendelser og når barnet skal være
hjemme eller på avlastning. Her er et eksempel på en ukeplan i punktskrift:

Ukeplan med punktskrift som gir oversikt over hovedaktivitetene og
hvem barnet skal være sammen med i løpet av uka.
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Andre måter å bruke taktile symboler på
I tillegg til å gi barnet informasjon og oversikt, kan de taktile symbolene og
planene fungere som støtte for å
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forstå
ta sosial kontakt
vise interesse
snakke om noe
påkalle oppmerksomhet
delta i turtaking
gjøre valg
starte en aktivitet
jobbe selvstendig
spørre
fortelle
uttrykke følelser

I slike sammenhenger kan det være hensiktsmessig å bruke taktile symboler
enkeltvis eller sammen for å lage kommunikasjonstavler, bøker eller andre
kommunikasjonsløsninger.

Kommunikasjonstavler og bøker med taktile symboler
Kommunikasjonstavler og kommunikasjonsbøker inneholder ofte symboler for
kjente og viktige ord som barnet kan bruke i kommunikasjon. Ordene kan
brukes i tillegg til symbolene på planen(e), og i situasjoner hvor planer ikke er
i bruk. Kommunikasjonstavler og kommunikasjonsbøker kan brukes både som
støtte til tale eller som alternativ til tale.
En tavle med symboler kan etter hvert inneholde mange ord. Da kan symbo
lene festes på sider som settes inn i en perm som blir en kommunikasjonsbok
for barnet. En kommunikasjonsbok følger til vanlig eleven i alle situasjoner
gjennom døgnet.
Kommunikasjonstavler gir barnet mulighet til å kommunisere innenfor avgren
sede tema eller situasjoner. Ofte vil slike tavler være inndelt i kategorier ut fra
tema eller situasjoner. Kanskje ønsker vi å gi barnet mulighet for å gjøre valg,
forberede en ny aktivitet eller snakke om noe barnet har opplevd eller liker godt.
Tavla kan både ha en fast plass på veggen og samtidig være mobil og flyttes dit
barnet er når det er hensiktsmessig.

Taktile symboler og planer

13

Tematavle med taktile symboler
for valg av uteaktiviteter.

Tematavle for å snakke om /
fortelle «Bukkene Bruse»

Kommunikasjonsbøker kan gi mange muligheter for kommunikasjon og gi
tilgang til et mer omfattende vokabular. Utforming av bøkene, valg av begreper
og organisering er avhengig av hvem som skal bruke boka og hva den skal
brukes til.
En kommunikasjonsbok kan være helt enkel med bare ett eller to symboler per
side, Den kan også være mer avansert med mange taktile symboler, kanskje
både på høyre og venstre side. Ofte organiseres bøkene etter kategorier som
hendelser, aktiviteter, steder, personer eller klær. De kan også organiseres etter
tema som spesielle interesser og fritidsaktiviteter eller de kan ta opp emner som
følelser, familie, hva barnet kan velge osv.

En enkel kommunikasjonsbok
med taktile symboler

En kommunikasjonsbok med
flere symboler på hver side.

Bruk av taktile kommunikasjonssystemer stiller store krav til omgivelsenes evne
til å legge til rette for kommunikasjon. Det er nødvendig med god planlegging,
og det er en forutsetning at samtalepartneren gir barnet tilstrekkelig tid og er
opptatt av det barnet har å si. I tillegg er god nærpersonkunnskap viktig for å
kunne forstå og tolke det barnet formidler eller ønsker å formidle.
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Noen av de vanligste problemene med flersidige kommunikasjonsbøker, er
knyttet til funksjonell bruk. Det kan være tidkrevende og utfordrende både for
barn og samtalepartnere å få oversikt over innholdet, finne de ordene de trenger
og lære seg hvordan de skal forflytte seg mellom sidene i boka. Dette gjelder
generelt for alle, men vil naturlig nok kunne være ekstra krevende for barn med
nedsatt synsfunksjon. Ofte er det nyttig å starte i det små og deretter bygge ut
kommunikasjonsbøkene ut fra kartlegging av barnets forståelse og hvordan
barnet leser og bruker bøkene.

Merking av barnets fysiske miljø med taktile symboler
Taktile symboler kan brukes til å merke omgivelsene slik at barn med syns
nedsettelse lettere kan
•
•
•

finne fram til rom der aktiviteter skal foregå
orientere seg i rommet
finne fram til gjenstander og materiell

Merkingen gir barna holdepunkter for orientering slik at de kan være så selv
stendig som mulig. Her er noen eksempler på måter det kan være aktuelt å
merke på:

Merke inngangsdør til rom med symbol for funksjon eller
aktivitet, for eksempel klasserom, arbeidsrom, toalett,
musikkrom, skolekjøkken osv.

Merke kurver, hyller og skap med symboler for innholdet,
for eksempel: LEGO, biler, CD-plater, punktmaskin, papir,
bøker osv.

Merke like gjenstander barnet har behov for å kunne skille
fra hverandre, for eksempel CD-plater, bøker, stoler i
klasserommet osv.

Taktile symboler og planer
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Konkretisering av mengde og tid
I noen situasjoner vil oppgaven i seg selv gi barnet oversikt over hvor mye
det skal gjøre eller hvor lenge en aktivitet vil vare. Det gjelder for eksempel
hvis barnet skal sortere et gitt antall knapper, legge et puslespill eller spise
matpakken sin. Da er aktiviteten ferdig når alle knappene er sortert, alle
brikkene er på plass eller når den siste brødskiven er spist opp.
I andre situasjoner kan det være vanskeligere å vite hvor lenge en aktivitet
skal vare. Det kan for eksempel være når barnet skal skrive på punkt
maskinen, klatre i ribbeveggen eller høre musikk i en pause. I slike situa
sjoner kan det være nyttig å bruke supplerende, taktile hjelpemidler som
konkretiserer mengde og/eller varighet. Barnet kan for eksempel bruke
«telleringer» for antall ord eller setninger som skal skrives, klosser for antall
ganger ribbeveggen skal forseres eller et varselur som markerer når pausen
er over.
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Telleringer

Unifix-klosser

Pluggebrett

Varselur
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Hvorfor er taktile symboler og planer nyttig?
Taktile symboler og planer kan gi barnet større forutsigbarhet og flere mulig
heter for å foreta valg. Slike kommunikasjonssystemer kan også hjelpe barnet til
å sette i gang og gjennomføre aktiviteter, noe som kan bidra til økt selvstendig
het. Når barnet leser taktile symboler, får det også flere tidlige leseerfaringer.
Barn med synsnedsettelse, og særlig barn med sammensatte vansker, kan ha
problemer med å forstå hvordan verden ”henger sammen”. Barnets oppmerk
somhet er ofte rettet mot detaljer og «bit for bit-informasjon». Dette kan gjøre
det krevende for barnet å handle og forholde seg til andre i skiftende sosiale
situasjoner. Orden og oversikt er derfor viktig, men hva som er orden og over
sikt for den enkelte, vil variere. Noen barn er kanskje mest opptatt av hva de
selv skal gjøre, mens andre er mer opptatt av hvem som er tilstede.
Noen barn prøver å skaffe seg oversikt ved å huske alle detaljer om alt som
skal skje. Dette er krevende og kan ta barnets oppmerksomhet bort fra den
mentale tilstedeværelse her og nå. For en del barn kan endringer føre til for
virring og forårsake anspenthet, engstelse, og stress. Slike reaksjoner kan for
eksempel komme til uttrykk når rutiner forsvinner eller ikke blir fulgt. Felles
nevneren her er at uoversiktlige situasjoner er kognitivt krevende.

Oversikt over verden og egen hverdag
Bruk av taktile planer og symboler kan bidra til å rydde tilværelsen for disse
barna. Rutiner og gjenkjenning er alltid viktig, men vel så viktig kan det være å
godta og forstå endringer når de oppstår. Situasjoner og aktiviteter vil nødven
digvis variere i løpet av barnets hverdag, og ulike personer barnet er sammen
med, har ulike roller. Taktile symboler og planer kan skape en oversikt som gir
barnet mulighet til å forberede seg på disse endringene, og barnets toleranse
for endringer kan økes. På sikt kan slik oversikt vise seg å være mer robust enn
oversikt som skapes gjennom faste personer eller rutiner.

Ulike forutsetninger og kommunikasjonsmåter
Noen barn snakker ikke, men forstår noen ord innenfor kjente situasjoner. Andre
snakker og forstår mye, men måten å kommunisere på kan bære preg av å
være ensidig. Enkelte mangler kanskje også strategier for å formidle til andre
hva som er viktig for dem. Dette er ofte særlig tydelig i situasjoner hvor barnet
har liten oversikt, og kan vise seg som vansker med å formidle ønsker, følelser,
og forventninger. Barna kan også ha liten forståelse og aksept for ventesitua
sjoner eller overganger mellom aktiviteter. Mange tar ikke, eller strever med å
ta, andres perspektiv og forstå det som foregår i det sosiale samspillet.

