
FRA VILJE TIL √TRYKK
ut

Metod ikk  f o r  u tp røv ing  a v  b e t j en ing sut s ty r  

f o r  b a rn  med  omfa t t end e  moto r i ske  v an ske r

E i r i n  B r æ n d e  o g  A n n e  K a th r i n e  H a l v o r s e n



© 2003 Kommuneforlaget AS, Oslo
Forlagsredaksjon: Lillian Erichsen Vilnes
Omslag: Séan Brewer
Layout: Séan Brewer
Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2003

ISBN 82-446-0911-7

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens 
bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommuneforlaget AS er 
enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i 
den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med 
Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. 
Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar 
og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Kommuneforlaget AS
Postboks 1263 Vika
0111 OSLO

Telefon: 24 13 26 00 Telefaks: 22 83 62 22
Ordretelefon: 24 13 28 50 Ordrefaks: 22 83 14 16
E-post: bestilling@kommuneforlaget.no
Internett: www.kommuneforlaget.no/katalog



FORORD
En av hovedoppgavene til SUITE (en av Rikstrygdeverkets landsdekkende tjenester på
hjelpemiddelområdet) er å bidra til at funksjonshemmede får tilgang til og nytte av
høyteknologiske hjelpemidler på områdene kommunikasjon, omgivelseskontroll og
mobilitet. Utarbeidelsen av denne metodeboka er et ledd i dette arbeidet. Vårt
utgangspunkt er barn med omfattende motoriske vansker.

Vi håper at hjelpemiddelsentralen og habiliteringstjenesten i de ulike fylkene samt det
spesialpedagogiske støttesystemet vil ha utbytte av å bruke boka – enten direkte i
arbeidet med det enkelte barn eller i forbindelse med veiledning av 1.-linjetjenesten.
Vi ser det som ønskelig at hjelpemiddelsentralene etter hvert får ressurser til å gå mer
aktivt inn i utprøvingsprosessen, og at sentralene også kan stille til rådighet et godt
sammensatt utstyrssortiment for andre utprøvingsmiljøer. 

En opprinnelig tanke var at vi også skulle utarbeide en «utstyrsprototyp» – et forslag
til hjelpemidler som kan være aktuelle i en utprøvingsprosess. Vi har i stedet valgt å
integrere beskrivelser av utstyrskategorier og responsutstyr i boka. I hvilken grad det
også er behov for utvikling av en «utstyrsprototyp» vil vi vurdere etter hvert. 

Habiliteringstjenesten for barn i Østfold og Kompetansegruppe for betjening i Hed-
mark har grundig gått gjennom vårt skriftlige materiale og vurdert vårt forslag til
utstyrssammensetting. 

Representanter fra HMS i Oslo, Habiliteringstjenesten ved Ullevål sykehus, Haukåsen
skole og fysioterapeut cand.philol. Reidun Jansen har gitt oss verdifull tilbakemelding
underveis i arbeidet med metodeboka.

Vi takker alle som har bidratt, barna som er fotografert, og deres foreldre som har
latt oss bruke bildene. En takk også til våre kolleger på SUITE. De har vist stor for-
ståelse og toleranse i hektiske perioder underveis i prosessen. Til sist, men ikke minst:
En spesiell takk til vår kollega Marianne Irgens Hagen, som blant annet har lest kor-
rektur og hjulpet oss med tegninger og fotografier.

SUITE, november 2002
Eirin Brænde (spesialpedagog) Anne Kathrine Halvorsen (ergoterapeut)





1

2

3

INNHOLD

INNLEDNING
Hvorfor en utprøvingsmetodikk?  . . . . . . . . . . . . . 11
Hvem er målgruppen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Barna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Fagmiljøet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Om metodeboka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

TEORIGRUNNLAG
Teori om utvikling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Motorisk utvikling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kognitiv utvikling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Vår tilnærming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Motorikk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kognisjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Avsluttende kommentar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

BARNA I MÅLGRUPPEN
Fysiske særtrekk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Klassifisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Funksjonsbeskrivelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Problemer innen sansing   . . . . . . . . . . . . . . . 32

Vansker med øye/hånd-koordinasjon   . . . . . . . . . 38
Visuospatiale problemer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kognitive særtrekk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Oppmerksomhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Persepsjon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hukommelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Språk og kommunikasjon  . . . . . . . . . . . . . . . 42

Avsluttende kommentarer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

TVERRFAGLIG SAMARBEID
Tverrfaglighet versus flerfaglighet  . . . . . . . . . . . . . 45
Tverrfaglig teamarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kriterier for et godt tverrfaglig team  . . . . . . . . . 46
Det tverrfaglige møtet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Samarbeid på «kryss og tvers»  . . . . . . . . . . . . 49

5



6

Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling  . . . 50
Avsluttende kommentarer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

KARTLEGGINGS- OG UTPRØVINGSPROSESSEN
Kartleggingsprosessen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Innhenting av informasjon  . . . . . . . . . . . . . . . 56
Systematisk observasjon / kartlegging og intervju 57
Standardiserte tester / nevropsykologisk testing  . 59

Utprøvingsprosessen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rammefaktorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Bruk av video  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Skjemaer for dokumentasjon av utprøvingsprosessen 66
Definisjon av mål, middel og metode  . . . . . . . . 67
Tilpasningsfasen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Treningsfasen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Evaluering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kontinuitet og dokumentasjon  . . . . . . . . . . . . . 81

Avsluttende kommentarer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

KOGNITIVE NIVÅER MED METODEFORSLAG
Det vanskelige samspillet  . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Hva fanger oppmerksomheten hos barnet?  . . . . . . 89
Hva skal barnet selv aktivere?  . . . . . . . . . . . . . . 92
Handlingen «trykke»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Utvikling av forståelse for årsak/virkning  . . . . . . 92
Aktiveringssystemer og abstraksjonsnivåer  . . . . . 93
Innlæring av handlingen «trykke»  . . . . . . . . . . . 94
Hvilke ferdigheter trenes på nivået «trykke»?  . . . 100

Kan barnet vise preferanse?   . . . . . . . . . . . . . . . 101
Handlingen «peke ut»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Utvikling av valgatferd  . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ulike nivåer for valgatferd  . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ulike valgteknikker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Innlæring av handlingen «velge» når barnet kan 
peke ut direkte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Innlæring av handlingen «velge» når barnet 
benytter direkte utpeking (mus)  . . . . . . . . . . . . 110
Innlæring av handlingen «velge» når barnet 
benytter indirekte utpeking (brytere)  . . . . . . . . . 111
Hvilke ferdigheter kan trenes på nivået «peke ut / 
velge»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Kan barnet velge riktig retning?  . . . . . . . . . . . . . 117
Handlingen «flytte»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Flytte figur med mus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Flytte figur ved hjelp av pilmarkeringer  . . . . . . . 119

INNHOLD

4

5



7

Innlæring av pilstyring  . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Hvorfor er flerbrytertrening viktig?  . . . . . . . . . . 123
Hvilke ferdigheter kan trenes på nivået «flytte»?  . . 124

Mestrer barnet hierarkier?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Handlingen «valg i menyer»  . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Ulike menysystemer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Hva kan barnet styre på nivået «velge i menyer»? 129

Avsluttende kommentarer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

BEVEGELSESVALG
Bakgrunnsinformasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Hvordan velger barnet selv å løse motoriske 
utfordringer?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
I hvilke situasjoner skal barnet betjene?  . . . . . . . 133

Generelle retningslinjer for valg av bevegelse  . . . . 134
Har barnet mulighet til å utføre kontrollerte 
bevegelser?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Hvordan påvirker barnets muskeltonus utførelsen? 135
Hvordan er forekomsten av forstyrrende bevegelser? 136
Er koordinering vanskelig?   . . . . . . . . . . . . . . 139
Hvordan er barnets bevegelsesområde?  . . . . . . 139
Bruker barnet teknikker for selvstabilisering?  . . . . 140
Trenger barnets bevegelser å understøttes?  . . . . 141
Hvordan er forholdet mellom syn, persepsjon og 
bevegelse?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Hvilken kroppsdel skal barnet bruke?  . . . . . . . . . . 143
Valg av hånd-/armbevegelse  . . . . . . . . . . . . . 144
Hvilken hånd/arm er best for barnet å bruke til 
betjening?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Hvor bør bryteren plasseres i forhold til kroppens 
midtlinje?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Valg av hodebevegelse  . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Valg av ben-/fotbevegelse  . . . . . . . . . . . . . . 149
Sammenhengen mellom bevegelsen og 
styringssystemets egenskaper  . . . . . . . . . . . . . 149
Skal barnet benytte små eller store bevegelser?  . . 150
Har barnet problemer med å holde en 
vedvarende aktivering?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Har barnet problemer med å avslutte aktiveringen? 152
Bevelgelseskrav i fobindelse med valgteknikk   . . 153
Direkte valg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Indirekte valg: 1-bryterstyring  . . . . . . . . . . . . . 154
Indirekte valg: 2-bryterstyring  . . . . . . . . . . . . . 155

Innlæring av kompliserte ferdigheter  . . . . . . . . . . . 156
Avsluttende kommentarer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6

INNHOLD



UTGANGSSTILLING
Utgangsstilling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Utstyrsbehov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Bakgrunnsinformasjon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Hvorfor er utgangsstillingen viktig?   . . . . . . . . . . . 161
Generelle retningslinjer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Stabilitet, understøttelsesflate og tyngdekraft  . . . . 162
Midtstilling/symmetri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Stabilisering fra bekken mot føtter og fra bekken 
mot hodet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Fikseringsgrad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Beskrivelse av sittende utgangsstilling  . . . . . . . . . . 165
Hvilken setevinkel skal stolen ha?  . . . . . . . . . . 165
Hvordan gi barnet god bekkenstabilitet?  . . . . . . 166
Støtte av knær, legger og føtter  . . . . . . . . . . . . 172
Hvordan støtte barnets overkropp?  . . . . . . . . . 173
Støtte av armer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Støtte av hodet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Eksempel på «ideell» sittestilling  . . . . . . . . . . . 176

Alternative utgangsstillinger  . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Hva er spesielt ved stående utgangsstilling?  . . . . 177
Hva er spesielt ved liggende utgangsstilling?  . . . 178

Avsluttende kommentar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

STYRINGSSYSTEMER
Betjeningsmåte relatert til hva barnet skal styre  . . . . 181

Sansestimulering, leker og enkel omgivelses-
kontroll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Elektrisk rullestol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Programvare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Talehjelpemidler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Tilkoblingsenheter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Brytere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Trykkebrytere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Brytere med fast grep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Andre brytere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Bryterens funksjonsmåte  . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Egenskaper ved bryteren  . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Eksempler på oppsett ved bryterstyring  . . . . . . . 196

Trykkeplater   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Redskap for utpeking i programvare  . . . . . . . . . . 200

Pekeskjerm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ulike musetyper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ulike funksjoner ved musestyring  . . . . . . . . . . . 204

7

8

8

INNHOLD



Utilsiktet aktivering   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Plassering   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Eksempler på ulike materialer for feste/plassering 207
Krav til bord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Avsluttende kommentarer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

RESPONSUTSTYR FOR AKTIVERING
Sansestimuleringsutstyr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Elektroniske leker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Elektrisk rullestol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Hva betyr det for barnet å være mobil?  . . . . . . 218
Noen momenter ved valg av rullestol  . . . . . . . . 219
Ulike måter å bruke rullestolen på  . . . . . . . . . . 220
Øvelse og integrert bruk  . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Fremtidsperspektivet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Programvare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Programrespons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Visuell respons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Auditive respons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Nivå 1: Programmer som styres ved å trykke  . . . 225
Nivå 2: Programmer med mulighet for valg  . . . . 231
Nivå 3: Programvare som krever flytting av figur  . 237
Nivå 4: Programvare med valg i menyer  . . . . . 241
Tilgjengelighetsprogrammer for bryterstyring  . . . . 246

Alternativ kommunikasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Hva finnes av grafiske symbolsystemer, og hvilket 
er best egnet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Hva finnes av kommunikasjonshjelpemidler?  . . . 251
Hvilket kommunikasjonshjelpemiddel er best 
egnet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Taleboks versus talemaskin  . . . . . . . . . . . . . . . 255
Hva må barnet lære for å bli en god samtale-
partner?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Avsluttende kommentarer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

DET SIRKULÆRE DILEMMA  . . . . . . . . . . . . 261

VEDLEGG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

9

9

INNHOLD

10





11

INNLEDNING
Et funksjonshemmet barn som verken motorisk eller verbalt
kan uttrykke sine behov, blir lett passivt. Funksjonssvikten fører
til at barnet går glipp av en naturlig læringsprosess gjennom
bevegelse, manipulasjon, forflytning og aktiv lek. Manglende
mestringsopplevelser kan være medvirkende årsak til resig-
nasjon. Barnets passivitet kan gi inntrykk av en generell utvik-
lingshemning, noe som ofte resulterer i understimulering. Når
den motoriske hemningen er stor, er det vanskelig å tolke
barnets aktiviteter som kommunikative, og personene rundt
barnet reagerer følgelig mindre på dem enn de gjør på nor-
malt utviklede barns. 

Ved hjelp av elektronisk utstyr / datateknologi er det mulig å
kompensere for barnets manglende grunnlag for aktivitet, men
behovet for umiddelbare tilbakemeldinger er i starten avgjø-
rende for å motivere barnet til fortsatt handling. Aktivitet knyttet
til bryterstyring kan gi det funksjonshemmede barnet en opple-
velse av at det «skjer noe forutsigbart når jeg utfører en spesi-
ell handling». Teknologien gjør det også mulig å foreta mer pre-
sise observasjoner av barnets kognitive utvikling fordi barnet
kan avgi selvstendige «svar». Fagpersonene rundt barnet kan
følgelig justere opplegget ut fra barnets respons i stedet for ut
fra hva de tror barnet har tilegnet seg.

HVORFOR EN UTPRØVINGSMETODIKK?

Som fagkonsulenter på SUITE har vi erfart at arbeidet med
valg og tilpasning av styringssystemer1 for barn med omfat-
tende motoriske hemninger ofte oppleves som problematisk.
Det er vanskelig å orientere seg i markedet, og det mangler
metodikk for hvordan man kan tilrettelegge og gjennomføre
en utredning på best mulig måte. Og fordi ethvert barn er

1 Styringssystemer: brytere, trykkeplater, berøringsskjerm, ulike musetyper og rulle-
stolsjoystick. Noen steder er brytere brukt som samlebetegnelse for styrings-
systemer. Betydningen vil fremgå av sammenhengen. 



unikt, vil erfaringer fra én utprøvingssituasjon i liten grad
kunne overføres direkte til en annen. 

Selv om det finnes mye kompetanse i hjelpeapparatet, er vår
erfaring at det også er stor usikkerhet innen de ulike faggrup-
pene. I tillegg til kjennskap til hva som finnes av tekniske mulig-
heter, er det behov for kunnskap om hva som kreves av
arbeidsinnsats og rammebetingelser for å lykkes med å finne
gode betjeningsløsninger. Vi mener at arbeidsprosessen altfor
ofte strander på manglende tverrfaglig samarbeid, liten konti-
nuitet i utprøvingsprosessen og dårlig tilgang til egnet utstyr. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet et system
for beskrivelse av sammenhenger mellom deltakelse, evner,
kroppsfunksjoner og miljøfaktorer (ICIDH-2). Dette systemet
foreligger nå i revidert utgave – ICF2 – og kan være til hjelp
når en utreder barnets muligheter for egenaktivitet og delta-
kelse i samfunnet. I relasjon til ICF er vår metodebok kun et
redskap i arbeidet med å bedre barnets muligheter for egen-
aktivitet gjennom blant annet mestring av funksjonelle moto-
riske handlinger rettet mot aktivering av styringssystemer. Det
viktige arbeidet videre med å la barnet bruke sine oppnåd-
de ferdigheter i samhandling med andre, strekker seg utover
innholdet i denne boka.

Gjennom vårt materiale ønsker vi å gi metodehjelp i arbeidet
med å finne betjeningsmuligheter3. Dette kan – i noen tilfel-
ler – forhindre at barnet blir sittende med høyteknologisk utstyr
uten mulighet til selv å kunne styre det.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Målgruppen er todelt. Fremst står barna som trenger et alter-
nativt aktivitetstilbud på grunn av manglende mulighet til
motorisk å kunne manipulere gjenstander. Dette er barn som
på sikt vil være avhengige av ulike typer tekniske hjelpemid-
ler for selv å kunne være aktive og for samspill med andre.
Videre vil det rundt det enkelte barn være et profesjonelt

2 ICF kan bestilles på Internett fra WHO: http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm
3 Betjeningsmulighet: Anledning til å kunne aktivere responsutstyr (batteridrevne

leker, programvare etc.) ved hjelp av et styringssystem.
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miljø. Vårt mål er at disse fagpersonene skal utvikle tverrfag-
lig forståelse og god basiskunnskap på området, slik at bar-
nets muligheter til utfoldelse og læring blir optimale.

Barna
Denne metodeboka er først og fremst utarbeidet med tanke
på små barn med omfattende bevegelsesproblemer. De har
et stort hjelpemiddelbehov for selv å kunne være aktive. Det
kan være vanskelig å definere hvordan den fysiske tilrette-
leggingen og det metodiske opplegget skal være for at de
skal gis mulighet til å styre sansestimuleringsutstyr, batteri-
drevne leker, elektrisk rullestol, datamaskin og/eller talema-
skin. Samtidig er dette barn som kan øke sin funksjonsevne
betraktelig dersom man lykkes med innføringen i bruken av
teknologiske hjelpemidler. 

Hovedmålgruppen er derfor barn med en sentralt betinget
skade og liten eller manglende mulighet til å utføre kontrol-
lerte bevegelser. Dagsform, tid, sted, følelser og atmosfære
vil påvirke bevegelsene. De har ofte problemer med – eller
mangler evne til – å uttrykke seg verbalt, og de er fremtidige
brukere av alternative kommunikasjonssystemer. Mange av
barna vil ha tilleggsproblemer innen sansing og persepsjon,
noen av dem vil også ha til dels store lærevansker. 

Vi mener at deler av materialet vil kunne benyttes overfor barn
og eventuelt også voksne innen andre diagnosegrupper med
tilsvarende eller liknende funksjonsproblemer som dem man
finner hos vår primære målgruppe. Vårt valg av responsutstyr
er imidlertid rettet mot barn. Hvis materialet skal benyttes for
voksne, vil deler av utstyret måtte byttes ut fra den enkeltes
alder og antatte interesseområde. 

Teoridelen som omhandler kognitiv funksjon, knyttes til utvik-
lingsnivåer og bør derfor kunne tilpasses eldre personer som
befinner seg på ett av disse nivåene og har samme beve-
gelsesproblematikk.

INNLEDNING
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Fagmiljøet
Målgruppen vi ønsker skal benytte seg av metodeboka, er
fagpersoner ved hjelpemiddelsentraler, habiliteringstjenester
og spesialpedagogiske kompetansesentre4. Vi håper de vil
ha nytte av materialet i sin helhet – eller deler av dette – i sitt
arbeid. For øvrig kan denne metodeboka være veiledende
for alle interesserte som arbeider med sterkt bevegelseshem-
mede barn, og som ønsker å gi barna mulighet for selvsten-
dig aktivitet i lek og læring. 

En utprøvingsprosess for å finne ut hvordan betjeningssitua-
sjonen skal tilrettelegges for barnet, forutsetter tverrfaglig sam-
arbeid innen 1.-linjen – mellom lokal barnehage/skole, PPT og
den kommunale helsetjenesten. Konsultasjon/veiledning fra
instanser med spesiell kompetanse på området vil kunne sikre
kvaliteten i utprøvingsprosessen og gi nærmiljøet nødvendig
kunnskap til selv å kunne ta ansvaret for det videre arbeidet. 

I enkelte fylker er det allerede opprettet gode samarbeidslinjer
mellom habiliteringstjenesten, hjelpemiddelsentralen og spesial-
pedagogiske miljøer for bedre å kunne være støttespillere for
faggruppene i nærmiljøet. I spesielle tilfeller vil det være aktuelt
at 3.-linjen trekkes inn. Denne typen samarbeid – på tvers av
etater, linjer/nivåer og fagområder – vil for en del av barna i
målgruppen være nødvendig dersom resultatet skal bli vellykket. 

