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Udfordring
Mette thomsen  
met@jv.dk

Der findes i dag masser af teknolo-
gi, der kan hjælpe handicappede 
til at kommunikere. På Døgninsti-
tutionen Posekær og Børnehuset 

Lille Kolstrup kender og bruger medarbej-
derne mange af dem.

Men at der er stadig plads til forbedrin-
ger, oplevede blandt andre pædagog Rikke 
Law i sit arbejde med stedets multihandi-
cappede børn. Den store, interaktive Touch 
& Play-skærm nytter jo eksempelvis ikke 
meget, når man sidder i kørestol og har 

svært ved at bevæge sig.
Tanken om at gøre det bedre for de børn 

har været basis for projektet ”En stemme 
til børn med multiple handicaps”, og Rikke 
Law, den ene af de to projektmedarbejdere, 
fortæller, at de første, vigtige erfaringer alle-
rede er gjort.

- Vi har valgt otte børn ud. De fleste med 
et svært bevægelseshandicap, men også 
nogle, der er mobile - dog er det ens for 
dem alle, at de ikke har et verbalt talesprog, 
og hvor vi tænker, at de burde kunne kom-
munikere mere, end de gør, forklarer Rikke 
Law.

En verden til forskel
Et af børnene er niårige Nicklas Otto Kjeldsen 

fra Haderslev. Han er multihandicappet og 
har boet på Posekær i halvandet år.

- Han havde ikke et tydeligt "ja", da han 
flyttede ind. Hans ja bestod af et smil, hvil-
ket kan være svært at tolke på, da et smil 
kan betyde flere ting. Men i dag – efter vi 
har været i gang i et halvt år – siger han ja 
med en lyd og et smil, forklarer Rikke Law.

Det lyder måske ikke voldsomt impone-
rende, men det gør en verden til forskel.

- Nu har han jo muligheden for at fortæl-
le os, hvad han vil – eller ikke vil. Vi kan se, 
han forstår rigtigt meget, men han kan ikke 
selv give udtryk for det, siger pædagogen, 
der sammen med sine kolleger også har 
fundet ud af, at den knap, han selv vil kun-
ne betjene teknologien med, kan sidde på 

begge sider af hovedet. Til den ene side ved 
hagen, til den anden ved tindingen.

grøn bedre end rød
- Vi kan også se, at han reagerer på den grøn-
ne farve frem for den røde, så det er grøn, vi 
tager udgangspunkt i, forklarer Rikke Law og 
giver som eksempel, at det hver dag indtales, 
hvad han har lavet i skolen. En optagelse, som 
så afspilles, når han fra Fjordskolen vender 
hjem til grøn gruppe på Posekær:

- Da han selv har en knap, han kan betje-
ne, så kan han selv styre afspilningen i små 
bidder. I øvrigt fortæller de på skolen, at 
hvor han tidligere var meget stille, så giver 
han sig hele tiden til kende nu og reagerer 
med sin lyd på, hvad der sker.

Pædagoger 
prøver sig frem 
med knapper, 
farver og lyde

Det kræver stor tålmodighed og  
opfindsomhed at kommunikere med  

multihandicappede børn. Men det kan lade 
sig gøre, og forskningsprojekt har set 

de første resultater.

ergoterapeut Camilla strauss hjælper 14-årige Matthias ved Music Curtain, som spiller 
musik, og hvor lyset skifter farve, når han rører ved trådene. I baggrund holder vikar 

Arngerd Palsdottir ni-årige nicklas ved selskab.  Foto: søren Gylling

14-årige William lider af Angelman syndrom, og han skal røre ved alting. noget af det, 
personalet arbejder med hos ham, er, hvordan hans koncentration bedst kan fanges. 
Foto: søren Gylling
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Et andet barn i projektet, 14-årige Wil-
liam Mejdal Erhardsen fra Tønder, kan 
modsat Nicklas godt bruge overkroppen, 
men han er svær at fastholde i en bestemt 
aktivitet, fordi han bliver påvirket af alle 
indtryk, der møder ham.

- Han skal smage og føle på alt, han kan 
få fat i, og selv om vi har forsøgt at arbejde 
med alternativ kommunikation med ham 
tidligere, så har vi ikke oplevet, at han kun-
ne bruge det til noget, forklarer Rikke Law.

Nu har der været et lille gennembrud. 
En ventilator er blevet koblet til en knap 
med den grove del af velcro på – da den var 
glat, ville William ikke røre ved den – og 
han har lært, at når han trykker på knap-
pen, så kører ventilatoren.

- Så han forstår årsag og virkning, og det 
skal vi se, om vi ikke kan forsøge at overføre 
til noget andet, siger pædagogen.  

Der er ingen facitliste
Nicklas og William har sammen med de 
seks øvrige børn i projektet også været 
igennem en synsudredning.  
   Det har givet projektgruppen en klar idé 
om, at det nok bør være en af de ting, der 
skal indgå i anbefalingerne til, hvad man 
indledende skal gøre.

- Det kan være svært at vurdere, om bør-
nene bruger deres syn eller ej, og det er jo 
vigtigt at vide, før man går i gang med at ar-
bejde med de forskellige former for tekno-
logi og kommunikation. De her udrednin-

ger viste os, at en af pigerne i projektet ikke 
ser, hvad der er lige foran hende, men kun 
hvad der er ude i periferien. Det er jo tem-
melig relevant, siger Rikke Law.

Sådan er der ekstremt mange forhold at 
tage hensyn til, og det er da også den store 
udfordring i projektet: At skulle nå frem til 
noget overordnet, der skal bruges af børn 
med så forskellige behov.

Derfor bliver der heller ingen facitliste, og 
Rikke Law og hendes chef, Syrén Morten-
sen, understreger, at der vil fortsat vil skulle 
arbejdes intenst med alle børn.

Men tiden vil forhåbentlig være givet 
bedre ud med de metoder og anbefalinger, 
projektgruppen når frem til, og børnene få 
et bedre liv.

��  Vi skal finde ud 
af, hVad de her børn 
Ville fortælle os, 
hVis de kunne snakke. 
hVad er det, de har 
brug for at 
kommunikere? 
Rikke Law, pædagog og pRojektmedaRbejdeR


