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Forord
Janice Light og Kathryn Drager ved Penn State University har forsket på bruk av
taleteknologi til små barn med store språk- og kommunikasjonsvansker. De viser at
ved å lage innhold i talemaskinene som fenger de minste barna, og gi nærpersoner
opplæring i hvordan de skal tilrettelegge for bruken, har barna hatt stor framgang i
sin kommunikasjonsutvikling.
Dette heftet er et resultat av et prosjektsamarbeid mellom Habiliteringstjenesten i
Oppland, hjelpemiddelfirmaet Abilia AS og Statped vest. Prosjektgruppen har
bestått av Toril Kalstad, Aina Ask, Caroline Strømhylden, Bodil Nordøen, AnneMerete Kleppenes og Anita Sande. Vi har utarbeidet et ferdig lek- og
kommunikasjonmateriell; Pegasus, som vi vil presentere her. Innholdet i Pegasus er
basert på norsk barnekultur, og det er utprøvd og utarbeidet i samarbeid med miljø
rundt 11 barn med språk- og kommunikasjonsvansker. Videre blir det presentert
metodikk for tilrettelegging av taleteknologi tilpasset barn fra 9 måneders alder og
oppover, basert på forskningen fra USA. Heftet vil være nyttig for alle som skal
tilrettelegge for at barn med språk- og kommunikasjonsvansker skal få tilgang til en
måte å kommunisere på. Det gir en grunnleggende innføring i hvordan innholdet på
tale-maskiner bør utformes for å vekke barnets interesse, og hvordan nærpersoner
kan legge til rette for at barnet skal ha utbytte av taleteknologi. Dersom en ikke har
Pegasus, vil heftet gi grunnleggende kunnskap om hvordan en selv kan utforme
kommunikasjonshjelpemidler til små barn.
Bak i heftet finner du lenke til Vimeo hvor du kan kjøpe adgang til filmklipp brukt i
heftet av barn som bruker taleteknologi, intervju av foreldre og pedagoger, samt en
kortversjon av teorien du finner i dette heftet.
Prosjektgruppen vil spesielt takke alle foreldre, barn og barnehageansatte som har
gitt oss:
• uvurderlige erfaringer i tilrettelegging for bruk av taleteknologi med små
barn
• gode ideer til innhold som små barn liker
• konstruktive tilbakemeldinger på innholdet og utformingen av skjermbildene
• oppmuntrende tilbakemeldinger på at dette har betydd
noe for kommunikasjonsutviklingen til barnet deres
• lov til å bruke videoklipp
Takk til Harald Wischmann i Statped sørøst som har laget flotte videoerfor oss.
Sandane februar 2013
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Innledning
Kommunikasjon er et viktig element i all læring. Vi leker og
kommuniserer med barn fra de er født, og gjennom dette
samspillet lærer og utvikler barna seg. Etter hvert blir
barna mer aktive i leken selv. Barn lærer ved å observere
hva andre gjør og aller mest ved selv å delta aktivt i lek og
samspill. I lek blir barnets observasjoner og erfaringer
bearbeidet, og bidrar til barnets forståelse av seg selv og
verden rundt. Det er viktig at vi tidlig gir barn mulighet til
å delta i lek med både barn og voksne. Barn med store
motoriske vansker eller forsinket utvikling knyttet til språk,
tale og kommunikasjon vil møte utfordringer
i forhold til å få en aktiv rolle i lek og samspill. Mange av
disse barna får mangelfull hjelp til sin kommunikasjonsutvikling. Tidlig hjelp til kommunikasjon vil kunne gi
barnet en reell mulighet til deltakelse i samspill, og samtidig
støtte barnets generelle utvikling.
Barn som har utfordringer i forhold til tale, språk og
kommunikasjon trenger stor grad av tilrettelegging fra
miljøet. De trenger først og fremst voksne som finner glede
i samspill med det, ser muligheter, har tro på at barnet har
noe å si, og som syns det er viktig at det får utviklet sin
kommunikasjon. De som har laget
kommunikasjonsmateriale til barn vet at det krever veldig
mye tid, kreativitet og tekniske ferdigheter.
Dette heftet vil presentere Pegasus som er et ferdig
kommunikasjonsmateriale i Rolltalk Designer i. Pegasus
er en samling med sanger, bøker, rim og regler og aktiviteter
som vi finner i den norske barnekulturen. Innholdet er lagt
opp slik at barnet gjennom å trykke på skjermen får
mulighet til å ta initiativ til kommunikasjon. På den måten
oppnår barnet en aktiv rolle i lek og samspill. En kan velge
vanskelighetsgrad slik at det passer for barnets utviklingsnivå og motorikk. Pegasus gir mulighet til å konsentrere seg
om samspillet med barnet istedenfor å produsere materiell.
Materiellet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom
Statped Vest, Habiliteringstenesten i Oppland, hjelpemiddelfirmaet Abilia AS og miljøene rundt 11 barn.
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Innholdet i heftet
Heftet er delt inn i tre hoveddeler. Delene er uavhengige og
kan leses hver for seg. Om en har et barn som skal starte med
Pegasus, vil det være viktig at noen i miljøet har satt
seg godt inn i alle delene.
Del 1 er en teoridel. Her finnes en kort introduksjon til
«Alternativ og supplerende kommunikasjon» (ASK) og
presentasjon av forskningen som ligger til grunn for Pegasus.
Det vil bli presentert de formene for ASK som prosjektet har
brukt ved siden av Pegasus, faglige begrunnelser for å starte
med ASK tidlig, og en presentasjon av prosjektet. Denne
delen av heftet vil være nyttig for nærpersoner som skal
tilrettelegge for bruk av ASK, uavhengig av hvilken metode
eller hjelpemidler som blir valgt for barnet.
Del 2 handler om innholdet i Pegasus og hvordan man
bruker det i praksis. Denne delen har en praktisk tilnærming
som forklarer hvordan en legger til rette for tidlig samspill
ved hjelp av taleteknologi. Her finnes svar på mange av de
praktiske problemstillingene en gjerne møter. Erfaringer som
nærpersonene rundt utprøvingsbarna har gjort seg finnes
også i denne delen.
Del 3 inneholder praktisk informasjon om hvordan en får tak
i Rolltalk Designer og Pegasus, en nettside hvor filmer fra
prosjektet ligger, og info om prosjektgruppens deltakere.
Dette heftet er laget for foreldre, pedagoger, assistenter
og andre nærpersoner til barn som har diagnoser som tilsier
sen eller manglende talespråkutvikling, eller barn som av
ukjente grunner har lite eller ikke noe talespråk til forventet
tid. Det vil gi basiskunnskap om hvorfor det er viktig å gi
barn hjelp til en aktiv rolle i lek og kommunikasjon tidlig, og
hvordan du kan tilrettelegge for dette ved hjelp av alternative
kommunikasjonsløsninger. Selv om heftet har fokus på
tilrettelegging for bruk av taleteknologi, vil mye av teorien,
tilnærmingen og prinsippene som er presentert være aktuelle
for nærpersoner rundt barn som bruker andre
kommunikasjonsløsninger.
På en talemaskin kan man legge inn et stort ordforråd som er
organisert på en måte som gjør at man kan finne de ordene
man ønsker å si. Barn i en tidlig fase i kommunikasjons-
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Pegasus har en
systematisk pedagogisk
oppbygging som gradvis
fører barnet inn i en
verden der de lærer å
kommunisere med
grafiske symboler.

utviklingen vil ha vansker med å forstå symbolene og
hvordan de skal finne fram til dem. Vi har derfor utviklet
Pegasus, som gjør at små barn kan ha stor nytte og glede av
å bruke taleteknologi.
Pegasus er utviklet av fagpersoner fra Statped vest,
Habiliteringstjenesten i Oppland og hjelpemiddelfirmaet
Abilia AS, i samarbeid med foreldre og personale rundt
11 barn med ulike vansker i forhold til språk og
kommunikasjon. Det er tilpasset barn fra 9 måneder og
oppover, men kan også brukes av eldre barn. Pegasus er
basert på forskning ved Penn State University i USA, og vi
har underveis rådført oss med Dr. Kathryn Drager som er
en av forskerne der. Vi som har laget Pegasus er opptatt av å
gi barn med kommunikasjonsvansker tilgang til det som er
andre barns viktigste arena for læring og glede, nemlig
leken. Pegasus er ikke et språktreningsprogram, men et
materiell som gir tilgang til lek som stimulerer barns
språk- og kommunikasjonsutvikling.
Pegasus har fokus på samspill, og er ikke ment å være
underholdning i seg selv. Den er ulik andre elektroniske
bøker og spill som finnes på markedet fordi Pegasus har en
systematisk pedagogisk oppbygging som gradvis fører
barnet inn i en verden der de lærer å kommunisere med
grafiske symboler. En av hovedhensiktene med å gi barn
taleteknologi så tidlig er å gi dem tilgang til en kommunikasjonsform som de har forutsetning for å kunne mestre. Slik
blir de gitt mulighet til en måte å kommunisere på som går i
takt med språkutviklingen for øvrig. Habiliteringstjenesten i
Sverige sammenfattet i 2012 116 forskingsresultater på
ASK-området, og resultatet viser at det er godt
dokumentert at bilder/symboler som blir presentert sammen
med ord på taleteknologi eller data, påskynder innlæringen
av begrepene ii.

Hvem har nytte av Pegasus?
Pegasus er tilpasset barn som befinner seg på et utviklingstrinn tilsvarende ca. 9 mnd. til 3 år. Den er utarbeidet for
barn som har utfordringer i forhold til kommunikasjon.
Det kan være barn med autismespekterforstyrrelser,
ulike syndromer, CP, utviklingshemming, multifunksjons-
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hemming eller barn som av ukjente grunner ikke begynner å
snakke til forventet tid. Grunnen til kommunikasjonsvansken er ikke avgjørende for hvem som har nytte av taleteknologi. Barn trenger ikke å bevise spesielle ferdigheter
for å starte opp med Pegasus, men det vil være fornuftig å
samarbeide med fagpersoner som kan hjelpe til med
tilrettelegging for akkurat ditt barn. Pegasus er laget for:
• Barn som har lite eller ikke noe talespråk.
• Barn som står i fare for å bruke lang tid på å
lære å snakke.
• Barn som snakker, men som har en uttale
som gjør det vanskelig for dem å gjøre seg forstått.
• Barn som av ulike grunner er i risikosonen
for å utvikle kommunikasjonsvansker.

«Ingen blir pianist av å få et piano!»iii
Engasjerte voksne
med tro på og tiltro
til at barnet
har noe å si
er en forutsetning.

8

Du vil oppdage at dette heftet har stort fokus på hvordan de
voksne skal tilrettelegge for bruken. Pegasus er laget for å gi
barn en aktiv rolle i lek og samspill. Det betyr at det er
samspillet mellom barnet og samspillspartneren som er
hovedaktiviteten, og ikke det som skjer på skjermen.
Skjermen er et hjelpemiddel. Utprøvingsperioden har vist
oss tydelig at for å lykkes er det de voksne som er den
største suksessfaktoren. Engasjerte voksne med tro på og
tiltro til at barnet har noe å si er en forutsetning.
Tilrettelegging for bruk av taleteknologi i lek er uvant for de
fleste, og for å kunne lykkes med dette trenger nærpersoner
både kunnskap og veiledning. Dere som skal tilrettelegge for
bruk av Pegasus vil ha ulik tilgang på begge deler. Vi håper
at dette heftet vil gi dere veiledning og inspirasjon til
hvordan dere kan legge til rette for å komme i gang og
videreutvikle samspill, lek og kommunikasjon!
Lek og kommunikasjon med små barn skal være gøy, for
barnet og for deg. Når vi har det gøy er vi mest motivert for
å strekke oss mot å lære. Kanskje vil du oppleve at å ta med
taleteknologi inn i din kommunikasjon med barnet vil
kjennes kunstig. Da kan du tenke på at også du skal lære
noe. Ingen blir pianist av å få et piano. Det må øving til for
å lære å spille. Når du har brukt Pegasus en stund vil du til
slutt bruke det som et naturlig element i din lek med barnet,
og barnet får et redskap til å utvikle sin kommunikasjon.

Sammen med heftet finner du filmer av barn som bruker
Pegasus sammen med foreldre, barnehagepersonell og
andre barn. Den oppsummerer noe av innholdet i dette
heftet og gir innblikk i erfaringene og refleksjonene en del
av de voksne i utprøvingprosjektet har gjort seg underveis.
Det vil kanskje være lurt å se filmene før du leser heftet, og du
kan finne alle lenker til disse helt bakerst. Vi håper at heftet
og filmene-en vil gi deg god starthjelp og mulighet til å
lykkes i å gi barnet ditt en aktiv rolle i lek, samspill og
kommunikasjon. Vi gjør oppmerksom på at videoene er fra
en utprøvingperiode. Derfor er det ikke alt innholdet som
vises som ser helt likt ut, eller finnes, i den ferdige utgaven
av Pegasus.

9

Del 1
Alternativ og supplerende kommunikasjon
Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) innebærer
at personen har en annen måte å kommunisere på i ansikt- til
ansikt-kommunikasjon enn tale. Vi sier at kommunikasjonen
er alternativ når den erstatter talen, og supplerende når
hensikten er å fremme og støtte personens tale, og sikre en
alternativ kommunikasjonsform dersom personen ikke
utvikler evnen til å snakke iv.
Taleteknologi kan være både alternativ og supplerende
kommunikasjon. Noen av barna i utprøvingsgruppen vår har
diagnoser som tilsier at de utvikler lite talespråk. For disse
barna vil talemaskinene få funksjon som en alternativ kommunikasjon. Andre barn som deltok i prosjektet fikk mer og
mer talespråk gjennom utprøvingsåret. Pegasus fungerte som
støtte til barnet slik at de også hadde tilgang til ord de ikke
kunne si selv ennå.
Om kommunikasjonen er alternativ, supplerende eller
«vanlig» er underordet. Det som er viktig er at kommunikasjon skjer, og at den foregår på en måte som gjør at barnet
får de utviklingsmuligheter som ligger i det å kunne
kommunisere.

