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Sammendrag
Hensikten med denne artikkelen er å belyse faktorer som påvirker 
i hvilken grad personalet i bolig legger tilrette for bruk av ASK
hjelpemidler i kommunikasjon med beboere som har behov for ASK. 
Et spørreskjema utviklet for denne undersøkelsen ble sendt ut til 
personalet i en bolig for mennesker med utviklingshemming. I alt 
24 personer svarte på skjemaet. Resultatene viser at personalets 
trygghet (herunder kunnskap, praktisk opplæring og erfaring), tid, 
samt deres egen motivasjon og holdninger for eksempel knyttet til 
ASKbrukernes rett til selvbestemmelse blir fremholdt som sentrale 
faktorer for i hvilken grad det legges tilrette for bruk av ASK
hjelpemidler i kommunikasjon med disse. Således synes både faktorer 
knyttet til organisasjon og ledelse samt den enkelte ansatte å kunne 
virke inn på den tilretteleggingen ASKbrukere i boligen erfarer.

Nøkkelord: Utviklingshemming, ASK, ASK- hjelpemidler, 
kommunikasjonspartnere, bolig, boligpersonalet
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Mange personer med utviklingshemming 
har kommunikasjonsvansker og kan ha 
nytte av alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK) for å kunne 
kommunisere på en forståelig og hensikts
messig måte. Å få tilgang til og å beherske 
et ASKhjelpemiddel kan ha stor betyd

ning for den enkeltes livskvalitet og for 
muligheten til å lykkes i samhandlingen 
med andre mennesker. Til tross for at 
nytteverdien er kjent, hender det ofte at 
ASKhjelpemidler blir liggende ubrukt 
(Mjøen, 2006). Noen ganger kan det 
være brukeren selv som ikke ønsker å 
benytte ASKhjelpemiddelet av redsel for 
å skille seg ut, for eksempel på grunn av 
usikkerhet i forhold til egen eller andres 
mestring, eller fordi hjelpemiddelet ikke 
er tilstrekkelig tilpasset den aktuelle 
situasjonen. Andre ganger kan det være 
personene i de sosiale nettverkene rundt 
brukeren som ikke ser hvilken sentral 
funksjon ASKhjelpemiddelet har. For 
eksempel finnes partnere som betrakter 
ASKhjelpemiddelet som en opplærings
metode, eller lar være å benytte det fordi 
de føler seg inkompetente med tanke på 
bruk eller tilrettelegging (Beukelman 
& Mirenda, 2013)

For voksne mennesker med utviklings
hemming er ofte personalet i bolig viktige 
kommunikasjonspartnere, og i denne 
artikkelen stilles spørsmålet:  

«Hvilke faktorer påvirker om personalet 
i bolig legger tilrette for bruk av ASK-
hjelpemiddel i kommunikasjon med  
ASK-brukere?». 

ASK brukere er i denne sammenheng 
voksne mennesker som har multifunk
sjons hemming og som er avhengig av et 
alternativ til tale og at kommunikasjons
partneren finner fram og legger tilrette for 
bruk av ASKhjelpemiddel(et).

Kommunikasjon og 
kommunikasjonsvansker
Kommunikasjon kommer av det latinske 
«communicare» som betyr å gjøre felles 
(Oxford Dictionary, 2014). Å gjøre felles 
forutsetter en samhandlingsprosess, men 
hvordan prosessen foregår vil variere 
avhengig av med hvem, når og hvor det 
kommuniseres. Ulike forhold både i selve 
samhandlingen (for eksempel hvor godt 
man klarer å tone seg inn på hverandre), 
i miljøet (for eksempel erfaringer, 
kompetanse og rutiner) samt individuelle 
forhold knyttet til personen (for eksempel 
motorisk, kognitiv, språklig, og sosial 
fungering) vil kunne påvirke kommunika
sjonen og i enkelte tilfeller medføre 
kommunikasjonsvansker. Siden kommu
nika sjonen forutsetter samhandling vil 
kommunikasjonsvansker gjerne ha en 
sammensatt årsaksforklaring, og et mange
sidig symptombilde. Med utgangs punkt 

Til tross for at nytteverdien er kjent, 
hender det ofte at ASK-hjelpemidler 

blir liggende ubrukt

Kommunikasjon kommer av 
det latinske «communicare» 

som betyr å gjøre felles
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i en bred kartlegging vil det derfor som 
regel være aktuelt å iverksette tiltak på 
ulike nivåer, både på individnivå og mot 
kommunikasjonspartnerne i miljøet 
(Light, 2003). 

ASK
Alternativ og supplerende kommunikasjon 
(ASK) retter seg mot å gi personer som helt 
eller delvis mangler tale, en alternativ 
kommunikasjonsform for å kunne gjøre 
seg forstått. Noen vil trenge en kommuni
kasjonsform som erstatter talen (alternativ 
kommunikasjon), mens andre har behov 
for en kommunikasjonsform som støtter 
talen (supplerende kommunikasjon) 
(Beukelman & Mirenda, 2005; Romski, 
Sevcik, Hyatt & Cheslock, 2002; 
Tetzchner & Martinsen, 2002). Ut i fra 
vurderinger av personens sensoriske, 
kognitive og motoriske funksjoner kan 
en sette i verk individuelle tiltak og ta 
i bruk ulike ASKhjelpemidler og/eller 
andre former for ASK. 

Personer som har behov for ASK, 
kan med utgangspunkt i Tetzchner og 
Martinsen (2002) deles inn i tre funksjo
nelle brukergrupper ut ifra hvilken funk
sjon den alternative eller supplerende 
kommunikasjonsformen har: 

1)  Uttrykksmiddelgruppen, der målet er 
å minke gapet mellom språkforståelse 
og evnen en har til å kunne uttrykke 
seg. En kan ha god språkforståelse, men 
manglende funksjonell tale og målet blir 
da å gi personen en alternativ 
kommunikasjonsform som kan 
kompensere for den manglende talen. 

2)  Støttespråkgruppen, der målet er å støtte 
talen i ulike situasjoner, eller bidra til 
utvikling av tale. 

