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Forord
Denne rapporten kom i stand først og fremst på bakgrunn av møter med det enkelte barnet og de
øvrige deltakerne i prosjektet. Takk derfor til alle prosjektdeltakerne, først og fremst til barna Katrine,
Anita og Sara og deres foreldre. Gjennom samtaler med skole og hjem, og strukturert innsamling av
data fikk vi innblikk i en hverdag hvor alternativ kommunikasjon er viktig.
For barna er alternativ kommunikasjon en nødvendig kommunikasjonsform som knyttes nært til deres
livskvalitet – en døråpner for innflytelse, initiativ, lek og deltakelse. Ved bruk av ulike strategier og
hjelpemidler hadde hjem og skole arbeidet med dette lenge før prosjektet startet. Prosjektet grep fatt i
for barna nye måter å kommunisere på, og har med dette forsøkt å styrke barnas kommunikativ
ferdigheter.
Vi vil også rette en takk til Eirin Brænde ved SUITE, Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal,
Barnhabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal, og IGEL Kompaniet AS som har deltatt på ulike vis.
Vi håper rapporten kan gi verdifullt innsyn i kunnskap, problemstillinger, utfordringer og prosesser
om bruk av talemaskiner i alternativ kommunikasjon.
Jørn Østvik, Mia Aagård og Arne Myklebust
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Om prosjektet
Bakgrunn
Alle mennesker har rett til å kommunisere. Kommunikasjon er med på å skape
kontakt, samhandling, forståelse, identitet og (selv)respekt overfor andre
mennesker. Å kommunisere er en av de mest grunnleggende ferdigheter og
muligheter et menneske kan, og fortjener å ha (NJC, 1992; Heister Trygg et al,
1998).
De av oss som er såkalte ”funksjonsfriske”, kan som regel selv avgjøre om vi vil
snakke eller ikke, hva vi vil si, på hvilken måte, til hvilken tid og til hvem. Vi har
frihet til å velge. En frihet vi har lett for å glemme inntil vi møter mennesker uten
slik frihet. Uten frihet til å si noe på en bestemt måte akkurat nå, til noen bestemt.
”Funksjonsfriske” mennesker er utrustet med en kropp som gjøre det mulig å
kommunisere på flere måter; gjennom tale, lyder, gester, mimikk, øyebevegelser og
kroppsspråk. Av disse er talen svært viktig for å formidle noe presist. Vi bruker vår
egen kropp som redskap for kommunikasjon. Vi er selvhjulpet. I faglitteraturen
defineres slik kommunikasjon som ikke hjulpet kommunikasjon (Glennen, 1997).
For mennesker med store kommunikasjonsvansker er situasjonen annerledes. Et
menneske med slike vansker har kroppsspråk, tale og/eller skriftspråk som
midlertidig eller permanent ikke tilfredsstiller behovet for å kunne kommunisere
(Beukelman & Mirenda, 1998). Et menneske kan være helt eller delvis ute av stand
til å kommunisere ved hjelp av tale. Manglende evne til verbalt språk har som regel
årsak i en nevrologisk hjerneskade eller skade på strupehode eller stemmebånd.
Mennesker som ikke har verbalt språk, vil forsøke å kompensere for dette ved å
bruke andre deler av kroppen dersom det er mulig. Lyder, gester, mimikk,
øyebevegelser eller annet kroppsspråk kan bli brukt til å kommunisere med. Dette
er kroppslige, kommunikative redskaper som vanligvis ikke er like presise som
tale. Mange mennesker med store kommunikasjonsvansker har også motoriske
vansker som gjør det vanskeligere å kommunisere på andre måter med kroppen.
Helt eller delvis manglende evne til tale og redusert evne til å kommunisere med
andre deler av kroppen vil lett føre til redusert, mangelfull og/eller misforstått
kommunikasjon. Å bruke bare kroppen som kommunikativt redskap kan ha sine
klare begrensninger for å oppnå hensiktsmessig og/eller ønsket kommunikasjon
med andre mennesker. I slike tilfeller vil gjerne bruk av tilpasset utstyr eller
hjelpemidler for å kommunisere være nødvendig for å bedre evnen til
kommunikasjon. I faglitteraturen defineres slik kommunikasjon som hjulpet
kommunikasjon (Glennen, 1997; Beukelman & Mirenda, 1998).
I arbeidet med mennesker med store kommunikasjonsvansker står begrepet
alternativ og supplerende kommunikasjon sentralt. Dette er oversatt fra det
engelske begrepet ”augmentative and alternativ communication” (AAC). Alternativ
kommunikasjon er prosessen med å erstatte manglende tale (Glennen, 1997;
Beukelman & Mirenda, 1998). Supplerende kommunikasjon er prosessen med å
supplere eller støtte eksisterende, men redusert evne til tale. Prosjektet som denne
rapporten er skrevet rundt, omhandler alternativ kommunikasjon. I fortsettelsen av
rapporten vil alternativ og supplerende kommunikasjon forkortes til ASK.
ASK er et ganske ungt fagområde. Det har i hovedsak sitt utspring i tradisjonell
pedagogikk, logopedi og psykologi gjennom teorier om begrepsforståelse,
språkutvikling og kommunikasjon, teknologi gjennom utvikling av
talehjelpemidler, og ergo- og fysioterapi gjennom forståelse og tilpasning av
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spesielt sittestilling og betjening av hjelpemidler. I Norge er det en gryende
oppmerksomhet på området. Praksisnært arbeid i skole- og helsesektoren drives
parallelt med forsknings- og utviklingsarbeid i støtteapparat og
utdanningsinstitusjoner. FoU-arbeidet er likevel beskjedent i omfang. Det faktum
at Norge ennå står uten et fullverdig utdanningstilbud på høyskole- og
universitetsnivå på området tyder på at mye godt og viktig arbeid gjenstår.
En stor del av arbeidet innenfor ASK har vært konsentrert rundt bruk av lavteknologiske kommunikasjonshjelpemidler. Eksempler på slike er pekebøker, peketavler
og andre kommunikasjonstavler. På disse brukes fotografier og grafiske symboler
som piktogram, PCS (Picture Communication Symbols) og Bliss m fl. som
erstatning for vanlig skriftspråk, dersom brukeren ikke har lært dette eller har
forutsetninger for det. Brukere av slike hjelpemidler bruker eksempelvis finger,
hånd eller pekepinne for å velge symbolene. Andre lavteknologiske
talehjelpemidler er talebokser av ulike typer. På disse er det på forhånd lest inn en
bokstav, et ord, en frase1 eller en setning som tales når brukeren aktiviserer
symbolet. Symbolene aktiviseres ved direkte peking/trykk eller ved trykk på bryter.
Lavteknologiske kommunikasjonshjelpemidler har gjerne enkle funksjoner for
innlesing av tale og er dermed enkle å tilpasse, er enkle å bruke for brukeren, er lett
håndterlige, men har kapasitet til bare et begrenset antall talemeldinger og har
begrenset fleksibilitet.
I senere år er høyteknologiske eller databaserte kommunikasjonshjelpemidler tatt
mer i bruk. Eksempler på slike er håndholdte eller fastmonterte datamaskiner (på
rullestoler) med såkalt dynamisk display som betjenes ved direkte trykk på skjerm
eller ved trykk på én eller flere brytere. I likhet med lavteknologiske kommunikasjonshjelpemidler, brukes også her fotografier, grafiske symboler og/eller tekst.
Databaserte kommunikasjonshjelpemidler har gjerne kapasitet til et ubegrenset
antall talemeldinger, har stor fleksibilitet (i tillegg til tale, gir de ofte mulighet til å
vise bilder og spille av musikk og video), men er noe vanskeligere og mer
tidkrevende å tilpasse. I resten av rapporten vil begrepet talemaskiner brukes om
databaserte kommunikasjonshjelpemidler.
Et statisk display er forskjellige fra et dynamisk display ved at det alltid vil inneholde samme informasjon hele tiden. Et papirark med symboler er eksempel på et
statisk display. Et dynamisk display inneholder informasjon som kan forandres når
brukeren aktiviserer displayet, f eks ved å trykke direkte på displayet
(pekeskjermen på en datamaskin).
Figur 1 gir eksempel på et dynamisk display for valg av aktiviteter. Når symbolet
Flasketuten velges på side 1, forandrer displayet innhold slik at side 2 vises. På
side 2 kan brukeren velge hva den som flasketuten peker på, skal gjøre. Dersom
dette hadde vært et statisk display i form av et overlegg på en trykkeplate, en
pekebok eller lignende, måtte side 1 blitt skiftet ut manuelt med et papiroverlegg
for side 2.

1

Frase defineres her som en hel setning eller en setningsdel som er knyttet til et symbol.
Når symbolet velges, uttales setningen eller setningsdelen. En fordel med fraser er å kunne
redusere antallet operasjoner eller valg for å gi et utsagn. Dette kan være til stor hjelp for
personer med store motoriske vansker og/eller psykisk utviklingshemning, som ofte vil ha
vansker med å bygge opp en setningsstruktur vha enkeltord. En ulempe ved fraser er at de
ikke gir noen frihet til å meddele utsagn som på forhånd ikke er definert i vokabularet, slik
det er mulig ved bruk av enkeltord.
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Side 1

Side 2

Figur 1

Illustrasjon av dynamisk display

Behovet for kunnskap om teori og erfaringer på området ASK er stort. Dette
gjelder i stor grad ved bruk av alle typer kommunikasjonshjelpemidler. Offentlig
tilgjengelig, dokumentert kunnskap og erfaringer om bruk av talemaskiner finnes i
begrenset omfang (Nielsen, 1998). Dette gjelder i Norge, men óg internasjonalt.
For de som arbeider nærmest brukerne er det en begrenset mengde relevant
litteratur å støtte seg på. I det daglige arbeidet etterspørres praktiske, konkrete
eksempler og erfaringer. Det meste av slik kunnskap er knyttet til erfaringsbasert
kunnskap hos nærpersoner og hjelpeapparat rundt enkeltbrukere. Slik kunnskap har
vært og er dessverre fortsatt lite tilgjengelig for nærpersoner rundt andre brukere.
Kunnskapen er svært ofte privatisert, og ikke gjort offentlig tilgjengelig for andre.
Noe dokumentasjonsarbeid er likevel gjort. Flere hovedfagsoppgaver er levert,
flere prosjekter er gjennomført, og flere fagmiljøer og organisasjoner arbeider til
daglig på områdeti.
Dette prosjektet startet med en idé om å samle inn, bearbeide, videreutvikle og spre
kunnskap og erfaringer om hvordan talemaskiner kan sikres funksjonell bruk over
tid. Funksjonell bruk forstås her som kommunikasjonshjelpemiddelets evne til å
fremme brukerens kommunikative muligheter. Funksjonell bruk blir også omtalt
som funksjonell kommunikasjon (Pettersson, 2001; Rowland & Schweigert, 1993).
Funksjonell kommunikasjon skal:
• være spontan og kunne påvirke omgivelsene
• fungere i naturlige miljø (situasjoner)
• fungere i samspill med omgivelsene

Mål for prosjektet
Målsetting

Arbeid med alternativ og supplerende kommunikasjon er en sammensatt prosess
med utfordringer på flere områder. To perspektiver på alternativ og supplerende
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kommunikasjon lå til grunn for prosjektets målsetting: 1) dialogfunksjoner hos
brukeren, og 2) tilpasning av kommunikasjonshjelpemiddelet. Med dette
utgangspunktet hadde prosjektet to målsettinger.
• Å videreutvikle kunnskap om forhold knyttet til tilpasning av datamaskinen som
kommunikasjonshjelpemiddel. Denne type hjelpemiddel setter store og spesielle
krav til organiseringen rundt brukeren for å tilpasse hjelpemiddelet. Områder
som datateknisk kompetanse, ansvarsdeling og samarbeidsmodeller i og mellom
hjem og skole var spesielt viktige i denne sammenhengen.
• Å videreutvikle kunnskap om hvordan talemaskiner kan legge til rette for
dialogfunksjoner hos brukeren. Områder av spesiell interesse var forståelse av
hjelpemiddelet som et kommunikativt redskap, og hvordan slike hjelpemidler
kan brukes i naturlige, sosiale situasjoner.
Gjennom arbeidet i prosjektet var det et ønske om å bedre de kommunikative
mulighetene til barna i prosjektet.
Problemstillinger

Prosjektets målsettinger ledet til hovedproblemstillingen
Hvordan bidra til gode forutsetninger for at et tildelt databasert
kommunikasjonshjelpemiddel blir funksjonelt brukt.

Hovedproblemstillingen ble delt i tre deler.
Delproblemstilling 1
Hvordan utvikle gode kommunikasjonsferdigheter ved bruk av databaserte
kommunikasjonshjelpemidler.

tok utgangspunkt i a) forhold knyttet til brukeren som har betydning for hvordan
kommunikasjon kan foregå med andre mennesker ved hjelp av en talemaskin, og b)
forhold som har betydning for det kommunikative samspillet mellom brukeren og
samtalepartneren.
Delproblemstilling 2
Hvordan legge til rette for kontinuerlig drift og tilpasning av
kommunikasjonshjelpemiddelet.

tok sikte på å utvikle kunnskap om gode organisatoriske strukturer og
samarbeidsmodeller som kan sikre kontinuerlig tilpasning av
kommunikasjonshjelpemiddelet slik at det i størst mulig grad møter brukerens
kommunikasjonsbehov. Sentrale oppgaver ville være hvordan en kan løse
organisatoriske utfordringer knyttet til kartlegging av brukerens
kommunikasjonsbehov og brukerens behov for tilpasning av hjelpemiddelets
innhold2, form3 og struktur4.
Delproblemstilling 3
Hvordan ivareta lokal kompetanse og sikre videre kompetanseutvikling hos
nærpersoner rundt brukeren.

tok sikte på å utvikle kunnskap om organisatoriske strukturer og
samarbeidsmodeller som kan ivareta og videreutvikle eksisterende kompetanse

2

Det vokabular som bruker skal ha tilgang til gjennom talehjelpemiddelet.
De grafiske tegn som representerer vokabularet på talehjelpemiddelet.
4
Organisering av vokabularet på talehjelpemiddelet.
3
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lokalt blant prosjektdeltakerne, og hvordan slike systemer kan gjøres robuste mot
endringer i staben av nærpersoner rundt brukeren.

Organisering og samarbeidsavtale
Invitasjoner

Etter idé og initiativ fra Trøndelag kompetansesenter, ble en prosjektskisse
oversendt til Søreide kompetansesenter i februar 2000. Søreide var positive til et
prosjektsamarbeid, og representanter fra begge sentrene deltok i et
planleggingsmøte i april 2000 hvor en prosjektplan ble utformet. Begge sentrene
hadde på dette tidspunktet kjennskap til tre multifunksjonshemmede elever som
kunne være aktuelle for prosjektet. Elevene var bosatt i tre ulike kommuner i Møre
og Romsdal.
På bakgrunn av prosjektplanen ble det våren 2000 tatt telefonisk kontakt med PPtjeneste (PPT), skoler og foreldre til hver av barna for å undersøke interessen for å
delta i prosjektet. Positive tilbakemeldinger ble gitt, og det ble tatt telefonisk
kontakt med skolesjefen i hver kommune. Skolekontorene ga positive tilsagn til
prosjektet, og sikret økonomiske rammer til møtevirksomhet, kost, losji og reise for
lærere, assistenter og personell fra PPT for gjennomføring av prosjektet. En
skriftlig invitasjon med prosjektplan ble sendt til hvert skolekontor og videresendt
til hjem, skole og PPT. En skriftlig samarbeidsavtale ble inngått med
skolekontorene for å sikre gjensidige forpliktelser i prosjektet.
Prosjektdeltakerne

Hovedpersonene i prosjektet var Katrine, Anita og Sara. Jentene gikk på småskoleog mellomtrinnet, satt i rullestol, var uten talespråk og hadde store
kommunikasjonsvansker. Alle brukte kommunikasjonshjelpemiddelet
MiniRollTalk. Sammen med jentene deltok foreldrene i prosjektet.
Hjelpergruppen besto av nærpersoner som skolepersonell (spesialpedagoger og
assistenter), personell fra avlastningsbolig og PPT.
Prosjektledelsen besto av Mia Aagård og Arne Myklebust fra Søreide
kompetansesenter, og Jørn Østvik fra Trøndelag kompetansesenter.
Prosjektperiode

Forarbeidet til prosjektet ble avsluttet sommeren 2000. Brukerne og hjelpergruppen
deltok i prosjektet fra september 2000 til mars 2002. Innsamlingen av data fra
prosjektet ble sluttført våren 2002.
Tre semestre med brukerdeltakelse ble vurdert som et minimum under
prosjektplanleggingen. Etter avslutning av prosjektet synes en slik tidsperiode
riktig for å kunne ta høyde for uventede forsinkelser og problemer i forbindelse
med sykdom hos barna og driftsstans på talemaskinene.
Koordineringsgruppe

En koordineringsgruppe ble nedsatt under første samling i prosjektet.
Koordineringsgruppen har hatt ansvar for organisering av nettverkssamlingene i
prosjektet. Gruppen besto av seks personer:
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• Tre brukerrepresentanter, en representant for hver av brukerne. Disse besto av en
foreldrerepresentant, en spesialpedagog og en PP-rådgiver.
• Prosjektledelsen
Gjennom koordineringsgruppen fikk brukerrepresentantene anledning til å komme
med innspill fra miljøet rundt hver bruker. Gruppen var nyttig for prosjektlederne
for å styre kursen i prosjektet på bakgrunn av behov og synspunkter hos deltakerne.
Arbeidsformer

Prosjekt ble organisert gjennom to hovedarbeidsformer. Dette var nettverksarbeid
og veiledning. Utgangspunktet for dette var en forventning om hva deltakerne
hadde behov for: a) å komme sammen og drøfte felles problemstillinger og
erfaringer, og at det i stor grad var like behov for kompetanseheving, og b)
individuell veiledning i arbeidet med det enkelte barnet.
Fysiske nettverkssamlinger

I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført en 1-dags samling og en 2-dagers
samling i hver av de tre semestrene, i alt seks samlinger fordelt over ni dager. I
tillegg til prosjektdeltakerne og Hjelpemiddelsentralen, deltok
Barnehabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal og leverandøren av talemaskinene
på noen av samlingene.
Formålet med samlingene var å samle alle deltakerne slik at sosiale og faglige
relasjoner kunne etableres mellom nærpersonene til barna, og for at barna skulle få
treffe hverandre. Sosiale relasjoner skulle senere danne grunnlaget for faglig
samhandling og kontakt under og mellom disse formelle samlingene. Samlingene
var også en arena for kompetanseheving gjennom forelesninger og diskusjoner som
var av felles interesse for deltakerne.
Samlingene ble lagt til et geografisk sentralt sted i forhold til deltakerne. Av
praktiske årsaker ble samlingene avholdt i ulike lokaliteter. Første samling (en 2dagers samling) fant sted i Barnehabiliteringstjenestenes lokaler hvor barn og
foreldre fikk gratis kost og losji. Andre samling (en 1-dags samling) ble holdt ved
Hjelpemiddelsentralen. De resterende samlingene ble lagt til et hotell. Dette ble
gjort fordi det var praktisk å kunne samle alle funksjoner (møterom, grupperom,
kost og losji) under samme tak, og ha tilstrekkelig med plass til plenumsmøter og
gruppemøter.
Det faglige innholdet i samlingene var:
Forelesninger. Med tema som teori og praksis fra arbeid med alternativ og
supplerende kommunikasjon, oppbygging og organisering av vokabular,
organisatoriske utfordringer knyttet til bruk og tilpasning av talemaskiner, bruk av
talemaskiner i lek og samspill med andre barn, og erfaringer i bruk av talemaskin
sett fra et foreldreperspektiv. Forelesere var Eirin Brænde fra SUITE, Hannemor
Hultquist, Viktor Hauge fra Igel Kompaniet (leverandør), og Jørn Østvik fra
prosjektledelsen.
Erfaringsutveksling og plenumsdiskusjoner. Skolene la fram erfaringer, eksempler
og synspunkter på bruk og tilpasning av talemaskinene. Tema som ble spesielt
fokusert var organisering av vokabular i menyer, lek i samspill med andre barn og
datatekniske problemer ved talemaskinene.
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Arbeid i grupper rundt det enkelte barnet. Nærpersonene rundt det enkelte barnet
ble samlet i egne grupper for å drøfte status, utfordringer og tiltak knyttet til
arbeidet framover. Gruppearbeidet ble lagt til tidspunkt etter plenumssamlinger
som forelesninger eller plenumsdiskusjoner slik at faglige innspill kunne drøftes.
Dette var viktig for å samle trådene i arbeidet rundt hvert barn.
Arbeid i profesjonsgrupper. Ved at par samlinger ble deltakerne delt inn i
profesjonsgrupper, med foreldre, pedagoger, assistenter og PPT i egne grupper.
Formålet var å legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling mellom personer
med like roller overfor barna.
Nettverkssamlingene var først og fremst en møteplass for de voksne deltakerne,
med ved to av samlingene deltok barna. Noen praktiske utfordringer var knyttet til
dette; hvem skulle ha ansvaret for barna ved måltid og stell under samlingene –
foreldre eller assistenter, eller skulle dette gå på omgang slik at alle fikk delta i
plenum? På hvilken måte skulle samlingene legges til rette for at barna skulle få
utbytte – skulle de delta i plenum eller ha et alternativt, parallelt program? Ved en
av samlingene ble det lagt opp til en samspillsekvens i plenum mellom barna og
spesialpedagogene. Gjennom lek fikk vi innblikk i hvordan aktivisering, samspill
og turtaking kan organiseres mellom barn med store kommunikative og motoriske
vansker.
Elektroniske nettverk

Det ble lagt til rette for elektroniske nettverk i prosjektet. Hensikten var å sikre
prosjektdeltakerne mulighet til kontakt med hverandre og med prosjektledelsen i
tidsrommene mellom de fysiske samlingene.
Bildetelefon. Kompetansesentrene lånte ut en bildetelefon til hver av kommunene.
Bildetelefonene ble plassert på skolene, men var i utgangspunktet disponible for
alle deltakerne etter behov.
Det ble arrangert flere bildetelefonmøter mellom prosjektledelsen og deltakerne,
alle etter initiativ fra prosjektledelsen. De fleste var møter med
koordineringsgruppen for å planlegge fysiske nettverkssamlinger (se kapittelet
Koordineringsgruppe). Bildetelefon var også nyttig under en demonstrasjon
mellom to av skolene på hvordan talemaskinen kunne festes til rullestolen ved
hjelp av en spesialtilpasset arm. Som del av juleforberedelsene i første semester
deltok barna og julenissen for å ønske hverandre god jul. Bildetelefon ble ellers
mye brukt i planleggingsmøter mellom prosjektlederne før og under
prosjektperioden.
Bildetelefonmøtene tilfredsstilte prosjektledelsens behov for kontakt med
deltakerne i planleggingsarbeid der tre eller flere parter deltok. Samtidig var dette
svært ressursbesparende. Bruk av bildetelefon ga store tidsmessige og økonomiske
innsparinger, da barnas hjemstedskommuner og komptansesentrene lå til dels
mange timers biltur fra hverandre.
Flerparts telefonmøter har vært et alternativ til denne møteformen. Likevel er det
mange fordeler ved bruk av bildetelefon. I prosjektet har muligheten til å kunne se
de andre møtedeltakerne (også barna), og vise hverandre skisser, program o.a. vært
viktig.
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Prosjektledelsen hadde før prosjektstart håp om at bildetelefonene ville brukes i
mer uformell kontakt mellom skolene. Dette viste seg å ikke bli tilfelle. Vanlig
telefon ble som regel valgt da slik kontakt fant sted.
Diskusjonsgruppe på internett. I andre semester av prosjektet ble en
diskusjonsgruppe på internett opprettet. Hovedmålsettingen var å legge til rette for
et møtested der deltakerne og prosjektledelsen kunne utveksle synspunkter,
erfaringer, spørsmål, bilde- og lyd materiale m.m. knyttet til arbeidet med barna.
Det var også en målsetting å erfare hvordan en slik kommunikasjonsform kunne tas
i bruk som supplerende arbeidsform.
Omtrent halvparten av deltakerne hadde egne e-post adresser da diskusjonsgruppen
ble opprettet. Deltakelsen var frivillig, og sju-åtte deltakere viste interesse for å bli
med. Den begrensede aktiviteten som fant sted var knyttet til faglige diskusjoner og
overføring av bildemateriale mellom prosjektledelsen og en av skolene. Likevel ble
diskusjonsgruppen ingen suksess. Dette har trolig årsak i bl a:
• Prosjektledelsen var for lite flink til å være aktive brukere av diskusjonsgruppen
på et tidlig stadium.
• Den kommersielle internettjenesten som ble valgt som møtested for
diskusjonsgruppen ble etter et halvt år omorganisert. Tekniske årsaker som følge
av omorganiseringen medførte etter hvert problemer med å bruke gruppen.
• Erfaringene med å bruke elektronisk post på denne måten var nytt for de fleste
deltakerne.
• Diskusjonsgruppens muligheter var ikke helt i samsvar med de behov
nærpersonene rundt barna opplevde i sitt arbeid.
Veiledningsmøter

Det ble gitt veiledning til nærpersonene rundt hvert barn i form av lokale
veiledningsmøter. Gjennom prosjektplanen og samarbeidsavtalen med kommunene
var det avtalt to veiledningsmøter i hvert semester ved hver skole. På møtene
deltok foreldre, skole og delvis PPT. På de fleste møtene var prosjektledelsen
representert med to personer. På to av veiledningsmøtene deltok Eirin Brænde ved
SUITE.
Målsettingen med veiledningsmøtene var å gi hjelp til nærpersonene i arbeidet
rundt og med det enkelte barnet. Veiledningsmøtene ble brukt til observasjon av
barna og samtaler med foreldrene og skole. Det ble gitt veiledning knyttet til:
• Metoder for bruk av talemaskinene
• Datatekniske spørsmål og opplæring knyttet til tilpasning av talemaskinene
• Tilrettelegging for ulike dialogfunksjoner hos barna
• Utvikling av vokabular
• Samspillaktiviteter
Studietur

Som del av kompetansehevingstiltakene i prosjektet ble det i slutten av første
semester arrangert en to-dagers studietur til Oslo. Sammen med spesialpedagogene
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deltok prosjektledelsen. Turen ble finansiert av kompetansesentrene. På første dag
deltok gruppen på et seminar om erfaringer i bruk av datahjelpemidler ved
Hjelpemiddelsentralen i Oslo. På dag to besøkte gruppen Blindernveien skole i
Oslo. Blindernveien er en kommunal spesialskole med god og lang erfaring i bruk
av ASK. Gjennom observasjon av barna og samtaler med pedagogene ga besøket
verdifulle ideer å ta med seg i eget arbeid.