Selvstendig kommunikasjon
Mennesker som ikke har talespråk blir ofte prisgitt omgivelsenes tolkninger av deres signaler. Når det blir konstatert
at et barn vil få vansker i forhold til talespråket, er det viktig å
komme tidlig i gang med en kommunikasjonsform som kan gi
barnet en mest mulig selvstendig kommunikasjon i fremtiden.

Noen former for ASK
Det finnes mange former for alternativ og supplerende
kommunikasjon. Vi tar ikke for oss hele bredden i dette
heftet, men omtaler de som er blitt brukt i vårt prosjekt.

Tegn-til-tale
Tegn-til-tale er et kommunikasjonssystem der man gjør tegn
med hendene i tillegg til å snakke. Det er de menings10

bærende ordene som blir satt tegn til. Tegnene er hentet fra
døves tegnspråk. Det finnes bøker og gode nettsider som
viser tegn for ulike begreper.

Taleteknologi
Taleteknologi er enkelt sagt en datamaskin som kan snakke.
Rolltalk Designer er programvaren som finnes i Abilias
talemaskiner. Det finnes også andre firma som leverer
talemaskiner med lignende programvarer. På talemaskiner
har det tradisjonelt vært rutenett som er fylt av grafiske
symboler. Når en trykker på et symbol sier maskinen det
ordet som symbolet forestiller. Lyden er tilnærmet lik vanlig
tale, og en kan ha tilgang til et stort ordforråd.
Talemaskinene finnes i ulike størrelser, helt ned i mobilformat. Talemaskiner har mange fordeler, blant annet kan
man kommunisere med ukjente som ikke har erfaring
med ASK
Tematavler
Tematavler er en plansje med grafiske symboler for de
viktigste ordene man bruker i en konkret situasjon. Noen
tematavler har mange symboler, andre har få. Egenskaper
hos barnet, som for eksempel alder, utviklingsnivå, syn og
motorikk, vil være med på å avgjøre hvor mange symboler
en tematavle skal ha. Ofte skriver man ut en slik tematavle,
laminerer den og bruker den sammen med den aktiviteten
man er i. Når vi bruker begrepene som står på tavlen, peker
den voksne på symbolet samtidig som han/hun sier ordet.
Dette kaller vi å «pekesnakke». Her er tematavlen som
barna bruker i leksituasjonen på bildet.
Det er laget en perm med ferdige tematavler som en kan
søke på hos NAV Hjelpemiddelsentral. Her kan en også
søke på programvarer som en kan lage tematavler og annet
grafisk materiale i. Programvarene har ulike symbolsystemer. Forskning har ikke bevis for at barn forstår noen
symbolsystemer bedre enn andre.

Enkeltsymboler
For noen barn er det vanskelig å forholde seg til mange
grafiske symboler på en gang. Både utviklingsnivå,
motorikk og syn er avgjørende når man skal velge hvor
mange symbol barnet kan klare å forholde seg til. Derfor
er det noen ganger nyttig å ha enkeltsymbol tilgjengelig
som man kan henge på små tavler eller på veggen. Vi kan
11

pekesnakke med løse symboler, eller barn kan bruke dem til å
velge eller kommentere. Løse symboler kan vi lage selv ved
hjelp av ulike dataprogrammer eller søke på permer med
ferdigproduserte enkeltsymboler hos NAV Hjelpemiddelsentral.

Talebokser
En taleboks er en liten lydopptaker hvor vi raskt og lett kan
lese inn noe eller legge inn en lyd. Barnet aktiverer taleboksen
ved å trykke på den blå knappen (det finnes også flere farger).
Det finnes to typer talebokser; one-step og step-by-step. På en
one-step kan en lese inn en melding. På en step-by-step kan
en lese inn flere meldinger i sekvens. For eksempel: ved første
trykk sier steppen «hei! vil du vite hva jeg gjorde i helgen?»,
og ved andre trykk sier den: «Jeg var i dyreparken. Vet du hva
jeg så der?» osv. Her er det bare fantasien som setter begrensninger for hva man kan lese inn. En taleboks kan gi barna en
stemme og en rolle i hverdagen.

Forskning ved Penn State
University
Forskerne ved Penn State University i USA har de siste årene
forsket på effekten av å gi små barn tilgang til taleteknologi,
og hvordan innholdet på maskinen skal se ut for å vekke
barnets interesse. Janice Light og Kathryn Drager som jobber
ved universitetet har også drevet et forskningsarbeid de siste
årene hvor de har latt barn med risiko for fraværende eller
forsinket talespråkutvikling få tilgang til ASK-hjelpemidler
helt ned i 6-8 måneders alder. På bakgrunn av forskningsresultatene har de utviklet og prøvd ut materiell basert på
landets barnekultur som blir presentert barnet gjennom taleteknologi, supplert med tegn-til-tale og/eller bilder og grafiske
symboler. I studien var spesialpedagoger hjemme hos barna
en gang i uken fra de var 6-8 måneder gamle. Barna fikk
talemaskiner, og spesialpedagogene veiledet foreldrene og
andre i familien i hvordan de skulle tilrettelegge for bruk av
alternative kommunikasjonsformer sammen med barnet.

Hva vekker barns interesse?
Skjermbilde
Light og Drager v fant at små barn (barn på ett-ord-stadiet):
• Har vanskelig for å forstå symboler. De ser ca. 3 ganger så
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lenge på et skjermbilde som inneholder foto sammenlignet
med en skjerm fylt av symbol.
• Ser først, og lengst, på mennesker i bildet, og at de har en
sterk preferanse for foto framfor tegninger.
• Er mer interessert dersom motivet på fotoet er av kjente
personer eller inneholder hendelser/ samspillsituasjoner
som er kjente for barnet.
• Blir motivert av at innholdet på skjermen er fargerikt og at
ansiktene på fotografiene er uttrykksfulle.
På bakgrunn av dette konkluderte de at små barn må få
presentert taleteknologi i form av visuelle scener. Skjermbildet
ovenfor er en visuell scene. Når vi presenterer Pegasus vil vi
vise hvordan visuelle scener kan se ut og hvordan de kan
brukes i lek og kommunikasjon med små barn.

Stemme og lydeffekter
Forskningen fant at lyden som kommer fra maskinen også var
viktig for å fange barnets interesse. Talemaskiner inneholder
ofte en talesyntese som blir bruk når ord blir opplest. Denne
har et noe flatt uttrykk som ikke så godt fremhever de viktige
ordene i en setning. Når små barn prøver å forstå hva andre
sier, støtter de seg også til hvordan ordene blir sagt. Både
trykk på enkeltord og følelsen utsagnet formidler, er med å
støtte dem i forståelsen. Slik støtte får de ikke av en
talesyntese, og derfor er den vanskeligere å forstå enn en vanlig menneskestemme. Kommunikasjonsoppsettene til små
barn bør derfor ha innlest stemme.
Det vekker også barnets interesse dersom de visuelle scenene
har trykkpunkter med lydeffekter, musikk eller emosjonelle
uttrykk som for eksempel latter eller gråt.

Nærpersoners engasjement
Det aller viktigste er at de som samhandler med barnet har
evne til å gjøre aktivitetene morsomme og meningsfylte for
barnet.

Effekten av at barn fikk tilgang på taleteknologi
Light og Drager fikk veldig gode resultater ved å gi de små
barna tilgang til taleteknologi. Forskningen viste at:
• Alle barna viste stor økning i språk og kommunikasjonsferdigheter som et resultat av de iverksatte tiltakene.
• De lærte å delta aktivt i sosialt samspill.
• De lærte mange nye ord og begreper.
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• De lærte å kombinere disse ordene til komplekse
setninger.
De fant også at tilretteleggingen av samspillsituasjonene var
av stor betydning for at denne positive utviklingen skal skje,
og har utarbeidet 5 tema for tilrettelegging for tidlig
samspill ved hjelp av alternative kommunikasjonsformer.
Light og Drager har også en nettside hvor man kan lese og
se videoer som eksemplifiserer de ulike trinnene vi. Disse
trinnene er det også viktig å ha kjennskap til når en skal
starte med bruk av Pegasus. Derfor har vi brukt god plass i
heftet for å sette lys på akkurat dette.

5 trinn for tilrettelegging av lek
og samspill ved hjelp av ASK
Penn State University har utviklet en modell i fem trinn som
beskriver hva som er viktig når man skal legge til rette for
bruk av ASK i lek. Disse trinnene har vært det teoretiske
grunnlaget som utviklingen og utprøvingen av Pegasus er
basert på. Prinsippene vil være uavhengig av hvilket hjelpemiddel man bruker, og vil kunne brukes som retningslinjer
når man lager eget materiell, eller planlegger hvilke tegn
barnet trenger tilgang til. Vi skal nå gå gjennom disse 5
trinnene.

1. Finn situasjoner der det er meningsfullt
for barnet å kommunisere
Når barna viser interesse for og responderer på lek, er det
ofte et tegn på at vi har truffet barnets utviklingsnivå. Det er
viktig å observere hva som vekker barnets interesse og glede
fordi det er en rettesnor for hva slags aktiviteter vi skal tilby.
Lek på rett nivå er det som i størst grad fremmer utvikling.
For de minste barna er samspillsleker sammen med
nærpersoner den viktigste kilden til læring. Når barn er små
er det alltid de voksne som tar initiativ til leken, men etter
hvert begynner barnet å ta slike initiativ selv med blikk,
lyder og gester. De som skal lære seg å ta initiativ gjennom
taleteknologi trenger å gjøre seg erfaringer med at når de
trykker på skjermen, så skjer det noe (årsak – virkning).
Gode aktiviteter sammen med de minste barna er for
eksempel «Borte-titt-tei», «Hvor stor er du?» og «Kile»
Barn i denne fasen bør bruke skjermbilder hvor de får
reaksjon ved å ta på et vilkårlig sted på skjermen.
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Når et barn skal lære å kommunisere er det også nødvendig
å tilby aktiviteter som inneholder gjentakelser. Innholdet i
Pegasus er lagt opp slik at barnet får mange repetisjoner og
mye øving i å ta initiativ ved å trykke på skjermen. Barn
liker og lærer gjennom gjentakelser. Ofte trenger barn å
venne seg til nye aktiviteter før de liker dem.
Når barnet blir litt større, ligger det største utviklingspotensialet i at en gjør noe sammen; som for eksempel å lese
bøker eller synge sanger. I denne perioden vil mange barn
forstå betydningen av å peke. Når vi sier «peke» har det en
bredere betydning enn å bruke pekefingeren; det betyr at
hånden har en bevisst styrt retning mot et bestemt sted i
rommet, på skjermen eller tematavlen. Barnet trenger ikke
å bevise at det har forstått hvor det skal peke, før vi gir det
tilgang til visuelle scener med flere trykkpunkter. Ved at de
voksne trykker, og barnet selv utforsker, vil de fleste etter
hvert forstå sammenhengen mellom trykkpunktet og ordet/
lyden. Dette gir mulighet til større variasjon i måten å benytte
talemaskinen på. I denne fasen vil noen barn kunne lære å
velge hvilken aktivitet de ønsker, dersom skjermbildet har
store nok felter til at barnet kan treffe det feltet de ønsker.
Konstruksjonslek, late-som-lek og rollelek blir etter hvert en
stor del av barns lek. De bygger tårn, leker med biler/tog,
leker late-som-lek med dukker, dyr eller figurer og mye mer.
De lærer også gjennom bøker, sanger, regelleker m.m. Barna
lærer mye ved å delta i sosialt samspill med voksne, men
lekekamerater blir en stadig viktigere kilde til læring.
Gjennom sosialt samspill lærer de balansen mellom å ta
initiativ og å innrette seg etter andres forslag. Talespråket
blir en stadig viktigere del av leken. Barn som ikke har talespråk sliter med å få tilgang til slik sosial lek. Noen blir også
undervurdert i forhold til sine øvrige ressurser. De får ikke
vist den kompetansen de sitter inne
med.
Det finnes mye innhold i Pegasus av
både sanger, aktiviteter og bøker som
er tilpasset denne fasen i utviklingen.
Dette er innhold som gir begrepstrening, symbol-øving og fremfor alt
gir barnet mulighet til å kunne påvirke
leken gjennom tilgangen av grafisk
ordforråd som er laget for de enkelte
leksituasjonene.
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Det er viktigere
å gå i gang med noe
enn å vente på et svar
om det beste valget!

Noen mennesker vil bli værende på et tidlig utviklingsnivå
selv om de blir eldre. Da vil det være naturlig å bruke
materiell som både er alderssvarende og samtidig tilpasset
utviklingstrinn. Man kan for eksempel bruke «give me five»i stedet for titt-tei og bruke sanger som er populære blant
jevnaldrende i stedet for «Lille Petter edderkopp». En kan
bruke dagligdagse aktiviteter som for eksempel matlaging
for å lære begreper. Når en skal lage kommunikasjonsmateriell er dette viktige faktorer å ta hensyn til. Det kan
gjøre samspill med jevnaldrende lettere.