OM METODEBOKA

Den opprinnelige betydningen av ordet «metode» er «veien til
målet». Vi mener ikke at vårt materiale skal brukes slavisk som
oppskrift, men derimot som veiledning i en utprøvingsprosess
hvor hensynet til det enkelte barns særegenhet er overordnet.
Følgende analogi er hentet fra filosofen Heidegger: «Det er
ikke hammeren snekkeren fokuserer på, men spikeren og
planken.» I overført betydning mener vi at det viktigste i en
utprøvingsprosess er å være åpen for de spesifikke problem-
stillingene som oppstår underveis.

4 Det finnes fremdeles noen spesialskoler og -avdelinger for målgruppen. I Oslo
har eksempelvis Blindernveien og Haukåsen skoler bred erfaring med under-
visning av CP-rammede barn og med bruk av ulike typer hjelpemidler for egen-
aktivitet/kommunikasjon. Disse institusjonene driver, i tillegg til intern undervis-
ning, også poliklinisk utredning og veiledning.
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Metodeboka er utformet med tanke på tverrfaglig teamarbeid og
tar sikte på å belyse den prosessen som pågår fra innsamlingen
av informasjon begynner, til det er funnet en løsning som fremmer
barnets muligheter for egenaktivitet. Målet vårt er at alle delta-
kerne i slike team skal få en viss innsikt i de øvrige gruppenes fag-
områder, og at teamene utvikler et felles faglig begrepssystem for
å fremme effektiv kommunikasjon i samarbeidsprosessen. 

Vi har valgt å være forholdsvis grundige i en del av beskri-
velsene. Avhengig av fagbakgrunn og kompetanse innen
området vil leserne oppleve ulike deler av stoffet som kjent.
Der dette er tilfellet, er det mest aktuelt å benytte metodeboka
som et oppslagsverk. 

Som det fremgår av oversikten under, har vi valgt å beskrive
områdene motorikk og kognisjon atskilt. Dette er gjort av prak-
tiske grunner – til tross for at det til tider kan være svært van-
skelig å skille feltene fra hverandre. Nettopp fordi motorikk og
kognisjon er så nær knyttet til hverandre, har vi tidvis valgt å
drøfte områdene under flere overskrifter – men da vinklet i for-
hold til det aktuelle feltet som behandles. Noen av beskri-
velsene kan virke overdrevent detaljerte, men det er ofte på
detaljnivå vi som fagpersoner trår feil – vi gjør feil som kanskje
hindrer barnet i å nå mål vi i utgangspunktet mente var mulige.

Metodeboka er delt inn i følgende hoveddeler: 
Kapittel 1: Teorigrunnlag 
Kapittel 2: Barna i målgruppen 
Kapittel 3: Tverrfaglig samarbeid
Kapittel 4: Kartleggings- og utprøvingsprosessen
Kapittel 5: Kognitive nivåer med metodeforslag
Kapittel 6: Bevegelsesvalg
Kapittel 7: Utgangsstilling 
Kapittel 8: Styringssystemer
Kapittel 9: Responsutstyr for aktivering
Kapittel 10: Det sirkulære dilemma

VEDLEGG:
1 Sjekkpunkt for tilpasning av oppsett 
2 Skjemaer til bruk i utprøvingsprosessen
3 Oversikt – bevegelser
4 Kort om sittestilling
5 Bruk av video
6 Litteraturliste
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7 Forhandlerliste
8 Ordforklaringer
9 Stikkord

Kapittel 1 skisserer den teoretiske forankringen som ligger til
grunn for utviklingen av materialet. Om noen av teoriene er
ukjente, har dette mindre betydning fordi områdene som er foku-
sert, blir satt inn i en kjent kontekst og utdypet senere i boka. 

Kapittel 2 beskriver barna i målgruppen og mulige tilleggs-
problemer/funksjonsutfall man bør ha kjennskap til før utprø-
vingsprosessen starter. 

For å sikre bred kompetanse ved utprøvingen og kontinu-
itet i det videre arbeidet er det helt nødvendig med et tverr-
faglig samarbeid. I kapittel 3 har vi derfor valgt å utdype
dette temaet. 

Kapittel 4 tar opp viktige elementer innen kartleggings- og
utprøvingsprosessen. Til hjelp for å strukturere prosessen har
vi utarbeidet en del forslag i form av en punktliste og utfyl-
lingsskjemaer.

Kapittel 5 tar for seg den kognitive komponenten innen sty-
ring og fokuserer spesielt på områdene forståelse av årsak/
virkning og ferdighet i å kunne foreta valg. Kapitlet gir også
eksempler på metodisk tilnærming. 

I kapittel 6 og 7 er bevegelsesvalg og valg av utgangs-
stilling vektlagt. Disse områdene anses som grunnleggende i
prosessen med å gi barn med bevegelseshemning mulighet
til å aktivere responsutstyr. 

For å tilrettelegge utprøvingssituasjoner trengs lett tilgang
til et sammensatt utstyr: styringssystemer, festeanordninger,
koblingsbokser og forskjellige typer responsutstyr som passer
det aktuelle barnet. Vi har erfart at utprøvingssituasjoner som
er godt forberedt og har aktuelt utstyr tilgjengelig, er en for-
utsetning for at både barnet og fagapparatet skal lykkes. 

Kapittel 8 omhandler styringssystemer med tilleggsutstyr og
utforming av betjeningsoppsett. Vi har noen steder i beskri-
velsene nevnt hjelpemidler ved produktnavn. Det er viktig at
leserne er oppmerksomme på sammenliknbare produkter fra
andre forhandlere og på den stadige utviklingen i markedet. 

I kapittel 9 beskrives ulike former for responsutstyr5 som vi

5 Vi har valgt å benytte begrepet «responsutstyr» som en samlebetegnelse for alt som
kan styres. Utstyret kan være batteridrevet eller gå på strøm, og kan spenne fra
pulserende fotbad til dataprogrammer.
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har vurdert kan være egnet til å fange barnets oppmerksom-
het og skape motivasjon for videre handling. Responsutstyr
kan være sansestimuleringsutstyr, elektroniske leker, elektrisk
rullestol, programvare og kommunikasjonshjelpemidler. Hva
som velges, vil avhenge av det enkelte barns interesseområ-
der og behov.

Vi avslutter kapittel 10 med å belyse noen dilemmaer fag-
apparatet, og kanskje også foresatte, står overfor når bruk av
eventuelle hjelpemidler skal vurderes. 
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TEORIGRUNNLAG
Enhver faglig fremgangsmåte vil bygge på et teorigrunnlag i tillegg til egne syste-
matiserte erfaringer. Fordi vi under utarbeidelsen av metodeboka har foretatt et utvalg
av ferdigheter vi mener er viktige for barnets videre mestring, og også har skissert en
del retningslinjer for utprøvingsprosessen, finner vi det nødvendig å redegjøre for teo-
rier som ligger til grunn for de utvelgelser vi har gjort. Vi ønsker ikke at vår tilnærming
skal brukes ukritisk, men være veiledende i arbeidet med det enkelte barn. 

1

TEORI OM UTVIKLING

Både biologiske, perseptuelle og sosiale forhold har betyd-
ning for menneskets utvikling. Det er en kompleks oppgave å
lage en beskrivelse som viser helheten. Teoretikere velger der-
for ofte å studere ett aspekt om gangen. Vi har valgt å
behandle motorikk og kognisjon atskilt flere steder i boka – til
tross for at det ikke finnes noen klare grenser mellom områ-
dene. Å trykke på en bryter kan betraktes som en ren moto-
risk handling. Men hvis barnet ikke forstår hensikten med å
trykke på bryteren, vil aktiviteten være uten mening. 

Motorisk utvikling
Biologiske og psykologiske utviklingsteorier utfyller hverandre
og er begge viktige for forståelsen av barns motoriske utvikling.
Teorier innen området inndeles ulikt avhengig av om man har
et deskriptivt perspektiv, kognitivt perspektiv, økologisk per-
spektiv eller modnings-, atferds- og informasjonsprogramme-
ringsperspektiv (Haywood, 1993). De ulike teoriene bærer
preg av den tid og kultur de er oppstått i. Vi vil her avgrense
oss til å beskrive noen hovedtrekk fra modningsperspektivet og
det økologiske perspektivet. 

Modningsperspektivet: Gesell la vekt på rekapitulasjonsteori.
Påstanden om at «hvert barns utvikling gjentar menneskeslek-



tens utvikling» innebærer at de genetiske faktorene dominerer
utviklingen. Miljøfaktorer kan bare påvirke utviklingen midler-
tidig. I dette perspektivet anses nervesystemets utvikling som
hovedgrunnlaget for modning (ibid.). 

Piper & Darrah (Ytterland, 1997) hevder at følgende forhold
er sentrale:

• bevegelsene utvikles fra primitive massebevegelser og
refleksmønstre til viljestyrte, målrettede og koordinerte
bevegelser

• motorisk utvikling går i kefalokaudal retning (fra hodet og
ned)

• utvikling av bevegelsene går fra det proksimale til det dis-
tale (fra bolen og ut)

• utviklingsrekkefølgen er den samme for alle barn, mens
tempoet i utviklingen varierer fra barn til barn 

Den tradisjonelle modningsteorien kritiseres fordi den kommer
til kort i lys av sentrale funn i nyere forskning. Både forståelsen
av reflekser og den lineære utviklingsrekkefølgen fra proksi-
mal til distal har vist seg ikke alltid å holde mål. Andre inn-
vendinger mot modningsteorien er at den legger for lite vekt
på miljøets betydning og barnets evne til å lære gjennom
erfaringer.

Det økologiske perspektivet vektlegger den gjensidige påvirk-
ningen mellom individet og omgivelsene. I motsetning til mod-
ningsteori, som ensidig ser motorisk utvikling som et resultat av
nervesystemets modning, betraktes her motorisk utvikling som
avhengig av ulike indre kroppslige systemers påvirkning av
hverandre. Systemene påvirkes av impulser/erfaringer utenfra
og utvikles i ulik hastighet. Endring i utførelsen av bevegelsene
skjer som en konsekvens av endring i disse subsystemene over
tid. Økologisk perspektiv skiller seg blant annet fra informa-
sjonsprogrammeringsperspektivet i synet på prosessene som
skjer før handling. Utallige kommandoer må programmeres for
å kontrollere individets muskler. Det økologiske perspektivet
anser denne bearbeidelsen som overveldende. Her tenkes det
i stedet at persepsjonen av sanseinntrykk direkte fører til en
selvorganisering av musklene i grupper, noe som reduserer
antall beslutninger som må gjøres i de høyere hjernesentrene.
Økologisk perspektiv kan deles i to hovedretninger: dynamisk
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systemteori og teori om persepsjon �� handling (Haywood,
1993). 

I dynamisk systemteori er motorisk utvikling avhengig av kropps-
systemenes utvikling og gjensidige påvirkning, hvor ingen er
overordnet andre. Oppnåelse av motorisk kontroll avhenger av
multiple systemers selvorganisering, omgivelsenes natur og de
krav som ligger i oppgaven som skal utføres. En ny ferdighet
oppnås ikke før det siste nødvendige systemet (rate controller)
har nådd en viss terskel. Eksempler på ulike kroppssystemer er
muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, hjerte- og lunge-
systemet, sansesystemet og persepsjonssystemet. 

I dynamisk systemteori er følgende forhold vesentlige:

• de ulike kroppssystemenes selvorganisering og gjensidige
påvirkning

• personens egen problemløsning i bevegelsesutførelsen
• bevegelsenes mål eller hensikt; det vil si om de er oppgave-

orienterte eller funksjonsorienterte 
• samspillet mellom individet og omgivelsene

Russeren Bernstein – en pioner innen dynamisk systemteori – la
stor vekt på mennesket som aktivt, ikke bare reaktivt (ibid.). Han
opererer med begrepet feed-forward (jf. feedback) som beteg-
ner prosessen før utførelsen av selve bevegelsen. Bevegelsene
reproduserer ikke seg selv, men organiserer seg selv på nytt
hver gang – i et kontinuerlig samspill med omgivelsene. Ingen
måleinstrumenter har ennå kunnet påvise to helt like bevegelser
(Jahnsen, 1996). Likevel har hvert enkelt menneske særtrekk,
eksempelvis skriver vi navnetrekket på en så karakteristisk måte
at det kan brukes til identifikasjon. Bernstein la også vekt på
kroppen som mekanisk system, hvor bevegelseskrefter som
tyngdekraft og treghet har sin virkning. Det kan ikke utelukkende
fokuseres på nervesystemets styring av bevegelsene.

I teorien om persepsjon��handling vektlegges det at utvik-
ling av persepsjon og motorikk må studeres sammen for å
kunne ta hensyn til bevegelsenes rammebetingelser i omgi-
velsene: Det er tett relasjon mellom persepsjon og motorikk.
Individet og omgivelsene er sammenvevd. Gibson hevder
blant annet at individet har subjektive mål for hva som er hen-
siktsmessig handling relatert til kroppsstørrelse (ibid.). Hand-
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lingen skjer i øyeblikket ut fra forhold i kropp og omgivelser.
Mennesket kan bevege øyne, hode og kropp og samtidig ta
inn tids- og romfaktorer. En person kan ved feed-forward opp-
fatte «kollisjonstid» direkte – uten beregninger og feedback.

Kognitiv utvikling
Innen læringsteorier vektlegges viktigheten av handling, språk
og sosialt samspill ulikt:

Sentralt hos Vygotsky (1978) finner vi at intellektuell utvikling
og tenkning har sitt utgangspunkt i sosial aktivitet. Utvikling
skjer ved at barnet først gjør ting sammen med andre, for så
å gjøre tingene alene. Språket utvikles ved at den voksne «set-
ter merkelapper på» objekter og aktiviteter etter hvert som bar-
net fester oppmerksomheten på gjenstander og bevegelser.
Dette gryende språket danner byggesteiner for tanken (språk
før tanke). Gjennom lek og «ytre tale» oppnår barnet en funk-
sjonell forståelse av begreper/objekter. Den «ytre talen» for-
stummer gradvis og blir til «indre tale» (tankevirksomhet).

Vygotsky hevder videre at utvikling kommer etter læring – en
rekkefølge som resulterte i teorien om the proximal zone eller
den nærmeste utviklingssonen, som betegner rommet mellom
det utviklingsnivået barnet allerede har nådd, og det nivået
barnet er på vei mot, eller hva barnet mestrer med noe hjelp
fra en mer kompetent person. Leken synliggjør ofte barnets
nærmeste utviklingssone fordi barn i lek mestrer mer enn de
viser i den daglige atferden.

Piaget (1992) vektlegger i mindre grad det sosiale aspektet
ved læring. Barnet erfarer den ytre verdenen gjennom hand-
ling og utforskning. Mentalt dannes da aktive handlingsmøn-
stre (skjemaer) i stedet for statiske minnespor. Flere skjemaer
kan være beslektet gjennom likheter og indre sammenhenger
og utgjør kognitive strukturer. Kunnskapsstrukturer utvikles
spontant gjennom handling: all læring/utvikling forutsetter
aktivitet fra barnets side. Først kommer forståelsen, deretter
språket. Imitasjon er viktig i læringsprosessen. Gjennom leken
tilrettelegger barnet sine egne læresituasjoner. Barnet kan
bare lære via muntlig formidling hva hun allerede har skje-
maer å tolke i. 
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Bijou og Baer (Imsen, 1991), som begge er behaviorister,
hevder også at barnet må handle aktivt, men at enhver årsak
til forandring hos barnet ligger utenfor barnet selv. De legger
vekt på at innlæringsaktiviteter må deles i små delmål som
modelleres gjennom prompting og fading (jf. s. 95). Riktige
tilnærminger fra barnets side belønnes for å skape motivasjon
for videre handling.

Bruner (ibid.) legger stor vekt på strukturer i sin undervisnings-
teori: Å forstå strukturer er å forstå hvordan tingene henger
sammen. Han hevder at språk og tanke er uløselig knyttet sam-
men – man er avhengig av språk for å kunne tenke. Det er
barnet som skal se helheten/sammenhengen, mens læreren
skal sette barnet i gang, holde det i gang og sørge for at det
holder riktig kurs. Individuell tilrettelegging av læringsmomen-
tene, presentert i riktig rekkefølge, er viktig. Barnet trenger
videre tilbakemelding og en opplevelse av fremgang/mest-
ring. Drivkraften er barnets indre motivasjon og nysgjerrighet. 

Sameroff (Zigler & Hodapp, 1986) hevder i sin transaksjons-
modell at ikke bare barnet, men også omgivelsene utvikler
seg gjennom samspill, idet hver av partene kontinuerlig hand-
ler og svarer på handling i interaksjon med hverandre. I til-
legg vil barnet raskt møte mange forskjellige samspillspart-
nere som vil påvirke henne og reagere på ulike måter over-
for henne. Det vil derfor – ifølge denne teorien – ikke være
mulig å forutsi et utviklingsforløp hos barnet ut ifra en obser-
vasjon eller testing av barnets ferdigheter alene.

VÅR TILNÆRMING

Tilnærmingen i denne boka kan sies å ha elementer fra alle
nevnte retninger. Utarbeidelsen av materialet er dessuten
basert på egne erfaringer – ut ifra hva vi har vurdert som
brukbart i praksis gjennom 20 år.

Motorikk 
Ved motorisk utvikling finner vi at både indre og ytre fysiske for-
hold setter en ramme for barnet. Barnets problemløsende evne,
læringspotensial og motivasjon for oppgaven – sammen med
mulighet for og evne til sosialt samspill – vil ha stor betydning
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for barnets mestring. Modningsperspektivet kan være nyttig å
bruke for å forstå generell motorisk utvikling hos barn. Som tan-
kemodell bør man imidlertid være klar over teoriens noe en-
sidige fokusering på nervesystemets modning – og dermed på
dens begrensning. Økologisk perspektiv innfører et videre syn
på hvordan barnet utvikler seg, idet denne teorien vektlegger
samspillet mellom organismens systemer, påvirkning fra ytre
fysiske krefter, samt miljøets betydning.

Kunnskap om normalutvikling er nyttig når det motorisk
hemmede barnets behov for tilrettelegging skal vurderes. En
lineær utviklingsrekkefølge, slik den er beskrevet i modnings-
teorien, vil imidlertid i liten grad samsvare med utviklingen hos
barna i vår målgruppe. Målsettingen må være å tilrettelegge
for at barnet, i så stor grad som mulig, skal få tilgang til de
samme erfaringer og hjelp til å delta i de samme aktiviteter
som andre barn på samme alder – ikke at barnet skal mestre
alle trinnene i en gitt utviklingsrekkefølge. En sammenlikning
av barnets motoriske ferdigheter i forhold til aldersnivå vil
være lite hensiktsmessig. Et barn med skade i sentralnerve-
systemet må ofte finne sine egne bevegelsesstrategier for å
mestre en oppgave. 

Det er også viktig å kartlegge barnets muligheter for å lære en
motorisk aktivitet. Barnet vil trenge sensorisk tilbakemelding for
å få erfaring med hvordan bevegelsene skal avpasses til akti-
veringsutstyrets beskaffenhet (plassering, trykkraft, bevegelses-
lengde etc.). En hensiktsmessig bevegelsesutførelse har både
et motorisk og et kognitivt element. I innlæringsfasen trenger
barnet å øve på bevegelsen. Nyere hjerneforskning har vist at
spesifikk trening – i tillegg til bedret funksjon – også kan ses
som forandringer i hjernen. Global trening synes ikke å gi
samme resultat. I en målrettet læresituasjon er det derfor
vesentlig at barnet ikke forventes å skulle øve flere funksjoner
parallelt med den nye ferdigheten (eksempelvis øve balanse
samtidig med innlæring av et brytertrykk). 

I tråd med teorien om persepsjon �� handling er det ikke
nødvendigvis enkelt å overføre en innlært bevegelse til en ny
situasjon, da selv små endringer i plassering vil kunne føre til
at barnet i målgruppen går fra å mestre en oppgave til å mis-
lykkes. Selv om barnet klarer å treffe en flat og nedfelt bryter,
er det ikke sikkert at hun vil beherske en rund og opphøyd
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bryter. Barna det her er snakk om, vil også ha store proble-
mer med å samordne bevegelser av øyne, hode og kropp
med faktorer knyttet til tid og rom. De trenger derfor tilrette-
legging både når det gjelder aktiviteter og omgivelser.

