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Sammanfattning

Brodin, Jane och Thurfjell, Fredrik (1995) Bedomning av kommunikativ
formaga hos personer med utvecklingsstOrning. Tele Community.
Forskningsrapport nr 12 i serien Teknik, Kommunikation, Handikapp.
Lararhogskolan i Stockholm: Institutionen for specialpedagogik.

Detta är en delrapport i EU-projektet Tele Community, RACE 2033
(Research in Advanced Communications Technologies in Europe).
Projektet syftar till att studera om videotelefoni kan anvandas for att
utveckla den kommunikativa formagan och om tillganglighet till
telekommunikationer akar mojligheterna till social integrering. Denna
rapport fokuserar pa kommunikation och bedomning av den
kommunikativa formagan hos personer med utvecklingsstorning.

Kommunikation är en social process som bygger pa omsesidighet, dvs att
dela nagonting med en annan manniska. I realiteten innbar detta att dela
en kansla, handling eller erfarenhet. Idag finns fa instrument beskrivna
som fungerar nar det galler att bedoma den kommunikativa formagan hos
vuxna personer med utvecklingsstorning. Det bedomningsformular som
presenteras i denna rapport har utarbetats for att bedoma den kommu-
nikativa kompetensen hos 24 personer med mattlig utvecklingsstorning.
Formularet har fore anvandning utprovats av tio logopeder som arbetar
inom omsorgerna med vuxna personer med utvecklingsstorning.

Resultatet visar att ett bedOmningsformular endast kan fungera om flera
personer som kanner den funktionshindrade val deltar i sjalva
bedomningen. Inte minst viktig är den information som kommer frail
deltagaren sjalv.

SOkord: kommunikativ kompetens, bedomning, telekommunikation
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1

INLEDNING

Bakgrund

TeleCommunity är ett EU-project med inriktning mot telekommunikation.
Projektet startade 1992 och beraknas ayslutas i december 1995. I projektet
ingar forskarlag fran Belgien, Finland, Tyskland, Ir land, Nederlanderna,
Norge, Portugal, Sverige och Storbritannien. Av dessa arbetar fyra lander
med personer med utvecklingsstorning (Ir land, Norge, Portugal och
Sverige). Inom ramen for projektet provas videotelefoni for personer med
olika funktionsned-sattningar t ex dova och horselskadade, synskadade,
utvecklingsstorda och aldre. Flera av projektlanderna har inriktat sig pa att
erbjuda en speciell typ av service, t ex en central dit personer med
funktionshinder kan vanda sig for att fa svar pa olika fragor eller en
"overvakningscentral". De har saled, haft ett nagot annorlunda mal an det
svenska som varit inriktat pa kommunikation och integration. Detta beror
framst pa de skillnader som finns ayseende samhallets syn pa personer med
funktionshinder och deras mojligheter till integration i samhallet. Detta gar
att hanfora till vart sociala system och var lagstiftning.

Den svenska delen av projektet, "Videotelefoni for personer med mattlig
utvecklingsstorning", ar inriktad mot kommunikation och tillganglighet av
telefoni. Projektet är en direkt foljd av tidigare genornforda projekt om
stillbildstelefonering och telefax med personer med mattlig_ och gray
utvecklingsstorning samt personer med i vuxen alder forvarvade hjarn-
skador (Brodin, 1993, 1995). Namnda studier visade att for personer som
har ett daligt utvecklat tal ger bilden som komplement till ljudet ett gott
skid, eftersom bade syn och horselsinnena anvands samtjdi-gt som
informationskanal.

For TeleCommunity har en utrustning bestaende av en monitor med
kamera for overfOring av rorliga bilder och symboler, koncept keyboard
med overlagg anpassat for Pictogramsymboler, dokumentkaine?a, person-
sokare samt laserskrivare anvants. Projektet inleddes med ett pilotprojekt
med tva deltagare dar den tekniska utrustningen provades samt aspekter
fran anvandaren och personalen samlades in. Dessa lag sedan till grund for
huvudstudien i vilken 24 personer med mattlig utvecklingsstorning frail-sex_
dagcenter, tre i Stockholmsomradet och tre i Jonkopingsomradet, ingatt.

Det overgripande syftet med projeket har varit att stodja och uppmuntra
personer med utvecklingsstorning till kommunikation/samspel och att utoka
deras sociala natverk. Ett konkret mai är att belysa anvandamas behov av
saki. Projektets inriktning är bade individ- och samhallsorienterat. Med
detta menas att hansyn tagits till de enskilda individerna som ingar i
projektet och deras mojligheter att dra nytta av ny teknik men att det aven



är intressant ur samhallets synvikel att telekommunikationer ens
tillgangliga for alla medborgare i vart land.

Ma len for Tele Community kan formuleras pa foljande satt:

- att etablera och uppratthalla sociala kontakter
att stimulera och uppmuntra deltagarna att kommunicera mera

- att underlatta, stodja och forbattra kommunikation/samspel
att ha tillganglighet till telekommunikationer pa ett ordinart satt

- att stodja sjalvstandighet och integrering i samhallet

I projeket har data insamlats enligt foljande:

Probleminventering
identifiera och beskriva deltagarnas behov
identifiera och beskriva tillgAnglig service
genomforande av tva storre Iitteratursokningar (Brodin &
Magnusson, 1992, 1993)
genomforande av ett pilotprojekt

Urval av dagcenter, deltagare och, personal
6 dagcenter (3 i Stockholm, 3 i Jorikoping)
Kriterier for urval var; intresse av kommunikation, kontinuitet i
fraga om personal, utbildad pesonal och kunskap om tekniska
hjalpmedel.

24 deltagare med mattlig utvecklingsstorning
Kriterier for urval var ett uttalat behov av kommunikationsstod,
begransat socialt natverk samt intresse av personer i omgivningen

Persona len fran dagcentren utsags i samrad med forestandaren for
dagcentret

Utbildning av personal
Utbildning av personalen om kommunikation samt om
telekommunikation genomfordes vid projektstarten liksom
information om Tele Community

Introduktionsmoten med deltagare och personal
Tva separata moten ordnades - ett i Stockholm och ett i Jonkoping
Syftet med motena var dels att informers deltagare och personal om
projektet Tele Community dels att ge projektdeltagarna tillfalle
att beskriva sig sjalva och beratta vem de var
att beskriva sina intressen for att finna gemensamma referenser
att fa information om vilka andra personer som deltog i projektet

9
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Bakgrundsbeskrivningar av deltagarna baserade pa frageformullir
medicinska journaier
information fran foraldradanhOriga
personal fran gruppbostader
personal fran dagcenter

Intervjuer om kommunikation med
foraldrar /anhoriga
personal fran gruppbostaden
personal fran dagcentret
deltagarna

Intervjuerna genomfordes vid tva tillfallen
oktober-december 1993 samt september-december 1994

Bedomning av kommunikationsfdrmagan
(Thurfjell & Brodin, 1994)
Utarbetande av ett bedomningsmaterial
Utvardering av materialet bland logopeder
Individuell bedomning av kommunikationsformagan i samarbete
med anhoriga och personal
Utarbetande av individuellt traningsprogram

Sociala moten for att niirmare Mira karma varandra
Motena ordnades pa de olika dagcentren och var i borjan
nagot formella
I slutet av projekttiden overgick de sociala motena till fester och
m--a naturliga traffar med tillfalle att ata nagot gott och att dansa.

Utviirdedng av
Maluppfyllelse och revidering av traningsprogrammet

Telefonertngsprotokoll
Speciellt utarbetade protokoll for telefonering

Samtliga deltagare har av personal och anhoriga bedomts ha ett stort behov
av kommunikationsstod, da de har ett daligt utvecklat talat sprak och
anvander sig av alternativa kommunikationsmetoder. Urval av projekt-
deltagarna gjordes av personalen pa de inblandade dagcentren i samarbete
med projektledaren.
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Rapportens syfte och metod

Syftet med derma rapport dr att beskriva hur den kommunikativa bedOm-
ningen av projektdeltagarna i TeleCommunity har gall till och hur arbetet
med malsdttning och maluppfyllelseskalor har utvecklats. Ett centralt
begrepp dr kommunikativ kompetens.

Termen AAC (Augmentative and Alternative Communication) anvands
frekvent i texten och kan oversattas med stodjande och alternativ
kommunikation och hanfor sig till personer med funktionsnedsattningar.
.iltemativ skall forst& som alternativ till det talade och skrivna spraket.
Stodjande innebar ofta att ett tekniskt hjalpmedel anvands som stud for att
kompensera en nedsatt funktion eller for att underldtta mojligheterna till
kommunikation hos en person med tal- och kommunikationsstorningar.
AAC handlar om icke-verbal kommunikation eller om kommunikation hos
personer med mycket daligt utvecklat talat sprak. Forskningen inom AAC
har under 1980- och 90-talen alltmer uppmarksammats och utvecklats till
ett eget forskningsomrade. Frainfor alit betonas kommunikationen i ett
helhetsperspektiv, som innefattar den talhandikappade personen, kommuni-
kationspartnem och kontexten.

KOMMUNIKATION

Kommunikation kommer fran det latinska ordet communicare som betyder
att 'dela, att Ora gemensam. Kommunikation dr en social process som
bygger pa omsesidighet och innebar att man delar erfarenheter, kanslor
och handlingar. FOrmagan att kommunicera dr nagonting som man lär in
och utvecklar i samspelet med omgivningen (Bjorck-Akesson, 1992;
Brodin, 1991; Granlund & Olsson, 1987; Soderbergh, 1979). Detta innebar
i realiteten att barn successivt fOrvarvar formagan att kommunicera utifran
en medfodd beredskap till kommunikativ interaktion. Det krays en
samspelspartner som uppmuntrar till kommunikation, dr lyhord och ger
stud for ntt en person skall utveckla sin kommunikation och kunna paverka
sin egen situation. Samtidigt 'ars reglerna for socialt samspel och
kommunikation in (Lloyd & Beveridge, 1981).

Det finns manga olika satt att beskriva vad kommunikation dr, eftersom
olika synsatt ofta har sitt ursprung i en forsknings- eller en klinisk
tradition. Forskare Iran olika discipliner som psykologi, pedagogik,
lingvistik och sociologi ser pa kommunikation utifran sitt speciella
perspektiv och den som kommer fran en praktisk, klinisk verksamhet har
ofta ett annat perspektiv an den som t ex har en tcoretisk bakgrund.
"Kommunikation ar en av de manskliga aktiviteter som alla kanner till men
M kan definiera tillfredsstallande. Kommunikation är att prata med
varandra, television, att sprida information, var frisyr, litteraturkritik:
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listan ar andlOs." (Fiske, 1984, sid 11). Fiske gar betydligt langre i sin
definition av kommunikationsbegreppet an manga andra forskare och
inbegriper bade tecken, dvs konstruktioner eller handlingar som hanvisar
till nagonting speciellt, och koder, dvs system som bestanuner i vilken
relation tecknen star till varandra. En viktig skiljelinje mellan olika
definitioner tycks dock handla om graden av aktivitet hos den som vill
Overfara ett budskap eller en kansla och huruvida sjalva budskapet och
overforandet av detta ar intentionellt eller inte.

Senare tids forskning har visat att kommunikationspartnerns egenskaper
och kommunikationsstil har stor betydelse for det kommunikativa
samspelet (Brodin & BjOrck-Akesson, 1990; Culp, 1982). Manga forskare
ha en "vid" definition av kommunikationsbegreppet (t ex Preis ler, 1983)
vilket innebar att bade verbala och icke-verbala satt att kommunicera
inbegripes samt att hansyn tas till aven mycket svaga tecken till kommu-
nikation. En definition är att kommunikation innebar att alla verbala och
icke verbala uttryck i narvaro av andra manniskor är att tolka som
kommunikation (Brodin, 1991; Kylen, 1981; Scheflen, 1974). Detta
innebar att sjalva aysikten, intentionen, med kommunikationen inte tagits
upp som ett avgorande kriterium vid bedOmningen, utan att kommu-
nikation belyses ur ett helhetsperspektiv dar bada parter samt den
omgivande miljOn finns med. Speciellt viktig är denna vida definition av
kommunkationsbegreppet nar det galler barn och vuxna med utveck-
lingsstorning, inte minst beroende pa att dessa personer ofta aven har
tillaggshandikapp av varierande art och grad som ytterligare komplicerar
situationen.