Taktile symboler og planer
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Et synstap kan gjøre at barnet ikke vet om samtalepartneren fortsatt er til stede
eller hvor samtalepartneren har oppmerksomheten sin. En del barn henvender
seg ”ut i luften” selv når de vet at de har en samtalepartner. Ulik kommunika
sjonsstil kan gjøre det vanskelig både for barna og nærpersonene å ta initiativ
og kommunisere med hverandre.

Å konkretisere og fastholde informasjon
Taktile symboler og planer bidrar til å tydeliggjøre og fastholde viktige kjerneord
og informasjon. Når barnet får mulighet til å kjenne på symboler i eget tempo
og eventuelt mange ganger, kan det styrke barnets forståelse av en situasjon.
Dette kan også være en hjelp for barn med et godt verbalspråk.
Taktile planer kan sammenliknes med seende barns arbeids- og timeplaner eller
oversiktssystemer i kalendere, mobiltelefoner eller nettbrett. Det konkrete ved å
kjenne på et symbol, kan komme i stedet for visuelle holdepunkter som seende
barn bruker. Når barnet sprer fingrene og bruker begge hender til å lese planen,
får det oversikt over flere aktiviteter samtidig. Auditive kilder som leser opp
gjøremål og delhandlinger, kan eventuelt brukes som støtte til den taktile infor
masjonen. Det er viktig å være oppmerksom på at lydkilder er flyktige, noe som
gjør det mer krevende å få oversikt. Bruk av lyd alene kan også gjøre barnet
mindre aktivt i bruken av planene.
Når barnet kan kjenne på symbolet for «lei seg» når det er lei seg, eller «ri på
hest» når det gleder seg til en aktivitet, kan dette også hjelpe barnet til å fast
holde og konkretisere følelser og tanker rundt egne erfaringer og forventninger.

Oppmerksomhetsretting
Å kunne rette oppmerksomheten mot noe er av stor betydning for læring og
hukommelse. For barn med sterkt nedsatt syn, og særlig for barn med sammen
satte vansker, kan det være en stor hjelp å fremheve det som er viktig i situasjo
nen ved å gjøre det konkret og håndfast. Taktile symboler og planer kan være
nyttige hjelpemidler i en slik sammenheng.
Barn med sterkt nedsatt syn, kan ha problemer med å vite hvor de skal rette
oppmerksomheten sin fordi de ikke får med seg de meningsbærende holde
punktene i situasjonen. Noen barn har tilleggsvansker som gjør at de strever
med å delta i sosial samhandling. For disse kan det å ha felles oppmerksomhet
med andre bli særlig vanskelig.
Mange barn med autismespekterforstyrrelser har stor grad av selektiv oppmerk
somhet. De kan bli helt oppslukt av ting som interesserer dem i øyeblikket, og
da blir alt annet rundt dem uinteressant. Oppmerksomheten kan også være
kortvarig eller fraværende hvis interesse og motivasjon mangler. Når hendel
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ser og situasjoner knyttes til symboler og planer, kan dette bidra til å fange og
opprettholde barnets oppmerksomhet i sammenhenger der det strever med å få
oversikt og skille viktig fra uviktig.

Struktur som pedagogisk virkemiddel
Når vi snakker om struktur som pedagogisk virkemiddel, mener vi at tiltakene
og aktivitetene i stor grad er planlagte gjennom døgnet. Planlagte tiltak og
aktiviteter innebærer en systematikk i tilnærmingen og gir god mulighet for
individuell tilrettelegging.
Struktur innebærer tilrettelegging som skal rette oppmerksomhet mot hva som
er nødvendig og relevant informasjon for den enkelte. Det er viktig å huske på
at pauser og væremåter hos voksne også er en del av tilretteleggingen.
Med taktile symboler som en del av strukturen, får barnet bedre oversikt og
kontroll over dagen og hva som skal skje. Barnet kan selv skaffe seg informa
sjon når det ønsker det, uavhengig av voksnes initiativ eller hva nærpersoner
husker på å si i øyeblikket. Å få vite hva som skal skje i forkant og kunne sjekke
underveis, er dessuten et godt supplement til flyktige muntlige beskjeder.

Deltakelse og initiativ
Barnet må få mulighet til å engasjere seg i bruken av symbol- og plansystemet.
Barnet bør for eksempel være med på å gjøre endringer og holde orden på
symbolene. Slik kan bruk av taktile symboler og planer i seg selv bidra til at
barnet deltar mer aktivt.
Vår erfaring er at barn som bruker plansystemer, etter hvert tar initiativ i bruken
av systemene. De leter etter attraktive symboler og de tar initiativ til å snakke
om det de kjenner på. Deres evne til å holde oppmerksomheten rettet mot det
samme som samtalepartneren, øker også.
Å ta initiativ er vanskelig uten oversikt. Barn som er forberedt på hva som skal
skje, får mulighet til å foregripe med handling når de vet at situasjoner skal
komme. Vi har også erfart at barn som bruker plansystemer, lettere tar initiativ til
samtaler om ting og hendelser som de assosierer med symbolene, Symbolene
kan også hjelpe barnet til selv å komme på flere ting å snakke om, eller handle i
forhold til.

Å komme i gang med aktiviteter
Taktile planer og symboler kan på sikt fungere som et hjelpemiddel for barnet til
å drive seg selv gjennom en aktivitet uten at voksne setter dem i gang og styrer
aktiviteten. Arbeidsplanens symboler kan inneholde detaljene i arbeidsgangen i
aktiviteter som påkledning, dekking av bord eller pauseaktiviteter.
Taktile symboler og planer
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Det kan være vanskelig å velge
Valgsituasjoner kan være vanskelig for mange barn. Symbolbruk kan gjøre det
å velge mer overkommelig fordi valgalternativene blir konkrete og tydelige. Hvis
et barn har vanskelig for å velge bort noe, kan situasjonen gjøres enklere ved at
barnet bare velger hva det vil gjøre først eller sist.

Selvstendighet
Bruk av plansystemer kan gi barna gode erfaringer med å utføre handlinger på
en selvstendig måte. Barnet leser hva det har gjort, tar av symboler og legger
det i ”ferdigboksen”, for så å lese neste symbol. Dette er delhandlinger som
mange barn kan utføre uten hjelp fra andre. De er avgrensede og foregår på lik
måte hver gang. Slike handlinger kan være et skritt på veien til å utføre hand
linger selvstendig i rekkefølge i andre situasjoner.
Barna må få mulighet til å utvikle selvstendighet innenfor sitt utviklingspoten
sial. Avtrapping av hjelp i bruk av plansystemet er et viktig skritt på veien mot
at barnet kan utføre deler av en aktivitet selvstendig. For mange er det ikke et
mål å bli helt selvstendig, det kan være like verdifullt å gjøre noe sammen med
andre.

Glede seg
Det å glede seg til noe er viktig for alle barn. Symboler og planer kan tydelig
gjøre informasjon slik at det barnet gleder seg til blir mer konkret og tilgjengelig.
Barnet kan telle dager og uker til bursdager og høytider, eller til ferie og andre
viktige begivenheter. Hvis det skjer endringer, kan planene gi barnet mulig
het til å forholde seg til at ting blir annerledes enn forventet. Det kan til og med
bli mulig å glede seg selv om det er gjort endringer; det som står på planen er
bestemt og til å stole på.

Tidlige leseerfaringer
Symboler og planer som gir mening for barnet, kan bidra til at barnet får tidlige
leseerfaringer. Informasjonen planene gir blir viktig for barnet, og barnet vil
gjerne delta og lese selv.
Vi anbefaler å sette opp symbolene fra venstre mot høyre på planen slik at vi
følger samme konvensjon som leseretningen for punktskriftbrukere og lesere av
visuell skrift. Dette er et system både fagpersoner og nærpersoner rundt barnet
er vant med. En annen fordel med å sette opp symbolene horisontalt fra venstre
mot høyre, er at barnet kan lese flere symboler samtidig med begge hender. På
den måten kan de raskt få oversikt over hvilke og hvor mange hendelser det
er på planen. Hvis symboler plasseres ovenfra og nedover, må barnet holde
hendene i ulik høyde.
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En god planlegging
En vellykket innføring av taktile symboler og planer forutsetter god planlegging.
Før vi utformer og introduserer systemet for barnet, må vi gjøre en grundig kart
legging. Kartleggingen vil danne føringer for hvilke symboler vi velger.
Det er særlig fire forhold vi må ha god informasjon om når vi skal bestemme
oss for hvordan systemet og symbolene skal utformes. Vi må ha kunnskap om
barnets
•
•
•
•

interesser, forutsetninger og behov
synsfunksjon
symbolforståelse
taktile, perseptuelle og motoriske ferdigheter

Barn som mangler eller har et begrenset talespråk, kan ha behov for å bruke
systemet til å be om noe, formidle noe, spørre om noe, kommentere, vise
interesse for, velge eller lignende.
Først når vi har samlet tilstrekkelig informasjon om barnet og miljøet rundt, kan
vi begynne å vurdere hva barnet vil ha nytte av å bruke taktile symboler til, og
hvordan det vil være hensiktsmessig å utforme systemet. Spørsmål som må
avklares er:
•
•
•

Skal taktile symboler først og fremst brukes til å gi informasjon og oversikt,
eller bør de også dekke andre behov?
Hvilken type symboler skal barnet bruke?
Skal planene være stasjonære eller flyttbare?