Kognisjon
Vygotskys postulat om viktigheten av den «ytre tale» som middel
for utvikling av tanken, Piagets vektlegging av motorisk egenakti-
vitet som grunnlag for intellektuell utvikling, samt Bruners påpeking
av motivasjon og nysgjerrighet som viktige kilder til drivkraft for
utvikling,6 kan umiddelbart synes å gi en dårlig prognose for
kognitiv utvikling hos barna i denne målgruppen. Dessuten vil det
sterkt funksjonshemmede barnet – i større grad enn det normal-
fungerende – være avhengig av samspillspartnernes evne til å
tolke og respondere på hennes ofte diffuse signaler (jf. Sameroffs
fremheving av samspillets betydning for en vellykket utvikling).

Fordi ingen av de beskrevne kognitive teoriene hver for seg
synes å kunne forklare hvordan en del av målgruppens barn kan
utvikle «normal» intelligens, må det legges flere teorier til grunn.
Vi har derfor – også på dette området – plukket sammen til utvik-
lingen av en metode elementer som vi har sett virke i praksis.
Momenter som tilrettelagte samspillsituasjoner, strukturerte opp-
legg ut fra en analyse av barnets «nærmeste utviklingssone» –
med inndeling av aktiviteter i små delmål – har stått sentralt. Like-
ledes har vi sett umiddelbar og tydelig respons på handling som
viktig for barn på et tidlig utviklingsnivå. 

Teknologi – satt inn i denne rammen – kan gi barnet mulighet
for egenaktivitet og mestringsopplevelse. Vellykket målrettet
handling gir anerkjennelse som igjen styrker barnets selvbilde.
Bryterstyrt responsutstyr og datateknologi kan således være
avgjørende hjelpemidler for å redusere noen av de negative
konsekvensene funksjonshemningen ellers vil kunne ha for utvik-
ling og læring. Forutsetningen er imidlertid at vi kontrollerer tek-
nologien, og ikke den oss. Vårt syn på barnet gjenspeiles i
hvordan vi tilrettelegger ulike forhold i barnets miljø.

25

1 TEORIGRUNNLAG

6 Sterkt bevegelseshemmede barn uten tale har ofte utviklet en passiv atferd med
lave forventninger om å lykkes.



AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet kan utvikling betraktes
fra ulike ståsteder – noen perspektiver vil kunne ses i sammen-
heng, andre lar seg ikke kombinere. Når vi i vesentlig grad
har valgt å benytte to motoriske forklaringsmodeller – mod-
ningsteorien og den økologiske tilnærmingen – er dette fordi
vi i vår sammenheng finner at perspektivene utfyller hverandre.
De ulike aspektene vi her har drøftet, klargjør egen praksis og
den kunnskap vi ønsker å formidle videre gjennom boka. Når
det gjelder temaet kognisjon, har vi i større grad «plukket» fra
flere teoretikere, hvor utvalgte elementer sammen danner ram-
men for vår metodiske tilnærming. 

Igjen vil vi påpeke at vårt skille mellom motorikk og kognisjon
er kunstig. Imidlertid vil diskusjoner som oppstår når grense-
oppganger diskuteres, danne grunnlag for viktige refleksjoner
over hvor sammenvevde systemene er. Spesielt har det vært
vanskelig å skille motorikk og persepsjon i en situasjon hvor
barna gjerne har omfattende vansker på begge områder.
Tolkninger av årsaksfaktorer relatert til funksjonsvansker, må
derfor skje med forsiktighet.
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Hovedmålgruppen vår er barn i førskolealder med omfattende funksjonshemning på
grunn av cerebral parese (CP). Disse barna har en hjerneskade som ble påført dem
på fosterstadiet, under fødselen eller tidlig i livet. Barna har omfattende vansker med
å utføre kontrollerte bevegelser. Videre vil mange også ha problemer innen områdene
sansing, persepsjon og kognisjon. En del barn med CP vil ha tilleggsdiagnoser.
Hyppigst er diagnosen epilepsi.

I Skandinavia antar man at mellom 1,85 og 2,8 per 1000 levende fødte barn får
en sentral hjerneskade (Stanley, Blair & Alberman, 2000). Forekomst ved en under-
søkelse i Vestfold i studieperioden 1987–91 var 2,05 av 1000 barn (Herder,
1998). For mange av barna vil ikke skaden være til hinder for selvstendig aktivitet
selv om barnets spontane og ønskede bevegelser hindres av stivhet eller mangelfull
kontroll. Disse barna vil være utenfor vår målgruppe. Søkelyset vil i denne sammen-
heng rettes mot barn med tydelige behov for tekniske hjelpemidler dersom de skal
kunne mestre selvstendig aktivitet. Noen få av barna har en multifunksjonshemning,
med sterkt nedsatt syn eller hørsel som tilleggsproblemer. Denne gruppen trenger mer
spesialisert tilrettelegging enn det vår metodebok tar høyde for. 

2

FYSISKE SÆRTREKK 

Som drøftet i teorigrunnlaget vil barnets motoriske muligheter
være avhengig av samspillet mellom mange indre og ytre
faktorer. Vi vil her fokusere på de fysiske skadene barnet kan
ha. Problemer innen følgende hovedområder vil påvirke bar-
nets muligheter til å utføre kontrollerte bevegelser:

• Det nevromuskulære system: Forbindelsen mellom nerve-
systemet og musklene er skadet. Når en bevegelse skal
utføres, blir det forstyrrelser med hensyn til hvilke muskler
som aktiveres til hvilket tidspunkt. Under aktiveringen av de
medvirkende muskelenhetene (motor units) kan det oppstå



problemer med rekkefølge, gradering av muskelstyrken og
vekselvirkningen mellom spenning og avspenning.

Videre kan barnet ha vansker med feed-forward (jf. s. 21).
Etter å ha oppfattet at hun skal trykke på bryteren, trenger
barnet lang tid før hun er i stand til å utføre selve trykket
(lang initieringstid). Koordineringsvansker er et tydelig
uttrykk for forstyrrelser i det nevromuskulære systemet. Bar-
net kan også få problemer med åndedrett og blodsirkula-
sjon, noe som lett medfører nedsatt allmenntilstand.

• Muskel- og skjelettsystemet: Problemene i muskel- og skje-
lettsystemet er sekundærvirkninger av problemene i det
nevromuskulære systemet. Denne typen problemer er ikke
uttalt når barnet er lite. Men barn med omfattende skader
kan etter hvert få forkortet muskulatur, kontrakturer og ned-
satt styrke. Dette påvirker igjen bevegeligheten. De store
problemene kommer gjerne når barnet har nådd puberte-
ten. Forebyggende behandling og godt tilpassede hjelpe-
midler (stoler, ståstativ m.m.) kan til en viss grad motvirke
utviklingen av muskel- og skjelettproblemer.

• Persepsjonssystemet: Vår evne til persepsjon/tolkning av
sansepåvirkninger hjelper oss til raskt å samhandle moto-
risk med endringer i omgivelsene. Forstyrrelse i styring av
reseptorer7 og seleksjon/avveiing i forhold til stimuli med-
fører at barnet får orienteringsproblemer. Problemkomplek-
set gjør at barnet lett blir avhengig av et fast definert opp-
sett dersom bryterstyring skal lykkes. 

• Intensjon: Barna forstår ikke hensikten med eller vet ikke
om muligheten for bevegelse. De får derfor begrensede
erfaringer med at selvproduserte bevegelser fører til
meningsfylte handlinger. Dette påvirker barnets ønsker om
og motivasjon til å forsøke å «få til noe». Nettopp bruk av
bryterstyrte aktiviteter kan hjelpe barnet til å se at egne
bevegelser har effekt, og gjennom dette opparbeide
motivasjon til å finne bevegelsesstrategier som gjør mest-
ring av nye handlinger mulig.
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7 Reseptor: sanseorgan/nerve som tar imot sanseinntrykk, dvs. reagerer på stimuli.



Det CP-rammede barnet vil kunne oppleve hindre helt fra star-
ten av i en handlingsrekke. Hun kan ha et intensjonsproblem
og trenger da hjelp til å se ulike muligheter. Barnet kan også
trenge lang tid fra hun har forstått hensikten – og er motivert
til å utføre en handling – til hun klarer å finne en egnet beve-
gelsesstrategi. Primært vil nevromuskulære problemer og per-
sepsjonsvansker kunne medføre store og kanskje uoverstigeli-
ge utfordringer. Sekundært vil muskel- og skjelettproblemer
påvirke og innskrenke bevegelsene. Fagpersoner må være
like oppmerksomme på hvordan barnet kan hjelpes i fasen
som går forut for selve utførelsen av en bevegelse, som hvor-
dan hun kan hjelpes under selve bevegelsen.

Klassifisering
Barn med diagnosen cerebral parese er en vid og heterogen
gruppe. Det er derfor behov for en klassifisering som sier noe
mer om funksjonsproblemene. Plassering av barnet i henhold
til én klassifisering vil likevel lett bli misvisende, både fordi
symptomområdet er komplekst, og fordi det gjerne opptrer en
blanding av ulike bevegelsestyper. På grunn av forandringer
i barnas første leveår anbefaler Hagberg mfl. (1984) å vente
med å gi sluttdiagnose til de har passert fire år.

Tradisjonelt inndeles gruppen CP etter distribusjon/lokalise-
ring i kroppen og art av tonusforstyrrelser (Stanley mfl.,
2000). Her følger en forenklet utgave av denne typen klassi-
fisering:

Inndeling etter distribusjon
Inndeling etter distribusjon gjøres ut ifra hvor i kroppen de
motoriske problemene er mest uttalt, og følger betydningen
av ordene som brukes: «hemi-» (halv), «di-» (to) og «kvadri-»
(fire): 

• hemiplegi henspeiler på bevegelsesutfall i den ene
kroppshalvdelen. Barnet har problemer med å bevege
enten høyre arm/ben eller venstre arm/ben.

• diplegi refererer til bevegelsesutfall i begge bena. I relasjon
til CP brukes betegnelsen når både over- og underkropp viser
skade, men når bena er tydelig mer affisert enn armene.
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• kvadriplegi innebærer bevegelsesproblemer i alle fire
kroppslemmer, det vil si både armer og ben. Barna i
denne gruppen har omfattende skader som ofte innebæ-
rer store problemer med å kontrollere bevegelse både av
hode og kropp. 

De fleste barna i målgruppen vil ha diplegi eller kvadriplegi.
Hemiplegi innebærer ofte gode muligheter til å styre den
kroppshalvdelen som ikke er affisert. Imidlertid kan også
noen barn med hemiplegi ha betjeningsproblemer på grunn
av store visuomotoriske vansker8. 

Inndeling etter tonusforstyrrelser
Tonusforstyrrelser er knyttet til spenningen (tonusen) i muske-
len. Hos et menneske uten nevrologisk skade vil muskeltonus
være i kontinuerlig samspill med den bevegelsen som utføres.
Høy tonus gjør at muskelen trekker seg sammen. Motsva-
rende muskel (antagonist) vil da ha lav tonus slik at en beve-
gelse i tilhørende ledd blir mulig. Følgende inndeling er van-
lig:

• spastisitet: Problemer med stadig vedvarende høy muskel-
tonus som vanskeliggjør bevegelse. 

• dyskinesi: Problemer med tonusveksling og/eller atetose.
Tonusveksling tilsier rigide stillinger og vanskelig beveg-
elseskontroll. Atetose innebærer ofte vridende bevegelser.
Barn med dyskinesi har omfattende bevegelseshemning
og ofte forekomst av primitive reflekser og spastisitet. Imid-
lertid skal vi være oppmerksomme på at mange av barna
har liten eller ingen kognitiv skade. 

• ataksi: Balanse- og koordinasjonsproblemer, rykkvise
bevegelser eller tremor9. Denne gruppen er forholdsvis
liten – den omfatter under ti prosent av barna med cere-
bral parese. 
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8 Visuomotoriske vansker: problemer med å koordinere synsinntrykk og beve-
gelse.

9 Tremor: skjelving, muskelrykninger.



Funksjonsbeskrivelser
Hvert barn er unikt, og barnets egenart kan medføre at bildet
vi danner oss på grunnlag av en klassifisering, ikke stemmer.
Vi velger likevel å ta med noen beskrivelser som kan se ut til
å være generelt gyldige.

Barn med diplegi og kvadriplegi vil i liten grad oppnå god
postural kontroll10. Den manglende balansen fører til at
barna må støttes i ulike utgangsstillinger. Refleksive beve-
gelser, massebevegelser og medbevegelser forstyrrer barnets
kontroll over bevegelsene. Spesielt vil tilstedeværelse av pri-
mitive reflekser som asymmetrisk tonisk nakkerefleks (ATNR)11

og symmetrisk tonisk nakkerefleks (STNR)12 kunne skape store
problemer. Også følelsesforhold påvirker barnets mulighet til å
utføre kontrollerte bevegelser, eksempelvis kan sterk iver med-
føre at de ufrivillige bevegelsene blir dominerende.

Flere av barna har utilstrekkelig eller manglende hodekontroll.
Problemet vanskeliggjør fokusering på et objekt/fenomen før
objektet er forsvunnet eller aktiviteten opphørt. Problemer med
munn- og svelgmotorikk gjør at mange har talevansker av ulik
grad, og følgelig har behov for hjelpemidler til supplerende
eller alternativ kommunikasjon. Uforståelig eller manglende tale
innebærer imidlertid ikke at barnets språkforståelse behøver å
være berørt. 

Barn som er preget av spastisitet, har ofte problemer med å
styre samspillet mellom øyne og hender. Det er ikke uvanlig
at barn med diagnosen spastisk diplegi også har en cerebral
synshemning (jf. s. 34). Barn med kvadriplegi har også ukon-
trollerte hodebevegelser som gjerne fører til unormale reak-
sjoner i hele kroppen. Svak nakkemuskulatur medfører at
hodet lett faller ut av stilling. Press mot bakhodet kan føre til
at barnet går inn i et strekkmønster. Resultatet blir vansker med
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10 Postural kontroll: evne til å justere kroppsholdningen etter situasjonen.
11 ATNR: Når barnets hode dreies mot siden, vil samme sides arm strekkes,

mens den motsatte bøyes med hånden i hodehøyde. Vendes hodet til motsatt
side, bytter de to armene stilling. Dette medfører at barnet ikke kan føre en
gjenstand i den bøyde armen opp til ansiktet samtidig som hun fester blikket
på denne.

12 STNR: Når barnets hode bøyes, bøyes armene og bena strekkes. Motsatt når
hodet går bakover: armene strekkes ut og bena bøyes.



å benytte hendene til tilsiktede formål. Noen barn har pro-
blemer med at armene fikseres i en bøyd, innadrotert stilling
med nedaddreide håndledd og knyttet hånd rundt tommel.
De har store problemer med å strekke armene frem, gripe
etter og manipulere gjenstander. Hvis det spastiske barnet
plasseres i sittestilling uten støtte, vil hun lett gå inn i et strekk-
mønster uten mulighet til å bøye i hoften. Bena strekkes rett ut
og ned mot gulvet, innaddreid og gjerne krysset. Hodet og
ryggen bøyes bakover. Manglende balanse og manglende
evne til å benytte armene og hendene til støtte medfører at
barnet faller sidelengs eller stivt bakover. 

Spastisitet kan også utløses ved initiering av en bevegelse:
Skal barnet gape for en skje mat, låses munnen i en sammen-
bitt stilling. Ønsker barnet å strekke armen frem, trekkes den
i stedet tilbake mot brystkassen i bøyd stilling. Hvis barnet blir
bedt om å se på et bilde som blir holdt opp, beveges hodet
til siden, og så videre. 

Barn med atetose har gjerne ufrivillige, vridende bevegelser
som gjør det vanskelig å utføre handlinger som krever presi-
sjon. Barnet kan sitte med bøyde hofter mens bena strekkes
atskilt frem. Samtidig vil hodet og skuldre trekkes tilbake og
armene bøyes. Stillingen fører til at armene verken kan benyt-
tes som støtte eller rekkes frem mot et objekt plassert foran
barnet. Disse barna kan også ha problemer med å bevege
øynene uten samtidig å snu på hodet.

Symptombildet for barn med cerebral parese har endret seg de
siste ti årene på grunn av forbedret medisinsk behandling. Flere
for tidlig fødte barn overlever, og færre blir rammet av feil ved
surstofftilførselen under fødselen. Det har resultert i at det i dag
er flere barn med spastisk CP, men færre med dyskinesi. Grup-
pen barn med cerebrale synsforstyrrelser har økt markert, også
blant barn med cerebral parese (Ek mfl., 2000).

Problemer innen sansing 
Problemer i sanseapparatet vil ha innvirkning på hvordan bar-
net oppfatter omverdenen, hvordan inntrykkene tolkes og
bearbeides videre. Nærsansene hjelper barnet til å oppfatte
kroppens posisjon og bevegelser, men også gjenstander som
er i direkte kontakt med barnets kropp. Fjernsansene (syn og
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hørsel) gjør det mulig å oppfatte hva som skjer på avstand.
Ved skade i én sans kan andre sanser brukes kompenserende.

Taktil sans 
For barn som har problemer med følesansen, vil erfaringene
ved berøring bli mangelfulle og ha lav informasjonsverdi.
Noen barn vil også kunne være hypersensitive og vil derfor
vegre seg mot å berøre ulike typer materialer eller selv å bli
berørt. Barn med problemer innen taktil sansing vil ofte være
avhengige av synet for å kunne gjenkjenne et objekt. 

Når små barn skal begynne med bryterstyring, vil det være
nødvendig for forståelsen av årsak/virkning at de får en tak-
til tilbakemelding på at de har trykket. For barn med taktile
problemer bør det derfor velges en bryter som gir tydelig
respons på trykket. Manglende oppfatning av taktil tilbake-
melding kan kompenseres med lydsignal. For barn som er
multifunksjonshemmede, vil en kombinasjon av taktile og
auditive signaler være det beste utgangspunktet. 

Stereognostisk sans
Stereognostisk sans er evnen til å kunne identifisere gjenstan-
ders form gjennom berøring og uten synet som støtte. Ned-
satt stereognosi er vanlig ved større hjerneskader. Problemet
medfører – på linje med taktile problemer – stort behov for å
kompensere ved hjelp av synet. Bruk av tydelig skille på teks-
tur13 kan hjelpe barnet til å lokalisere brytere. Bruk av bry-
terstyrte aktiviteter stiller mindre krav til stereognostisk sans
enn manipulering av konkreter, og øker dermed barnets mest-
ringsmuligheter.

Ledd- og muskelsans
Kinestetisk sans eller ledd- og muskelsans er relatert til sanse-
celler som ligger i muskler og sener. Erfaring som erverves
gjennom den proprioseptive sansen, vil gjøre det mulig for
barnet å lokalisere lemmenes stilling uten å måtte kontrollere
ved synets hjelp. Ved bevegelse gis det tilbakemelding og
informasjon om hvordan kroppsdelene til enhver tid endrer stil-
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13 Tekstur: struktur på overflaten av en gjenstand, den kan være f.eks. glatt eller ru.



ling, og hvor mye kraft som trengs for å utføre en bestemt
bevegelse. Motoriske mønstre læres gjennom prøving og fei-
ling. Gjennom den tilbakemeldingen barnet får, vil hun grad-
vis utvikle motorisk kontroll. Etter hvert vil disse mønstrene auto-
matiseres, og barnet vil korrigere feilstillinger ubevisst. 

Barn med dårlig organisert propriosepsjon får problemer
med å utføre en handling hvis de ikke kan benytte synet til
hjelp. For barn som benytter brytere, kan det ved innlæring
være avgjørende at bryteren alltid plasseres i samme posi-
sjon. En automatisering av bevegelsen vil for disse barna
være en tidkrevende prosess.

Likevektssans
Likevektsorganet i det indre øret hjelper oss blant annet til å
holde balansen ved tyngdekraftens påvirkning. I likhet med
ledd- og muskelsansen bidrar likevektssansen – også kalt ves-
tibulærsans – til at barnet gjennom erfaring lærer å automa-
tisere bevegelsene. Normalt vil et barn i våken tilstand auto-
matisk rette opp hodet i forhold til tyngdekraftens påvirkning.
Barn som har usikre bevegelser på ujevnt underlag, kan ha
skadet likevektssans. Problemet kan medføre engstelse ved
kjøring av elektrisk rullestol.

Barn med spastisk cerebral parese har begrensede bevegelses-
erfaringer og derfor færre adekvate bevegelsesmønstre til-
gjengelig når en motorisk aktivitet skal utføres. Barn med dyski-
nesi erfarer derimot stadig bevegelse, men på en ukontrollert
måte. 

Syn
60–80 prosent av barn med CP har synsforstyrrelser (Dide-
richsen, 1998). Skaden kan sitte i øyet/øyenerven eller være
mer sentral. Dersom synsforstyrrelsen skyldes en skade i det
sentrale eller bakre synsapparatet, har barnet en cerebral
synshemning, CVI14.

