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Børn og unge med komplekse 
kommunikationsbehov

Udtrykke sig, forstå og blive forstået

Oplæg på CPOP  14. juni 2016

ASK og Kommunikationsvejleder Emmy Kjelmann

Video: 

http://www.tv2nord.dk/nyheder/21-08-2012/1930/eventyret-om-
janni?autoplay=1#player

FN-handicap konvention

Artikel 21

Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information

Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med 
handicap kan udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at 
søge, modtage og meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle 
former for kommunikation efter eget valg som defineret i konventionens artikel 2, 
herunder ved:

a) at information til den brede offentlighed gives til personer med handicap i tilgængelige 
formater og ved hjælp af teknologi, der er passende for forskellige typer af handicap, 
inden for en rimelig tid og uden yderligere omkostninger,

b) at acceptere og gøre det lettere for personer med handicap at bruge tegnsprog, 
punktskrift, forstørrende og alternativ kommunikation og alle andre tilgængelige 
kommunikationsmidler, -måder og -formater efter eget valg i samspillet med det 
offentlige,

c) at opfordre private udbydere af tjenesteydelser til den brede offentlighed, herunder via 
internettet, til at levere information og ydelser i formater, der er tilgængelige og 
anvendelige for personer med handicap,

d) at tilskynde massemedierne, herunder udbydere af information via internettet, til at 
gøre deres ydelser tilgængelige for personer med handicap,

e) at anerkende og fremme anvendelsen af tegnsprog.

Fælles opmærksomhed

I kommunikationen med andre skabes vores identitet.

Det at kunne udtrykke sig er livet igennem knyttet nært sammen 

med selvstændighed, selvrespekt og selvværd. 

Vellykket kommunikation er forudsætningen for, at et menneske 

får mulighed for at udvikle de 

kognitive, følelsesmæssige og sociale 

sider af sig selv. 

Kommunikation, at dele og gøre fælles

Udtryk - det almene i samspil

Birgit  Bengtsson: Kursus i kommunikation og samspil , UCL 2013

Udtryk – det specielle i samspil

Birgit  Bengtsson: Kursus i kommunikation og samspil , UCL 2013
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Udtryk – det specielle i samspil

Birgit  Bengtsson: Kursus i kommunikation og samspil , UCL 2013

5 unge; vidt forskellige udtryk og interesser 
Samtalepartneren behøver forsk. strategier og kompetencer

Hvad er ASK

Omfatter alt det der gør kommunikation og 
samspil mulig mellem mennesker, for hvem 
verbal tale og/eller sprogforståelse er 
vanskeligt

Eks. på ASK er mimik og kropssprog, tegn til tale m.v.

ASK omfatter også brug af hjælpemidler som 
udpegningstavler eller bøger med grafiske 
symboler, samt teknisk udstyr som talemaskiner 
og computere, med forskellige 
betjeningsmuligheder

ASK - omfatter

- Brugeren: Personen som har funktionsnedsættelse 
i forhold til kommunikation.

- Redskabet: Kommunikationsmåde og 
hjælpemidler hertil.

- Omgivelserne: Mennesker, samspilspartnere, 
miljø.

Omgivelser

OpgaveHjælpe-

middel

Bruger

Bain & Leger 1997

Hvem har behov for ASK?

• Børn, unge og voksne for hvem talen ikke slår til som primær 

kommunikationsform 

• Man ved ikke hvor mange det drejer sig om – men anslået ca. 

25.000 personer i DK

Mennesker med komplekse komm.behov. En analyse af tilbud og barrierer for 

indsatsen på området. 2013.  Tværfaglig arbejdsgr. nedsat af Socialministeriet.

Målet for tiltag med alternativ
og støttende kommunikation

Udvikle og øge de 
kommunikative færdigheder

Give mulighed for at deltage i 
meningsfulde aktiviteter og at 
kunne kommunikere om dem

12
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Kommunikativ 
tilgængelighed

� At have et system man kan 
udtrykke sig med,  og som folk 
omkring én forstår.