Kartlegging av barnet og omgivelsene
Kartleggingen må omfatte både barnet og miljøet rundt. Slik kan vi få et godt
grunnlag for å gjøre de pedagogiske vurderingene som er nødvendig.
Informasjon kan samles gjennom å bruke både uformelle og mer standardiserte
kartleggingsverktøy. Eksempler på uformelle vurderinger kan være
•
•
•

observasjoner av barnet i ulike situasjoner og miljøer, gjerne ved hjelp av
videoopptak
samtale med pedagoger, foreldre og andre som kjenner barnet godt
sjekklister for å kartlegge barnets kommunikasjon, interesser og være
måter

Hvis det er mulig, bør slike uformelle kartleggingsverktøy suppleres med mer
formelle funksjonsutredninger og tester.

Taktile symboler og planer
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Sentrale spørsmål som må avklares i kartleggingen av barnet og miljøet er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva ser barnet?
Hva liker barnet og hva liker det ikke?
Hva forstår barnet og hvordan gjør det seg forstått?
Hva mestrer barnet og hva strever det med?
I hvilke situasjoner eller miljøer fungerer barnet godt / mindre godt?
Hvordan er barnets aktivitetsnivå? (høyt / lavt)
Hvordan reagerer barnet på sensorisk informasjon?
Hvordan bruker det hender og andre sanser til å skaffe seg informasjon?
Hvordan reagerer barnet på krav?

Kartleggingen vil gi viktig informasjon om hva barnet forstår, mestrer og trenger
for å få en god hverdag. Den vil gi oss et grunnlag for å vurdere hvilken tilrette
legging som er nødvendig for å gi barnet mulighet til å forstå, få oversikt, kunne
delta aktivt og påvirke omgivelsene.

Hva ser barnet?
Kunnskap om barnets synsfunksjon er viktig når vi skal avklare hva slags
symboler vi skal bruke. Symboler med vekt på taktile kvaliteter er aktuelt for
barn som er blinde eller for barn som ser så dårlig at de har liten eller ingen
praktisk nytte av synet sitt. En kombinasjon av taktile og visuelle kvaliteter er
aktuelt dersom barnet har nytte av synet, men trenger taktil informasjon som
ekstra støtte.
For barn som bruker synet funksjonelt, er det viktig å ta hensyn til kvaliteter som
størrelse, farger og kontraster. Størrelsen på symbolene må tilpasses barnets
synsfunksjon, og materialene må være visuelt interessante slik at barnet blir
motivert til å bruke synet. Det er viktig å velge klare, mettede farger og gode
kontraster slik at barnet får gode forutsetninger for å skille og gjenkjenne
symbolene. Riktig belysning styrker forutsetningene for å utnytte synet på en
best mulig måte.
Hvis barnet ikke kommuniserer med verbalspråk, kan det være en utfordring å
kartlegge synsfunksjonen. Det kan også gjøre det vanskelig å sette seg inn i
hvordan barnet tolker og forstår visuell informasjon. Mange formelle tester for
kartlegging av synsfunksjon forutsetter at barnet kan samarbeide og gi klare
svar og tilbakemeldinger. For en del barn med utviklingshemning, kommunka
sjonsvansker og/eller autismespekterforstyrrelser, kan dette være vanskelig.
Samtaler med barnets nærpersoner og grundige observasjoner av barnet i
mange ulike situasjoner, er ofte et viktig supplement til formelle tester.

22

Taktile symboler og planer

Hva slags symboler bør vi velge?
God kunnskap om barnets funksjonsnivå og symbolforståelse er nødvendig
når vi skal vurdere hvilke type taktile symboler barnet skal bruke. Vi må velge
symboler som barnet er i stand til å kjenne igjen, forstå og knytte mening til,
og barnet og nærpersonene må ha mulighet for å utvikle en felles forståelse
av hva symbolene representerer. Det å forstå at symboler har mening og kan
representere objekter, aktiviteter, handlinger, steder eller personer, er en gradvis
utviklingsprosess. Symbolsk forståelse begynner som en generell kommunika
sjonsprosess mellom barnet og nærpersonene, og vokser fram på basis av
relevante og meningsfulle erfaringer.
For de minste barna og barn som befinner seg på tidlige utviklingstrinn, kan
det være vanskelig å forstå at symbolene representer noe annet enn seg selv.
For denne gruppen er det ofte vanlig å bruke taktile symboler som har en nær
sammenheng med det de refererer til. Symbolene er gjerne konkreter eller
deler av konkreter, enten gjenstanden selv eller deler av gjenstander. Ut fra en
slik tenkning kan det være naturlig å bruke en bleie som symbol for stellesitua
sjonen, barnets badebukse eller badedrakt som symbol for svømming eller en
bjellekrans som symbol for morgensamlingen eller en musikkaktivitet.

Dagkasse med konkreter for aktivitetene
morgensamling, spise, skifte bleie og
massasje.

Konkreter brukt til å illustrere sanger i en
sangstund.

Taktile symboler og planer
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For barn som forstår mer abstrakte symboler, trenger vi ikke være så opptatt
av at det skal være stor likhet mellom symbolene og det de står for. Da kan
en boks med ris symbolisere en lytteoppgave, forskjellige småting limt på en
trebrikke kan representere en sorteringsaktivitet eller en bit av en myk pute kan
symbolisere en føleoppgave. Symbolene bør ha enkle former og overflater slik
at de er lette å oppfatte, og det bør være så enkelt som mulig å skille symboler
fra hverandre.

Symbol for lytteoppgave

Symbol for sorteringsopp
gave

Symbol for føleoppgave

Punktskrift eller andre taktile skriftsystemer, representerer det høyeste nivået
i hierarkiet av symbolske systemer. Et plan- og kommunikasjonssystem med
symboler i punktskrift, er aktuelt for barn som har utviklet funksjonelle lese- og
skriveferdigheter. En fordel med å bruke systemet i punktskrift, er at det er stan
dardisert. Det er også raskt og enkelt å lage symboler, lett å frakte med seg og
systemet blir relativt lite plasskrevende.
Hvis barnet skal bruke punktskrift på sikt, bør punktskrift introduseres så tidlig
som mulig. En kombinasjon av taktilt materiale og punktskrift bør da festes på
symbolet

Punktsymbol for lytteoppgave

24

Punktsymbol for
sorteringsoppgave
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Punktsymbol for føleopp
gave

Ta hensyn til taktile, perseptuelle og motoriske forutsetninger
Når vi skal lage taktile symboler, må vi kartlegge barnets taktile, perseptuelle
og motoriske forutsetninger. For at den pedagogiske tilretteleggingen skal bli så
god som mulig, er det nødvendig å finne ut:
•
•
•

Hvordan barnet bruker hendene for å utforske objekter?
Hvilke typer materialer barnet liker eller ikke liker å undersøke?
Hvilke type objekter og gjenstander barnet kjenner igjen?

Noen barn har sensoriske vansker som gjør at de er over- eller undersensitive
for taktile stimuli. De kan også ha vansker med å bearbeide, tolke og forstå
taktil informasjon. Det er viktig å ta hensyn til denne type vansker når vi velger
materialer.
For å avgjøre om plansystemet skal være stasjonært eller flyttbart, må vi
vurdere barnets motoriske forutsetninger. Prinsippet må være at planene og
symbolene er lett tilgjengelig der barnet trenger dem og når det trenger dem.
Vår erfaring er at flyttbare systemer er mest praktisk og hensiktsmessig for de
fleste. Planer kan festes med borrelås på fast plass på veggen eller bordet i rom
der barnet er kjent. Planene kan da flyttes dit barnet har bruk for dem.