2. Gi barnet tilgang til effektive
kommunikasjonshjelpemidler
Barn lærer best når de får være aktive deltakere i samspillet.
Barn som trenger ASK må ha hjelp for å oppnå en aktiv
deltakelse. Når en skal sette i gang tiltak til barn med
særskilte behov, er det vanlig å kartlegge og utrede barnet.
Utredning av barn som ikke har en effektiv og presis måte å
kommunisere på kan yte barnet stor urettferdighet, og vil i
mange tilfeller ikke gi gode nok svar på hvilke ressurser
barnet har. Det er vanskelig å gjennomføre formell kartlegging av de minste barna. I noen tilfeller trengs det ikke
utredning for å vite at barnet trenger ASK, men vi kan være
usikre på hva som er den beste kommunikasjonsformen for
barnet. Det er viktigere å gå i gang med noe enn å vente på
et svar om det beste valget! Det svaret vil kanskje aldri
dukke opp så lenge ikke barnet har noe å utrykke seg med.
Utredning og bruk går ofte hånd i hånd hos ASK-brukere.
For barnet er det ofte bra om miljøet rundt bruker flere
former for ASK; for eksempel taleteknologi og tegn, taleteknologi og tematavler, eller for så vidt alt det som er
beskrevet ovenfor. Etter hvert vil det vise seg hvilken form vi
skal satse på. Barnets kommunikasjonsbehov vil øke med
alderen, og derfor er det viktig å tenke fremover og innføre
kommunikasjonsformer som en tror barnet vil kunne
beherske og gjøre seg nytte av fremover i tid. Spør deg selv
om hva som vil kunne fylle barnets kommunikasjonsbehov i
fremtiden. Ikke vær redd for å kombinere ulike metoder og
hjelpemidler. Nærpersonene bør være enige om tiltakene, og
de trenger opplæring i å bruke kommunikasjonsformene.
Det kan være vanskelig å velge i jungelen av mulige hjelpemidler og metoder, og det er derfor fornuftig å samarbeide
med fagpersoner som har erfaring med ASK. De vil kunne
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hjelpe til med valgene og hvordan metoden eller
hjelpemidlene skal tilpasses det aktuelle barnet. Det er ikke
slik at man må velge en tilnærming til kommunikasjon, for
eksempel velge mellom tegn-til-tale eller taleteknologi. Det
ene utelukker ikke det andre. Selv om talemaskiner er supre
når man skal kommunisere med ukjente, er de direkte
ubrukelige i bassenget. På samme måte er tegn-til-tale
praktisk fordi det er lett tilgjengelige i alle situasjoner, men
er vanskelig i kommunikasjon med mennesker som ikke kan
tegn. Barnets ressurser bør være utgangspunktet for valget,
og ved å kombinere flere metoder kan vi ruste barnet til å
kunne kommunisere med et større antall mennesker i et større
antall situasjoner. Vi må være opptatte av at barnet skal
kunne dekke sitt behov for kommunikasjon sammen med
ulike personer i dag og i fremtiden. Når fagpersoner sverger
til det ene eller andre, handler det ofte om hva de selv kan og
har erfaring med. Alle ser vi flest muligheter i det vi selv kan
best. For noen barn vil utvalget av hensiktsmessige
kommunikasjonshjelpemidler være begrenset, for eksempel
de med dårligst motorikk, men mange av barna som trenger
ASK vil kunne bruke flere tilnærminger.
En av de viktigste faktorene i valg av hjelpemidler er miljøets
motivasjon. Flere forskingsrapporter vii viser at familiens
aksept av det alternative kommunikasjonssystemet er viktig.
Medbestemmelse vil påvirke i hvilken grad
familiemedlemmene får et eierforhold til tiltaket, noe som i
neste omgang vil påvirke deres motivasjon og vilje til å
tilrettelegge for bruken av hjelpemiddelet.

3. Velg passende ordforråd og motiverende lyder
Barn som kan snakke normalt, vil selvstendig velge de ordene
de ønsker å bruke fra et stort utvalg av ord som de hører i
hverdagen. Barn som bruker ASK vil selvstendig velge de
ordene de ønsker å bruke, fra det ordforrådet andre
mennesker har gjort tilgjengelig for dem. Ordforrådet vi
velger for barnet må derfor være tilpasset barnets utviklingsnivå og interesser. Samtidig bør en hele tiden ha fokus på at
barnet stadig trenger flere ord for å utvikle sin
kommunikasjon. Ord-forrådet og lydene skal ha som hensikt
å gi barnet mulighet til å påvirke samspillet med omgivelsene,
og på den måten støtte barnets kommunikasjonsutvikling.
Forskningen ved Penn State University viser at barna
kommuniserer mer dersom de har tilgang til ord og uttrykk
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som de syns er gøy eller interessant. Det er lett å falle for
fristelsen å velge begreper som vi voksne syns er nyttige,
som for eksempel «sove», «spise», «do». Ser vi til barns
normale språkutvikling er det sjelden at det er dette barn er
opptatt av å kommunisere om. Barn som er i startfasen på
talespråkutviklingen bruker ofte dyrelyder, billyder, latter
osv, tulleord som wow, ups, bø og titt-tei eller kommenteringsord som «oj» og «borte». Vi ser også at barn
bruker ord som foreldrene bruker hyppig.
Når Tinas mor lekte gjemsel med Tina, sa hun ofte et
undrende «Hm» (Hvor er Tina?). Da Tina var 15 mnd
brukte hun ofte dette ordet som var anvendelig til mange
ting man kunne undre seg over: «Hvor er …?», «Hva
skal vi gjøre nå?», «Det var rart!»

Lyder, effekter, ord, sanger og musikk er faktorer som
påvirker barnets motivasjon. Det som skjer når barnet
trykker på skjermen må være noe som gir barnet lyst å
prøve en gang til. For de minste barna vil dyrelyder, sanger
eller morsomme lydeffekter være et godt sted å starte. Når
barna blir litt større og forstår mer, vil andre begreper bli
viktige. Dette kan være enkelt ord som «mamma», «se»,
«mer», «oj» osv, korte setninger som f.eks «hva er dette?»,
«falt ned!» eller lyder av dyr, kjøretøy, musikk eller andre
morsomme lydeffekter.
Det er en utfordring å se verden fra barnets perspektiv, og
velge de ordene/lydene som barnet selv ville ha brukt
dersom det kunne snakke. Her er noen tips når du skal velge
ordforråd:
• Se og lytt til barnet gjennom hele dagen og spesielt når
dere er i den aktiviteten du skal finne ordforråd til. Lag
en liste over hvilke ord barnet ditt vil kommunisere, men
som det ikke klarer å si ennå. Prioriter de ordene som du
tror at barnet ikke har mulighet til å formidle på andre
måter. Let etter ord og vendinger som gir mulighet til å
knytte dere sammen på en lekende måte.
• Se og lytt til andre barn som leker, og spesielt når de leker
med tilsvarende aktivitet. Hva sier de? Lag en liste. Vær
spesielt på jakt etter morsomme ord og vendinger som
barnet ditt ikke kan si ennå.
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• Drøft hva slags ord barnet trenger å få tilgang til med
andre voksne som kjenner barnet.

Å kommunisere er mer enn å kunne be om noe
Kommunikasjon er så mye mer enn å kunne be om det vi
trenger eller har lyst på. Tradisjonelt har vi vært opptatt av å
gi barna tilgang på slike ord. Men kommunikasjon er også å
kunne spørre om noe, eller å kommentere «se», «stor», «oj».
Kommunikasjon er å kunne utrykke og kommentere egne
eller andre sine følelser. Kommunikasjon er å kunne forklare
og å kunne møte andre mennesker med «hei», «vil du leke
med meg?», «gla i deg» osv. Det er viktig å gi barna tilgang
til mange ulike typer ord; både substantiv, verb, adjektiv og
vanlige fraser.
Ordforrådet skal være funksjonelt
Barn blir motiverte til å kommunisere når de har tilgang til
ord som påvirker andre. Det kan være:
• Ord til å be om noe; leker eller aktiviteter som er gøy,
bøker, tv-program eller steder de ønsker å dra til.
• Ord som påkaller og retter andres oppmerksomhet mot
ting eller hendelser; «se», «se på meg»
• Ord som brukes til å innhente informasjon: «hva er det»,
«hvorfor», «hvor er».
• Ord som gir mulighet til å fortelle om opplevelser
eller fortelle historier; personer, ord som beskriver eller
sammenligner.
Per sitter i fanget til pappa og ser i en bok om store
kjøretøy. Han har Cerebral Parese, og ingen mulighet til
å si noe eller peke presist. Ved siden av seg har han en
taleboks hvor det er innlest «hva er dette?». Per og pappa
ser på en side med flere anleggsmaskiner. Per trykker på
taleboksen som sier «hva er dette?». Pappa tilrettelegger
slik at Per kan anvise hvilken av maskinene han mente, og
pappa forklarer at dette er en hjullaster som man bruker
til å flytte sand, stein eller jord med.

Ordforrådet skal være tilpasset barnets utviklingsnivå,
kultur og personlighet
Barn skal høres ut som barn. De bruker andre ord enn det
vi voksne gjør, de har gjerne bare enkeltord eller forenklede
setninger. Ta modell av snakkende barn på samme
utviklingsnivå.
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Barn med komplekse
kommunikasjonsbehov
kan bare bruke ord som
vi har gitt dem tilgang
til gjennom symbol
eller tegn.

Barn med spesielle behov kommer fra ulike kulturelle bakgrunner. Den kulturelle bakgrunnen er en viktig del av identiteten. Vi må sikre at barna har tilgang til ord som tilhører
kulturen. Det kan være ulike typer mat eller høytider, og når
man velger symbolene må man passe på at ansiktene har
den samme hudfargen som barnet.
Hvert barn har sin egen personlighet. Noen er alvorlige,
andre elsker mye tull og tøys. Noen er høyrøstede, andre er
lavmælte. Legg til rette slik at barnet får utrykke seg med sin
personlighet.

Ord og lyder i Pegasus
Pegasus inneholder en stor mengde ferdige sanger, bøker og
aktiviteter. De inneholder lyder og ord som er valgt i samarbeid med erfarne pedagoger. Disse lar seg ikke forandre.
Men Pegasus inneholder også mulighet til å lage eget
kommunikasjonsmateriale. Bruk tipsene i dette kapittelet,
og tenk hvilke ord/lyder/setninger barnet trenger for å få en
aktiv rolle i den spesifikke aktiviteten som du planlegger å
tilrettelegge for.
Hvordan introdusere nytt vokabular
Barn med normal språkutvikling lærer mange ord pr dag.
I den mest aktive språkinnlæringsperioden kan de lære opp
til 9 nye ord pr dag! viii De lærer ordene ved å lytte til, leke
og kommunisere med mennesker rundt seg. De snapper opp
ord og begynner å bruke dem. Slik får de bekreftet eller
avkreftet sin forståelse av dem. Barn med komplekse
kommunikasjonsbehov kan bare bruke ord som vi har gitt
dem tilgang til gjennom symboler eller tegn. De kan ikke
spørre hva ting heter eller etter forklaringer på fenomener
dersom vi ikke gir dem mulighet til det. Her er noen tips
til måter du kan hjelpe barnet til å lære nye ord:
• Lær deg nye tegn og bruk de sammen med barnet viii.
På samme måte som vi snakker til babyer selv om vi vet
de ikke forstår ennå, bør man snakke med tegn som
barnet ennå ikke har lært (sammen med tale).
• Gi barnet tilgang på nye symboler (løse symboler, på
tematavler, talemaskinen eller kommunikasjonsbøker).
Pek på dem når du snakker, så vil barnet vil lære dem
etter hvert. «Bad» barnet i ulike former for språk!
• Vær sikker på at du gir barn mulighet til å kunne spørre
spørsmål som: «hva er dette?», eller «hvorfor?».
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4. Tilrettelegg miljøet slik at det støtter opp
under kommunikasjon
Når vi har funnet motiverende situasjoner,
fått hjelpemidler og funnet vokabular, trenger vi å tenke
gjennom hvordan vi legger til rette praktisk for at barnet
skal mestre å kommunisere. I følge Light og Drager er det
tre viktige ting å tenke på:
Posisjonen barnet sitter i.
For å bli en aktiv deltaker i samspillet må barnet både se,
høre og kunne strekke seg mot og ta på skjerm/leker/andre
kommunikasjonshjelpemidler. For noen barn krever det
spesiell tilrettelegging. Her er det viktig at vi samarbeider
med fagpersoner som har kompetanse på områdene og som
kan gi oss gode råd om tilrettelegging. Små tilpasninger kan
gi avgjørende utslag!
Posisjonen den voksne sitter i.
Den voksne må sitte slik at det er lett å få øyekontakt med
barnet. Dette kommer til tilbake til under «Hvordan legge til
rette for felles oppmerksomhet». Se side 40.
Måten vi presenterer kommunikasjonshjelpemidlene på.
Hverdagen vår er full av kommunikasjon. Derfor bør barnet
kunne benytte sin kommunikasjonsmåte til en hver tid; både
i lek og i andre situasjoner. La talemaskinen stå på, slik at
den er klar til bruk når dere trenger den. Bruk den
alternative kommunikasjonsmåten selv når du leker, leser,
synger, snakker til barnet eller gjør andre dagligdagse ting.
Knytt nye begreper umiddelbart sammen med leken,
aktiviteten eller personen. Dette vil gjøre det lettere for
barnet å lære symbolet/tegnet. Hjelp barnet å finne fram på
maskinen/boken. Du trenger ikke å bekymre deg for om
barnet ikke finner frem med en gang. En stor talemaskin er
umulig å ta med overalt. Derfor er det viktig å kombinere
flere måter å kommunisere på. Tegn har man med seg
overalt, men tenk også hvordan du kan skape et visuelt
symbolmiljø der barnet har tilgang på symboler gjennom
hele dagen, for eksempel i dukkekroken, på badet eller på
lekeplassen.