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere i prosjektet var Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal,
SUITE (Sunnaas sykehus IT-enhet), Barnehabiliteringstjenesten i Møre og
Romsdal og leverandøren av talemaskinene.
Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal deltok med en person på de fleste
nettverkssamlingene. De stilte sine lokaler til disposisjon under andre
nettverkssamling, og deltok som observatører og ga informasjon om sentralens
tjenesteyting.
SUITE ved Eirin Brænde deltok på to 2-dagers nettverkssamlinger, og bidro med
forelesninger om alternativ kommunikasjon. Eirin Brænde deltok sammen med
prosjektledelsen på flere veiledningsmøter lokalt til ett av barna. Hun fungerte også
som drøftingspartner til prosjektledelsen.
Barnehabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal deltok med en til tre personer under
nettverkssamlinger i prosjektet. De stilte sine lokaler til disposisjon under første
nettverkssamling, og ga der fri kost og losji til barn og foreldre. De deltok som
observatører til prosjektet.
Leverandøren av talemaskinene, IGEL Kompaniet AS, deltok på flere samlinger,
og bidro bl a med datateknisk bistand og idéer til bruk av talemaskinene.

Datainnsamling
En viktig målsetting med prosjektet var å samle inn, bearbeide, videreutvikle og
formidle kunnskap om bruk av talemaskiner. Gjennom observasjon og samtaler
med barn, foreldre, skole/avlastningsbolig og PPT fikk prosjektledelsen et viktig
innblikk i hverdagen og arbeidet rundt barna. Ut over dette ble bruk av
kartleggingsskjema for bruk av talemaskin, spørreskjema og intervju grunnlaget for
denne rapporten.
Kartleggingsskjema

I siste semester av prosjektet registrerte skolene bruk av talemaskinene.
Registreringene (tidspunkt, varighet, aktivitet, sted) foregikk over en begrenset
periode for å gi et bilde av bruk i en normal skolehverdag.
Spørreskjema

Deltakerne besvarte to spørreskjema i løpet av prosjektet. Spørreskjema 1 ble
besvart i første semester, mens spørreskjema 2 ble besvart i siste semester.
Skjemaene var ikke like. Hensikten med skjemaene var å kartlegge forhold rundt
barna som var knyttet til problemstillingene i prosjektet.
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Intervju

I siste semester ble det gjennomført intervju av nærpersonene til hvert barn.
Foreldre til hvert barn ble intervjuet sammen, spesialpedagoger hver for seg,
assistenter ble intervjuet i gruppe, og PPT i egen gruppe. I alt 10 intervju ble
gjennomført. Formålet med intervjuene var å innhente utdypende informasjon
omkring forhold knyttet til delproblemstillingene i prosjektet.
i

Denne oversikt er ikke uttømmende, men representerer fagmiljø / personer som
prosjektledelsen har hatt kontakt med eller kjenner til gjennom prosjektet.
Hovedfagsoppgaver:
Schulerud, A. (2002). Bridge over Troubled Water: utvikling av lesekunnskap med
alternativ og supplerende kommunikasjon som språklig grunnlag, Hovedoppgave i
spesialpedagog, Universitetet i Oslo
Holten,m A.C.U. (2001). En analyse av ordforrådet til barn som bruker
kommunikasjonshjelpemidler. Hovedoppgave i psykologi, Universitetet i Oslo
Brekke, K. (2000). Utvikling av en grafisk kommunikasjonsform. Høgskolen i
Stavanger - Senter for Atferdsforskning
Tendal, G. (1999). Alternativ kommunikasjon: Hvordan kan alternativ
kommunikasjon styrke barnets deltakelse i daglige aktiviteter? Hovedoppgave ved
Universitetet i Oslo.
Senstad, K. (1999). Talemaskinen – et funksjonelt kommunikasjonshjelpemiddel?
Hovedfagsoppgave ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Prosjekter:
Schulerud, A. (2001). Språk - porten til fellesskap. Rapport fra prosjekt om alternativ
og supplerende kommunikasjon. Barnehabiliteringstjenesten i Telemark
Brynildsrud, T., Gunnarsdóttir, B. & Skalegård, M. (2000). Lek sammen med meg!,
NONITE, Habiliteringstjenesten for barn - Hammerfest sykehus
Eksempler på aktive miljøer:
ISAAC Norge (International Society of Alternative and Augmentative
Communication), www.isaac.no
Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, www.uio.no
Fakultet for psykologi, Universitetet i Oslo, www.uio.no
Statlig spesialpedagogisk støttesystem, www.statped.no
SUITE (Sunnaas sykehus IT-enhet), www.suite.sunnaas.no
Barnehabiliteringstjenestene i Østfold, Telemark, Rogaland (Østerlide)
Blindernveien skole, Oslo kommune
Haukåsen skole, Oslo kommune
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Bruk av talemaskinene hos de tre barna i
prosjektet
I dette kapittelet i rapporten vil vi forsøke å gi et bilde av i hvilke grad og
hvorledes talemaskinene ble brukt av de tre jentene i prosjektet. De tre jentene
hadde samme type talemaskin, en Rolltalk som er en talemaskin med dynamisk
display. Formålet med presentasjonen er å gi et bilde av i hvilken grad dette har
blitt et funksjonelt hjelpemiddel for de aktuelle barna. Vi har også lagt vekt på å
presentere sider / oppsett fra maskinene for at dette skal kunne gi ideer i arbeid
med andre brukere.
Det er i Norge få publiserte undersøkinger som viser hvorvidt teknologiske
talehjelpemidler blir funksjonelle hjelpemidler for barn med store tale /
kommunikasjonsvansker. Senstad (1999) undersøkte funksjonell bruk av
talemaskin (Macaw) hos 4 ungdommer uten talespråk og med store motoriske
vansker. Resultatet var heller nedslående. Konklusjonen var at 2-5 år etter at
maskinene var tildelt var det ingen av ungdommene som brukte eller hadde brukt
maskinene funksjonelt i daglige situasjoner verken på skolen eller hjemme. Bruken
begrenset seg til rene treningssituasjoner, for det meste i enetimer med
spesialpedagog. Hvor ofte maskinene ble brukt varierte fra noen få ganger i uken til
rent sporadisk. Da intervjuene ble foretatt hadde ingen av maskinene vært i bruk på
flere uker.
Presentasjonen av bruk av talemaskinene i vårt prosjekt bygger på datainnsamling
gjennom intervju av nærpersoner, spørreskjema, eget kartleggingsskjema for bruk
av talemaskinen gjennom en uke, observasjoner i samband med veiledning og
utskrift av sidene som var på maskinene ved prosjektslutt.
Hovedinntrykket var langt mer positivt enn det bildet som kom frem ved Senstad
sin undersøkelse. Talemaskinene var i bruk. Selv om trening med spesialpedagogen
var en sentral del av aktiviteten også blant våre brukere, så vi at maskinene til en
viss grad ble brukt også hjemme, på SFO og i avlastningsbolig. Vi viser ellers til en
mer detaljert fremstilling for hvert av barna senere i kapittelet.
Nærpersonene rundt de tre jentene ble gjennom prosjektet tilført mye felles teori /
metodiske ideer. De var på de samme forelesningene, spesialpedagogene var på
felles ekskursjon og de hadde til dels de samme eksterne veilederne. Dette gjør at
det er råd å kjenne igjen noen felleselementer i oppsettene til de tre brukerne. Det
som imidlertid er vel så slående er forskjellene i oppbyggingen av de tre ulike
maskinene. Dette viser at til tross for mye felles skolering, var det i stor grad
nødvendig å tilpasse kommunikasjonsløsningene til det enkelte barn.
Videre i dette kapittelet vil vi presentere Katrines, Anitas og Saras bruk av
talemaskinene hver for seg.

Katrine
Katrine har en progredierende sykdom. Hun hadde ingen annen mulighet til å
kunne betjene talemaskinen, enn å benytte en liten hodebevegelse. Hun måtte da
bruke en indirekte metode, scanning, for å velge ut ønsket symbol. Scanning
foregår ved at en ramme forflytter seg fra symbol til symbol over skjermen etter en
valgt hastighet. Katrine brukte en en-bryter som styringsenhet, en hodebryter, til å
trykke når rammen som scannet over skjermen omrammet det symbolet hun ville
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velge. Dette er en komplisert metode for å styre et datateknologisk hjelpemiddel.
Ikke bare skal man finne ønsket symbol på skjermen, men også kunne vente til
rammen omslutter det, og være klar til å trykke til rett tid før rammen flytter seg
videre.
Katrine kommuniserte ved hjelp av lyder for ja og nei, hode- og munnbevegelser
og svake lyder for å sette tema. Dette satte store krav til personene rundt for å
forstå hva hun ville. De kunne stille ja/nei spørsmål til henne, og således få i gang
en dialog om hva hun ønsket å formidle. Samtalen ble helst ut ifra hennes behov;
der kommunikasjonen hadde en valg / be-om funksjon. Slik form for
kommunikasjon hadde foregått før hun fikk talemaskinen, og foregikk fremdeles
uavhengig av bruken av denne.
De største utfordringene for å kunne bruke talemaskinen funksjonelt, var hennes
fysiske muligheter til å betjene maskinen. Hun hadde en til dels liggende stilling
med hodet bakoverbøyd, og var avhengig av en god sittestilling både for å kunne
trykke på bryteren og for å få talemaskinen plassert slik at hun kunne se skjermen.
Det kunne se ut til at bruken av talemaskinen var slitsom for Katrine, og man var i
tvil om hun greide å bla gjennom flere sider for å finne det hun ville formidle.
Tilpassingen var en utfordring. Hele tiden var det noe som ikke fungerte. En ting
var plasseringen av skjermen, som var vanskelig å få festet i en stilling som var
funksjonell. En annen ting var bruken av selve scannemetoden. Noen dager, og på
noen sider, så det ut til at hun klarte å vente til rammen var på det bildet eller
symbolet hun ville trykke på. Andre ganger når hun trykket på feil sted, var man
usikre på om det var fordi hun ble for ivrig, eller om det var fordi hun ikke greide å
holde oppmerksomheten rettet mot talemaskinen lenge nok. Også plassering av
bryteren for å utnytte optimalt den bevegelsen hun kunne gjøre med hodet, var en
stor utfordring.
Bruk av talemaskinen

Talemaskinen ble mest brukt på det rommet Katrine disponerte på skolen som sin
”base”. Det var også på dette rommet at hun og spesialpedagogen trente på bruk av
talemaskinen. I intervjuet med assistentene fortalte de at de brukte talemaskinen
mest på dette rommet, og i liten grad på klasserommet, fordi hun lett ble forstyrret
av lyder fra de andre barna. I stedet tok de inn noen elever som brukte den sammen
med henne. Talemaskinen ble også brukt en del på skole-fritidsordningen (SFO),
og litt i avlastningsboligen.
Katrine tok ikke selv initiativ til å få bruke talemaskinen, så det ble de voksne som
spurte om hun ville ha den frem. En årsak kunne være at talemaskinen stod plassert
slik at hun ikke kunne fange den med blikket og på den måten formidle at hun ville
bruke den.
På grunn av at Katrine benyttet scanning som styringsmulighet, og at dette var en
komplisert styringsform for henne, var antall valgmuligheter på hver side på
talemaskinen begrenset til fra tre til fem valg i tillegg til ”tilbakepilen” på hver
side. Det sier seg selv at å scanne gjennom flere valg før hun kunne trykke, satte
store krav både til oppmerksomheten rundt det å visuelt finne rett bilde og å vite
når hun måtte være klar til å trykke til rett tid.
Bruk av ulike kommunikative funksjoner

På skolen ble talemaskinen brukt på forskjellige måter. I starten ble sidene som ble
lagt inn fra forhandlerens side ved overtaking av talemaskinen, og som omhandlet
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valg av mat og drikke, brukt for at Katrine skulle bli kjent med talemaskinen.
Talemaskinen ble således først brukt til valg/be-om funksjoner.
Spesialpedagogen snakket med Katrine om valgmulighetene knyttet til mat og
drikke som lå inne på talemaskinen. Katrine fikk lære å trykke og få respons ved at
hun fikk spise og drikke av det som hun valgte.
Videre gikk de mer over til å tilpasse vokabularet til Katrine sine behov.
Spesialpedagogen var den som la inn og organiserte innholdet i talemaskinen. Hun
la inn de aktivitetene som skulle være aktuelle for Katrine. Men i starten visste de
ikke hva som var hennes behov, så det ble nærmest som et forsøk med prøving og
feiling. Etter hvert ble det mer tilpasset Katrine ut ifra hva de opplevde og så som
hennes behov. For eksempel ble aktivitetssidene prøvet ut for å se om Katrine
kunne velge aktivitet. Hun kunne få velge mellom ulike musikkaktiviteter eller
fysisk aktivitet. Menysiden til Katrine så slik ut:

Figur 2

Menysiden til Katrine

Utropstegnet viste til kommentarsider med tegn som symboliserte muntlige utsagn
som HEI, YES!!, TAKK, GREITT og SKAL VI VÆRE SAMMEN? m fl.
Hvis Katrine valgte Kommunikasjonstegnet betydde det at hun ønsket å få noe eller
gjøre noe. Tegnet viste til sider med for eksempel mat, drikke, og aktiviteter både
ute og inne. Siden under (se Figur 3) viser til valg av aktiviteter hun kunne delta i
inne.
Symbolet for Bøker førte til album med bilder av familien, og bilder fra aktuelle
opplevelser som ferie, utflukter og lignende. Disse bildene brukte Katrine til å
fortelle andre om hva hun hadde opplevd, og til å samtale rundt bildene.
Mennesker som leker viste til aktiviteter hun kunne velge mellom når hun var
sammen med andre barn, enten på rommet sitt, SFO, avlastningsboligen eller
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hjemme. Her lå mellom annet å spille Lotto, eventyret om de tre bukkene Bruse og
å synge sanger. Her var fem ulike sanger å velge mellom.

Figur 3

Valg av aktivitet

Samspillaktiviteter og samhandling

Videre prøvde skolen ut å legge inn noen aktiviteter der Katrine kunne være
sammen med andre barn. Det ble tatt ut en gruppe barn fra klassen som var med
Katrine på hennes rom. Da kunne hun velge både fra Kommunikasjonstegnet og
Mennesker som leker. Ut ifra siden på talemaskinen som vist ovenfor, fra valg av
Kommunikasjonstegnet, kunne Katrine velge mellom disse aktivitetene: Bruk av
datamaskin og programvare, få se i bok/bli lest for, få høre på musikk, kaste ball
eller spille spill. I alle disse aktivitetene var Katrine avhengig av at noen hjalp
henne med de å utføre de motoriske handlingene som måtte gjøres.
Hvis Katrine valgte aktiviteten musikk (notene på siden til talemaskinen vist
ovenfor) kom det frem ny side med ulike musikksymbol som hun kunne velge
mellom. Det var bilde av noen som synger (å synge sanger sammen), en
kassettspiller (få lytte til musikk), og en tromme, en xylofon og et keyboard (få
spille på disse instrumentene).
I aktiviteten knyttet til ballkasting, der Katrine og barna kastet ballen til hverandre,
hadde Katrine kommentaren KAST BALLEN TIL MEG, når hun ønsket at de
skulle kaste ballen til henne.
I aktiviteten spill, der Katrine fikk opp valg mellom flere spill, valgte hun gjerne
Lotto. Katrine hadde da et opplegg med 4 faste innlagte lottobrikker på sin
talemaskin. Et av barna trakk en lottobrikke, og viste den til Katrine og de andre.
Den voksne sa hva som var avbildet på lottobrikken, og Katrine kunne velge
mellom kommentarene DEN HAR DU og DEN HAR EG alt ut ifra om hun hadde
lottobrikken på sitt skjermbilde eller ikke.

14

Bruk av talemaskinene
På rommet til Katrine brukte assistentene det som spesialpedagogen hadde lagt inn
og øvd på. De fortalte at Katrine viste stor glede ved bruken, spesielt når det var i
samhandling med andre elever:
”At ho får vise bilder, og at ho får snakke om dei, og å få vise sidene sine til dei.
Vi såg nå da vi skulle vise dei tre bukkane Bruse, vi var dei tre bukkane Bruse, og det
var heilt perfekt. Da var hun heilt oppe i skyene. Alle fekk ei rolle og ho var trollet.”

Bildet under (se Figur 4) viser dramatiseringen av ”De tre bukkene Bruse”. To
medelever spilte bukkene Bruse som tramper over brua som er plassert over
skjermen på talemaskinen, og Katrine er trollet som skimtes på talemaskinen og
har kommentaren ”NÅ KOMMER EG OG TAR DEG” hver gang en av de tre
bukkene Bruse kommer trampende.

Figur 4

Bilde av De tre bukkene Bruse

Relasjoner til andre

Bruken av talemaskinen gav Katrine positive opplevelser, og de andre, både
medelever og voksne fikk positive oppfatninger av Katrine. Dette gav både
foreldre, assistenter og spesialpedagog uttrykk for. Foreldrene fortalte at etter
juleforestillingen da Katrine opptrådte med Bukkene Bruse kom flere andre
foreldre bort og tok kontakt på en annen måte enn tidligere; Katrine var blitt
synliggjort. Ved å kunne bruke talemaskinen fikk Katrine vise at hun kunne være
med å opptre og delta i aktiviteter sammen med andre, og at det lå bevisst vilje bak
ting hun ville uttrykke. Hun kunne uttrykke ønsker hun hadde, og andre fikk
øynene opp for at hun kunne uttrykke seg.
Men spesialpedagogen fortalte at det var et stykke vei å gå til at de barna som
deltok i aktiviteter sammen med henne fikk forståelse for hvordan de kunne
kommunisere med henne ved hjelp av talemaskinen. For fremdeles var det lettere å
stille spørsmål til Katrine som hun kunne besvare med ja eller nei.
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”Samtidig, når du kjenner henne godt, så når du stiller dei rette spørsmåla, så er hun
tydeleg på kva hun vil. Og dei ungane som er i lag med henne mest, lærer seg å
kommunisere på den måten, men da blir det ja og nei spørsmål, …. men det er jo klart
at det blir på ein annan måte enn med Rolltalken…”

(spesialpedagogen)
Assistentene mente at bruk av talemaskin hadde hatt betydning for hennes evne til
å kommunisere:
”Ja det trur eg nok, at hun føler at ho kan formidle eller få i gang ein samtale, på ein
måte. Ho bruker ein del det her ”KAN DU STILLE MEG JA/NEI-SPØRSMÅL?” Ho
kjem dit ein del. Det tar ei stund, for dei ho er mest sammen med på akkurat den biten
er så små, så det går ei stund før dei forstår at vi må hjelpe henne så dei må bruke
billed-spørsmål som ho kan svare ja eller nei på.”
Bruk av talemaskinen i hjemmet

Foreldrene kommuniserte med Katrine på sin måte og uttrykte at de ikke hadde
behov for talemaskin for å forstå henne. Hun forsto det de sa, og svarte tydelig ja
og ristet på hodet som tegn på nei.
Talemaskinen ble mest brukt på skolen og i avlastningen. Far sa i intervjuet at når
Katrine kom hjem fra skolen så var hun veldig sliten, så hun hadde mer behov for
hvile og ro enn mer aktivitet. Han sa at talemaskinen ble derfor lite brukt hjemme.
”…. Det kan hende seg i helgane at den vert brukt litt. Men etter skuletid er ho for
sliten. Da treng ho å kome til hektene…..”

Far fortalte at de gangene talemaskinen ble brukt hjemme, var det mer som en
aktivitet for at Katrine skulle få vise hva som var lagt inn på skolen, enn som et
hjelpemiddel for å kommunisere. Det var således det skolen hadde lagt inn som
styrte bruken av talemaskinen. Foreldrene var ikke datakyndige, som far sa, så det
var tungvint for dem å ta i bruk hjelpemiddelet.
”Det er det at vi må henge med i så mange forskjellige ting. Dersom vi skal sette av tid
til alt så er det eit stort problem.”

Men foreldrene hadde en positiv oppfatning om at talemaskinen hadde betydning
for Katrine, og spesielt i skolesituasjonen og sammen med andre.
Kartlegging av bruk av talemaskinen

I den perioden tidsskjemaet skulle utfylles var Katrine mye borte fra skolen. En
periode var hun på Frambu, en periode på sykehus, slik at det ble umulig å få fylt
ut skjemaet. Katrine hadde i prosjektperioden 6 uketimer med spesialpedagog, og
av de timene ble talemaskinen vanligvis brukt til sammen om lag ½ time daglig 4
ganger i uka. Fire assistenter gikk i fast turnus og hadde timer med Katrine både på
avlastning og på skolen, og dekket således hennes tid utenom når hun var hjemme.
Talemaskinen ble da brukt både på skolen og på avlastningen, og mest til spill og
samhandling med andre. Den reelle tidsbruken som assistentene nyttet til bruk av
talemaskinen har vi ikke fått bekreftet.
Avsluttende kommentarer

Det kan synes som om både Katrine sin fysiske funksjonshemming og de
kontinuerlige problemene med å få tilpasset stolen og de tekniske hjelpemiddelene
var hemmende for hennes bruk av talemaskinen. I tillegg hadde hun liten
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utholdenhet i situasjoner som var fysisk krevende for henne, hun kunne ha smerter
og ble fort trøtt. Også dette spilte inn på bruken av talemaskinen. Likevel opplevde
vi at talemaskinen tilførte Katrine flere positive aspekter. Hun likte å bruke den og
viste stor glede, spesielt i samvær med andre barn.
Siden talemaskinen ikke var kontinuerlig fastmontert på rullestolen, og den ikke
var plassert slik at Katrine ved hjelp av blikket eller på annen måte kunne
signalisere at hun ville bruke den, var det ikke på hennes initiativ at den ble tatt
frem. I den grad den ble brukt som et kommunikasjonshjelpemiddel ble det lite lagt
opp til initiativtaking fra hennes side, men mest til at hun skulle gi svar på andres
henvendelser.
Katrine sin glede over bruken ble beskrevet av en av assistentene:
”Ho syns jo det er kjekt om ho ikke ser skjermen og, for ho hører jo dem prater,
maskina prater, det at ho greier å styre noe. Så ho syns det er kjekt uansett.”