For mer an 70% av alla manniskor med utvecklingsstorning är
kommunikation nagot svart och komplicerat (t ex Mirenda & Mathy-
Laikko, 1989) och ju gravare utvecklingsstorningen dr, desto svarare är
det att kommunicera sa att man blir forstadd av omgivningen. Inte sallan
kan t ex foraldrar och nara anhOriga tyda en svart handikappad persons
uttryckssatt, medan manniskor som inte }canner personen Maga har
svarare att forsta och veta vad han/hon forsOker fOrmedla. Detta beror
framst pa att kontexten, dvs i vilket sammanhang och i vilken situation som
kommunikationen forekommer, i stor utstrackning paverkar tolkningen av
budskapet. Genom de kedjor av associationer som uppstar i

samspelssituationer kan forvantan laras in och detta är en viktig komponent
i utvecklingen av kommunikationen. Johansson (1988) betonar att
kommunikation är ett samspel dar utvecklingen beror pa det svar som
barnet far av sin omgivning och att kommunikationspartnern dad& har ett
stort ansvar.

"Commmunication is based on the activity of individuals. All human beings
perform some kind of activity, e.g. breathing, blinking, body movements.
Communication requires that one person must perceive and interpret the
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actions of another person. An additional requirement is that an observer of
the action responds to the actions" (Granlund, 1993, sid 23). En viktig
komponent nar det galler kommunikation dr saledes aktiviteten, och
Granlund betonar att det krays aktivitet frail en annan manniska for att
man skall kunna to emot och tolka kommunikation. Det krays ocksa en
mottagare som aktivt visar att han uppfattat kommunikationen.

Utvecklingen av sprak och kommunikation är en social process, som har
sin utgangspunkt i barnets fOrsta skrik. Man kan urskilja tre olika nivaer
for att overfora information till andra; kommunikation, sprak och tal.
Kommunikation kan sagas innefatta bade sprak och tal. Spr Sic kan t ex ayse
kroppssprAk, gester, teckensprSk, men aven talat sprAk eller det skrivna
ordet raknas hit. Sprak kan sagas bests av ett system av symboler. Den
vanligaste formen av sprak är talet, men hit raknas Sven t ex skriftspraket
och teckenspriket. Med andra ord kan man saga att man gar frail det
generella till det mer specifika, frsn kommunikation till sprak.

Bruner (1983) betonar den vuxnes roll i sjalva inlarningen av sprak och
menar att samspelsmonstret bestammer barnets kommunikationsutveckling
och senare Sven sprakutveckling. Form, innehall och anvandning är
centrala begrepp i Bruners modell. Vygotsky (1981) betonar vikten av
relationer for kommunikativ utveckling och stodjer Bruner i betoningen av
den vuxnes roll vid inlarningen, vilket Mr anses som helt overforbart till
personer med utvecklingsstOrning, som ofta dr beroende av andra personer
i sin vardag. Vygotsky talar om den potentiella utvecklingszonen, som
endast kan nAs med hjalp av en vuxen. Det innebar i realiteten att en social
interaktion ses som vasentlig nar det galler barnets kommunikativa
utveckling. Aven Bates (1979) och Prutting (1982) menar att
kommunikation är ett medel for social interaktion och att sjalva samspelet
dr centralt. De betonar tre Komponenter som dr vasentliga for att utveckla
kommunikation: social och kognitiv kunskap (innehall), sprakliga regler
(form) och pragmatiska regler (anvandning).

Olika skolor i110111 kommunikationsomradet

Inom kommunikationsomradet firms tva framtradande skolor. Den ena ser
kommunikation som overforande av budskap och innefattar hur
meddelanden overfors och hur olika kanaler for overforing anvands. Har
studeras den specifika handlingen och kommunikation ses som en process.
Sjalva meddelandet overfors s5ledes i kommunikationsprocessen. Den
andra skolan ser kommunikation som skapande och handlar om utbyte av
betydelser. Den kallas for semiotik, dvs laran om tecken och betydelser
(Fiske, 1984).

13
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Kommunikation som process

Shannon och Weavers modell for kommunikation (1949) kan hanfOras till
processkolan. I deras modell presenteras kommunikation som en lin*
process med tre problemnivAer som ar inriktade pA tekniska problem (A-
nivAn), semantiska problem (B-nivan) och effektivitetsproblem (C-nivAn).
De tekniska problemen, dvs formen, handlar om hur exakt kommu-
nikationssymbolerna kan Overforas och detta var egentligen den
ursprungliga id& som Shannon och Weaver provade inom telekommuni-
kationsomrAdet vid forskningsavdelningen pA Bell Telephone Laboratories
i USA. Det handlade helt enkelt om att utarbeta ett satt att anvanda
kommunikationskanalerna inom teleomrAdet sa effektivt som mojligt, dvs
att stimulera till en okad anvandning och tillganglighet av telekom-
munikationsnatet. Den semantiska delen, dvs innehAllet, handlar om att
fOrstA betydelsen av de tecken och koder som Overfors och i dessa
sammanhang har kulturella och sociala skillnader stor betydelse for
tolkningen av ett meddelande. Det tredje problemomradet handlar om
effektiviteten, dvs hur effektivt den mottagna betydelsen pAverkar
beteendet. De tre nivaerna hanger samman och är omsesidigt beroende av
varandra. De har betydelse vid studier som inriktas pA att fOrbattra
kommunikationens exakthet och effektivitet (Fiske, 1984).

I Shannon och Weavers modell (1949) firms termen "brus" angiven som en
viktig komponent. Brus skall forstAs som det som intraffar i form av
storningar frail det att ett meddelande har lamnat sandaren till dess det
mottagits av kommunikationspartnern. Det kan handla om storningar i
form av ljud, ljus och beroring, dvs olika sinnesintryck som pAverkar
fOrstAelsen eller tolkningen av ett budskap. Shannon och Weaver menar att
brus i normala fall undanrojs genom redundans, dvs att vissa saker ar
forutsebara i givna situationer. Vi kan med andra ord fylla ut ett
meddelande utifrAn vAra erfarenheter tillsammans med allmanna
konventioner aven om vi inte kan uppfatta samtliga ord. Motsatsen till
redundans är entropi vilket innebar att nagonting är oforutsagbart och det
ger darfor svArare kommunikationsstorningar.

Den linjara processmodellen har aven tillampats av andra
kommunikationsforskare som Gerbner (1956). Jakobson (1958), Lasswell
(1948) och Gerbner (ibid) satter meddelandet i relation till den
"verklighet" som det handlar om och ser sjalva processen som tvA
alternerande dimensioner - den perceptiva eller receptiva samt den
kommunicerande eller "medel och styrning". Gerbner betonar ocksa att
tillgAngen till medier for kommunikation i realiteten är ett medel for att
utova makt och social kontroll. Att man har tilltrade till en
kommunikationskanal innebar inte nodvandigtvis att man har tillgAng till
den och kan utnyttja den. For att utifwa sin makt kan man med sprAket t ex
anvanda facksprAk eller "fikonsprAk" ("trendsprAk" med modeord som är

14
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svara att fOrsta for den som inte ar speciellt insatt i omradet) om man
Onskar utestanga nagon.

Ovanstaende modeller kan beskrivas som processmodeller. Det fins aven
andra forskare som anvander processmodeller i beskrivningar av
kommunikation, men med en betoning pa kommunikationens sociala behov
och dess roll i en social gemenskap (t ex Newcomb,1953; West ley &
MacLean, 1957).

Kommunikation som skapande av betydelse

For att kunna kommunicera krays att man kan skapa ett meddelande av
tecken (Fiske, 1984). Meddelandet far betydelse utifran de koder som
mottagaren anvander. Ju mer vi anvander samma teckensystem desto mer
kommer vara "betydelser" hos meddelandet att nanria sig varandra. Dessa
kommunikationsmodeller dr inte linjara, utan de dr strukturalistiska och
star for relationer mellan element i skapandet av betydelser. Semiotiken
riktar uppmarksamheten pa texten. Samtliga modeller inom semiotiken tar
upp tecknet, vad tecknet hanvisar till och hur tecknet anvands. De tva mest
inflytelserika modellerna kommer frail Peirce (1931-58) och De Saussure
(1974). Peirce talar om tre betydelseelement: interpretant, tecken, objekt.
Dessa har en inbordes relation och kan endast forstas i relation till
varandra. De serniotiska skoloma skiljer inte mellan kodare och avkodare
(sandare-mottagare). Interpretanten dr den mentala fOrestaIlningen hos
tecknets anvandare, oaysett om han dr talare eller lyssnare, fOrfattare eller
lasare, konstnar eller betraktare. Avkodningen dr enligt honom lika aktiv
och kreativ som kodningen. Peirce var mest intresserad av en persons
forstaelse av sina erfarenheter medan De Saussure var mest intresserad av
spraket. Semiotiken ser kommunikation som skapandet av betydelser i
meddelanden - antingen av kodaren eller avkodaren. Betydelsen dr
resultatet av det dynamiska samspelet mellan tecken, interpretant och
objekt. Peirce anvande tre teckenkategorier ikon, index och symbol. De
Saussure visade inget intresse for index (sambandet mellan tecknet och
objektet) utan var endast intresserad av symboler, eftersom ord är
symboler.

Syftet med att anvanda en teoretisk model! for att beskriva kommunikation
ar viljan att betona ett speciellt sardrag och soka samband mellan olika
inbordes sardrag.

Kodernas betydelse for kommunikationen

Koder är system i vilka tecken organiseras. Dessa system styrs av regler
som är konventionellt godkanda och overenskomna. De har ofta en
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gemensam social och kulturell bakgrund, vilket innebar att studier av
koder ofta betonar kommunikationens sociala dimension. Icke-verbal
kommunikation sker med hjalp av koder som gester, ogonrorelser eller
tonfall. Dessa koder är bundna till meddelanden om nuet och visar pa
mottagarons attityder, kanslor och asikter. Koder kan anvandas for att
markera turtagning och for att ge aterkoppling pa ett meddelande, t ex
genom att nicka med huvudet for att ge bifall.

Koder pa icke-verbal niva kan besta av kroppskontakt, narhet, orientering
eller placering, utseende, nickar, ansiktsuttryck, gester, kroppsstallning,
ogonrorelser och ogonkontakt samt ljud i olika former. Mest kand for att
ha betonat betydelsen av koder i sina studier av kommunikation ar
Bernstein (1973). Hans arbete har varit inriktat pa det talade spraket, men
kan aven tillampas i icke-verbala sammanhang. Senare har Bernstein dock
papekat att bruket av olika koder framfor alit handlar om sociala
relationer. I Bernsteins begrepp ligger ett vardeomdome vilket kan tolkas
som att kommunikationsformagan skulle vara battre om man anvande en
utvecklad kod an en begransad. Det finns dock ingenting som stodjer teorin
att en utvecklad kod skulle vara Ware endast annorlunda. Alla koder
forlitar sig pa konformitet, det vill saga en overenskommelse mellan
anvandarna som uppkommit genom konvention och anvandning, genom ett
avtal och genom ledtradar i texten.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den primara skillnaden mellan
processkolan och semiotiken är att den forst namnda vill uppmuntra till
forbattrad kommunikation medan semiotiken inriktar sig pa skapandet av
betydelser. Nar det galler kommunikation hos barn och vuxna med
funktionsnedsattningar har processen stOrst betydelse framst for att den ar
mer inriktad pa att forbattra kommunikationen, dvs är mer terapeutiskt
inriktad. Bada är viktiga for kommunikationsforskningen men en storre
overlappning mellan de olika skolorna horde vara mojlig istallet for
motsattningar mellan de olika skolorna.

Kommunikation och funktionshinder

Kommunikationsforskningen ager idag rum inom manga olika discipliner
och kan sagas ha en tvarvetenskaplig karaktar. Kommunikation kan
studeras ur ett sprakvetenskapligt perspektiv och inriktas da ofta pa att
beskriva strukturer i dialogen, satsen eller ordet, medan den psykologiska
forskningen belyser kommunikationen i ett utvecklingsperspektiv for
individen. Allt oftare ses idag kommunikation som ett samhallsfenomen
och diskuteras da utifran kommunikationsmojligheter baserade pa
kulturella och etniska forhallanden eller som en pedagogisk eller
terapeutisk fraga dar avvikelser identifieras och beskrivs i syfte att genom
atgarder lindra konsekvensen av en funktionsnedsattning. 1 manga modeller
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betonas idag samspelet mellan individer och situationsbetingelser. Bade
bakgrundsfaktorer och egenskaper hos individen har stor betydelse forhur
talaren. uttrycker sig. Hur budskapet fOrstas paverkas av lyssnarens
egenskaper och bakgrundsfaktorer (Hjelmquist & Stromqvist, 1983). Till
bakgrundsfaktorerna h6.1 relationerna mellan talare och lyssnare, den
aktuella situationen dar samspelet forsiggar och kulturella betingelser. De
individuella faktorerna utgors bl a av egenskaper som bestammer sattet att
bearbeta information men hansyn maste tas till bade individen,
samtalspartnern och den omgivande miljon. Kommunikation är en
integrerad del som bygger pa sammanlagda fardigheter. Det handlar om
omsesidighet och delad uppmarksamhet.