Barn med motoriske vansker
Mange av barna som trenger ASK har dårlig motorikk.
De vil være avhengige av å få stabilisert kroppen for å oppnå
mest mulig kontrollerte bevegelser. Ved bruk av tale21

teknologi vil dette bli spesielt viktig når barna skal bruke
aktivitetene som har flere trykkpunkter på skjermen.
I samarbeid med lokal fysio-/ergoterapeut kan dere finne
stillinger der barnet får støtte når det sitter i fanget, når en
voksen sitter bak, eller barnet sitter i stol. Det kan også
være aktuelt å bruke taleteknologi både i ståstativ og i
liggende stilling.

Barn med synshemminger
Det kan være vanskelig å være helt sikker på hvordan små
barn ser. Noen synsvansker kan justeres med briller, andre
synsvansker må man kompensere for ved å tilrettelegge
miljøet rundt. Skal talemaskinen stå rett foran barnet, eller
litt til den ene eller andre siden? Hvor store må symbolene
være for at barnet skal se dem og i hvilken posisjon og
avstand presenterer vi talemaskinen fra? For noen barn er
det viktig at det fysiske miljøet rundt (vegger og klær) er
ensfarget. Dette er bare noen faktorer man bør tenke på.
En synspedagog vil kunne gi dere flere tips om hvordan dere
skal presentere materialet for barnet. Kommunikasjon med
grafiske symboler krever en viss synsfunksjon dersom det
skal bli funksjonelt, men mange barn vil ha stor nytte av
symboler på tross av synsvansker fordi de lærer plasseringen
av feltene. Det er også utviklet spesielle symboler med sterke
kontraster, som er tilpasset synshemmede x.
Barn med hørselshemminger
De generelle rådene for tilrettelegging for hørselshemmede
vil også gjelde når man bruker Pegasus. Det er viktig å samarbeide med fagpersoner med hørselsfaglig kompetanse. På
generell basis kan vi si at barnet trenger at vi tilrettelegger et
miljø med minimalt med støy. Det er også viktig at samspillspartneren sitter foran barnet slik at barnet ser godt.
Dersom hørselshemmingen ikke er kombinert med store
motoriske vansker, vil det være naturlig at nærpersonene
rundt barnet bruker tegn sammen med barnet.

Strategier som fremmer kommunikasjon
Barnets nærpersoner er deres viktigste ressurs for å lære å
kommunisere. Derfor er det nyttig å ha et bevisst forhold til
hvilke strategier som fremmer kommunikasjon. Ofte
handler vi intuitivt når vi leker med små barn. Når barnet
har kommunikasjonsvansker trenger vi å være mer bevisst
på hva vi gjør, og hvorfor vi gjør det. Her presenterer vi
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ASK bør være tilgjengelig
for barnet i alle døgnets
timer, på samme måte
som snakkende barn kan
bruke talespråket sitt.

noen strategier som fremmer kommunikasjon, og de vil
forhåpentligvis gi deg svar på noen av de spørsmålene som
dukker opp når du begynner å bruke Pegasus.

Gi barnet mange muligheter til å kommunisere
Legg til rette for at barnet får kommunisere mest mulig.
Barn lærer språk- og kommunikasjonsferdigheter ved å
praktisere det gjentatte ganger i det daglige. Barn med store
språk- og kommunikasjonsvansker får ofte ikke så mange
muligheter til å kommunisere. Når de ikke får hjelp til å bli
spesifikke i sin kommunikasjon, blir det ofte de voksne som
tar regien, og samspillet blir preget av hvordan de tolker
barnet her og nå. Dersom talemaskinen eller andre former
for ASK er tilgjengelig, vil barnet lettere kunne be om å
bruke det, ved å se på det eller strekke seg mot det. ASK bør
være tilgjengelig for barnet i alle døgnets timer, på samme
måte som snakkende barn kan bruke talespråket sitt. Vi har
tidligere sagt at barnet må ha tilgang til en stor variasjon av
typer ord. Det vil gi barnet mulighet til å kommunisere ofte
og i mange ulike situasjoner.
Vær modell for barnet
Barn lærer nye ord og begreper ved å høre og se andre
mennesker snakke. Dette skjer naturlig. Vi snakker til
babyen selv om vi vet at han/hun ikke forstår, fordi vi vet at
etter en tid begynner barnet å forstå noe av det vi sier. Barn
lærer ord når vi snakker, forklarer, leser, leker, synger eller
gjør dagligdagse ting. Barn som står i fare for å ikke kunne
anvende talespråk selv, trenger at vi viser dem hvordan de
kan si det samme ved hjelp av ASK. Det vil støtte barnet i å
forstå hva du sier, og det viser barnet hvordan det selv kan
kommunisere. Dette er også en effektiv måte å lære barnet
nye begreper på.
• Si ordet og gjør tegnet på samme tid.
• Si ordet og vis symbolet på tavle, vegg eller på
tematavle.
• Si ordet og trykk på symbolet på talemaskinen.

Vent og forvent kommunikasjon
Kommunikasjonsferdigheter er noe man må lære seg. Barna
må lære seg å ta initiativ til å kommunisere og være i dialog
med andre mennesker. Da trenger de å gjøre seg erfaringer
med å kommunisere. Barn med språk- og kommunikasjonsvansker trenger tilrettelegging slik at de får slike erfaringer.
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Språk- og kommunikasjonsvansker kan ha ulike grunner og
ulike utslag. Noen barn har vanskelig for både å forstå
språk og å utrykke det, andre vil ha god språkforståelse,
men ha vansker med å utrykke seg. Noen barn trenger lang
tid for å oppfatte det som er blitt sagt, og noen trenger lang
tid på å utrykke det de har å si. Når barnet ønsker å
kommunisere noe, men ikke har effektive måter å gjøre det
på, vil det også trenge tid for å tenke ut hvordan de skal
gjøre det. Forskning, blant annet ved Penn State University,
viser at en av de mest effektive strategiene er å stoppe og
vente på at barnet tar initiativ. Vi skal vente og forvente at
barnet har noe det vil si. Vent minst 10 sekund. Dette er
ikke en passiv venting, men er å vente med et forventningsfullt blikk som sier: «jeg tror du har noe å si, jeg har tid til å
vente og jeg vil hjelpe deg». Av og til kan vi bruke små
signal som gir barnet et hint om at det er på rett vei. Hver
gang vi stiller barnet et spørsmål eller kommer med en kommentar, så vent for å se om barnet responderer.
Noen ganger er det slik at dersom vi opplever at barnet ikke
responderer, så snakker vi mer. Vi kan kjenne på usikkerhet
ved at barnet er vanskelig å forstå, eller vi har en manglende
forventning om at barnet har noe å si, og dermed tar vi
kontrollen og prater i vei. Dette tar fra barnet sjansen til å ta
initiativ, og i verste fall tar det initiativet fra barnet på sikt.

Respondere på barnets forsøk på å kommunisere
Forskningen ved Penn State University viser at voksne
dessverre ikke alltid responderer når barn med særskilte
behov forsøker å kommunisere. Dette kan resultere i at
barna opplever at det ikke er vits i å prøve. Ofte kan det bli
slik at når vi voksne ikke klarer å fange opp at barnet
prøver å kommunisere med oss, kan vi også bli passive og ta
færre språklige initiativ. Når vi responderer på barns forsøk
på å kommunisere, lærer barnet at:
• Kommunikasjon er gøy
• Kommunikasjon får noe til å skje
• Kommunikasjon knytter meg til andre mennesker.
Noen barn utvikler en kommunikativ passivitet når de mislykkes i kommunikasjon. Andre kan bli frustrerte og utvikle
en negativ adferd.xi Når vi responderer på barns
kommunikative initiativ kan vi være med å gi barnet en selvtillit som et kommuniserende menneske. Det er viktig for
identiteten. Vi vet at identiteten blir sterkt preget i tidlig
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alder, og akkurat derfor er det avgjørende at barnet raskt får
tilgang til ASK når behovet er avdekket. Når barnet prøver
å kommunisere skal en reagere umiddelbart på en positiv
måte gjennom å:
• Fullføre barnets intensjon; hente leken, starte aktiviteten,
svare på spørsmålet eller respondere på kommentaren.
• Utvide barnets budskap ved hjelp av ASK og tale. Når dere
leker fødselsdagsselskap og barnet sier «kake» ved hjelp
av tegn eller ved å peke på et symbol, så utvid setningen
ved bruk av ASK og tale: «mer kake». Når barnet sier
edderkopp ved hjelp av tegn eller peking, kan du starte å
synge «Lille Petter edderkopp» med tegn, eller sammen
med talemaskinen.
Fortsett å gi barnet mange muligheter til å kommunisere.
Konstruer situasjoner som inspirerer barnet til å spørre,
kommentere, be om osv. Dersom barnet ikke tar initiativ
selv om du stopper opp og venter, kan du gå foran med et
godt eksempel og vise barnet hvordan det kan gjøre det.
Husk at barns initiativ til kommunikasjon ikke er fullkomne. Både ord og tegn er unøyaktige, og noen barn vil
trenge hjelp til å peke på rett symbol. Barnet skal oppleve å
lykkes med sin kommunikasjon. Responder deretter med å
si ordet riktig, gjør tegnet riktig eller vis barnet symbolet.
Gradvis vil barnet lære å gjøre det rett på egen hånd.

Små korte økter
Små barn holder fokus i små perioder ad gangen. Det
gjelder alle barn, også de som ikke har utviklingsmessige
vansker. Det er naturlig at barn trenger pause i aktiviteten
etter en stund. Derfor er det bedre å ha flere små samspillsøkter med barnet i løpet av en dag, enn å ha en lang.
Vær entusiastiske voksne og ha det gøy!!!!
Sist, men ikke minst: Lek og ha det gøy! Barn motiveres av
positive følelser, mestring og at du engasjerer deg. Ikke vær
redd for å gjøre feil. Det tar tid å lære å bli bekvem med de
kommunikasjonsteknikkene som dette heftet beskriver. Når
du bruker det over tid vil du oppleve at du integrerer det
som en del av din naturlige måte å kommunisere med barnet
på.
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Tidlig start
Hvorfor starte tidlig med alternative og supplerende kommunikasjon? Barn starter kommunikasjonsutviklingen
allerede som nyfødt, og forskingen ved Penn State
University viser at det er mye å hente på å gi barn med
kommunikasjonsvansker hjelp tidlig. Tidlig start fremmer
læring, språkutvikling, begrepsutvikling, funksjonell
kommunikasjon og sosialt samspill xii. Ofte venter vi med
tiltak til vi er overbevist om at barnet ikke kommer til å
snakke – også i mange tilfeller der medisinske tilstander
tilsier at talespråket blir fraværende eller lite funksjonelt.
Da går verdifull tid tapt fordi barnet mister mange
erfaringer med å kommunisere. Barnet trenger tilgang til
alternative kommunikasjonsformer, og se andre bruke dem,
for å forstå hvordan de selv kan benytte seg av dem. Det vil
være stor variasjon i hvor langt det enkelte barn kommer i
sin kommunikasjonsutvikling, men tidlig hjelp bidrar til at
det enkelte barn i langt større grad får mulighet til å utvikle
sine evner ut fra forutsetningene sine.

Tidlig start med ASK fremmer
språk- og begrepsutvikling
Den menneskelige hjerne lærer best språk de første
leveårene. Det synes å være en sensitiv periode for
språktilegnelse xiii. Det er lettere for barn i førskolealder å
lære språk enn det er for eldre barn og voksne. Barn starter
med å lære språk- og kommunikasjonsferdigheter like etter
at det er født. De fleste barn lærer dette i vanlig samspill
med omgivelsene. Læring av ord og begreper skjer i en
vekselvirkning mellom at barnet hører språket i bruk og at
de forsøker å bruke det selv. Etter hvert som de første
gestene og ordene kommer, gir barnet oss hint om hvordan
det tenker, hva det er opptatt av og hva det lurer på. Vi
kommenterer og tilfører informasjon. Slik lærer barnet enda
flere begrep. Norske barn lærer å snakke norsk ved at de
hører det norske språket i bruk, og ved etter hvert å imitere
andre som snakker.
Hos noen barn går ikke talespråkutviklingen av seg selv, og
de vil trenge ekstra tilrettelegging. Det finnes en rekke
forskningsrapporter som påpeker at det er viktig at disse
barna får tilgang til alternativ kommunikasjon tidlig. Det vil
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støtte den umiddelbare kommunikasjonen, og det stimulerer
talespråkutviklingen til de barna som har forutsetninger for
å begynne å snakke xiv. Dette viser også forskingen ved Penn
State University.
Barn som skal lære seg å bruke en annen kommunikasjonsform enn talespråk, trenger å se at andre bruker det samme.
Tidlig start vil gi barnet mange muligheter til å se og lære
hvordan man kan kommunisere på alternative måter i den
fasen de er mest mottakelig for språktilegnelse. For enkelte
av barna vil det bety at de får mulighet til å følge
jevnaldredes tempo i språkutviklingen.

Tidlig start med ASK fremmer læring generelt
«Kommunikasjon er en grunnleggende utviklingsbetingelse»
I det ligger at evne til å kunne kommunisere er grunnleggende for utvikling av personligheten vår, for utvikling av
kognitive ferdigheter og forståelse av andre og omgivelsene
rundt. Det er derfor viktig å tilrettelegge for at barnet skal
utvikle sin kommunikasjon. Gjennom kommunikasjon innhenter barnet kunnskap om verden, de etterspør
informasjon, de eksperimenterer med ord for å lære seg den
eksakte betydningen, og de lærer seg dialog og samspillsferdigheter. Vi som er rundt barnet tilpasser vår
kommunikasjon til det nivået vi oppfatter at barnet forstår.
Det hjelper barnet til å ta imot ny kunnskap.
Barn som har få gester og lite lydproduksjon blir prisgitt vår
tolking. Da kan vi stå i fare for å undervurdere eller overvurdere dem. Hjelp til kommunikasjon fremmer ikke bare
språk og begrepsutviklingen, men det fremmer hele barnets
forståelse av både seg selv og verden rundt. Derfor er det
viktig å gi barnet redskap og hjelp til å utvikle sin
kommunikasjon.