Dersom barnet skjeler (strabisme), vil dette forholdsvis enkelt
kunne konstateres og eventuelt behandles for å forebygge
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14 CVI: Cerebral Visual Impairment.



senere synsdefekter. Nystagmus (ukontrollert bevegelse av
øynene, som gir problemer med å feste blikket) kan hindre
fastholdelse av ønsket bilde, idet figuren på netthinnen forflyt-
ter seg. Problemet kan kompenseres ved at hodet holdes i en
spesiell stilling når barnet skal fokusere. Mange fysisk normal-
utviklede barn kan ha denne typen visuelle vansker, men kla-
rer å tilpasse seg problemet forholdsvis godt. Hos barn med
CP vil imidlertid denne tilpasningen være atskillig vanskeligere
på grunn av reduserte eller ukontrollerte hodebevegelser.
Apraktiske øyebevegelser15 kan føre til at barnet ikke kan
vende blikket mot et fenomen, men må snu på hodet til øyne-
ne treffer objektet. Blikkpareser kan gi problemer med fiksering
og visuell oppmerksomhet (Hyvärinen mfl., 1994). 

Synsutfall kan være vanskeligere å oppdage. Et synsutfall
innebærer eksempelvis at feltet på høyre eller venstre side av
kroppens midtlinje ikke oppfattes. Utfallet kan være flekkvis
eller i form av «tunnelsyn», som betyr at synsfeltet innsnevres.
Neglisjering av deler av synsfeltet kan også forekomme selv
om synet er intakt. Problemet kan ha sin årsak i en oppmerk-
somhetsforstyrrelse, det vil si at barnet bare er seg bevisst den
ene kroppshalvdelen. Dette kan føre til at utsøkende og føl-
gende øyebevegelser ikke krysser midtlinjen og dermed ikke
rettes mot det «blinde» feltet.

Typiske trekk hos barn med cerebral synshemning er at de for-
blir lenger på det tidlige synsatferdsstadiet. Den cerebrale
dysfunksjonen CVI gir problemer med å bearbeide og tolke
visuell informasjon. Barna kan ofte oppdage små detaljer i
synsfeltet, men ser ikke helheten. De viser liten interesse når
kjente personer kommer inn i rommet (barnet gjenkjenner ikke
ansikter), er ofte uinteressert i andre barns lek (problemet med
å bedømme avstand og dybde innebærer at raske beve-
gelser oppfattes som skremmende). De trekker seg gjerne
unna nye og uoversiktlige situasjoner. Det kan være vanske-
lig å gjøre to ting om gangen (lav simultankapasitet). Proble-
mer med crowding16 gjør at barnet lettere oppfatter en iso-
lert figur/gjenstand enn mange som er satt sammen i en
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15 Apraktiske øyebevegelser: Manglende evne til å utføre vanlige, hensiktsmes-
sige øyebevegelser – til tross for at bevegelsesevnen er bevart.

16 Problemer med crowding: Problemer med å identifisere fremstillinger/symboler
på rekke / i gruppe, selv om ett enkeltstående symbol av samme størrelse gjen-
kjennes.



rekke. Karakteristisk for cerebrale synsforstyrrelser er ifølge
Diderichsen (1998):

• Synsoppmerksomheten og synsevnen varierer sterkt med
barnets generelle tilstand.

• Barnet oppfatter stykkevis og delt, uten å få tak på helheten.
• Barnet er uttalt kontekstbundet, det vil si at hun vil ha stort

behov for hjelp til å bli kjent og til å forstå hva hun skal se
etter.

• Det ses ofte problemer med spatiale17 forhold og tolkning
av figur/grunn18. 

• Barnet har relativt bedre fargesyn enn formsyn.
• Barnet viser uttalt lysavhengighet: Hun kan enten være

«hekta på lys» eller tvert om være lyssky.

Mulige konsekvenser for utprøvingssituasjonen
Har barnet et synsutfall eller neglisjerer deler av synsfeltet, vil
dette påvirke hvordan barnet oppfatter objekter i synsfeltet.
Ufrivillige øyebevegelser eller spastisitet i øyemuskulaturen
kan påvirke barnets evne til å fiksere og følge bevegelige
objekter i rommet. Relatert til bruk av programvare kan resul-
tatet bli at den tilsiktede virkningen av en visuell respons ute-
blir (dvs. barnet blir ikke motivert til å aktivere bryteren på
nytt). 

Problemet med crowding kan eksempelvis føre til vansker
med å oppfatte midtfeltet på en bildeplate med kommunika-
sjonssymboler. Har barnet god hukommelse, kan hun hjelpes
av at færre symboler blir presentert om gangen. Mange av
disse barna har god fargeoppfattelse og kan derfor ha stor
nytte av fargekoder.

For barn som er avhengige av 1-bryterstyring – og dermed
automatisk skanning (jf. s. 104) – vil øyemotoriske problemer
og lav simultankapasitet også kunne gi vansker med å forutse
når søkerammen nærmer seg den ønskede figuren. Trenger
barnet også lang reaksjonstid på bevegelse mot bryteren, vil
søkerammen ofte passere ønsket figur før barnet rekker å tryk-
ke. Problemet kan til en viss grad kompenseres gjennom inn-
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17 Spatial persepsjon: tolkning av forhold i rom.
18 Figur/grunn: uttrykk om evnen til å skille ut en figur fra bakgrunnen.



stilling av søkehastighet, men fordi ujevn motorisk utføring er
normalt for gruppen, vil «forbigåelse» være et tilbakeven-
dende problem. Dersom søkesymbolets trinnvise forflytning
markeres med et auditivt signal, vil litt eldre barn – når pro-
grammet er kjent – kunne benytte antall gitte lydsignaler som
støtte for hvor langt rammen er kommet i søkeprosessen. 

Barn med synsproblematikk vil ofte ha dårligere hodekontroll
enn det deres motoriske forutsetninger tilsier. Årsaken kan
være at motivasjonen til «å holde hodet» for å se, ikke har
vært like sterk som hos barn uten synsproblemer. Støtte via
andre sansekanaler (auditiv og eventuelt taktil sans) kan være
en nødvendig utløsende faktor for å motivere barna til å utfor-
ske det visuelle feltet. 

Hørsel
På samme måte som for synsproblemer, vil hørselsproblemer
kunne være forårsaket av en mekanisk eller nevrogen skade.
Mens den mekaniske skaden er knyttet til selve ørets kon-
struksjon (trommehinnen, sneglehuset etc.), betyr et nevrogent
hørselstap at hørselsimpulser ikke formidles på tilfredsstillende
vis til hjernebarken.

Hos barn med dårlig hodekontroll og manglende tale kan
det være vanskelig å oppdage en hørselsnedsetting. Disse
barna vil ha problemer med å snu seg mot lydkilden og imi-
tere språklyd – fravær av disse reaksjonsformene vil normalt
kunne gi indikasjoner på en hørselsskade. 

Hvis barnet har en hørselshemning, bør lydresponsen (styr-
ke/avstand, frekvens og tonehøyde) være tilpasset det
området barnet hører. Dersom programvare benyttes, kan
en hørselsnedsettelse eventuelt avhjelpes ved bruk av høre-
klokker. Hvis det benyttes egne høyttalere, bør plasseringen
prøves ut. For barn med hørselsutfall er det viktig at for-
skjelligartet lyd (med hensyn til frekvens/tonehøyde) forsø-
kes som auditiv «belønning». Barnets signaler om auditiv
oppmerksomhet må være avgjørende når figur med lydres-
pons velges i et program. Dersom barnet ikke synes å regis-
trere lyd generelt, kan for eksempel plassering av en bass-
høyttaler – tett inntil barnet – gi en taktil tilbakemelding/
vibrasjon på valgt lydrespons.
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VANSKER MED ØYE/HÅND-KOORDINASJON 

Øye/hånd-koordinasjon krever visuell tolkning av gjenstan-
denes form, størrelse, avstand, posisjon i rommet og beve-
gelse, samt en proprioseptiv oppfatning av armens og hån-
dens stilling og bevegelser. Bevegelsen kontrolleres løpende
ved hjelp av synet. Mens sanseintegrasjon er integrering av
innadgående impulser, er øye/hånd-koordinasjon integrasjon
av operasjoner knyttet til utføringsdelen. Ayres (1993) hevder
at barn med vestibulære, taktile og proprioseptive forstyrrelser
sannsynlig vil utvikle problemer med øye/hånd-koordinasjon. 

Barn med denne typen problemer vil eksempelvis få vansker
med å benytte vanlig mus som styringssystem, idet de må
følge musemerket med blikket, mens håndens bevegelser skal
avpasses den visuelle tilbakemeldingen på skjermen.

VISUOSPATIALE PROBLEMER

Barn med cerebral parese – som ikke selv kan forflytte seg i
rommet – synes å ha spesifikke problemer innen området spa-
tial persepsjon19. Bertenthal & Campos (1987) hevder at
selvprodusert bevegelse er en kritisk faktor ved utvikling av
dybdepersepsjon. De begrunner påstanden med at egen for-
flytning fremmer hukommelse for lokalisering og evne til å
lokalisere fenomener objektivt (dvs. i forhold til ytre tegn i
omgivelsene) i motsetning til egosentrisk lokalisasjon20. Det
vil være sannsynlig at barn med store bevegelseshemninger
er i faresonen for å utvikle visuospatiale problemer, om ikke
barnet hjelpes til å gjøre de nødvendige erfaringer. Tidlig
bruk av elektrisk rullestol vil være et vesentlig hjelpemiddel i
denne sammenhengen.

Barn med rom- og retningsproblemer vil sannsynligvis få van-
sker med å styre en lekebil/robot til gitte steder i rommet ved
hjelp av brytere. Hvis barnet har retningsproblemer, vil angi-
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19 Spatial persepsjon: tolkning av rom.
20 Egosentrisk lokalisasjon innebærer eksempelvis at barnet kan peke ut høyre

arm på seg selv, men ikke på en person som står med fronten mot barnet
(speilvendt retning).



velse av hvilken retning pilen peker (spesielt høyre/venstre),
være problematisk. Har barnet problemer med tolkning av
både rom og retning, vil styring av programvare med 
5-tastbryter (fire retninger og valg) eller piloverlegg på en
trykkeplate oppleves som komplisert. Det er vanskelig for
barnet å utvikle vellykkede strategier for å komme frem til
ønsket objekt (planlegging i rom) dersom hun blander sam-
men «innholdet» i de ulike pilene (angivelse av retning).

KOGNITIVE SÆRTREKK

Det kan være uenighet om hvilke mentale aktiviteter som inn-
går i begrepet kognisjon, men områdene oppmerksomhet,
persepsjon, hukommelse og språk er sentrale elementer i alle
kognitive teorier. Problemer innen de to første områdene kan
observeres på tvers av de ulike diagnosetypene under para-
plybegrepet CP. Hukommelsesproblemer og språkvansker blir
i større grad knyttet til mental retardasjon – som forekommer
hos cirka 30 prosent av barna i målgruppen (Lagergren,
1981). Språkvansker kan imidlertid også være en konse-
kvens av den sentrale skaden.

Oppmerksomhet
Det er vanskelig å gi en presis definisjon av «oppmerksom-
het» fordi begrepet blir benyttet på mange måter. Imidlertid
synes evne til å rette mentale anstrengelser mot et spesielt sti-
mulus, mens man samtidig utelater andre stimuli, å være et
viktig aspekt ved det å være oppmerksom. Denne formen for
utvelgelse forutsetter også evne til å skifte fokus fra et stimulus
til et annet. Først når barnet kan bestemme tidspunkt og ret-
ning for et oppmerksomhetsskifte, er oppmerksomheten
bevisst kontrollert. Lengden på fikseringstiden vil være avgjø-
rende for i hvilken grad barnet foretar en mer omfattende
undersøkelse av et fenomen.

Evne til oppmerksomhet er en forutsetning for å forstå sammen-
henger mellom årsak og virkning. Hva som fanger oppmerk-
somheten, vil variere fra barn til barn. På et tidlig nivå vil
kroppsnære sansepåvirkninger ha høyest verdi. Synssansen
utvikles til slutt og krever – i motsetning til høresansen – at bar-

39

2 BARNA I MÅLGRUPPEN



net kan snu seg mot kilden. Barn med store motoriske vansker
vil kunne ha problemer med å rette visuell oppmerksomhet mot
stimulus fordi orienteringssansen kan være hemmet, viljestyrt
dreining av hodet kan være vanskelig, øyebevegelsene er
ukontrollerte, og så videre. Hvis barnet har problemer med å
rette oppmerksomheten mot noe, vil de visuelle omgivelsene
oppleves kaotiske. I verste fall vil barnet slutte å søke informa-
sjon via blikket. Barnet er seende, men ser ikke. 

Vedvarende oppmerksomhet ses når barnet retter blikket mot et
objekt over tid. Forskning synes å vise at barn visuelt fikserer
raskest på figurer med høye kontraster og lengst på figurer med
høy konturintensitet21. Undersøkelser viser også at oppmerk-
somheten holdes over lengre tid når objektet er i bevegelse i
motsetning til stasjonært. Vedvarende oppmerksomhet rettet mot
auditive inntrykk er vanskeligere å bestemme, men for en del
barn vil motorisk ro kunne være en indikasjon på at interessen
er fanget.

Evne til delt oppmerksomhet gjør det mulig å løse et problem
parallelt med utføring av en motorisk handling. En bryterbru-
ker som er «ekspert», vil kunne trykke på bryteren på riktig
tidspunkt i programmet uten å måtte se på bryteren, mens
«novisen» først må rette oppmerksomheten mot bryteren og
deretter mot skjermbildet – med det resultat at responsen
gjerne er avsluttet før visuell fokus er oppnådd. En bryterbru-
ker som ikke kan dele oppmerksomheten, vil ha problemer
med å mestre valg ved hjelp av utsøking/skanning. 

Erfaring tilsier at oppmerksomhet kan trenes. Den synes ikke
å utvikle seg gjennom biologisk modning alene, men kanskje
i vesentlig grad fra aktivitetsformer hvor barnet samspiller med
andre. Den voksne kan tilrettelegge situasjonen og styre bar-
nets oppmerksomhet mot det som skal fokuseres. Bevegelse
av objektet står igjen sentralt: Ser barnet mot en leke, kan
leken beveges bort til barnet, eller elektroniske leker kan set-
tes i gang. Hvis barnet retter blikket mot samspillspartneren,
kan en leke beveges inn i synsfeltet slik at oppmerksomheten
fanges derfra.
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21 Høy konturintensitet fremkommer ved bruk av kraftige konturlinjer eller ved
tydelig kontrast mellom figur og bakgrunn.



Persepsjon
Persepsjon innebærer at sanseinntrykk modifiseres og retolkes
i lys av hva vi har lært gjennom tidligere handling og erfa-
ring. Tolkning og bearbeiding av stimuli skjer i samtlige san-
sekanaler. Da mer enn hvert femte barn i målgruppen har pro-
blemer innen visuell persepsjon (Lagergren, 1981), og fordi
programvare med bilder på skjerm står sentralt som respons-
utstyr, vil vi spesielt fokusere på dette området.

Hvilke fenomener som tiltrekker barnets visuelle oppmerksom-
het, skifter med alder og utvikling. Fra å fokusere på kanter,
vinkler, områder med høye kontraster samt bevegelse vil
barns oppmerksomhet i stadig større grad rettes mot objekter
og hendelser i omgivelsene, som de forsøker å finne mening
i. Dette kan være ting som er nye og/eller komplekse, eller
inntrykk som er merkelige eller overraskende.

En del barn med CP har som nevnt spesielle problemer med
å skille figur fra bakgrunn. Disse barna får vansker med å
tolke skjermbildet når konturlinjen er lite markert eller ved dår-
lig kontrast mellom figur og bakgrunn. Hvis bakgrunnen er
urolig eller markert mønstret, vil den konkurrere med figuren
om barnets oppmerksomhet. Har figuren sammenfallende lin-
jer med linjer i bakgrunnen eller tilstøtende figurer, kan barnet
få problemer med å holde fast på figurens form. Blikket vil da
«spore av» fra konturlinjen og følge linjen videre inn i neste
figur. Barnet vil oppleve figuren som «umulig» og vil følgelig
ikke kunne gjenkjenne/tolke den.

Usammenhengende konturlinjer eller overlappende figurer vil
kunne skape vansker for barn med visuelle lukningsproble-
mer22. Denne typen figurer bør derfor unngås på tidlig nivå.
Av samme grunn vil uavsluttede figurer (f.eks. en hånd eller
fot uten tilknytning til kroppen for øvrig) vanskelig kunne tolkes
av barn som leter etter helheter i bildet. Figurene bør være
gjengitt fra sin mest karakteristiske vinkel (f.eks. bør en hund
avbildes fra siden – ikke forfra). En avbildning i perspektiv
medfører forkortinger. Tolkningen stiller da krav til at barnet
har ervervet objektkonstans. 

41

2 BARNA I MÅLGRUPPEN

22 Visuell lukning (visual closure) innebærer at barnet skal kunne «se» figuren som
et hele – selv om bare deler av figuren er synlig.



Videre bør figuren ha få indre detaljer. Eksempelvis vil svarte
markeringer i ansikt for å fremheve at personen er gammel,
eller streker i klær for å illustrere folder, forvanske helhetstolk-
ingen og stille krav til barnets ferdighet i analyse av detalj-
inntrykk. Hvis det benyttes streker ved indre markeringer, bør
disse være tynnere enn konturlinjen. Har figur eller bakgrunn
et mønster, bør dette være regelmessig, idet gjentakelser i
mindre grad enn urolige mønstre krever perseptuell analyse.

Hukommelse
Hukommelse kan blant annet studeres ved å undersøke hva
et barn kan gjenkjenne når hun ser et objekt, og hva som kan
fremhentes fra minnet. Fenomener som bare kan gjenkjennes,
er ikke tilstrekkelig bearbeidet til at barnet selv får tilgang til
materialet / kan huske det. Videre er kunnskapens organise-
ring i langtidsminnet avgjørende for hvor effektivt den kan
hentes frem igjen og brukes.

Høy grad av distraherbarhet ser ut til å være karakteristisk for
barn med mental retardasjon. Liten grad av selektiv opp-
merksomhet får innvirkning på arbeidsminnets kapasitet ved
informasjonsbearbeiding. Mangelfull analyse/bearbeiding
gir problemer med koding, katalogisering og gjenfinning fra
langtidsminnet; informasjon lagres i «feil skuff», eller barnet
leter i «feil skuff» når informasjon skal hentes. 

Konsekvenser av oppmerksomhetssvikten vil være at barna
trenger lengre tid for å lære, og de må ha flere repetisjoner enn
normalt. Svakt minnespenn vanskeliggjør automatiseringspro-
sessen. Problemet medfører også at det er vanskelig å gjøre to
ting samtidig. Videre vil handlinger som først er innlært, være
vanskelige å endre på grunn av rigid tenkning – barnet vegrer
seg ofte for å ta i bruk nye strategier. Enhver handling må læres
på nytt på grunn av liten evne til generalisering. 

Språk og kommunikasjon
Forskning viser at barn som ikke kan snakke på grunn av lam-
melse i taleorganet, kan utvikle normal språkforståelse. Del-
takelse i vokale dialoger er ikke en forutsetning for senere
språkervervelse (Feilberg mfl., 1988). Men språkforskere
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synes også å være enige om at språkvansker må anses som
et relativt hyppig forekommende problem blant barn med CP. 

Å kunne uttrykke seg er nær knyttet sammen med opplevelse
av selvstendighet, selvrespekt og egenverd. Når dette ikke
lykkes, blir løsningen ofte at barnet inntar en passiv kommu-
nikativ stil. Årsaken til mislykkede dialoger kan tilskrives at
barnets signaler enten er inkonsistente – og følgelig vanske-
lig å tolke mening inn i – eller signalene er fraværende fordi
barnet ikke mestrer å vende hodet mot kommunikasjonspart-
neren slik at blikkontakt oppnås. Barnets atferd lar seg dess-
uten vanskelig fortolke på samme måte som hos funksjonsfris-
ke barn: Mimikkløst ansikt kan virke forvirrende på dialogen,
barnets ufrivillige hodebevegelser kan feiltolkes som avslut-
ning på en samspillsituasjon, barnets dårlige øyekontroll kan
tolkes som manglende interesse, og så videre. 