Den tidiga kommunikationen bygger pa ogon- och blickkontakt och fOr
personer med synskador blir detta patagligt. Blicken har en
samspelsinitierande funktion och visar ocksa nar ett samspel är ayslutat.
Cirka 80% av alla intryck erhalls genom synen och synen har stor
betydelse fOr barnets begrepps- och rumsuppfattning, t ex av fOremalens
placering i rummet. Personer med grava horseskador befinner sig ofta i
en annan situation nar det galler kommunikation. De far tidigt lara sig
teckensprak, som är deras forsta sprak och deras svarigheter uppstar
framst.par de fir tillsammans med andra manniskor som inte beharskar
detta. Aven motoriken har stor betydelse fOr kommunikationen. En nedsatt
rorelseformaga kan utvecklas till ett intellektuellt handikapp, eftersom
individen hammas av att inte kunna fOrflytta sig. MOjligheter till egen
forflyttning paverkar kommunikationsviljan och bidrar till tikad aktivitet,
flera sociala kontakter samt ger battre kropps- och rumsuppfattning
(Birath, 1985). Det uppstar ofta svarigheter nar personer med
talhandikapp kommunicerar med personer som icke talhandikappade.
Den talande dominerar i de fiesta sammanhang, tar storre utrymme i
samspelet, initierar ofta nya samtalsamnen och overfOr mer information.
Den som dr talhandikappad fOrsatts inte sallan i en svarsposition, dar ja
eller nej-svar farvantas. Ofta upplevs den person som har ett talhandikapp
som passiv och den som ar icke-talande eller har ett daligt utvecklat tal är
nastan alltid i underlage (Brodin & Larsson, 1989, Rowland, 1990).

Synen har, som tidigare namnts, stor betydelse, eftersom den ger
information om det rumsliga sammanhanget och objektens spatiala
egenskaper. Cirka 2/3 av alla personer med utvecklingsstorning har aven
ett eller flera tillaggshandikapp och svarigheterna att kommunicera Okar ju
svarare utvecklingsstOrningen dr. Av de personer som fir gravt
utvecklingsstorda har praktiskt taget samtliga kommunikationssvarigheter.
Av den anledningen är det dels viktigt med ett helhetsperspektiv pa
individen, dels med ett ekologiskt synsatt, dar hansyn tas till individ,
samspelspartner och miljo och hur dessa gemensamt paverkar utvecklingen
hos varje enskild individ.

1 '1
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KOMMUNIKATIV KOMPETENS

Kompetens kommer fran det latinska ordet "competere" som betyder att
vara tillracklig. Kompetens betyder enligt olika uppslagsbocker att aga
erforderlig duglighet eller tillracklig skicklighet eller formAga. Jamfor det
latinska ordet "habilis" som betyder att gOra duglig och som anvands om
&Order insatta fOr att kompensera funktionsnedsattningar hos barn och
vuxna.

Kolligian och Sternberg (1990) diskuterar kompetens och inkompetens -
verklig och upplevd - frAn barndomen till vuxenlivet. De visar bland annat
hur var egen formaga (att vara eller inte vara kompetenta) paverkar vart
upptradande och var psykiska halsa. Elkind (1990) menar att det finns en
diskrepans mellan tillskriven kompetens och verklig (sann) kompetens och
anser att manga manniskor som har en verklig kompetens ofta inte
erkanner sin kompetens. "Perceived fraudulence is a good example of the
discrepancy between socially attributed and self-perceived competence. In
the case of young children, unfortunately, the social ascription of
competence is indeed unwarranted. Society, in effect, puts young children
in the position of being impostors by attributing "impostors" abilities to
them that they do not possess." (ibid, sid 7). Det innebar att det som är
socialt accepterat och godkant som kompetens kanske inte av individen
upplevs som kompetens. Skillnaden mellan faktisk och upplevd kompetens
dr en realitet. Elkind (1990) betonar att kompetens är ett siibjektivt
begrepp som inte kan matas objektivt "Although certain kinds of
performance can be measured objectively, competence cannot be, because
competence is not itself an objective phenomenon" (sid 144). Han menar
vidare att vad som är kompetens i en kultur kan vara inkompetens i en
annan. Det handlar saledes inte bara om nivAer, utan aven om dimensioner
i frainfOrandet som kan variera i bedomningen av vad som är kompetens
eller inte. En individ som kanner sig inkompetent stravar ofta efter att bli
kompetent, men som alla motsatser ligger begreppen kompetens/
inkompetens tiara varandra. "When one is feeling very competent, one is
also vulnerable to the fear and negative experience of failures. The
perception of incompetence is not possible without certain expectations of
competence, and vice versa." (Langer & Park, 1990, sid 156).

Nar det galler personer med funktionsnedsattningar kan man dock tala om
en objektiv inkompetens i ett speciellt ayseende, t ex ett svArt rorelsehinder
eller en utvecklingsstorning. Denna inkompetens kan dock med trailing
eller med handikapphjalpmedel Ora personen kompetent utifrAn sina
individuella fysiska och psykiska fOrutsattningar. Langer och Park (1990)
menar att handikapp ger upphov till fragor om fysiska och psykiska
begransnmgar och de anser att den objektiva inkompetensen kan begransas
genom att man andrar kontexten i vilken beteendet uppstAr. Det handlar
enligt min mening i hog grad om att fa kontroll Over sin situation for att
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man skall kunna karma sig kompetent. Om man kompenserar for den
bristande funktionen kan saledes inkompetens vandas till kompetens.

Kommunikation fungerar olika beroende pa vem man kommunicerar med
och man visar ocksa olika fardigheter infor olika personer. Det innebar att
kommunikation dr, som tidigare betonats, nagonting som sker i en relation
mellan tva personer och detta omsesidiga utbyte av erfarenheter,
handlingar och kanslor gor att ingen kommunikationsakt är den andra lik.
Det handlar aven om vilka forvantningar man har pa varandra. Om man
inte staller nagra krav eller har nagra forvantningar pa barnets eller den
vuxne personen med utvecklingsstornings fOrmagor, kan detta bli
sjalvuppfyllande profetsior.

Form, innehfill och anvandning

Kommunikation bestar av tre vasentliga delar; kommunikativ form,
kommunikativt innehall och kommunikativ anvandning. Den kommuni-
kativa formen kan beskrivas som det redskap som anvands for apt uttrycka
nagonting, verbalt eller icke-verbalt. Det kan handla om blickkontakt,
kroppssprak, ljudframstallning, gester, teckenkommunilmtion, bild- eller
symbolkommunikation, talat eller skrivet sprak. 1.n etiklaste nivan for
kommunikation bestar av naturliga reaktioner, dvs reflexer, och signaler
(Kylen, 1983). En studie av sex gravt utvecklingsstorda flerhandikappade
barns kommunikation visar att barnen anvander ljud/vokaliseringar, mimik
och naturliga reaktioner for att uttrycka sin kommunikation. Nar det galler
att forsta bilder/symboler vet ingen av fOraldrarna hur mycket eller vad
barnen forstar (Brodin, 1991).

Det kommunikativa innehallet handlar om sjalva budskapet som overfors
och dr baserat pa individens erfarenheter, uppleveiser och kanslor. For att
ha nagonting att talc om krays att man har manga och olika erfarenheter
och bl a Kylen (1983) betonar vikten av att erbjuda/ge individer med
utvecklingsstorning upplevelser som de kan kommunicera om med andra.
Nar det galler gravt utvecklingsstorda flerhandikappade barn dr det ofta
primara manskliga behov som Styr, tillsammans med upplevelser och
kanslor. Studier har visat att det oftare är lattare att tolka barnens kanslor
an deras behov (Brodin, 1989, 1991). Samtliga sex barn, som ingar i
studien, visar nar de är glada, ledsna och missnojda. Foraldrarna tvingas
standigt att tyda sitt barns uttryck och de lar sig med wren att utifran
kontexten tolka barnets signaler. Ndr det galler barnens behov är det
endast trotthet som samtliga barn visar. Bjorck-Akesson (1992) menar att
barn med motoriska funktionsnedsattningar kan ha bristande eller
annorlunda erfarenheter att grunda sin begreppsvarld pa och att det kan
vara svart for omgivningen att vets hur denna ser ut. Hon pekar pa
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problemen att tyda barnets kommunikation och menar att ett stort
utrymme lamas for tolkningar hos samspelspartnern.

Den kommunikativa anvandningen handlar om hur man anvander sin
formaga, dvs i vilka situationer man kommunicerar. Barnet utvecklar olika
funktioner successivt (Halliday, 1977) och dessa kan indelas enligt fojande:

I. rumentell funktion (viljeyttring) "Jag vill ha"
2. Reglerande funktion (uppmaning) "Or sa har"
3. Interagerande funktion (samspel, bekraftande) "du och jag tillsammans"
4. Person lig funktion (vacka uppmarksamhet) "har är jag, se pa mig"
5. Imaginativ funktion (latsasfas) gat oss latsas att...."
6. Heuristisk funktion (utforskande) "talc om varfor"
7. Informativ funktion (informerande) "vet du att..."

En lig Halliday (ibid) utvecklas de fyra forsta funktionerna under barnets
forsta 1 1/2 - 2 an De fyra forsta funktionerna är situationsbundna och
forekommer ofta i en har-och-nu situation. Den instrumentella funktionen
utvecklas emellertid alltid forst. Barn med gray utvecklingsstorning och
flerhandikapp befinner sig ofta pa en kommunikativ niva som svarar mot
de fyra forsta funktionerna. Ovriga tre funktioner är mer komplexa och
ej bundna till en speciell situation. De uppstar inte heller i en bestamd
ordningsfoljd.

Form, innehall och anvandning kan inte ses som separata delar utan maste
ses som en helhet. Om en skada eller storning uppstar i nagon av dessa
delar paverkar det helheten (Bloom & Lahey, 1978).

AAC - Stodjande och alternativ kommunikation

Med alternativ kommunikation ayses en ersattning for eller ett alternativ i
forhallande till det talade eller skrivna ordet (Lloyd & Kangas, 1990). Med
stodjande (augmentative) kommunikation ayses att det ar ett tillagg, ett
komplement eller stOd, till det talade spraket. Idag forsoker man, som ett
led i habiliteringsarbetet, ofta kompensera en nedsatt kommunikations-
formaga med ett tekniskt hjalpmedel. Ett synsatt, som under langa perioder
praglat installningen tiil hjalpmedel for personer med utvecklingsstorning,
är att de inte har gladje av eller kan anvanda dessa, vilket dock inte har
flagon forankring i verkligheten.

Begreppet icke-verbal kommunikation anvands nar man t ex talar om
personer utan ett fungerande talat sprak och som har mojligheter att
kompensera ett talhandikapp med ett tekniskt hjalpmedel. Detta är dock
inte mojligt for alla barn med grava kommunikationssvarigheter. Ett
exempel är gravt utvecklingsstorda flerhandikappade barn som inte kan

20



14

anvanda eller inte formar talat sprak. De kommunicerar med naturliga
reaktioner och. signaler. Preis ler (1983) sager att "There has for a very
long time been an awareness that nonverbal behaviors play an important
role in human interaction, although many considered them too complicated
to investigate". Idag anvands termerna stodjande och alternativ
kommunikation var for sig endast i begransad omfattning, eftersom man
inom interaktionsforskningen fOredrar att anvanda begreppet A A C
"Augmentative and Alternative Communication". Storre delen av
forskningen inom detta omrade är behandlingsinriktad, vilket innebar att
man forsoker finna losningar pa tal- och kommunikationsproblem (van
Balkom, & Heim, 1990; Buzolich & Higginbotham, 1985; Calculator,
1990; Light 1985; Mirenda, 1990).