Tidlig start gir barnet tillit til seg selv
Barn skal oppleve at de klarer å formidle det det har å si!
Talespråket er en effektiv kommunikasjonsform, og når
barn opplever seg forstått gir det selvtillit og inspirasjon til å
fortsette å kommunisere. Slik bygges barnets identitet som et
kommuniserende menneske. Barn som ikke har talespråk,
trenger hjelp til å utvikle måter å kommunisere på som
bidrar til at det kan gjøre seg mer presist forstått, i takt med
sin intellektuelle utvikling. Dette vil forebygge at barnet
trekker seg inn i seg selv eller blir frustrert.
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Tidlig start utvikler barnets evne
til sosialt samspill
Lek er små barns primære kilde til læring. Gjennom leken
lærer barnet regler for samspill som å ta initiativ, vente og
forvente. De lærer også etter hvert betydningen av ordene
som blir brukt rundt dem. Lek, kommunikasjon og
utvikling henger uløselig sammen i barnets første 3 leveår.
Derfor er det viktig at alle barn får mulighet til å delta i lek.
De skal ikke bare være tilskuere. Deltakelse avhenger ofte av
språk, og når barn har vanskeligheter knyttet til utvikling av
språk og kommunikasjon er det også mer komplisert å leke.
Det blir vanskelig for dem å påvirke innholdet i leken.
Mange barn med språk- og kommunikasjonsvansker velger
bort samspill som krever språklige ferdigheter, og går
dermed glipp av sosiale erfaringer.
Tidlig start gir muligheter å delta i lek sammen med andre
barn fra de er små. For noen barn vil det bety at de kan få
tilnærmet de samme erfaringene på det sosiale området som
de andre barna får. Det gir dem mulighet til å utvikle
forståelse for hvordan de påvirker andre. Det gir dem
erfaringer med «min tur og din tur», noe som er grunnleggende for å utvikle dialogferdigheter og kunne bli en god
samtalepartner. Det gir dem også trening og erfaring med
«felles oppmerksomhet». De blir bevisst på at de kan dele
sitt fokus med en annen person, og at de kan lede en annen
person mot det de selv er opptatt av. Dette er grunnleggende
elementer for å kunne fungere sosialt sammen med andre
mennesker.
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Erfaringene fra prosjektperioden viser at bruk av taleteknologi er gøy og at andre barn gjerne vil delta i leken.
Når andre barn bruker Pegasus er de modeller for barnet
med språk- og kommunikasjonsvansker. Barn imiterer
hverandre. Tidlig start med ASK gjør at barnet får mulighet
til å delta i lek mens jevnaldrende fortsatt leker. Det er
lettere for miljøet rundt å legge til rette for naturlige
utviklingsfremmende samspillsituasjoner.

Vil ASK hindre talespråkutviklingen?
Noen vil være redde for at dersom man gir barn hjelpemidler, vil de ikke anstrenge seg med å lære å snakke.
Forskning viser det motsatte: at det forbedrer språk- og
kommunikasjonsferdigheter for barn med komplekse
kommunikasjonsbehov. Mange av deltakerne i forskningen
ved Penn State viste økning i talespråkutviklingen. Dette
var også vår erfaring i prosjektet. Mennesker kommuniserer
på den måten som er mest effektiv, og om man evner å gjøre
seg forstått ved bruk av talespråket, er det den mest effektive
måten å kommunisere på. Her er et morsomt eksempel:
Ett av barna i prosjektet var 3 år ved oppstart, og hadde
ikke noe talespråk. I løpet av utprøvingsåret kom talespråket. En dag sitter han og tegner ved bordet sammen
med pedagogen sin. Gutten sitter med en gul fargeblyant
i hånden, og har talemaskinen ved siden av seg.
Pedagogen: Hvilken farge er det?
Gutten: Gul. Han snur seg mot talemaskinen og trykker
på det gule fargesymbolet på skjermen.
Talemaskinen: Gul.
Gutten kommenterer til talemaskinen: Det var riktig!

Målsetningen med bruken av taleteknologi og andre former
for ASK er å støtte talespråkutviklingen, og å sikre at
barnet får en måte å kommunisere på dersom talespråket
ikke kommer. Vi har derfor fokus på å oppmuntre barna til
å bruke talespråket eller tilnærmet tale. I prosjektet ble vi
overrasket over at de barna som hadde forutsetninger for å
snakke, begynte å imitere ordene maskinen sa, før de
imiterte ord som personene i nærmiljøet sa. Etter hvert tok
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Den viktigste
forutsetningen for at
barnet skal utvikle
sin kommunikasjon
er nærpersoner
som «brenner»
for at dette er viktig
og mulig.

barna med seg ordene og brukte de funksjonelt sammen
med barn og voksne. Vi tror at grunnen til at barna raskere
imiterte maskinen, har sammenheng med at maskinen sier
enkeltord – ikke setninger som vi ofte bruker. Enkeltord er
lettere å imitere.

All hjelp som kan støtte barnets
kommunikasjon er av det gode
Taleteknologi kan være en god løsning for mange barn, men
barnets forutsetninger må alltid være grunnlaget for valgene
som blir gjort. Det er ikke slik at vi trenger å velge mellom
den ene eller den andre metoden. I prosjektet har vi oppmuntret nærpersonene til også å bruke tegn-til-tale eller
annet grafisk materiale sammen med barnet. Filosofien er at
alt som kan hjelpe barn til bedre kommunikasjon er av det
gode.

Viktige presiseringer:
Det er viktig å presisere at verken hjelpemidler eller
systemer vil fungere uten at det finnes engasjerte
nærpersoner som tilrettelegger for at kommunikasjon skjer.
Hjelpemidlene i seg selv fremmer ikke kommunikasjon, men
med voksne som forstår hvordan det kan brukes, kan det
lette både barnets og de voksnes situasjon. Det krever
hyppig bruk slik at miljøet rundt er trygge på hvordan de
skal tilrettelegge for bruken. Det krever voksne som har
tiltro til at barnet har noe mer å si enn det vi kan observere,
og som har motivasjon nok til å gjøre jobben med god
tilrettelegging. Det vil finnes flere faktorer som med- eller
motvirker at man får det til. Dette vil vi komme tilbake til
når vi beskriver erfaringene fra prosjektet. Den viktigste
forutsetningen for at barnet skal utvikle sin kommunikasjon
er nærpersoner som «brenner» for
at dette er viktig og mulig.
I heftet skriver vi om voksne som
leker med barnet. Større
søsken/barn kan også tilrettelegge
for lek på en fin måte, og etter
hvert som barnet blir større kan
mange barn bruke ASK i samhandling med andre barn uten at
voksne trenger å være med.
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Prosjektet «Lek, samspill
og kommunikasjon»
På bakgrunn av forskingen ved Penn State ble det høsten
2009 satt i gang et prosjekt mellom Statped vest, hjelpemiddelfirmaet Abilia AS og Habiliteringstjenesten
i Oppland. Vi har lenge sett behov for å ha ferdigutviklet
kommunikasjonsmateriale for de minste barna. Målet var
å utvikle en startpakke som kan gi barn med risiko for
fraværende eller forsinket talespråkutvikling, hjelp til å bli
aktive deltakere i samspill, lek og kommunikasjon.

Prosjektgruppen
Statped er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner
og fylkeskommuner, og er en pådriver for å utvikle de
spesialpedagogiske fagområdene hørsel, syn, språk/tale,
ervervet hjerneskade, sammensatte lærevansker og døvblindhet.
Habiliteringstjenesten i Oppland er en del av spesialisthelsetjenesten. Målgrupper for barnehabiliteringstjenesten er
barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervede
funksjonshemninger, og andre barn med behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå.
Abilia AS utvikler og leverer tekniske hjelpemidler for
kommunikasjon, kognisjon, varsling og omgivelseskontroll.
Ved hjelp av moderne teknologi får mennesker mulighet til
økt deltagelse og selvstendighet.

Utprøving av innhold
Prosjektgruppen knyttet til seg 11 utprøvingsbarn og deres
nærpersoner. Barna var fra 11 måneder til 3 år ved oppstart
av prosjektet. De var veldig forskjellige, men alle hadde
utfordringer knyttet til kommunikasjon. Det var noen barn
som hadde diagnoser som tilsa sen eller manglende talespråkutvikling, og det var barn som av ukjente grunner
hadde lite eller ikke noe talespråk i en alder av snart 3 år.
Noen av barna hadde en utviklingshemming, andre ikke.
Barna fikk låne hver sin Compact Rolltalk. Nærpersoner
rundt barna fikk opplæring og veiledning i bruke maskinen
sammen med barna. I første omgang gikk tilbudet til
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foreldrene, og deretter fikk barnehagene tilbud om å delta.
De fleste barnehagene ble med fra starten, og resten kom
med etter hvert. Barna, foreldrene og barnehagene fikk
oppfølging fra prosjektgruppen i form av opplæringsdager
og veiledning individuelt og i gruppe.
Resultatet av samarbeidet er blitt til Pegasus: et
kommunikasjonsmateriale som er tilpasset barn fra 9
måneder til 3 år, eller tilsvarende utviklingstrinn. Innholdet
i Pegasus utviklet seg i et dynamisk samspill mellom
nærpersoner og prosjektgruppen. Etter hvert som barna
prøvde ut de ulike samspillsaktivitetene, gav miljøet rundt
barna tilbakemeldinger på hvordan det fungerte og kom
med forslag til endringer eller nytt innhold.
Videoveiledning var et viktig element i opplæringen av de
voksne. Miljøene tok video av samspillsituasjoner, som
prosjektgruppen veiledet ut fra. Dette var en viktig kilde til
refleksjon og læring med hensyn til tilrettelegging av
leksituasjonene, og det ble satt fokus på de voksnes
betydning for samspillet. Noen av videoklippene ble også
vist på samlinger hvor flere av miljøene var tilstede. Slik ga
deltakerne hverandre inspirasjon til god praksis.
Videoklippene finnes i margen til venstre og bakerst i heftet.
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Del 2
Innhold i Pegasus

Startside
Når Pegasus åpnes, kommer denne siden frem. Her velges
hovedaktivitet. Når du for eksempel trykker på sanger, vil du
få opp en side med x antall sanger som du på forhånd har
valgt ut. Du kan selv bestemme hvor mange sanger barnet
skal ha tilgjengelig på siden. Pegasus har mange muligheter
for å tilpasse innhold og nivå slik at det passer ditt barn.

Sanger
Sangene i Pegasus finnes i flere versjoner og vanskelighetsgrader. De enkleste versjonene fungerer slik at når barnet
trykker hvor som helst på skjermen, synger maskinen en
strofe eller et vers. Barnet må trykke på nytt for å komme
videre i sangen. Dette kaller vi sekvens. På de mer avanserte
versjonene må barnet treffe avgrensede felter på skjermen,
noe som gjør det mulig å velge hvilket vers man vil synge.
Et bilde med ett eller flere punkter å trykke på kaller vi visuell
scene. Vi kan bruke «Hjulene på bussen» som et eksempel på
hvordan det fungerer.
Her finnes det en variant i sekvens hvor et trykk på skjermen
gjør at første verset synges, neste trykk at andre verset synges
osv. En annen mulighet er å velge en variant der en trykker
på mindre felt på skjermen: hvis barnet for eksempel trykker
på pappa, så starter verset «og pappaene på bussen sier hysj,
hysj, hysj».
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På en tredje variant har den visuelle
scenen fått symboler på høyre og
venstre side. Her vil feltene på
bussen fungere som før, men en vil
også ha tilgang til noen aktuelle
ord.
På den fjerde varianten er bildet av
bussen tatt bort, og symbolene
finnes inne i et rutenett, slik
tradisjonelle kommunikasjonsoppsett ser ut.
Når dere bruker sangene sammen med barnet er det viktig
at dere synger engasjert sammen med maskinen. Her har
sangstemmen ingen betydning!

Aktiviteter
Det fines to hovedtyper aktiviteter. Den ene typen er
samspillsaktiviteter uten lekemateriell, som for eksempel
«Titt-tei» eller «Så stor». Her er samspillet mellom voksen
og barn i fokus, og maskinen blir brukt for å visualisere
aktiviteten og gi barnet mulighet til å ta initiativ. Noen av
skjermbildene i «aktiviteter» har foto av ukjente personer.
Disse kan og bør byttes ut med foto av personer som barnet
kjenner.
Den andre varianten av aktiviteter kombinerer bruk av
talemaskin og lek med vanlig lekemateriell. Her er varianter
både i sekvens, i visuelle scener, med og uten symboler på
sidene, og i rutenett.
Det er ikke nødvendig å ha identisk utstyr. Det viktige
er at du har omtrent de samme «ingrediensene» slik at
ordforrådet blir relevant.

Rim og regler
Rim og regler er også bygget opp slik at de skal kunne
brukes både med helhåndstrykk og pekefinger. På samme
måte som med sanger og aktiviteter kan man velge
skjermbilder med og uten symboler på sidene.
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Bøker og eventyr
Pegasus inneholder bøker og eventyr til barn på ulike
utviklingsnivå. Mange av bøkene har felter som kan åpnes,
som for eksempel i «Molly mus».
Andre bøker har også trykkpunkter som inneholder
morsomme lydeffekter, som for eksempel «Tassens
bråkebil». En kan velge mellom at maskinen leser teksten
eller at den som sitter sammen med barnet leser høyt selv.
Når man leser selv har man også mulighet til å tilpasse til
målform og dialekt. Alle bøkene finnes i visuelle scener,
med og uten symboler på sidene, og rutenett. De bøkene
som har repeterende innhold finnes også i varianten
medlesning. Her kommer det opp et skjermbilde som
inneholder en kommentar, og barnet skal trykke på
skjermen idet denne kommentaren skal sies.