� Et system, der kan bidrage 
til, at man udvikler sig.

(Tetzchner og Martinsen-2000). 

� At nå frem til en 
*udtryksmåde, som fortsat kan 
udvikles, holdes levende i 
forhold til nye dagligdags 
situationer, og passer til det liv, 
der skal leves.

*Udtryksmåden er de redskaber, der sikrer, at 
det er personens eget ordforråd, der kan 
udnyttes og udbygges.

13

Hvilke faktorer er i spil for anvendelsen 
af ASK?
Indre faktorer
Viden, dømmekraft og færdigheder indenfor følgende 

områder: 
– Lingvistisk  (sprogforståelse, ordforråd, grammatiske færdigheder og 

symbolforståelse)

– Operationel (Betjening, kropslige forudsætninger)

– Social  (opnå, opretholde og afslutte kontakt)

– Strategisk  (at kunne genopbygge nedbrudt samtale)

Psykosociale faktorer: motivation, holdning til ASK, selvtillid 
og stædighed

Ydre faktorer:

• Sociale roller, forskellige mål for samspil

Omgivelsesmæssige faktorer:

• Politik, praksis, holdning, viden og færdigheder

Konteksten og samspilspartnerens 
betydning

Det vil altid være af afgørende betydning for en 
persons muligheder for at udnytte sine kompetencer, 
at rammerne – dvs. konteksten er optimal.

Samspilspartneren har MINDST et lige så stort ansvar 
for kommunikationen, og dennes holdninger og 
tilgang er derfor meget vigtig.

HUSK: Al kommunikation og al udvikling sker  i 
relationen!!

15

Grundkommunikation

Vigtigt at bygge på personens formål og interesser i 
kommunikationen, og naturligvis på personens 
udtryksmuligheder.

Grundkommunikationen – er ofte den kropsbaserede,  
den der også rækker, når man er syg og ikke kan nå 
sine hjælpemidler.

Vigtigt at sikre kontinuitet i en persons kommunikation 
– at vi hele tiden bygger videre på personens grund-
kommunikation.

16

Med ASK ønsker vi

At tilrettelægge en kommunikativ og sproglig udvikling

Vi leder efter redskaber og strategier, der støtter det 
kommunikative samspil og samtidig: 

Støtter sprogdannelsen og sprogudviklingen

- at støtte og udvikle den lingvistiske kompetence

Uden lingvistisk kompetence

Udtrykke basale behov 

Ikke dele viden, eller udtrykke mere komplekse idéer, tanker og 
følelser
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Sproget skal læres

ASK-systemer kan have forskellige lingvistiske koder

Den lingvistiske kode/det sprog, der er valgt, skal læres ved at 
opbygge sprogmiljø

Det kræver langsigtet strategi – og det kræver kontinuitet!!

Sprogmiljø

Alle teorier om sprogtilegnelse påpeger betydningen af, at andre 
bruger det sprog personen skal lære

Kvaliteten på sprogmiljøet afhænger af adfærden hos dem der udgør 
sprogmiljøet

Personer som tilegner sig talesprog

–Er omgivet af utallige talende personer, 
modeller og samtalepartnere

–Talt kommunikation er sjældent planlagt

Talesprog

Støttende eller 
alternative udtryk

Støttende eller 
alternative udtryk

Talesprog

Talesprog

Støttende eller 
alternative udtryk

Frit oversat efter Gayle Porter

Sprogmiljø

Jørn Østvik, Dialog 2/2008

Første fokus er på sprogmiljøet

– Impressivt/ reseptivt, det personen skal ”ta ind”

Målet er at sikre personen muligheder for, at lære 
hvordan symboler – eller TTT kan bruges i 
kommunikation

Sikre muligheder for, at observere personens 
respons på brug af symboler/TTT i kommunikation
og opdage strategierne, som gør personen i stand 
til at kommunikere mere erffektivt

– Dynamisk tilnærming

Det langsigtede mål med ASK: 

At kunne sige det, 

jeg gerne vil sige,

til den jeg gerne vil sige det til,

når jeg har lyst til at sige det

Kommunikation, hvor man selv kan styre og bestemme. 