Praktiske tips når du skal lage symboler og planer
Bakgrunnen til de taktile symbolene fungerer godt med en størrelse på
ca. 7x7 cm. Symboler med kun punktskrift, kan ha en høyde på ca. 3 cm.
Bredden bestemmes av lengden på ordet. Bakgrunnen kan lages i trefinér,
hardplast eller lignende. Bruk gjerne lik bakgrunn for alle symbolene, i alle
fall i begynnelsen. Da blir det mer tydelig for barnet at alt med slik bakgrunn
representerer noe som skal skje.
Fest en borrelåsbit (myk side, ca 1x1 cm) på baksiden av symbolet. Nederst
på symbolet skriver du symbolets navn (det begrepet alle i barnets miljø har
blitt enige om å bruke for aktiviteten). Navnet kan skrives bare i visuell skrift
eller i visuell skrift med punktskrift limt oppå.
Planene kan ha ulik lengde avhengig av hvor mange aktiviteter de skal
dekke. Dagsplanen blir som oftest lenger enn en plan for en enkeltaktivitet.
Høyden bør være minimum 8 cm slik at det blir en tydelig taktil forskjell på
planen og symbolene som festes på planen. Hvis planen blir veldig lang, kan
den deles i to og hengsles slik at den kan brettes når den tas med til de ulike
aktivitetene. Lim en langsgående borrelås (hard side) på midten av planen
og fest symbolene etter hverandre på borrelåsen.

Taktile symboler og planer
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En god start
Når vi introduserer barnet for symboler og plansystemer, er det viktig å starte i
det små. Sammen med kunnskap om hva det enkelte barnet kan forholde seg til
og forstå, er det barnets behov for oversikt, informasjon og støtte som må være
styrende for valgene vi gjør.
Det er lurt å starte med noen få symboler og utvide etter hvert som barnet får
erfaring og begynner å knytte mening til symbolene. Hvis vi innfører for mange
symboler samtidig, risikerer vi at barnet ikke forstår hensikten eller blir overvel
det av for mye informasjon.
Mange har god erfaring med å introdusere enkeltsymboler eller få symboler i
en situasjon barnet kjenner og liker godt. Det er imidlertid ingen forutsetning at
situasjonen er kjent. Symbolene kan gjerne innføres i en aktivitet som er ny for
barnet. Det bør da være en aktivitet som barnet er særlig interessert i, har glede
av, og som er av relativt kort varighet.

Gi barnet mange og hyppige erfaringer
Når vi introduserer symbolene, er det viktig at vi presenterer dem umiddel
bart før situasjonen eller handlingen de står for. Det er også viktig at barnet
får mange og hyppige erfaringer med de samme symbolene, slik at det så
raskt som mulig assosierer dem med det de står for. Vi anbefaler å starte med
symboler i aktiviteter som kan gjennomføres flere ganger per uke.
Ofte er det en fordel å introdusere barnet for en enkel aktivitetsplan med noen
få symboler som står for helt klart avgrensede aktiviteter. Det kan for eksempel
være en arbeidstime som består av aktivitetene lese bok, føleoppgave og velge
aktivitet. Eller det kan være en musikktime som består av aktivitetene synge en
sang, spille en sang på cymbal, bruke mikrofon gjennom en sang og «ha-det»
sang.

Vi kan la barnet kjenne på et enkeltsymbol for aktiviteten
som skal foregå – for eksempel synge i mikrofon.
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Vi kan introdusere barnet for en enkel aktivitetsplan med noen få symboler.

Når vet vi at barnet har forstått symbolene?
Noen barn begynner ganske raskt å knytte mening til symbolene. Andre trenger
lengre tid før de begynner å kjenne dem igjen. Barnas gjenkjenning og forstå
else vil komme til uttrykk gjennom forventningsreaksjoner og/eller foregripelser.
Forventningsreaksjoner kan være at barnet smiler eller viser andre positive
kroppslige uttrykk når det kjenner på symboler for aktiviteter det liker godt. Det
kan også være at barnet forsøker å dytte eller ta bort brikker for mindre popu
lære aktiviteter eller bytter om på rekkefølgen slik at attraktive aktiviteter
kommer først. Noen ganger kommer kanskje barnet med assosiasjoner knyttet
til symboler det kjenner på.
Eksempler på foregripelser kan være at barnet viser forståelse eller gjen
kjenning ved å ta initiativ: Strekke seg mot noe, gå mot steder der bestemte
aktiviteter pleier å foregå eller på andre kroppslige måter vise at det er klart til
aktiviteten. Barna kan også vise foregripelser ved at de kjenner på planen med
spredte fingre og begge hender slik at de kan oppfatte flest mulig symboler
samtidig.

Praktiske råd for bruk av aktivitetsplaner
Barn kan ha forskjellige rutiner for bruk av aktivitetsplaner. For mange er det
naturlig å gå gjennom hele planen i starten av økten. Deretter rettes oppmerk
somheten mot symbolet for den første aktiviteten, og den starter umiddelbart.
Etter at den første aktiviteten er ferdig, hentes planen fram igjen og barnet tar
av det første symbolet som legges på et fast sted, gjerne i en «ferdigboks». Den
samme prosedyren gjentas for de andre delaktivitetene til alle er gjennomført og
planen er tom. Da kan barnet få kjenne på den tomme planen. Det gir en tydelig
markering av at økten er ferdig.
Ferdigboksen kan være en eske, en pose eller lignende som får en fast plasse
ring, gjerne på barnets høyre side. Ofte er det hensiktsmessig å ha flere slike
bokser rundt i miljøet slik at vi slipper å frakte den med oss fra sted til sted.
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Ferdigboks brukt av et barn som
bruker en plan med taktile symboler.

Ferdigboks brukt av et barn som
bruker en plan i punktskrift.

Noen barn trenger tid før de begynner å vise interesse for nye ting. For å moti
vere barnet kan den voksne la barnets hender streife raskt over planen før
første aktivitet starter. Slik kan barnet få en fornemmelse av symbolene, men
uten at hele planen gjennomgås. Oppmerksomheten rettes i stedet direkte
mot den første aktiviteten på planen. Etter hvert som barnet får erfaring med
sammenhengen mellom symbolene og aktivitetene, blir det naturlig å gå
gjennom hele planen på forhånd.
I startfasen anbefaler vi å variere rekkefølgen på delaktivitetene fra gang til
gang, hvis ikke det er bestemte grunner som tilsier noe annet. Målet er at
barnet skal knytte symbolene til aktivitetene de står for, og ikke til rekkefølgen
de kommer i. Barnet må få den hjelpen og tiden det trenger for å gjøre seg kjent
med symbolene. Vær varsom med å forvente at barnet skal si symbolets navn
riktig. Hvis vi legger inn små pauser i lesingen, sier barnet ofte symbolets navn
av seg selv når det er motivert for det.
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Tre barn – innføring av aktivitetsplaner
Hedda 6 år
Hedda hadde akkurat begynt på skolen da vi møtte henne. Hun var blind og
hadde store bevegelses- og kommunikasjonsvansker. Hun hadde også en
epilepsi som var vanskelig å regulere. Funksjonskartlegginger viste en forsinket
utvikling på alle områder. Hedda kommuniserte med gester, lyder, enkeltord og
korte setninger. Verbalspråket var utydelig og preget av faste fraser. Hun var
glad i musikk, utforsking av leker, sosial kontakt og fysisk-motoriske aktiviteter.
Hun ville helst bare være sammen med voksne.
Det siste året hadde Hedda hatt en betydelig økning i utfordrende atferd. Hun
kunne hyle, slå, klype og lugge seg selv eller andre. Eller hun kunne dunke
hodet hardt mot vegger eller gjenstander til noen stoppet henne. En bred kart
legging viste at utfordringene særlig oppsto når dagsformen til Hedda var dårlig,
når hun ble introdusert for nye aktiviteter og når hun var sammen med nye
voksne. Endringer i rutiner kunne også utløse uønsket atferd.
Kartleggingen viste at Hedda trengte større oversikt, mer skjerming og en
tettere struktur på dagen. Vi ble enige om å innføre taktile symboler og jobbe
med kommunikasjon slik at hun fikk mer akseptable måter å formidle ønsker og
behov på.
Personalet laget en aktivitetsplan for en liten arbeidsøkt på 5–10 min. Planen
inneholdt symboler for å jobbe med former, bruke talemaskin og tegne. Dette
var aktiviteter Hedda kjente og likte godt. Personalet samarbeidet om å finne
gode symboler og planlegge introduksjonen. Det ble bestemt at pedagogen
skulle gjøre de første utprøvingene.
Hedda ble introdusert for aktivitetsplanen. Hun fikk først kjenne på symbolene
mens pedagogen fortalte hva de skulle gjøre, altså hva symbolene represen
terte. De dvelte ikke lenge ved hvert symbol, men Hedda fikk mulighet til å utfor
ske til hun var ferdig. Så rettet pedagogen oppmerksomheten mot det første
symbolet og fant umiddelbart fram tegnesakene som de skulle jobbe med. Når
aktiviteten var ferdig, tok de av symbolet sammen og la det i ferdigboksen.
Samme framgangsmåte ble brukt for de to neste aktivitetene. Til slutt fikk Hedda
kjenne på den tomme planen, mens pedagogen fortalte at «nå er arbeidsøkta
ferdig».
Den første tiden ble aktivitetsplanen brukt nesten hver dag. Den inneholdt alltid
de samme aktivitetene, men rekkefølgen varierte. Ferdigboksen ble plassert på
Heddas høyre side godt innen rekkevidde, men langt nok unna til at den ikke
kom i veien.
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Personalet opplevde at Hedda begynte å vise positive forventningsreaksjoner
når planen kom. De erfarte også at den utfordrende atferden hennes avtok.
Etter et par uker bestemte de seg for å innføre taktile symboler i en ny aktivitet.
Gradvis ble det innført tilsvarende planer for andre aktiviteter, og alle voksne tok
dem i bruk.