Oppbyggingen av Pegasus
Forskingsresultatene ved Penn State University danner basis
for oppbyggingen av Pegasus. Prosjektgruppen har rådført
seg underveis med Kathryn Drager, og har på den måten
forsøkt å sikre at innholdet i Pegasus er utformet på en måte
som gjør det attraktivt for barnet.

Sekvens
Sekvens er en måte å organisere innhold på, der flere
skjermbilder er lagt i rekkefølge etter hverandre, og trykk på
skjermen fører til at det kommer opp et nytt skjermbilde.
Når man skal introdusere Pegasus til de minste barna kan
det være lurt å starte med innhold som er organisert
i sekvens. Sekvens kan betjenes med hel hånd, og setter lite
krav til kognisjon, motorikk og syn. Det er nok at barnet
berører skjermen på et helt vilkårlig sted, så skjer det noe.
Velger en «Lille Petter edderkopp» i sekvens synger
maskinen strofen «Lille Petter edderkopp klatret på min
hatt» når barnet trykker. Så skifter bilde på skjermen, og
barnet må trykke videre for å få maskinen til å synge videre.
Ved siden av sangene finnes det også aktiviteter samt rim og
regler i sekvens, som for eksempel: «Fem små apekatter»,
«Panneben» og «Tommeltott». Dette støtter barnet i å lære
årsak-virkning.
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Visuell scene
Visuelle scener er skjermbilder med
et eller flere trykkpunkter
(hotspots) hvor det er lagt inn ord
eller lyder, som for eksempel i
«Tassens bråkebil»: den gule runde
knappen sier tut-tut, trykker du i
vannslangen får man lyden av vann,
trykker du på Tassen, sier maskinen
«Tassen», og så videre.
Visuelle scener med trykkpunkter
setter noe mer krav til barnets øye-hånd-koordinasjon. De
må kunne sikte og treffe med en eller flere fingre mot et
punkt på skjermen. Barnet trenger ikke å bevise at det er
veldig presis før man starter med slike visuelle scener. Det
ligger også læring i at barnet erfarer at maskinen gir ulike
responser etter hva det trykker på. Barnet vil også lære ved
at de samspillspartnerne trykker på feltene, og kan også ha
nytte og glede av at noen hjelper dem å trykke.
Noen barn vil forstå prinsippet, men har syn eller motorikk
som gjør det vanskelig for dem. Det er nyttig å samarbeide
med fagpersoner som har kompetanse på barnets vansker.
De kan gi råd på tilrettelegging som øker sjansene for at
barnet kan delta aktivt.

Visuell scene med symboler
Visuell scene med symboler har trykkpunkter både på
bildet/tegningen og på symbolene på høyre og venstre side.
Barnet vil fortsatt kunne trykke på fotoet, og de som leker
med barnet kan lære barnet
sammenhengen mellom symbolet
på siden og objektet på fotoet ved
selv å trykke. Etter hvert vil
barna lære hva de ulike symbolene
betyr, og skjønne hvordan de kan
bruke dem til å kommunisere med.
Når barnet har lært at de kan
bruke symboler for å kommunisere,
vil de sannsynligvis mestre
å bruke rutenett.
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Gjør visuelle scener personlige
Forskningen ved Penn State University pekte på at det var
viktig at fotoene på de visuelle scenene inneholdt kjente
personer eller situasjoner. Pegasus gir muligheter for å legge
inn egne foto og gjøre personlige tilpassinger på en del av
aktivitetene. For de aller fleste små barn vil dette være
nødvendig for å vekke interesse for det som vises på
skjermen. I Pegasus finnes noen aktiviteter med foto av
ansikt og miljø som er ukjente for barnet. Meningen er at de
kan/skal skiftes ut med foto av personer og situasjoner
barnet kjenner.

Rutenett
Rutenettet åpner for at barnet kan
ha mange begreper tilgjengelige.
Rutenett er den tradisjonelle måten
å bruke taleteknologi på, og kan gi
tilgang til et stort ordforråd. Bruk
av rutenett i Pegasus vil være med å
bygge barnets forståelse av hvordan
de kan kommunisere ved hjelp av
grafiske symboler. Når barnet har
fått en slik forståelse er det også på
tide å vurdere å gi barnet tilgang til
et tradisjonelt kommunikasjonsoppsett parallelt. Barnet trenger tilgang til begge deler, for
selv om barnet har forstått bruken av rutenett, vil lek og
samspill fremdeles være en viktig kilde til læring av nye ord,
begreper og sosiale ferdigheter.

Stemmen
Taleteknologi blir vanligvis brukt med talesyntese, men de
minste barna forstår best ord som er innlest med vanlig
stemme. Derfor har Pegasus innlest stemme. Små barn blir
dradd mot stemmer som har mye uttrykk. Når du leker med
barnet og bruker Pegasus, så kan det være lurt repetere det
talemaskinen sier. Dette gir barnet nok en repetisjon på
forbindelsen mellom symbol og ord, og det kommer på en
dialekt barnet er vant til å høre. I tillegg er samspillspartneren en rollemodell for å bruke talespråket.
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Navigeringsknapper

Bla tilbake

Flere ord

Bla fremover

Volumjustering

Tilbake til startsiden

Dwell av/på

Navigeringsknapper
Navigeringsknappene er gjennomgående overalt i Pegasus.
Beskrivelser av hvordan navigeringsmenyen kan tilpasses og
utdypende beskrivelser av noen av funksjonene finnes også i
Pegasus’ Hjelpmeny.

Innstillinger og valg av innhold
I Pegasus finnes det meste av innholdet i flere vanskelighetsgrader. Innstillinger og valg av aktiviteter og vanskelighetsgrad på aktiviteter gjør en ved å gå på «Innstillinger» øverst
i høyre hjørne. Denne kan passordbeskyttes slik at barnet
ikke kommer seg inn. Under «Innstillinger» får en tilgang
til «Hjelp». Her finnes en skriftlig brukerveiledning og
instruksjonsvideoer som vil guide deg i hvordan du velger
innhold og utformer skjermbilde til ditt barn. Her finner du
også oppskriften på hvordan du kan lage dine egne visuelle
scener.

Lage eget materiell
Det er mulig å lage noe eget materiell i Pegasus.
Du kan lage egne visuelle scener av egne foto. Her kan du
plassere et visst antall trykkpunkter hvor du kan lett kan
spille inn ord og lyder. Du kan også legge til symboler på
sidene.
Du kan skrive ut både materiellet som er ferdiglaget i
Pegasus og materiale du lager selv. Utskriftsknappen får du
tilgang til gjennom «Innstillinger», og under oppsettene for
hver enkelt aktivitet.
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Hvordan bruker vi Pegasus
i praksis
De voksne er nøkkelen
Erfaringer fra prosjektet
viser at miljøets evne
og vilje til tilrettelegging
er like avgjørende som
barnets forutsetninger.

Pegasus er et materiale som skal gjøre det mulig for barn å
kunne delta aktivt i samspill. Hovedaktiviteten er det som
skjer mellom barnet og de som barnet er sammen med.
Dersom Pegasus skal bli en ressurs for barnet, krever det at
de voksne rundt tilrettelegger for godt samspill. Ofte tenker
vi at det er barnets forutsetninger som er avgjørende for hva
barnet kan mestre, men de voksnes samspillsferdigheter og
holdninger spiller også en viktig rolle. Barn med vansker i
forhold til språk og kommunikasjon er helt avhengig av god
tilrettelegging for å kunne utvikle de forutsetningene de har.
Ofte kan det være vanskelig å kjenne et lite barns utviklingsmuligheter. Erfaringer fra prosjektet viser at miljøets evne
og vilje til tilrettelegging er like avgjørende som barnets forutsetninger. Derfor kan vi ikke snakke om bruk av Pegasus
uten å si noe om hvor viktige nærpersonene er for at barnet
skal ha nytte av Pegasus.
Voksne er ulike når det gjelder samspill med barn. Noen
liker å leke, andre ikke. Det er alltid vanskeligere å leke med
barn med kommunikasjonsvansker, og derfor stiller det
større krav til de voksnes samspillsferdigheter. Barn kan
lære seg samspillsferdigheter, og heldigvis er det også slik at
voksne kan gjøre det. I dette heftet vil vi gi deg kunnskap og
gode tips til hva du skal tenke på når du tilrettelegger for lek
og samspill med ditt barn, og så må du helt sikkert øve for å
bli trygg og oppleve mestring.
Et hefte som dette kan gi leseren kunnskap om en metode,
men det er leserens holdning som er avgjørende om kunnskapen blir omsatt i praksis. Viktige spørsmål du kan stille
deg er:
• Hvordan legger jeg/vi til rette for at barnet skal
kommunisere ut over her og nå?
• Når legger jeg/vi til rette for at barnet skal få leke?
• Hvordan legger jeg/vi til rette for at barnet skal få
en aktiv rolle i lek og samspill?
• Hvordan opptrer jeg som kommunikasjonspartner?
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Hvordan gå i gang?
Når Pegasus skal tas i bruk, trenger man å vite noe om hvordan man tilrettelegger. Her presenteres noen praktiske tips
som er basert på forskningen ved Penn State University og
erfaringer som foreldre og personale gjorde i prosjektperioden.

Finn aktiviteter som barnet liker
Når du skal sette i gang må du finne de aktivitetene som du
har observert at barnet ditt liker, eller som du tror det liker.
Gå gjennom aktivitetene som finnes i Pegasus. Velg noen
aktiviteter og start samspill ved bruk av Pegasus med disse.
Dropp den aktiviteten du har valgt, dersom der viser seg at
barnet ikke fenges av den. Når dere får det til, kan dere
gradvis øke opp til flere situasjoner som gir muligheter for
kommunikasjon.
Vær to voksne den første tiden
De minste barna vil ha mest utbytte av samspillslek som innbefatter bare barnet og en voksen. I tillegg vil dere trolig ha
bruk for at det sitter en voksen bak som hjelper barnet.
Typiske eksempler på slik samspillslek er «Borte-titt-tei»,
«Kile» eller «Hvor stor er du?» La barnet sitte/stå i fanget,
eller på gulvet med en voksen bak seg. Den som sitter bak
barnet skal hjelpe det til å trykke. Den som sitter foran skal
kommunisere med barnet, og legge til rette for at talemaskinen
er tilgjengelig. Maskinen bør befinne seg på linje mellom
barnet og kommunikasjonspartneren. I denne første fasen skal
barnet lære: «årsak-virkning» (det skjer noe når det trykker på
skjermen) og «felles oppmerksomhet». Felles oppmerksomhet
innebærer en evne til å koordinere oppmerksomhet med andre
personer i forbindelse med objekter og hendelser. Dette er
grunnleggende ferdigheter barnet må kunne for å
kommunisere bevisst. I denne sammenheng vil det si å veksle
mellom å se på samspillspartneren og skjermen. Her kommer
noen tips som øker sjansen for at barnet lærer seg dette.
Hvordan legge til rette for «felles oppmerksomhet?
• Sett deg rett foran barnet slik at dere kan se hverandre
i øynene.
• Sett deg slik at du og barnet kommer mest mulig
i ansiktshøyde.
• Hold skjermen/leken framfor deg, i linjen mellom
øynene deres.
• Ha stor innlevelse i stemmen din.
• Prøv å begrense konkurrerende distraksjoner
som for eksempel TV.
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Mengdetrening er en
av de viktigste faktorene
for at barnet skal lære
å kommunisere.

Kristian står i fanget til mamma og pedagogen sitter
framfor og holder talemaskinen omtrent rett under
haken si. Hun beveger maskinen mot Kristian og ser
på han med et forventningsfullt blikk. Kristian ser på
talemaskinen, der er bilde av en katt. Etter noen
sekunders observasjon strekker han hendene mot
skjermen. Maskinen sier «mjau». Pedagogen legger
talemaskinen i fanget sitt, gjør tegnet for katt med en
tydelig håndbevegelse samtidig som hun sier mjau, og
«kryper inn i synsfeltet» til Kristian. «En katt», sier hun
med engasjert stemme, og gjør tegnet og sier «mjau»
to ganger til før hun på nytt tilbyr skjermen til Kristian.

Det vil være stor variasjon på hvor lang tid barnet bruker på
å lære dette. Gode aktiviteter i den første fasen kan være
«borte-titt-tei» eller sanger med bevegelser som er oppdelt i
sekvenser, men det finnes også mye annet i Pegasus. Leker
som titt-tei og sanger i sekvenser gir barnet mange
muligheter til å trykke på skjermen, og det gir de voksne
muligheter til å bruke bevegelser som får barnet til å flytte
blikket fra skjermen og opp på samspillspartneren. Mengdetrening er en av de viktigste faktorene for at barnet skal lære
å kommunisere. Barn som starter med Pegasus når de er
større har gjerne utviklet både «felles oppmerksomhet» og
forståelse for «årsak-virking». Da trenger man ikke
nødvendigvis sitte slik som eksempelet ovenfor illustrerer.

Gode strategier for samspillspartneren
Den første tiden er ofte krevende fordi både barn og voksne
skal lære seg en ny måte å leke på. De fleste vil sannsynligvis
oppleve i starten at det er kunstig og at barnets oppmerksomhet vil variere. Da er det viktig at samspillspartneren har gode strategier for å gjøre leken spennende og
meningsfylt for barnet. For å få til det til er dette viktig:
• Vær engasjert og lekende. Ha det gøy!
• Ha forventning til at barnet vil kommunisere.
Gi barnet tid til å ta initiativ, men signaliser med blikk
og kroppsspråk at du venter.
• Gi rask respons når barnet trykker.