3)  Språkalternativgruppen, der 
kommunikasjonsformen blir et 
alternativ til talen og behovet for et 
alternativ vil trolig vedvare livet ut. 

Kommunikasjon med ASK baseres på tre 
ulike typer tegnsystem: 
1)  Manuelle tegn, som omfatter døves 

tegnspråk og håndtegnsystemer. 
2)  Grafiske tegn, som omfatter grafisk 

utformede tegn, symbol eller bilder. 
3)  Materielle/taktile tegn, som omfatter 

objekter, gjerne laget i tre eller plastikk, 
som videre kjennetegnes ved at de kan 
berøres og håndteres. 

De ulike tegnsystemene skilles ut i fra om 
det er snakk om hjulpet eller ikke- hjulpet 
kommunikasjon. Hjulpet kommunikasjon 
omhandler de kommunikasjonsformer der 
det språklige uttrykket skjer i en fysisk 
form utenfor personen og en bruker 
hjelpemiddel som for eksempel high eller 
lowtechløsninger, kommunikasjonsbøker 
eller peketavler for å gjøre seg forstått. 
Personen bruker da hjelpemiddelet for å 
produsere det en ønsker å kommunisere. 
I ikkehjulpet kommunikasjon er det 
personene selv som produserer de språklige 

Alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK) retter seg 

mot å gi personer som helt eller delvis 
mangler tale, en alternativ 

kommunikasjonsform for å kunne 
gjøre seg forstått. 
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uttrykkene og kroppen blir brukt som et 
redskap til å kommunisere, da i form av 
håndtegn, gester og lyder.

Hvordan ASK blir brukt, og hvilken 
rolle kommunikasjonspartneren har i 
utformingen av budskapet som ASK
brukeren har, deles inn i om det handler 
om avhengig kommunikasjon eller 
uavhengig kommunikasjon. Ved avhengig 
kommunikasjon vil ASKbrukeren være 
avhengig av at kommunikasjonspartneren 
setter sammen eller tolker det som blir 
kommunisert. I uavhengig kommunika
sjon vil det som blir kommunisert, bli 
produsert av ASKbrukeren selv, for 
eksempel ved bruk av grafisk kommuni
kasjon der talemaskinen sier setningen 
eller ordet som velges (Tetzchner og 
Martinsen, 2002).

Uavhengig av hvordan ASK kommer 
til uttrykk hos personen, og hvilken 
funksjonell brukergruppe en ASKbruker 
tilhører, så vil forholdet til kommunika
sjons partneren påvirke utfallet av 
kommunikasjonen.

Kommunikasjonspartneren
Kommunikasjonspartnere har en relasjon 
til ASK brukeren. Blackstone og Berg 
(2003) skisserer i kartleggingsmaterialet 
«Social Networks» (oversatt til norsk av 
Østvik & Almås, 2006) fem ulike grupper 
av kommunikasjonspartnere. Den første 
gruppen er personens livslange kommunika-
sjonspartnere, og består av familiemed
lemmer og andre personer som ASK
brukeren lever med. Det kan også være 
naboer i et bofellesskap. Den andre 
gruppen er nære venner/slektninger, og 
favner de personene ASKbrukeren er i 

kontakt med på fritiden og har aktiviteter 
til felles med. Den tredje gruppen er 
bekjente og består av personer som en 
kjenner, men ikke er i daglig kontakt med. 
Den fjerde gruppen er profesjonelle hjelpere 
som blir betalt for å være i kontakt med 
ASKbrukeren. Den siste og femte gruppen 
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er ukjente kommunikasjonspartnere, og 
henviser til personer ASKbrukeren ikke 
kjenner, men kan komme i kontakt med. 
Empiriske undersøkelser viser at ASK
brukere i mindre grad liker å omgås 
ukjente kommunikasjonspartnere og at 
de har en tendens til å foretrekke å 
kommuni sere med personer som de 
kjenner (Midtlien, Næss, Taxt, & Karlsen, 
2014). ASKbrukerens trygghet antas å 
være en viktig forklaringsvariabel for en 
slik preferanse, hvilket understreker 
betydningen av en forutsigbar og 
kvalitativt god kommunikasjon med de 
kjente kommunikasjonspartnerne. For 
voksne ASKbrukere vil boligpersonalet 
være «profesjonelle hjelpere» og trolig de 
som brukerne omgås mest.

I kommunikasjon mellom ASKbrukere 
og kommunikasjonspartnere har ofte 
kommunikasjonspartneren et stort ansvar 
(KentWalsh & McNaughton, 2005). Flere 
ASKhjelpemidler krever at 
kommunikasjonspartneren må være kjent 
med både tekniske løsninger og metodene 
som brukes, samt gjennomgått opplæring 
av hjelpemidlene for å kunne forstå ASK
brukerens kommunikasjon. Ved bruk av 
for eksempel håndtegn eller taktile tegn vil 
kravet til kommunikasjonspartneren være 
mye større, i motsetning til bruk av for 

eksempel ortografisk skrift. Kommunika
sjon ved hjelp av symboler vil i tillegg 
kreve at kommunikasjonspartneren og 
ASKbrukeren finner frem til en felles 
mening med de ulike symbolene og en 
lik forståelse for bruken av symbolene 
(Beukelman & Mirenda, 2005; Tetzchner 
& Martinsen, 2002). 

Faktorer som påvirker i hvilken grad 
boligpersonalet tilrettelegger
Det er gjort svært lite nasjonal og 
internasjonal forskning på boligpersonalets 
betydning for bruk av ASK og på hvilke 
faktorer som påvirker i hvilken grad det 
tilrettelegges for bruken av ASK i bolig. 
Mye av forskningen som ligger tett opp til 
temaet er rettet mot hvilke utfordringer 
ASKbrukeren ser i kommunikasjon med 
kommunikasjonspartneren. ASKbrukere 
formidler at deres kommunikasjons
partnere ofte har liten tid til å kommuni
sere, er ukonsentrert og utålmodig i 
kommunikasjonen, noe som igjen påvirker 
utfallet av kommunikasjonen og også i 
hvilken grad ASK blir brukt (Kiil, 2014). 
Generelt blir også faktorer som holdninger 
og kunnskap hos kommunikasjons
partneren nevnt som avgjørende faktorer 

Empiriske undersøkelser viser 
at ASK-brukere i mindre grad liker 
å omgås ukjente kommunikasjons-
partnere og at de har en tendens 

til å foretrekke å kommunisere med 
personer som de kjenner.