Anita
Før Anita fikk talemaskin hadde hun tatt i bruk en del former for alternativ
kommunikasjon av mer lavteknologisk karakter. Hun brukte først pictogram som
var limt på bordplaten på rullestolen. Etter hvert fikk hun også en ordinær
pictogramperm som hun kunne peke i. Hun måtte imidlertid ha hjelp til å bla i
permen. På skolen la en stor vekt på å bruke tegn til tale når en snakket til Anita.
Bakgrunnen for dette var at en var svært usikker på Anita sin språkforståelse og at
en så at tegnstøtte over tid gjorde det lettere for Anita og oppfatte hva som ble
forsøkt formidlet til henne. Anita tok etter hvert i bruk noen få håndtegn selv.
Ved innføringen av talemaskinen hadde en hele tiden vært opptatt av at denne
skulle bli et supplement til de kommunikasjonsformene hun allerede hadde. Dette
resulterte i at Anita ofte brukte element frå ulike kommunikasjonsløsninger inn i
samme ytringen, for eksempel ved å kombinere bruk av symbol fra talemaskinen,
peke på symbol på bordplaten og bruke håndtegn.
Hovedsiden til Anita så ved prosjektslutt slik ut:
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Figur 5

Hovedsiden til Anita

Hovedsiden gir et bilde av hvordan en på dette tidspunkt tenkte sidestrukturen på
talemaskinen. Ved prosjektslutt var ikke alle ideene tatt i bruk. For eksempel hadde
en ikke fått utviklet sider bak lese bok og kalender. Sidene Heim og Avlastninga
var tenkt som portaler inn til sider som en kunne utvikle på de aktuelle arenaene.
Bak ”Heim”-siden var det bl a en side som Anita kunne bruke for å velge hvilke
video hun ønsket å se. Disse sidene var ellers lite utviklet.
Litt mer om de sidene som har blitt mest brukt i løpet av prosjektperioden:
Kommunikasjon

For Anita har en hele tiden vært opptatt av å bygge språk. I utgangspunktet satte
Anita de ulike symbolene i en setning sammen tilsynelatende tilfeldig:
SLEM ANNA ER JA
GÅ GUTEN VIL
VIL BLOMSTER EG
Systematisk jobbing med ulike vanlige syntaktiske strukturer har stått sentralt i det
pedagogiske opplegget. Ut fra dette valgte en å ikke bruke fraser, men la inn bare
ett ord bak hvert symbol. Etter hvert tok en også i bruk fargekodet bakgrunn for å
gi ekstra støtte i oppbygging av setninger. En tok her utgangspunkt i fargesystemet
som blir brukt i Bliss-systemet.
For å trene inn noen sentrale syntaktiske strukturer, laget en ulike sider på
talemaskinen.
Er / er ikkje side

EG ER TRIST
GRETE ER IKKJE SNILL
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Vil / vil ikkje side

DOKKA VIL IKKJE LESE BOK
EG VIL KJØYRE BIL
Har /har ikkje side

MANNEN HAR IKKJE RULLESTOL
JENTA HAR GENSAR

Figur 6

Siden for Har / Har ikkje

Etter hvert utviklet en også sider som inneholdt muligheter for å bruke flere av
disse strukturene uten å bytte side. En tok også i bruk samlelinje på disse sidene.
Figur 7 viser en side som gir muligheter for ulike strukturer både for å ”be om” og
kommentere. Slik siden er vist, har Anita trykket EG LIKAR HUND. Etter hvert
som hun trykker, blir symbolene automatisk plassert på samlelinjen. Talen blir
avlest i det Anita trykker det enkelte symbol. Samlelinjen gjorde det mulig for
Anita å se på setningen hun hadde laget og også rette den opp dersom hun
oppdaget at den ikke var riktig.

19

Bruk av talemaskinene

Figur 7

Side som gir mulighet for både å be om og kommentering

Spesialpedagogen og Anita brukte mye tid gjennom prosjektperioden til å jobbe
med disse strukturene. Spesialpedagogen la opp til variert trening ved bruk av
rollelek, bruk av bilde som utgangspunkt for samtale og mer naturlege oppståtte
situasjoner. Dukken, hesten og bamsen ble brukt i utallige rollespill. Assistenter og
til en viss grad barn fra klassen ble dratt inn i denne treningen. Parallelt med å
jobbe med dette på talemaskinen, har spesialpedagogen også jobbet med de samme
strukturene ved hjelp av papp-plater, borrelås og pappsymboler.
Anita lærte seg etter hvert å trykke fram setninger som var rett oppbygget innenfor
de strukturer og rammer som opplegget på talemaskinen ga.
Hun kunne for eksempel fortelle ut fra bilder, men i tillegg også kommentere ting
som hun hadde opplevd:
Og den 14. desember då trykte ho sjølv, hun såg på bilde: EG SER FEM MUS. Men då
hadde vi jobba med tal mykje. Og eg hadde sett mykje mus og sånn då. Men hun hadde
iallfall rett. Og den 7. januar då gjorde ho heilt rett mange setningar. Då blir eg så glad
at då skriv eg. Då trykte ho: BESTEMOR ER GAMMAL. …….
Og så no, det aller siste, den 21. januar. Det er no ganske ferskt då, då spurde eg: Kva
gjorde du i går? Då leita ho, fann ikkje, ville ha ei bok og det er den tegnspråkboka til
hun Moriggi som vi brukar. Og då leita hun fram til eit TV og peika på det. Og så
trykte hun på Rolltalken ved sida av. Altså på det bildet av TV inne i boka er det bilde
av at dei sit og ser på TV, tydeleg nok ein film. Og så trykte ho på Rolltalken: DAMA
ER REDD. Og eg spurde såg du TV i går? JA. Og då tolka eg det slik at ho hadde sett
ei dame på TV i går som var redd. Ja, at ho hadde sett noko spennande altså.

(spesialpedagogen til Anita)
Det siste er et godt eksempel på hvordan Anita brukte ulike kommunikasjonssystem for å få fram hva hun mente.
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Pictogramboken inn på talemaskinen

Anita fikk lagt inn på talemaskinen pictogramboken sin med samme oppsett som i
den manuelle utgaven. Dette ga tilgang på mange symboler. Her kunne Anita bla
seg fram til enkelte symbol som hun ikke hadde på de andre sidene sine. Disse
sidene ga imidlertid ikke samme struktur/ støtte til setningsoppbygging og Anita
gikk da lett tilbake til enklere løsninger. For eksempel da hun skulle fortelle om at
hun hadde vært i Oslo, trykket hun:
BIL, FERJE, FLY, BY
Personer

Bak personsymbolet lå en side som inneholdt bilder av de fleste av de menneskene
som Anita traff til daglig. Der var bilde av nærmeste familie, klassekamerater og de
som jobbet med Anita på skolen.
Sanger, spill og lek

Som nevnt tidligere, fokuserte en i arbeidet med Anita sterkt på dette med å bygge
setninger. Utvikling av sider knyttet mot spesifikke leksituasjoner og spill ble
mindre prioritert. Sanger, lek og spill hadde hvert sitt symbol på hovedsiden på
talemaskinen. Bak hver av disse symbolene var det laget en side.
Anita hadde en lekside knyttet til leken: ”Kongen befaler”.

Figur 8

Siden fra leken "Kongen befaler"

Anita likte godt denne leken og den ble blant annet brukt en del på SFO.
Anita kunne med denne siden ta rollen som den som sa: ”Kongen befaler” og
dermed dirigere hva de andre barna skulle gjøre.
Hun hadde også en side som var laget med tanke på å kunne spille Lotto. Siden var
lagt opp med tanke på at den skulle kunne brukes på mange ulike Lottospill. Ved
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hjelp av denne siden kunne Anita fortelle hvem som hadde det aktuelle bildet på
brettet sitt.

Figur 9

Siden for å spille billedlotto

I tillegg hadde Anita en navnesang som var lagt inn på en egen side på
talemaskinen.
HEI, HEI, HEI EG HEITER ANITA. HEI, HEI, HEI KVA HEITER DU?
Kartlegging av bruk av talemaskinen

Anita sin bruk av talemaskinen ble kartlagt ved hjelp av et registreringsskjema som
fulgte talemaskinen en uke på nyåret 2002. Dette var en uke Anita var på
avlastning på ettermiddag /natt. Kartleggingen gir således ikke et bilde av bruk av
talemaskinen i hjemmet.
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Tabell 1

Skjema for kartlegging av bruk av talemaskinen – Anita

Dato

Tidsperiode

Aktivitet

Samhandlingspartnere

28.01.02

O9:25-10:10

Sang, laget setninger

Spesialpedagog

Grupperom

12:25-13:10

Laget setninger

Spesialpedagog

Grupperom

09:25-10:10

Laget setninger

Spesialpedagog +

Grupperom

29.01.02

Arena

assistent
30.01.02

10:00-10:30

Laget setninger

Spesialpedagog

Grupperom

13:00-14:15

Spilte lotto, lekte ”Kongen

Assistent + flere barn på

SFO

befaler”, laget

SFO

tøysesetninger
19:30–20:30
31.01.02

01.02.02

Sanglek, laget setninger

2 miljøarbeidere + 1 barn

Avlastningsbolig

09:25-10:10

Laget setninger

Spesialpedagog

Grupperom

12:25-13:10

Sang, laget setninger

Spesialpedagog

Grupperom

16:30-17:30

Sang, laget setninger

2 miljøarbeidere + 1 barn

Avlastningsbolig

09:25-10:10

Lotto, sang, lek, laget

Spesialpedagog +

Grupperom

setninger

assistent

12:25-13:10

Lek, laget setninger

Spesialpedagog + 1

Grupperom

medelev
19:00-20:00

Sanglek, laget setninger

2 miljøarbeidere + 1 barn

Avlastningsbolig

Kartleggingen viste at talemaskinen på skolen i all hovedsak ble brukt på
grupperommet i timene med spesialpedagog. I to av timene var assistent med
sammen med spesialpedagog og Anita. Det ble hovedsaklig jobbet med å lage
setninger, men i noen grad også spill og lek. I en av timene hadde det vært med en
medelev inne på grupperommet til Anita. Bare en gang i løpet av den aktuelle
skoleuken ble maskinen brukt i en annen situasjon. Anita brukte da talemaskinen til
å leke ”Kongen befaler” sammen med flere barn på SFO. Dette betyr at i store
deler av skoledagen var talemaskinen ikke i bruk. Dette gjaldt f. eks både ute i
friminutt og når Anita var sammen med klassen sin i klasserommet.
I tre av dagene ble maskinen brukt i avlastningsboligen på ettermiddag / kveld.
Maskinen hadde disse dagene blitt brukt ca.1 time. En har brukt siden med sang og
sidene for å bygge setninger. Anita hadde i disse situasjonene vært sammen med to
miljøarbeidere og et annet barn på avlastningsboligen.
Mønsteret som avtegnet seg var altså at maskinen gjennom uken var i daglig bruk.
Bruken var imidlertid avgrenset til økter på 45–60 minutt 2–3 ganger pr. dag. Det
var således ikke et kommunikasjonshjelpemiddel som var kontinuerlig tilgjengelig
for Anita. Det var ikke registrert bruk i helgen på avlastningsboligen. Dette
bruksmønsteret som vi får ut av registreringsskjemaet samsvarer godt med det
inntrykk som var skapt gjennom intervjuene.
Bruk av talemaskinen i hjemmet

Innformasjon om bruk av talemaskinen har vi fra intervju med mor. Hun beskrev at
maskinen ved prosjektslutt var så å si i daglig bruk i hjemmet. Bruken hadde vært
klart økende utover prosjektperioden. Hovedårsaken til dette var at Anita etter
hvert ofte forlangte å få maskinen frem.
Iallfall sidan i haust synest eg det har vore utruleg framgang med henne. Både dette
med å lage setninger og bruke den og ho har vore mykje flinkare når ho har vore ute
og vil ha den med seg på stolen. Ho peikar på stonga og gjev klar beskjed!
…det er nesten ikkje ein dag den ikkje er framme

(mor til Anita)
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Innholdet i talemaskinen ga klare begrensninger i forhold til hva Anita kunne
formidle, men mor mente likevel at talemaskinen hadde stor betyning for Anita.
Du kan få 4 ord på ei setning så det blir minimalt kva ho kan seie. Men eg syns det er
veldig positivt slik som ho bruker den. Ho er mykje flinkare å bruke den no. Det er
noko heilt anna – heilt anna jenta. No kan ho sitje der slik som for eksempel i går
kveld då eg sa at no skal vi legge oss. Så begynne ho å trykke: EG VIL IKKJE SOVE.

(mor til Anita)
Dette at Anita kunne ta i bruke mer setninger har ført til mindre misforståelser. For
eksempel vil en funksjonell bruk av ordene vil og vil ikke ha stor betyning for
kommunikasjonen.
Ho har så lett for å bli misforstått. Og når ho veit at ho kan lage setningar og utrykke
seg på Rolltalken då er det ingen problem. Då berre peikar ho og forlanger den fram
og lagar setningar og det er heilt supert. Eg syns det er veldig kjekt.

(mor til Anita)
Mor var også tydelig på at begrensningen lå like mye på å få lagt nok inn på
maskinen, som i Anita sin utvikling. Hun pekte også på at Anita hjemme vil ha
bruk for noe annet vokabular enn det som var aktuelt på skolen.
På spørsmålet om talemaskinens betydning for Anitas sosiale kontakt, pekte mor
bl. annet på samspill med søsken.
Ho kan sitje med for eksempel slik som KONGEN BEFALAR medan, og det er
sjølvsagt han minste, hopper og sprett rundt og synest det er artig. Og det synest ho
også. Heilt topp viss ho kan kommandere einkvan til å gjere noko som hun har lyst til
og sånn.. Så det er klart at det er veldig positivt – det er det.

(mor til Anita)
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Sara
Sara fikk sin talemaskin ca. ett år før prosjektet startet, og var allerede godt i gang med
å lære seg bruk av hjelpemiddelet. Hun hadde ingen tale og forstod det som ble sagt
knyttet til de ulike situasjonene, i alle fall der situasjonen gav god støtte til konteksten.
Før prosjektstart var kommunikasjonen tilsynelatende preget av tilfeldigheter, og det
ble brukt enkle former for alternativ kommunikasjon, som for eksempel bruk av bilder
for å forberede og strukturere aktiviteter og ja- og nei-skilt på rullestolbordet, slik at
hun kunne svare på ja/nei-spørsmål.
Hun gjorde seg også forstått med peking og tegnlignende bevegelser, og var avhengig
av at samtalepartneren gjettet riktig på hva hun ønsket å formidle. Dette medførte mye
frustrasjon for Sara, og endte gjerne med sinne og aggresjon når hun ikke ble forstått
eller ble feiltolket. Etter innføring og bruk av talemaskinen, så man en endring av
hennes situasjon fra mye frustrasjon til å ville bruke maskinen bevisst for å formidle
hva hun ville si.
”Ja, husker du kor aggressiv ho var før. Veldig sånn hissig og sint. Og når ho fekk
maskina så vart det så mykje lettare for ho å sei kva ho ville istaden for at vi berre måtte
stå der og gjette.”

(far henvendt til mor)
Ved prosjektslutt brukte Sara talemaskinen sin mye, og hun mestret godt bruken av
den. Hun forstod best de tegnede symbolene som PCS og Igel billedarkiv, samt
fotografier, mens hun viste liten forståelse for pictogram. Symbolene på talemaskinen
var knyttet til uttrykk og fraser. Hun visste godt hvor de enkelte symbolene, og frasene
knyttet til dem, var å finne, og fant raskt frem til den siden hun ville ha, og hun vekslet
mellom sidene for å få frem det hun ville formidle. Det gikk ofte så fort, og hun
trykket så raskt at det kunne se ut som om hun ikke behøvde å se på symbolene og
plasseringen av de, men hadde ”automatisert” handlingene/de ulike trykkene.
Talemaskinene ble i hovedsak brukt til lek og samspill med andre barn, til å velge
aktiviteter, velge pålegg på skivene, be om drikke, gi beskjed om wc-besøk, og å si
navnet til nærpersoner for å oppnå kontakt med dem. Samtidig som Sara brukte
talemaskinen, brukte hun også tegn for ferdig, tegn for når hun ville ha mer drikke, og
tegn eller peking på bilder eller konkreter for å signalisere det samme, samt at hun
pekte på symbol for ja og nei som var festet på bordet på rullestolen hennes.
På skolen ble talemaskinen brukt jevnt over hele dagen, men noen ganger ville Sara
selv slå den av. For eksempel når hun hadde sagt at hun skulle på do, så slo hun den av
når de var kommet inn på toalettet. Og hvis hun skulle ut, så slo hun den også av, for
da ville hun slenge tau. Så hun bestemte selv når den skulle brukes og ikke. Sara
brukte ellers talemaskinen helst til å fortelle hva hun ville gjøre, og til å uttrykke ulike
behov, spesielt knyttet til matsituasjonen. Bruken var vesentlig knyttet til
kommunikative funksjoner som å velge eller be om noe.
Når det gjaldt bruken av talemaskinen til å kommentere og til å føre en samtale eller få
i stand en dialog, så var det mer komplisert. Årsakene til dette kunne ligge både i
begrensingene i det vokabularet som lå inne på maskinen, og / eller i Saras muligheter
til å overføre det hun hadde lært i strukturerte situasjoner til spontan bruk.
Spesialpedagogen fortalte likevel at man la opp til å kunne føre en samtale med Sara
ved hjelp av talemaskinen om noen temaer, men dette var avhengig av godt kjennskap
både til Sara og til innholdet i talemaskinen.
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”… og da skal man i grunnen kjenne Sara og Rolltalken godt, og vite hva som ligger inne
på Rolltaken for å samtale.”

(Spesialpedagogen)
Skolebruk

På oppstartsiden til talemaskinen lå bilder for henholdsvis hjem, skole, SFO og
avlastning. Hvert bilde førte videre til sider som var spesielt tilrettelagt for de fire
bruksarenaene. Mange av aktivitetene som var knyttet til de fire arenaene var
tilnærmet like både i oppbygning og i aktivitetsvalg, men tilpasset for ulik bruk. Når
Sara trykket på bildet av skolen sin, kom følgende menyside opp:

Figur 10

Skolemenysiden på talemaskinen til Sara

Hvis Sara trykket på symbolet for mennesker, kom hun til en ny side der hun kunne
velge mellom personer knyttet til skolen, klassekamerater og lærere hun hadde spesiell
kontakt med. Derfra kunne hun velge og navngi (kalle på) den hun ville ha kontakt
med. På samme siden lå også et symbol for kommentarside, se side 29, som hun kunne
bruke i kommunikasjon med de eller den hun valgte. En tilsvarende side som denne
var også lagt inn på de andre arenaene.
Utropstegnet på skolemenysiden til Sara inneholdt ulike kommentarer/utsagn og fraser
hun kunne ha behov for. Formålet var at hun raskt og med få trykk kunne få tilgang til
høyfrekvente utsagn direkte fra menysiden. Denne kommentarsiden var ganske lik
kommentarsiden bak symbolet for ”mennesker”.
Hodet som snakker på skolemenysiden symboliserte kommunikasjon. Fra dette
symbolet kom Sara til flere symbol som hver for seg igjen ledet videre til nye sider.
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Figur 11

En side på talemaskinen med valg av aktiviteter på SFO

Fra denne siden kunne hun velge sider som gav muligheter for valg av mat/måltid,
leker, ulike aktiviteter eller at hun skulle på do eller ville gå ut.
Hvis hun trykket på SFO-symbolet, kom hun til en side med valg knyttet til SFO og
aktiviteter hun brukte der.
På symbolet for sanger lå noen julesanger og m.a. sangen om Fader Jakob. Disse
skapte lite engasjement, og ble følgelig sjelden brukt.
Skolen begynte kommunikasjonstreningen med å bruke talemaskinen under måltidene,
og da primært til å velge pålegg. Spesialpedagogen beskrev i intervjuet situasjonen
slik:
”… vi begynte med det å velge pålegg. Før fikk hun jo mest syltetøy, for vi trodde at det var
det hun likte, nå er det jo mest kaviar hun velger. Stor forskjell, ikke sant?”
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Figur 12

En side på talemaskinen med eksempel på valg av pålegg

Innlæring av nye uttrykk og fraser foregikk i timene med spesialpedagogen, mens
utprøving og spontan bruk i naturlige situasjoner oftest foregikk i samspill med
assistent, avlastningspersonale og andre barn. Sara brukte således talemaskinen i
mange situasjoner på skolen og SFO, og hun ville ha talemaskinen tilgjengelig festet
på rullestolen for å kunne gjøre seg forstått.
I treningsøktene med spesialpedagog brukte Sara talemaskinen for å fortelle hva hun
ville gjøre og spesialpedagogen lærte henne opp i bruken. Det ble således flere
læringssituasjoner og konstruerte situasjoner enn spontan bruk. Gangen i en
treningsøkt var ofte opplagt slik:
• Sara fikk velge en aktivitet på talemaskinen. For å lære Sara at det hun trykte på ble
oppfattet som hennes valg av aktivitet, måtte hun holde på med denne aktiviteten
noen minutter. Tiden ble vist ved at et timeglass ble satt fram, og når sanden hadde
rent ned, kunne hun få velge en ny aktivitet hvis hun ønsket det. Dersom valget
egentlig var et uhell, hadde hun her ingen muligheter til å rette det opp igjen. Dette
kunne ha vært unngått ved at talemaskinen hadde ett valg som for eksempel DETTE
VAR FEIL. EG VIL VELGE PÅ NYTT.
• Sara fikk trene på å finne rett bilde på talemaskinen. Spesialpedagogen spurte hvor
bildet av en bestemt situasjon var på talemaskinen, og Sara skulle finne den.
• Sara fikk utforske og undersøke fritt på talemaskinen.
Sara tok ofte initiativ til valg av aktiviteter ved å bruke talemaskinen, og
spesialpedagogen la stor vekt på at de valg som Sara gjorde skulle bli tatt på alvor slik
at hun forsto konsekvensen av valgene hun tok. I en læringsøkt trykket Sara på
talemaskinen og valgte aktiviteten som innebar utelek sammen med andre barn i
friminuttet.
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”…Sara hadde valgt å gå ut og slenge tau, hun slo av talemaskinen og løftet vekk bordet
fra rullestolen. Det var midt i en time og ingen elever ute, men vi kledde på oss og gikk ut.
Hun ble litt betuttet når det ikke var noen ute, men protesterte ikke på å gå inn igjen og kle
av seg. Vi ser det som viktig at hun får erfare at vi tar hennes valg på alvor og at hun må
ta konsekvensene og erfaringene.” (Spesialpedagogen)

Sara måtte ha litt tid til å få fatt i det som ble lært inn. Erfaring viste at noe lærte hun
raskt, mens andre ting tok lengre tid, avhengig av i hvor stor grad den nye aktiviteten
engasjerte henne.
Skolen brukte ulike opplæringsmetoder for å lære inn nye aktiviteter og kommentarer.
Spesialpedagogen hadde en samtale med klassen, hvor de snakket om Sara og hennes
form for kommunikasjon, og om det var greitt at det ble lagt inn bilder av alle i
klassen. Elevene kom selv med forslag til kommentarer som kunne legges inn. Her
valgte man mer abstrakte fraser og kommentarer som klassekameratene brukte til og
om hverandre, og som man syntes at også Sara måtte få tilgang til, i tillegg til andre
kommentarer som hun hadde behov for. Eksempelvis kan nevnes:

FIN GENSAR
GIVE ME FIVE
DU ER GREI
DU ER DUM
Noen fra klassen skulle så øve med Sara og lære henne opp i bruken av den siden, slik
at også Sara kunne få komme med ulike kommentarer til klassekamerater som for
eksempel KARI! DU ER GREI!.

Figur 13

En side på talemaskinen med eksempel på kommentarer

Trening i naturlige situasjoner

Det ble lagt inn symboler knyttet til noen handlinger i forbindelse med måltidet som
det kunne snakkes om, og som det var vanskelig å trene på utenom i den konkrete og
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naturlige situasjonen. Det var som oftest assistentene som hadde muligheten for å
kunne trene i de naturlige situasjonene, og spesialpedagogen berømte assistentene for
arbeidet de gjorde, og at de samtidig også var oppmerksomme og la merke til det som
skjedde rundt, slik at de kunne komme med nyttige innspill og kommentarer for å
tilpasse og forandre innholdet på talemaskinen slik at bruken ble mest mulig
hensiktsmessig for Sara.
Bruk av ritualer i opplæringssituasjonen

Gjennomføringen av en strukturert situasjon som for eksempel måltidet, ble lagt opp
som et rituale der hver aktivitet bygget på hverandre i sekvenser. Slik kunne Sara
kunne føre en dialog med assistenten eller andre rundt bordet, der hun hadde mulighet
for å ta initiativ, og gjorde det.