Begreppet kommunikativ kompetens

Kommunikativ kompetens ar ett begrepp som anvants av manga fofkare
nar det handlat om kommunikativa fardigheter (t ex Bjorck-Akesson,
1992; Bryan, 1986; Canale, 1983; Culp, 1982; Granlund, 1993; Hymes,
1972; Light, Collier & Pames, 1985; Savignon, 1983). Den kommuni-
kativa kompetensen kan utifran dessa forskare definieras som en formaga
att vara funktionellt tillracklig i den dagliga kommunikationen. Det
innebar att man maste ha bade kunskaper och fardigheter for att kunna
kommunicera. Mojlighetema till kommunikation paverkas av:

vakenhetsniva (paverkas t ex av medicinering)
uppmarksamhet (att dra till sig, rikta, uppratthalla)
auditiv och visuell tolkning
integrering av olika sinnesintryck
minnesfunktionen
motoriken
intellektuell formaga
emotionell stabilitet
motivation att kommunicera
vilja att kommunicera

Forskningen inom kommunikationsomradet har visat att hansyn maste tas
till alla delar av barns utveckling ni:ir man vager samman bedomningen-av
barnets kommunikation. Man kan saledes inte fOrvanta sig att barnets
kommunikativa kompetens skall ligga betydligt over barnets utveckling i
ovrigt. De olika aspekterna kan indelas pa olika satt, men vi har valt att
anvanda spraklig, social och kognitiv utveckling. Idag betonas ett
helhetsperspektiv och dar de (re delarna sammanfaller finns den
kommunikativa kompetensen. Kognitiv, social och spraklig utveckling
bildar en helhet. inom den sociala delen ligger aven relationerna mellan
individerna.
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Med andra ord kan man saga att dar kognitiv, spraklig och social
kompetens mots firms den kommunikativa kompetensen. Kommunikation
innebar att dela kanslor, erfarenheter och handlingar och involverar
individen, samtalspartnern och den sociala och fysiska miljon (Kylen,
1983).

Light (1989) definierar kommunikativ kompetens som att "being
functionally adequate or having sufficient knowledge, judgement or skill"
vilket innebar att ha en kommunikation som fungerar i vardagslivet. Man
kan har urskilja tre centrala aspekter av kommunikation:

a) Funktionalitet. Kommunikationen skall fungera i vardagslivet
b) Tillracklighet, lamplighet. Personen skall kunna svara pa ett lampligt

satt som omgivningen fOrvantar sig och fors*.
c) Kunskap, bedomning och formaga att kommunicera. Bade individens

och samspelspartnms behov och forutsattningar, och den fysiska
och sociala miljon paverkar.

Light (ibid) betonar att "communicative competence is a relative and
dynamic, interpersonal construct based on functionality of commmunica-
tion, adequacy of communication, and sufficiency of knowledge,
judgement, and skill in four interrelated areas: linguistic competence,
operational competence, social competence and strategic competence"
(Light, 1989, sid 137).

Den sprakliga kompetensen handlar om hur val personen beharskar den
sprAkliga koden. Det innebar att man mAste kanna till hur man skall
uttrycka sig for att bli forstadd. Det handlar saledes om "att knacka den
sprakliga koden" och att kanna till den kommunikativa formen (ljud,
kroppssprak, gester, symboler). Man maste aven ha ett kommunikativt
innehAll (dvs nagot att talc om) och veta pa vilket satt man anvander
kommunikationen for att motparten skall forsta vad man menar.

Den sprakliga koden handlar aven om komplexiteten i uttryckssattet, t ex
naturlig reaktion, signal, symbol/bild, symbolsystem eller ett utvecklat
grammatiskt sprak. Ett svart flerhandikapp i kombination med t ex ett
rorelsehinder medfor att komplexiteten i uttryckssattet manga ganger blir
paverkad. Att knkka koden kan for ett gravt utvecklingsstort barn vara att
lara sig hur man drar uppmarksamheten till sig och hur man kan paverka
omgivningen. Det innebar att for den som har en funktionsnedsattning kan
kommunikativ kompetens vara nagonting annat an for den som inte har en
funktionsnedsattning. Detta visar ocksa att kommunikativ kompetens ar
nagonting relativt, inte nagonting absolut.
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Olsson och Granlund (1991) antar att "nat. det Oiler komplexiteten i
'uttrycken sa är dessa inte relaterade till alder utan snarare till personens

allmanna utveckling kognitivt och till forekomst av olika tillaggshandikapp
eller funktionshinder." (sid 8). De anser att det är troligt att bredden i
formagan skiljer mellan barn och vuxna, eftersom barn har en mer
anpassad miljo och oftare anvander sin formaga an vuxna. En annan
tolkning som de gar är att sma barn kanske har en mer kompetent
omgivning an vuxna. Bada dessa antaganden ser vi som rimliga utifran
vara egna erfarenheter.

Nar det galler vuxna personer med utvecklingsstorning som bor i

gruppbostader kan man ofta notera en bristande formaga att kommunicera.
Manga av dessa personer har tidigare bott pa stora vardinstitutioner och
behovet av att kunna kommunicera har ofta inte varit det som varit mest
framtradande och inte heller prioriterats framst av vardpersonalen. Forst
under senare ar har detta behov framstatt som angelaget bl a darfor att
forskningen entydigt pekat pa betydelsen av kommunikation for
manniskors valbefinnaade. Fran borjan trodde folk i allmanhet och
speciellt befattningshavare inom omsorgsverksamheten att utflyttningen
fran en institution till en gruppbostad i sig skulle paverka .kommuni-
kationsformagan, men det krays betydligt mer an en ny miljo for att en
person som kanske aldrig tidigare haft mojlighet att pfiverka sin situation.
skall borja kommunicera. Bland annat krays att personen far ett annat
bemotande an tidigare, vilket betyder att det är omgivningens
forhallningssatt som maste forandras till skillnad flirt det tidigare
synsattet, namligen att forandra personen med utvecklingsstorning.

En longitudinell studie av en gravt utvecklingsstord flerhandikappad mans
kommunikationsutveckling och kommunikativa kompetens (Rrodin, 1992)
har visat att ingenting Milder av sig sjalvt. Mannen har bott pfi vardhem i
narmare 30 ar och ar vid vart forsta mote i 40-arsaldern. Anledningen till
vart mote ar att han skall flytta till en gruppbostad och att jag skall
dokumentera hans komm .nikation tiden fore och efter utflyttningen. Jag
har haft kontakt med mannen och hans anhoriga under wren 1986-1992.
Kartlaggningen av hans kommunikation visar att han kommunicerar mest
via foremal, visar vad han tycker om c.sch inte tycker om. Han bekantar sig
med foremal genom att skratta, vifta, stoppa saker i munnen och suga pa
derv. Man kan saga att han kommunicerar som bast nar han gar fram till
diskbanken, viftar med handen vid vattenkranen och tittar at personalens
hall. Detta tolkas av personalen som "jag vill dricka" och i denna situation
kan man tala om att han faktiskt uppvisar en kommunikativ kompetens som
fungerar i vardagen. Han kommunicerar emellertid mest nar han stoppar
saker i munnen, ett beteende som ingen i hans omgivning forsaker tolka pa
nagot satt. Det visar inte pa en kommunikativ kompetens och ingen i
omgivningen forstar eller forsaker forsta honour. Genom att alga fran
personens faktiska kommunikativa kompetens kan man rimligtvis utveckla
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kommunikationen, men det krays forst och framst en kartlaggning av
befintliga formagor innan strukturerade insatser salts in.

Hymes (1972) betonar att kommunikativ kompetens dr kontextberoende
och utvecklas i det sociala samspelet. Han far steel av Calculator (1990)
som anser att en funktionell kommunikation kan beskrivas som en
kommunikation som latt forst& av omgivningen och menar att en individs
kommunikativa kompetens endast kan utvarderas i det vardagliga samspelet
med andra. Cana le (1983) menar att vad som är kommunikativt
funktionellt beror pa kontexten, den handikappades formaga och
samspelspartners och det innebar att det som fungerar med val kanda
personer kanske inte fungerar med den som man kanner mindre val.
Kraven pa de individer som kommunicerar är olika utifran den situation
man befinner sig i och den kommunikativa kompetensen är dynamisk, dvs
standigt i fOrvandling.

For att kommunicera val i vardagslivet krays att man har sjalvfortroende
och att man vagar uttrycka vad man Onskar. Den som har en
funktionsnedsattning kan manga ganger uppleva detta som komplicerat.
Det handlar dels om att det tar betydligt langre tid att uttrycka sig, dels att
det ibland kan vara svart att uttrycka sig tillrackligt tydligt sa att
omgivningen kan tyda budskapet. Savignon (1983) menar att kommunika-
tivt fortroende pa sikt leder till en okad kommunikativ kompetens, vilket
verkar rimligt eftersom "traning ger fardighet".

Aven om man beharskar den sprakliga koden krays en teknik for att
overfora information. Den som är gravt handikappad har betydligt svarare
an andra att gOra sig h6rd och fa utrymme i kommunikationen. Inte minst
handlar det om den maktstruktur som finns i alla samtal och dar den som
har en funktionsnedsattning ofta befinner sig i ett underlage. Den
funktionella kompetensen kan matas i termer av lamplighet och hastighet
vid overforande av information menar Buzolich och Higginbotham (1985).
Detta synsatt gagnar inte personer som har svara funktionsnedsattningar,
eftersom bristen pa tid hos samtalspartnern ofta är ett av de storsta
problemen fOrutom att arten och graden av handikapp starkt paverkar
mojligheten att kommunicera.

Den funktionella aspekten handlar aven om hur olika funktionsned-
sattningar begransar mojligheterna till kommunikation och i vilken
utstrackning tekniska hjalpmedel kan kompensera och stodja bristerna
(Beukelman, 1991). Ett problem som ofta diskuteras ar vilken mojlighet
den som är handikappad har att paverka sin situation t ex att valja
hjalpmedel och hur hans/hennes kompetens tas tillvara. Anmarkningsvart
är att man ofta talar om "the third party perspective" i dessa sammanhang
nar det i sjalva verket borde vara sjalvklart att to htinsyn till den person det
handlar om, samtalspartnern och miljOn.
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Den sociala kompetensen innefattar de sociala reglerna for kommunikation
som ar nodvandiga att Tara in om man skall utveckla en kommunikativ
kompetens. Man maste ha tart sig hur man for fram ett budskap, hur man
initierar kommunikation, hur man tar sin tur, hur man ber om saker, hur
man protesterar osv. Dessa aspekter hanger i hog grad samman med
kontexten och samtalspartnerns forhallningssatt (Brodin, 1991; Light,
1985). Det handlar om sociolingvistiska aspekter t ex samtalsstrategier och
kommunikativa funktioner, men ocksa om sociorelationella aspekter t ex
interpersonella formagor. Man maste aven ha en strategi for att
kommunicera och lara sig kompensera saknade eller bristfalliga
funktioner.

BEDOMNING AV DEN KOMMUNIKATIVA FORMAGAN

I arbetet med att bedOma den kommunikativa formagan hos personer med
utvecklingsstorning stalls den som ska utibra den formella bedOmningen
ofta inf.& en rad svara fragor och overvaganden. Sarskilt är detta fallet om
den utvecklingsstOrde personen saknar konventionella medel och satt att
kommunicera med omgivningen och med den som utfOr bedomningen. De
egna uttrycken är ibland svarforstaeliga for omgivningen eller bara kanda
for en liten krets personer. Viljan och motivationen att kommunicera med
en okand person kan variera fran en person till annan och mellan olika
tillfallen (Brodin, 1991). Ofta uppger en personalgrupp att den
utvecklingsstorde kommunicerar mycket bra i vardagliga och mer kanda
sammanhang, men nar den formella bedomningen ska genomforas blir
resultatet ett helt annat (Brodin, 1993; Morse, 1988).

Det kan i hogsta grad upplevas som onaturligt for en person med
utvecklingsstorning att kommunicera och samspela med en totalt okand
person, i synnerhet nar dennes syfte är att testa och bedOma ens svarigheter
och fOrmagor att kommunicera. Dubbelheten och det paradoxala i

situationen gor ofta att den formella bedomningen inte kan genomforas
eller far ett i manga ayseenden tvivelaktigt resultat och osakert varde.
Foljden kan bli att nar resultatet presenteras for den utvecklingsstordes
personal eller anhoriga upplevs det som felaktigt eller motstridigt i manga
ayseenden. Etablerade fOrmagor och fardigheter far sallan utlopp genom
det formella testfOrfarandet (Morse, 1988; Thurfjell, 1989).