Vanlige utfordringer og spørsmål den første tiden
Barnet slår på skjermen mange ganger. Det er vanlig at barna
den første tiden slår mot skjermen mange ganger i så raskt
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tempo at talemaskinen ikke rekker å reagere. Da vil den av
og til bruke lang tid på å åpne aktiviteten. Vi bør jobbe mot
at barnet lærer at ett trykk er nok. Dette kan vi gjøre ved at
kommunikasjonspartner flytter maskinen ut av rekkevidde
for barnets hånd, eller at den som sitter bak barnet forsiktig
leder barnets hånd fra skjermen. Om barnet sitter i fanget
kan man dra barnet forsiktig bak slik at det ikke når
skjermen, eller holde hendene forsiktig dersom barnet takler
dette. Det er den som sitter foran barnet som er samspillspartneren, som vi ønsker at barnet skal ha fokus på.
Han/hun skal prøve å fange barnets oppmerksomhet, og
respondere på barnets initiativ. Den som sitter bak skal være
en stille hjelper.
Barnet signaliserer at det liker situasjonen, men tar ikke
initiativ til å trykke på skjermen. Vi kan bruke ulike
strategier for å lære barnet å trykke på skjermen: Den som
sitter bak håndleder barnet til å trykke. Etter hvert som
barnet begynner å forstå at han/hun får noe til å skje ved å
trykke på skjermen, kan du gi barnet mindre og mindre
fysisk hjelp. Ikke gi barnet beskjed om å trykke, det kan
gjøre at barnet blir sittende og vente på at du skal gi
klarsignal. En annen måte er å skyve talemaskinen slik at
barnet blir oppmerksom på den. Se på barnet med
forventning om at det skal trykke. Pass på at maskinen er
plassert på en måte som gjør at barnet enkelt når den. Å
være modell og trykke selv kan også være en strategi for å
få barnet til etter hvert å trykke på skjermen. Dette kommer
vi tilbake til senere.
Den som sitter bak barnet ser ikke barnets initiativ. Noen
ganger ser kommunikasjonspartneren at barnet har et
initiativ, men at det ikke får til å trykke eller ikke forstår at
det skal trykke. Da er det viktig at den som sitter foran
barnet signaliserer til den som sitter bak at den skal hjelpe
barnet.
Barnet har liten kontroll på hendene sine. Noen barn vil
trenge at vi tilrettelegger mye fysisk for at de skal klare å
trykke. Hjelper eller kommunikasjonspartner kan holde
hender og kropp slik at små viljestyrte bevegelser kan utløse
trykk på skjermen. Dersom barnet har signal for ja og nei,
vil vi kunne peke systematisk på symbolene på skjermen og
spørre: «Er det denne?» Hvis «Ja», så trykker den voksne.
Dette kaller vi partnerstøttet skanning.
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Vi er usikre på hvor mye vi skal hjelpe barnet med trykking.
Det er viktig at du gir barnet tid til å ta initiativ, men ikke så
lenge at det mister interessen. Derfor må du også observere
barnets kroppsspråk for å finne ut om barnet holder på å
miste fokus. Hjelp barnet nok til at det lykkes. Dersom
barnet har gjort et trykk på skjermen som talemaskinen
ikke reagerte på, så juks det til slik at barnet får respons på
initiativet.
Barnet viser ikke interesse eller mister interessen raskt. Dette
kan ha ulike grunner. Barnet kan være utslitt, og trenger
pause. Barnets biologiske tilstand, for eksempel mageknip
eller epilepsi, kan gjøre det vanskelig å holde fokus. Dersom
dette er tilfelle kan det være lurt å vente til barnet er mer
opplagt. Aktiviteten kan være for vanskelig eller
uinteressant. I prosjektet opplevde vi at noen nærpersoner
ville at barnet skulle klare så mye, at de ikke valgte enkle
nok aktiviteter. Samtidig er det slik at de fleste barn trenger
å bli vant med nye aktiviteter for å lære å like dem. Her må
den totale kjennskapen til barnet være med å bestemme
hvordan dere tolker situasjonen. Andre forklaringer kan
være at samspillspartneren er for lite engasjert, eller
konkurrerende lyd- og synsinntrykk.

Fra «to-til-en situasjon» og ut i barnemiljøet
Når barn skal øve de grunnleggende ferdighetene, trenger
mange å være i skjermede omgivelser for å lære. Dersom
barnet går i barnehage er det fint om Pegasus blir brukt til
lek sammen med små eller større grupper barn.
Utprøvingsprosjektet viser at små barn syns det er gøy å
bruke Pegasus. Det er mange fordeler med å ta Pegasus
med ut på avdelingen raskt.
Alle de voksne på avdelingen blir vant til å se maskinen i
bruk. De blir trygge på hvordan den skal brukes, og ser
mulighetene for å bruke den i lekaktiviteter som foregår
jevnlig. Det gjør at bruk av Pegasus ikke blir en aktivitet vi
må sette av ekstra tid til, men bruken skjer naturlig mange
ganger i løpet av en barnehagedag. Utprøvingsprosjektet
vårt viser at der vi har fått det best til er der alle de som
jobber på avdelingen ser det som sitt ansvar at Pegasus er i
bruk. En avdelingsleder i prosjektet sier:
«I starten tok spesialpedagogen mest ansvar for å bruke
Pegasus. Jeg var i grunnen litt redd for at jeg skulle gjøre noe
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Bruk av Pegasus gjør at
barnet kan delta i lek
og aktivitet sammen
med de andre barna
på avdelingen på en mer
likeverdig måte.

feil. Men jeg så ganske raskt at det ikke går an å gjøre noe feil
med maskinen, og nå bruker jeg den ofte sammen med barna.
Alle barna vil trykke, så vi må øve på å «ta tur».
Talemaskinen har plass på en hylle på avdelingen. Vi må sette
den litt unna, ellers vil mange små fingre trykke hele tiden.
Men den står slik til at barna ser den og kan be om den.
Jeg tror ikke alle barna har en klar oppfatning av hvem som
eier maskinen».
I den første tiden, når det behøves to voksne for å støtte
barnet, kan det være vanskelig å få løsrevet ett ekstra
personale til treningsøkter som foregår utenfor avdelingen.
Når Pegasus blir brukt inne på avdelingen har man lettere
tilgang på flere voksne, og det blir mulig å ha korte økter
der talemaskinen brukes i naturlige leksituasjoner sammen
med andre barn. Noen barn er lett avledbare, og vil trenge
noe skjerming for å konsentrere seg, og noen blir passive når
de har mange ivrige barn rundt seg. Da vil små grupper
kanskje fungere bedre. Det er kanskje lettere å få løsrevet
personale dersom de tar 1–3 andre barn med seg. De fleste
barn vil trenge progresjonen: fra øving alene, til bruk i liten
gruppe, til bruk i større grupper.
Når de andre barna i barnehagen trykker på maskinen, vil
de fungere som gode rollemodeller for barnet som har
kommunikasjonsvansker. Barnet lærer ved å se andre bruke
maskinen. I tillegg blir de andre barna etter hvert vant til at
barnet kan utrykke seg ved hjelp av taleteknologi. Lek med
Pegasus er veldig gøy, og det påvirker statusen til barnet.
Bruk av Pegasus gjør at barnet kan delta i lek og aktivitet
sammen med de andre barna på avdelingen på en mer
likeverdig måte. «De får et mer presist språk i tidlig alder»,
uttalte en spesialpedagog, og hun sier også at Pegasus
fungerer veldig inkluderende.

Pegasus brukt i lek sammen med lekemateriell
«Som alt språk bør talemaskinen alltid være tilgjengelig»,
uttalte en spesialpedagog. Etter hvert som barn utvikler seg,
vil leken bli mer preget av språklig aktivitet. Det gjelder
spesielt når vi kommer til late-som-lek og rollelek. Her er
planlegging, forhandlinger og replikker sentrale elementer
ved siden av handlingene som blir lekt. Når barn bruker
Pegasus fra de er små, vil de etter hvert lære seg symboler,
og lære seg at de kan kommunisere med grafiske symboler.
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Lekaktiviteter med grafisk ordforråd som er basert på ord
og utrykk talende barn bruker, vil gi barn uten talespråk
mulighet til å kunne delta aktivt også i lek der språket er
sentralt.
Bruk av Pegasus sammen med lekemateriell krever at barnet
mestrer delt oppmerksomhet. Nå skal de ikke bare dele
fokus mellom skjerm og samtalepartner, men de skal også
klare å ha fokus på lekene. Det finnes oppsett som kan
betjenes med hel hånd, og oppsett hvor man trenger
pekefunksjon. Mange av aktivitetene finnes i flere varianter.
Når en skal tilrettelegge for slik aktivitet er det viktig å
tenke på hvordan en plasserer både talemaskinen og
lekemateriellet. Barna skal kunne ha tilgang til begge deler.
En av de enkleste utgavene av slik lek er «bygge tårn».

Helen sitter med talemaskinen foran seg og har valgt
«bygge tårn». De bruker sekvens-oppsettet. For hver gang
Helen trykker på skjermen, får hun en ny kloss fra
mamma. Mamma styrer litt hvor tårnet blir plassert slik at
Helen ikke river ned tårnet når hun skal trykke på
skjermen. Leken har en tydelig struktur der hvert trykk er
en kommunikasjonshandling hvor Helen ber om en kloss.
Helen og mamma deler gleden ved at tårnet vokser seg
høyere, og snart skal de velte det med et smell!!!

«Såpebobler» eller «Ballonglek» er fine aktiviteter å bruke
med lekemateriell. Det kreves bare en leke (såpeboblene
eller ballongen) og handlingen er forutsigbar. Det gjør det
lettere for de voksne å administrere leken.
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Hilde trykker på symbolene «blåse» + «såpebobler» og
maskinen sier «blåse såpebobler». Så blåser hun. Det blir
en fin stor såpeboble, og hun trykker på symbolet «stor».
Et av barna gir uttrykk for å ville blåse. Hilde hinter at
barnet skal bruke skjermen for å be om det, og setter opp
et forventningsfullt blikk. Barnet trykker på symbolet
«såpeboble», og Hilde sier «ja, du vil blåse såpebobler!»,
trykker på «blåse» + «såpeboble». Så gir hun barnet
mulighet til å blåse!
Det blir mange fine såpebobler og alle barna og alle de
voksne ler. Hilde trykker på «mange», og sier med
entusiastisk stemme: «Det ble mange såpebobler!»

Vær modell for barnet
Det er viktig at de voksne (og andre barn) er modeller.
Vi peker på skjermen både for å kommentere det som skjer,
for å si hva vi skal gjøre eller be om å få noe:
Aktivitetssider som kan brukes på mange ulike måter
Noen aktivitetssider er ikke selvinstruerende; som for
eksempel «Posisjoner». Disse sidene setter krav til at de
voksne finner på lek der dette ordforrådet blir brukt. Her er
det bare fantasien som setter grenser. Det kan brukes både
til strukturert og improvisert lek. Her er to eksempel.

Pål er tre år og går på en småbarnsavdeling. Han har
Pegasus på talemaskinen sin. I dag skal de eldste barna ha
fokus på preposisjoner i samlingsstunden, og Petter som
jobber på avdelingen har tatt fram talemaskinen. Fire barn
sitter på hver sin stol. Mari som er pedagogisk leder sitter
ved siden av Pål. Petter har funnet fram «Posisjoner» og
forklarer at barna skal få trykke hver sin gang og
bestemme hva de skal gjøre. Han rekker talemaskinen
fram til Ida som trykker på symbolet «Bak». Barna reiser
seg fra stolene og springer bak stolene sine. Pål får støtte
av Mari og når alle barna er kommet bak stolene sine,
rekker Petter talemaskinen til Pål som trykker på
symbolet «På». Barna springer rundt stolen sin og klatrer
møysommelig opp på den. Noen sekund senere står det fire
latterfylte barn og vagler på stolene sine.
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Mette og Aksel leker sammen. Torunn som er assistent
sitter sammen med dem. De har tatt et lavt bord og lagt et
teppe over. På Pegasus er det slått opp «Posisjoner».
Mette blir snudd med ryggen til bordet og Aksel skynder
seg under bordet. Når Mette snur seg kan hun ikke se om
Aksel er bak eller under bordet, men vil se om han er oppå.
«Hvor er Aksel?», sier Torunn med entusiastisk stemme,
og skyver talemaskinen litt nærmere Mette. Mette trykker
på symbolet «bak». «Nei», piper Aksel under bordet.
«Aksel er ikke bak», sier Torunn, «Hvor kan han være?»
Mette studerer skjermbildet og bordet. «Pip», sier Aksel.
Mette trykker på symbolet «Under», og Aksel spretter
fram og roper: «Det var rett, nå er det din tur!»

Late-som-lek med Pegasus
Det finnes flere aktiviteter i Pegasus som gir barn tilgang til
aktuelt ordforråd i late-som-lek/rollelek. Det vil ikke gi
barnet ubegrensede muligheter for at leken kan ta mange
ulike retninger, slik ofte slik lek gjør, men det er mulig for
barna å komme med innspill eller kommentarer innenfor et
leketema. Slik lek har en mer uforutsigbar struktur enn for
eksempel såpeboblelek, og er dermed noe mer krevende;
både for barn og voksne. Men øving gjør mester!