Figur 14

En side på talemaskinen brukt i måltidssituasjonen

Måltidet startet med at Sara trykket på ”mat”, og ”bordvers” der hun fikk velge hvilket
bordvers de skulle synge. Så trykket Sara på kommentaren: EG MÅ HA PÅ
SMEKKE. Dernest sa hun EG MÅ TA UT MATBOKSEN, og fikk litt hjelp til det av
assistenten. Videre sa hun TA AV LOKKET, og slik jobbet de seg videre utover i
måltidet (se bilde fra talemaskinen). Dette medførte at hun fikk en mer aktiv rolle
under måltidet, og kunne kommunisere med assistenten og medelever samtidig som
hun fikk faste gjøremål som for eksempel å kaste mellomleggspapiret og å kaste
brødskorpene etter hvert som hun spiste opp skivene sine.
Vi så altså eksempler på at det ble lagt opp til ritualer tilpasset ulike aktiviteter der
Sara falt inn med sine faste kommentarer, men også eksempler på at hun tok initiativ
til ting som ikke lå innenfor ritualene. Begge disse elementene måtte sees på som
verdifulle og bli ivaretatt.
Erfaringene viste at ritualene måtte innlæres først og bli etablert i den konkrete
aktiviteten for at hun senere skulle komme til å bruke det mer fritt. Skolen fortalte at
de hadde opplevd at mens de satt og spiste, var Sara ferdig og kommenterte ”NO ER
DET TOMT” sånn helt av seg selv.
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Lek og spill og samhandling

Sara hadde fått innlagt noen spill og aktiviteter som la opp til samspill med andre barn
på talemaskinen sin. Hun kunne velge mellom ballkasting, Lottospill, og ”Flasketuten
peker på”. Hun hadde også noen andre aktiviteter som hun kunne velge, som for
eksempel ”EG VIL TEGNE” og ”EG VIL LESE BOK”. Alle disse aktivitetene var
lagt opp til at hun skulle delta sammen med andre, og ble mye brukt spesielt på SFO.
Ballkasting foregikk ved at flere barn sto rundt i rommet eller sto i ring og kastet
ballen til hverandre. Sara hadde kommentaren ”KAST BALLEN TIL MEG” knyttet til
denne aktiviteten. Sara var veldig engasjert og kunne holde på lenge. Ballkasting var
nok i denne tiden den kjekkeste og mest valgte aktiviteten fra Saras side. Gleden og
engasjementet var stor både hos henne og hos de andre barna som deltok.
Lottosiden var lagt opp med tanke på at den skulle kunne brukes på mange ulike
Lottospill. Kommentarene som var knyttet til siden var DEN HAR EG og DEN HAR
DU.
Flasketuten peker på inneholdt i tillegg til frasen DEN SOM FLASKETUTEN
PEIKAR PÅ; SKAL …, flere valgmuligheter som for eksempel SYNGE EIN SANG,
HINKE PÅ EIN FOT… osv.
Sara mestret bruken av talemaskinen både i forhold til turtaking, det å kunne vente til
det ble hennes tur, og det å bruke talemaskinen i den frie leken. En av assistentene
forklarte at ved aktiviteten ballkasting, når barna sto i ring og kastet til hverandre, og
det var lagt opp til turtaking, ventet Sara til personen før henne hadde ballen før hun
trykket på kommandoen. Dersom det ikke var lagt opp til noe turtakingssystem, men
at ballen ble kastet til den som ropte, brukte hun kommandoen mye oftere.
Assistentene var flinke til å bidra med nye aktiviteter i samhandling med de andre
barna på SFO. Det å leke butikk var populært blant barna, og ut ifra opplegget med
ulike matvarer og drikke, kom en av assistentene med forslag om å knytte
kommentarer til slike bilder og tilpasse til butikk lek slik at også Sara kunne få være
”handlekunde”.
Kartlegging av bruk av talemaskinen

Sara sin bruk av talemaskinen ble kartlagt ved hjelp av et skjema for kartlegging av
bruk av talemaskinen. Skjemaet fulgte maskinen en uke på nyåret 2002. Sara var
vanligvis på avlastning en ettermiddag og påfølgende natt hver uke.
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Tabell 2

Skjema for kartlegging av bruk av talemaskinen - Sara

Dato

Tidsperiode

Aktivitet

Samhandlingspartnere

Arena

25.01.02

08.30-09.00

Småprat/aktivitetsvalg/

Assistent

Skolen

Eg vil tegne, eg vil lese bok

26.01.02

27.01.02

28.01.02

09.00-09.15

Ballkasting

Assistent

Skolen

09.15

Aktivitetsvalg/ mattetrening

Assistent

Skolen

11.00-11.45

Måltid

Assistent

Skolen

12.15-12.30

Småprat/spill

Assistent

Skolen

15.00-15.30

Småprat

Assistent

Skolen

15.30-16.15

Måltid

Omsorgsarbeider

Avlastningsbolig

17.15-17.35

Småprat/sang

Omsorgsarbeider

Avlastningsbolig

18.45-19.20

Måltid

Omsorgsarbeider

Avlastningsbolig

08.30-09.30

Måltid

Miljøarbeider

Avlastningsbolig

15.45-16.05

Spill

Assistent

Avlastningsbolig

18.20-18.35

Spill

Assistent

Avlastningsbolig

08.45-09.30

Måltid

Omsorgsarbeider

Avlastningsbolig

10.30-10.45

Ballkasting/litt sang

Omsorgsarbeider

Avlastningsbolig

13.05-13.35

Måltid

Omsorgsarbeider

Avlastningsbolig

16.00-16.35

Småprat/dyr og dyrelyder

Miljøarbeider

Avlastningsbolig

08.00

Spill

Mor og far

Hjemme

08.30

Samtale/planlegging og

3 barn + 2 lærere

Skolen

demo i bruk av talemaskin
09.00-09.20

Ballkasting/tegning

Lærer

Skolen

09.20-11.00

Talemaskin i bruk i

Lærer

Skolen

Måltid

Assistent

Skolen

Småprat/tegning/ballkasting

Assistent

Skolen

forberedelse til ulike fysiske
treningsopplegg
11.00-11.40
12.00-13.00

m.m.
14.05-14.45

Måltid

Assistent

Skolen

17.30-18.30

Besøk av venninner

Mor + 2 venninner

Hjemme

Assistent

Skolen
Skolen

Småprat/ballkasting/be-omfunksjon
29.01.02

08.20-08.40

Talemaskin på ved ankomst
til skolen/ ville tegne

08.40-09.15

Småprat/ballkasting

Assistent

11.00-11.45

Måltid

Assistent

Skolen

12.15-13.15

Trening i bruk av ny

Lærer

Skolen

Sfo

CompactRolltalk med nye
oppsett

30.01.02

31.01.02

13.45-14.30

Måltid

Assistent

14.30-15.15

Småprat/tegning og spill

Assistent

Sfo

08.00

Spill

Mor og far

Hjemme

08.20

Småprat/spill

Lærer

Skolen

09.45-10.30

Småprat/ballkasting

Lærer + barn på SFO

Sfo

10.30-11.00

Småprat/tegning/lese i bok

Assistent

Sfo

11.15-12.00

Måltid

Assistent

Sfo

18.30-18.45

Småprat

Assistent

Avlastningsbolig

18.45-19.45

Måltid

08.50-09.15

Småprat/tegning/lese i bok

Assistent

Skolen

09.15-09.30

Småprat

Ny assistent

Skolen

10.00-10.20

Bruk av talemaskin ute i

Assistent + elever

Skolen

Måltid + utprøving av nytt

Lærer + elever i korte

Skolen

oppsett

økter

friminuttet
11.00-12.00
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Dato

01.02.02

Tidsperiode

Aktivitet

Samhandlingspartnere

Arena

14.00-14.45

Måltid

Assistent

Sfo

14.45-15.15

Småprat/tegning/lese i bok

Assistent

Sfo

08.30-08.50

Småprat/tegning/lese i bok

Assistent

Skolen

10.50-11.45

Måltid

Assistent

Skolen

Kartleggingen viste at talemaskinen ble brukt mest på skolen og på SFO. På skolen
var den tilgjengelig på rullestolen gjennom hele skoledagen, det samme på SFO.
Den ble brukt mye, med unntak i situasjoner hvor det var vanskelig å kunne betjene
talemaskinen, som for eksempel ved fysisk trening på matte og når hun sto i
ståstativ. Men først ble talemaskinen brukt i forberedelsene til den enkelte fysiske
aktiviteten ved at hun valgte aktiviteten og kunne si hva hun skulle gjøre.
Det som i skjemaet ble omtalt som ”småprat” var kommentarer, demonstrasjon av
hva som lå inne og svar på spørsmål fra Saras side. Slik småprat forekom også
under tegne og lese-i-bok aktivitetene, og var nok mer å regne som kommentarer til
situasjonen enn en dialogbasert samtale.
På SFO og i avlastningsboligen brukte Sara det som skolen på forhånd hadde lært
henne. Ved nye valg som var ukjente for henne, hjalp de til ved å håndlede. Det var
helst på SFO at Sara brukte talemaskinen til samhandling med andre, og da i
forbindelse med lek, måltid og opplæring. Dette foregikk hver dag i en til to timer.
I avlastningsboligen brukte Sara talemaskinen mest sammen med personalet, og litt
til lek og spill sammen med andre brukere. Dette varierte en del, alt etter hvilke
brukere som var på avlastningen og deres funksjonsnivå. Den ble mest brukt
innendørs i avlastningsboligen, og heller lite på andre områder. Talemaskinen ble
oftest brukt under måltider. Utenom måltid var det variert bruk av talemaskinen alt
etter hvem av personalet som var på jobb. Dette bedret seg etter hvert som
personalet lærte seg bruken, noe de trengte litt tid til. Sekvensene når talemaskinen
var i bruk, varierte fra en halv time til en time hver gang.
I hjemmet ble talemaskinen mindre brukt enn på skolen. En årsak kunne være at
barn og foreldre har sin egen kommunikasjonsform som fungerer. Slik var det for
Sara også. Hun gjorde seg forstått ved hjelp av peking og tegn, samt at foreldrene
stilte ja/nei spørsmål ut ifra hva de trodde Sara ville formidle eller hadde behov for.
En annen årsak kunne være at Sara var veldig sliten når hun kom hjem fra skole og
avlastning, og hadde da mest behov for hvile noen timer. Men det så ut til at etter
hvert som Sara kunne gjøre seg forstått ved hjelp av talemaskinen, jo mer ønsket
hun å ta den i bruk hjemme.
Relasjoner til andre

Familien flyttet ved slutten av prosjektet inn i nytt hus som lå nærmere skolen og
skolekamerater av Sara. Det at talemaskinen ble mye brukt på skolen, fikk
betydning for Saras sosiale deltagelse også på fritiden. Foreldrene fortalte i
intervjuet at Sara fikk besøk av noen jenter som kjente henne fra skolen, og som
var vant til at talemaskinen var i bruk.
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”… Men der er nokre jenter som kjem på besøk til henne no, og dei brukar den. Dei
ville gjerne ha bildet sitt liggande inne på Rolltalken slik at ho kan rope på dei. …. Så
det var no veldig positivt da, så no er dei fire stykker som kjem. Ho har i grunnen ikkje
hatt nokon før som kom til henne. ….Og ho får jo dei til å hente fram ting til seg,
dersom ho seier på Rolltalken at ho vil teikne så leitar dei fram teiknesaker og ball og
sånt da.”

(mor)
Utfordringer og begrensinger

Innholdet i talemaskinen til Sara var i vesentlig grad bygget opp med fraser. Dette
ga begrensede muligheter til en fri dialog og samtale. For alle rundt Sara, både
foreldre, spesialpedagog og assistenter, var den største utfordringen hva som burde
legges inn på talemaskinen og hvordan innholdet burde organiseres.
Spesialpedagogen hevdet at hun følte at det var de som begrenset Saras muligheter
til å kunne kommunisere.
…”det å finne ut nye ting, finne ut kva ho tenker og kva ho vil snakke om. Det er ei
utfordring”

(mor)
Foreldrene så det også som en utfordring å finne ut hvordan de sammen med Sara
kunne bruke talemaskinen. I ettertid kan vi se at det burde vært fokusert mer på
opplæring i og demonstrasjon av metodisk bruk av talemaskinen til foreldrene, der
man på samme måte som med opplæring i bruk under måltidet på skolen, også
burde tilrettelagt et rituale spesielt til bruk i en spesifikk aktivitet i hjemmet, og gitt
opplæring i hvordan bruke talemaskinen i denne situasjonen, og så videreutviklet
dette. Man tar lett for gitt at foreldre selv kan se hvordan bruke et slikt
hjelpemiddel…
Sara viste imidlertid selv noen ganger at hun kunne ta initiativ til å prøve å gjøre
seg forstått ved hjelp av ulike strategier der innholdet i talemaskinen ikke strakk til.
Som et eksempel kan nevnes følgende situasjon der assistenten ikke hadde tatt av
henne smekka etter måltidet. Sara satt og ventet på at assistenten skulle ta av henne
smekka, mens assistenten ventet på at Sara skulle si ”EG MÅ PÅ DO”, for det
brukte hun å gi beskjed om etter måltidet.
”Men hun spurte ikke, lot det være opp til Sara. Og så sitter ho Sara der da, og så
trykker hun”EG MÅ HA PÅ MEG SMEKKE”. Det var det som lå inne (på Rolltalken).
Men det var det å ha av, det var det hun skulle. Og da hun hadde fått den av, da trykket
hun på at hun skulle på do.”

(Spesialpedagogen)
Et annet eksempel på hvor vanskelig det kunne være å ha alle muligheter til
kommentarer klar i enhver situasjon, kan også følgende situasjon belyse: Sara
hadde fått beskjed av mor før hun dro til skolen at den dagen skulle hun hjem etter
å ha vært på SFO, og ikke på avlastning som vanlig på denne ukedagen. Regelen
var at hvis Sara skulle på avlastning, fikk hun middag der når hun kom dit. Ellers
spiste hun på SFO. Sara visste at hun skulle spise på SFO, men de voksne sa nei,
hun skulle vente på bussen som kjørte henne til avlastningsboligen og så skulle hun
få mat der. Sara gav seg ikke, pekte på bordet og ble ganske frustrert, for hun
hadde ingen mulighet til å få sagt hva som var riktig, for det lå ikke inne på
talemaskinen.
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”Og på den tiden da bussen skulle komme å hente henne til avlastninga, så kom den
ikke. Så viste det seg at det var blitt forandringer og skolen hadde ikke fått beskjed,
…det siste mora hadde sagt til Sara da hun skulle dra til skolen , var at i dag skal du
ikke på avlastninga, du skal hjem. …Og det hadde ikke hun noen muligheter til å si for
det lå jo ikke inne. Men hennes måte å si det på, var at hun skulle bort til bordet å
spise. …”

(Spesialpedagog)
At Sara kunne bruke det som lå inne på talemaskinen spontant, kom tydelig frem
en gang på SFO da hun spilte lotto med noen andre barn. Det gikk litt tregt, Sara
fikk få brikker og hadde litt problem med å se brikkene til de andre. Da trykte hun
seg plutselig ut av Lotto-siden, bladde raskt, og fra talemaskinen kom det ”EG ER
FERDIG” og ”EG VIL LESE BOK”. Assistenten gav da beskjed om at ”nei du er
ikkje ferdig med å spele Lotto endå, det må du gjere ferdig først”. Men ved
nærmere ettertanke fikk Sara slippe resten av Lottospillet, slik andre barn oftest får
det når de går lei av en aktivitet og melder seg ut.
Saras talemaskin var bygget opp med fraser og utsagn knyttet til aktiviteter, og gav
derfor ikke muligheter for et friere valg av ord og setninger som hun kunne brukt
hvis hun hadde mestret slik form for kommunikasjon. Spesialpedagogen var
innstilt på etter at prosjektet var avsluttet, å prøve ut kommunikasjonsmuligheter
der fraser som EG VIL/EG VIL IKKJE, EG LIKAR/EG LIKAR IKKJE, EG
SKAL/EG SKAL IKKJE, osv. var lagt inn og kunne sies sammen med ulike
enkeltord knyttet til aktiviteter og handlinger som Sara ville ha bruk for. Dette
kunne gi henne et mer utvidet repertoar på ting hun ville spørre om eller formidle
der det som var lagt inn på talemaskinen ikke strakk til. Som eksemplene over viser
oppsto det situasjoner som ble vanskelige fordi det vokabularet som var ønskelig
og nødvendig i den gitte situasjonen, ikke var lagt inn. Dette ble en kontinuerlig og
vanskelig, ja kanskje endatil umulig prosess, som satte krav til at man var i forkant
av brukerens behov og kunne forutsi hvilke behov Sara hadde. Derfor kan man
forstå spesialpedagogens hjertesukk:
”...men utfordringen er hva vi skal legge inn, og hvordan vi skal organisere det på
maskina, det…. uff… jeg føler at det er vi som begrenser henne….”
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Prosesser og utfordringer
Barrierer for kommunikasjon
Barna i prosjektet hadde ulike utgangspunkt for alternativ kommunikasjon. Deres
språklige utvikling var ulik, og deres motoriske forutsetninger krevde forskjellig
tilrettelegging for å betjene talemaskinene. Erfaringer fra prosjektet viste at barnas
forutsetninger ikke var de eneste barrierer for alternativ kommunikasjon. Deres
kommunikative forutsetninger representerte nødvendigvis heller ikke de største
barrierene.
Beukelman & Mirenda (1998) skiller mellom to hovedtyper av barrierer som kan
vanskeliggjøre deltakelse og kommunikasjon med andre mennesker; barrierer som
hindrer tilgang (access barriers), og barrierer som hindrer mulighet til
kommunikasjon (opportunity barriers).
Barrierer for tilgang til kommunikasjon peker på de forutsetninger, ferdigheter og
holdninger den funksjonshemmede selv har til kommunikasjon. Slike barrierer er
ofte åpenbare. Kapittelet om bruk av talemaskinene (side 11) tar utgangspunkt i
dette perspektivet. Dette tones derfor ned i denne sammenhengen.
Barrierer for mulighet til kommunikasjon knyttes til forhold i den
funksjonshemmedes omgivelser og knyttes ikke til de kommunikative
begrensninger den funksjonshemmede selv har. Noen eksempler kan være:
• Et mangelfullt planverk som ikke godt nok ivaretar målet om en (inkluderende)
skole for alle, og på denne måten reduserer muligheten til deltakelse med andre
mennesker.
• Sedvaner (bruk av talehjelpemiddelet i praksis) etableres uten at disse er i
samsvar med de målsettinger som formelt er satt for hjelpemiddelet.
• Holdninger hos nærpersoner eller hjelpeapparat får betydning for hvordan og i
hvilken grad talehjelpemiddelet tas i bruk, og kan denne på måten være med på å
redusere muligheten til deltakelse og kommunikasjon med andre mennesker.
• Miljøet rundt den funksjonshemmede mangler kompetanse i å bruke og
tilrettelegge for alternativ kommunikasjon.
• Miljøet har kunnskap, men mangler ferdigheter (handlingskompetanse) til å
bruke metoder og kunnskap i praksis. Slike barrierer er ofte vanskeligere å se,
forstå og akseptere.
Erfaringene fra prosjektet viser at organisatoriske forhold kan medføre store
utfordringer og barrierer for at barn kan nå det kommunikative potensialet de selv
representerer og de muligheter talemaskinene gir. Dette gjelder i første rekke
nærpersoners muligheter til å tilrettelegge for barnas kommunikasjon.
Organisatoriske forhold kan representere større utfordringer enn barnets vansker og
forutsetninger for kommunikasjon. Dette er en viktig premiss for muligheten til å
bedre barnets kommunikative muligheter.

Kritiske ressursfaktorer
For de fleste av barnas nærpersoner innebar ASK uoversiktlige, uforutsigbare
prosesser og problemstillinger på flere ”tunge” områder. Erfaring viser at dette er
vanlige utfordringer når arbeidet med en talemaskin startes opp for første gang. I
prosjektet var det en tendens til at lokalt nivå (skole og kommune) ikke var
tilstrekkelig forberedt på de faglige og organisatoriske utfordringer som fulgte
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talemaskinene. Dette skyldtes ikke mangel på god vilje eller innsats hos barnas
nærpersoner, men på manglende forutsetninger for innsyn i hvilke utfordringer og
behov som knyttes til tilpasning og bruk av en talemaskin. Som nevnt
innledningsvis i rapporten, skyldtes dette i stor grad en mangel på dokumentert,
erfaringsbasert kunnskap på området ut fra norske forhold.
På bakgrunn av spørreundersøkelser, intervju og samtaler underveis i prosjektet
peker erfaringene på fire kritiske ressursfaktorer:
• Kompetanse
• Tid
• Ansvar og roller
• Samarbeid
Faktorene var premisser for hvor nyttig talemaskinene var for barna fordi de
påvirket på hvilken måte og i hvor stor grad følgende arbeidsoppgaver ble
gjennomført:
• Vurdering av behov for ASK og utvikling av vokabular
• Tilpasning og vedlikehold av talemaskinene
• Evaluering av bruk og videre oppdatering av talemaskinene
Dette er arbeidsoppgaver som må være gjenstand for en kontinuerlig prosess som
stadig gjentas dersom talemaskinen skal tilpasses slik at den er i samsvar med
barnets kommunikative behov. Dette er visualisert i Figur 15.

Figur 15

Kritiske ressursfaktorer

Ressursfaktorene kan også forstås som barrierer som kan hindre muligheter til å
utnytte barnas potensiale for kommunikasjon. På bakgrunn av litteratur (se også
Senstad, 1999) og egne erfaringer er det grunn til å tro at dette er faktorer som også
vil ha stor betydning for brukere utenfor prosjektet5. Hvilke utfordringer som ligger
gjemt i disse faktorene er ofte godt skjult for fagpersoner uten erfaring eller

5

Resultatet er også dels i samsvar med en undersøkelse (Skogseth, 2001) om hvordan lånt
datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng generelt, se
www.statped.no/trondelag.
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kompetanse på alternativ kommunikasjon og bruk av talemaskiner. Kritiske
ressursfaktorer kan skape muligheter og barrierer på samme tid.
Kompetanse, tid, ansvar og roller, og samarbeid er sentrale faktorer i modellen vist
i Figur 16. Modellen gir et perspektiv på hvordan slike faktorer står i sammenheng
med barnets kommunikative utbytte ved bruk av et talehjelpemiddel (se også
Østvik, 2000).
Habiliteringsplan / Individuell plan
Individuell opplæringsplan

Ressurser
og organisering

Planlegging
og forberedelse

?

Gjennomføring

Barnets utbytte

Figur 16

Kritiske ressursfaktorer står i sammenheng med barnets utbytte

Figur 16 viser også hvor sterkt planverket knyttes til disse ressursfaktorene.
En individuell plan vil ofte være utgangspunkt for hvilke målsettinger som er satt
for barnets kommunikative utvikling. Denne vil gjerne støttes opp av en evt
individuell opplæringsplan. Den kompetanse som finnes rundt barnet vil som regel
komme til uttrykk gjennom de mål som er satt, evt vil også fraværet av slik
kompetanse bli synlig i planverket.
Disse målene vil danne utgangspunkt for de tiltak en velger å sette i verk. 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.
Ressursene må organiseres på en slik måte at de virker positivt sammen (eksempel:
tid til selvstendig arbeid, men og tid til samarbeid). En avklaring av ansvar og
hvilken rolle den enkelte skal ha hører med her.
De tilgjengelige ressurser vil danne grunnlaget for den planlegging og de
forberedelser pedagogen og evt assistenter har mulighet til å gjøre for å bedre
barnets kommunikative muligheter. Rammene for dette arbeidet er altså lagt
gjennom de tildelinger av ressurser som er gjort på forhånd, og måten disse er
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organisert på. Samarbeid med andre nærpersoner til barnet, ikke minst foreldre, vil
stå sentralt i dette arbeidet.
Planlegging og forberedelser får direkte påvirkning på hvordan talemaskinen kan
og blir brukt i praksis (gjennomføringsfasen). Gjennomføringen er resultat av de
"investeringer" som er gjort i de tidligere fasene. Hver av fasene kan på sin måte
begrense handlingsrommet for hvordan talemaskinen kan brukes i praksis.
Handlingsrommet blir "smalere" (mulighetene til hva som gjennomføres,
reduseres) for hvert steg en tar, fra barnets planverk til barnets utbytte av
talemaskinen, slik Figur 16 viser.
I de neste kapitlene vil faktorene kompetanse, tid, ansvar og roller, og samarbeid
beskrives og konkretiseres for å gi bedre innsyn i de prosesser og utfordringer som
oppstod i arbeidet med talemaskinene. Kompetanse og tid representerer krav til
arbeidet, mens ansvar / roller og samarbeid representerer organisering av dette
arbeidet.
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Tid og kompetanse
Tid var en av fire kritiske ressursfaktorer for tilpasning og bruk av talemaskinene.
Rundt alle tre barna bar arbeidet med talemaskinene preg av knapphet på tid. Tid
ble retningsgivende for hva som kunne gjøres, men også for hvordan arbeidet ble
organisert. I løpet av prosjektperioden så prosjektledelsen en tendens til samsvar
mellom barnets kommunikative utbytte og avsatt tid til tilpasning av talemaskinen.
Således er tid ikke bare en kritisk ressursfaktor som skaper begrensninger, men
også en suksessfaktor som kan gi muligheter.
En av årsakene til at tid er en kritisk ressursfaktor ligger i å inkludere ASK som en
naturlig, integrert og prioritert del av opplæringen til barnet. Dette er en stor
utfordring å møte i praksis. Dersom tidsrammene for tilpasning og bruk av
talemaskinen skal økes, kreves ofte en endring i holdninger og forståelse hos
beslutningstakere som vedtar rammene for personalet rundt barnet.
Å arbeide med mennesker med store kommunikasjonsvansker krever kompetanse
på flere viktige områder. I prosjektet var alle deltakerne ”nye” brukere av
talemaskiner, i den forstand at talemaskinene hadde vært tilgjengelig for barna i ca.
1 år før prosjektet startet. For barnas nærpersoner representerte talemaskinene store
utfordringer. Den kompetanse som var tilstede lokalt (skole og kommune) ved
prosjektstart, var ikke i samsvar med den nødvendige kompetanse for å tilpasse og
bruke talemaskinene.
Kompleksiteten i tilpasning og bruk av en talemaskin er stor. I prosjektet stod
særlig tre områder sentralt:
• Metodiske aspekter ved alternativ og supplerende kommunikasjon
• Datateknisk kompetanse ved tilpasning av talemaskinen
• Tilpasning av sittestilling og betjeningsutstyr
For de av barnas nærpersoner som hadde ansvar for tilpasning og bruk av
talemaskinene (spesialpedagogene), var det nødvendig å opparbeide kompetanse på
flere av disse områdene. Bare på denne måten kunne de bli i stand til 1) å utvikle
og tilpasse barnas vokabular og talemaskinens anvendelse i takt med barnas
utvikling, og 2) skape rammer for kontinuitet i arbeidet.
Dette kapittelet beskriver de viktigste oppgaver som barnas nærpersoner stod
overfor i arbeidet med å tilpasse og bruke talemaskinene. Tid og kompetanse var
kritiske ressursfaktorer for alle disse oppgavene.