Terje 8 år
Terje hadde gått et år på skolen i sitt nærmiljø da vi ble kjent med ham. Han fikk
opplæring sammen med klassen sin i litt under halvparten av skoletiden. Resten
av tiden fikk han opplæring i eget grupperom. Terje var blind uten lyssans fra
fødselen. Han hadde moderat utviklingshemning og autismevansker. Funksjonskartlegginger viste en ujevn evneprofil med forsinket utvikling på flere områder,
og med gode ressurser på andre områder.
Terje var musikalsk, han husket tidligere opplevelser med stor nøyaktighet,
og han hadde en svært god orienteringsevne. Terje kunne delta i samtaler
og lettest i samtaleemner som var knyttet til egne interesser (om alle typer
stoler, ting som lager lyder og ulike kjøretøy og deres motorlyd). Han likte også
å snakke om ulike typer brus, godteri og annet snacks. Samtalene var ofte
vanskelige å avslutte og de tok Terjes oppmerksomhet bort fra andre aktiviteter
og oppgaver.
Terje klarte ikke å sette i gang aktivitet som andre hadde planlagt. Han kunne
utføre deler av oppgaver alene, men han trengte støtte og hjelp underveis for å
«drive seg» gjennom oppgavene.
Skolen hadde lagt godt til rette for aktiviteter som var knyttet til å kjenne, under
søke, sammenlikne og kategorisere. Aktivitetene var blant annet tilrettelagt med
tanke på at Terje på sikt skulle kunne lese punktskrift. Oppgavene ble utført inne
på grupperommet sammen med en pedagog. Det var pedagogen som hentet alt
materiell, satte det foran Terje og ryddet vekk etterpå.
For at Terje skulle bli mer delaktig og selvstendig, ble det laget en taktil aktivi
tetsplan. Tanken var at planen ville gi Terje mer oversikt over hva han skulle
gjøre og hvor lenge aktiviteten skulle vare. Materiell som skulle brukes i aktivi
tetene, ble lagt i kurver som ble merket taktilt og plassert lett tilgjengelig i hylle
på veggen.
Fordi Terje ikke leste punktskrift, ble det utarbeidet taktile symboler for opp
gavene på grupperommet. Planen fikk symboler for «snakke», «skrive punkt»,
«lese punkt» og «høre på lyder». Symbolene ble lagt i rekkefølge i underkant
av planen. Pedagogen lot Terje kjenne på symbolet for å snakke, og sammen
festet de symbolet helt til venstre på planen. Deretter gjorde de det samme med
resten av symbolene.
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Når alle symbolene var på plass, ledet pedagogen Terje til å kjenne på det
første symbolet, «snakke». Han lot Terje velge et tema han ville snakke om og
hjalp Terje til å avslutte snakketemaet etter en rimelig økt. De tok så av symbo
let og la det i ferdigboksen som sto på høyre side av planen. Deretter kjente
de på symbol nummer to, «skrive punkt». Denne oppgaven besto i å hente ark
og punktskriftmaskin fra hyllen. Hyllen var ryddig og plassen for materiellet var
merket taktilt med tilsvarende symbol som det som var festet på planen. Det tok
ikke lang tid før Terje på egen hånd kunne hente punktmaskinen og oppgavearket.
«Lese punkt» ble utført på samme måte. Arket Terje skulle lese lå plassert i
merket kurv som var plassert i hyllen. Terje hentet kurven, satte den til venstre
for seg på pulten, tok ut arket, og leste med hjelp fra lærer det som sto på arket.
Deretter ryddet han kurven og arket vekk, tok av symbolet for oppgaven og la
det i ferdigboksen. Til slutt kjente Terje på siste symbol, «høre på lyder», og
hentet tilsvarende kurv fra hyllen. Oppi denne kurven lå opptaksmaskin (Daisy
spiller) hvor ulike motorlyder Terje likte var spilt inn.
Aktivitetsplanen fungerte raskt som en god hjelp for Terje til å jobbe konsentrert
om oppgavene som sto på planen. Gjennomføringsevnen og selvstendigheten
hans økte. Ønsket om hele tiden å snakke om egne interesseområder ble
dempet, og vi kan anta at dette skyldtes at Terje var tilfreds med at det fantes
et symbol på planen som ga ham anledning til å snakke. Det virket sikkert også
positivt inn at Terje selv kunne bestemme når i økten han ønsket å snakke. Etter
hvert ble det utarbeidet aktivitetsplaner for uteskolen, valg av sanger å spille
på musikkskolen og for aktiviteter inne i klassen. Det ble også laget planer for
spesielle begivenheter hjemme, blant annet for selskap og ferieturer.

Nora 12 år
Nora var 12 år og fikk opplæringstilbud i en spesialavdeling i kommunen sin.
Hun var født blind og hadde autisme og moderat utviklingshemning. Funksjonskartlegginger viste en ujevn utviklingsprofil og store utfordringer knyttet til regu
lering av atferd. Hun hadde også store kommunikasjons- og forståelsesvansker.
Nora var hypersensitiv for lyd og hadde mye uro og angst. Humøret kunne
svinge raskt fra strålende smil til gråt og fortvilelse. Ofte kunne hun kaste gjen
stander eller skade seg selv. Det var problematisk å komme i gang med og
holde i gang aktiviteter, og hun var avhengig av hjelp i alle situasjoner. Nora
hadde også mange ressurser. Hun hadde lært å lese punktskrift, hun var svært
musikalsk og kunne mange sangtekster og melodier.
Da vi møtte Nora, var taktile symboler allerede i bruk på skolen. Hver morgen
satte personalet opp en dagsplan som ble gjennomgått med henne. Planen ble
sjelden brukt ved overganger. En kartlegging viste at Nora trengte en tett struk
tur i alle aktiviteter. Hun var svært sårbar for avvik og endringer og hadde behov
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for oversikt langt utover det faste rutiner og kjente personer kunne gi. Det var
viktig at valg og påvirkning foregikk på en strukturert måte. Hvis det ble for mye
rom for forhandling, kunne situasjonen ende i tvangspreget atferd og utagering.
For å hjelpe Nora, innførte skolen aktivitetsplaner. Personalet startet med en
plan for en morgensamling som var fast hver dag. Innenfor denne planen ble
også valg strukturert slik at det ble tydelig når Nora kunne bestemme. Planen
fikk symboler for de faste sangene som skulle synges, et symbol for «velge
sang» og et symbol for «Nora bestemmer». Siden Nora hadde utviklet funk
sjonelle leseferdigheter, ble symbolene laget i punktskrift. Hele planen ble gjen
nomgått i begynnelsen av timen. Nora fikk lese hva som sto, og spesialpeda
gogen ga nødvendig støtte gjennom muntlig informasjon. Mens aktivitetene
pågikk, hadde Nora planen ved siden av seg slik at hun stadig kunne sjekke
den. Ved overganger ble planen alltid tatt fram, og Nora fikk ta av aktiviteten de
var ferdig med og putte den i ferdigboksen. Så leste hun neste brikke og aktivi
teten startet umiddelbart. Hun fikk lese hele planen hvis hun ønsket, men peda
gogen tok ikke initiativ til dette.
Da aktivitetsplanen var godt etablert og personalet hadde samkjørt rutinene for
bruk, ble tilsvarende planer innført i flere situasjoner. Nora fikk aktivitetsplaner
for gymtimer, turer, musikktimer og matlagingsaktiviteter. Personalet opplevde
at hun raskt viste forventningsreaksjoner til symbolene. Når planen ble hentet
fram, var hendene umiddelbart framme for å lese. I mange situasjoner ble
symbolene en starthjelp for henne slik at hun kom raskere i gang med aktivite
ter.
Utfordringene knyttet til overganger var fortsatt store, men planene bidro til å
gjøre det enklere å holde fast på det som skulle skje og bruke den tiden som var
nødvendig for å komme videre. Nora kunne fortsatt be om ting som ikke stod på
planen, men det ble lettere for henne å akseptere og utsette egne ønsker når
planen var styrende for hva som skulle skje.
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Flere planer – nye funksjoner
Mange barn har behov for oversikt utover her-og-nå-situasjonen. Da vil det
være aktuelt å innføre dagsplaner og etter hvert kanskje også ukes-, månedseller årsplaner. Mange barn vil også ha nytte av å bruke taktile symboler som
støtte for valg, som hukommelseshjelp eller for å uttrykke seg.
Etter hvert som barnet begynner å knytte mening til symbolene, kan vi gradvis
bygge ut systemet til flere situasjoner og nye funksjoner. På hvilket tidspunkt det
er riktig å introdusere barnet for flere typer planer, må vi vurdere for hvert enkelt
barn. De individuelle forskjellene er store.
Vår erfaring er at det ofte er fornuftig å innføre aktivitetsplaner i flere situasjoner
før barnet presenteres for en hel dagsplan. Innenfor en enkeltaktivitet er det
enklere å introdusere nye symboler gradvis og sørge for at barnet får mange og
hyppige erfaringer med dem.
En dagsplan består av mange aktiviteter. Hvis barnet ikke kjenner en del av
symbolene før dagsplanen introduseres, vil det møte mange nye symboler på
kort tid. Symbolene på en dagsplan dekker dessuten mange aktiviteter på et
mer overordnet nivå, for eksempel «tur» eller «arbeidsøkt». Mange barn trenger
oversikt på et mer detaljert og konkret nivå for å forstå.