ASK-brukere formidler at deres 
kommunikasjonspartnere ofte har 

liten tid til å kommunisere, er 
ukonsentrert og utålmodig i 
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påvirker utfallet av kommunikasjonen 
og også i hvilken grad ASK blir brukt.
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for bruk og tilrettelegging av ASK 
(Tetzchner & Martinsen, 2011; 
Beukelman & Mirenda, 2013). 

Felce, Lowe, Perry, Baxter, Jones, 
Hallam og Beecham (1998) har gjort en 
studie av tjenester som blir gitt til 
mennesker med utviklingshemming i 
Wales i Storbritannia. 17 av 39 personer 

i studien bodde i boliger for mennesker 
med utviklingshemming (community 
house) og resultatene av studien viste at 
personalet var i kontakt med beboerne 
22,3 % av tiden de var på jobb, noe som 
tilsvarer ca 13 minutter per time. Av disse 
13 minuttene ble 44,7 % gitt som praktisk 
bistand i aktiviteter, mens resterende tid 
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ble brukt direkte i kommunikasjon med 
beboerne. Denne undersøkelsen 
konkluderer på bakgrunn av dette med det 
at det foregår lite kommunikasjon mellom 
boligpersonalet og brukeren. Informasjon 
om kvaliteten på kommunikasjonen som 
gjennomføres kommer dessverre ikke 
frem.

I en norsk masteroppgave som har sett 
på informasjonsflyten mellom bolig og 
skole (Aanning, 2014) konkluderes det 
med at kompetansen på ASK hos 
boligpersonalet er mangelfull, noe som 
kan medvirke til det faktum at det er 
lavere frekvens når det gjelder bruken av 
ASK i bolig, sammenlignet med bruken av 
ASK i skolen. 

Oppsummeringsvis kan det sies at det er 
gjort få studier som ser på bruken av ASK i 
bolig, men med utgangspunkt i studiene 
som foreligger kan det antas at ASK 
benyttes i begrenset grad og at kunnskap 
kan være en viktig faktor som vil kunne 
påvirke hvorvidt det legges tilrette for bruk 
av ASK eller ikke. Med dette som 
utgangspunktet vil en nå se nærmere på en 
empirisk undersøkelse vedrørende faktorer 
som kan påvirke i hvilken grad 
boligpersonalet legger tilrette for bruk av 
ASKhjelpemidler når de kommuniserer 
med ASKbrukere.

Metode
En spørreskjemaundersøkelse danner 
grunnlaget for dataene i denne studien. 
Spørreskjemaet består av i alt 25 spørsmål 
knyttet til faktorer som antas å kunne 
påvirke tilrettelegging for bruk av ASK
hjelpemidler i bolig. Spørsmålene har 
delvis en kvantitativ tilnærming med 

lukkede svaralternativer, og delvis en 
kvalitativ utforming. 

De kvantitative spørsmålene er knyttet 
opp mot en konkret ASKbruker i boligen 
der informantene jobber og omhandler 
opplæringen informantene har fått i bruk 
av hjelpemiddelet, hvor ofte hjelpemiddelet 
blir brukt og hvilken betydning 
informantene mener at hjelpemiddelet har 
for ASKbrukeren.

De kvalitative spørsmålene er formulert 
uavhengig av den konkrete brukeren, og 
skal besvares på generelt grunnlag. 
Spørsmålene retter seg mot hvordan en 
tenker opplæring av personalet i bolig bør 
foregå, faktorer som kan påvirke bruk av 
ASKhjelpemiddel og hvilket motiv en har 
for å bruke ASKhjelpemiddel i 
kommunikasjon med ASKbrukere. 

Informanter
Informantene er alle ansatt i en bestemt 
bolig der det bor 10 mennesker som har 
utviklingshemming. Tre av beboerne 
bruker en eller flere former for ASK. 
Spørreskjemaundersøkelsen ble utlevert på 
papir til alle ansatte (totalt 46). 

De kvantitative spørsmålene 
er knyttet opp mot en konkret 

ASK-bruker i boligen der informantene 
jobber og omhandler opplæringen 

informantene har fått i bruk 
av hjelpemiddelet, hvor ofte 
hjelpemiddelet blir brukt og 

hvilken betydning informantene 
mener at hjelpemiddelet har 

for ASK-brukeren.
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Stillingsstørrelse, vakttype eller utdannelse 
påvirket ikke inklusjon i studien. Under
søkelsen hadde en svarprosent på 55,81% 
(24 av 43 svarte), en svarprosent som kan 
betegnes som en «normal svarprosent» på 
en spørreskjemaundersøkelse, og tilfreds
stillende med tanke på representativitet 
(Holand, 2006). Informantenes fordeling 
i forhold til kjønn viser en noe høyere 
andel menn enn det man finner innenfor 
helse og omsorgsyrker forøvrig (SSB, 
2014). 79% var kvinner (mot 84% på 
landsbasis) og 21% var menn (mot 16% på 
landsbasis).

Informantene i undersøkelsen hadde en 
spredning i utdannelse, kunnskaper om 
ASK, nasjonalitet og stillingsstørrelse. 
Tabell 1 viser bakgrunnsinformasjon om 
informantenes formelle utdanning. 
17 av informantene hadde en fast stilling, 
mens resterende var vikarer. 7 av de med 
fast stilling hadde en stillingsstørrelse 
mellom 1–50%, mens 10 lå mellom  
51–100%. Det er imidlertid viktig å 
understreke at fast stillingsstørrelse ikke 
nødvendigvis gjenspeiler hvor mye den 

enkelte faktisk jobber, da det forekommer 
hyppig bruk av ekstravakter. 43% av 
informantene var tospråklige.

ASK-brukeren Per
I spørreskjemaundersøkelsen som ble 
sendt ut var altså ett sett av spørsmålene 
knyttet opp mot en konkret ASKbruker. 
Denne personen har av etiske grunner 
fått det fiktive navnet Per. 