Metodiske aspekter ved alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK)
Fire aspekter ved ASK var særlig viktige i arbeidet med talemaskinene:
• Kunnskap om ulike dialogfunksjoner
• Barnets kommunikative kompetanse
• Kartlegging av barnets kommunikative ferdigheter og behov
• Utvikling av barnets vokabular
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For mange lærere og andre nærpersoner vil dette være områder de har liten eller
ingen kompetanse på dersom de tidligere ikke har arbeidet med alternativ
kommunikasjon.
Kapittelet starter med å gi en teoretisk oversikt over hvilke faglige
problemstillinger som ofte leder til de valg som tas i utviklingen av barnets
vokabular.
Dialogfunksjoner

Barnets ulike typer utsagn kan deles inn i hvilken hensikt eller funksjon de har. For
å forstå samspillet gjennom en samtale, kan det teoretisk være viktig å skille
mellom kommunikative og dyadiske funksjoner (Myklebust, 1995; se også Bryen
& McGinley, 1991; Ogeltree et al, 1992; McLean et al, 1991; Wetherby, 1988).
Funksjonene påvirker dialogen eller samtalen på ulike måter.
Kommunikative funksjoner innebærer et utsagns funksjon eller betydning for den
som snakker, for den som har ordet. Eksempler kan være å be om et objekt eller en
aktivitet, protestere, be om informasjon eller tilbakemelding, be om
oppmerksomhet, velge, og å kommentere et objekt, situasjon, person eller en
hendelse.
Dyadiske funksjoner innebærer et utsagns funksjon eller betydning for
samtalemønsteret mellom samtalepartnerne. Opdal (1993) definerer begrepet som
en persons evne til å opprettholde uformelle hverdagssamtaler med en annen
person på en vellykket måte. Eksempler kan være initiativ, svar, replikk, respons på
instruksjon, reparerende utsagn og bekreftelse.
Ethvert utsagn kan derfor beskrives gjennom hvilken kommunikativ funksjon og
hvilken dyadisk funksjon det har (Myklebust, 1995).
Kunnskap om dialogfunksjoner, spesielt kommunikative funksjoner, er et viktig
grunnlag for å definere målsettingen med en talemaskin, og hvilke praktiske
konsekvenser målsettingene har for tilpasningen av den. Hvilke dialogfunksjoner
barnet skal ha tilgang til, må derfor få betydning for vokabularet på talemaskinen.
Felles for talemaskinene til barna i prosjektet var at de var utstyrt med et vokabular
som ivaretok svært begrensede kommunikative funksjoner når barna ble tildelt
disse fra Hjelpemiddelsentralen. Vokabularet var tilpasset i samarbeid med
leverandøren av talemaskinene og lokalt nivå. Vokabularene var i stor grad knyttet
til valg. Valg var bare var en av flere ulike kommunikative funksjoner barna hadde
bruk for.
Erfaringer fra prosjektet tilsier at kunnskap om dialogfunksjoner må forankres
lokalt hos nærpersoner med ansvar for tilpasning av talemaskinen. Dette er svært
avgjørende dersom talemaskinen skal kunne tilpasses for å møte de kommunikative
behov brukeren har. Prosjektet har også vist at det både er ønskelig og nødvendig
at slik kompetanse forankres bedre hos Hjelpemiddelsentral og leverandør slik at
talemaskinens vokabular bedre kan tilpasses brukerens behov før utlevering.
Barnets kommunikative kompetanse

Barnets kommunikative kompetanse (Light, 1989; se også Light & Binger, 1998)
er et uttrykk for muligheten til å kommunisere
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• funksjonelt i naturlige omgivelser, og
• på en hensiktsmessig måte kunne
• møte kommunikative behov i hverdagen.
Light har utviklet en modell som beskriver fire kompetanseområder som er
avgjørende for barnets kommunikative ferdigheter, se Figur 17.

Lingvistisk
kompetanse

Operasjonell
kompetanse

Sosial
kompetanse

Strategisk
kompetanse

Figur 17

Kommunikativ kompetanse

Lingvistisk kompetanse representerer språkutvikling og symbolforståelse. I denne
sammenheng knyttes språkutviklingen til brukerens vokabular og grammatikalske
ferdighet og utvikling. Symbolforståelsen er en perseptuell ferdighet som
forutsetter at brukeren er i stand til både å 1) se et symbol og 2) tolke hva symbolet
representerer. Evnen til tolkning knyttes til visuelle og kognitive ferdigheter og
prosesser.
Å møte brukerens lingvistiske kompetanse vil bety å ta i bruk grafiske symboler
som brukeren har forutsetninger til å forstå, og bygge opp og utvikle et vokabular
som er i samsvar med brukerens språklige behov og ferdigheter.
Sosial kompetanse representerer evnen til kontakt og samhandling med andre
mennesker. Dette er ferdigheter knyttet til øyekontakt, turtaking, signalisering av ja
og nei, svare på henvendelser, spørre etter objekter eller handlinger, og evne til å
småprate med andre.
Å møte brukerens sosiale kompetanse kan bety å legge til rette for at talemaskinen
er tilgjengelig i alle de situasjoner der brukeren kan tenkes å ville uttrykke seg om
noe. Det vil også bety å utvikle et vokabular som ivaretar de behov og ferdigheter
brukeren har for sosialt samspill med andre mennesker.
Operasjonell kompetanse representerer motoriske ferdigheter som er nødvendige
for å formidle et budskap. Ferdighetene knyttes til å kunne peke på noe eller noen,
gjøre tegn, flytte blikket mellom ulike alternativ (skanne visuelt), betjene brytere
for å styre et hjelpemiddel, eller kontrollere en markør for å velge mellom flere
alternativer, for å nevne noen eksempler.
Brukerens operative kompetanse må møtes ved å velge det betjeningsutstyr som
gjør at brukeren kan, på en mest mulig presis og effektiv måte, betjene
talemaskinen.
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Strategisk kompetanse representerer ferdigheter til å bruke ulike dialogfunksjoner
overfor andre mennesker. Disse knyttes til å kunne ta initiativ og påkalle andres
oppmerksomhet, markere egen vilje (protestere), gi utfyllende kommentarer og
formidle at samtalen har brutt sammen (dersom dette har skjedd).
Å møte brukerens strategiske kompetanse vil bety å utvikle et vokabular som
ivaretar de dialogfunksjoner brukeren har behov for i sin alternative
kommunikasjon.
Kunnskap om brukerens kommunikative kompetanse er en viktig forutsetning for å
legge til rette for alternativ kommunikasjon. Det er viktig å tilpasse den alternative
kommunikasjonen på en slik måte at den passer til brukerens nivå på disse
områdene. Først med dette som utgangspunkt kan brukere ha mulighet til å oppleve
mestring og evne til å lykkes i kommunikasjon med andre mennesker.
Kartlegging av barnets kommunikative ferdigheter og behov

Det ble ikke gjennomført strukturert kartlegging av barnas kommunikative
ferdigheter og behov før eller under prosjektet. Dette var ikke planlagt å være del
av prosjektet.
Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i slutten av prosjektets 2. semester viser
at behovet for heve kompetansen i kartlegging var stort, se Figur 18. Det var ikke
noe mønster i hvilke svar som ble avgitt ut fra hvilke roller de ulike deltakerne
hadde til barna.
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Kompetansebehov for å kartlegge barnets kommunikasjonsbehov

Resultatene støttes gjennom intervjuene av to spesialpedagoger og flere assistenter.
Assistentene ved en av skolene ønsket større klarhet i hvordan barnet fungerte.
Flere opplevde det som vanskelig å vite hva som kunne gjøres når de opplevde å
ikke ha godt nok grunnlag til å vurdere dette. De ønsket å se hva som kunne gjøres
annerledes slik at kommunikasjonen kunne bli enklere, og å se for seg framtidige
behov som kunne oppstå. En av spesialpedagogene uttrykte en viss usikkerhet om
hvor bevisste valg barnet tok, og kunne ønske seg en kartlegging som kunne gi
sikrere svar. En annen spesialpedagog ga uttrykk for usikkerhet omkring barnets
ordforståelse og de kognitive forutsetningene som lå til grunn for denne:
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”…jeg skulle gjerne vite hvor mye hun forstår” (spesialpedagog)

Samspillferdigheter er en grunnleggende forutsetning for kommunikasjon med
andre (jmf sosial kompetanse, se Figur 17). Hvilke ferdigheter til samspill
mennesker med store kommunikasjonsvansker og multifunksjonshemning har, kan
være vanskelig å vurdere. I denne sammenhengen knyttes dette til utvikling av
vokabular og hvilke dialogfunksjoner brukeren bør ha tilgang til ved bruk av
talemaskinen.
Noe av usikkerheten rundt barna i prosjektet ble knyttet til hvor mye de forsto, og
på hvilken måte en kunne tilrettelegge for kommunikasjon ut fra deres
forutsetninger. Mange som arbeider med mennesker med tilsvarende vansker vil
ofte oppleve de samme utfordringer som er nevnt her.
Vurdering av symbolforståelse

Pictogram for ”glad”

PCS-symbol for ”glad”

Bliss-symbol for ”glad”

Det er ofte en utfordring å vite hvilket grafisk symbolsystem som bør velges for
brukeren, enten det er et lav- eller høyteknologisk talehjelpemiddel. Dette er en
vurdering en kan bli nødt til å gjøre etter noe tids bruk av talehjelpemiddelet i takt
med brukerens utvikling. I slike vurderinger er det nødvendig å forstå betydningen
av at grafiske symboler har ulik ikonitet. Et symbol som er transparent /
gjennomsiktig (høy ikonitet) gir sterke forestillinger om hva det representerer og er
lett forståelig for de fleste mennesker som ikke er kjent med symbolet (eks: foto av
en sko). Det motsatte er et symbol som er ugjennomsiktig (lav ikonitet). Dette har
ingen eller liten billedlig likhet med det symbolet representerer, og er derfor ikke
like lett forståelig for de som ikke kjenner symbolet (eks: ordbildet sko). Se også
Lidén (1999).
Eksempler på grafiske symbolsystemer er pictogram, PCS, Rebus og Bliss (von
Tetzhner & Hygum Jensen, 1996). Symboler kan deles inn hierarkisk etter hvor
ikoniske de er (Mirenda & Locke, 1989; Fuller, Lloyd & Stratton, 1997), se Tabell
3. Mer ikoniske symboler er generelt lettere å gjenkjenne og lære enn mindre
ikoniske symboler, fordi de er på et lavere abstraksjonsnivå.
Tabell 3

Hierarkisk inndeling av symboler

Objekter

Ikonitet

Fargefotografier
Svart/hvitt fotografier
Miniatyrobjekter
Strektegninger
Blissymboler

Høy (transparent/gjennomsiktig)

Tradisjonelt skriftspråk

Lav (ugjennomsiktig)

Innenfor kategorien strektegninger rangeres pictogram som noe mer ikoniske enn
PCS6. Hvilke ordklasser ordene som sammenlignes tilhører, kan i enkelte tilfeller
endre denne rangeringen noe (Millikin, 1997).
Barna i prosjektet blandet ulike symbolsystemer på talemaskinene. Én hovedtype
ble valgt, men i tilfeller der et symbol fra et annet symbolsystem var bedre egnet,
ble dette valgt (eksempelvis PCS + fotografi). Erfaringsvis er dette vanlig for
mange brukere av talemaskiner. Hva som er best egnet for en bruker, er avhengig
av særlig to forhold:
6

PCS = Picture Communication Symbols
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• Brukerens kognitive og synsmessige forutsetninger for å tolke symboler
• Brukerens behov for vokabular og videreutvikling av dette
Dersom brukeren har brukt manuelle symboler tidligere (i form av kort, bilder o.l.),
kan disse overføres til talemaskinen når maskinen anskaffes. Å gjøre erfaringer kan
være et godt utgangspunkt i vurdering av brukerens symbolforståelse. En
omfattende kartlegging av hvilke symboler som er egnet er sjelden nødvendig.
Viktigere er det å gjøre erfaringer og se hvilken forståelse brukeren har av de
symboler som er tilgjengelige. En god tommelfingerregel er å gå over til et
symbolsystem på et høyere abstraksjonsnivå (lavere ikonitet) dersom brukeren
mestrer symbolene i nåværende symbolsystem, og dersom det samtidig er behov
for å videreutvikle vokabularet ut over de muligheter nåværende symbolsystem gir.
Dette er viktig fordi av flere årsaker:
1) Fotografier er dårlig egnet til å representere et generalisert uttrykk som begrepet
SKO. Et fotografi av Olas sko representerer akkurat denne skoen, ikke Karis sko.
Et pictogram eller PCS-symbol for sko kan representere en hvilken som helst sko,
både Olas og Karis sko. Slike symboler er derfor bedre egnet til å generalisere
begreper enn fotografier. Fotografiets gode egenskap er at det nettopp representerer
det som faktisk vises på bildet og ingenting annet.
2) Pictogram er mye brukt i skandinaviske land og i Portugal (Beukelman &
Mirenda, 1998), ikke minst i dagtavler o.l. Pictogrammenes styrke er deres klare
kontrast mellom forgrunn (hvit) og bakgrunn (svart). Dette gjør de egnet for
mennesker med synsvansker og persepsjonsvansker hvor stor detaljrikdom ikke er
ønskelig. En ulempe ved pictogrammer er at de ikke er særlig egnet til å
representere andre ordklasser enn substantiv. Det er for eksempel vanskelig å
representere aktiviteter (verb) ved bruk av pictogram. På en talemaskin kan
manglende mulighet til å representere ulike ordklasser skape barriere for språklig
utvikling hos brukeren. Et alternativ kan være PCS-symboler som representerer
flere ordklasser og flere symboler (omtrent 3000 PCS mot vel 900 pictogram).
For mennesker med evne til å strukturere og bygge opp språket bedre
grammatikalsk, kan Bliss være et godt alternativ. Bliss består av både billedlike og
mer abstrakte symboler (lavere ikonitet). Bliss er basert på et begrenset antall
grunnsymboler. Grunnsymbolene kan settes sammen til nye symboler, og bli til
avansert et språk. Av den grunn regnes da også Bliss som et selvstendig språk på
linje med vanlig skriftspråk og tegnspråk.
Tilpasning og utvikling av barnas vokabular

Vokabularet på en talemaskin avgjør hva og på hvilken måte den
funksjonshemmede kan kommunisere med andre mennesker. Vokabularet kan på
samme tid representere både muligheter og begrensninger. Gjennom vokabularet
kommer dialogfunksjonene barnet har tilgang til gjennom talemaskinen, til uttrykk.
Ordforrådet på en talemaskin med dynamisk display er organisert i sider. En side
tilsvarer et skjermbilde på datamaskinen. Ordforrådet på hver side kan være
representert i form av bilder, symboler og/eller tekst. Dette benevnes heretter bare
som symboler. Symbolene kan representere hele setninger, fraser/uttrykk, ord eller
bokstaver. Når et symbol velges, kan det lede til at en ny side vises på skjermen. Et
eksempel er symbolet Flasketuten på side 1 i Figur 19. Valg av symbolet leder til
side 2 i figuren. Andre symboler kan føre til at talemaskinen gir en talemelding når
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de velges. Et eksempel er symbolet Synge på side 2 i Figur 19 som gir
talemeldingen ”Den som flasketuten peker på skal synge”.

Side 1

Side 2

Figur 19

Symboler organisert på flere sider på talemaskinen

Symbolene utgjør brukerens vokabular på talemaskinen. Symbolenes innhold,
form, hensikt og innbyrdes organisering er med på å definere dialogfunksjonene
brukeren har tilgang til gjennom talemaskinen. Derfor er arbeidet med symbolene,
og dermed også vokabularet, svært avgjørende for hvilket utbytte brukeren har av
talemaskinen i sin kommunikasjon.
Alle grupper nærpersoner (foreldre, spesialpedagoger og assistenter) til barna i
prosjektet opplevde store utfordringer i arbeidet med å tilpasse og utvikle barnas
vokabular. Arbeidet ble opplevd som et stort ansvar. Gjennom veiledning og
intervju ble særlig tre områder i dette arbeidet framhevet:
• Vokabularets innhold
• Organisering av ordforråd
• Tid som begrensende faktor
De to første områdene knyttes til kompetansebehov, mens tid er først og fremst en
administrativ faktor.
Vokabularets innhold og organisering av ordforråd

Å vite hva som burde legges inn på talemaskinen ble av mange opplevd som
vanskelig. På spørsmål om hva som var den største utfordringen i å få talemaskinen
til å bli et godt hjelpemiddel for barnet, svarte en av spesialpedagogene:
”Jeg synes det har vært veldig, veldig vanskelig å bygge opp dette vokabularet.”
”…det har på en måte vært bare å tenke ut noe og valgt noe og begynt på en ende. Men
det føles veldig tungt på en måte å være den som skal bestemme hva denne jenta skal
kunne si…” (spesialpedagog)
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Den sentrale rollen som arbeidet med vokabularet fikk, er i tråd med erfaringer som
forskning har pekt på (Tetzhner & Martinsen, 1996). Utsagnet illustrerer samtidig
at ansvaret som knyttes til dette arbeidet, ble opplevd som tungt. Ved en av skolene
ga flere assistenter uttrykk for at det var vanskelig å vite hva som kunne vært gjort
for å videreutvikle vokabularet. De opplevde dette som en av de største
utfordringene ved talemaskinen. De syntes det var vanskelig å tenke seg situasjoner
som kunne oppstå hvor barnet kunne ha nytte av talemaskinen, og gjøre
vokabularet ”beredt” for disse.
Dette peker igjen på et opplevd behov for kartlegging av kommunikative behov hos
barna. Ved en av de andre to skolene var det i følge assistentene ikke gjennomført
noen kartlegging eller analyse av situasjoner assistentene hadde barnet i, med tanke
på å se hvilket ordforråd som kunne være aktuelt for disse situasjonene.
Det opplevde behovet for kartlegging synes vel så sterkt hos assistentene som hos
spesialpedagogene. Dette kan dels ha årsak i at barna brukte talemaskinene mye i
særtreningssituasjoner når de var sammen med spesialpedagogene, mens de i større
grad brukte talemaskinene i mer naturlige sosiale situasjoner når de var sammen
med assistentene. Naturlige sosiale situasjoner vil ofte sette større krav til relevant
vokabular dersom spontan kommunikasjon skal kunne oppstå.
Vokabularets innhold er nært knyttet til hvordan dette (ordforrådet) organiseres. Å
se for seg hvilke ord og fraser som ville være naturlig å plassere sammen ut fra
barnas behov og de ulike situasjoner de ble brukt i, og hvilken grammatikalsk
oppbygning de burde ha, ble opplevd som vanskelig i prosjektet. Å organisere
ordforrådet på en slik måte at ord og fraser ble lett tilgjengelige fra siden som til
enhver tid var i bruk på talemaskinen, var et mål parallelt med dette.
Spesialpedagogene var de som arbeidet mest med å organisere ordforrådet på
talemaskinene. De erfaringer disse fikk utover i prosjektet, ble verdifull
kompetanse i arbeidet med å gjøre talemaskinene til mer hensiktsmessige
kommunikasjonshjelpemidler for barna. Deres kompetanse og tenkning måtte
utvikles parallelt med barnas egne erfaringer og forståelse av talemaskinene som
kommunikative verktøy.
Arbeidet med å definere vokabularet og organisere ordforrådet utløste også en
annen problemstilling, slik det gjengis i dette sitatet fra en av spesialpedagogene:
”…men utfordringen er hva vi skal legge inn, og hvordan skal vi organisere det på
maskina…jeg føler at det er vi som begrenser henne.” (spesialpedagog)

Dette peker på utfordringen det er å hele tiden sørge for at barnet har tilgang til et
vokabular som til en hver tid er i samsvar med barnets kommunikative behov. To
av foreldreparene uttrykte at det var behov for et større vokabular som bedre kunne
møte barnas behov.
Arbeidet med å tilpasse vokabularet er en kontinuerlig prosess som består av tre
faser. Den vil alltid starte ved at det 1) vurderes eller kartlegges et kommunikativt
behov hos bruker som en vil forsøke å dekke gjennom å utvide eller endre
mulighetene på talehjelpemiddelet. Det kan også skje ved at nærpersoner ser nye
muligheter å bruke hjelpemiddelet på. Dette genererer en idé som har en eller
annen målsetting om å bedre de kommunikative muligheter hos brukeren.
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For å gjøre disse mulighetene tilgjengelige for brukeren, kreves 2) en datateknisk
tilrettelegging på talemaskinen slik at brukeren har tilgang til det nødvendige
ordforrådet. Dette beskrives nærmere i kapittelet Datateknisk kompetanse.
Etter noe tids bruk av det nye vokabularet, vil både bruker og nærpersoner ha gjort
seg 3) erfaringer med nytten av dette. Erfaringene evalueres og en tar stilling til om
dette dekker brukerens kommunikative behov på en god nok måte. I tilfeller der det
ikke gjør det, er det nødvendig å ta fatt på fase 1 på nytt og gjøre endringer.
Når det senere oppstår nye behov og idéer, vil prosessen alltid starte med fase 1, og
fortsette inn i fase 2 og 3. Dette er et evig kretsløp som vil gjentas hver gang det
oppstår kommunikative behov som en vil forsøke å dekke gjennom bruk av
talemaskinen. Prosessen er illustrert i Figur 20.