Den formella bedomningen mater i manga fall darfor mer formagan att
respondera pa den aktuella bedomningen vid det aktuella tillfallet an den
genuina formagan att samspela och uttrycka sig i vardagliga sammanhang.
Det ar tva mycket skilda saker att besvara fragan "Vad Ater du soppa
med?" da den tillfragade fOrvantas peka ut ran bild av tre alternativ an att
hamta rats bestick om personalen sager " Vi ska ata soppa idag. Kan du to
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fram skalar och skedar". Uppgifterna ar visserligen inte helt lika men det
är i den praktiska situationen som den utvecklingsstorde stalls infer de
verkliga problemen. Den formella bedomningen är en ovanlig situation for
den utvecklingsstorde, dar de typiska kannetecknen vid begavnings-
handikapp och utvecklingsstorning blir mer patagliga an i andra
sammanhang av mer vardaglig typ.

Bedomning av kommunikativ formAga hos personer med utvecklings-
storning fereslas av dessa skal genomforas pa andra satt, dar den verkliga
formagan att kommunicera mer kommer till uttryck. Den utveck-
lingsstorde far a en mer rattvis bedomning som tar hansyn till
handikappets sarskilda egenskaper och kannetecken. Vid bedomningen bor
man aven ta hansyn till den individuella.formagan att respondera pa testet
pa ett sadant satt att det verkligen är den egna kommunikationsformagan
som bedoms och inget annat.

Val av metod och bedomningsinstrument

Man kan i valet mellan olika bedomningsmetoder fraga sig hur den
faktiska kommunikationsformagan bast kommer till uttryck. En metod är
att utforma verktyg som mater den funktionella formagan, dar
bedomningen utfors av en sarskild person. I vanliga fall ar.denne person ej
en vardaglig bekantskap for den utvecklingsstorde titan en person som
enbart dyker upp i testsituationen/erna. Testet matte ta hansyn till detta och
utesluta de svarigheter som blir fallet, t ex att man inte är narmare
personligt bekant eller har ett fortroligt forhallande till varandra. Detta
staller stora krav pa den som konstruerar testet.

En annan metod är att Ora en indirekt bedomning, dar den kommu-
nikativa formagan bedoms via en annan person an den utvecklingsstorde.
Det kan vara personal, foralder eller annan person som kanner den
utvecklingsstorde val. Metoden ar att man tillsammans, bedomaren och
personal, gar igenom ett bedomningsformular och besvarar fragor som
riir den kommunikativa formagan. Forde len med denna metod är att den
utvecklingsstorde sjalv inte believer befinna sig i en konstruerad och i flera
ayseenden onaturlig situation. Kunskap kring kommunikationsformagan
firms dessutom ofta hos just de personer som vistas i den utvecklingsstordes
dagliga omgivning och kan harleda formella fragestallningar till konkreta
situationer pa ett fruktbart satt.

Nackdelen med metoden kan vara att den som utfor testet inte direkt
kommer i kontakt med den som ska bedomas och inte sjalv kan Ora en
liknande bedomning som den indirekta bediimningen har visat. Detta kan
dock avhjalpas genom att man ordnar informella traffar med den
utvecklingsstorde. Dessutom visar de senaste Arens forskning kring
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kommunikationshandikapp att formagan och motivationen att samspela
med andra varierar stort mellan olika personer och situationer (Brodin,
1994). Kommunikation bygger pa intresse for varandra och ett mer
fortroligt samtal har man nastan barn med flagon man kanner narmare an
den ofta ytliga kontakt man uppnar med ett enstaka besok hos en
utvecklingsstord pa dagcenter eller hemma. Man ska inte fOrvanta sig att
en person med utvecklingsstorning är intresserad av att samtala med en
okand person i alla sammanhang, odelat hur positiv och valvillig denne är.

Genomforande av kommunikationsbedomningar

Som fOrberedelse for och i ett tidigt skede av Tele Community
genomfordes bedomningar av den kommunikativa formagan hos samtliga
projektdeltagare. Kommunikationsbedomningarna var tankta att utgOra
basline, dvs en utgangspunkt och en slags nollinje, for projektdeltagarnas
uttrycksformaga i vardagliga sammanhang. Eftersom grunden for
projektet var att lata personer med mattlig utvecklingsstorning prova
tekniken att kommunicera med bildtelefoni, dar urvalet av deltagare
gjordes av personalen pa de berorda dagcentren, var det angelaget att
anvanda ett gemensamt instrument for att bedOma formagan att
kommunicera. Me llan projektdeltagarna farms stora interpersonella
skillnader vad galler begavning, erfarenheter, sociala fardigheter och
kommunikativ formaga.

Avsikten var att utifran den bedomda formagan till kommunikativa uttryck
utforma individuella traningsprogram i det konkreta arbetet med
telefoneringssessionerna senare i projektet. Ett annat syfte var att jamfora
huruvida den kommunikativa formagan utvecklades Over tid med
anvandandet av bildtelefonen, samt hur den egna kommunikationsfOrmagan
kom till uttryck under samtalen. Den senare delen bedOmdes vara sarskilt
intressant att studera, inte minst for att avgara om och hur satten att
uttrycka sig, fOrmagan till turtagning och andra samspelsroller utvecklades
over tid.

For att mata den kommunikativa formfigan utformades ett sarskilt
formular som bygger pa modellen med indirekt bedomning, via personer
som }canner den person som ska bedomas val (Thurfjell & Brodin, 1994).
Fordelarna med denna metod har namnts och med tanke pa projektets
upplaggning och gcogmfiska spridning var det den mest lampiiga
modellen. Formularet anvandes som komplement till intervjuer med
foraldrar, personal och den utvecklingsstorde deltagaren. Dessutom
anvandes insamlade data om deltagarnas sociala natverk, intressen samt
kommunikation. Kommunikationsbedomningen är saledes en del i ett
storre sammanhang.
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Utformning av bedomningsformular

Bedomningsformuldret (bil 1) som anvandes, BedOmning av kommunikativ
formaga hos personer med utvecklingsstorning (Thurfjell & Brodin, 1993,
reviderad 1994), var en modifierad och utvecklad variant av testet.
Bodomning av pragmatisk formaga (M. Nordstrom Walder & U. Astrom,
1993). Su-tat-re justeringar och anpassningar av testet gjordes for att passa
syftet inom Tele Community. Formuldret ayser att bedoma varje persons
kommunikativa uttryck, dess form, funktion och anvandning. Det ar
indelat i tre delar: samspelsroller, anvandning/syfte och alternativ
kommunikation. Inom varje del bedOms enskilda formagor som
exemplifieras av personalen med konkreta erfarenheter hur den person
som bedoms uttrycker sig i vardagssammanhang.

Under aysnittet samspelsroller bedOms fOrmagan att to initiativ till
samspel, svara pa andras initiativ till samspel, formagan att upprduhalla ett
samspel, dvs turtagning och s k. cohesive function, samt om personen
brukar vara den som ayslutar ett samspel. For varje formaga anges om
formagan existerar, inte existerar eller existerar bland. Om formagan
existerar exemplifieras i vilka situationer den brukar forekomma.

Under aysnittet anvandning/syfte bedoms det funktionella innehallet i de
kommunikativa uttrycken. Dvs vilken aysikt och mening som ligger bakom
vad personen fOrmedlar. Avsnittet dr det mest omfattande av testet, vilket
bl a ayspeglar en ny inriktning pa hur man numera bedomer sprak- och
kommunikationsfOrmagan hos personer med olika typer av funktions-
hinder. Tonvikten laggs mer pa innehallet i det som uttrycks an hur det
framfors, dvs vilken form som anvands.

I detta aysnitt bedoms formagan att acceptera och avvisa erbjudanden om
ett formal eller en aktivitet, formagan att valja mellan tva
foremal/aktiviteter och om personen brukar fraga efter ett visst
foremal/aktivitet. For vane del anges om formagan forekommer..eller inte
eller bara ibland, samt exemplifieras till form och situation. Aven mer
sociala syften som att halsa/saga hej da, pakalla uppmarksamhet, vaxla
uppmarksamhet mellan en person och ett foremal/aktivitet bedoms liksom
vilka kanslouttryck personen har samt om alla personer i omgivningen
vanligen kan tolka dessa uttryck. lnom dessa omraden dr den personliga
kannedomen om varje bedomd person oundgdnglig och en forutsattning
fOr att kunna bedomas. Inte minst galler det uttrycken som tolkas som
emotionellt betingade.

Vidare bedoms i testet formagan att forsta och folja instruktioner samt om
personen forstar vardagliga samtal, efterfragar och ger information till
samtalspartnern, spontant kommenterar foremal och handelser samt hur
detta uttrycks. Andra formagor dr hur personen gar fOr att fortydliga ett
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uttryck som inte forstas av omgivningen, samt om personen sjalv ber om
ett fortydligande nar han/hon inte Rim* vad andra sager. (Denna formaga
till reparation av ett samspel är intressant att utrona, inte minst rned tanke
pa hur den kan ha betydelse for hur samtal i telefon "lyckas". Det som
kannetecknar ett telefonsamtal är ju bl a att all information om den man
pratar med inte foreligger, t ex utseende och kanslolage. Det är inte givet
att samma faktorer paverkar samtal i bildtelefon och är darfor intressant
att studera vidare).

Slutligen bedomer denna andra del av formularet i vilka situationer
personen kommunicerar mest, dvs anvander flest uttryck, samt i vilka
situationer och med vilka personen i fraga kommunicerar mest frekvent
och bast med. Det senare ar vardefullt att utrona eftersom, vilket redan
namnts, den kommunikativa formagan .och intentionen varierar hogst

Avasentligt mellan situation och person. Aven har är det vardefullt att fa
information fran personer som kanner den som bedOms val och kan ge
exempel fran vardagliga sammanhang.

Den sista delen av formularet ayser att bedoma anvandandet av alternativa
kommunikationssatt som teckenkommunikation, bild- och symbolbaserad
sadan och bruk av tekniska kommunikationshjalpmedel. Fragorna galler
om alternativa uttryck anvands, i vilka situationer och med vilka personer
dessa vanligen anvands.

Sammantaget ger formularet en bred och oversiktlig bild av hur personen i
fraga kommunicerar, vilka uttryckssatt som anvands och kring vilka
amnen, behov och syften personen vanligen samtalar. Formularet har
karaktaren av allman beskrivning av den sprakliga och kommunikativa
fOrmagan och kan anvandas i olika sammanhang dar dessa formagor är av
intresse att utrona. Det är darfor anvandbart inte bara med tanke pa syftet
med TeleCommunity. Sedan formularet utformades har aven en grupp
logopeder fatt lamna synpunkter och foresla andringar for att det ska
kunna anvandas aven i andra sammanhang. Flertalet av dessa har varit
positiva till testets utforande och har ansett att det är anvandbart som en
allman beskrivning av utvecklingsstordas satt att fOrsta och kommunicera
med sin omgivning.

Testet tar cirka en till en och en halt' timme/person att utfora och vacker
samtidigt en rad fragestallningar som ofta är givande och utvecklande for
alla inblandade. Det vacker fragan om varje persons individuella
forutsattningar for att forsta tal och kommunikation och är samtidigt
introspektivt, dvs de som tillfragas i egenskap av personal pa dagcenter
eller boende tvingas reflektera over sammanhang och situationer sorn
vanligen rtiner foga uppmarksamhet. Under testets genomforande uppstar
diskussioner som upplevs som fruktbara och utvecklande for personalens
egen kompetens, medvetenheten om kommunikativa sammanhang och de
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betingelser och forutsattningar som är av betydelse. Pa sa vis har
formularet aven en pedagogisk och kunskapsforhojande bieffekt som
visserligen varierar fran ett tillfalle till ett annat, men inte desto mindre är
yard att beakta. Det bar i sammanhanget namnas att den som fran
projektets sida genomforde bediimningarna inledde med en allman
genomgang av grundtankarna bakom testets utformning och innehall.