Per er snart 18 år gammel og har 
diagnosene Cerebral parese og utviklings
hemming. Per har en multifunksjons
hemming, han sitter i rullestol og har 
ingen mulighet til å forflytte seg selv. 
Han har bodd i boligen der undersøkelsen 
ble gjort i ca 2,5 år, og ingen av informan
tene kjente ham før dette. Per har god 
språkforståelse men ingen form for tale
språk. Han svarer adekvat ja og nei ved 
å bruke høyre og venstre hånd på rulle
stolarmlenet. Et slag på høyre armlenet 
for ja og et slag på venstre armlenet for nei. 
Per. Den alternative kommunikasjonens 
funksjon vil dermed ha som mål å minke 
gapet mellom forståelse og uttrykksevne. 
Han kan således sies å tilhøre uttrykks
middelgruppen. 

Informantene er alle 
ansatt i en bestemt bolig der 

det bor 10 mennesker som 
har utviklings hemming. 

Tabell1 
Oversikt over informantenes utdanning

Ufaglærte Høgskole 
(pedagogikk)

Høgskole 
(helse)

Høgskole
(ikke helse)

Helsefagarbeider/
hjelpepleier Totalt

Antall ansatte 9 1 5 5 4 24

Han svarer adekvat ja og nei 
ved å bruke høyre og venstre hånd 

på rullestolarmlenet.
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Per har en kommunikasjonsbok som 
han betjener ved øyestyring som sitt ASK
hjelpemiddel. Dette hjelpemiddelet har 
han hatt fra barnehagealder. Boken består 
av 11 sider, med til sammen 352 ulike tall, 
bokstaver og bilder/symboler som Per kan 
velge mellom. Denne boken har Per full 
oversikt over, og mestrer godt. 

Etiske vurderinger
Da undersøkelsen var anonym, er kravet 
om personvernet overholdt. Siden den 
første delen av spørreskjemaet var rettet 
inn mot en konkret ASKbruker ble 
det innhentet et informert samtykke 
av brukeren i forkant av undersøkelsen. 
Gjennom en invitasjon til å delta i 
prosjektet fikk ASKbrukeren og hans 
foreldre skriftlig formell kjennskap 
til undersøkelsen. Samtykket ble 
underskrevet og godkjent av begge  
foreldrene.

Resultater og drøfting
Under følger resultatene fra undersøkelsen. 
Med utgangspunkt i målet for under
søkelsen ble det avdekket ulike faktorer 
som kan være med å påvirke de bolig
ansattes tilrettelegging for bruk av ASK
hjelpe midler, og disse blir presentert i to 
hoved avsnitt; faktorer knyttet til organi
sasjon og ledelse og faktorer knyttet til 
individet. Selv om resultatene er delt inn 
på denne måten vil det allikevel være stor 
grad av overlapp og sammenheng mellom 
de to hoved områdene. I fremstillingen 
presenteres resultater og drøfting i samme 
avsnitt. Resultatene presenteres som en 
kombinasjon av oppsummeringer og 
direkte sitater. Ved direkte sitater benyttes 

informantenes idnummer heller enn navn 
for fullstendig anonymisering. 

Før vi går inn på de ulike faktorene som 
påvirker de boligansattes tilrettelegging må 
vi imidlertid understreke at hypotesen 
om at ASK var lite i bruk ble bekreftet av 
informantene (se også senere i 
resultatdelen).

Faktorer knyttet til  
organisasjon og ledelse
Trygghet i forhold til bruken  
av hjelpemiddelet
Den ansattes trygghet i forhold til bruken 
av ASKhjelpemiddel er særlig knyttet til 
deres kunnskaper, opplæring og erfaring, 
og den synes å påvirke i hvilken grad det 
tilrettelegges for bruk av ASKhjelpe
middel. Trygghetsaspektet eksemplifiseres 
her gjennom svarene som et utvalg av 
informantene ga på spørsmålet om årsaken 
til at et ASKhjelpemiddel blir lite brukt.

A1 skriver «Usikkerhet» 
A4 skriver «Folk kan være redd for å bruke 
det feil, ikke gjøre det som det er meningen»
A6 skriver «Redd for å gjøre feil»
A16 skriver «Personalet er usikre på bruken 
og fungeringen av hjelpemidlet»
A17 skriver «En føler seg ikke trygg i bruken 
av det»
A23 skriver «Usikkerhet i bruk av 
hjelpemiddel. Dårlig tid. Kan gå lang tid 
mellom hver gang en er med bruker» 

Ut ifra svarene synes opplæring 
i bruk av ASK å være viktig 

for å trygge personalet. 
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A24 skriver «Uvant måte å tenke på, er ikke 
en del av rutine, manglende opplæring» 

Ut ifra svarene synes opplæring i bruk av 
ASK å være viktig for å trygge personalet. 
Personalet som møter ASKbrukere må bli 
kjent med de aktuelle symbolene, hjelpe
midlene, aktuelle teknikker og strategier, 
slik at en eventuell usikkerhet og redsel 
for å gjøre feil, reduseres. Tetzchner og 
Martinsen (2002) understreker dette 
når de sier at opplæringen må gis til alle 
som arbeider med eller rundt brukeren, 
slik at en får nok informasjon og hjelp til 
å lære seg de nødvendige ferdighetene. 
«Mange ganger er det bare de som er mest 
interesserte, flinkest i tegn eller valgt ut på 
en eller annen måte, som får opplæring» 
(Tetzchner & Martinsen, 2002, s. 320).

I et bofellesskap for mennesker med 
utviklingshemming med sammensatte 
tilretteleggingsbehov kreves det ofte mye 
opplæring i forhold til brukernes fysiske 
behov. Informant A4 understreker derfor 
at opplæring i ASK bør skilles fra annen 
opplæring rundt brukeren slik at det ikke 
blir overveldende mye informasjon på en 
gang og der tilrettelegging for kommuni
kasjon blir konkurrerende med tilrette
legging for andre grunnleggende behov.