Bruner (Letto mfl., 1994) hevder at omsorgspersonens bygging
av «stillas» rundt barnets kommunikasjonshandlinger er av
vesentlig betydning for språkutviklingen. Denne typen dyadisk23

samspill er av særskilt betydning for barn med omfattende funk-
sjonshemminger, hvor omsorgspersonenes kompetanse i å tolke
de små signalene kan ha avgjørende betydning for barnets
språktilegnelse og utvikling av kommunikasjonsferdigheter.

Lav kommunikativ ferdighet vil kunne føre til at barnet ikke tar ini-
tiativ til handling. Dersom tidligere dialoghandlinger24 har vært
problematiske, kan resultatet blant annet bli at barnet ikke mest-
rer turtakingsstrategier ved programstyring. Barnet blir da sit-
tende og trykke på bryteren uten å vente på programmets
respons. Liten erfaringsbakgrunn kan også gi vansker med å
generalisere og tilpasse dialogen fra én situasjon til en annen
(ett program kan eksempelvis gi respons etter ett trykk, mens et
annet krever gjentatte eller vedvarende trykk før «belønning»
oppnås). Hvis barnet verken har kunnet velge ved å peke eller
benytte utpeking ved hjelp av blikk, vil hun sannsynligvis ha svak
forståelse for hvordan hun styringsmessig skal utføre et valg. Da
blir hun gjerne sittende passiv eller formidler at programmet «er
kjedelig». Og hvis barnet i tillegg har et negativt selvbilde når
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23 Dyade: to personer i et samspill.
24 Dialoghandlinger: kommunikasjon via blikk, kroppsspråk, tegn, symboler

og/eller tale.



det gjelder kommunikasjonshandlinger, vil hun kanskje i liten
grad prøve seg på usikre operasjoner som programstyring.
Dermed får hun liten anledning til å lære gjennom egne feil.

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Det er viktig å merke seg at barn med diagnosen CP må ses
på som en meget variert gruppe. Type CP og funksjonspro-
blemer er individuelle. Selv om to barn kan sies å ha cere-
bral parese, vil forskjellene være større enn likhetene. Barnets
personlighet er overordnet funksjonsproblemene, og hvert barn
er unikt. 

Når kartlegging av funksjon skal gjennomføres, blir det der-
for av betydning å finne riktige opplysninger om barnet det
gjelder. Selv om vi i beskrivelsene har fokusert på problem-
områder, er det vesentlig at man i den metodiske tilnærming-
en har oppmerksomheten rettet mot hva barnet faktisk mestrer.
Slik kan man tilrettelegge for aktiviteter hvor barnet kan delta.
Selvstendige mestringsopplevelser er grunnlaget for utvikling
av selvfølelsen hos alle barn.

Det er ofte marginale forskjeller som avgjør om barnet behers-
ker en aktivitet eller ikke. På grunn av vekst, utvikling og for-
andringer i muskel- og skjelettsystemet er det nødvendig med
jevnlige evalueringer og revurderinger. 

Ut ifra beskrivelsene av barna i målgruppen sier det seg selv
at det kan være komplisert å finne frem til den mest hensikts-
messige måten for hvert enkelt barn når det gjelder å betjene
brytere eller andre styringssystemer. Enhver utprøvingsprosess
vil måtte betraktes som unik. Et vellykket opplegg for ett barn
kan ikke uten videre overføres til et annet. Derfor må forsla-
gene vi gir om utgangsstillinger, valg av styringssystemer,
plassering av utstyr og problemer innen styringsnivåene, ses
på som veiledende.
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TVERRFAGLIG 
SAMARBEID

Tilgjengelig viten hentet fra faglitteraturen, sammen med innsatsen til ressurspersoner fra
forskjellige fagmiljøer og fra nærpersoner rundt det funksjonshemmede barnet, kan etter
all sannsynlighet gi en annen og bedre innsikt i barnets problemer enn den avgrensede
kunnskapen som hver enkelt fagperson besitter. Den nye innsikten vil være tverrfaglig. 

3

TVERRFAGLIGHET VERSUS FLERFAGLIGHET

Når det gjelder utredning, tilpasning og opplæring i bruk av
betjeningsutstyr for barna, kreves det tverrfaglig samarbeid. De
ulike fagpersonene som arbeider med et barn, bør sammen, og
ikke bare hver for seg, se barnet i ulike situasjoner. Funnene må
diskuteres i fellesskap med foreldrene og danne grunnlag for en
systematisk utforming av felles mål og evalueringstiltak. 

En betingelse for tverrfaglig samarbeid er at gruppen er fler-
faglig sammensatt. Men flerfaglighet i et behandlingsteam gir
i seg selv ingen direkte kontakt mellom representantene fra de
enkelte fagområdene som inngår (Lauvås & Lauvås, 1994).

Tegningen til venstre illustrerer flerfaglighet. Barnet går til
fysioterapeut, logoped, har egne timer med spesialpedagog
og er i gruppe med førskolepedagog. Representantene fra

45



de ulike faggruppene har utformet sine egne planer for bar-
net, og halvårsrapporter arkiveres i barnets mappe. Ved tverr-
faglig samarbeid (se illustrasjon på foregående side) ser alle
det som sin oppgave å utarbeide felles mål – på tvers av fag-
grensene. Hensikten er en optimal utnyttelse av den samlede
kompetansen som finnes rundt barnet. Foreldrene represente-
rer barnet og blir spesielt viktige deltakere i gruppen. Nære
omsorgspersoner kjenner barnet best og har derfor nyttige
bidrag for økt tverrfaglig forståelse. 

For barn med omfattende problemer oppleves det ofte at tiden
ikke strekker til. Den tverrfaglige gruppen må derfor gjøre pri-
oriteringer. Fokusering på utvalgte områder innebærer at
andre områder velges bort eller må vente. Foreldrene er en
selvsagt part i denne drøftingen. Når noe velges bort, bør det
samtidig tas stilling til når dette området skal vurderes på nytt.

I praksis vil gruppen kunne oppleve at enkelte fagfolk mener
deres fagområde står i en særstilling, med den følge at de
ikke ønsker å forplikte seg til å samarbeide. Imidlertid vil det
alltid være områder som kan defineres som samarbeidsom-
råder – for det er ett og samme barn alle forsøker å hjelpe.
Bred tverrfaglighet vil kunne sikre barnet og familien et hel-
hetlig tilbud. 

TVERRFAGLIG TEAMARBEID

I et tverrfaglig teamarbeid vil kunnskapsnivået hos alle deltaker-
ne kunne utvides gjennom større innsikt i hva de andre fagper-
sonene gjør – og hvorfor. Videre vil det etter hvert utvikles et fel-
les språk i gruppen ved at fagterminologi fra de ulike disipline-
ne blir forklart med utgangspunkt i et barn alle kjenner til. Kom-
munikasjonsmessig vil presise faglige begreper føre til færre mis-
forståelser. Dialogen flyter lettere når alle legger det samme
begrepsinnholdet i ordene som blir brukt. Deltakere i et godt
samarbeidende team forutsettes å være faglig sosiale, det vil si
at medlemmene kan dele kunnskap og gi støtte til hverandre.

Kriterier for et godt tverrfaglig team
Teambygging innebærer ofte at man vil møte en del hin-
dringer underveis. Deltakerne kan ha ulik oppfatning av bar-
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nets behov og de prioriteringer som foreslås. De kan være kri-
tiske til nye ideer eller endringer, kan synes enige på møter,
men mangler vilje til gjennomføring av avgjørelser som er tatt,
og så videre. Ved å gjennomarbeide problemene vil teamet
bli sterkere. Hvis konflikter forblir uløste, vil teamet stivne og
kvaliteten på arbeidet rundt barnet bli dårligere. 

I et godt tverrfaglig team vil deltakerne (Lauvås, 1999):

• være bevisste sin tilhørighet 
• delta for å oppnå noe
• dele oppfatninger/verdier som binder dem sammen gjennom

felles mål
• fremstå som en sosial enhet med felles normer 
• være avhengige av hverandre og teamet som en helhet
• påvirkes av og påvirke hverandre – også utenfor møte-

rommet
• ønske å være i teamet fordi de opplever samarbeidet som

viktig
• være akseptert av teamet 

Hvor stort et tverrfaglig team kan være, vil til en viss grad
avhenge av medlemmenes erfaring med teamarbeid. Gene-
relt kan sies at små team (tre til fire) vil være lette å organi-
sere, og arbeidet kan gå raskt, men gruppen vil ha begren-
set kompetanse og er sårbar ved frafall fra ett av medlem-
mene. Store team (seks til åtte) representerer faglig bredde og
mangfold og vil kunne samle inn og analysere mer informa-
sjon om barnet. Her settes imidlertid større krav til struktur,
flere formelle møter og en klar rollefordeling medlemmene
imellom. Team bestående av flere enn åtte personer er tid-
krevende og fordrer spesiell kompetanse i teamarbeid.

Det tverrfaglige møtet
For å få til et vellykket samarbeid må det finnes arenaer hvor
deltakerne møtes. Når prioriteringer for barnet, rollefordeling
i faggruppen og overordnet arbeidsgang skal avklares, er
det nødvendig at alle involverte parter er til stede.25 Her er
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25 Svært ofte finner vi at barnets assistent – som har den kontinuerlige, daglige
kontakten med barnet – blir den som sitter igjen på avdelingen / i klassen
for å ta seg av barnet mens møtet pågår.



også barnets nærpersoner selvskrevne – på linje med perso-
ner med faglig ansvar. Skal ressursbruk diskuteres, vil det
være hensiktsmessig at ansvarlig leder av institusjonen også
er til stede. Representanter for PP-tjenesten står sentralt26, selv om
tjenesten kan mangle kunnskap om problemkomplekset rundt
barnet. Ved behov for ytterligere kompetanse bør representanter
fra 2.-linjen og eventuelt 3.-linjen være representert (jf. s. 49).

Vanlige møteregler som innkalling med saksliste og valg av
møteleder og referent gjelder. Er flere linjenivåer og etater
representert, bør ansvaret for organiseringen av møtet for-
trinnsvis ligge hos 1.-linjen. Begrunnelsen er at det vesentlige
oppfølgingsansvaret ligger her. Det kan være hensiktsmessig
at deltakerne presenterer sine forventninger til møtet i begyn-
nelsen. Avslutningsvis velges ansvarlige for de ulike tiltakene
slik at alle gjøres kjent med hvem dette er. Det bør fastsettes
tidsrammer for når de skisserte tiltakene skal igangsettes og
evalueres. Dersom det er enighet om fortsatt tverrfaglig sam-
arbeid, er det viktig at deltakerne lager en møteplan for det
kommende halvåret slik at tilstedeværelse sikres. 

Møtets hensikt
Møtets hensikt bør avklares i forkant og fremkomme av saks-
lista. Hensikten kan for eksempel være at man vil

• tilstrebe en helhetlig oppfatning av barnets muligheter og
begrensninger, eventuelt definere områder som krever
nærmere utredning (alle deltakere må bli hørt fordi hver og
en sitter med sin brikke i puslespillet)

• oppnå enighet om langsiktige mål
• definere hvilke områder det i kommende periode skal

arbeides med 
• formulere spesifikke delmål
• diskutere hvordan disse målene kan nås – på tvers av fag-

grupper og i ulike situasjoner
• fordele roller og ansvarsområder 
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26 Ansvarlig fagperson ved PPT er sakkyndig instans som skal formidle barnets
sak videre i systemet. Det er av stor betydning at denne personen også har
kunnskap om barnets hjelpemiddelbehov og de konsekvenser opplæring og
bruk av hjelpemidler får for læresituasjonen (eksempelvis når barnet trenger
ulike typer talehjelpemidler som skal tilpasses for og benyttes i alle aktiviteter
gjennom en hel barnehage-/skoledag).



Dokumentasjon
Det er nødvendig at samarbeidsprosessen med de avgjø-
relser som tas, blir dokumentert (hva er blitt bestemt og hvor-
for). Erfaring viser at barna i denne målgruppen ofte skifter
kontakter/fagpersoner og må forholde seg til flere perso-
ner/behandlere enn det barn vanligvis gjør. Ved skifte av
opplæringsmiljø stilles det også spesielle krav til overføring
av informasjon, for at barnet ikke skal oppleve at viktige ruti-
ner forsvinner, at gode opplegg avsluttes, at ting gjøres om
igjen eller at man tror at «dette har vært gjort før». 

Det bør avklares – i samråd med foreldrene – hvem som har
behov for å få tilsendt møtereferatet. Dersom video er en del
av dokumentasjonen, skal både opptakene og mottakende
instanser godkjennes av foresatte.

Samarbeid på «kryss og tvers»
Barn med omfattende motoriske vansker utgjør som sagt en
liten gruppe på landsbasis. Rundt om i kommunene uttrykker
de fleste fagpersonene på 1.-linjenivå at de har mangelfull
eller ingen kompetanse på så komplekse problemer. Egen
kunnskap om de muligheter som ligger i teknologien, opp-
leves også som mangelfull. 

Når situasjonen er slik, blir det spesielt viktig at det etableres
et samarbeid mellom fagpersoner på lokalt nivå, de ulike
instansene på 2.-linjenivå (habiliteringstjenesten og hjelpemid-
delsentralen) og eventuelt det pedagogiske støttesystemet på
regionalt nivå.27 Hvis det er ytterligere behov for spesiell kom-
petanse, vil det være aktuelt å søke samarbeidspartnere innen
3.-linjetjenesten (Berg Gård / Rikshospitalet, SUITE) og even-
tuelt det pedagogiske støttesystemet på nasjonalt nivå.

Viktige rammebetingelser for et vellykket tverrfaglig samar-
beid på tvers av linjer og sektorer vil kunne være:
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27 Det finnes også noen spesialskoler og -avdelinger for målgruppen. I Oslo har
Blindernveien og Haukåsen skoler bred erfaring med undervisning av barn
med CP og med bruk av ulike typer hjelpemidler for egenaktivitet/kommuni-
kasjon. Disse institusjonene driver, i tillegg til intern undervisning, også poli-
klinisk utredning og veiledning.



• fleksible samarbeidslinjer der det er lett å ta kontakt med
hverandre

• klar rollefordeling slik at hver enkelt fagperson ser hvordan
han eller hun kan bidra i samarbeidsprosessen

• systemer som sikrer kontinuitet i arbeidet 

Uavhengig av hvilket nivå råd/veiledning blir gitt på, må fag-
miljøet lokalt stå sentralt. En forutsetning for god oppfølging er
at gruppen som skal gjennomføre og «leve med» tiltakene i
praksis, er det samme teamet som foretar endelige valg og pri-
oriteringer. Hensikten med å søke veiledning/eksperthjelp må
være å kunne foreta informerte valg. Erfaring viser at dersom
det råder uenighet om anbefalinger/avgjørelser som er tatt, vil
«kjeden aldri være sterkere enn sitt svakeste ledd». Hvis det
lokale fagapparatet mangler forståelse for såkalte ekspertav-
gjørelser, vil gjennomføringen kunne bli problematisk.

Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling
Vi har sett mange eksempler på at avansert utstyr er søkt og
innvilget uten at teknologien kommer barnet til nytte, fordi
både relevant kompetanse og ressurser mangler i miljøet. I til-
legg til negative konsekvenser som forventningsbrist hos både
barn og foreldre, kan det oppstå en følelse av tilkortkom-
menhet og maktesløshet i hjelpeapparatet.

Informasjon om hjelpemidler og nytteverdi
Kunnskap om hjelpemidler gjør det mulig for nærmiljøet å
finne ut når nedsatt eller manglende funksjon kan kompense-
res ved hjelp av teknisk utstyr. Et teknisk hjelpemiddel kan
avgjøre om barnet blir en aktiv deltaker eller en passiv tilskuer
til det som skjer. Hvis barnet har en motorisk funksjonshem-
ning, bør nærmiljøet på et tidlig tidspunkt få informasjon om
hvilke muligheter som finnes – både i dag og i tiden fremover. 

1.-linjen kan få informasjon om hjelpemidler fra hjelpemid-
delsentralen og eventuelt habiliteringstjenesten. 2.-linjen har
kontakt med funksjonshemmede barn fra ulike miljøer, og vil
etter hvert få et overblikk over barnehager/spesialinstitusjo-
ner/skoler som har erfaring med forskjellige typer hjelpemid-
ler. Disse miljøene vil ofte besitte egenutviklet metodisk mate-
riale som bør deles med andre miljøer, for eksempel gjennom
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etablering av interessegrupper. Deltakerne i slike grupper kan
gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert på hvilke spesi-
elle hjelpemidler som er aktuelle for bestemte diagnosegrup-
per/funksjonsnivåer. Informasjon om litteratur og relevante
prosjektrapporter bør gjøres tilgjengelig via informasjons-
databaser – et ansvarsområde som det er naturlig å plassere
hos 3.-linjen.

Fagpersoner på 2.-linjenivå innen hjelpemiddelsystemet bør
ha nok kunnskap om egenskaper ved de ulike hjelpemidlene
til å avgjøre hvilke produkter som dekker barnets behov / er
hensiktsmessig for barnet. Videre bør de kunne analysere hjel-
pemidlets grensesnitt mot så vel barn som hjelper – både når
det gjelder de motoriske og kognitive krav utstyret stiller til bar-
net, og hva angår de tekniske ferdighetene som kreves av de
voksne. Kunnskap om hjelpemidlets kompleksitet vil gjøre det
lettere å analysere i hvilken grad nødvendig kompetanse
finnes i miljøet. Problemet synliggjøres når valget står mellom
lav- eller høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler, fordi
sistnevnte fordrer gode dataferdigheter når oppsettet skal
«skreddersys» etter barnets behov. Eventuelt anbefales et noe
enklere hjelpemiddel enn det man ser barnet ville ha best nytte
av, så kan man bytte utstyr når kompetansen i miljøet stiger. 

Habiliteringstjenesten bør kjenne til hva som kan være «flas-
kehalser» når barnet skal lære å betjene utstyret, og hvordan
et metodisk opplegg kan hjelpe barnet gjennom hindringene.
Altfor ofte ser vi at barn som kan benytte én eller to brytere,
bare har programvare på nivået «årsak/virkning» – til tross
for at de kognitivt sett er i stand til å foreta valg blant flere
alternativer. Årsaken kan være at fagpersonene i barnets
nærmiljø ikke ser hvorfor barnet ikke mestrer utpeking av valg
ved hjelp av utsøkingsteknikker.

Fagkonsulenter i 3.-linjen må ha dybdekunnskap om tekniske
hjelpemidler. Det er nødvendig at teamet besitter detaljinfor-
masjon om hva som er mulig og ikke mulig i tilknytning til de
hjelpemidlene som tar sikte på å dekke samme behov. Videre
bør 3.-linjen ha erfaring med hvordan ulike systemer fungerer
sammen eller påvirker hverandre negativt. Eventuelle proble-
mer må tas opp med produsentene slik at de kan finne alter-
native løsninger. Fagkonsulentene skal også søke informasjon
om nyutviklede produkter og videreformidle denne i systemet.
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Kunnskap om nye teorier og om forskning rundt kartlegging
og metodeutvikling formidles gjennom forelesningsvirksomhet
på tvers av linjer og sektorer. 

Utvikling av kompetanse
Utvikling av kompetanse er ressurskrevende. Kompetanse kre-
ver i første omgang «kunnskap om» – deretter tilgang til ade-
kvat utstyr, tid til øvelse, tilrettelegging for samarbeid samt
motivasjon og vilje til egeninnsats. Viktige forhold knyttet til
rammefaktorer:

• Dersom det er tatt en avgjørelse om anskaffelse av mer
avanserte hjelpemidler, må både fagapparatet og foreldre
gis opplæring i bruk av utstyret. (Foreldre skal ikke ha
ansvaret for å lære barnet bruk av ny teknologi – om de
ikke selv ønsker å gå aktivt inn.) Hvem som skal holde
denne typen kurs, avhenger av hvor kompetansen befinner
seg. Vanligvis gis opplæringen av HMS, alternativt ytes
bistand fra firmaet som forhandler det valgte hjelpemidlet. 

• Pedagogisk og terapeutisk personale må gis mulighet til å
tilegne seg kunnskaper om metodeutvikling gjennom kurs og
veiledning gitt av fagpersoner, eksempelvis i 2.- og 3.-linjen
– gjerne på tvers av etatene.

• Det må avsettes tid til individuell tilpasning av utstyret for å
imøtekomme barnets behov. Hvis hjelpemidlet er knyttet til
alternativ kommunikasjon, vil tilpasningen være en konti-
nuerlig prosess. 