Når kan vi innføre dagsplaner?
For de fleste barn vil det være naturlig å innføre dagsplanen når barnet er fortro
lig med aktivitetsplaner og har lært en del symboler. Om og når det skal inn
føres dagsplaner, avhenger av hvilken informasjon barnet trenger og hvor mye
informasjon det klarer å forholde seg til samtidig. Noen barn har tidlig behov for
oversikt både over det som skal skje her og nå og det som skal skje senere. For
andre barn kan slik informasjon være overveldende.

Hvilken informasjon bør symbolene på dagsplanen inneholde?
Når vi skal lage en dagsplan, må vi vurdere hvilken informasjon barnet har
behov for utover det å vite hva som skal skje og når noe skal skje:
•
•
•

Trenger barnet å vite hvor aktivitetene skal foregå?
Trenger barnet informasjon om hvem det skal være sammen med i de
ulike aktivitetene?
Har barnet behov for informasjon om hvor lenge aktiviteten skal vare eller
hvor mange ganger den skal gjentas?

Det grunnleggende prinsippet er at barnet skal få den informasjonen det
trenger, og ikke mer.
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Symbol med knapp som viser hvem
barnet skal være sammen med

Liste som viser oversikt over
hvilke knapper som symboliserer
forskjellige voksne

Hvordan kan vi gi informasjon om sted og personer?
Hvis barnet trenger informasjon om hvor en aktivitet skal foregå, kan vi illustrere
dette på flere måter. For barn som kan se farger, kan vi for eksempel bruke
fargekoder som bakgrunn på symbolene. For blinde barn kan vi bruke over
flater med ulik struktur. Aktiviteter som foregår i klassen kan for eksempel ha en
gul eller glatt bakgrunn, mens aktiviteter som foregår på arbeidsrommet kan ha
grønn eller lett ruglete bakgrunn. Til glatte overflater kan vi bruke materiale som
kontaktpapir eller voksduk. Fint sandpapir eller myggnetting kan brukes som
ruglete overflater hvis barnet ikke synes det er ubehagelig å kjenne på dette.
Et alternativ til fargekoder og ulik struktur som bakgrunn, er å bruke ulike typer
innramming rundt symbolene. En sirkel rundt objektet for en aktivitet kan for
eksempel vise at aktiviteten skal foregå i klasserommet, en firkant kan vise at
den skal være på arbeidsrommet, mens en trekant kan fortelle at aktiviteten er
lagt til musikkrommet. Den enkelte pedagogen må vurdere hva som gir tydelig
og klar informasjon og hva som virker minst mulig forstyrrende for det øvrige
innholdet på symbolene.

Symboler med ulik farget eller taktil
bakgrunn for å illustrere hvor aktiviteten
skal foregå.
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Symboler med ulike innramming for å
illustrere hvor aktiviteten skal foregå.

Hvis barnet har behov for å vite hvem det skal være sammen med i de ulike
aktivitetene dagen består av, bør symbolene inneholde informasjon om dette.
Selv om mange barn husker godt og relativt raskt knytter faste personer til
kjente aktiviteter, kan de likevel ha behov for oversikt over hvem som kommer
og når de kommer. Ofte kan uforutsette forhold gjøre at vi må endre oppsatte
planer. Da kan det være viktig for barnet å få tydelig informasjon om hvem det
skal være sammen med.
En enkel måte å vise hvem som kommer når, er å bruke knapper som kan
festes på symbolene. Knapper tar liten plass, de er enkle å få tak i og de finnes
i mange og ulike størrelser og fasonger. Hvis vi fester dem på symbolene med
«Tac-it», kan vi enkelt bruke de samme symbolene for aktiviteten til flere perso
ner. Da kan vi også raskt gjøre endringer når uforutsette ting skjer.

Praktiske råd for bruk av dagsplaner
Rutinene for bruk av dagsplaner er forskjellige fra barn til barn. Det varierer
også i hvilken grad barna kan være med på å påvirke innholdet, for eksempel
å velge aktiviteter eller rekkefølgen på aktivitetene. For noen er det best at
nærpersoner setter opp planen slik at den er klar når barnet kommer. Andre
barn vil ha stor glede av å være med på denne prosessen.
Mange foretrekker å gjennomgå hele planen på begynnelsen av dagen. For
andre kan det være mer hensiktsmessig å konsentrere seg om den aktiviteten
som kommer først. Nærpersonen kan da eventuelt bare vise barnet at det står
mange aktiviteter på planen i dag.
Det er viktig å markere en tydelig start og slutt på aktivitetene. Barnet bør
derfor alltid få kjenne på dagsplanen før aktiviteten starter og så ta av symbolet
og legge det i ferdigboksen når aktiviteten er ferdig. Mellom aktivitetene er det
vanligvis ikke nødvendig å gå gjennom hele planen med mindre barnet selv tar
initiativ til dette.
Forflytninger krever mye oppmerksomhet, spesielt hvis barnet ikke har lært
veien dit de skal. Mange har derfor nytte av å ha planen med seg rundt til de
ulike aktivitetene. Slik kan de sjekke planen på nytt hvis det er noe de lurer på.
De slipper også å gå tilbake til planen hver gang de har avsluttet en aktivitet og
er klar for en ny.
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Innføring av dagsplaner
Hedda
Etter noen måneder var Hedda kjent med mange symboler, og aktivitetsplaner
var i bruk i de fleste situasjoner på skolen. Personalet opplevde at planene
tydeliggjorde informasjonen, og at de ga Hedda god støtte til å få oversikt.
De registrerte at hun ofte spurte etter symboler hvis informasjon bare ble gitt
verbalt, og de mente at hun nå ville ha nytte av å få større oversikt over innhol
det i hele skoledagen sin.
Personalet var fortsatt usikre på hvor mye informasjon Hedda kunne forholde
seg til samtidig. De opplevde at det var viktig for henne å få informasjon om hva
og hvor mye som skulle skje, men at hun ikke var spesielt opptatt av hvem hun
skulle være sammen med eller hvor aktiviteten skulle foregå. Vanligvis var hun
sammen med en fast kjerne av voksenpersoner og aktivitetene foregikk på faste
steder. Før de prøvde seg på egenhånd fikk personale som var nye for Hedda,
flere opplæringsøkter sammen med personale som kjente Hedda og hennes
taktile symbolsystem godt.
Dagsplanen til Hedda fikk symboler for de ulike aktivitetene hun skulle gjen
nomføre i løpet av skoledagen. Informasjon om hvem hun skulle være sammen
med og hvor aktiviteten skulle foregå ble utelatt fra symbolene. Slik informasjon
ble i stedet gitt verbalt når Hedda hadde behov for det. Planen kunne inneholde
symboler for
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samling i klassen
sangstund
tema
aktiviteter ved bordet
leketime
fysisk trening
spising
toalettbesøk
musikktime
riding
svømming
ulike turer
taxi hjem

I starten valgte læreren å sette opp dagsplanen i forkant, slik at den var klar når
Hedda kom. De gikk ikke gjennom hele planen sammen, men Hedda fikk kjenne
på symbolene som viste at skoledagen bestod av mange aktiviteter. Hedda
gledet seg ofte til aktiviteter som skulle komme, men strevde med å forstå og
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akseptere at de ikke kom med en gang. Når det var behov for det, fokuserte de
derfor på symboler for aktiviteter hun gledet seg til, samtidig som Hedda fikk
kjenne at det var mange symboler som kom før disse aktivitetene.
Det var fortsatt viktig for Hedda å få en detaljert oversikt over innholdet i aktivi
teter som riding, svømming, tur til biblioteket og jobbing ved bordet. Aktivitets
planer ble derfor hyppig brukt som underplaner til symbolet som nå markerte
disse aktivitetene på dagsplanen. Det var også viktig for Hedda å skille mellom
ulike turer i nærmiljøet. På dagsplanen fikk hun derfor forskjellige symboler for
aktiviteter som tur i skogen, tur til vannet, tur i nærmiljøet og tur til butikken.