Kunnskaper
I en opplæringssituasjon kan kommuni
kasjon for ASKbrukere ofte anses for 
å være et opplæringsmål, og ASK
hjelpemiddelet vil da ensidig ses som 
et opplæringsmiddel eller en metode 
(Lorentzen, 2013; Mjøen, 2006). I slike 
tilfeller blir det satt av tid til å kommu
nisere, og fokuset rettes gjerne mot 

språkproduksjon i stedet for en komm
unikasjon i naturlige samhandlings
situasjoner. 

I undersøkelsen kommer det frem at 
enkeltpersoner i personalet også har en slik 
forståelse i forhold til bruk av ASK, og 
ønsker retningslinjer for når en skal 
kommunisere. A6, A19 og A24 mener at 
en faktor som kan påvirke bruken av ASK
hjelpemiddel er mangel på rutiner for når 
en skal bruke det. Når personalet ønsker at 
andre skal legge retningslinjer for når en 
skal kommunisere, vil det være 
nærliggende å tro at personalet ikke tenker 
det er deres ansvar å ta i bruk ASK. 

Dermed kan man stille spørsmål ved om 
disse informantene oppfatter ASK
hjelpemiddelet som et læremiddel mer enn 
et kommunikasjonsmiddel. En slik 
oppfatning er i tråd med funn i Murphy 
m. fl. (1996, i Torrison m. fl., 2007) der 
noen ASK brukere fikk bruke ASK
hjelpemiddelet sitt på skolen og ikke 
hjemme, mens andre fikk kun lov å bruke 
verktøyet sitt i treningssituasjoner. Da 
kommunikasjon først og fremst foregår i 
naturlige situasjoner synes det som om 
personalet ville kunne ha behov for 
kunnskap om hva ASK er og hvilken 
funksjon et ASKhjelpemiddel fyller. 

Feeley og Jones (2012, s. 284) mener at 
«… many prospective communicative 

stille spørsmål ved om disse 
informantene oppfatter ASK-

hjelpemiddelet som et læremiddel mer 
enn et kommunikasjonsmiddel.
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partners will not have had any experience 
interacting with an individual who use an 
AAC system, it is important to put them 
at easy by providing a brief explanation 
of how the system works». Det å gi en 
innføring og forklaring på hvordan den 
aktuelle ASKhjelpemidlene fungerer, er 
også noe informantene er med på å 
understreke.

A14 skriver at en må «Forklare nøye 
metoden og hva det brukes til, også hvorfor 
det må gjøres på den måten»
A17 skriver at det er viktig å «Gi en 
teoretisk opplæring før en gir den praktiske 
opplæringen»

Med andre ord understreker personalet at 
kunnskap og forståelse i forhold til aktuelt 
ASKhjelpemiddel er en viktig forutsetning 
for bruk. Dette samstemmer med 
Tetzchner og Martinsen (2002, s. 314) 
sin anbefaling i forhold til at opplæring 
må gi «… grundig kjenneskap til hva 
supplerende og alternativ kommunikasjon 
er, og informasjon om forsknings
resultater og klinisk erfaringer med denne 
typen kommunikasjon». En kan kanskje 
tenke at ASKhjelpemidler i stor grad er 
intuitive og selvinstruerende og at det 
derfor ikke er behov for opplæring, men 
i en travel hverdag vil det være vanskelig 
å finne tid til å sette seg inn i beboernes 
ulike hjelpemidler. Dessuten er det ikke 
tilstrekkelig å mestre den tekniske 
håndteringen av et hjelpemiddel, man 
må også kunne noe om hvordan man 
som kommunikasjonspartner legger til 
rette for å kunne lykkes i kommunika
sjonen med en ASKbruker. 

Manglende informasjon og kunnskap 
rundt personens kommunikasjon vil 
ofte kunne føre til det Beukelman og 
Mirenda (2013) kaller for «Knowledge 
Barriers: Lack of knowledge about AAC 
inter vention options, technologies, and 
instructional strategies often presents 
tremendous barriers to effective partici
pation» (Beukelman & Mirenda, 2013, 
s, 115). Manglende kunnskap hos 
kommunikasjonspartneren vil ikke 
bare begrense ASKbrukeren, men fordi 
kommunikasjonen foregår mellom 
mennesker vil også kommunika
sjonspartneren selv begrenses i 
samhandlingen.

Praktisk opplæring og  
utvikling av ferdigheter
Informantene trekker frem behovet for 
praktisk opplæring og betydningen av 
å kjenne til hvordan ASKhjelpemiddelet 
virker, hvordan en skal håndtere det og 
hvordan det skal plasseres. På spørsmål 
om hva en må ta hensyn til under 
opplæringen av personalet, trekker noen 
informanter frem ulike menneskelige 
faktorer hos både den som gir og den som 
mottar opplæring. 

ikke tilstrekkelig å mestre den 
tekniske håndteringen av et hjelpe-
middel, man må også kunne noe om 

hvordan man som kommunika-
sjonspartner legger til rette for 

å kunne lykkes i kommunikasjonen 
med en ASK-bruker. 
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A20 skriver «Den som gir opplæring må 
videre gi denne gjennom å vise og forklare 
rolig og nøye»
A16 skriver «En må ta hensyn til ulike 
forutsetninger og personlige egenskaper»
A22 skriver «En må ha klar tale» 

Ut i fra dette ser en at det stilles store 
krav til den som gir opplæring med tanke 
på å ta utgangspunkt i personalets forut
setninger. Det er grunn til å minne om 
at 43 % av informantene var tospråklige da 
A6 og A17 nettopp trekker frem språkfor
ståel sesvansker hos ansatte som en barriere i 
opplæringssammenheng. Informantene 
nevner også viktigheten av samspillet 
mellom den som gir og den som mottar 
tilbakemeldinger under opplæringen. 