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

I St.meld. nr. 21 (1998–99) fra SHD står det å lese: «Når bru-
karbehova tilseier mange aktørar med ulike ståstader og ulik
kompetanse, er det eit ansvar for styresmaktene og teneste-
ytarane (…) å sikre samordning og samarbeid på tvers av fag-
lege og administrative skiljelinjer» (s. 7). Vurdering og anskaf-
felse av teknologiske hjelpemidler for sterkt bevegelseshem-
mede barn setter, som poengtert i dette kapitlet, helt spesielle
krav til tverrfaglig kompetanse og samarbeid på tvers av linjer
og etater. Manglende planlegging og koordinering, uklare
ansvarsforhold og liten brukermedvirkning («bruker» blir her å
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forstå som «foresatte») vil høyst sannsynlig resultere i anskaf-
felse av hjelpemidler som i liten grad kommer barnet til nytte. 

Videre skriver SHD at det er nødvendig å « (…) intensivere
opplæringa og kompetansetiltaka om barnehjelpemiddel i
kommunane og ved hjelpemiddelsentralane» (ibid., s. 55).
En grunnleggende målsetting for alt samarbeid bør derfor
være kompetanseheving der kompetanse mangler – ikke at
én instans «overtar saken» fra en annen. Dette innebærer
blant annet at ved behov er 3.-linjen med på å finne frem til
egnet teknisk utstyr sammen med 1.-linjen og 2.-linjen. Fag-
konsulenter i 3.-linjen har ikke mulighet for å påta seg lang-
varige veiledningsoppgaver for ett enkelt barn. Dersom det er
behov for veiledning til nærmiljøet over tid, er det 2.-linjen
som har ansvaret, eventuelt med bistand fra 3.-linjen. 
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KARTLEGGINGS- OG 
UTPRØVINGSPROSESSEN

Lagergren (1981) foretok i perioden 1966–76 en undersøkelse av 183 CP-ramme-
de svenske barn i alderen 4–16 år. Funnene indikerer at når de motoriske skadene
er omfattende, er muligheten for tilleggshandikap store. Faren er imidlertid at man lar
denne «regelen» være generelt gyldig. Man kan imidlertid ikke gå ut fra at det er en
direkte sammenheng mellom omfang av motoriske problemer og kognitivt nivå hos
det enkelte barn. Det dreier seg derimot om komplekse forhold som krever intervju,
kartlegging, systematisk observasjon og eventuelt vurdering ved hjelp av nevrologis-
ke og nevropsykologiske undersøkelser. 

Fordi inngående kunnskap om barnet er en viktig forutsetning for en vellykket ut-
prøving, har vi valgt å beskrive elementer knyttet til kartleggingen i et eget avsnitt (se
nedenfor). «Utprøvingsprosessen», s. 60, har vi delt i to faser: tilpasningsfasen og tre-
ningsfasen. Disse fasene vil gjensidig påvirke hverandre ut fra de evalueringer som
gjøres på slutten av hver utprøvingsperiode. I noen tilfeller vil det være nødvendig å
foreta mer kartlegging underveis i prosessen for å få ytterligere kunnskap om barnet. 

4

KARTLEGGINGSPROSESSEN

Begrepene «barn» og «utvikling» er nær knyttet sammen. Bar-
nets utvikling må ses på som en helhet, hvor alle faktorene i
utviklingsforløpet henger sammen på en ubrytelig måte. Det
er viktig å ha dette i minne når én ferdighet undersøkes sær-
skilt (Individuelle vurderinger, 1991). Videre må kartlegging-
en av det CP-rammede barnet være en pågående prosess i
lys av nye behov, ferdigheter og interesser. 

Når et barn skal gis tekniske hjelpemidler som kompensasjon
for manglende funksjon, kreves, som tidligere nevnt, bred tverr-
faglig innsikt. Det kan være ulike årsaker til at barnet har van-
sker med målrettet motorisk aktivitet. Skyldes det for eksempel



barnets manglende forståelse og motivasjon for oppgaven?
Trenger barnet bedre fysisk tilrettelegging ut fra egen motorikk
og sansing? Videre må gruppen ha kjennskap til hvilke teknis-
ke hjelpemidler som vil kunne bedre barnets situasjon, og hvil-
ke ferdighetskrav som knyttes til bruk av hjelpemidlene. Sann-
synligvis vil spesialpedagogen ha best kjennskap til barnets
kognitive funksjon/interesseområder og fysioterapeuten til bar-
nets motorikk. Ergoterapeuten vil trenge informasjon fra begge
disse yrkesgruppene for å kunne foreta tilretteleggingsarbeidet
i samsvar med barnets aktivitetsutførelse. Teamet kan ha behov
for å innhente annen faglig kompetanse, for eksempel for å få
vite hva som finnes av egnede hjelpemidler.

Innhenting av informasjon
Avhengig av barnets levealder og den kompetanse de ulike
miljøene rundt barnet har hatt, vil det foreligge mer eller min-
dre godt dokumenterte opplysninger om barnet og de tiltak
som tidligere har vært gjennomført. For barn i utvikling bør
rapportene ikke være for gamle for å ha gyldighet. Teamet
vil kunne oppleve at det rår uenighet om hva barnet faktisk
«kan» og «ikke kan». I tverrfaglige drøftinger vil det være vik-
tig å skille mellom subjektive og objektive oppfatninger av
barnets funksjon. Gjennom erkjennelse av hvor usikkerheten
ligger, vil gruppen kunne definere spørsmål vedrørende bar-
nets ferdigheter. Bare ved å bevisstgjøre våre spørsmål for
oss selv og hverandre vil vi komme nærmere svarene og slik
kunne definere hvilke områder som krever videre utredning.

Samtale med nærpersoner 
Foreldre og andre nærpersoner er selve kilden til informasjon
om barnet. Deres betydning, både i forbindelse med valg og
funksjonell bruk av hjelpemidler, er helt avgjørende. I et bru-
kerstyringsperspektiv er det foreldrene som representerer bar-
net og følgelig er de endelige beslutningstakerne. Samtaler
med nære personer vil gi teamet verdifull informasjon om
hvordan barnet fungerer i ulike situasjoner. 

Tidligere undersøkelser, tester og rapporter
Rapporter om resultater fra mer systematiske undersøkelser og
tester foretatt av nevrolog, fysioterapeut, spesialpedagog eller
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andre fagpersoner, samt resultater av syns- og hørselsmåling-
er, må gjøres kjent for teamdeltakerne. Rapportene gir forstå-
else av barnets grunnleggende tilstand og hvordan denne
påvirker sansing, bevegelsesmønstre og kognitive ferdigheter.
Innholdet i tidligere individuelle læreplaner bør også formidles
dersom teamdeltakerne ikke kjenner stoffet fra før.

Uformell observasjon 
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon om barnet
til å kunne planlegge en utprøvingssituasjon, må det innhentes
flere opplysninger. Uformell observasjon kan være informativ
dersom observatøren har god kunnskap om hvilken informa-
sjon som er vesentlig for det videre arbeidet. Det er logisk at
barnets bevegelsesmønster og interesseområder observeres
best når det utfører vante oppgaver, i kjente omgivelser og
med mennesker det er fortrolig med (Goossens & Crain,
1992). Videre vil barnets dagsform ofte variere. Observasjo-
nen bør derfor skje i samarbeid med personer i nærmiljøet,
som kan fortelle om observert atferd er karakteristisk eller avvi-
kende fra det vanlige mønstret.

Systematisk observasjon/kartlegging 
og intervju

For å finne barnets funksjonsnivå innen ulike områder vil det
ofte være behov for en systematisk kartlegging av barnets
motoriske ferdigheter og avvikende bevegelsesmønstre. For
små barn eller barn på et kognitivt tidlig nivå, kan det også
være aktuelt med strukturert observasjon av oppmerksomhets-
nivå og uttrykt interesse i en kjent sammenheng. 

Både ved kartlegging og observasjon vil bruk av video være
hensiktsmessig. I etterkant vil det da være lettere å vurdere
helhetsinntrykket av hendelser og barnets reaksjoner på
disse. Videoopptak fra ulike situasjoner vil også kunne
sammenliknes/vurderes ut fra en utvalgt faktor, eksempelvis
barnets bevegelsesstrategi. Selv om nærpersoner daglig for-
holder seg til barnets problematiske motorikk, og fysiotera-
peuten gir behandling hver uke, kan det trengs hjelp til å se
hvilke muligheter barnet har til å utføre bevegelser som er
egnet til betjening av elektronisk/teknisk utstyr. 
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Kartleggingsmateriale
Noen vil kanskje ha behov for ytterligere verktøy for utredning:28

• «Individuelle vurderinger» er et materiale for systematisk
vurdering av utvikling og ferdigheter på tidlig utviklings-
nivå. Observasjonsmaterialet tar sikte på å måle utviklingen
i mindre trinn enn det som vanligvis er nødvendig. Hen-
sikten er å registrere små endringer innen ferdighetsnivået
(eksempelvis om det er skjedd en økning i aktivitetsnivået,
eller om ferdigheten er blitt dårligere / aktiviteten redu-
sert). Funnene er ment å danne grunnlaget for utformingen
av en individuell læreplan for barnet.

• Materialet «Quest» er utviklet for kartlegging av kvaliteten
i armbevegelsene hos barn med cerebral parese. 

• Det finnes også observasjonsmateriale som har karakter
av sjekkliste, kalt «PCA Checklist». Dette materialet retter
seg mer spesifikt mot oppgaven med å finne betjenings-
utstyr for personer med CP. 

• I heftet «At välja och prova ut manöverkontakt» utredes
motorisk funksjon og egnet betjeningssystem for barn med
motoriske vansker. 

• «Valg af aktiveringsform» er et metodisk materiale for valg
og tilpasning av styringssystemer, innbefattet behovsana-
lyse og vurdering av brukerens ferdigheter. Materialet er
rettet mot voksne med bevegelseshemning. 

• På SUITEs hjemmeside finnes e-læringsprogrammet «Ariad-
ne» – et program til hjelp i prosessen med å velge betje-
ningsutstyr til IT-hjelpemidler for personer med store bevegel-
seshemninger og hjerneskader. «Ariadne» kan benyttes fritt. 

• «TK-Profil» er et teambasert kartleggingsverktøy for utred-
ning av behov for hjelpemidler hos personer med store og
sammensatte funksjonshemninger. Teamet ledes gjennom
en rekke problemstillinger som det skal tas stilling til i fel-
lesskap. «TK-Profil» er utviklet for å kvalitetssikre arbeidet
rundt analysen av tiltaksbehov. 

Materiale for strukturert intervju 
For å få et inntrykk av barnets kognitive nivå, evne til samspill
og generelle ferdigheter kan det være nødvendig med struk-
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28 Oversikt over kartleggingsmateriale finnes på slutten av litteraturlisten.



turerte intervjuer. Det finnes en del intervjuguider, og blant
andre har Granlund & Olsson (1990) i «Kommunicera Mera»
utarbeidet et omfattende materiale med metodebok og spør-
reskjemaer for kartlegging av barnets kognitive ferdigheter
når det gjelder oppfattelse av kvalitet, årsak, rom, kvantitet
og tid. Likeledes undersøkes barnets forutsetninger for kom-
munikasjon på lavt utviklingsnivå (inndelt i «innhold, form og
hensikt») og evne til sosial kontaktskaping.

«PEDI» er et kartleggingsmateriale for førskolebarn (1⁄2–
7 1⁄2 år), basert på intervju med foreldrene. Spørsmålene foku-
serer på hva barnet faktisk gjør, mer enn på hva barnet er i
stand til å gjøre. Materialet er aktuelt om man ønsker å få en
oversikt over barnets aktiviteter i dagliglivet, dets funksjon og
hjelpebehov. En drøfting av hvorfor barnet ikke utfører visse
aktiviteter, vil bevisstgjøre foreldre og fagpersoner om eventu-
elle innsatsområder og behov for tekniske løsninger.

Standardiserte tester / nevropsykologisk testing
Det kan ofte være vanskelig å teste barn med omfattende sen-
trale skader fordi småbarnstester gjerne baserer seg på
«motoriske svar» fra barnet. Tilleggsproblemer som store tale-
vansker eller manglende tale fører til problemer ved diag-
nostisering av språkforståelsen. Fordi barnet er vant til at en
voksen alltid deltar aktivt i dets aktiviteter, vil den selvstendig-
het som kreves i en testsituasjon, være ukjent. Mangel på
bistand vil kanskje stresse barnet, noe som igjen kan gi økt
spastisitet / ufrivillige bevegelser, og dermed gjøre det van-
skelig for barnet å svare og for administrator å tolke. Konse-
kvensene kan bli at barnets faktiske ferdigheter undervurde-
res, og at forventningene dermed legges på et for lavt nivå.
Mangelfull kartlegging kan også få motsatte konsekvenser
fordi man med utgangspunkt i uklare signaler tillegger barnet
en mestring og forståelse hun ikke har. Begge løsninger kan
medføre frustrasjon og eventuelt resignasjon hos barnet. 

Spesialistundersøkelser benyttes i dag for utredning av barn
med et vidt spekter av funksjonsforstyrrelser. Disse vil ofte
ligge til grunn for vurdering av tiltak. Mens en nevrologisk
undersøkelse er en pålitelig klinisk undersøkelse som kan
avdekke tegn på unormale forhold i hjernen, vil en klinisk
nevropsykologisk undersøkelse i større grad rette seg mot å
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måle intellektuelle funksjoner som problemløsningsevne,
hukommelse, konsentrasjonsevne, sansing og persepsjon.
Dette er funksjoner som erfaringsmessig forstyrres ved hjerne-
skade. Nevropsykologien baserer sine vurderinger på hva
som er «normal» kognitiv funksjon (intelligenstester), og på
kunnskap om hvilke funksjonsutfall som erfaringsmessig er
typiske ved ulike former for skade i sentralnervesystemet. I til-
legg til standardiserte tester benyttes mer spesialiserte tester
sammen med intervju og observasjon av spontanatferd. Funn
fra de to undersøkelsestypene – foretatt av henholdsvis spesi-
alutdannet lege og psykolog – vil utfylle hverandre (Gjærum
& Ellertsen, 1993).

Om testene som benyttes egentlig måler det de gir seg ut for
å måle, er imidlertid et omstridt spørsmål. Resultatet fra en
nevropsykologisk test kan derfor ikke brukes som en absolutt
sannhet for barn med omfattende sentrale skader. Det er
mulig at barnet kan kompensere på andre måter i reelle situ-
asjoner enn i en konstruert testsituasjon. (Eksempelvis kan det
vise seg at et barn med nedsatt retningsoppfattelse likevel kla-
rer å kjøre elektrisk rullestol.) I tillegg rår det usikkerhet om
den utviklingsrekkefølgen testene beskriver, er korrekt. Det vil
være naturlig å anta at utviklingsforløpet hos barn som i liten
grad kan manipulere gjenstander eller uttrykke seg verbalt, vil
kunne avvike fra det «normale». Det kan derfor være et
poeng at barnets funksjonelle ferdigheter i reelle situasjoner
vurderes som overordnet resultatene fra ulike tester.

UTPRØVINGSPROSESSEN

Begrunnelsen for å starte en utprøvingsprosess som gjelder
styringssystemer, er at barnet skal få økt mulighet til selvsten-
dig aktivitet og deltakelse. Selv om målet for faggruppen er
å  finne frem til den kvalitativt beste bevegelsen mot en riktig
valgt og plassert bryter, er det – i en utprøvingsprosess som
kan bli langvarig – viktig å ha barnets behov i fokus. Målet
er ikke betjening av bryteren i seg selv, men å gi barnet mes-
tringsopplevelser i aktiviteter hun har lyst til å holde på med
ved hjelp av bryteren. Behersker barnet eksempel-
vis styring av leker med et noe ukontrollert trykk på en fotbry-
ter – og viser glede over aktiviteten – må hun få benytte
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denne nye ferdigheten i naturlige lekesituasjoner, selv om
fagteamet mener at betjeningsmåten man er kommet frem 
til, ikke er god nok for presise trykk. Barn som har forstått
årsakssammenhenger, kan vanligvis godta at de kan benytte
foten når de leker sammen med andre barn, men at de 
må trykke på en håndbryter når de styrer et dataprogram i
en mer strukturert utprøvingssituasjon. Viser barnet mindre
motivasjon for å prøve noe nytt fordi det nye synes vanskeli-
gere enn det gamle, kan det responsutstyret som barnet liker 
best, øremerkes midlertidig for den nye styringsmåten som
skal prøves ut. 

For barn som ikke har forstått årsak/virkning, vil situasjonen
være mer kompleks: En dårlig tilpasset utgangsstilling kan med-
føre at barnet bare sporadisk vil treffe bryteren. Dersom beve-
gelsen eksempelvis er en spasme eller en refleks lar den seg ikke
gjenta, selv om barnet håndledes. Den tilfeldige responsen som
oppnås, vil ikke være konsistent nok til at barnet forstår at hun
selv kan få noe til å skje ved å trykke på bryteren. Disse barna
kan bare benytte ett oppsett om gangen. De må forstå årsaks-
sammenhengen før de kan oppleve mestringsglede.

Utprøvingsprosessen er – som nevnt innledningsvis i dette
kapitlet – fasedelt. Etter at nødvendig bakgrunnsinformasjon
er innhentet, og målene er formulert, følger to hovedfaser:

1 Tilpasningsfasen innebærer valg/utforming av et «oppsett»
(det vil si barnets utgangsstilling med nødvendige støtte-
anordninger, valg og plassering av styringssystem og even-
tuelt tilleggsutstyr, plassering av responsutstyr samt plasse-
ring av utprøvere). Tilpasningsfasen avsluttes med en skrift-
lig dokumentasjon som redegjør for hele oppsettet.

2 Treningsfasen er den tidsavgrensede perioden barnet skal
prøve ut det skisserte oppsettet – før dette evalueres av tea-
met og tilpasses på nytt, for så å etterfølges av en ny
utprøvingsperiode.

Utprøvingsprosessen er altså en veksling mellom de to
fasene, samtidig som det også må pågå en fortløpende
vurdering av barnets responser. Dette innebærer at alle
deltakerne må være åpne for å problemdefinere. (Hva fun-
gerte / fungerte ikke – og hvorfor?) 
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Etter en treningsfase må teamet komme sammen får å evalu-
ere oppsettet: «Er målene nådd?» – «Er barnet nå klar til å
bruke oppsettet i praksis?» – «Er det noe vi må forandre på?»
– «Er det nødvendig med en ny tilpasnings- og treningsperio-
de?» Forhåpentlig vil utprøvingsprosessen utvikle seg i en
spiral, idet ny innsikt vil danne grunnlag for en stadig bedre
tilrettelegging av utprøvingssituasjonen. Barnet får bedre for-
utsetninger for betjening, og faggruppen får større kunnskap
om både barnets og teknologiens muligheter og begrens-
ninger. 

Rammefaktorer
Rammefaktorer for en utprøvingsprosess vil være det psykososi-
ale miljøet, tilstrekkelig fagkompetanse og timeressurser, tilgang
til nødvendig utstyr / teknisk kompetanse og egnede lokaler.
Viktige miljøfaktorer og mulig samarbeid med kompetansemil-
jøer er drøftet under «Tverrfaglig teamarbeid» s. 46.
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Evaluering
Ny målformulering?

Evaluering
Ny målformulering?

Målformulering
Bakgrunnsinformasjon

Tilpasningsfase

Tilpasningsfase

Treningsfase

Treningsfase



Ressursbruk
Det er vanskelig å angi hvor mye tid hver enkelt faggruppe
må beregne på en utprøvingssituasjon. Generelt kan det sies
at prosessen er mer tidkrevende når barnet i utgangspunktet
ikke forstår hensikten med det som skjer. Forstår barnet umid-
delbart nytteverdien av utprøvingen, vil motivasjonsfaktoren
som regel være høy. 

I tilpasningsfasen vil det kreve betydelig tidsbruk av ansvarlig
ergo- og fysioterapeut. I tillegg må det avsettes timeressurser
for de andre involverte fagpersonene i 1.-linjen slik at de kan
delta på de tverrfaglige møtene. Disse møtene, som også vil
ha form av arbeidsmøter under selve tilpasningen, vil måtte
holdes hyppigere enn normalt. Vårt anslag er minimum to
møter for hvert oppsett som skal prøves ut. For barn med store
og sammensatte vansker må ytterligere tid påregnes. Tilsva-
rende må tid planfestes i 2.-linjen. Omfanget av eventuell del-
takelse fra 3.-linjen må også avklares. 