Porter, G. & Burkhart L., fx www.lburkhart.com/handouts.htm
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At danne et hjulpet sprogmiljø og 

læringsmiljø

Adgang til
kommunikation

Der skal være mennesker i omgivelserne der:

• forstår den alternative kommunikationsform

• kan støtte i den periode, hvor den alternative 
kommunikationsform skal erhverves

• er i stand til og villig til at kommunikere på en 
måde, der giver personen maksimal 
kommunikativ autonomi (mulighed for at selv at 
styre kommunikationen)

(von Tetzchner & Grove 2003)

At stimulere støttet sprog

Børn,unge og voksne som er i færd med at lære at 
bruge ASK har brug for:

• at se deres kommunikationssystem brugt af andre til 
samspil, hvor der kommunikeres naturlige budskaber i 
naturlige situationer

At stimulere støttet sprog

Børn, unge og voksne som er i færd 
med at lære at bruge ASK har 
brug for:

• at have masser af muligheder for at 
praktisere kommunikation af naturlige 
budskaber i naturlige situationer – med 
lige den støtte der er brug for

At stimulere støttet sprog

Børn, unge og voksne, som er i færd med at lære 
at bruge ASK har brug for:

• at modtage naturlig feedback med hensyn til 
effektiviteten af   deres kommunikation

Børn, unge og voksne, som 
er i færd med at lære at bruge 
ASK har brug for:

- at få deres budskaber udvidet af 
andre, som benytter de 
kommunikationsformer, som de vil 
være i stand til at bruge, for at 
kunne kommunikere mere effektivt

At stimulere støttet sprog
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ASK tiltag

• Vigtigt at bygge på motivation

• Bryde isolation 

• Give selvstændighed

• Få mulighed for at dyrke interesser

Redskaber   (de ikke kropsbårne):
• Kompas

• Kommunikationstavler/Aktivitetstavler

• Kommunikationsbøger

• IT-systemer og talemaskiner

KOMMUNIKATIONSPAS

http://www.dart-
gbg.org/INFOSIDOR/TIPS.HTML

Kommunikationstavler

• Stavetavler

• Øjepegetavler

• Symboltavler

Emmy Kjelmann, Østerskoven

aktivitetstavler

34

dukkeleg

1 tavle til hver aktivitet Kommunikationsbøger
• Emne-opbyggede bøger

• PODD-bøger

– PODD = Pragmatisk Organiseret Dynamisk 
Display

– Funktionelle startere og dynamisk navigation
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Betjeningsformer

• Direkte 
udpegning

37

Rækkescanning

Tag og giv/vis

øjenudpegning

Partnerstøttet scanning – auditivt

IT-systemer
Praktiske løsninger

Praktiske løsninger Praktiske løsninger
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Udredning, valg af udstyr + 
opbygning af ordforråd

Udredning af:
• Borgerens måder at kommunikere på – i samspil 
med nærpersoner
• Betjeningsmuligheder
• Ordforråd: Hvad skal borgeren kunne sige til hvem, 
hvordan og hvornår. 

• Hvilke personer, steder, aktiviteter, interesser 
og oplevelser er vigtige at kunne kommunikere 
om?

• Hvordan kan borgeren gøre opmærksom på, 
at der er noget galt?

• Hvordan kan borgeren spørge, kommentere, 
fortælle mm?

Hvilke redskaber?

� Videoanalyse

� Pragmatisk profil

� Social Network

� Fælles problemløsning

� GAS

� Dynamisk udredning

� andre: COPM, Fra Vilje til Uttrykk….