RESULTAT AV KOMMUNIKATIONSBEDOMNINGARNA

Bedomningarna genomfordes med personliga besak pa varje dagcenter
under september-oktober 1993. Varje bediimning gjordes av personal fran
Tele Community och med den personal pa varje dagcenter som bedomdes
ha bast kannedom om respektive projektdeltagare. Vid nagra tillfallen
deltog aven den som pa dagcentret var huvudansvarig for projektet. Efter
bedomningarna gjordes en kortare sammanstallningav resultatet som gay
en oversiktlig bild av deltagarens kommunikation. Over lag kan sagas att
bedomningarna ger en utomstaende god kannedom om varje deltagare.
Sammanstallningen är med nodvandighet kortfattad och generaliserande
men innehaller rikligt med exempel pa kommunikativa uttryck fran
vardagliga situationer. Den visar hur deltagarna anvander kroppsuttryck
som blick, gester, tecken for att kommunicera och for somliga aven
regelratta alternativa kommunikationssatt som teckenkommunikation,
pictogrambilder och blissymboler. I nagra fa fall har man aven anvant
tekniska hjalpmedel som pratapparater (Macaw) och kvartur. Flertalet av
dem som anvander alternativa kommunikationssatt har haft tecken-
kommunikation och pictogrambilder som huvudsakligt uttryckssatt. Ett
fatal har anvant Bliss, andra har haft blissymboler tidigare, men slutat
anvanda sadana.

Farmagan att kommunicera är relaterad till personliga faktorer,
begavning, kommunikativ "intentionalitet", dvs initiativformaga och lust
att samtala med omgivningen, samt till rent fysiska forutsattningar. Ett
fatal av projektdeltagarna har forutom sitt forstandshandikapp aven ett
rorelsehinder (7 st) vilket innebar sarskilda svarigheter att kommunicera.
Rorelsehindret har aven stor betydelse for omgivningens mojligheter att
tolka kroppsliga uttryck som handlingssekvenser, signaler och
gester/tecken. Det staller stora krav pa omgivningen for att kunna ran
tolka och avgara vad som verkligen är ett intentionellt uttryck och vad som
kanske bara är en ofrivillig kroppsrorelse. Det ligger i sakens natur att det
dagligen sker felaktiga tolkningar och overtolkningar av handikappade
personers uttryck, vilket ofta upplevs som mycket frustrerande for
personalen. Man kan naturligtvis anta att detsamma galler for den
funktionshindrade, sarskilt om det sker rikligt med undertolkningar fran
omgivningen. Dvs om man inte som personal är receptiv och uppfattar
forsok till kommunikation.
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Generellt kan sagas att den personal som genomforde bedomningen var
mycket engagerad och intresserad av projektdeltagarna. De lade ner stor
mOda for att forsoka forsta personliga uttryck och aven mycket sma
initiativ till kommunikation. Persona len visade ocksa stor kunskap om den
enskilde och hans/hennes personliga uttryckssatt. Genom att stalla sina
erfarenheter om det konkreta anvandandet, sarskilt formerna for uttryck, i
relation till nya fragestallningar som testet forde pa tal (samspelsroller,
syften/anvandning) kunde personalens kannedom om den enskilde anvandas
for att utrona sadant som tidigare varit okant eller kanske mer oreflekterad
kunskap. Den enskildes kommunikationsuttryck tick delvis en ny innebord
nar personalen besvarade fragor om pa vilket sat, i vilka situationer och
med vilka syften de bedOmde att personen kommunicerade samt inte minst
vilka olika samspelsroller som forekom. Det som ytterst sker genom denna
typ av kommunikationsbedomning At- darfor ett slags systematisering av
kunskap hos de som genomfOr testet. Det abstrakta resonemanget blir
konkretiserat genom det enskilda exemplet som ibland aven kan
generaliseras till allman kunskap om hur uttrycken forekommer i olika
sammanhang med olika syften.

Det betyder att en person som kanske bara har ett litet antal uttryck, t ex
gester och kroppsatborder, Ana kan kommunicera kring ett stort antal
amnen och i flera olika syften. Kunskap om den enskilde och det
situationella anvandandet leder till en battre fOrstaelse for varje uttryck.
Situationen avgor vad som ayses. En atbOrd med ena armen kan i en
situation betyda "Kom hit och hjalp mig" medan det en annan gang kan
betyda "Titta dar borta" och i ett tredje fall innebara "Hur mar du da?" Det
kan forstas aven vara ett svar pa en fraga som stallts. Man behover alltsa
inte nOdvandigtvis ha ett stort forrad av uttryck/former for att kunna prata
om olika saker, aven om det underlattar for tolkningen. Det vasentliga är
att personer i omgivningen kan tanka sig att uttrycket har olika innebord,
syfte och intention.

Poangen med denna typ av fragestallningar Ar att de staller det enskilda
kommunikativa uttrycket i en relativ position. Betydelsen avgors av
situationen och ytterst är det forstaelsen i sammanhanget, tolkningen, som
avgor om och hur budskapet uppfattas av omgivningen. SA Ar fallet i all
form av mansklig kommunikation och interaktion, inte bara nar det galler
utvecklingsstordas formaga. Det Ar den situationella forstaelsen och
sammanhanget som avgor hur framgangsrikt ett samtal blir. Med
hummanden, blinkningar och huvudrorelser visar vi att vi fOrstar och en
vridning pa axeln kan for motparten indikera att man borjar bli °Wig och
inte har lust att lyssna sa lange till. Det staller sarskilda krav pa personer
som arbetar med funktionshindrade just dad& att de sma nyanser som
avgor ett uttrycks uppfattbarhet och innebOrd ofta sker pa ett icke
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konventionaliserat vis. En huvudvridning kan vara ett uttryck med sarskild
innebord men lika garna barn vara en huvudvridning!

Flertalet av projektdeltagarna anvande sig av ljud, tal och gester for att to
kontakt och for att svara pa andras initiativ till samtal. De fiesta kunde
valja mellan tva alternativ om sa erbjods men bars en mindre del brukade
sjalva begara en sak eller en viss aktivitet.

Tabell 1. Samspelsroller N= 24

Kommunikation/funktion ja nej

Tar eget initiativ till samspel 22 2
Svarar pa andras initiativ till samspel 24 0
Uppratthaller samspel med andra 16 8
Avslutar samspel 14 10

Kommentar: Flertalet projektdeltagare tar initiativ till samspel och svarar
aven pa andras initiativ till samspel. Formagan att uppratthalla ett samspel
beharskas aven av flertalet personer, medan det ar aysevart mycket svarare
att aysluta ett samspel under ordnade former. De satt pa vilka personerna
tar initativ samt svarar, uppratthaller och ayslutar samspel varierar
alltifran blickkontakt, kroppsrorelser, mimik, gester, ljud och ord.
Uttrycksatten beror pa saval motorisk, kognitiv som pa spraklig formaga.
Varje individ kommunicerar utifran skilda grundforutsdttningar, vana samt
beroende pa situation och person.

Tabell 2. Anvandning/syften N= 24

Kommunikativ anvandning ja nej

Har metod att acceptera/avvisa foremal/aktivitet 24 0
Kan valja mellan tva eller Hera foremal 24 0
Fragar efter foremal/aktivitet 21 3
Ha lsar, sager hej da 24 0
Pakallar uppmarksamhet 22 2
Vdxlar fokus mellan person och foremal 18 6

Kommentar: Samtliga har alltsa etablerade satt att acceptera och avvisa ett
erbjudande om ett foremal eller en aktivitet, t ex att tacks ja till en viss
matratt, svara att man dr intresserad av att ga ut och ga eller att spela ett
spel. De satt som anvands for att visa detta varierar och beror pa person
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och situation. Anmarkningsvart manga &Agar efter en sarskild sak eller
aktivitet, har ett uttryck for halsning och pakallar uppmarksamhet kring
sig sjalva. Uttrycksformerna varierar men personalen uppger att de oftast
uppfattar satten att to kontakt och kan skilja mellan vad som dr en fraga
och vad som ar ett uttryck for att bli uppmarksammad som person.
Formagan att vaxla uppmarksamhet mellan en aktivitet och en person i
omgivningen Ar svarare, men det stora flertalet klarar Aven detta.

Tabell 3. Att forsta och bli forstadd

Fr Aga och informera

N= 24

ja nej

Visar kanslouttryck 23 1

Ger information till samtalspartner 22 2
Fragar om information 18 6
Kommenterar spontant handelser 22 2
Forsaker fortydliga om han/hon ej blir forstadd 14 0
Ber .,,In fortydligande om han/hon ej forst& andra 9 15

Kommentar: De fiesta projektdeltagare visar tydligt skillnad mellan olika
kanslolagen med mimik, kroppsrorelser, grAt, skrik och ord. De fiesta har
adekvata kanslouttryck som av personalen kan kopplas till genuina
upplevelser. Ibland beskriver personalen att det Ar svart att veta vad som
orsakar ett kanslouttryck eller vad som upplevs som ett satt att fa
uppmarksamhet frail omgivningen. Hera personer beskrivs som jamna till
humoret men nagon enstaka person anses sallan visa kanslouttryck.
Flertalet av personerna har formagan att ge och efterfrAga informationoch
att kommentera saker och handelser. Vilken information personerna ger
och vad de frAgar om varierar, liksom de satt de anvander for att na sina
mAl. Det sker utifran motivation, situation, utvecklingsniva och personliga
forutsattningar. Att kunna fortydliga med ord, gester eller tecken nar man
inte blir forstadd Ar svarare. Somliga tar till olika knep som att visa pa
foremal, medan andra ger upp efter en stunds forsok. Annu fArre ber om
ett fortydligande, dvs fragar om eller sager va?, nar de inte forstar vad
andra sager.
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Tabell 4. Alternativa kommuniktionssatt (AAC) N= 24

Kommunikationssatt ja nej

Alternativ kommunikation (tecken, bilder) 9
Har haft i mindre an tre ar 0
Har haft i mer an tre ar 19
Har mindre an 10 st (tecken, bilder o dyl) 7
Har mer an 10 st (tecken, bilder o dyl) 12

5

Kommentar: Flertalet deltagare anvander nagon form av alternativ
kommunikation i form av tecken, pictogram, blissymboler eller bilder. De
fiesta har anvant dessa kommunikationsmetoder i mer an tre ar, men har
ett begransat antal uttrycksformer, mellan 10 - 20 st bildsymboler eller
tecken. Tva personer har mellan 50 och 100 symboler.

De vanligaste alternativa uttryckssatten som deltagarna anvander ar tecken
och pictogrambilder och dessa anvands i vardagliga situationer bade pa
dagcentren, i gruppbostaden och i forfildrahemmet. Ib land anvander
personalen pa dagcentren tecken for att fortydliga talet i mer strukturerade
sammanhang, t ex vid samlingar och liknande, och arbetstagarna forutsatts
da imitera tecken och gester. Det mer spontana anvandandet av tecken och
bilder varierar fran person till person. Somliga anvander dessa frekvent
medan andra enbart anvander nagra fa tecken och bilder och i begransad
omfattning.

Tre personer har egna s k talapparater, kommunikationshjalpmedel med
inspelade meddelanden som representeras av bilder eller symboler. Dessa
nyttjas som komplement till andra uttryckssatt.

Bedomningen av arbetet med att satta upp mal och att uppfylla dessa
gjordes enligt ett sarskilt formular, dar det utforda arbetet skattades enligt
en skala pa fem nivaer:

- 2 samsta mojliga i detta sammnhang
1 samre an forvantat
0 forvantad niva

+I battre an forvantat
+2 optimalt i detta sammanhang

Malen for varje deltagare relaterades till det uppnadda resultatet och
varderades enligt skalan: om malet var uppnatt erholls niva 0, forvantat
resultat, var det battre erholls + 1 eller + 2. Om resultatet var samre an
forvantat erholls - 1 eller - 2. Varderingen gjordes av personal vid
dagcentren i samarbete med en legitimerad logoped fran projektet.
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Malbeskrivningar och maluppfyllelseskalor

Avsikten med kommunikationsbedamningarna var att de skulle ligga till
grund for det fortsatta arbetet med att ringa med bildtelefonerna. Utifran
varje enskild deltagares forutsattningar skulle individuella malbeskriv-
ningar med konkreta mal att arbeta efter, goras. Dessa kunde besta av
kvantitativa matt som att ringa ett visst antal ganger under en vecka eller
vara mer kvalitativt inriktade. Ett mal, for en person som ofta hade en
benagenhet att sjalv kommunicera mycket men brydde sig mindre om vad
motparten sa, skulle kunna vara att i hogre grad successivt borja to del av
vad samtalspartnern talade om. Dessa kvalitativa matt skulle Mien kunna
handla om samtalets innehall, val av bildsymbol, samtalsamnen, turtagning
och initiativformaga.