Figur 20

Tilpasning av vokabular – en kontinuerlig prosess

Omtrent halvveis i prosjektet ble det nødvendig å omorganisere vokabularet på
talemaskinene til to av barna. Vokabularene var fram til da organisert rundt den
samme strukturen som var blitt brukt siden prosjektstart.
Behovene for strukturelle endringer ble dels utløst av at barna utviklet sine
kommunikative ferdigheter i bruk av talemaskinene. Deres kommunikative
utvikling utløste i sin tur behov for vokabular som kunne tilpasses nye
samspillsituasjoner og aktiviteter, og som kunne ivareta nye dialogfunksjoner
gjennom talemaskinene. Behovene ble også utløst av en større grad av fokus på og
refleksjon over organiseringen av ordforrådet (vokabularet).
Ut over å ivareta ulike dialogfunksjoner hos barna, ble det tydelig at vokabularets
organisering også hadde betydning for hvor mye arbeid som måtte til for å endre og
legge til nye ord og fraser. Et vokabular som ikke har god struktur og ikke gir god
oversikt kan vanskelig oppdateres effektivt. Et tredje forhold som ser ut til å ha
betydning, er å utvikle en struktur som gjør vokabularet robust for framtidige
endringer. Særlig for ett av barna (Anita) ble det utviklet en struktur som gjorde det
mulig å utvide ordforrådet uten nødvendigvis å måtte omorganisere vokabularet på
nytt (se side 17). Dette ser ut til å være tre viktige kjennetegn ved et godt organisert
vokabular.
Å gjennomføre strukturelle endringer i vokabularet er en tung prosess. I prosjektet
var det knyttet noen forutsetninger for at dette kunne gjennomføres:
• Kunnskap om språkutvikling; Omorganisering av et vokabular vil ofte være
knyttet til utvikling av brukerens kommunikative kompetanse og behov for nye
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dialogfunksjoner. Kunnskap om hva som er et naturlig, neste steg i
språkutviklingen til brukeren er en viktig forutsetning for å legge til rette for et
relevant vokabular og en god struktur. Dette skal ivareta brukerens
kommunikative behov fram i tid.
Arbeidet krever refleksjon over hvilke dialogfunksjoner brukeren skal ha tilgang
til, og på hvilken måte vokabularet skal representere disse funksjonene. Andre
eksempler kan være: Hvilke grammatikalske konstruksjoner skal kunne bygges
opp? Hvilke ord og fraser har brukeren behov for? I hvor stor grad skal
vokabularet bygges opp av enkeltord versus fraser7? På hvilken måte skal ord og
fraser plasseres fysisk på skjermen i forhold til hverandre? Hvilke refleksjoner
det er nødvendig å gjøre er avhengig av brukerens språklige og kognitive nivå og
kommunikative behov.
• Tid; Omorganisering av vokabularet krever tid – mye tid. Arbeidet vil komme i
tillegg til det ordinære arbeidet med å legge inn nye ord og fraser på
talemaskinen. Arbeidet er omstendelig, og innebærer flere oppgaver: 1) Å
utarbeide en ny struktur for vokabularet er selve målet, slik det er beskrevet i
punktet ovenfor. 2) Omorganisere ordforrådet på talemaskinen på bakgrunn av de
refleksjoner i punkt 1. 3) Legge inn evt nye symboler og lese inn tale til disse. 4)
Evaluere nytten over tid med tanke på nåværende og framtidige behov.
Tid ble identifisert som en av fire kritiske ressursfaktorer i prosjektet, og omtales
nærmere i neste kapittel.
Tid som begrensende faktor

Å tilpasse og videreutvikle barnets vokabular er en tidkrevende, men viktig
prosess. Flere av deltakerne i prosjektet opplevde at vokabularet begrenset både
type kommunikasjon (dette peker på dialogfunksjoner) og graden av
kommunikasjon. Det ble opplevd som vanskelig av flere å få tid til å legge inn nye
ord og fraser i takt med barnas språklige utvikling og behov. Denne begrensningen
representerer en mulig barriere for barnets mulighet til å kommunisere. Dette ble
kommentert av både foreldre, spesialpedagoger og assistenter.
Det ble også tydeliggjort i intervju med mor til ett av barna. Til bruk på skolen var
det utviklet et vokabular på bakgrunn av de kommunikative målsettinger som var
satt for skolehverdagen. Hjemme var det behov for et vokabular som kunne brukes
i andre sammenhenger (eksempelvis symboler for andre personer og gjenstander).
En av utfordringene som hjemmet opplevde var å få tilstrekkelig tid til å legge inn
et ordforråd som var i samsvar med barnets behov.
Ufrivillig kan altså nærpersoner representere den største barrieren for
kommunikasjon og videre utvikling, ikke nødvendigvis barnets kommunikative
ferdigheter. Som en av spesialpedagogene uttrykte det:
”Vi kan ikke klare å legge inn alt mulig.”
(spesialpedagog)
7

Frase defineres her som en hel setning eller en setningsdel som er knyttet til et symbol.
Når symbolet velges, uttales setningen eller setningsdelen. En fordel med fraser er å kunne
redusere antallet operasjoner eller valg for å gi et utsagn. Dette kan være til stor hjelp for
personer med store motoriske vansker og/eller psykisk utviklingshemning, som ofte vil ha
vansker med å bygge opp en setningsstruktur vha enkeltord. En ulempe ved fraser er at de
ikke gir noen frihet til å meddele utsagn som på forhånd ikke er definert i vokabularet, slik
det er mulig ved bruk av enkeltord.

49

Tilpasning – tid og kompetanse
Tid, og å vite hva som burde legges inn i vokabularet ble altså framhevet som de
viktigste årsakene til slike begrensninger. I siste halvdel av prosjektet overtok en
ny lærer for et av barna ansvaret for den datatekniske tilpasningen av vokabularet i
samarbeid med spesialpedagogen. I intervju uttrykte spesialpedagogen at det ikke
var mulig å tilpasse vokabularet på vanlig planleggingstid som følger med en time.
”…hun som gjør dette for oss nå [den nye læreren], hun har lønn for 1 ½ skoletime pr.
uke for å gjøre dette her…ut over det som ligger i vanlig planleggingstid, vanlig
planlegging…med konvertert tid så blir det 2 timer og 15 minutter…Og det trenger
hun… hun kan sitte en hel søndag og jobbe med det, sier hun. Så det er mye arbeid
altså.”
”…vi har søkt til neste år om to timer til å holde ajour og forandre RollTalken
[talemaskinen]. Men om vi får det, det er nå en annen sak.”
(spesialpedagog)

Behovet for tilstrekkelig tid og hvem som bør ha ansvar for dette arbeidet drøftes
videre i kapittelet Ansvar og roller i prosjektet.

Datateknisk kompetanse
I tidligere kapitler er kompetanse knyttet til metodiske aspekter ved ASK,
beskrevet. Foruten slik kompetanse, forutsetter en del av arbeidet ved tilpasning av
en talemaskin tilstrekkelig datateknisk kompetanse. I prosjektet var denne særlig
knyttet til tre områder:
• Generell bruk av datateknisk utstyr
• Grunnleggende ferdigheter i bruk av Windows Utforsker
• Bruk av programvare for å tilpasse talemaskinene
Generell bruk av datateknisk utstyr innebar å ta bilder med digitalt kamera,
overføre bilder fra kamera til talemaskin, og lese inn tale ved hjelp av mikrofon på
talemaskinen.
Å ha grunnleggende ferdigheter i bruk av Windows Utforsker var nødvendig for å
kunne opprette mapper for egne fotografier på talemaskinen, endre navn på, flytte
eller slette bilde- og lydfiler, og navigere mellom mapper og finne fram til
dokumenter og program på maskinen.
Kompetanse i bruk av programvare for å tilpasse talemaskinen var viktig for å
legge inn eller endre symboler/bilder som representerte vokabularet på
talemaskinen, lese inn tale til symboler/bilder, og (om)organisere vokabularet på
maskinen.
De fleste som hadde befatning med datateknisk tilpasning av talemaskinene,
opplevde arbeidet som vanskelig, tungvint, slitsomt og/eller utfordrende. Det ble
også opplevd som tidkrevende å sette seg inn i. Dette var særlig framtredende i
første halvdel av prosjektet. Et utsagn fra spesialpedagogen med kanskje den
største datatekniske kompetansen illustrerer situasjonen godt:
”…hele tiden så jobber du med hvordan skal jeg løse det her sånn teknisk.”
(spesialpedagog)
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På spørsmål om å beregne medgått tid til dette arbeidet, var det vanskelig å få
konkrete svar. Alle involverte ga likevel tilbakemelding om at tidsressursen var for
liten. Arbeidet var til dels svært tidkrevende. Tid var en begrensende faktor for hva
og hvor mye som ble lagt inn på talemaskinene, både på skolen og hjemme. Hvor
mye tid som ble brukt til datateknisk tilpasning på hver av skolene varierte. Som
eksempel ga spesialpedagogen ved en av skolene uttrykk for at de ikke hadde klart
å ha som mål å oppdatere vokabularet hver dag eller hver uke.
En utfordring som ofte gikk igjen var å få teknisk hjelp når ting gikk i stå med
talemaskinen, enten dette skyldes teknisk feil eller manglende kompetanse på
hvordan tekniske utfordringer kunne løses. Dette var forhold som stjal tid fra
barnet på den måten at talemaskinene ble utilgjengelig i kortere eller lengre
perioder.
Spesielt for foreldrene representerte det datatekniske arbeidet en høy terskel. Disse
hadde på flere måter dårligere forutsetninger for å ta del i dette arbeidet.
Kompetanse (manglende opplæring på talemaskinene), tid (samvær med barna ble
naturlig nok opplevd som viktigere enn arbeid med talemaskinene) og motivasjon
(foreldrene hadde allerede funksjonelle kommunikative strategier overfor barna og
vise versa) var faktorer som virket imot.
Den datatekniske opplæring som ble gitt ved utlevering av talemaskinene i
prosjektet var ikke tilstrekkelig til å møte utfordringene som etter hvert meldte seg.
Erfaringene utover i prosjektet peker på at det vil være stor gevinst i å gi en eller
annen form for datakortopplæring på de tre områdene nevnt tidligere. På denne
måten kan en bedre sikre tilstrekkelig kompetanse hos de personer som skal ha
ansvar for datateknisk tilpasning av en talemaskin på et så tidlig tidspunkt som
mulig. Slik kompetanseheving bør helst skje før, evt umiddelbart etter at
talemaskinen blir tildelt fra Hjelpemiddelsentralen.

Tilpasning av sittestilling og betjeningsutstyr
Mennesker med store motoriske vansker vil lett ha problemer med å betjene et
hjelpemiddel. Å tilpasse betjeningsutstyret på en slik måte at det blir
hensiktsmessig ut fra brukerens motoriske forutsetninger, og samtidig mest mulig
effektivt, kan være en stor utfordring.
Evnen til å betjene et hjelpemiddel henger nøye sammen med hvor god
sittestillingen er (Brænde & Halvorsen, 2003). En god sittestilling skal stabilisere
kroppen og gjøre det lettere for brukeren å utnytte sitt motoriske potensiale til å
betjene hjelpemiddelet. Den vil også gjøre det lettere å rette oppmerksomheten mot
både hjelpemiddelet og samtalepartneren. Disse ferdighetene er viktige
forutsetninger for god kommunikasjon.
Katrine, et av barna i prosjektet, hadde store motoriske vansker av en slik art at
betjening av talemaskinen ble vanskelig. Her ble en hodebryter brukt, festet til en
arm på rullestolen. Talemaskinen ble mest brukt i samspill med andre barn. Det var
derfor viktig at barnets oppmerksomhet og betjening var optimalisert med tanke på
barnets opplevelse av nytten og funksjonen til hjelpemiddelet, gleden over
muligheten til samspill, og å kunne redusere energien som barnet måtte bruke til
betjening. Det var også viktig med tanke på konsentrasjonen og motivasjonen til de
andre barna som deltok i samspillet slik at samhandlingen ikke stoppet opp. Av
nærpersonene krevde dette en kontinuerlig tilpasning av sittestilling / hodestilling
og bryter for at betjening av talemaskinen kunne være optimal. Nærpersonene
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opplevde dette som en stor utfordring, fordi barnets motoriske forutsetninger endret
seg hele tiden. Som en av foreldrene sa:
”Styringen av [tale]maskinen er nok den største utfordringen”
(far til Katrine)

Plassering av talemaskinen (skjermen) var et tema for diskusjon. Barnets evne til
oppmerksomhet mot talemaskinen var avhengig av at maskinen ble plassert ganske
høyt slik at den var i synsfeltet til barnet. I tillegg til at talemaskin ruvet høyt og
framsto som mindre ”estetisk”, dekket talemaskinen lett for utsynet til de andre
barna som deltok i samspillet. Dette var et kompromiss hjem og skole måtte ta.
Nærpersonene til dette barnet savnet for øvrig opplæring og hjelp til tilpasning og
bruk av armen som talemaskinen var festet til. For disse var det i startfasen av
prosjektet ønskelig med bedre oppfølging fra leverandør og Hjelpemiddelsentral.

Eksempel på fingerguide
med 12 hull

De to andre barna brukte berøringsskjerm (pekeskjerm) til å betjene talemaskinene.
Da prosjektet startet, brukte et av barna fingerguide. Fingerguide er et
gjennomsiktig overlegg med hull, laget i plexiglass eller tilsvarende, som legges
over skjermen. Fingerguiden leder fingrene til områder på skjermen der det er
symboler som kan aktiveres. På denne måten blir det enklere å peke direkte på
symbolene. Etter prosjektstart fikk det andre barnet som brukte berøringsskjerm,
også prøve fingerguide. Overgangen til fingerguide var svært positivt for barnet.
Med fingerguiden kunne barnet treffe symbolene mer nøyaktig, og utpekingen av
symboler ble mer effektiv. Gjennom prosjektet fikk skolen på tilfeldig vis
kjennskap til fingerguide. I ettertid er det riktig å si at informasjon om slik
tilrettelegging burde vært gitt av Hjelpemiddelsentral og evt leverandør ved
utlevering av talemaskinen.
Dette er eksempler på problemstillinger som det kreves kompetanse og erfaring for
å møte. Et viktig perspektiv for hjelpeapparatet må være at nærpersoner til brukere
med store motoriske vansker må gis muligheten til selv å være med i prosessen
med å vurdere hvilke tilpasninger som kan velges, evt velges bort. Nærpersonene
har et stort informasjonsbehov dersom de skal få innsyn i slike valgmuligheter.
Hjelpeapparatets funksjon, i samarbeid med leverandører, må være å legge til rette
for et aktivt samarbeid om slike valg.

Kompetansebehov i endring
Kompetansebehovene endret seg underveis i prosjektet. Dette gjaldt særlig for
spesialpedagogene som hadde hovedansvar for bruk og tilpasning av
talemaskinene. Ved prosjektstart og et stykke ut i prosjektet var det et sterkt fokus
på datatekniske utfordringer knyttet til tilpasning av talemaskinene og bruk av
annet utstyr (bruk av digitalt kamera og tilpasning av brytere og arm for feste av
talemaskinene). Mange av de problemstillinger som ble reist i denne perioden var
knyttet til slike forhold. Dette medførte at mye av den tid som var til rådighet til
tilpasning av talemaskinene, i mindre grad ble brukt til å videreutvikle
dialogfunksjoner ved bruk av maskinene.
Da den datatekniske kompetansen kom opp på et nivå som gjorde at tilpasning av
utstyret kunne skje uten alt for store problemer, ble deltakernes fokus endret. Fra et
sterkt fokus på datatekniske forhold ble det lagt mer vekt på metodiske
problemstillinger. Dette er visualisert i Figur 21.
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Tematisk endring i kompetansebehov

De metodiske problemstillinger som spesielt ble vektlagt var utvikling og
organisering av vokabularet, og refleksjoner knyttet til hvordan talemaskinene
kunne brukes for å bedre barnas kommunikative muligheter.
Denne utviklingen styrker konklusjonen tidligere i dette hovedkapittelet om
behovet for en form for datakortopplæring til de som er ansvarlige for tilpasning av
slike talemaskiner. Gevinsten i å ha grunnleggende datakompetanse er å raskere
kunne flytte fokus over på metodiske forhold som til syvende og sist er det som
avgjør nytteverdien av en talemaskin.
Et annet trekk som også fulgte dette skiftet i fokus, var å se hvordan
problemstillingene varierte mellom barna underveis i prosjektet. Den sterke
oppmerksomheten på datatekniske forhold i starten var sammenfallende for
nærpersoner rundt alle barna. Men, i tråd med økende oppmerksomhet på
metodiske forhold, ble nærpersonene mer og mer opptatt av ”sitt” barns egenartede
problemstillinger. Skiftet fra sammenfallende fokus til mer differensierte
problemstillinger førte altså til færre felles problemstillinger utover i prosjektet.
Dette er visualisert i Figur 22.
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Figur 22

Skifte fra sammenfallende fokus til egenartede problemstillinger

Opplæringsbehov ved prosjektslutt
I dette kapittelet gis en oversikt over de opplæringsbehov som nærpersonene til
barna opplevde å ha i slutten av prosjektet. Behovene er naturlig nok preget av
hvilken rolle den enkelte hadde i å tilpasse og bruke talemaskinen. Av den grunn er
kapittelet delt inn i tre delkapitler, ett for hver deltakerrolle i prosjektet. Kapittelet
bør leses i sammenheng med kapittelet Ansvar og roller i prosjektet som beskriver
arbeidsfordelingen mellom nærpersonene rundt barna.
Foreldregruppen

Intervju av barnas foreldre viste at denne gruppen i stor grad var samstemte i sine
opplæringsbehov. Alle foreldreparene ga uttrykk for å ha fått for liten opplæring i
både tilpasning og bruk av talemaskinene. Enkelte foreldre hadde fått noe
opplæring, men opplevelsen av nytteverdien av denne var forskjellig. Flere savnet
grunnleggende opplæring i startfasen når talemaskinen ble utlevert fra
Hjelpemiddelsentralen. Flere opplevde også at leverandørens løsning til vokabular
ved levering av talemaskinen var for dårlig tilpasset barnets behov.
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Andre forhold som ble nevnt var å ha mer tid sammen med leverandøren i
startfasen til spørsmål og diskusjon, å få en grunnleggende teknisk forståelse av
talemaskinen, og å få mer kompetanse i tilpasning av utstyr til talemaskinen
(plassering av brytere og skjerm, betjening av feste for talemaskinen). Andre
opplæringsbehov var å få bedre kompetanse til å vurdere hvilket kommunikativt
behov barnet har, høre erfaringer fra andre brukere og få idéer til bruk av
talemaskinen. Ett foreldrepar ga uttrykk for at personalet på avlastningsbolig hadde
fått manglende opplæring i bruk av talemaskinen. Fra et annet foreldrepar ble det
uttrykt bekymring om at det var manglende kompetanse lokalt til å tilpasse og
bruke talemaskinen for å møte elevens behov.
Flere av foreldrene ga uttrykk for å være motiverte for videre opplæring. Dels fordi
de ønsket å gå mer aktivt inn i arbeidet og diskusjonen rundt talemaskinen, dels
fordi skolen ikke hadde ressurser til å tilpasse vokabularet som skulle brukes
hjemme.
Spesialpedagogene

Spesialpedagogene var den gruppen som hadde størst ansvar i å tilpasse og
planlegge bruk av talemaskinene i alternativ kommunikasjon.
På en av skolene opplevde spesialpedagogen at det ikke var tilstrekkelig
kompetanse lokalt til å tilpasse talemaskinen. Dette var først og fremst knyttet til
datateknisk kompetanse. Å vedlikeholde egen kunnskap ble opplevd som
vanskelig. Dette hadde sammenheng med at det også var vanskelig å få tid til å
bruke kunnskapen jevnt over tid slik at den ble mer etablert. En strategi som ble
foreslått for å sikre og videreutvikle lokal datateknisk kompetanse var å gi
assistentene mer kursing i tilpasning av talemaskinen, slik at flere hadde nødvendig
kompetanse til å gjøre dette arbeidet. Dette var og viktig med tanke på overgang til
ungdomstrinnet.
Spesialpedagogen på en av de to andre skolene vurderte kompetansen på sin skole
som tilstrekkelig for å gjøre tilpasninger på talemaskinen. Det var likevel et
opplevd behov for videre kompetanseheving vedrørende datateknisk tilpasning av
talemaskinen:
”Først og fremst alle mulighetene som programmet [Programsnekker] har, som gjør
programmeringen enklere…du har jo alle disse snarveiene da, så du slipper alle disse
klikkene. For det kan bli ganske mange…Men også dette her med organisering av
sidene…” (spesialpedagog)
Assistentene

Ved prosjektslutt hadde de fleste assistentene i større eller mindre grad fått
opplæring i å tilpasse talemaskinene. Likevel ga assistenter ved alle skolene uttrykk
for behov for mer opplæring. I følge intervjuene hadde dette dels årsak i at det tok
lang tid å lære seg et nytt, ukjent hjelpemiddel. Opplæringsbehovene var altså
samsvarende med behovene til foreldregruppen og spesialpedagogene på dette
området.
Flere ønsket mer oppfølging på det datatekniske, gjerne i form av arbeidsseminar
hvor flere kunne arbeide sammen med en datateknisk veileder. Noen beskrev steget
fra idé til handling som vanskelig; hvordan tilpasse talemaskinen slik at den kan
brukes på en bestemt måte i barnets kommunikasjon.
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Opplæringen av assistentene var formalisert i ulik grad på skolene. Derfor var også
kompetansen oppnådd på ulike måter. Ved en av skolene ble samarbeidet med
spesialpedagogen og muligheten til å gjøre egne erfaringer i tilpasningsarbeidet
trukket fram som viktige faktorer i kompetansebyggingen. På en av de andre
skolene var opplæringen mindre formalisert. Her var assistentenes kompetanse i
hovedsak bygd opp ved at de hadde vært sammen med spesialpedagogen og barnet
en time for uken og observert praktisk bruk av talemaskinen. Noe annen
kompetanseheving var ikke gitt. Dette kunne kanskje forklare hvorfor talemaskinen
var tilgjengelig lite for barnet når det var sammen med assistentene på skolen.
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Ansvar og roller i prosjektet
Situasjonsbeskrivelse

Dette kapittelet om ansvar og roller innleder med en situasjonsbeskrivelse fra det
tidspunkt i prosjektet da intervjuene ble gjennomført (ved prosjektslutt).
Situasjonsbeskrivelsen tar utgangspunkt i rollene til barna i prosjektet og deres
nærpersoner i arbeidet med talemaskinene. Forhold som nevnes i
situasjonsbeskrivelsen drøftes nærmere i etterfølgende delkapitler.
Barna i prosjektet

Med utgangspunkt i barnas funksjonsvansker, hadde ingen av dem vært aktive i
prosessen med å definere hvilken funksjon talemaskinene skulle ha i deres
kommunikasjon. For mange barn med store funksjonsvansker, vil det nødvendigvis
være slik at nærpersoner må tale barnas sak og definere deres behov på vegne av
barna. Slik var det også for barna i prosjektet.
Da talemaskinene ble tildelt barna, representerte ikke disse hjelpemidlene noe
barna selv hadde etterspurt eller noe de hadde et forhold til. Mange ting måtte
læres: Hvordan skulle talemaskinene brukes? Hvorfor? Hvilken nytte kunne
talemaskinene ha i samhandling med andre mennesker? Når og hvor skulle de
brukes? Overfor hvilke mennesker? Overgangen fra å være mer eller mindre
passive barn i samspillet med andre mennesker, til å få tilgang til talehjelpemidler
som kunne gi barna en stemme, og bli aktive i å bruke de nye mulighetene til
kommunikasjon, måtte også læres.
Barnas rolle som premissleverandører for hvilket vokabular som skulle inn på
talemaskinene, hvordan talemaskinene skulle brukes, i hvilke situasjoner, til
hvilken hensikt, var derfor svært liten i første del av prosjektet. En gledelig
utvikling oppstod utover i prosjektet, hvor spesielt Anita ble mer aktiv i å
etterspørre talemaskinen sin, ikke minst hjemme (se kapittelet om Anita side 17).
Anita ble etter hvert også mer aktiv i å definere hvilket vokabular hun ville ha.
Dette skjedde ved at hun pekte på piktogramkort og viste at hun ville ha disse inn
på talemaskinen.
Foreldre

I arbeidet med å tilpasse talemaskinene deltok foreldrene bare i beskjeden grad.
Foreldrene viste stor velvilje overfor skolens innsats i arbeidet med barnas
alternative kommunikasjon, men opplevde arbeidet med å tilpasse talemaskinen
som så krevende at dette ikke ble gjort i særlig grad hjemme. Dette er i samsvar
med undersøkelser gjort i bl.a. Sverige (se Norrelgen & Sahlberg, 19978). Flere
foreldre ga også uttrykk for at å ha et multifunksjonshemmet barn krevde så mye at
det ble lite tid og overskudd igjen til arbeid med talemaskinene.
Prinsipielt var flere av foreldrene positive til en arbeidsdeling mellom hjem og
skole dersom tilstrekkelig tid og kompetanse var på plass. Realiteten var imidlertid
knapphet på disse ressursene. Dette førte lett til slit og dårlig samvittighet, noe en
av foreldrene uttrykte i forhold til manglende tilpasning av talemaskinen for bruk
hjemme. Fordelingen av ansvar mellom hjem og skole for ett av barna kan
illustreres gjennom følgende sitat fra en av foreldrene:
8

59% av de spurte foreldrene i undersøkelsen svarte at talehjelpemiddelet aldri ble brukt
eller brukt bare av og til i hjemmet.
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”99% spesialpedagog, og 1% foreldre”

(far til barnet)
Foreldrene kom i liten grad med innspill til innhold i vokabularet på talemaskinene.
De var derfor ingen aktive premissleverandører for hva som kunne legges inn i
vokabularet, eller hvordan talemaskinene kunne brukes. Foreldrene hadde da også
lavere faglig kompetanse i bruk av ASK enn spesialpedagogene. Likevel ble særlig
ett av foreldreparene (Saras foreldre) brukt aktivt av spesialpedagogen som
drøftingspartnere når det skulle gjøres endringer på talemaskinen. Ut over slike
samtaler deltok flere av foreldrene på møter med skolene i planlegging rundt
talemaskinene.
Spesialpedagoger