Noget om målsætninger og tiltag

Målet er ikke at borgeren kommer til at anvende 

kommunikationsudstyret, men f.eks.: 

• At kunne fortælle om oplevelser, som samspilspartneren ikke 

kender til

• At kunne kommunikere med venner og familie – på afstand

• At kunne kommentere og give sin mening til kende i dagligdagen

• At kunne få indflydelse på egne aktiviteter – eget liv

Tiltag kan være: 

• At øve sig i at betjene udstyret

• At indføre brugen af udstyret i særlige situationer – som en start –

f.eks. at sende sms til få personer – at introducere 

kommunikationssystemer i aktiviteter.
45

Udstyret er et redskab

At støtte samspil der understøtter personlig udvikling

• Støtte identitetsudvikling ved, at guide til udtryksmuligheder

• At udfolde sproglige muligheder i forskellige situationer

• At vise, at man forstår, når man forstår – og at stræbe efter at 

udfolde/nuancere budskabet + at gøre det tilgængeligt for andre og i 

andre situationer

”Du og jeg kan måske have glæde af et 

kommunikationshjælpemiddel i vort samspil – I tillæg til det vi 

allerede har”

Per Lorenzen

46

Om kommunikationshjælpemidler

• Vigtigt at gøre sig klart, at vedvarende brug af 

kommunikationshjælpemidler for vores unge/voksne 

kræver livslang læring og vedvarende pædagogisk støtte til 

at anvende disse hjælpemidler. 

• Kommunikationshjælpemidler kan ikke sammenlignes med 

andre hjælpemidler, som f.eks. kørestole. 

• Vi har desværre alt for mange eksempler på, at gode 

kommunikationsløsninger falder væk, hvis den 

pædagogiske støtte ikke er til stede

47Emmy Kjelmann, Østerskoven

Støttende omgivelser er en 
forudsætning

• Nærmeste personale kan se nærmeste 
udviklingszone og kan se relevansen i 
hverdagen

• Vigtigt at koble brugen af 
kommunikationssystemet med pædagogiske 
målsætninger – f.eks. bytur 

• Vigtigt at arbejde tværfagligt, og anerkende den 
altafgørende faktor de støttende omgivelser 
udgør (kommunikativt miljø)
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Udfordringen

• At skabe et værktøj, som reelt hjælper begge 
parter i kommunikationen

• Et redskab som er hurtigt at lære at bruge på et 
bosted med få personaleressourcer, en 

børnehave, en skole, fritidsordning eller 
aflastning med børn med mange forskellige 
behov.

• Kræver at redskabet hele tiden udvikles, holdes 
levende i forhold til nye dagligdags situationer.

Man skal se ASK som brugerens
mund

ISAAC - International Society for Augmentative and 
Alternative Communication - er en international forening 
for supplerende og alternativ kommunikation. Foreningen 
blev grundlagt i 1983 af en gruppe lærere, terapeuter, 
brugere, teknikere, forskere og andre fagfolk fra mange 
lande. Det er en privat interesse- og medlemsorganisation 
baseret på frivillig arbejdskraft.

ISAAC arbejder for at fremme kommunikation og 
livskvalitet for mennesker, som er 
kommunikationshæmmede.
Afholder international konference hvert år, 

i 2016 i Toronto, 

Dansk konference i marts måned se nærmere på 
www.isaac.dk 51

UCC - Modul Komplekse 
kommunikaitonsbehov

https://ucc.dk/videreuddannelse/komplekse-
kommunikationsbehov-og-funktionsnedsaettelser-1

Komplekse kommunikationsbehov og 
funktionsnedsættelser

Modulet har fokus på det flerfaglige samarbejde med 
inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med 
komplekse kommunikationsbehov, herunder også kognitive 
vanskeligheder. 
Der vil blive arbejdet med både den bagvedliggende 
kommunikationsteori, udvikling af kommunikative færdigheder, 
samt støttende og alternative kommunikationsmuligheder.
Du vil blive i stand til at indgå i afdækning af behov og 
muligheder, planlægning og igangsætning af en indsats, samt 
overordnet vurdere indsatser og behov