A15 skriver «En må sørge for at opplæringen 
er godtatt eller forstått av den som får 
opplæring»
A10 skriver «En må bruke god tid og etter 
opplæringen å spørre om hvor mye den var 
forståelig»
A17 skriver «Den som blir opplært må  
etter hvert i opplæringen vise/ gi tilbake-
melding på å ha forstått» 

Informantenes utsagn illustrerer tydelig 
forskjellen mellom undervisning og læring 
og det synes viktig å bruke tid på å 
internalisere kunnskapen og opplærings
innholdet slik at den enkelte i personalet 
opplever å ha tilegnet seg og forstått 
innholdet i opplæringen og er i stand til 
å utføre det i praksis. Repetisjon av 
opplæringen etter en tid, er noe A18, A20 
og A24 ser viktigheten av. Dette vil også 
kunne muliggjøre diskusjoner rundt de 

ansattes erfaringer og å få bekreftet at man 
tilrettelegger på en kvalifisert måte. 
Veiledning underveis i arbeidet blir også 
understreket av informantene:

A1 skriver «La den andre prøve seg med 
veiledning»
A20 skriver «La opplæringskandidaten vise 
den som lærer opp»
A22 skriver «Ha en observatør som kan 
bruke verktøyet og kan korrigere hvis man 
bruker det feil»

En slik praktisk veiledning er i tråd med 
Tetzchner og Martinsen (2002) sine 
anbefalinger når det gjelder opplæring 
av foreldre til ASKbrukere. De skriver at 
praktisk veiledning, der den som får 
opplæring utfører handlingen, under 
veiledning fra den som underviser, er den 
beste metoden å lære på. Uten den prak
tiske opplæring, vil de ansatte mangle 
ferdigheter og strategier for å kunne 
anvende hjelpemiddelet og det vil kunne 
oppstå det Beukelman og Mirenda (2013) 
kaller «Skills Barriers».

Erfaring og kontinuitet
En annen faktor som kan fremme eller 
hemme bruken av ASKhjelpemiddelet 
synes å være hvor ofte de boligansatte er 
sammen med ASKbrukeren. Dette kan 
blant annet påvirke hvilke erfaringer 
personalet får og hvilke ferdigheter de 
utvikler som kommu nikasjonspartner. 
Informantene i under søkelsen trekker frem 
at en må være sammen med ASKbrukeren 
regelmessig for å utvikle seg og være mest 
mulig kompetente kommuni kasjons
partnere. 
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A19 skriver «Man må bruke det ofte.  
Da blir man god» 
A24 skriver «Det må brukes jevnlig  
for å huskes/ holdes ved like»
A11 skriver «opplæringen blir best når  
man får mulighet å være med brukeren  
flere dager på rad»
A22 skriver «det er viktig å ta det  
i bruk med en gang etter at opplæringen  
er gitt»

Hva som er ofte, eller det å være jevnlig 
med en person er udefinerbart. På 
spørsmålet om hvor ofte personalet var 
sammen med ASKbrukeren svarte 91 % 
(20 av 22, 2 missing) at de i gjennomsnitt 
var sammen med ASKbrukeren 2 dager 
eller mindre i løpet av en uke. På hvor 
mange ganger de observerte ASK
hjelpemiddelet i bruk svarte 74 % (17 av 
23, 1 missing) av informanter 12 ganger 
i gjennomsnitt pr uke. Det at personalet 
jobber sjelden med brukere kan synes som 
en hindring for tilrettelegging og bruk av 
ASKhjelpemiddelet. Kittelsaa & 
Tøssebro (2011) skriver at personer med 
utviklings hemming som bor i bofelles
skap, ofte har store personalgrupper å 
forholde seg til. Ansatte i små stillinger 
forekommer ofte, og utskiftning av 
personal er stor. Dette har vist seg å 
resultere i et redusert fokus på de 
individuelle og personlige behovene som 
personen har. Relasjonen og opp følgingen 
av hver enkelt beboer vil da kunne være 
utfordrende da det ofte er lang tid mellom 
hver gang en er sammen med beboeren 
noe som vanskeliggjør personalets 
erfaringslæring.

Tid
Flere av informantene sier noe om at 
tiden en har til rådighet spiller inn i hvor 
mye en får brukt et ASKhjelpemiddel. 
10 av informantene skriver at en ofte har 
for dårlig tid til å kommunisere ved hjelp 
av kommunikasjonshjelpemiddelet. To 
informanter skriver at stress på arbeids
plassen påvirker bruken. Fire av infor
mantene skriver også at manglende 
bemanning på jobb er en faktor som 
spiller inn på bruken. 
A3 skriver «Mye annet som skjer rundt. Mye 
annet som skal gjøres -> må prioriteres øverst 
på listen» 
 A22 skriver «Masse støy og travelt. For lite 
folk på jobb for at man kan konsentrere seg 
bare på en bruker» 
A24 skiver «Liten tid, manglende verktøy, 
dårlig opplæring, støy/uro» 
A17 skiver at «Man tror det tar mer tid å 
bruke den enn det man har til rådighet»

Tiden er en kjent utfordring innenfor alle 
omsorgsyrker/oppgaver. Likevel vil de 
prioriteringer som gjøres mer eller mindre 
ubevisst være utslagsgivende for kvaliteten 
på det tilbudet brukeren får. Tetzchner og 
Martinsen (2002) påpeker også 
betydningen av at kommunikasjonen 
prioriteres og at personalet forstår hvor 
viktig kommunikasjon er for brukeren. 
Ledelsens vektlegging av kommunikasjon 

tiden en har til rådighet 
spiller inn i hvor mye en får brukt 

et ASK-hjelpemiddel.
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og bruk av ASKhjelpemidler vil også 
kunne ha innvirkning på i hvilken grad 
det blir fokusert i det daglige arbeidet. 

I bofellesskapet der undersøkelsen ble 
gjennomført har mange av beboerne store 
bevegelseshemninger og bruk av et ASK
hjelpemiddel vil således kunne ta tid. I de 
daglige rutinene kan de ansatte kanskje 
oppleve at de forstår brukerne uten å 
kommunisere. Likevel må det være et mål 
å ivareta brukerens behov for å påvirke 
kommunikasjonen og bli forstått da det 
ikke alltid er mulig å forutsi hva andre 
mennesker ønsker å kommunisere. 

Faktorer knyttet til den  
enkelte boligansatte
Holdninger
Kommunikasjonspartnerens møte med 
ASKbrukeren kan gi ulike utfall i 
kommunikasjonen  en kan gi muligheter 
i kommunikasjonen, eller være en barriere 
i samhandlingen (Østvik, 2008a). 