Dersom programvare er valgt som responsutstyr og det ikke
finnes datakompetanse i nærmiljøet, vil de aktuelle utøverne
trenge kompetansehevende tiltak for å kunne betjene de
utvalgte dataprogrammene. Hvis det må lages «egne pro-
grammer» for treningsfasen (eksempelvis med bilder og sang-
er som barnet kjenner), bør oppgaven utføres av fagpersoner
som allerede har denne typen kompetanse. Dersom skredder-
søm av programmer på lang sikt blir vurdert som nødvendig
for barnets videre læreprosess, vil situasjonen være en annen.
Ansvarlige personer i nærmiljøet må da få nødvendig opp-
læring – med oppfølging – i bruk av de aktuelle verktøyene.

For pedagoger og assistenter vil treningsfasen sannsynligvis
kunne integreres i barnets IOP29 og vil dermed ikke kreve
ekstra ressurser utover den tildeling barnet allerede har. Fysio-
terapeuten bør kunne benytte noe av barnets behandlingstid
i gruppen under treningsfasen når dette er nødvendig (for
observasjon/veiledning). Ergoterapeuten vil vanligvis være
mer fleksibel da oppdragene for det enkelte barn er mer
periodiske.
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29 IOP: individuell læreplan.



Den tid som hver enkelt fagperson har til rådighet, må klargjø-
res tidlig. Dersom utprøvingsprosessen ikke lar seg gjennomføre
fordi én av nøkkelpersonene ikke kan disponere tilstrekkelig tid,
bør alternativer diskuteres. 

Tilgang til utstyr
Vi ser i dag at det i økende grad inngås samarbeidsavtaler
mellom hjelpemiddelsentralen og habiliteringstjenesten i kom-
munene: HMS står for utlån av en samling hjelpemidler som
eksempelvis plasseres i habiliteringstjenestens lokaler. Fag-
personer ved HMS gir ved behov informasjon/veiledning om
alternative systemer. Et utprøvingsmiljø bør ha sammensatt
utstyr tilgjengelig. I tillegg vil det være aktuelt med ekstra utlån
fra HMS til det enkelte barn. Når det tverrfaglige teamet har
besluttet hvilke hjelpemidler som skal prøves ut i treningsperi-
oden, er det vesentlig at utstyret raskt kommer på plass.

Utprøvingslokale 
Hvilke lokaler som er best egnet til tilpasning og trening vur-
deres. En utprøvingssituasjon med mange voksne til stede vil
kunne virke forstyrrende inn på de planlagte aktivitetene i
barnehagen for øvrig. På samme måte vil aktiviteter som fore-
går i samme rom, lett virke avsporende for mange barn. For
noen vil imidlertid nettopp det å være i et kjent miljø, med de
andre barna til stede, være viktig for ikke å bli underytere i
situasjonen. For de fleste av barna kan det være ønskelig at
utprøvingene foregår i et kjent miljø. Det vil da være behov
for at et tilstrekkelig skjermet sted kan stilles til rådighet i hjem-
stedsbarnehagen/-skolen. I tillegg kan det være hensiktsmes-
sig at barnet, foresatte og fagpersoner i 1.-linjen tre til fire
ganger (eller det antall ganger som anses som nødvendig)
kommer inn til et 2.- eller 3.-linjesenter for tilpasning og juste-
ring av oppsettet. 

Vår erfaring tilsier at treningen bør foregå i barnets vante
omgivelser. Interessen for ny teknologi hos de andre barna i
gruppen kan virke motiverende på barnet og dets anstreng-
elser for å mestre den nye aktiviteten. Videre vil de av per-
sonalet som har daglig kontakt med barnet, men som ikke
aktivt er med i utprøvingsprosessen, kunne få et bedre inn-
blikk i hva som skjer ved å høre argumentasjonen og se bar-
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nets aktivitet i de ulike situasjonene. Sannsynligheten for
generalisering av ferdigheter vil da være høyere fordi perso-
nalet i større grad vet hva de kan forvente av egenaktivitet fra
barnets side dersom forholdene er riktig tilrettelagt. For noen
barn vil det imidlertid være aktuelt med et mer skjermet miljø
under treningen. Beslutningen må tas ut fra det enkelte barns
behov.

Bruk av video
Formålet med videoopptak er blant annet å skape et felles fokus
for de tverrfaglige drøftingene, både i forkant av og underveis i
prosessen. Et videoklipp kan ses flere ganger, gjerne med del-
takernes oppmerksomhet rettet mot ulike elementer i aktivite-
ten/samhandlingen som fremstilles. Video er kanskje det viktig-
ste virkemidlet vi har i dag for å øke gruppens samlede kom-
petanse – og dermed barnets mulighet for mestring. 

Den som styrer videokameraet må være informert om hva som
er vesentlig å få med. Eksempelvis vil barnets blikkatferd og
motoriske uttrykk for oppmerksomhet, samt ansiktsuttrykk, være
vesentlig (dette viser om barnet er engasjert eller umotivert).
Barnets bevegelser og eventuelle medbevegelser i andre
kroppsdeler må fanges opp. Likeledes må hjelperens grad av
støtte til aktivitet, og hvordan denne foregår, dokumenteres.
Selv om barnet ikke synes å være aktiv ved «avventende for-
sinkelse» (jf. s. 94), må opptaket fortsette – det kan nettopp
være endringer i dette tidsaspektet som viser at en utvikling er
i gang. Vi har utarbeidet noen «retningslinjer» som kan være
til støtte når man ikke er vant til å ta videoopptak (vedlegg 5,
s. 287). Dersom barnet filmes, er opptakene å betrakte som
konfidensielle og må oppbevares i barnets journal.30

Ikke alle er like glade for å delta i opptak når de vet at video-
en i neste omgang skal vises for «alle». Redegjørelse for hvor-
for det er ønskelig med opptak av visse situasjoner, og hvor-
dan opptaket skal brukes, er derfor viktig. 

65

4 KARTLEGGINGS- OG UTPRØVINGSPROSESSEN

30 Vi minner imidlertid om at videoopptak og bruk av videomateriale må
kontraktfestes med foresatte. I kontrakten skal det eksplisitt omtales i hvilke
situasjoner filmen kan vises og av hvem. Pårørende har rett til å annullere
kontrakten og kreve at opptakene blir makulert. (Rapport nr. 6, 1998 fra
Autismeprogrammet (SHD/KUF/UiO-ISP). Habiliteringsplanene (s. 108) viser
et forslag for skjema til bruk ved avtale om videotillatelse fra foresatte.)



Skjemaer for dokumentasjon av
utprøvingsprosessen

For å kunne gjøre et systematisk arbeid med mange invol-
verte er det nødvendig at avgjørelser og beslutninger doku-
menteres kontinuerlig. Til dette bruk har vi utarbeidet et sett
skjemaer (vedlegg 2, s. 277). Det kan være ulike oppfatning-
er av hvilken verdi skjemaer har, men i dette utredningsarbeidet
vil selv «ubetydelige endringer» i barnets atferd kunne ha avgjø-
rende betydning for det videre arbeidet. Når en utprøving
strekker seg over tid, kan det dessuten være vanskelig å se om
det har skjedd noen utvikling av barnets ferdigheter «i det hele
tatt». God dokumentasjon vil kunne påvirke motivasjonen i fag-
gruppen og hindre at arbeidet avsluttes for tidlig.

I Skjema som benyttes til formulering av mål � jf. s. 278
Måldefinisjon: Her defineres hovedmål / langsiktig mål,
spesifikke mål og de aktuelle delmål for gjeldende peri-
ode, samt valg av aktiviteter, middel og metode. Navn på
ansvarlige personer og angitte tidspunkter for utprøving
noteres. Dato for evaluering av oppsettet påføres. Skje-
maet må være klart til treningsfasen.

II Skjema som benyttes under tilpasningsfasen � jf. s. 279
Oppsettdefinisjon: Her beskrives de løsninger teamet er
kommet frem til angående bevegelsesvalg, valg av
utgangsstilling, valg og plassering av betjeningsutstyr samt
plassering av responsutstyr og av hjelper. Skjemaet defi-
nerer oppsettet for hver enkelt treningsperiode. 

III Skjema som benyttes under treningsfasen � jf. s. 280
Registreringsskjema: Dette skjemaet fylles ut etter hver tre-
ningstime av den som er ansvarlig for timen. Kommenta-
rene noteres fortløpende i en perm som fysisk følger bar-
net. Alle ansvarlige vil da kunne følge med på de krono-
logiske nedtegnelsene og eventuelt spore endringer i bar-
nets atferd innen de ulike situasjonene.

IV Skjema for langsiktig dokumentasjon av arbeidet som 
gjøres � jf. s. 281
Kontinuitetsark for utprøvingsprosessen: Resultatet fra hver
utprøvingsperiode nedfelles i referatet fra evalueringsmøtet.
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Konklusjonen føres i kontinuitetsarket. Dette skjemaet skal gi
en oversikt over tidspunkter for de ulike utprøvingsperio-
dene, hvem som har vært ansvarlig og i hvilken grad del-
målene – og eventuelt det spesifikke målet – er nådd. Her
skal også det langsiktige målet fremkomme. 

Arbeidet med tilrettelegging er som regel en kontinuerlig pro-
sess. Det er derfor viktig at de ulike fagpersonene som i
årenes løp blir involvert i dette arbeidet, kan finne frem til hva
som er gjort tidligere. Hver periode bør derfor nummereres.
Dokumentasjon fra periodene gis tilhørende nummer. Konti-
nuitetsarket vil på denne måten også kunne fungere som en
oversikt og være en innholdsfortegnelse for utprøvingsperio-
dene. Skjemaene finnes både i papirutgave og elektronisk
på CD (ligger vedlagt).

Definisjon av mål, middel og metode 
En god målformulering er en forutsetning for metodisk arbeid
og nødvendig for senere justeringer. Grad av måloppnåelse
må kunne evalueres av den tverrfaglige gruppen. Det er en
utfordring i arbeidet å sikre at valg av aktivitet, middel31 og
metode er gyldig ut fra oppsatt målformulering.32

I skjemaet for måldefinisjon må det beskrives hva det forven-
tes at barnet skal mestre (kortsiktige og langsiktige mål), hvil-
ken aktivitet som skal fremme innlæring av ferdigheten, hvil-
ket middel som skal benyttes, hvem som skal ha ansvaret (her
kan det være flere), samt tidspunkter for trening og evaluering
av opplegget. 

«Eva» – som er et tenkt kasus – har gjennomført fire utprø-
vingsperioder. I eksemplene har vi fylt ut skjemaene for mål-
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31 Vi ser ofte en sammenblanding av begrepene «middel» og «aktivitet», eksem-
pelvis føres dataprogrammet «Pippi» opp som aktivitet. «Aktivitet» skal beskri-
ve hva barnet selv skal gjøre (handling) for å nå målet, mens «middel» er
objektet/gjenstanden barnet skal utføre handlingen på/med. «Mål» er det
barnet skal mestre – ikke hva jeg som fagperson skal lære barnet.

32 Er eksempelvis målsettingen at barnet skal oppnå bedre presisjon / flere treff
på bryteren fordi man på lang sikt ønsker å innføre en bryter til, vil det i en
tidlig fase i treningen være feil å gi barnet et program som stiller krav til hur-
tighet. Erfaring viser at det er lett å sette likhetstegn mellom reaksjonstid og
presisjon, men «presisjon» stiller krav til persepsjon av bryterens plassering
samt treff innenfor et definert område, mens «reaksjonstid» innebærer at bar-
net mestrer både hastighet og presisjon.



definisjon, oppsettdefinisjon og registreringsskjema for perio-
de nr. 4. På kontinuitetsarket er resultatet fra alle de fire peri-
odene beskrevet kort.

Mål
Hovedmål for barnet er det overordnede, langsiktige målet: «Eva
skal kunne betjene et styringssystem slik at hun aktivt kan delta i
kommunikasjon og lek ved bruk av egnede hjelpemidler.» Men
denne formuleringen er så generell at den i neste omgang må
spesifiseres nærmere. Spesifikt mål skal avspeile hvor fagteamet
forventer at Eva etter en tid læringsmessig skal stå i forhold til
hovedmålet: «Eva skal ved 1-bryterstyring kunne velge mellom
aktiviteter/gjenstander ved hjelp av bilder/symboler.»

Fordi Eva nå bare kan betjene én bryter, må hun foreta valg
ved hjelp av skanning (indirekte valg). Fordi faggruppen er
usikker på om Eva har oppfattet søkerammens utpekingsfunk-
sjon, vil første delmål være å sikre forståelse for skanning.

Delmål 1: «Eva skal forstå rammens betydning og kunne
benytte denne som hjelpemiddel for utpeking under selve utvel-
gelsen.» Det vil si at hun skal a) kunne rette oppmerksomheten
mot rammen når den settes i bevegelse, b) kunne følge ram-
men med blikket. Hun skal c) kunne utføre valget ved trykk på
den tilpassede bryteren, som igjen er koblet til en talebryter:
Ved trykk på bryteren høres meldingen «Den vil jeg ha».

Delmål 2: «Eva skal opprettholde en bevegelsesstrategi som
er egnet til automatisk skanning. Ved automatisk utsøking må
hun kunne klare å stoppe søkerammen innen et gitt tidspunkt.» 

Delmål 3: «Eva skal klare å trykke på bryteren i løpet av fem
sekunder fra signal er gitt.» Jo kortere reaksjonstiden er, dess
fortere kan søkerammen forflyttes.

Man kan jobbe mot disse tre delmålene parallelt. Men det
finnes også delmål som vil måtte trenes sekvensielt. Eksem-
pelvis krever målet «trykke presist på bryteren» at Eva først tref-
fer bryteren og får aktivert den, før det kan forventes at hun
selv fører hånden bort fra bryteren umiddelbart etter å ha tryk-
ket. Faggruppene må bli enige om kriteriet for mestring av før-
ste delmål. Først når dette målet er nådd, kan en eventuell
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Periode dato: 20/4-12/5 2001     Nr. 4MM åå ll dd ee ff ii nn ii ss jj oo nn

Navn: Eva Hansen
Født: 08.02.97
Utprøvingsansvarlig: Anette Jensen (ergoter.), xxx kommune, tlf: xx.xx

Navn på fagpersoner/institusjoner som deltar i utprøvingsprosessen
Navn Institusjon Telefon
Kari Torgersen (KT), spes.ped. xxx barnehage xx.xx
Astrid Sand (AS), støtteped.
Randi Andersen (RA), førsk.ped. xxx barnehage xx.xx
Tomas Lie (TL), fysioter. xxx kommune xx.xx
Siri Hoff (SH), ergoter. Habiliteringstjenesten xx.xx
Tor Pedersen (TP), ing. Hjelpemiddelsentralen xx.xx

HOVEDMÅL Eva skal kunne betjene et styringssystem slik at hun aktivt kan delta i
kommunikasjon og lek ved bruk av egnede hjelpemidler.

SPESIFIKT MÅL Eva skal ved 1-bryterstyring og skanning kunne velge mellom flere, ved hjelp
av bilder/symboler.

Delmål 1 Eva skal forstå skanning-rammens betydning;
a) kunne rette oppmerksomheten mot rammen når den settes i

bevegelse
b) kunne følge rammen med blikket
c) kunne fortelle at rammen er plassert rundt den ønskede figuren ved

å trykke på bryteren

Delmål 2 Opprettholde en bevegelsesstrategi som er egnet til automatisk skanning.

Delmål 3 Eva skal klare å trykke på bryteren i løpet av 5 sekunder fra signal er gitt.

AKTIVITET 1: Lysfelttavlen: Eva skal velge ved å trykke til riktig tid når lyset går fra
felt til felt på tavlen (5 tomme lysfelt og ett felt med leke/symbol festet til
tavlen med velcro). Plassering av det valgbare objektet skal endres hver
gang.

2: Den allerede innøvde bevegelsen – utadrotasjon av høyre underarm med
treffpunkt knoke – skal utføres uanstrengt (uten bevegelsesforstyrrelser).
Hun skal samtidig kunne opprettholde støttefunksjonen med venstre
underarm.

3: Programvare: Eva skal aktivere bryteren når figuren på skjermen/står i
riktig posisjon.
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MIDDEL 1: Konkrete leker eller bilder/symboler for leker/valgbare aktiviteter
plasseres på lysfelttavlen (bare én/ett av gangen). Bryteren Jelly Bean
kobles mot taleboksen, som har meldingen «Den vil jeg ha».

3: Dataprogrammet: Spot-on-Games (Klovnen) og SenSwitcher (Reaction).
Hurtighet stilles fra ca. 8�5 sek. Bryteren Jelly Bean.

METODE 1: Den voksne flytter søkemarkøren i et tilpasset tempo. Det kan gis manuell
prompt for å få Eva til å fokusere på rammen («tapping» på det opplyste
tavlefeltet med neglen). Verbal prompt: «Nei! Dukken er ikke der! – Nei!
Dukken er ikke der – Ja! Der er dukken» � Fading.

2: Bevegelsen hjelpes, om nødvendig, med håndledning/demonstrasjon og
verbal prompt (slik som TL har instruert). Dersom Eva går inn i et anstrengt
bevegelsesmønster skal hun hjelpes til en avslappet utgangsposisjon (TL
veileder). Er hun i en situasjon med maskininnstilt tid (mål 3), skal det
vurderes om tiden skal økes eller om aktiviteten bør skiftes.

3: Verbal prompt: «Se! Nå er klovnen der – da kan du trykke!» � Fading

UTPRØVERE 1: KT introduserer lysfelttavlen og viser/forklarer Eva prinsippet for
skanning. KT har ansvar for veiledning av AS og RA.

2: AJ passer på at oppsettet stemmer, TL veileder KT, AS og RA i hvordan
de kan hjelpe Eva med bevegelsesutførelsen.

3: KT, AS og RA kjører programvaren i «datakroken» sammen med Eva – i
første omgang skjermet fra de øvrige barna.

TIDSPUNKT KT: Tirsdag og torsdag 2x30 min.
AS/RA: Mandager – onsdager – fredager (20 min). Tidspunkt for trening av
reaksjonsevne tilpasses til en viss grad dagsformen.

AJ: 19/4, 20/4, 26/4 og 10/5
TL: 19/4, 26/4 og 10/5; i begynnelsen av «timen» 20/4; i slutten av «timen»
2/5 og 9/5.

Alle blir igjen en halv time etter «timen» for å diskutere: 19/4, 26/04 og
10/5.

EVALUERING Møte i den tverrfaglige gruppen: 14/5 2001, kl. 12:00-14:30.
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håndledning på siste del av bevegelsen gradvis opphøre.
Målet «trykke presist på bryteren» kan for eksempel være
nådd når Eva egenhendig treffer bryteren og selv fører hån-
den bort fra bryteren åtte av ti ganger. 

Aktivitet
I rubrikken aktivitet skal barnets handling beskrives. I eksem-
pelskjemaet er aktivitet relatert til delmål 1: Eva skal velge ved
å trykke «stopp» til riktig tid når lyset går fra felt til felt på lys-
felttavlen (fem tomme lysfelt + ett felt med leke festet til tavlen
med velcrobånd). Plassering av leken skal endres hver gang.
(Temaet «skanning på tomme ruter» er behandlet på s. 114.)
I delmål 2 beskrives konkret hvilken bevegelse Eva skal utføre:
«utadrotasjon av høyre underarm». Videre skal bevegelsen
utføres «uanstrengt» (uten bevegelsesforstyrrelser) samtidig som
Eva skal kunne støtte seg på venstre underarm. Aktivitet i til-
knytning til delmål 3 er at Eva skal aktivere bryteren når figu-
ren er på skjermen / står i riktig posisjon.

Middel
Middel er det materialet gruppen mener vil være virksomt for
måloppnåelse, for delmål 1 vil det for eksempel være attrakti-
ve leker eller bilder/symboler for mulige aktiviteter som kan
utføres. Disse plasseres på lysfelttavlen (bare én leke eller ett
symbol om gangen). Aktuelle midler for delmål 3 er data-
programmene «Spot-on-Games – Klovnen», «SenSwitcher –
Reaction» og «Jelly Bean»-bryteren. Søkehastigheten i program-
met stilles fra cirka åtte sekunder og ned mot fem sekunder. 