Terje
Terje forsto raskt symbolene og gangen i aktivitetsplanen sin, og at den fungerte
som en slags mini-timeplan for arbeidsøkten. Det ble vurdert at Terje også
hadde behov for en oversikt over skoledagens timeplan. Han trengte informa
sjon om hvilke timer han skulle delta i sammen med klassen og hvilke timer
som skulle foregå på grupperommet.

Terje leser dagsplan med symboler mens
han står ved bordet.

I tillegg var det viktig for ham å vite hvem som skulle være sammen med ham
i friminuttene. Terje hadde en voksen person med seg i friminuttene, men i
begynnelsen av skoleåret var det litt tilfeldig hvem som dukket opp. Denne
usikkerheten gjorde at Terje ofte ble urolig før friminuttene. Han spurte gjen
tatte ganger hvem som skulle komme. Løsningen ble å lage en plan over hvilke
voksne som hadde ansvar for hvilke friminutt. De som skulle være sammen
med Terje i friminuttene fikk hver sine faste knapper. Disse ble festet på friminuttsymbolet avhengig av hvem som skulle være friminutthjelp.
Dagsplanen inneholdt symboler for hvilke timer som var på planen for den aktu
elle dagen. Dagsplanen kunne inneholde symboler for
•
•
•

skolefritidsordningen
samling i klassen
musikkgruppe på grupperom
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

friminutt
arbeidsøkt på grupperommet
spise med klassen
friminutt
arbeidsøkt på grupperommet
friminutt
gym med klassen
avslutning i klasserommet
skolefritidsordningen
taxi hjem

Hvis undervisningen skulle foregå i klasserommet, ble symbolene merket med
ramme rundt objektet som symboliserte aktiviteten. Knappesymboler for alle
lærerne Terje skulle være sammen med i løpet av dagen, ble festet på symbole
ne. Når det var vikar, ble det satt inn en vikarknapp istedenfor den opprinnelige
lærerens knapp.
Når klassen dro på tur, ble det satt opp symbol for tur på dagsplanen ut fra når
turen skulle være på dagen. Terje fikk en egen turplan/aktivitetsplan for turen.
Etter turen ble dagsplanen tatt fram igjen, slik at Terje kunne se at aktivitetene
som gjensto var de tre aktivitetene avslutte i klassen, SFO og taxi hjem.

Nora
Nora forstod raskt at punktskriften på aktivitetsplanen gav informasjon om hva
som skulle skje og søkte aktivt etter teksten når planer ble presentert. Ofte
kommenterte hun også innholdet på brikkene. Snart var planene godt etablert
både på skolen og hjemme. Nå kunne fokus rettes mot å videreutvikle dags
planen hun allerede hadde, men i begrenset grad brukte. Personalet kartla
behovet for nye symboler, de produserte aktuelle brikker og brukte tid på å
avklare rutiner for bruk. Det ble vurdert at Nora først og fremst trengte oversikt
over innholdet i dagen sin. Det var relativt få personalbytter i løpet av en dag,
og alle aktiviteter foregikk enten på den faste basen, på kjente steder i nærmil
jøet, i spesialrom eller hjemme. Informasjon om personer og steder ble derfor
valgt bort.

Nora leser dagsplan i punktskrift mens hun
sitter på gulvet.
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På ettermiddagstid i uka og noen døgn i måneden hadde Nora et privat avlast
ningstilbud hjemme. Det var en relativt fast plan for hvilke aktiviteter som skulle
foregå i avlastningstilbudet og hvem som skulle jobbe. Likevel oppsto det ofte
endringer på grunn situasjoner som personalbytte og fravær. Dette skapte mye
usikkerhet og uro hos Nora. Foreldrene og personalet så at hun brukte mye
energi på å lure på hvem som skulle komme og hva som skulle skje. Det ble
vurdert at Nora trengte en ukeplan som viste hvilke aktiviteter som skulle foregå
og hvilket personale som skulle være sammen med henne. På denne måten
ville det bli lettere å tydeliggjøre endringer og gi oversikt over hva som skulle
skje lenger fram i tid.
Ukeplanen ble utformet i punktskrift med en kolonne for ukedagene, en kolonne
for hovedaktivitetene som skulle foregå og en kolonne med navn på personalet
som skulle jobbe. En vanlig uke kunne for eksempel se slik ut:

Ukedag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Aktiviteter
Skolen. Tur til heia
Skolen. Riding
Skolen. Besøke hoppe
rommet
Skolen. Svømming
Skolen. Musikkskolen
Besøke mormor og morfar
Bake. Båttur

Personale
Per og Kari
Ola og Liv
Lars og Anne

Kveld/natt
Mamma og pappa
Mamma og pappa
Lars og Anne

Per og Kari
Ola og Liv
Mamma og pappa
Mamma og pappa

Mamma og pappa
Mamma og pappa
Mamma og pappa
Mamma og pappa

Ukeplanen inneholdt også en egen kolonne for kveld/natt som viste om Nora
skulle være sammen med foreldrene eller ha avlastning på kvelden/natta.
Avlastning på kvelds- og nattestid forekom bare noen få dager i måneden. Det
var derfor særlig viktig for Nora å få hjelp til å holde oversikt over disse hendel
sene.
Ukeplanen ble hengt opp ved siden av dagsplanen slik at Nora kunne sjekke
den ved behov. Som en fast rutine, satte foreldrene den opp hver søndag
sammen med Nora. Når det oppstod forandringer, ble planen tatt fram og hun
fikk være med å gjøre nødvendige endringer sammen med en voksen.
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Forandringer i planen – hva gjør vi?
Noen barn er spesielt sårbare for forandringer. Da bør vi så langt det er mulig
unngå å avvike fra det som er planlagt. Vi bør heller tilpasse varighet og omfang
på aktivitetene som står på planen når det er nødvendig. Andre barn takler at vi
legger til aktiviteter de tar initiativ til, eller at vi fjerner planlagte aktiviteter hvis
tiden ikke strekker til.
Noen ganger oppstår det situasjoner som gjør at vi ikke har noe valg. Personer
kan bli syke eller svømmebassenget kan være stengt. Da må den voksne
forklare barnet hva som må endres og hvorfor. Barnet må også få være med
på å forandre planen ved å fjerne symbolene for aktivitetene som faller bort og
erstatte dem med det som kommer i stedet.

Vi må utvikle systemet i takt med barnets utvikling
Et taktilt plan- og kommunikasjonssystem skal ikke være statisk. Etter hvert som
barnet lærer og forstår mer, må systemet videreutvikles slik at det dekker nye
behov og åpner for nye bruksmuligheter. For mange barn kan det ganske raskt
være aktuelt å bruke symboler som utgangspunkt for valg eller for å ta initiativ
til en aktivitet de ønsker. Noen vil også ha glede og nytte av å bruke symbolene
som utgangpunkt for samtaler omkring temaer eller opplevelser de har særlig
interesse for.
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Samtale og valg med utgangspunkt i taktile symboler
Hedda
Hedda likte å snakke om ting hun hadde gjort eller var opptatt av, men utydelig
uttale og begrenset ordforråd gjorde det vanskelig for samtalepartneren å forstå
alt hun sa. Det ble mye gjetting, og samtalene var ofte preget av mange spørs
mål til Hedda.
For å utvide mulighetene for meningsfylt dialog, ble det bestemt å prøve ut
symboler i en samtale om bading. Dette var en av Heddas favorittaktiviteter.
Pedagogen laget symboler for basseng, plaske, dykke, flyte, dusje, kle av/på,
forskjellige klesplagg, morsomt og kjedelig. Dagen etter svømmetimen la peda
gogen symbolene på et brett foran Hedda og inviterte henne til å kjenne og
snakke om timen dagen før.
Når Hedda kunne kjenne og vise symboler til samtalepartneren, ble det lettere
for henne å ta initiativ. Hun kunne være med å styre samtalen mot det hun
ønsket og fikk flere ideer til hva de kunne snakke om. Etter hvert ble det laget
symboler til mange forskjellige tema og situasjoner. Slik fikk Hedda bedre mulig
het til å velge både tema og innhold i samtalene.

