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Minst to
Bianca var blitt testet etter alle kunstens regler. Skolens fagfolk
kunne konkludere at jenta ikke hadde noen formalspråklig forstå-
else – hun kunne ikke kommunisere aktivt. Biancas mor hevdet at
Bianca fortalte henne alt mulig. Klart det ble konflikt mellom
skole og hjem av slikt.
David Goode gjorde feltarbeid hjemme hos Bianca og familien.

Analysen som han presenterer i «A World Without Words» viser
oss en kommunikasjon som fungerer i praksis, i hverdagen, men
som har lite til felles med det vi forstår med formalisert språk.
Både skolens folk og Biancas mor har rett, konkluderer han, hver
utfra sin ulike tilnærming til hva det vil si å kommunisere.
«It takes two to tango,» synger Louis Armstrong. Kommunika-

sjon krever minst to parter, og debatt krever at minst to synspunkt
gjør seg gjeldende.
Rapport bringer denne gang to artikler om samme tema: kom-

munikasjon. Forfatterne er alle opptatt av at mennesker med al-
vorlig utviklingshemning skal komme til orde. Veivalg og vekt-
legging av systematikk og relasjoner er likevel forskjellig. Nå har
forfatterne ikke skrevet sine artikler som debattinnlegg opp mot
hverandre. De presenterer hver sine refleksjoner og erfaringer fra
forfatternes praksis. Her er likevel et utgangspunkt for debatt i
feltet.
Hvordan skal mennesker med alvorlig utviklingshemning få

komme til orde?
Spørsmålet handler også om mer enn de kommunikative

aspektene – se for eksempel artikkelen om brukermedvirkning.
Vi utfordrer feltets folk til å komme med utspill og innspill til
kommende utgaver av Rapport.
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