Flere informanter trekker frem 
holdninger som en hemmende faktor i 
forhold til bruk av ASKhjelpemidler. 

A16 skriver «Holdninger til personen  
og hjelpemidlet gjør at en ikke får brukt 
hjelpemiddelet »
A22 skriver «Latskap!» 
A18 skriver at en «gidder ikke» 
A20 skriver «Giddalaushet» 
A21 skriver «Gidder ikke. Holdninger» 

Respekten for personens kommunikasjon 
må betegnes som fraværende om en ikke 
«gidder» å legge til rette for bruk av ASK

«Negative holdninger eller 
mangel på initiativ til kommunika-

sjonsfremmende tiltak til ASK 
kan virke svært hemmende 

på språkmiljøet»
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hjelpemiddelet. Når respekten ikke er til 
stede vil dette trolig påvirke bruken av 
hjelpemiddelet også. Østvik (2008b) 
skriver at våre holdninger til brukerens 
kommunikasjon påvirker hvilke 
forventninger vi har til både oss selv og 
brukeren. Holdningene våre kan åpne for 
muligheter, mens på den andre siden være 
hemmende for tilretteleggingen. «Negative 
holdninger eller mangel på initiativ til 
kommunikasjonsfremmende tiltak til 
ASK kan virke svært hemmende på 
språkmiljøet» (Østvik, 2008b, s. 21). 

Dette er også noe A2 fremhever da han 
skriver at ikke alle «.. skjønner viktigheten 
av hjelpemiddelet ». Det blir i denne 
sammenheng viktig det Tetzchner og 
Martinsen (2002, s. 322) trekker frem. 
«Når personalet viser interesse for og 
kunnskap om personens kommunika
sjonssystem, signaliserer de en positiv 
holdning og respekt for både den 
alternative kommunikasjonsformen og 
personen selv». Dette kan videre styrke 
selvoppfattelsen til personen og bruken 
av ASKhjelpemiddelet. 

Når holdningene hos nærpersonene 
eller hjelpeapparatet hindrer bruken av 
hjelpemiddelet oppstår en barriere som 
Beukelman og Mirenda, (2013) kaller 
«Attitude Barriers». Nærpersonene eller 
hjelpeapparatet kan ha lite eller ingen 
forventninger til personen, noe som igjen 
fører til at en ikke legger opp til muligheter 
for å kommunisere og med selvoppfyllende 
profeti som resultat.

På spørsmålet om hvor mange av 
informantene som har fått opplæring i 
Per sin blikkpekebok svarer 77 % (17/22, 
2 missing) at de har fått dette. På spørs

målet hvor viktig blikkpekeboken er for 
Per (skåre 1 5, der 5 er svært viktig), svarer 
15 av 22 (2 missing), 5 på skåren (6 svarer 
4 og 1 svarer 3). Dette viser at størstedelen 
av informantene mener at ASKhjelpe
middelet til Per er svært viktig for ham. 
Informantene i undersøkelsen trekker fram 
flere fordeler ved å legge til rette for bruk 
av ASKhjelpemidler: 

A20 skrivet at hverdagen blir bedre for 
brukeren om personalet legger til rette for 
bruk av ASKhjelpemiddelet.. 
A6 skriver at et ASKhjelpemiddel «lar 
personen få sitt eget språk, ikke bare «ja og 
nei»» 
A21 «Bruker får delta, uttrykke seg. 
Forutsigbarhet» 
A22 «Mulighet å formidle hva man vil 
gjøre, snakke, formidle følelser, ønsker etc.» 
A24 «Mulighet til å uttale seg selv om man 
ikke har verbalt språk mulighet til å gjøre 
egne valg, ytre seg, sosialt, bedre livskvalitet»
 
Selv om de fleste har fått opplæring og 
tenker at blikkpekeboken er viktig, mener 
allikevel A15 at hun forstår Per godt nok 
ved at han kan svare ja og nei på spørs
målene hennes. A19 skriver at han ofte 
glemmer å bruke blikkpekeboken da han 
mener han kjenner Per godt nok og vet 
hva han vil. 

På spørsmålet om hvor mange 
av informantene som har fått 

opplæring i Per sin blikkpekebok 
svarer 77 % (17/22, 2 missing) at 

de har fått dette.
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Samhandling mellom en person som 
bruker ASK og kommunikasjonspartneren 
kjennetegnes av asymmetri (Light, 2003). 
Samtalene blir ofte styrt av kommunika
sjonspartneren og ASK brukeren 
responderer ofte ensidig uten å ta initiativ 
i samtalen (Ratcliff & Cress, 1998). Feeley 
og Jones (2012) hevder at mange ASK
brukere utvikler en lært hjelpeløshet og at 
dette ofte forårsakes av at ASKbrukeres 
initiativ til kommunikasjon ikke har blitt 
tatt på alvor. ASKbrukeren sitter da 
kanskje med en følelse av at deres respons 
ikke vil ha noen effekt på omgivelsene, 
noe som igjen fører til at en blir passiv i 
kommunikasjonen. 

Selvbestemmelse
Flere av informantene ser at brukerne vil 
ha stor nytte av å legge tilrette for bruk av 
ASKhjelpemidler for at brukerne skal få 
styring og kontroll i eget liv, samt oppleve 
selvstendighet, selvrespekt og egenverd: 

A1 skriver «… formidlet tanker, ønsker  
og behov» 
A6 skriver «frihet, bedre hjelp til å ta  
styring i eget liv» 
A16 skriver «… mulighet til å kunne 
uttrykke seg og bli forstått av de rundt seg.  
På denne måten kan en lettere uttøve  
aktiv selvbestemmelse» 
A17 skriver «Personen får større valgmulig-
heter, mulighet til å bestemme i og organisere 
sin egen hverdag. Bli forstått og unngå 
missforståelser, unngå å bli overkjørt.  
Det å samhandle, kommunisere, bli  
forstått, vise at man forstår og hva man 
kan gir selvtillitt. Kommunikasjons- 
midler = større selvtillitt» 
A23 skriver «At bruker blir forstått. 
Medbestemmelse» 