Åbent værksted

Projekter:

•Himmel og Hav 

•På opdagelse i eventyrets verden

•Drømme og fantasier -
Kierkegaard

Formidler og deltager i 
undervisning på kurser

Udtalelse vedr. ASK

Hjemmeside: 
www.TAVSgruppen.dk

TAVS
Tværfaglig Arbejdsgruppe Vedr. Sprog og Kommunikation

Jannis sang 

A: Hvis jeg var en fisk op’ i himmelen

så ku’ jeg ik’ få luft

hvis jeg var en fugl i det åbne hav

så ku jeg ikke flyve

hvis jeg var en traktor, uden motortræk 

så ku’ jeg ikke køre

og hvis jeg var ham Peter Plys uden

honningkrukken

så ku’ jeg ikke leve

Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules                               
Tekst: Janni Roldsgaard

Link til sangen

https://vimeo.com/93134580
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Jannis sang 

B: Det betyder alt for mig

at jeg nu kan tale

og at jeg kan sige til jer

at jeg har et hoved

Jannis sang 

C: Pludselig drejer verden hurtigt rundt

og med et står ingenting mere stille

det er som at gå fra et til ti

det er svært at forstå

Hvad så når erfaring ikke slår til

og det nye det skal til at læres

det vil jeg gerne have hjælp til

jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

Jannis sang 

B:  Det betyder alt for mig

og som en stor John Deere

Når jeg er til traktor træk

så er jeg i den 7. himmel

Jannis sang 

C: Pludselig er jeg allerede i gang 

prøv at lytte intenst til hvad jeg siger

jeg taler med mine øjne lyt til mig

fordi at jeg kan

jeg har min egen personlighed

for når jeg har sat mig noget i hovedet

ja så skal det også blive til noget

og jeg bli’r så vred på dem, som siger jeg ik’ kan

Jannis sang 

A: Hvis jeg var en fisk i det åbne hav

så ku jeg sagtens svømme

hvis jeg var en fugl op i himmelen

så ku jeg sagtens flyve

hvis jeg var en traktor med et motortræk

så ku jeg sagtens køre

og hvis jeg var ham Peter Plys med min

honningkrukke

så ku jeg sagtens leve

Jannis sang 

B:Det betyder alt for mig

at jeg har mit udstyr

det gi’r mig det jeg ik’ fik med

med mig ind i verden

Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules                               
Tekst: Janni Roldsgaard

Sang: Ulla Setterberg
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Jannis sang 

C: Og jeg har mit eget Janni-drive

jeg ved at jeg kan og at jeg vil

og I skal overhovedet bare ik’

sige at jeg ikke kan

fordi jeg har en særlig stædighed

som bare si’r spar to til det jeg vil

for jeg har altid vidst, at jeg kan godt

jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

Nyttige links
• www.socialstyrelsen.dk      samlende side for mange tidligere 

videnscentre
• www.isaac.dk
• www.tavsgruppen.dk
• www.synoghoere.rn.dk
• www.aktivlaering.no
• www.taktus.dk
• www.ask-loftet.no
• www.aacinvention.com

Modul  i Specialpædagogik UCC ”Komplekse 
kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser” 

https://ucc.dk/videreuddannelse/komplekse-kommunikationsbehov-og-
funktionsnedsaettelser

Videreuddannelse i ASK I og ASK II v/ Høgskolen i Vestfold, 
http://www-lu.hive.no/videreutdanning/ask/
• Information om blandt andet tilrettelæggelse af grafisk 

kommunikation er tilgængelig på www.isaac.no under 
fagstof og www.vikom.dk under litteratur

62

Kontakt

• Emmy Kjelmann

• Kommunikationsvejleder, Ergoterapeut 

• Neurocenter Østerskoven,

• Amerikavej 46

• DK-9500 Hobro

• Tlf tlf. 97645641 /41178244

• www.oesterskoven.dk

• egk@rn.dk