Malbeskrivningar gjordes for varje deltagare. Forst gjordes en mer allman
bcskrivning som tog fasta pa starka respektive svaga sidor i den enskildes
kommunikationsformaga, enligt tidigare gjorda bedomningar. Ett exempel
kunde vara att NN skulle utveckla fler uttryckssatt for att lattare bli
fOrstadd nar han/hon talade. Men rorde framst form och innehall i

kommunikationen. Ett annat mal utgick mer flan anvandandet av
kommunikationen och syftade till att ge NN fler mojligheter att anvanda
befintlig kommunikationsfOrmaga. NN behovde fa mojlighet att skaffa fler
vanner och utveckla sitt sociala natverk.

Dessa allmanna beskrivningar sandes till personalen pa dagcentren for
synpunkter och revidering. Genomgaende godkandes malen men med
smarre justeringar...Darefter. utarbetades mer detaljerade mal for varje

Aenskild deltagare. Aven dessa sandes till personalen for godkannande.
Varje mai beskrevs i konkreta termer och skulle vara uppfyllda efter en
bestamd tid. Samtidigt beskrevs hur personalen metodiskt skulle ga till
vaga for att arbeta mot malets uppfyllande.

Exempel 1: Tore

Allmant handlar malen om att bredda befintliga uttryckssatt, att locka Tore
att fortsatta samtala trots problem och att lyckas Ora sig forstadd.

Mal. Tore bor efterhand kunna samtala med fler personer i projektet,
kunna anpassa sina atnnesval och samtalstyp - dvs berattande,
kommenterande, fragande och svarande - till den person han pratar med.
Genom sted fran personalen forvantas Tore se sina mojligheter och
resurser att fora ett samtal vidare och inte ge upp nar problem uppstar. Det
är ocksa vasentligt for Tore att kunna prata om nya saker genom att byta
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overlagg pa konceptplattan och anvanda alla sina uttryckssatt. Det är ocksd
ett mal att Tore borjar stalla fragor till motparten.

Metod. Foljande instruktioner gays till personalen ayseende Tore:

Anpassa bildOverlaggen och Ora fler overlagg vid behov.
Forbered ett samtal genom att prata om vad han vill beratta om.
Planera vilka overlagg som kan anvandas beroende pa samtalspartner
och Name.
Ge stottning - till en borjan uttalad men efterhand mer som
psykologiskt stod - och patala hans starka sidor och mojlighet att
Rim in nya amnen, byta overlagg och anvanda hela sin
uttrycksformaga.
Uppmuntra Tore att stalla fragor.

Exempel 2: Asa

Mal 1. Allmant handlar malen om att Oka initiativen till samtal. Asa ska
successivt ta fler egna initiativ att ringa.

Metod. Foljande instruktioner gays till personalen ayseende Asa:

Uppmuntra till att ringa genom att stalla fragor, vem hon vill ringa
till, vad hon vill beratta.
Titta pa bildoverlaggen och prata om vilka bilder hon kan anvanda
for att beratta en viss sak.
Minska det direkta stOdet efterhand och invanta Asas egna initiativ.
Om initiativen drojer, puffa pa genom fragor och uppmaningar.
Anpassa stodet efter situationen.

Mal 2. Ma let handlar om att anpassa Asas samtalsamne efter samtalets
innehall.

Metod. Foljande instruktioner gays till person: ' ayseende Asa:

Uppmana Asa att titta var: motparten sager/vilka bilder som skickas.
Notera om hon fOrstar bilden och inneborden.
Uppmuntra Asa till att svara med en bild fran hennes eget overlagg
och som passar in pa vad motparten har sagt.
Lat samtalet utvecklas och ta ny fart.
Byt om sa behovs bildoverlagg under samtalets gang.
Papeka for Asa att hon kan saga en sak med en bild fran ett annat
overlagg. Kanske tar hon efterhand spiv initiativ till att byta
overlagg.
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Ma len bedomdes och godkandes av personalen vid dagcentren. Meningen
var sedan att personalen skulle arbeta med stud till deltagarna enligt de
beskrivna malen och metoderna int.& och vid varje telefoneringstillfalle.
Forfarandet byggde pa regelbunden och kontinuerlig utvardering av
malen, metoderna och modifiering av dessa om sa kravdes.

Persona len skulle arbeta med malen under en tidsbegransad period som
varierade for varje deltagare, frail tva till tre veckor. Mater skulle
malens uppfyllelse utvarderasibedomas och om sa var aktuellt skulle nya
mal formuleras. Om malet inte var uppfyllt skulle arbetet analyseras och
avgoras om det tidigare malet var for Mgt stallt eller om resultatet hade en
annan orsak. Ma let for det fortsatta arbetet omformulerades darefter i
enlighet med analysen.

Arbetets genomfi5rande var beroende av flera faktorer; bland annat olika
fi5rutsattningar hos respektive dagcenter, kranglande teknisk apparatur,
deltagarnas engagemang, narvaro samt personliga faktorer under
projekttiden. Efterhand framkom att somliga deltagare inte kunnat arbeta
sa mycket med telefonerandet under maluppfyllelseperioden pa grund av
olika skal, varfor malen fick justeras och omformuleras. Nagon deltagare
var sjuk under storre delen av hasten och kunde darfor delta bara i liten
utstrackning. Data blev av denna anledning ringa for denne person och far
ytterligare nagon deltagare.

RESULTAT AV ARBETE MED MALUPPFYLLELSESKALOR

Resultaten av arbetet med maluppfyllelseskalorna framkom av tabell 5
nedan. Resultaten fir baserade pa 22 deltagare.

Tabell 5. Sammanstallning av maluppfyllelseskala for samtliga deltagare.
N = 22 (bortfall om 2 st)

Antal
+ 2 Optima RI detta sammanhang 2
+ 1 Battre an forvantat 8

0 Fi5rvAntad niva 8
- 1 Samre an forvantat 3
- 2 Samsta mojliga i detta sammanhang 1

Kommentar: For flertalet av deltagarna var resultatet positivt eller mycket
positivt. For do deltagare, dvs tiara halften, var utvarderingen battre an
forvantat. Deltagarna hade lyckats na sina mal over eller mycket Over den
farvantade nivan i arbetet med telefoneringen. Farbattringen over tid
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syntes i flera ayseenden av saval instrumentell som innehallslig meninp.
Mal kunde vara att beharska apparaturen tekniskt och mer sjalvstandigt
efterhand eller att med okad erfarenhet kunna andra sitt satt att tala med
motparten. Ett mai kunde aven vara att andra samtalsinnehall beroende pa
den man pratade med. For fyra deltagare var resultatet samre an fOrvantat,
huvudsakligen beroende pa lagt deltagande och liten erfarenhet av att
anvanda apparaturen. Tva personer av de ursprungliga 24 deltog av olika
skal ej i maluppfyllelsearbetet .

Under arbetets gang och efter projektets ayslutande har personalen fatt ge
synpunkter pa arbetsmetod, maluppfyllelseskalor och genomforande. I
huvudsak har man varit positiv till arbetssattet och upplevt att
metodforslagen varit till hjalp i arbetet. Personalen har anvant forslagen pa
olika satt beroende pa hur arbetet fortlopt och i vilken man de kunnat se
en forvantad utveckling hos deltagaren eller ej. I somliga fall har det varit
en fordel att ha sa pass detaljerade fOrslag ayseende arbetsmetod, i andra
fall har man kunnat arbeta mer fritt metodiskt beroende pa deltagarens
formaga.

Wien och forslagen pa metoder ger visst utrymme for improvisation och
egen anpassning till situationen. Personalen har efterhand kunnat arbeta
mer fritt enligt modellen och kunnat tillampa metoderna for att uppfylla
malen pa ett mer varierat satt. Sakerheten kommer med Okad erfarenhet
och flera ur personalen sager sig ha haft stud av metodforslagen inte bara i
telefoneringssituationen utan i det ovriga arbetet pa dagcentret for att Oka
kommunikationsinitiativ, locka till samspel och Oka svarsfi5rmagan och
annat som en indirekt foljd av teiefonerandet. Denna positiva bieffekt är
intressant, eftersom den innebar en spridning av traningseffekten och en
generalisering av deltagamas formagor aven till andra situationer.

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Denna rapport är baserad pa resultat fran projektct TeleCommunity
"Videotelefoni for personer med mattlig utvecklingsstOming", som är ett
EU-projekt inom ramprogrammet RACE (Research in Advanced
Communications Technologies in Europe). I TeleCommunity som startade
1992 och ayslutas i december 1995 har nio Lander varit inblandade.
Anvandningen av videotelefoni har for de 24 deltagarna i den svenska
studien varit inriktad pa att stimulera och fOrbattra kommunikationen och
Oka den sociala integrationen. En mycket viktig del i studien har saledes
handlat om kommunikation och mojligheterna att stodja deltagarna att
utoka sitt samspel med personer i omgivningen bl a for att darigenom
underlatta att uppratthalla relationerna i sitt sociala natverk.
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Kommunikation dr en process som standigt utvecklas i samspel med
omgivningen. Kommunikation innebar att dela erfarenheter, kanslor och
handlingar och forutsatter en omsesidighet. En utgangspunkt for studien
har varit att det kommunikativa samspelet paverkas av individen,
samspelspartnern och den omgivande miljon.

Forskningen inom ornradet ar tvarvetenskaplig och bedrivs idag inom flera
olika discipliner, och hansyn maste darfor tas till sociala, sprakliga och
kognitiva aspekter (t ex Brodin, 1991; Bjorck-Akesson, 1992). Kommuni-
kativ kompetens handlar om att fungera adekvat i den vardagliga miljon,
dvs att man kan forsta och Ora sig forstadd av andra manniskor, och for
detta krays en kompetens som kan beskrivas pa olika satt. En vanlig
indelning nfir det galler att beskriva kommunikativ kompetens hos
personer med funktionsnedsattningar dr: sprclklig, operationell /funktionell,
social eller sociorelationell och strategisk kompetens. Denna indelning
bygger pa en modell aysedd att tillampas for stodjande och alternativ
kommunikation utarbetad av Light (1989). Samtliga ovanstaende aspekter
innefattas i den kommunikativa kompetensen, vilket innebar att ett
helhetsperspektiv dr nodvandigt.

Begreppet kommunikativ kompetens har diskuterats av bl a Bryan (1986),
Granlund (1993), Hymes (1972), Light, Collier & Parnes (1985) och
Savignon (1983). Den funktionella eller operationella aspekten av
kommunikation paverkas av art och grad av tillaggshandikapp samt hur
kommunikationen tolkas av omgivningen. Kommunikationens tillracklighet
handlar om kornmunikationspartnerns fOrmaga att anpassa sig till den som
han/hon talar med och enligt manga forskare dr detta nagonting som de
fiesta manniskor gor mer eller mindre automatiskt. Man kan saga att den
kommunikativa kompetensen handlar om hur val en individ utnyttjar sin
formaga for att Ora sig forstadd. Principen ayser bade barn och vuxna
och formagan bygger pa den enskilde individens fysiska, psykiska, sociala,
emotionella och intellektuella kapacitet.

Den sprcaliga aspekten av kommunikationen handlar om kommuni-
kationens form, innehall och anvandning (Bloom & Lahey, 1978; Light,
1989). I detta projekt dr formen telekommunikation med videotelefoner i
kombination med koncept keyboard (tangentbord) med symboler.
Innehallet i kommunikationen beror dagliga handelser och aktiviteter, vad
man tidigare gjort, vad man just nu gar och vad man skall Ora senare.
Konversationen ror den dagliga livsfOringen. Ndr det gdller anvandningen
av videotelefoniutrustningen var syftet i borjan framst att trdna
kommunikation, men under tiden utvecklades kompetensen och deltagarna
borjade anvanda utrustningen spontant och utan hjalp av personal.

Socialtlsociorelationellt har deltagarnas situation forandrats. De har borjat
to kontakt med varandra dven utanfor den ordinarie dagcenter-
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verksamheten och traffas t ex pa fester och pa lansdanser. Deltagarna har
utokat sitt natverk och har borjat kommunicera med bade andra
arbetstagare och persoilal, de inte tidigare kande.

Den strategiska aspekten fokuserar pa att finna ett satt, en strategi, att
overfOra information sa att omgivningen forstar vad han/hon sager.
Deltagarna i projektet anvander total kommunikation, dvs manga olika satt
att kommunicera samtidigt t ex symboler, teckenkommunikation, kropps-
sprak och talat sprak. Arbetet med videotelefoneringen har resulterat i att
deltagarna under projektets gang blivit tydligare i sin kommunikation sa att
det over tid blivit lattare att tolka deras uttryck. De har aven fragat efter
nya Pictogramsymboler, vilket vi tolkar som att deras kommunikativa
formaga utvidgats och behovet av nya ord uppstatt.