Også Brænde og Halvorsen (2010, s. 43) 
skriver at «Å kunne uttrykke seg er nær 
knyttet sammen med opplevelse av 
selvstendighet, selvrespekt og egenverd». 
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Indre motivasjon
Som en tidligere har vært inne på svarer 21 
av 22 (2 missing) at blikkpekeboken er 
viktig for Per. På tross av dette svarer 9 
informanter at de ikke bruker den i møte 
med ham, 3 informanter har heller aldri 
sett at Per har fått tilbud om å bruke 
blikkpekeboken. 17 informanter ser at 
blikkpekeboken blir brukt i gjennomsnitt 
12 ganger pr. uke. 2 informanter har sett 
boken i bruk 5 eller flere ganger i uka. 
Spriket mellom forståelse for at ASK
hjelpemiddelet er viktig og hyppigheten 
hjelpemiddelet er i bruk tyder på at en 
kognitiv forståelse ikke er tilstrekkelig for å 
fremme bruken av ASKhjelpemiddelet. 
Kanskje kan man med utgangspunkt i 
dette stille spørsmål ved om en indre 
motivasjonen for å bruke hjelpemiddelet er 
avgjørende. På spørsmålet om hva som 
motiverer for å bruke ASKhjelpemiddelet 

i møte med ASKbrukeren kommer noen 
av disse faktorene frem: 
A5 blir motivert av at «Brukeren viser 
takknemlighet for å kunne bestemme selv»
A6 blir motivert av å «Være med å hjelpe 
personen til å ta styring i eget liv, og hjelpe 
han å gi han en stemme»
A17 skriver «Det som motiverer meg aller 
mest er å se at personen som har kommuni-
kasjonshjelpemiddelet blir forstått og får 
medbestemmelse over egen hverdag»

Videre skriver A3 at hun motiveres av 
samspillet som hun får med brukeren. 
Hun blir også motivert av å føle seg som en 
nyttig «brikke» i livet hans. På bakgrunn 
av disse utsagnene kan det være 
nærliggende å tenke at boligpersonalets 
indre motivasjon for å hjelpe brukeren 
spiller inn på bruken av at ASK
hjelpemiddel.
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Begrensninger ved studien
Bruk av spørreskjema har som alle andre 
metoder både fordeler og ulemper. En 
ulempe ved en spørreskjemaundersøkelse 
at den ikke tillater utdypende spørsmål, 
oppfølgingsspørsmål eller å avklare 
uklarheter og misforståelser (Bjørndal, 
2002; Dalland, 2007). 

Likevel så en spørreskjema som velegnet 
for denne undersøkelsen fordi informan
tene kunne svare anonymt, noe en håpet 
ville medføre at de var ærlige. Det at 
spørreskjema er en tidsbesparende metode 
bidro til at en kunne få informasjon fra 
mange ansatte i bofellesskapet, noe som vil 
gi et så representativt bilde av situasjonen 
som mulig. Dessuten jobber de ansatte i 
bofellesskapet turnus, og det ville vært 
svært krevende å få til å administrere 
intervju til ulike tider på døgnet. Ved bruk 

av spørreskjema kunne informantene selv 
vurdere når det passet for dem å svare. 

En annen begrensning med studien 
er at ikke alle informantene fulgte de gitte 
instruksjonene, f.eks. å svare på alle 
spørsmålene eller å krysse av på flere 
svaralternativer der bare ett svaralternativ 
skulle oppgis. I de tilfeller instruksjon ikke 
ble fulgt førte det til ekskludering av 
informantens svar på det aktuelle 
spørsmålet. 

En tredje begrensning er knyttet til 
utformingen av spørsmålene og det at 
spørsmålsstillingen ble knyttet opp mot 
hva informantene tenker kan være årsaken 
til at andre f.eks. ikke benytter ASK
hjelpemiddelet i kommunikasjon med en 
ASKbruker. Dette kan ha vært en svakhet 
fordi de da kan ha distansert seg fra 
spørsmålsstillingen. På den annen side 
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er det et ordtak som heter: På seg selv 
kjenner man andre («Siterte sitater», 2014) 
hvilket innebærer at man vil ta 
utgangspunkt i egne erfaringer når man 
skal forstå andre mennesker. Selvfølgelig 
vil et slikt utgangspunkt ha sine 
begrensninger, men samtidig vil det 
kanskje være enklere å svare 100% ærlig på 
et spørsmål som ikke kun er relatert til 
egen gjerning.

En fjerde begrensning er at 
spørreskjemaundersøkelsen ble 
gjennomført i kun ett bofellesskap, og 
resultatene kan derfor ikke generaliseres til 
å gjelde alle bofellesskap. De ansattes 
praktiske yrkesteori (Worum, 2014) vil 
dessuten kunne ha stor betydning for 
hvordan informantene svarer. På grunn av 
utvalgsstørrelsen ble det likevel ikke 
foretatt noen subgruppeanalyser med 
tanke på dette. Likevel vil resultatene av 
undersøkelsen kunne indikere sentrale 
momenter i forhold til hva som skal til for 
at boligpersonalet legger til rette for bruk 
av ASKhjelpemiddelet i kommunikasjon 
med ASKbrukere generelt.

Avslutning
I denne artikkelen har fokuset vært rettet 
mot kommunikasjonspartneren til ASK
brukeren. Det ble utført en spørre skjema
undersøkelse som inkluderte personalet 
(N=24) i et bofellesskap for mennesker 
med utviklingshemming. Resultatene viser 
at de ansatte vektlegger trygghet (herunder 
kunnskap, praktisk opplæring og erfaring), 
tid, samt egen motivasjon og holdninger 
for eksempel knyttet til ASKbrukernes 
rett til selvbestemmelse som sentrale 
faktorer for i hvilken grad de legger tilrette 

for bruk av ASKhjelpemidler i kommuni
kasjon med ASKbrukere. Således synes 
både faktorer knyttet til organisasjon og 
ledelse samt den enkelte ansatte å virke inn 
på den tilretteleggingskvaliteten ASK
brukere i bolig erfarer. Dette understreker 
behovet for å iverksette tiltak på ulike plan 
for å sikre kvalitet i tilretteleggingen for 
bruk av ASKhjelpemidler i boliger. •••
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