Felles for alle tre skolene var at hovedansvaret for bruk og tilpasning av
talemaskinene var lagt til én person, spesialpedagogen. Foreldrene var i hovedsak
godt fornøyd med arbeidet som ble gjort rundt talemaskinene.
Spesialpedagogene til Katrine og Sara hadde ansvaret for både metodisk
tilrettelegging og datateknisk tilpasning. Dette krevde svært mye av disse
personene, spesielt i forhold til tid og kompetanse. Samtidig var det på disse
skolene assistentene var mest delaktig i arbeidet med talemaskinene. Likevel falt en
stor arbeidsmengde og et stort ansvar på spesialpedagogene.
Spesialpedagogen til Anita hadde ansvar for det metodiske arbeidet, mens det
datatekniske arbeidet ble utført av en annen person ved skolen. I starten av
prosjektet var dette rektor, som tok mye av arbeidet i sin fritid. På grunn av
knapphet på tid for rektor, gikk det for lang tid mellom hver tilpasning kunne skje
på talemaskinen. Det var óg for få møtetidspunkt og lite felles tid for
spesialpedagog og rektor. Det var en utfordring at rektor ikke arbeidet direkte med
eleven, dette vanskeliggjorde tilpasningsarbeidet på talemaskinen. Erfaringene
viste at det lett blir en hemsko om personen med ansvar for tilpasningsarbeidet ikke
erfarer praktisk bruk av talemaskinen.
Det var altså behov for en nær forbindelse mellom tilpasning og metodisk bruk og
erfaring med talemaskinen. Etter hvert ble rektor avløst av en ny lærer som fikk
arbeidet som spesialoppgave. Arbeidet utløste en ekstra tidsressurs som kom i
tillegg til den spesialpedagogiske ressursen til barnet. Læreren hadde samtidig 3
spes.ped.timer med barnet. Det ga større muligheter til å erfare hvordan
talemaskinen ble brukt av barnet. Dette var også en løsning som gjorde skolen
bedre i stand til å gjennomføre kontinuerlige tilpasninger på talemaskinen når dette
var nødvendig. Denne løsningen ble etter hvert helt nødvendig i arbeidet med dette
barnet. Å definere arbeidet som en spesialoppgave, utløste i dette tilfellet en
tilstrekkelig minimumstid for å gjøre gjennomføre dette.
Arbeidsfordelingen medførte at spesialpedagogene i svært stor grad var de
personene som ”drev” tenkningen omkring talemaskinen videre; på hvilke måter
kunne talemaskinene brukes for å bedre barnas alternative kommunikasjon, i hvilke
situasjoner og aktiviteter og med hvilke samtalepartnere, hvordan skulle
vokabularet organiseres? Naturlig nok var det også disse personene som hadde den
fullstendige oversikt over vokabularet og hvilke tilpasninger og strategiske valg
som var gjort. Spesialpedagogene opplevde dette ansvaret som tungt. Dette var en
situasjon som ikke var god for spesialpedagogene, og flere følte seg veldig alene i
arbeidet.
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En utfordring parallelt med dette arbeidet var at spesialpedagogene også hadde det
pedagogiske ansvaret for det generelle opplæringstilbudet til barna. Arbeidet med
talemaskinene, og arbeidet med alternativ kommunikasjon i sin helhet kom derfor
som et tillegg til de utfordringer som var knyttet til barnas opplæringstilbud.
Samtidig skulle alternativ kommunikasjon integreres i dette tilbudet. Det var en
utfordring at spesialpedagogene arbeidet med ordinære klasser og andre elever ved
siden. Dette medførte et stort antall parallelle arbeidsoppgaver og mange typer
problemstillinger å forholde seg til.
Det ble kommentert av flere spesialpedagoger at det var vanskelig å involvere PPT
i arbeidet. Skolene uttrykte behov for å ha noen i nærheten som kunne være
tilgjengelig for veiledning i metodisk bruk av talemaskinene. PPTs rolle diskuteres
nærmere i kapitelet PPT som aktør i prosjektet på side 59.
Assistenter

Assistentenes deltakelse i arbeidet med talemaskinene varierte noe mellom skolene.
Ved to av skolene deltok assistentene i drøftinger og kom med innspill til
spesialpedagogene om hvilke ord eller fraser som kunne legges inn i vokabularet,
hvordan vokabularet kunne organiseres, og hvordan dette kunne gjøres lettere
tilgjengelig for barnet. Assistentene bidro også til en viss grad med å ta bilder med
digitalt kamera som senere ble lagt inn og brukt på talemaskinene.
En del av tiden spesialpedagogene hadde sammen med barna, var knyttet til
særtreningssituasjoner og strukturert opplæring med og uten talemaskiner. Tiden
som assistentene hadde sammen med barna var i sterkere grad preget av naturlige,
sosiale situasjoner hvor også andre barn fra blant annet SFO deltok. Denne tiden
var i utgangspunktet verdifull for barna på den måten at det kunne skapes
muligheter for å bruke talemaskinene sammen med andre barn og voksne i ulike
samspillaktiviteter. Assistentene rundt både Katrine og Sara var medansvarlige i å
bruke talemaskinene. Dette var viktig både for barna som fikk positive opplevelser
og en større erfaringsbakgrunn, men óg for assistentene som fikk et bedre grunnlag
for forståelse for bruk og tilpasning av talemaskinene.
Assistentene til Anita var sammen med hver sin lærer (spesialpedagogen og
læreren med spesielt ansvar for den datatekniske tilpasningen) og barnet én time pr
uke for å lære hvordan talemaskinen ble brukt i disse timene. I følge intervju med
assistentene fungerte dette greit. Assistentene ga uttrykk for at dette var den eneste
måten de kunne sette seg inn i talemaskinen på, ved å praktisere selv under
veiledning fra læreren. Assistentene tok imidlertid ikke initiativ til at barnet skulle
kunne bruke talemaskinen når de var alene med barnet eller sammen med andre
barn.
Til tross for at assistenter ved to av skolene var noe delaktig i å tilpasse innholdet
på talemaskinene, ble assistentenes rolle i stor grad å bruke det som
spesialpedagogene på forhånd hadde lagt inn i vokabularet. Assistentenes egne
utsagn ved en av skolene var at slik rollefordelingen var på det tidspunkt
intervjuene ble gjennomført, førte dette til lite innspill fra dem selv om hva som
burde ligge på talemaskinen. Assistentenes rolle i dette arbeidet så ut til å være lite
formelt definert.
Avlastningsbolig

Det ble ikke gjennomført intervju av personer fra avlastningsboligene, med unntak
av assistentene rundt Katrine som alternerte mellom skolen og avlastningsboligen.
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Prosjektet har derfor et begrenset materiale å støtte seg på når det gjelder bruk av
talemaskinene i avlastningsboligene.
I intervju ga foreldre, assistenter og spesialpedagoger uttrykk for at talemaskinene
ble lite brukt i avlastningsboligene til to av barna. Det ble også tegnet et bilde av at
avlastningsboligene var lite aktive i arbeidet med å tilpasse talemaskinene. Det ble
bl a fortalt at en av avlastningsboligene hadde kommet med mange konstruktive
forslag, men at boligen i stor grad bare tok i bruk ideer fra skolen. Dette ble delvis
forklart gjennom manglende kapasitet i boligen, og at de ikke så for seg å ta mer
ansvar enn det som var gjort.
I en avgrenset periode ble kartleggingsskjema brukt til å registrere bruk av
talemaskinene på ulike arenaer. Resultatene fra kartleggingsskjemaene (se sidene
23 og 32) gir et noe annet bilde av situasjon i avlastningsboligene9. For to av
elevene viser skjemaene at talemaskinene faktisk ble brukt i et vist omfang også
her. Hvorvidt avviket mellom faktisk bruk av talemaskinene i avlastningsboligene
og foreldre/skolens opplevelse av denne bruken har årsak i manglende innsyn i
arbeidet på avlastningsboligene, eller om avviket bare knyttes til perioden med
registrering, er vanskelig å vite.
PPT som aktør i prosjektet

Ved prosjektslutt ble det gjennomført et fellesintervju med PPT om deres
deltakelse i prosjektet. Det var dessverre bare to av de tre PPT-kontorene som
kunne møte til intervjuet.
Erfaringene fra prosjektet som er beskrevet nedenfor er basert på dette intervjuet og
på uttalelser i spørreskjema og i møter.
Alle tre barna hadde hatt oppfølging fra PPT fra førskolealder. En av de tre PPTtilsatte som deltok i prosjektet hadde hatt saksansvar for barnet fra det var 1 ½ år,
og hadde fulgt det og familien gjennom hele denne tiden, mens de to andre hadde
kjent barnet og familien i kortere tid. PPT hadde i forhold til de tre elevene
arbeidsoppgaver som normalt ligger til et PPT-kontor. De hadde hatt
veiledningsansvar til barnehage/skole, skrevet sakkyndige vurderinger, de hadde
hatt ansvar for søknadsprosedyrer i forhold til opphold og utredninger ved 3.linje
instanser som Berg Gaard, Frambu og Suite, samt søknader til de regionale
kompetansesentra om veiledning. De hadde også deltatt i forberedende møter om
søknaden på datateknologisk talehjelpemiddel og annet utstyr fra
hjelpemiddelsentralen.
Da prosjektet kom i gang var det forventet at de ville delta ut ifra det generelle
mandatet de har som rådgivende instans for de lokale oppleggene rundt hver
bruker. I tillegg var det forventet at de skulle delta på veiledningsmøtene, ha en
koordinerende rolle i forbindelse med samlingene med å organisere den lokale
deltakingen til samlingene, og å være bidragsytere i koordineringsgruppen til tema
på samlingene. PPT var således fra starten av ment å være en deltakende aktør,
men de ble utover i prosjektet opplevd som perifære og var helt fraværende som
rådgivende instans i det daglige arbeidet rundt eleven i forhold til bruk av
talehjelpemiddelet.

9 Om resultatene er representative også for perioder hvor bruken av talemaskinene ikke ble
registrert, er usikkert pga manglende datamateriale.
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Dette medførte at PPT i mindre grad fikk del i den kompetansen som ble bygget
opp lokalt rundt hver bruker, både på den tekniske og den pedagogiske/metodiske
siden. I intervjuet med PPT kom det frem flere meninger om årsakene til at de
hadde hatt en så perifer rolle i prosjektet, både i forhold til veiledning og til egen
kompetanseoppbygging.
Om kompetanseoppbygging

PPT-kontorene var små og hadde få tilsatte, slik at tidsbruken til og involvering i
saken til ”våre” elever måtte være i samsvar med den tidsbruken som ble brukt i
andre saker som også krevde stor innsats fra PPT. PPT mente at de ikke kunne
skaffe seg spisskompetanse på ”alle typer vansker” de kunne komme bort i.
”Ja, jeg tenker jo at på et lite kontor, kan det jo være at dere tenker at vi skal ha mer
kunnskap om dette enn det jeg tenker, fordi vi ikke kan ha spisskompetanse eller midti-mellom generell og spisskompetanse på disse feltene vi er innom…” (PPT)

Men PPT mente at de burde ha en viss kompetanse, og sa at det hadde de fått
gjennom deltaking på samlingene, og for ett av kontorene, ved deltaking på
veiledningsmøter og det å se eleven bruke talemaskinen sammen med
spesialpedagogen.
De mente å ha fått innsyn i ny teknologi, og hvor krevende arbeidet rundt hver elev
var, både i forhold til det å sette seg inn i ny kunnskap, og ikke minst, hvor mye tid
dette arbeidet krevde.
” Nei det er berre blitt sånn … at ein skulle ønske ein kunne mye meir om det, men det
er bare ikkje mulig fordi vi har eit så breitt arbeidsfelt at ein kan ikkje få gått så nøye
inn på. Men eg føler at eg skjønner ein god del av nytten av det, for no kjenner eg
berre til det i forhold til [elevens navn], og eg ser korleis arbeidet vert gjort, og eg ser
kva tid som krevest, og eg veit ikkje… eg må vel heller vere som ein talsmann då som
kan gå inn i forhold til andre instansar…”
”…. helt enig i at vi må ha kompetanse, og dette her prosjektet har gitt meg mye mer
kompetanse på et område som jeg ikke kunne noen tingen om utenom det lille jeg
visste fra samtaler med [spespedlærer] og det vi hadde gjort så langt da vi hadde søkt
om Rolltalk og vi hadde vært og sett det i bruk sammen med henne.”

(PPT)
Det hadde vært formålstjenlig at PPT fikk kompetanse på området, både i forhold
til videre oppfølging av eleven, og som stabil instans ved skoleoverganger for
eleven. Men PPT så seg ikke i stand til å skaffe seg høy nok kompetanse på denne
type arbeid.
”Og der tror jeg nok at det hadde vært veldig, veldig bra for PPT om vi hadde fått flere
sånne typer kompetansehevinger, men jeg tror kanskje at jeg tenker at den
kompetansehevingen på forskjellige områder, at den ligger noe lavere enn som det
virker som dere tenker da. Men jeg er helt enige med dere at det er viktig at PPT har
den kompetansen. Men akkurat hvor den skal ligge hen, det kommer også litt an på
hva slags utdanningsbakgrunn man har, hva som passer for en og hva man kan litt
mer i grunn…”

(PPT)
Om roller

PPT hadde altså bare hatt en liten rolle i dette prosjektet. I den grad de var aktive,
var det som koordinator i forhold til sakkyndighetsarbeid og ressurssøknader, og de
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deltok på de fleste samlingene. For PPT var det å ha kunnskap om og medvirkning
til utarbeiding av individulle opplæringsplaner og individuell planer et godt
redskap å bruke i sakkyndighetsarbeidet når det gjaldt organisering av tilbud og
tildeling av ressurser. Dette medførte at en av lærerne til den ene eleven fikk en
ekstra ressurs til bruk i tilpasningsarbeidet med talemaskinen.
”… det er no det viktigaste dokumentet eg har når eg skal skrive sakkyndig vurdering.
…..Ja, det har eg tatt med… [ekstraressurs til arbeid med talemaskinen].. og forklart
korfor det må vere med, for dei er søkt utanom dei timane til spesialpedagogiske
timane. At det følger med så masse arbeid at det ……om timar til arbeid til å legge inn
på Rolltalken, for å sei det litt brutalt…. fordi at dei heile tida må gjer forandringar,
fordi ho utviklar seg og så ser dei at det ber galt av sted, så no forandrar vi på det. Og
det er ganske omfattande prosessar som eg kan sjå då.”

(PPT)
PPT var opptatt av at egen tidsbruk i dette prosjektet var en begrensende faktor for
manglende innsats og kompetanse, og at andre instanser skulle kunne bidra med
kompetanse på området.
”Så jeg tenker litt mer på at PPT bør ha nok informasjon om hva det dreier seg om, og
hva det kan gi elevene, og hva det finnes av byråer. Og da tenker jeg på
hjelpemiddelsentralen, og jeg tror at på samme måte som vi har dere, på en del barn
som vi ønsker å vite mer om og få utredet og sånn, på den siden som dere er……..
ellers så må vi gå til dere [oss på de statlige kompetansesentra], og da vil dere få alle,
ikke sant. Så jeg synes vel det er litt viktig å bli enig om hvor mye kompetanse skal
ligge hvor?”

(PPT)
Det viste seg videre at høyt aktivitetsnivå i skolen og hjelp fra andre instanser, førte
til mindre engasjement fra PPT sin side. Dette hadde trolig sammenheng med at når
kompetansesentrene og SUITE kom inn med kompetansetilføring og veiledning,
ble det fra skolene sin side mindre behov for PPT sine tjenester.
”…har det også noe med at aktivitet bringer passivitet på en måte, som på en måte er
veldig behagelig for meg, fordi jeg er helt sikker på at de som er i det, er aktive nok…”

(PPT)
Prosjektgruppen har i forhold til de lokale veiledningsmøtene ikke hatt en klar nok
plan overfor PPT ved organisering av disse. Samarbeidet mellom
kompetansesentrene og brukermiljøene ble for det meste direkte rettet mot skolen.
Det ble derfor noen ganger tilfeldig hvem som ble innkalt til veiledningsmøtene, og
ett av PPT kontorene mente at de ved flere anledninger ikke hadde fått innkalling,
noe som medførte at de ikke fikk deltatt i det som kunne ha ført til mer kunnskap
på området.
Opprettholdelse og videreføring av kompetansen

Ett av temaene i intervjuet med PPT var opprettholding og videreføring av den
lokale kompetansen som skolene nå var tilført og hadde ervervet seg, etter at
prosjektet var avsluttet og de eksterne konsulentene trakk seg ut. To av elevene
skulle inn i sitt siste år på barnetrinnet, og ungdomsskolen sto for døren. Dette ville
i tillegg til miljøskifte kanskje også føre til lærerskifte dersom spesialpedagogen
ikke skulle være med videre. Det viste seg at det var en stor utfordring for PPT hvis
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noen av lærerne ønsket å slutte med eleven og ikke følge med over til
mellomtrinnet eller ungdomsskolen.
”….da sier vi [PPT]: Hvem er det som eier kompetansen her? Skal det være
beordring? Hvordan skal vi jobbe dette året, for [navn på lærer] er veldig opptatt av
hvordan få kunnskap til andre lærere sånn at [elevens navn] får det så godt som det er
mulig slik jeg vil ha det, ikke sant? Men læreren vil ikke dit.”

(PPT)
PPT viste til at det var lagt opp til samarbeid mellom skolene, skolekontoret og
PPT ett år i forveien for å være i forkant ved skoleoverganger, og at det var aktuelt
med at lærer fra ungdomsskolen kunne være på barneskolen noen timer i uka for å
bli kjent med eleven og opplegget, og at en lærer fra barneskolen ble med over på
ungdomsskolen.
”… vi har allerede tatt et initiativ, vi skal ha et møte i neste uke på dette der vi skal
sette oss ned sammen med skulen, skulekontoret, ungdomsskolen og kommunen, og
hvor vi skal gi skolekontoret informasjon om hva slags kompetanse som må vere på
ungdomsskolen den dagen [elevens navn] begynner der om ett og et halvt år. og at vi
da har en del ideer om hva vi ønsker å ha; enten en person fra ungdomsskolen som
blir tatt ut allerede i år, og kan være på [elevens navn] sin skole noen timer i uka i det
året som går. Det er den beste modellen. Eller at vi allerede vet at det er en person på
skolen som vil være med over.”

(PPT)
Ut fra intervjuet kan en således oppsummere at PPT mener de bør ha en viss
kompetanse på området for å kunne gjennomføre prosessen rundt sakkyndig
vurdering og tilrettelegging av rammefaktorene rundt brukeren. Ut fra begrensinger
i tid og kompetanse ser de seg ikke i stand til å kunne gå inn i veiledning i forhold
til de mer metodiske sidene med disse hjelpemidlene.
Etablering av roller

Rollene i arbeidet med talemaskinene ble hovedsakelig definert ut fra den formelle
rollen til den enkelte nærperson, i kraft av det å være foreldre,
spesialpedagog/pedagog eller assistent. Det er her snakk om en aktiv etablering av
roller. Det faktum at spesialpedagogene fikk svært mye av ansvaret for arbeidet
med hvordan talemaskinene skulle brukes og tilpasses, var i stor grad knyttet til
deres stilling/rolle som praktisk ansvarlig for opplæringen til barnet på den enkelte
skole. En slik rollefordeling kan i seg selv sies å være en selvfølgelighet fordi den
bygger på det formelle ansvaret til den enkelte.
Likevel er dette et viktig perspektiv, fordi formelle roller også kan uttrykke noe om
et mulig fravær av ansvar eller oppgaver i rollene. Et eksempel kan gis:
Assistentene brukte mye tid sammen med barna. Denne tiden var i stor grad knyttet
til naturlige, sosiale situasjoner. Likevel ble en av talemaskinene nesten ikke brukt
når barnet var sammen med sine assistenter. For langt de fleste barn vil det nettopp
være i slike situasjoner at motivasjonen for å delta, samhandle og kommunisere
med andre er størst dersom situasjonen bygger på noe som barnet er motivert for.
Et bedre utgangspunkt for å bruke en talemaskin kan vanskelig finnes. En sentral
problemstilling vil derfor være om assistentrollen er definert slik at assistenten
formelt er pålagt å ta fram talemaskinen og gjøre den tilgjengelig for barnet, eller
om dette er uformalisert ved at det nettopp er opp til den enkelte å avgjøre dette.
Som prosjektet viste, kan slike initiativ variere.
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Hvordan andre nærpersoner fyller sine roller kan påvirke ens egen rollefunksjon.
Dette er en form for passiv rolleutvikling, som kan være mer et resultat av hva som
faktisk skjer enn av de roller som formelt er etablert. Et eksempel fra prosjektet er
en situasjon ved en av skolene der spesialpedagogen fant det nødvendig å måtte
”presse” fram ansvar hos andre nærpersoner ved å redusere egen innsats slik at
andre kunne slippe mer til. Eksemplet peker på et allment fenomen om at når noen
tar et sterkt grep om et område, da vil andre lettere trekke seg tilbake. Dette skaper
utfordringer for flerdelt ansvar og samarbeid som er nødvendige forutsetninger for
funksjonell bruk og tilpasning av en talemaskin.
En passiv rolleutvikling kan generelt knyttes til det eierforhold den enkelte har til
talemaskinen og de problemstillinger den representerer. Et eierforhold bygges først
og fremst opp gjennom å gjøre egne erfaringer og delta i beslutninger som påvirker
bruk av talemaskinen. Dersom få eller ingen personer har noe særlig eierforhold til
hjelpemiddelet, vil også initiativene være få. Motivasjon er også en viktig
forutsetning for at nærpersoner skal involvere seg og ta initiativ. Manglende
motivasjon vil være en barriere som begrenser barnets muligheter til å bruke
alternativ kommunikasjon. En av spesialpedagogene stilte spørsmål om det ikke
burde stilles krav til søkere i utlysningsteksten for slike stillinger om å aktivt
involvere seg i barnets alternative kommunikasjon.
Datamaterialet fra prosjektet gir ikke grunnlag for å konkludere med at
nærpersoner til barna ble fremmedgjort overfor talemaskinene. Generelle erfaringer
fra prosjektet tilsier likevel at det er viktig at alle nærpersoner som har ansvar for å
ta i bruk og tilpasse en talemaskin, bør delta i de ulike beslutningsprosesser som
leder fram til en eventuell talemaskin. Dette gjelder de vurderinger som peker på
behovet for og valget av et talehjelpemiddel, og hvordan talehjelpemiddelet skal
brukes og tilpasses for å styrke barnets alternative kommunikasjon.
Problemstillinger knyttet til i hvor stor grad foreldre tar i bruk talemaskiner
hjemme, må også kommenteres. Som nevnt tidligere i rapporten, vil det ofte være
flere årsaker til at talemaskiner brukes i mindre grad hjemme enn på skolen.
Erfaringer fra prosjektet viser at det kan være behov for å modellere10 bruken av
talemaskinen overfor foreldre. Dersom pedagogen modellerer bruken av
talemaskinen kan foreldrene få 1) endret forståelse av den praktiske nytten
talemaskinen kan ha for samspill og deltakelse, og 2) gjennom enkel opplæring
opparbeide handlingskompetanse til å hjelpe barnet til å bruke talemaskinen.
Ansvar knyttet til bruk og tilpasning av talemaskiner må formaliseres bedre.
Hjelpemiddelsentralene har gjennom behandling av søknader om talehjelpemidler,
rutiner for å plassere ansvaret for hjelpemiddelet lokalt. Fortsatt er dette ikke
tilstrekkelig for å sikre at det lokale nivået er beredt til å ta det nødvendige
ansvaret. Vanlige rutiner ved søknad om slike hjelpemidler er at det skal oppgis
navngitte personer som har ansvar for hjelpemiddelet. Enn så lenge det fortsatt
mangler forutsetninger for 1) å vurdere ressursbehovet i arbeidet med talemaskiner,
og 2) innsyn i faglige og organisatoriske prosesser og utfordringer knyttet til slike
hjelpemidler, vil det være vanskelig å sikre forsvarlig ansvarsfordeling.
Hjelpemiddelsentralene står fortsatt overfor en viktig utfordring i å formidle hva
slike hjelpemidler krever av omgivelsene rundt barnet.
10

Modellere vil i denne sammenhengen bety å vise foreldre hvordan en talemaskin kan
brukes for å fremme barnets alternativ kommunikasjon. I praksis vil det bety å vise hvordan
den voksne hjelper barnet i å bruke talemaskinen i ulike aktiviteter ved å instruere,
modellere, benevne og hjelpe barnet til å bruke talemaskinen til å kommunisere.
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Flerdelt ansvar

At bare én person skulle tilpasse talemaskinen, ble i prosjektet etter hvert vurdert
som urealistisk. Erfaringene fra prosjektet viser at det bør tilstrebes et flerdelt
ansvar i arbeidet med å tilpasse en talemaskin. Flerdelt ansvar er nødvendig for å
gjøre systemet rundt barnet mer robust overfor situasjoner med sykdom eller skifte
av personale, og for å styrke kapasiteten i tilpasningsarbeidet.
”Det bør minst være to personer som kan programmering og som forstår det tekniske
og som forstår tanken bak” (spesialpedagog)

Dette ble også støttet av flere foreldre og assistenter. PPT i en av kommunene
hadde følgende kommentar til ansvarsdelingen på skolen:
”Alt for mye er lagt på en person. Kommunen har vært heldig i å få en person som har
tatt så mye ansvar, men dette har vel også vært en sovepute” (PPT)

En av spesialpedagogene ga uttrykk for at det var en stor ulempe at andre
nærpersoner ikke fikk samme eierforhold til talemaskinen når ansvaret for
tilpasning ble lagt til en person. En annen spesialpedagog pekte på at det var
ønskelig med en person med avsatt ressurs som kunne behjelpe tekniske vansker på
talemaskinen. Forslaget skisserer en løsning ganske lik organisering av arbeidet
rundt Anita, hvor en lærer hadde ansvar for tilpasningen, mens spesialpedagogen
hadde ansvaret for det metodiske. Erfaringene med arbeidsdelingen rundt Anita
viser at det var svært viktig med et tett og kontinuerlig samarbeid mellom disse
personene.
Et flerdelt ansvar kan samtidig bedre de muligheter en har til å få et mer helhetlig
bilde av barnets alternative kommunikasjon. En arbeidsfordeling der kun én person
står ansvarlig for vurdering, planlegging og tilpasning av talemaskinen svekker
evnen til helhetstenkning. I prosjektet fikk spesialpedagogene, om enn utilsiktet, en
svært stor del av ansvaret for helheten. Gjennom å flytte en del av ansvaret fra én
til flere personer og til formelle fora kan refleksjon og evaluering av barnets
alternative kommunikasjon styrkes. Dette er ett av flere tema i neste kapittel om
samarbeid og organisering.