Kristoffer, Rune og Sofie sitter sammen med Gunn som er
avdelingsleder i barnehagen. Foran seg har de et lekefjøs
og en del husdyrfigurer. Ved siden av fjøset står Pegasus
med oppsettet «Bondegård». Gunn trykker på symbolet
«Mate dyrene», og sier: «Dyrene må ha mat». Hun tar
legomannen, setter en trillebår foran han og kjører mot
den ene kua, tipper «Noe» foran kua, og sier «Værsågod».
Rune strekker hendene mot Gunn og hun rekker legomannen til Rune som straks gjør det samme; trykker på
skjermen og tipper et lass foran en gris. Kristoffer følger
med på Rune. Gunn ser at han også har lyst. Hun trekker
skjermen nærmere Kristoffer og nikker oppmuntrende.
Han strekker hånden mot skjermen og trykker på «Mate
dyrene». Rune har ikke lyst å gi bort mannen sin, så Gunn
tar ei dame og ei bøtte som hun gir til Kristoffer. Sammen
mater de en hest. Sofie har til nå observert hva de andre
har gjort. Nå tar hun et etter et av dyrene og plasserer

47

dem inni fjøset. Gunn trykker «natt». «Natta, sove», sier
Sofie. «Ja, inni fjøset og sove», sier Gunn med entusiastisk
stemme. Og alle hjelper hverandre å sette dyrene inn i
fjøset. Kristoffer trykker på «natt». «Ja nå er det natt»,
bekrefter Gunn.

Noen ganger trenger man et større ordforråd enn det som
ligger på maskinen. Da kan man lage tematavler med
symboler på som en bruker ved siden av, eller supplere med
tegn. Ordforrådet i Pegasus er utarbeidet i samarbeid med
pedagoger som jobber med små barn. I kapittelet «Valg av
ordforråd» vil du finne gode tips når du skal finne ordforråd
til materiell som du lager selv.

Erfaringer fra prosjektperioden
De voksnes kunnskap og holdninger
Er det viktig for barnet å ha en aktiv rolle i lek? Er det viktig
at dette barnet får en måte å kommunisere på? Har barnet
noe å si utover her og nå? Kan hjelpemidler være med å
fremme et barns språkutvikling? Er kommunikasjon viktig
for utvikling på andre utviklingsområder? Er vi villig til å
bevege oss utenfor komfortsonen og lære noe nytt? Det var
stor variasjon i hvor mye hvert barn i prosjektet fikk
tilrettelagt og brukt Pegasus. Hos de miljøene som kunne
svare «ja» på spørsmålene som er nevnt ovenfor, var det en
motivasjon for å se mulighetene i hverdagen. Motivasjon er
en avgjørende faktor. For de aller fleste er tilrettelegging for
lek med barn som trenger alternative kommunikasjonsformer noe som er ukjent og som krever at man tilegner seg
en ny kunnskap. Det betyr at de fleste vil være mer eller
mindre usikre på hva de skal gjøre og om de gjør det riktig.
De som virkelig mente at det var viktig at barnet fikk
utviklet kommunikasjonen sin, gjorde en systematisk
innsats. De som ikke brukte Pegasus så mye at de ble
fortrolige med maskinen og innholdet på den, så ikke
mulighetene i hverdagen. De voksnes evne til, og glede av,
å leke var også en faktor som påvirket bruken. Når de
voksne syns det var gøy, så vakte det barnets interesse og
utholdenhet.
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Bruk av Peasus hjemme
De fleste foreldrene i prosjektet brukte Pegasus hjemme.
Noen hadde den stående på hele tiden slik at den alltid var
klar til bruk, andre brukte den sammen med barnet når de
selv opplevde at de hadde tid. Alle påpekte at det ikke er noe
som barnet skal sitte og underholde seg selv med, men at det
krever at de som er rundt inngår i samspillet. Mange
informerte den nære familien. Besteforeldre, tanter og onkler,
søsken, søskenbarn og venner til søsken ble introdusert for
Pegasus slik at de kunne bruke det i lek sammen med barnet.
Flere forteller at barnet var veldig stolt av maskinen, og at
det vekket nysgjerrighet hos besøkende. En mor sier det slik:
«Vi tenker at bruken av talemaskinen hjemme hadde
stor betydning for å hjelpe ham på vei til bedre
kommunikasjon, sammen med annet som PCS symboler,
tegn-til-tale og oppmerksomme, våkne voksne hjemme
og i nettverket vårt».

Andre barn ble veldig fort opptatt av innholdet i talemaskinen. Flere foreldre fortalte at de måtte begrense antall
barn foran skjermen, fordi når det ble for mange, inntok
barnet gjerne en passiv rolle. Mange foreldre beskriver også
at de måtte bruke tid på å venne seg til å bruke maskinen, og
at de måtte kjenne innholdet for å klare å gjøre det
interessant for barnet.

Bruk av Pegasus i barnehagen
I prosjektet vårt var det foreldrene som ble spurt om de ville
delta, og så ble barnehagene invitert i etterkant. De som ville
være med fikk akkurat den samme opplæringen som
foreldrene. Det var ikke alle barnehagene som var med fra
starten, og det var svært ulikt hvor mye barnehagene tok i
bruk Pegasus. Holdningene til de som jobbet med barnet i
barnehagen og ledelsen, var av avgjørende betydning for hvor
mye det ble brukt. Det var også av betydning om de ansatte
brukte datateknologi i egen hverdag og om de var nysgjerrige
og åpne for å prøve noe nytt. Hos de svakeste barna var det
mer avgjørende at de voksne var trygge på teknologien og
metodikken for å få til godt samspill. De ansatte i
barnehagene mente at personale som skulle jobbe med dette
burde ha «en viss sans for data», samtidig som de sier at det
er viktig å kaste seg ut i det og prøve.
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Her fungerte de voksne
som rollemodeller
for hverandre.

De barna som i dag bruker Pegasus mest funksjonelt er der
barnehagen har latt maskinen stå framme på avdelingen og
har hatt fokus på at den skal være tilgjengelig i alle
situasjoner der andre barn bruker språk. Barnet er i
barnehagen i en stor del av sin våkne tid, og tilgangen til
kommunikasjonshjelpemidler i barnehagetiden er av
avgjørende betydning. I barnehagen foregår det mye lek der
Pegasus kan inngå som en naturlig del. I de barnehagene
hvor bruk av Pegasus ble sett på som et spesialpedagogisk
tiltak som skal bedrives i timene til spesialpedagogen, fikk
ikke barnet mengdetrening nok til at Pegasus ble utviklingsfremmende.
En kritisk faktor for bruken var at barnehagene hadde gode
rutiner for overføring av kunnskap. I de barnehagene der
alle ansatte på avdelingen brukte Pegasus sammen med
barnet, var det minst sårbart med skifter. Her fungerte de
voksne som rollemodeller for hverandre. I den barnehagen
som best bevarte kompetansen gjennom personalskifte var
alle voksne i barnehagen informert, og alt de andre
foreldrene i barnehagen hadde fått informasjon på
foreldremøte. Her ble Pegasus brukt på fellessamlinger og
alle personale på avdelingen hadde ansvar for at den var i
bruk, og den var brukt som en naturlig del av lekemiljøet
på avdelingen.
Det er viktig at avdelingsleder og styrer er positive slik at
hele personalet får rette holdninger til å bruke talemaskinen,
sier personalet i denne barnehagen. Styrer vil også være en
nøkkelperson i forhold til å tilrettelegge for samarbeid og
overføring av kompetanse. Ved personalbytte er det en reell
fare for at den nye pedagogen er ukjent med taleteknologi,
men har mange gode idéer på andre metodikker som
han/hun kjenner bedre. Barnet kan da miste den
kommunikasjonsformen det har brukt tidligere, og må
begynne på nytt.

Samarbeid barnehage og hjem
Både foreldre og personalet sier at dersom bruk av Pegasus
skal ha maksimal effekt er det viktig at de jobber mot
samme mål. Flere foreldre peker på at barna er trette når de
kommer fra barnehagen og at det er lite tid til lek mellom
middag og leggetid. Både foreldrene og barnehagene
forteller at deres motivasjon for å bruke hjelpemiddelet ble
påvirket av hvor viktig de opplevde det var for den andre
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En god idé er
å ta egne videoopptak
og se på dem på
samarbeidsmøter.

parten. Barnehager som opplevde at foreldrene sjelden tok
med seg talemaskinen hjem, ble mindre motivert til å legge
ned innsats i barnehagen. Foreldre som opplevde at
barnehagen ikke ville lære seg å bruke Pegasus, eller der
personalsituasjonen var så ustabil at ingen visste hvordan
man skulle bruke talemaskinen, ble veldig frustrerte over at
barnehagen ikke tok barnets behov på alvor. Enighet om
hvordan man forstår vanskene til barnet og hva som er gode
tiltak, er avgjørende for at innsatsen blir stor nok til å støtte
barnets kommunikasjonsutvikling. Her er PP-tjenesten også
en viktig part med sine sakkyndige vurderinger og
kompetanse på veiledning.
For å oppnå en felles forståelse av barnets vansker og hva
som er de gode tiltakene er det viktig å treffes og utveksle
informasjon og synspunkter. Hva er barnet opptatt av
akkurat nå? Må vi lage noe kommunikasjonsmateriale selv
for å fylle barnets behov for å kommunisere? Hvilke valg
skal vi gi barnet? Hvor mye hjelp trenger barnet for å
lykkes? Hvilke personlige tilpassinger trenger vi å gjøre?
Det vil være viktig at foreldre og barnehagen har
samarbeidsmøter med jevne mellomrom hvor de diskuterer,
deler erfaringer og inspirerer hverandre.

Behov for veiledning
Tilgang på veiledning har vært helt avgjørende for
deltakerne i prosjektet. Målsetningen med dette heftet og
filmene er å gi noen svar på problemstillinger som
prosjektdeltakerne har møtt i utprøvingsperioden. Vi ser at
det var lettest å komme i gang for de som hadde barn som
hadde evne til felles oppmerksomhet før de startet, eller som
oppnådde det relativt raskt. Her ble barnet i mange tilfeller
drivende selv, og det var lettere for nærmiljøet å se at tiltaket
virket. De aller fleste som starter med bruk av taleteknologi
til så små barn vil ha behov for veiledning.
Det er lite erfaring i Norge når det gjelder å gi taleteknologi
til små barn, og mange vil oppleve at det lokale hjelpeapparatet har begrenset erfaring. Prosjektdeltakerne har
hatt stor glede og nytte av å møte hverandre og vise egne
videopptak av samspillsituasjoner. En god idé er å ta egne
videoopptak og se på dem på samarbeidsmøter. Det gir et
felles grunnlag for diskusjon og erfaringsutveksling. Da vil
en kunne jobbe fram en praksis basert på den tilretteleggingen som en ser fungerer i praksis.
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Tidsbruk
Pegasus inneholder en mengde ferdiglaget samspillsmateriale, og en av hensiktene med dette er at foreldre og
pedagoger skal slippe å bruke mye tid på å lage det selv.
Likevel vil det kreve tid å gjøre personlige tilpassinger og bli
kjent med innholdet i Pegasus slik at en velger ut det som
passer for barnet og at en danner seg et bilde på hvordan de
ulike samspillsaktivitetene skal utføres i praksis. Det er
også viktig at en setter av tid til samarbeid mellom foreldre
og barnehage.
Barn som skal bruke grafisk symbolkommunikasjon vil
trenge mer kommunikasjonsmateriell enn det som finnes i
Pegasus. Eksempel på dette kan være tematavler til
leksituasjoner eller rutinesituasjoner, eller enkeltsymboler
samlet i nøkkelhanker til å ha med seg ute. Barna bør ha
tilgang på «språket sitt» gjennom hele dagen. Det er
tidkrevende å lage nok kommunikasjonsmateriell til å fylle
barnets kommunikasjonsbehov. Ferdigprodusert materiell
kan bidra til å gjøre denne jobben enklere. I tillegg til det
man kan søke på hos NAV Hjelpemiddelsentral finnes noen
nettsider hvor en kan se og laste ned materiell som andre
har laget. Her er to slike nettsider:
www.ask-loftet.no
www.isaac.no
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Del 3
Informasjon

Hvordan få tak i kommunikasjonshjelpemidler?
Når et barn har kommunikasjonsvansker kan man søke NAV
Hjelpemiddelsentral om å få låne kommunikasjonshjelpemidler. For å få kommunikasjonshjelpemidler kreves det at
behovet er kartlagt og dokumentert. Det kreves også at en
navngitt person i miljøet rundt barnet tar et spesielt ansvar for
hjelpemiddelet. Søknaden må inneholde grundig dokumentasjon på barnets kommunikasjonsvansker. Pegasus er laget i
programmet Rolltalk Designer (tidligere Programsnekker), og
talemaskinen som skal brukes må støtte dette programmet.

Hvordan få tak i Pegasus
Pegasus inneholder bøker, og til bøker er det knyttet rettigheter. Så selv om Pegasus er laget i Rolltalk Designer og du
har denne programvaren, vil du ikke få åpnet Pegasus før du
har registrert barnet som låner hos Norsk Lyd- og
Blindeskrifts-bibliotek (NLB). Da vil du få tilsendt en kode
som gjør det mulig å åpne Pegasus, og ha den på lån så lenge
du ønsker.
For å bli godkjent som låner hos NLB trenger du å sende
en dokumentasjon på at barnet har behov for tilrettelagt
litteratur. Dette kan f.eks en lege eller en spesialpedagog gjøre.
Det er ikke strenge kriterier eller store dokumentasjonsbehov
som trengs for å bli låner.
https://www.nlb.no/bli-laner/meld-deg-inn

Webadresse for å få tilgang til filmer
https://vimeo.com/ondemand/pegasus

Prosjektgruppedeltakerne
Toril Kalstad:
Aina Ask:
Caroline Strømhylden:
Bodil Nordøen:
Anne-Merete Kleppenes:
Anita Sande:

Habiliteringstjenesten i Oppland
Abilia AS
Abilia AS
Statped vest
Statped vest
Statped vest
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