Terje
Terje lærte gradvis å lese punktskrift. For å øke motivasjonen hans for å lese,
ble noen attraktive valgalternativer skrevet i punktskrift, og punktskriftsymboler
for de ulike valgmulighetene ble festet i en A4 perm. Valgene besto i å høre
lydene til de tre ulike skolebussene som kjørte til og fra skolen. Terje visste
hvilken sjåfør som kjørte hvilken buss, og sjåførenes navn ble derfor skrevet i
punktskrift på tre symboler. Når det sto «valg» på dagsplanen eller aktivitetspla
nen, hentet Terje valgpermen fra fast plass. Han tok av symbolet for sjåførens
navn og hvilken busslyd han ønsket å høre og fikk deretter høre på opptak av
denne bussen. Etter hvert ble flere valg innført. Terje kunne velge mellom ulike
aktiviteter i friminuttet og han kunne velge mellom ulike temaer eller opplevelser
å snakke om. Etter hvert ble alle cd-ene hans merket med punktskrift.

Nora
Nora tok ofte initiativ til å være med å bestemme, men hadde behov for at valg
foregikk innenfor strukturerte rammer. Derfor laget pedagogen valgbrikker i
punktskrift som hun kunne bruke i situasjoner hvor det var aktuelt å velge. I
starten fikk Nora bestemme hvilke sanger de skulle synge i samlingsstunden.
Etter hvert ble det også laget valgbrikker for leker, musikk, pauseaktiviteter og
mat.
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Når Nora skulle velge aktiviteter, ble valgalternativene lagt på et brett foran
henne. Hun fikk velge både hva hun ville gjøre og rekkefølgen på aktivitetene.
Den voksne satte opp de valgte aktivitetene på en aktivitetsplan slik at Nora
kunne lese og korrigere hvis hun ønsket. Når brikkene ikke var i bruk, ble de
oppbevart i A4-permer kategorisert etter tema. Slik ble det enkelt for personalet
å finne dem raskt fram når de skulle brukes.

Gjør det enkelt å lage nye symboler
For å gjøre det enkelt og raskt å lage nye symboler når barnet trenger det, kan
det være lurt å samle forskjellige typer materiell og sørge for at det er lett til
gjengelig. Mange synes det er praktisk ha en kasse eller skuff med nødvendig
utstyr inne på kontoret eller på elevens arbeidsrom. Kassen kan inneholde
•
•
•
•
•

tomme brikker eller annet materiale symbolene skal festes på
små objekter
stoffer og andre materialer som kan brukes til å lage nye symboler
lim eller en limpistol for å feste gjenstandene på brikkene
borrelås til å feste de nye symbolene med

Flere hobby- og lekebutikker har småting som kan være egnet materiell for nye
symboler. Det er viktig å velge ting som lett kan erstattes hvis et symbol blir borte
eller ødelagt. Vi anbefaler å skaffe flere eksemplarer av gjenstander og materiell
enn det du umiddelbart trenger, slik at du har mulighet for å supplere senere.

Praktiske tips for oppbevaring av symbolene
Etter hvert som barnet får mange symboler, blir det viktig å finne hensiktsmes
sige måter å organisere og oppbevare dem på. Noen har gode erfaringer med
å oppbevare symbolene i en «stresskoffert». Disse koffertene har små lommer
som du enkelt kan feste symbolene i, slik at du får god oversikt. En fordel med
kofferter er at de er enkle å ta med hvis du trenger tilgang til symbolene på ulike
steder gjennom dagen. Symbolene kan også samles i bøker eller permer. Disse
er også enkle å frakte med seg når du trenger det. Med en slik løsning kan det
være hensiktsmessig å organisere innholdet etter kategorier eller tema.
Andre har god erfaring med å oppbevare symbolene på tavler på veggen på
rommene barnet oppholder seg i. En slik organisering kan gi god oversikt og lett
tilgang til symbolene både for barn og voksne. Tavle kan være særlig egnet hvis
systemet er organisert etter kategorier eller tema. Slike tavler er sjeldent flytt
bare. Hvis vi velger tavler, må vi ha symboler på flere steder og/eller planlegge
godt slik at vi har med oss det vi til enhver tid trenger. Noen velger å oppbevare
symbolene i esker eller skuffer kategorisert etter tema eller emne. Det kan
fungere godt så lenge vi ikke har altfor mange symboler innenfor hver kategori.
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Oppbevaring av symbolene i en koffert

Oppbevaring av symbolene på tavler

Oppbevaring av symbolene i esker

Oppbevaring av symbolene i permer
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Samkjøring og samarbeid
Vi bruker ofte taktile plansystemer flere steder og i ulike sammenhenger. Utvik
ling av systemene krever tett samarbeid mellom nærpersoner innen og på tvers
av arenaer. Ved overganger må systemet følge barnet.
Hvis symboler og planer skal bli en reell hjelp for barnet, må nærpersonene ha
god kunnskap om hvordan systemet kan brukes. Det må også legges til rette slik
at nærpersonene kan samarbeide om den individuelle tilretteleggingen og om
tilpasninger av systemet slik at det kan brukes over tid og i ulike sammenhenger.

Starte på en arena
Vi må regne med en del prøving og feiling før vi har utviklet gode rutiner for bruk
av de taktile symbolene og planene. Det er derfor ofte hensiktsmessig å prøve
ut systemet på en arena før det introduseres for barnet i andre sammenhenger.
På den måten blir det lettere å få til et tett samarbeid mellom alle voksne som er
involvert i utprøvingen. Det gjør det også enklere å justere framgangsmåte hvis
det viser seg nødvendig.
Det kan være et godt råd å gjøre seg kjent med plan- og kommunikasjonssys
temet ved å teste det ut på hverandre. Å utforske systemet mens du har på deg
blindfold (skjerm), kan gi verdifulle erfaringer. Mange får blant annet aha-opp
levelser knyttet til hvor viktig det er å gi barnet tilstrekkelig tid og anledning til å
undersøke selv.
Når rutiner er på plass og planen har funnet sin form, kan vi gradvis overføre
systemet til andre arenaer barnet oppholder seg på. Barnet bør få tilgang til et
plansystem på alle arenaer hvor det har behov for det.

Samkjøring
Det er viktig at plansystemet følges opp på samme måte av alle voksne som skal
bruke det sammen med barnet. For å sikre felles rutiner for bruk, må alle voksne
få en god innføring i hva som er hensikten med systemet. De må få tilstrekkelig
opplæring i hvordan systemet skal brukes og mulighet til å delta i faglige drøft
inger og refleksjoner knyttet til bruk.
I startfasen oppstår det alltid problemstillinger som må drøftes for å finne gode
felles løsninger. Hvem som skal ha ansvar for hva når det gjelder opplæring,
utarbeiding, utprøving og utvikling av et slikt system, må avklares før arbeidet
settes i gang. Det er ofte barnets opplæringssted som tar på seg mye av dette
ansvaret. Ansvarsfordeling kan avklares på ansvarsgruppemøter eller andre
relevante møteplasser. Behov for veiledning fra fagavdeling syn i Statped, bør
også avklares i en slik sammenheng.
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Samarbeid på tvers av arenaer
Når barnet skal bruke symboler og planer på flere arenaer, er det nødvendig at
nærpersonene samarbeider om å utvikle felles symboler. For eksempel vil
aktiviteter som spise, sove og høre musikk, kunne foregå både på skolen,
hjemme eller i et avlastningstilbud. Det er også viktig at vi ikke velger et symbol
på en arena som representerer noe annet i en annen sammenheng. Det vil
skape forvirring og gjøre det vanskelig for barnet å holde oversikt.
Flere nettverk rundt barn vi har møtt sitter sammen for å lage nye symboler,
spesielt i startfasen. Noen nettverk følger den praksisen at den som lager et nytt
symbol, lager minst to ekstra eksemplarer til hver av de øvrige arenaene der
systemene brukes. Det er arbeidssparende hvis vi jobber slik at alle til enhver
tid har oversikt over hvilke nye symboler barnet har fått.

Overganger krever overføring av kompetanse
Synshemmede barn med sammensatte vansker kan være spesielt sårbare i
forbindelse med endringer i livssituasjonen sin. Overgang til barnehage eller
skole, bytte av skole, bytte av personale, oppstart i avlastningstilbud eller flytt
ing i egen bolig, kan være følelsesmessig utfordrende faser. I slike situasjoner
har barnet færre muligheter for å støtte seg til kjente holdepunkter, faste rutiner
og etablerte relasjoner til samværspartnere. Da er det spesielt viktig å bruke de
taktile symbolene for å gi barnet informasjon på en måte det forstår. Det kan
være å gi så god oversikt som mulig eller å la barnet få uttrykke følelser rundt
det som kan være krevende og vanskelig.
For at overganger skal bli vellykket, kreves omfattende planlegging, tilrette
legging og overføring av kompetanse. Voksenpersoner som kjenner barnet
godt, må sette nye fagpersoner inn i rutiner og lære dem hvordan de skal bruke
det etablerte plan- og kommunikasjonssystemet. Ofte er det nødvendig å legge
til rette for overlapping i kortere eller lengre perioder. Da kan nye fagpersoner
arbeide sammen med fagpersoner som kjenner barnet slik at de gradvis kan
overta ansvaret for gjennomføring av opplegg og aktiviteter.
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