Shannon och Weaver (1949) betonar i sin modell sjalva kommunikations-
processen och de olika nivaer som kommunikationen kan indelas i.
Mode llen ar en processmodell och ett syfte inom denna skola är att
forbattra kommunikationen, vilket innebar att de komponenter som är
kritiska ar de tekniska, de semantiska och de som innefattar effektiviteten.
De tekniska problemen är den forsta nivan (A-nivan) och den handlar om
formen for kommunikation. For deltagarna i Tele Community har de
tekniska problemen varit speciellt stora i bOrjan av projekttiden. Problem
med bade bild och ljud forekom och det som Shannon och Weaver i sin
modell benamnde "brus", dvs de storningar som deltagarna upplevde
paverkade med stor sannolikhet deras mojligheter att telefonera. Det tycks
dock som om en viss redundans har motverkat detta brus vilket rimligtvis
beror pa deltagarnas begransade kommunikation. Deltagarna har vissa ofta
valkanda omraden som de brukar tala om, t ex aktiviteter, mat och
handelser. Den andra nivan handlar om sernantiska problem (B-nivan) och
de forbattringar som denna del omfattar är relaterade till innehallet.
Resultatet visar att deltagarna, som tidigare namnts, har fOrbattrat sin
kommunikation innehallsligt och aven utokat sitt ordforrad. Den tredje
nivan (C-nivan) ar relaterad till problem ayseende effektiviteten, dvs om
informationen gar att overfora sa individen fOrstar och blir forstildd. Aven
har kan man se att en okning skett och detta beror sannolikt framst pa att
de blivit mer intresserade av att kommunicera och dessutom blivit
tydligare i sina uttryckssatt.

Wag finns fa fungerande modeller for att becloma den kommunikativa
formagan hos vuxna personer med utvecklingsstorning. Den modell, som i
Tele Community, utvecklats for att becloma den kommunikativa formagan
hos projektdeltagarna genom ett indirekt forfarande (Thurfjell & Brodin,
1993/94) har varit fruktbar. Den har givit en god bild av deltagarnas
kommunikativa fOrmagor bade pa ett allmant och specifikt plan. Be-
domningsformularen utprovades innan de anvandes i Tele Community av
tio logopeder som arbetar inom omsorgsverksamheten med vuxna personer
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med utvecklingsstOrning. Mindre justeringar gjordes darefter i

formularen.

Fran intervjuerna med personalen pa dagcentren framkommer att de har
lart sig att se pa kommunikaticn pa ett nytt satt och att analysera
kommunikativa uttryck enligt delvis nya utgangspunkter. Fragestall-
ningarna i bedomningsformularet har aven syftat till att stimulera
personalen till reflektion over kommunikativa uttryck hos projekt-
deltagarna utifran vardagliga sammanhang och situationer. Det har delvis
gallt att stika och firma kommunikativa uttryck i situationer dar dessa inte
alltid forvantats. Persona len menar att de har fatt ett instrument att
analysera beteendena hos vuxna personer med utvecklingsstorning pa ett
delvis nytt och annorlunda satt. Detta har Okat kunskapen generellt om
kommunikation och specifikt om de enskilda individerna.

Persona len har aven rapporterat att det utifran den nya kunskapen varit
mojligt att med utgangspunkt frail bedomningarna utforma mal, delmal och
maluppfyllelseskalor for det fortsatta arbetet med videotelefoni pa
dagcentren. Persona len har arbetat efter de uppgjorda malbeskrivningarna
och anser att de haft nytta av de konkreta malen och de forslag pa metoder
som utarbetats.

Fran data insamlade bl a genom intervjuer framkommer att personalen har
stor kunskap om projektdeltagarna och de har i samarbete med
projektledningen reviderat mal och metoder alit eftersom arbetet
framskridit. Maluppfyllelseskalorna visar olika resultat for de olika
individerna, men for flertalet projektdeltagare är utgangen positiv och
visar pa ett kvalitativt battre resultat Over tid, dvs ett narmande mot de
uppsatta malen.

Nar det galler vuxna personer med utvecklingsstorning och flerhandikapp
är det ofta svart att se framsteg vid nyinlarning, eftersom det tar lang tid
innan ett resultat kan noteras. Ett skal till detta kan vara att den som
genomfor traningen lagt sig pa fel niva. Det primara är att man borjar pa
den niva dar personen befinner sig och har detta som referenspunkt. Ib land
kan man trots detta inte att na resultat aven om man anvander mycket tid
for traning, eftersom individen kan ha uppnatt sin potentiella utveck-
lingszon.

Tidsaspekten är viktig aven nar det galler att motivera personal som
arbetar med personer med utvecklingsstOrning, eftersom inlarning ofta tar
langre tid RV den som ar utvecklingsstord an RV den som är normal-
begavad. En svarighet som paverkar mOjligheterna till stkid i kommuni-
kationen kan vara att personalen kanske har ett mer kortsiktigt perspektiv
pA att utveckla olika formagor an vad som är realistiskt, dvs de har for
hOga eller for laga forvantningar.
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Sedan borjan av 1980-talet har en stravan till integrering av alla
medborgare i samhallet funnits. Trots detta finns manga exempel pa att
integreringen inte fungerar tillfredsstfillande. Att flytta flan ett stort
vardhem till en gruppbostad betyder inte i sig att man far en battre
integrering i samhallet (Brodin, 1992). For att man skall kunna tala om
integrering krays att inte bara en fysisk placering Ors, utan att aven en
funktionell och social integrering fir en realitet. Det innebar att man istallet
kanske bor anvanda begreppet total integrering och da inkludera samtliga
delar. Ett exempel pa att nagonting hailer pa att ske inom detta ormade fir
att ett nytt begrepp anvands som ersattning for integrering bl a i USA och
Canada, namligen inklusion, vilket da bfittre fOrvantas motsvara malen fOr
integrering, dvs att man fir en del av nagonting.

Flera intressanta fragestallningar har utkristalliserat sig. En fraga dr i
vilken utstrackning endast ett bedelmingsformular kan anvandas for att
bedoma den kommunikativa kompetensen. Sannolikt är det nodvandigt att
anvanda Hera olika typer av datainsamling om varje individs kommuni-
kation parallellt och jamfora dessa for att ge en god bild av individens
%I-maga. Kan det sociala natverket utokas hos personer med utvecklings-
storning med hjalp av videotelefoni dr en annan fraga som endast delvis
belysts i Tele Community. Kan personer med utvecklingsstorning som lever
i en relativt isolerad tillvaro fa nya vanner genom videotelefonering och
hur ser egentligen vanskap ut? Ar vanskap nagonting som personer med
normalutveckling fOrutsatter skall se ut pa ett visst satt eller har personer
med utvecklingsstorning andra varderingar och normer kring begreppet
vanskap? Detta dr nagra av de fragestallningar som vi kommer att arbeta
vidare med i van fortsatta forskningsprojekt VITSI (Videotelephony and
Social Interaction).
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Assessment Tele Community 1 BILAGA 1
Thurfjell & Brodin, 1994

BEDOMNING AV KOMMUNIKATIV FORMAGA HOS
PERSONER MED UTVECKLINGSSTORNING

Baserad pa M. Nordstrom Walder & U. Astrom (1993) Beciiimning av pragmatisk formaga
[Assessment of Pragmatic Ability] och J. Light, D. Mc Naughton & P. Parnes (1986) A
Protocol for Assessment of Communicative Interaction.
Omarbetad version av F. Thurfjell och J. Brodin for Tele Community 1994.

Person Kon Alder

Dagcenter Ka lla Ifyllt av

A. ___ Samspelsroller___

1. Tar NN eget initiativ till samspel?

ja nej ibland

Om ja, ange hur (blick, gest, rOrelse, tecken, bild, ord) och i vilka situationer
NN tar initiativ.

2. Svarar NN pa initiativ till samspel fran omgivningen?

ja nej ibland

Om ja, an;:;° hur och i vilka situationer

3. Brukar NN uppratthalla ett samspel, dvs to mer an en egen tur i
"samtalet"?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer.
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4. Brukar NN aysluta ett pagaende samtal?
ja nej

Om ja, hur och i vilka situationer?

ibland

B. Anvandning, syften

5. Om NN erbjuds ett foremal/en aktivitet - har NN ett satt att
acceptera/avvisa detta erbjudande?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer?

6. Brukar NN valja mellan tva eller flera faremal/aktiviteter?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer

7. Brukar NN fraga efter ett visst foremal/viss aktivitet?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer
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8. Brukar NN halsa/saga hej dá?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer

9. Brukar NN pakalla uppmarksamhet?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer

10. Vaxlar NN uppmarksamhet mellan foremal och person?

ja

Om ja, ange hur och i vilka situationer

nej ibland

11. Vilka kanslor uttrycker NN? Hur uttrycks de?

12. Kan alla personer runt om NN tolka dessa kanslouttryck?

ja
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13. Vilka behov uttrycker NN? Hur uttrycks de?

14. Kan alla personer runt om NN tolka dessa uttryck?

ja nej ibland

15. FOrstar NN instruktioner fran personer i omgivningen?

ja nej ibland

16. Forstar NN inneborden i samtal som fors i vardagliga
sammanhang?

ja nej ibland

17. Ger NN information till samtalspartnern?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i villza situationer? Om det nantarande/ franvarande?

18 Efterfragar NN information fran samtalspartnern?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer? Om det narvarande/ franvarande?

19. Ger NN spontana kommentarer kring foremal eller handelser?

ja nej ibland
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Om ja, ange hur och i vilka situationer? Om det narvarande/ franvarande?

20. Om NN inte blir forstadd, forsoker han/hon da fortydliga?

ja nej

Om ja, ange hur och i vilka situationer?

ibland

21. Om NN inte sjalv fOrstar etc sprakligt yttrande, ber han/hon da om en
fortydligande?

ja nej ibland

Om ja, ange hur och i vilka situationer?

22. 1 vilka situationer kommuniccrar NN mest (anvander (lest uttryck for att
kommunicera)?

23.1 vilka situationer kommuniccrar NN bast (mest funktionellt for att na
sina mai)?
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24. Med vilken/vilka person/er kominunicerar NN mest?

25. Med vilken/vilka person/er kommunicerar NN bast?

C _ Alternativ Kommunikation _______

26. Har NN nagot alternativt kommunikationssatt idag, eller
har han/hon haft det tidigare? (tecken, pictogram, andra bild-

symboler, bliss, talapparat, kommunikator, dator)

Om ja, ange vilket/vilka satt?

27. I lur lange har NN anvant det?

28. Hur manga symboler/tecken har/hade NN?

Fore projcktstarten For narvarande

29. Ilur mycket har NN anvant det alternativa sattet, och i .ilkl
situationer?
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30. Med vem/vilka har det alternativa sattet anvAnts7

Ovriga uppgifter som kan vara av betydelse for bed mning av NNs
kommunikation eller anvandning av kommunikationshjalpmedel
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Abstract

Brodin, Jane & Thurfjell, Fredrik (1995) Bedomning av konzmunikativ
formdga hos personer med utvecklingsstorning. TeleConinzunity.
[Assessment of the communicative ability in persons with mental
retardation. Tele Community]. Research report No. 12 in the series
Technology, Communication, Disability, Stockholm Institute of
Education: Department of Special Education.

This is a report of the European project Tele-Community, RACE 2033
(Research in Advanced Communications Technologies in Europe). The
aim of the report was to study if videotelephones can be used to develop
the communicative ability and if accessibility to telecommunications
increased the possibilities of social integration. The report focused on
communication and assessment of the communicative ability in persons
with mental retardation.

Communication is a social progress based on mutuality, i.e. to share
something with another person. In reality, it involves sharing a feeling,
action or experience. Presently, there are few instruments described, that
function when it comes to assessing the communicative ability in adults
with mental retardation. The assessment form presented in this report was
designed for assessing the communicative competence in individuals with
moderate mental retardation. Before taken in to use the form was tested
by ten speech pathologists working with adults with mental retardation.
The result shows that an assessment form can only function if several
persons who know the functionally disabled persons well participate in
the assessment procedure. Non the least important is the information
from the participant him/herself.

Keywords: communicative competence, assessment, telecommunication.
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