Samarbeid og organisering
Kapittelet gir først en situasjonsbeskrivelse fra det tidspunkt i prosjektet da
intervjuene ble gjennomført (ved prosjektslutt).
Situasjonsbeskrivelse

Samarbeidet mellom hjem og skole varierte rundt de tre barna. Graden og formen
på samarbeidet syntes å stå i sammenheng med eneansvaret som spesialpedagogene
i stor grad hadde, og rutinene som var knyttet til samarbeid generelt. Ett av
foreldreparene hadde løselige avtaler med skolen over telefon, og de traff
personalet ved skolen og avlastningsboligen ca tre ganger i uken. De opplevde
dette som en god ordning, men ga i intervju uttrykk for at samarbeidet ikke var
tilstrekkelig til å lære å bruke talemaskinen.
Et annet foreldrepar ga uttrykk for at det var et godt samarbeid med skolen.
Spesialpedagogen ringte hjem eller tok kontakt med foreldrene når de var på skolen
dersom det var behov for å konferere med dem om endringer på talemaskinen. Til
tross for at det ikke var etablert formelle rutiner for å foreslå og diskutere ideer
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med skolen, opplevde foreldrene å ha mulighet til å komme med innspill om
talemaskinen, og de var generelt fornøyd med samarbeidsrutinene.
Tiden som gikk med til samarbeid var vanskelig å tallfeste. Dette hadde nær
sammenheng med at det ved to av de tre skolene ikke var avsatt faste
møtetidspunkt for å arbeide spesielt med talemaskinene. Situasjonen på hver skole
beskrives kort nedenfor.
På Katrines skole var det avsatt arbeidsgruppemøter hver 5.-6. uke (ca. 3 i halvåret)
hvor klassestyrer, ansvarlig for assistentgruppen, spesialpedagogen og foreldrene
deltok. Innholdet i disse møtene var av generell karakter, og var ikke spesielt
knyttet til talemaskinen. Slik skolen vurderte det, var det ikke mulig å få til andre
løsninger på bakgrunn av tilgjengelige ressurser. Resultatet ble at spesialpedagogen
og assistentene gjorde endringer når de hadde overlappende tid sammen, ca. ½ time
pr uke. Skolen hadde samtidig et nært samarbeid med avlastningsboligen. Dette
skyldtes i stor grad utviklingen av en turnusordning, hvor assistentene rullerte
mellom skolen og avlastningsboligen. Turnusordningen er beskrevet nærmere i
kapittelet Eksempel på turnusordning for assistenter på side 68.
Saras skole hadde fagmøter der alle typer problemstillinger knyttet til barnets
opplæring ble tatt opp, men det var ingen fast samarbeidstid for arbeid med
talemaskinen. Det var tidligere tatt initiativ til å få mer samarbeidstid, uten at dette
hadde ført fram. Den eneste formen for å overføre informasjon vedrørende
tilpasning av talemaskinen, var i form av en bok hvor assistentene kunne skrive inn
tips og ideer, slik at spesialpedagogen kunne følge dette opp i arbeidet med
talemaskinen. Ordningen gjaldt også overfor avlastningsboligen.
Det understrekes at det både ved Katrines og Saras skole ble gitt tilbakemeldinger
om gode samarbeidsrelasjoner mellom spesialpedagogene og assistentene.
Relasjonene så ikke ut til å være barrierer for samarbeidet.
Skolen til Anita hadde én fast samarbeidstime hver uke. Denne var nedfelt i Anitas
individuelle opplæringsplan. Timen var felles samarbeidstid for spesialpedagogen
og læreren som hadde ansvaret for den datatekniske tilpasningen av talemaskinen.
Foreldrene ble invitert til å delta på møtene, og assistentene deltok av og til. Dette
var den mest optimale løsningen de hadde klart å arbeide fram på bakgrunn av
ressursene.
Samarbeidsbehov

Ved skolene til Katrine og Sara bar samarbeidet om talemaskinene preg av å være
uformalisert og pragmatisk. Nærpersonene arbeidet hele tiden med å finne
praktiske løsninger for hvordan arbeidet skulle skje. For at arbeidet kunne få den
nødvendige kontinuitet, ansvarsdeling og evaluering, var det en stor ulempe at det
ikke var avsatt faste møtetidspunkt mellom spesialpedagoger og assistenter.
Samtidig ga både spesialpedagoger og assistenter uttrykk for nødvendigheten av å
styrke samarbeidet i arbeidet med talemaskinene. Hvilke samarbeidsrutiner skolene
opplevde behov for, varierte naturlig nok. Nedenfor er noen av behovene som kom
fram i intervjuene, sammenfattet:
• Mer tid til samarbeid; spesielt mellom spesialpedagoger og assistenter
• Hyppigere møter, gjerne kortere arbeidsmøter, flere dager i uken
• Mer erfaringsutveksling og drøftinger
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• Delta i nettverk; få ideer og innspill fra kvalifiserte drøftingspartnere, komme i
kontakt med nærpersoner til ”like” brukere, besøke kompetente miljøer, se
konkrete eksempler fra talemaskiner til andre brukere
Noen kjennetegn på robuste samarbeidsløsninger

Erfaringene fra prosjektet peker på behovet for å formalisere samarbeidet for å
sikre den nødvendige kontinuitet i denne type arbeid. Prosjektet identifiserte også
noen kjennetegn / suksessfaktorer som kan karakterisere robuste, formaliserte
samarbeidsløsninger. Å formalisere samarbeidet kan i denne sammenhengen bety
å:
• Avsette tilstrekkelig tid til samarbeid.
Erfaringer fra prosjektet og fra tilsvarende arbeid har vist at det på generelt
grunnlag kan være vanskelig å vurdere hva som er nødvendig samarbeidstid.
Dette kan variere fra skole til skole, og behovet for samarbeidstid kan variere
over tid for ett og samme barn. Erfaringer har også vist at det er lett å
undervurdere behovet for samarbeidstid på det tidspunkt barnet får tildelt
talemaskinen fra Hjelpemiddelsentralen. Behovet for samarbeidstid vil ofte bli
større etter hvert som tiden går og flere og nye problemstillinger rundt
talemaskinen dukker opp.
Det vil være nødvendig at personer med økonomisk beslutningsmyndighet deltar
i planlegging av arbeidet med talemaskinen når samarbeidstid skal fastsettes.
Dette er viktig for å kunne oppnå gode rammer for samarbeidet. Det er også
viktig at slike personer deltar i drøftinger når tidsrammene for samarbeidet bør
endres på bakgrunn av nye behov.
• Etablere faste, jevnlige møtetidspunkt og samarbeidsfora for drøfting /
evaluering og tilpasning av talemaskinen.
Det kan oppstå behov for to typer samarbeidsfora; 1) Samarbeid mellom
spesialpedagog og assistenter knyttet til daglig bruk og tilpasning av
talemaskinen. 2) Arbeidsmøter der foreldre, spesialpedagog, assistenter og evt
avlastningsbolig deltar for å komme med innspill, fatte prinsipielle beslutninger,
evaluere bruk og tilpasning av talemaskinen og planlegge for barnets framtidige,
alternative kommunikasjon.
• Etablere rutiner som sikrer at erfaringer, kommentarer og innspill / ideer blir
gjort synlige og drøftet.
Eksempel: Loggføring av kommentarer eller ideer knyttet til talemaskinen. Disse
kan senere brukes som grunnlag for drøfting av videre tiltak og evaluering i
formaliserte samarbeidsfora.
• Avklare og tydeliggjøre beslutningsprosesser omkring talemaskinen.
Barnets nærpersoner bør ha kjennskap til hvilke personer som er med på å fatte
beslutninger om talemaskinen, hvilke fora beslutninger fattes i, og hvordan en
kan komme med innspill for å påvirke beslutningsprosesser.
Dette er nært knyttet til opprettelsen av samarbeidsfora som er beskrevet ovenfor.
Dette vil også være en nyttig strategi for å unngå tilfeldige beslutninger og
tilfeldige beslutningstakere. Foreldrenes muligheter til å delta i et slikt samarbeid
er av stor betydning for å sikre nødvendig medbestemmelse om barnets
alternative kommunikasjon. Det kan også være nødvendig å informere om
grunnlaget for beslutninger overfor andre som ikke deltar i beslutningsprosessen,
men som forholder seg til konsekvensene av en beslutning.
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Samarbeid og styrking av lokal kompetanse

Ressursene til samarbeid er i utgangspunktet forskjellige for lærere og assistenter.
Prosjektet viste at organisering og økonomi kan representere barrierer for
samarbeid mellom spesialpedagoger og assistenter. Dette illustreres med et
eksempel fra Saras skole. Situasjonen var slik at dersom assistentene skulle ha
samarbeidstid med spesialpedagogen eller med hverandre, måtte dette skje i deres
fritid, uten betaling. Assistentene hadde ingen ekstra tid i sin arbeidstid utenom
tiden sammen med Sara.
Et forslag fra assistentene selv var at det settes opp faste samarbeidsmøter med
spesialpedagogen fra det tidspunkt talemaskinen tildeles barnet, og at denne
samarbeidstiden tas med i de ressursene som det søkes om for barnet. Dersom
denne ekstra ressursen tildeles, kan den fordeles mellom assistentene på en måte
som er hensiktsmessig for samarbeidet. Dette ble også sett i sammenheng med
ønsket om å redusere antall personer som arbeidet med barnet på skolen. Mange
personer førte til at hver person fikk korte intervaller sammen med barnet og
reduserte muligheter til samarbeid med andre.
Forslaget støttes indirekte av spesialpedagogen på en av de andre skolene. I
forbindelse med å ivareta lokal kompetanse, foreslo spesialpedagogen at det
tildeles en avgrenset tidsramme til barnet. Tidsrammen omfatter 1) et bestemt
antall timer som spesialpedagogen og evt assistenter skal ha sammen med barnet,
og 2) et bestemt antall timer til arbeid med, og samarbeid om talemaskinen. En slik
ordning som innehar organisatoriske strukturer som bedre ivaretar behovene for
samarbeid og kompetanseutvikling, kan bidra til å bedre prosedyrene slik at
arbeidshverdagen blir mer overkommelig for nærpersonene og kvaliteten på
opplæringstilbudet kan styrkes.
En annen problemstilling som ble berørt var overganger mellom skoleslag.
Alternativ kommunikasjon og bruk av talemaskin representerer store utfordringer
som de fleste lærere mangler kompetanse til å håndtere. For barna i prosjektet
representerte den framtidige overgangen til ungdomsskole en usikkerhet om hvem
som skulle påta seg arbeidet framover slik at det ble kontinuitet, og hvordan
kompetanseoverføringen til nye lærere og assistenter skulle skje.
Da skolene representerte den sterkeste drivkraften i arbeidet med talemaskinene,
ble skolene også det naturlige bindeleddet til avlastningsboligene. Graden og
formen på samarbeidet mellom skole og avlastningsbolig varierte mellom barna.
Samarbeidet skole – avlastningsbolig så ut til å påvirke bruken av talemaskinene i
avlastningsboligene. Tilbakemeldinger fra prosjektdeltakere tyder på at dette hadde
sammenheng med den forståelse og kompetanse avlastningsboligene hadde i
forhold til hvordan talemaskinene kunne tilrettelegges for å bedre barnas
alternative kommunikasjon.
En av skolene pekte på bruk av ansvarsgruppe som en god strategi for å ivareta
arbeidet med talemaskinene. Styrken ved en ansvarsgruppe knyttes i stor grad til
muligheter til å informere ulike personer om arbeidet rundt barnet, fatte prinsipielle
beslutninger knyttet til barnets alternative kommunikasjon, og planlegge for
framtidige behov. En virksom ansvarsgruppe kan være et egnet fora for å løse
problemstillinger som for eksempel knyttes til overgang mellom skoleslag, og
formalisering av kontakt og samarbeid mellom ulike arenaer som skole og
avlastningsbolig.
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Skolekontorets rolle ble også trukket inn i drøftinger om samarbeid og
kompetansebygging. Det ble uttrykt et sterkt ønske om at skolekontoret måtte
trekkes mer inn i planleggingen av ressurser og organisering i forbindelse med
tiltak overfor barnet. Dette er et viktig argument, fordi skolekontoret som
økonomisk og organisatorisk beslutningstaker kan legge til rette for organisatoriske
rammer som er forsvarlig for opplæringen. Ideelt vil det være til stor nytte dersom
skolekontoret kan delta i planleggingen av barnets alternative kommunikasjon før
det søkes om en evt talemaskin.
I arbeidet med Katrine ble det utviklet en turnusordning for assistenter som i
vesentlig og positiv grad endret forutsetningene for samarbeid mellom skole og
avlastningsbolig. Turnusordningen som beskrives i neste kapittel, er et godt
eksempel på hvor stor betydning fleretatlig samarbeid i en kommune kan ha for et
helhetlig tilbud til barnet.
Eksempel på turnusordning for assistenter

Ved prosjektstart hadde Katrine tildelte assistenttimer på skolen og i
avlastningsboligen. På skolen var bemanningen én assistent. Denne fikk etter hvert
et delt ansvar med en deltidsassistent. Skolen regulerte selv arbeidsdelingen
mellom disse. Belastningen på assistentene var likevel stor. Spesielt ved sykdom,
da det var vanskelig å få vikar for den sykmeldte. Arbeidet var såpass krevende at
det var vanskelig å finne egnede vikarer som kunne settes inn.
I avlastningsboligen var 8-10 assistenter knyttet til arbeidet med barnet.
Assistentene hadde samtidig ansvar for andre brukere i boligen, og situasjonen var
preget av stor utskrifting av personell. Dette medførte liten stabilitet for barnet.
I denne perioden var assistentene på skole og i avlastningsbolig ansatt i
deltidsstillinger. Det ble avholdt samarbeidsmøter mellom skole og bolig for å
koordinere arbeidet. De to arenaene representerte ulike ”verdener”, og en stor
utfordring var å få forståelse for hverandres arbeidsoppgaver og problemstillinger i
arbeidet med barnet.
Etter en tid med stor arbeidsbelastning, ble et akutt behov for endring utløst
gjennom langtidssykemelding av en av skoleassistentene. En kommunal konsulent
ble en viktig og sterk pådriver overfor sentrale organer i kommunen for å endre
assistentenes ansettelsesforhold slik at arbeidet rundt barnet kunne gjøres mer
effektivt og stabilt. Et fleretatlig samarbeid mellom skole- og helsesektoren i
kommunen førte fram til en ny assistentordning.
Den nye ordningen innebar fire faste assistentstillinger i 60-80 % stillinger.
Assistentene skulle nå alternere mellom skole og avlastningsbolig i turnus. Antall
assistenter ble til sammen redusert fra 10-12 til 4. Turnusordningen er visualisert i
Figur 23.
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Figur 23

Turnusordning for assistenter

Etter at ordningen ble innført, har foreldre, skole og avlastningsbolig erfart flere
positive forhold:
• Stabile forhold for barnet og personalet
• Større forståelse og mindre skepsis mellom skole og avlastningsbolig
• Mer lik erfaring for assistentene
En stabil assistentstab gir bedre grunnlag for informasjon, samarbeid og opplæring
mellom arenaene. Dette er svært viktig for å kunne håndtere mangfoldet av
utfordringer som knyttes til arbeidet med en talemaskin. Dette er en
organiseringsform som kan gjøre kommunen bedre rustet til å møte organisatoriske
endringer som følge av sykdom eller utskifting av personale. Det er óg grunn til å
tro at turnusordningen har bidratt til økt trygghet for barnet, og økt grad av trivsel
og meningsfylt arbeid for assistentene.
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Tilrettelegging for funksjonell bruk
Prosjektets hovedproblemstilling var å undersøke hvordan en kan bidra til gode
forutsetninger for at en tildelt talemaskin blir funksjonelt brukt.
Rapporten har forsøkt å gi svar på denne problemstillingen ved å legge spesiell
vekt på bruk av talemaskinene, og organisatoriske prosesser og utfordringer i
arbeidet med talemaskinene til de tre barna i prosjektet. Vi har presentert en modell
for forståelse av kritiske ressursfaktorer som direkte og indirekte påvirket
talemaskinenes nytteverdi (se Figur 15 på side 37). Faktorene er konkretisert i form
av ulike variabler som knyttes til bruk og tilpasning av disse. Det er grunn til å tro
at disse faktorene også kan være relevante i arbeid med taleteknologiske
hjelpemidler overfor barn, unge og voksne utenfor prosjektet.
Nedenfor oppsummerer vi ressursfaktorer vi mener har stor betydning for at slike
hjelpemidler skal bli funksjonelle:
Kompetanse

• Det må lokalt utvikles kunnskap om metodiske aspekter ved alternativ og
supplerende kommunikasjon, datateknisk kompetanse ved tilpasning av
talemaskinen, og tilpasning av sittestilling og betjeningsutstyr.
• Endrede kompetansebehov over tid gir nye utfordringer som må løses på lokalt
nivå.
Tid

• Tilpasning og videreutvikling av taleteknologiske hjelpemidler er svært
tidkrevende. For at dette ikke skal bli en begrensende faktor for barnets
kommunikasjon, må det avsettes spesiell tidsressurs til dette arbeidet.
Ansvar og roller

• Flerdelt ansvar for bruk, tilpasning og helhetlig tekning rundt talemaskinene er
helt nødvendig.
• Avklare hvem skal være sentrale aktører i utvikling og tilpasning av
talemaskinene.
• Tydelig fordeling av roller mellom foreldre, spesialpedagog, assistenter og
personale på avlastningsbolig – hvem gjør hva.
• Det kan være krevende for PPT å drive metodisk veiledning i forhold til
alternativ kommunikasjon med bruk av talemaskiner. Men, det har stor betydning
at PPT tar ansvar for koordinering og tilrettelegging av rammefaktorene.
Samarbeid

• Godt samarbeid er avgjørende for at taleteknologiske hjelpemidler kan bli
funksjonelle på barnets ulike livsarenaer. Dette forutsetter faste, jevnlige
møtetidspunkt, samarbeidsfora for drøfting / evaluering og tilpasning av
talemaskinen, og etablerte rutiner som sikrer at erfaringer, kommentarer og
innspill / ideer blir gjort synlige og drøftet.
• Avklare og tydeliggjøre beslutningsprosesser omkring talemaskinen.
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• Det er viktig med bred deltakelse fra nærpersonene for å utvikle et funksjonelt
vokabular, og å være sammen med barnet for å inspirere og lære av hverandre i
bruk av talemaskinen. Det er viktig at dette også skjer i naturlige
samhandlingssituasjoner.

71

Litteratur
Beukelman, D.R. & Mirenda, P. (1998). Augmentative and Alternative
Communication. Management of Severe Communication Disorders in Children
and Adults. P.H. Brookes Pub., Baltimore
Bryen, D.N. & McGinley, V. (1991). Sign language input to community residents
with mental retardation. Education and Training in Mental Retardation, Vol 26, nr
2
Brænde, E. & Halvorsen, A.K. (2003). Fra vilje til uttrykk – Metodikk for
utprøving av betjeningsutstyr for barn med omfattende motoriske vansker,
Kommuneforlaget, Oslo
Fuller, D., Lloyd, L. & Stratton, M. (1997). Aided AAC symbols. Fra Lloyds, L.,
Fuller, D. & Arvidson, H., Augmentative and alternative communication:
Principles and practice, s. 48-79, Needham Heights, MA: Allyn& Bacon
Glennen, S.L. (1997). Augmentative and Alternative Communication Systems. Fra
Handbook of Augmentative and Alternative Communication, Glennen, S.L. &
DeCoste, D.C. (1997). s. 59-96, Singular, San Diego
Heister Trygg, B., Andersson, I., Hardenstedt, L. & Sigurd Pilesjö, M. (1998).
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori og praktik.
Handikappinstitutet, Malmö
Lidén, M. (1999). Grafisk design av Pictogram. Synspunkter och förslag kring
utforming och syntax. SIH Läromedel, Umeå
Light, J. (1989). Toward a definition of communicative competence for individuals
using augmentative and alternative communication systems. Augmentative and
Alternative Communication, Vol. 5, 137– 144
Light, J. & Binger, C. (1998). Building Communicative Competence with
Individuals Who Use Augmentative and Alternative Communication, Baltimore:
P.H. Brookes
McLean, J.E., McLean, L.K.S, Brady, N.C & Etter, R. (1991). Communication
profiles of two types of gesture using nonverbal persons with severe to profound
mental retardation. Journal of Speech and Hearing Research, Vol 34, nr 2
Millikin, C.C. (1997). Symbol Systems and Vocabulary Selection Strategies. Fra
Glennen, S.L. & DeCoste, D.C. (1997). Handbook of Augmentative and
Alternative Communication, s. 97-148, Singular, San Diego
Mirenda, P. & Locke, P. (1989). A comparision of symbol transparency in
nonspeaking persons with intellectual disabilities. Journal of Speech and Hearing
Disorders, 54, s. 131-140.
Myklebust, A. (1995). Tegn rundt bordet. Ei analyse av kommunikativ kompetanse
hjå menneske med psykisk utviklingshemming og personale som nyttar tegn.
Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe
Disabilities (1992). Guidelines for meeting the communication needs of persons
with severe disabilities. American Speech-Language-Hearing Association, 34,
suppl. 7: 1–8

72

Litteratur
Nielsen, G. (1998). Når talemaskiner kan forbedre livet. Hjælpemiddelinstituttet,
Århus
Norrelgen, F. & Sahlgren, I. (1997). Effekter i barns närmiljø av
kommunikationsutredning. Rapport 51. Stockholm: Handikappinstitutet.
Ogeltree, B.T., Wetherby, A.M. & Westling, D.L. (1992). Profile of the
prelinguistic intentional communicative behaviors of children with profound
mental retardation. American Journal on Mental Retardation. Vol 97, nr 2
Opdal, L.R. (1993). Sosiale ferdigheter i dyadisk-kommunikativt perspektiv:
Intervensjon og eksplorerende tilnærming. Institutt for spesialpedagogikk,
Universitetet i Oslo
Pettersson, B.-M. (2001). Hur kommunicerar vi med varandra?, Stiftelsen ala,
Stockholm
Rowland, C. & Schweigert, P. (1993). Analyzing the Communication Environment
to Increase Functional Communication. Journal of the Association for Persons with
Severe Handicaps, Vol 18, No 3, 161-176
Senstad, K. (1999). Talemaskinen - et funksjonelt kommunikasjonshjelpemiddel?
Hovedfagsoppgave ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo,1999
Skogseth, O. (2001). Datamaskiner formidlet gjennom folketrygden.
Spørreundersøkelse til skole og bruker/heim om hvordan lånt datautstyr fra
folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng. Trøndelag kompetansesenter,
www.statped.no/trondelag
Tetzhner, v.S. & Hygum Jensen, M. (1996). Augmentative and Alternative
Communication. European Perspectives. Whurr Pub, London
Tetzhner, v.S. & Martinsen, H. (1996). Words and strategies: Conversations with
young children who use aided language. I Augmentative and Alternative
Communication. European Perspectives (Tetzhner, v.S. & Hygum Jensen, M.),
Whurr Pub, London
Wetherby, A.C., Cain, D.H., Yonclas, D.G. & Walker, V.G. (1988). Analysis of
intentional communication of normal children from the prelinguistic to the
multiword stage. Journal of Speech and Hearing Research, Vol 31, nr 1
Østvik, J. (2000). Idebok om IKT I særskilt tilrettelagt opplæring – Ideer til tiltak
for ressursutnyttelse, organisering og tilrettelegging. Læringssenteret,
http://skolenettet.ls.no/idebok/tilrettelagt

73

Taleteknologi –
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Prosjektets hovedproblemstilling var å undersøke hvordan en kan
bidra til gode forutsetninger for at et tildelt databasert
kommunikasjonshjelpemiddel blir funksjonelt brukt. Rapporten har
forsøkt å gi svar på denne problemstillingen ved å legge spesiell
vekt på bruken av talemaskinene til de tre barna i prosjektet, og
organisatoriske prosesser og utfordringer i arbeidet med
talemaskinene.
Rapporten presenterer en modell for forståelse av kritiske
ressursfaktorer som direkte og indirekte påvirker talemaskinenes
nytteverdi.
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