Metode
Aktuell metode for delmål 1 kan være at den voksne flytter
søkemarkøren i et tilpasset tempo. Det kan gis manuell
prompt (s. 95) for å få Eva til å fokusere på rammen («tap-
ping» på tavlens opplyste felt med neglen). Verbal prompt:
«Nei! Dukken er ikke her! – Nei! Dukken er ikke her – Ja! Her
er dukken! – Da må du trykke på bryteren din!» � Fading. 

For delmål 2 beskrives hvordan bevegelsen kan hjelpes, og
hva som skal gjøres hvis Eva går inn i et anstrengt bevegel-
sesmønster. Det er en vurderingssak om metoden bør spesifi-
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seres nærmere i skjemaet, eller om den skal formidles av
fysioterapeuten direkte i utprøvingssituasjonen. 

Delmål 3: Verbal prompt: «Se! Nå er klovnen der – da kan
du trykke!» � Fading. Dersom barnets ferdighetsnivå er
uklart, må definisjon av metode bli noe «prøvende». Er det
behov for å tilpasse metoden til situasjonen underveis, bør
dette gjøres. «Metode» er det punktet i skjemaet/avtalen som
kan være noe fleksibelt. Metoder som avviker fra de for-
håndsdefinerte, må imidlertid beskrives i registreringsskjema-
et, slik at de kan følges opp av de andre – eventuelt være
gjenstand for en umiddelbar diskusjon.

Utprøvere
Forhåpentlig er det flere ansvarlige i treningsfasen. Barnet
samspiller på ulike måter med forskjellige voksne, og det er
viktig for både drøfting og evaluering at det er flere som har
vært direkte involvert i arbeidet med barnet. Slik sikres i stør-
re grad overføringsverdien av læringsmomentet. Nettopp
fordi utprøvingsprosessen er tverrfaglig, er det viktig at alle
faggrupper støtter opp om prosessen. Fysioterapeuten vil
eksempelvis kunne legge inn i sine behandlingstimer trening
på delfunksjoner av den motoriske bevegelsen barnet skal
utføre i betjening av valgt styringssystem – uten at treningen
er knyttet direkte opp mot bryteren. 

Delmål 1: «KT (spesialpedagog) introduserer lysfelttavlen, viser
og forklarer oppgaven for Eva. AS har ansvar for igangsetting
av opplegget samt veiledning av AS (støttepedagog) og RA
(førskolepedagog). Trening innenfor første delmål vil etter hvert
også kunne skje i liten gruppe.» Delmål 2: «AJ (ergoterapeut)
passer på at oppsettet stemmer, TL (fysioterapeut) veileder AS
og RA i hvordan de kan hjelpe Eva med bevegelsesut-
førelsen.» Delmål 3: «AS og KT kjører programvaren i «data-
kroken» sammen med Eva – skjermet fra de øvrige barna.»

Tidspunkt
Hvor ofte barnet skal øve, og hvor lange øktene skal være,
er individuelt. For de fleste barna vil det være viktig med
avsatt tid daglig – gjerne to økter med ulikt responsutstyr.
Varigheten avhenger av barnets konsentrasjon og utholdenhet
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– cirka 15 minutter kan anslagsvis være minimumstid. Tiden
kan eventuelt økes etter hvert som barnet mestrer ferdigheten
bedre og viser positive reaksjoner på aktiviteten. I vårt eksem-
pel er en av pedagogene eller assistenten alltid til stede sam-
men med Eva. I tillegg deltar ergo- og fysioterapeuten i en
time ved begynnelsen, midt i og på slutten av perioden. Det
er satt av tid til diskusjon etter disse timene. Ergoterapeuten,
som er utprøvingsansvarlig, er i tillegg til stede én ekstra
gang under oppstartingen. 

For en del barn vil det også være nødvendig med en viss
fleksibilitet med hensyn til tidspunkt på dagen. Har faggrup-
pen sett det som viktig med hyppige, men korte økter for at
Eva på lang sikt skal kunne mestre oppgaven, bør ikke et eks-
tra bleieskift, en forsinkelse på grunn av utelek eller liknende
medføre at treningsøkter forsvinner. 

Evaluering
Tidspunktet for evaluering av opplegget avgjøres når mål og
oppsett (se under) er definert. Vår erfaring er at det bør set-
tes av minimum 2 1/2–3 timer til denne type tverrfaglige
møter. Gruppen skal både evaluere om oppsettet fungerer
som forventet, og i hvilken grad målene er nådd. Dersom noe
skal endres – og det skjer som regel – må gruppen også ha
tid til å planlegge neste fase i utprøvingen.

Tilpasningsfasen
Under kartleggingsprosessen er det tatt stilling til hvilken
kroppsdel og hvilken bevegelse som antas å være best egnet
for betjening (se kapittel 6: Bevegelsesvalg). Videre har det
tverrfaglige teamet dannet seg et bilde av hvilke typer
responsutstyr som kan være aktuelle å benytte på bakgrunn
av barnets tilkjennegitte interesse (se kapittel 5: Kognitive
nivåer). I løpet av tilpasningsfasen defineres den fysiske utfor-
mingen av et oppsett. Følgende spørsmål må besvares: 

1 Hvilken stilling skal barnet bruke i betjeningssituasjonene
(sitte/stå/ligge)? 

2 Hvordan skal barnet stabiliseres?

3 Hvilken bevegelse skal brukes til betjening? 
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4 Må bevegelsen understøttes? 

5 Hvordan skal styringssystemet aktiveres?

6 Hvordan skal utformingen og plasseringen av styringssy-
stemet være?

7 Hvordan skal responsutstyret plasseres?

8 Hvordan skal utprøver(e) plasseres? 

9 Hvilke spesielle hensyn må man ta når det gjelder utprø-
vingslokalet?

Når den tverrfaglige gruppen har definert et oppsett, må
dette dokumenteres skriftlig i skjemaet Oppsettdefinisjon.
Foto og/eller illustrasjoner kan delvis erstatte beskrivelser. Til
hjelp for strukturering av prosessen har vi utarbeidet en punkt-
liste i stikkordsform (se vedlegg 1, s. 265: Sjekkpunkt for til-
pasning av oppsett). Det utfylte skjemaet under er et eksem-
pel på hvordan oppsettdefinisjon til Eva kan føres.

Dersom en bevegelse og tilhørende bryterplassering må sam-
menliknes over tid med en annen for å finne den beste, kan det
være aktuelt å bruke en treningsperiode til dette slik tilfellet er
for Eva i periode nr. 2 (se det utfylte kontinuitetsarket s. 83).

En forutsetning for at et oppsett skal kunne vurderes etter en tids
utprøving, er at det er enighet i den tverrfaglige gruppen om
hvilke endringer enkeltpersoner kan foreta underveis, og hva
som ikke kan endres før gruppen møtes igjen. Her må imidler-
tid barnets beste veie tyngst. Opplever barnet eksempelvis at
tilpasninger til utgangsstillingen er smertefulle over tid, skal
endringer selvfølgelig gjøres. Men den som endrer noe, må
dokumentere hva som er gjort, og hvorfor. Den faglig ansvarli-
ge for utgangsstillingen (fysio- eller ergoterapeut) kontaktes da
umiddelbart for ny vurdering av situasjonen. 

En tilpasningssituasjon kan oppleves frustrerende av mange
barn: De blir «hipset og dratt i», bryteren får stadig ny plas-
sering, de må ut og inn av stolen fordi vinkler skal endres,
bord skal stilles, og så videre. Det er lett å glemme barnet når
tilpasningsproblemer fokuseres. 

Skjematisk sett kan de ulike yrkesgruppenes rolle være som føl-
ger: Pedagogen/assistenten ivaretar det følelsesmessige aspek-
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Periode dato: 20/4-12/5 2001       Nr. 4
OOppppssee tt tt ddee ff ii nn ii ss jj oonn

Navn: Eva Hansen

Født: 08.02.97
Definert av

Ergoterapeut: Anette Jensen (oppsett-ansvarlig)

Fysioterapeut: Tomas Li
Hjelpemiddel Stilling Hensyn ved plassering1

Utgangsstilling Arbeidsstolen Horisontalt
sete. Stolen er
ferdig innstilt
og skal ikke
endres

Dersom Eva er stiv i kroppen, må
spastisiteten løses opp før hun
plasseres

2
Støtteanordninger Hjelpemiddel Posisjon
Bekkenstabilisering Hoftebelte Etter plassering – godt inn i stolen –

sjekkes det at sitteknokene går ned i
setet og at det ikke er tomrom
nederst i ryggen. Beltet festes da
tett inntil kroppen

Sidestøtte hofter Støtten gis av den formede
seteputa og av hoftebeltet

Fast

Sporing av ben Støtten gis av den formede

seteputa. Abduksjonssele

Pass på at bena ikke innadroterer

ved plassering av selen

Kne-/Leggstøtte Nei

Fotstøtte Eva skal ha på seg
spesialskoene med
leggskinner. Remmene på
fotbrettet festes bare hvis
hun ikke har støtte på
føttene

Sjekk at fotbrettet har sin faste
posisjon (avmerket med tusj).
Føttene skal kunne trekkes litt inn
under setet

Sidestøtte bol Ja Svinges inn til de går i lås

Støtte foran (ev. bak)
bol

Kryssele Litt bevegelsesrom. Merkene er for
vanlig tynn genser. Selene strammes
litt mindre hvis hun har en tykkere
genser

Støtte for
armer/hender

Bordplata som hører til
stolen

Skyves slik at utsparingen går inntil
kroppen (posisjon avmerket) Sjekk
også at bordplata er i den avmerkede
høyden

Nakke-/Hodestøtte Ja Fast

Oppsettdefinisjon

Oppsettsdefinisjon
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Kroppsdel Bevegelse Treffpunkt Hjelp/Støtte

3
Bevegelsen

Høyre
arm/hånd

Utadrotasjon
av underarm

Knoke
(Se vedlagte
foto/tegning)

Minst mulig, men ved behov
håndledning/demonstrasjon
og verbal prompt slik som
det er instruert av TL

Brytertype Festeutstyr Tilpasning Plassering

4
Betjenings-
oppsett

Jelly Bean Vinkelplate,
borrelås

Vertikalstilt utenfor høyre
hånd. Posisjon merket med
borrelås på bordplate og
vinkelplate

5
Plassering av
responsutstyret

På det høyderegulerbare bordet, midtstilt. Bordet skal være i samme
høyde som bordplata på stolen (se vedlagte foto/tegning). Sjekk at
rombelysningen er slik at det ikke er lysrefleks i lysfelttavla og
dataskjermen

6
Plassering av
utprøvere

Pedagogen sitter på venstre side av Eva

Bemerkninger Rolige omgivelser. Pass på at de andre barna eller utenforstående ikke
forstyrrer.

Legg gjerne ved foto/tegning som dokumentasjon



tet hos barnet i samspillet, mens ergoterapeut og fysioterapeut
gjør observasjoner og tilpasninger for å komme frem til best
mulig utgangsstilling. Større justeringer av hjelpemidlene bør
foregå når barnet er tatt ut av situasjonen (står, spiser, hviler etc.). 

Treningsfasen
Treningsøktene må være preget av lek, med vekt på kommuni-
kasjon og samspill. Rammebetingelser for vellykkede økter er:

• godt valgte tidspunkter i forhold til andre aktiviteter, at bar-
net er opplagt og at det tas hensyn til toalettrutiner og
andre liknende forhold

• respekt for barnets tid og ressursbruk, det vil si at nødven-
dig utstyr må være tilgjengelig og funnet i orden før utprø-
vingen tar til 

• godt fysisk arbeidsmiljø (korridorer er lite egnet) 
• lite forstyrrelser (dersom teamet har vurdert at det er viktig

med en skjermet situasjon)

Fordi ferdigheter utvikles i knapt målbare trinn for noen barn,
er det viktig med god dokumentasjon fra treningsøktene.
Denne dokumentasjonen vil ligge til grunn når den tverrfagli-
ge gruppen skal evaluere oppsettet og vurdere om definerte
mål er nådd.

«Registreringsskjema» kan benyttes til systematisk registrering
av barnets atferd i de ulike situasjonene og med forskjellige
fagpersoner. Det kan være en fordel at skjemaet følger bar-
net slik at nedtegningene samles og blir kronologiske. Det er
enklere å analysere fremgang og/eller opplevde problem-
områder ved hjelp av ett slikt skjema enn ved bruk av mange,
slik det er når hver ansvarlig fyller ut sitt eget. Når dokumen-
tasjonen samles, vil også eventuelle endringer i barnets dags-
form, opplysninger om hva slags treningssituasjon barnet
foretrekker samt hvilket responsutstyr som har høyest motiva-
sjonsfaktor, komme tydeligere frem. 

Dersom det er mulig å gjennomføre, er videoopptak godt
egnet for dokumentasjon av denne delen av prosessen. Opp-
takene analyseres og diskuteres i evalueringsfasen. Tas det
videoopptak fra en treningssituasjon, noteres dette i registre-
ringsskjemaet i rubrikken «tidspunkt».
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Barnets navn Eva Hansen Fødselsdato: 08.02.97

Ansvarlig
koordinator

Anette Jensen (ergoterapeut)

SPESI1FIKT MÅL
Eva skal ved 1-bryterstyring og skanning kunne velge mellom flere,
ved hjelp av bilder/symboler

Delmål 1 Eva skal forstå rammens betydning.

Delmål 2 Opprettholde en bevegelsesstrategi som er egnet til automatisk skanning.

Delmål 3 Eva skal klare å trykke på bryteren i løpet av 5 sekunder fra signal er gitt.

Delmål nr. Middel Ansv. Tidspkt. Resultatet ble

1 og 2 Lystavlen/
bryterstyrte leker
(dukke, kanin
m/tromme, gris)

KT/AJ 19/4-01
18 min

Eva så ikke på rammen. Ved prompt så hun dit jeg tappet, men
blikket gikk fort tilbake til dukken eller grisen – som hun tydelig
viste at hun ville ha. Kaninen reagerte hun ikke på – virket
likegyldig.
Eva husket bevegelsen selv om det nå har vært et opphold på to
uker fra forrige treningsperiode.  Hun trengte noen ganger et lite
dytt øverst på underarm i begynnelsen av bevegelsen både når hun
skulle aktivere og når hun skulle slippe. Trengte ingen pause for å
løse opp spasmer. Fikk verbal hjelp til å bruke venstre arm som
støttearm

2 og 3 Programvare:
Spot-on-Games

AS/AJ 20/4-01
10 min

Reaksjonstid: 8 sek. Ble sittende og se på klovnen – trykket når
klovnen var forsvunnet ned i esken igjen. Virket som om hun satt og
ventet på animasjonen. Klarte å trykke innen 8 sek på 5. forsøk
etter både demonstrasjon og prompting. Mislyktes 6. gang og ville
ikke mer.
Eva ble ganske spastisk i dag og brukte derfor mye energi på
bevegelsesutførelsen.

Periode dato: 20/4-12/5.2001 Nr. 4

Delmål nr. Middel Ansv. Tidspkt. Resultatet ble

23/4-01 Fridag

1 og 2 Lystavlen:
Lekekatt
(opptrekksleke)

KT/AJ 24/4-01
12 min

Lot Eva flytte lyset selv på bare tomme ruter, men hvor jeg flyttet
en liten lekekatt «ett hakk foran hennes lys» – «Du klarer ikke få
tak i katten med lyset!!» Fikk katten når jeg bestemte det. (4
ganger). Trykket flere ganger og fokuserte på lyset/katten ca. 50%
av gangene. «Belønning»: Katten beveget seg rundt i et lokk på
bordet.
Bevegelsesutførelsen var uanstrengt

3 Programmet:
Spot-on Games

RA 25/4-01
10 min

Reaksjonstid: 8 sek. Eva klarte å trykke innen tiden 8 av 10 ganger.
Hun ble promptet de 4 første gangene + gang nr. 6.
Eva opprettholdt et forholdsvis uanstrengt bevegelsesmønster.
Brukte hele tiden venstre arm som støttearm.

1 og 2 Lystavlen:
Såpebobleboks

KT/AJ
/TL

26/4-01
20 min

KT plasserte såpebobleboksen på platen i 4. felt og flyttet lyset
frem til boksen og ba Eva trykke på bryteren for å høre hva som
skjedde («Den vil jeg ha»)  bobleblåsing. Viste henne/promptet
henne 3 ganger. Jeg (KT) flyttet lyset «Nei, såpeboblen er ikke
her» etc. - stoppet når boksen ble lyst opp, men sa ikke noe. Etter
7-10 sek trykket Eva selv på bekreftbryteren 3 av gangene.
Eva fikk litt hjelp til selve bevegelsesutførelsen til å begynne med.
Hun hadde en «flytende» bevegelsesutførelse. Etter 15 minutter
ble bevegelsesutførelsen mer anstrengt og «låst»

Registreringsskjema

Registreringsskjema, side 2 Navn ......................................................



Både fysio- og ergoterapeut bør ha et oppfølgingsansvar i
treningsfasen, som eksempelvis innebærer at de med jevne
mellomrom sjekker at oppsettet for utgangsstilling og plasse-
ring er korrekt, og at de observerer hvordan det definerte
oppsettet påvirker barnets mulighet til å utføre oppgaven
motorisk sett. Dersom de øvrige ansvarlige er usikre på utfø-
ring og progresjon i fremgangsmåten ved «håndledning»,
kan det også være aktuelt å sjekke om håndledning skjer på
den definerte måten, og de kan eventuelt gis veiledning i når
og hvordan håndledningen gradvis skal nedtones.

Evaluering 
Etter en avtalt treningsperiode møtes det tverrfaglige teamet
for å evaluere oppsettet. Fagpersonene som har stått for den
praktiske gjennomføringen, er hovedinformanter.

Gruppen har tilstrebet å formulere målbare delmål, derfor bør
teamet etter endt treningsperiode kunne si noe om i hvilken
grad målene er nådd. I vårt eksempel vil delmål 1 være nådd
når Eva trykker på bryteren mens rammen lyser opp objektet
(forståelsesmål). Vurdering av i hvilken grad delmål 2 er nådd
(«opprettholde en bevegelsesstrategi som er egnet til automa-
tisk skanning»), baseres på observasjoner. For enkelte barn
kan det her være aktuelt å skrive en mer utførlig logg enn den
registreringsskjemaet tar høyde for. Delmål 3 kan måles pre-
sist: Barnet skal klare å trykke på bryteren i løpet av de fem
sekundene figurene vises på skjermen (presisjonsmål).

Det er også av betydning å se endringer hos barnet, det vil si
endringer som kan observeres utenfor den strukturerte situasjo-
nen, som viktig tilleggsinformasjon for de avgjørelser som skal
tas videre. At «barnet er blitt mer interessert i omgivelsene, grå-
ter mindre, trenger mer hvile», kan være tegn på at hun
anstrenger seg for å forstå/mestre i større grad enn tidligere.

Ikke alt kan planlegges. I en evaluering inngår gjerne en drøf-
ting av forhold som ikke umiddelbart har med de fastsatte mål
å gjøre. Dette kan for eksempel dreie seg om positive til-
leggseffekter av det strukturerte opplegget, eller om fagteam-
et har lært noe som kan overføres til det videre arbeidet. 
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Grad av mestring og mulige hindre for måloppnåelse 
Før forståelse for årsakssammenhenger er oppnådd, kan det
være vanskelig å finne ut av hvorfor enkelte barn ikke mestrer
noen av leddene i oppgaven «trykke på bryteren». (Eksemp-
ler: Barnet viser ingen tegn på initiering: ingen tegn til moto-
risk egenaktivitet rettet mot bryteren under håndledning, ingen
forsøk på å trykke ned bryteren når hånden er plassert i rik-
tig posisjon.) Årsaken kan være en omfattende retardasjon,
men også manglende motivasjon på grunn av lært passivitet
eller problemer med eksekutivfunksjonen (evnen til å planleg-
ge og iverksette en handling). Disse barna trenger utprøving
over lang tid. De delmål som er utformet, må deles ytterligere
inn i «minimål» for så å kunne evalueres i neste omgang. Vur-
deres det å avslutte opplegget, bør teammedlemmene være
enige i avgjørelsen.

For barn som delvis har nådd målet, vil problemet være mer
håndgripelig: Barnet har for eksempel forstått at brytertrykk
aktiviserer responsutstyret, men har tydelige problemer med å
trykke effektivt på bryteren. Fordi feil ved utgangsstillingen vil
kunne påvirke barnets mulighet for målrettet motorisk aktivitet,
er det aktuelt for det tverrfaglige teamet først å gjennomgå
oppsettdefinisjonen for å drøfte om det er behov for ytterli-
gere tilpasninger. Det kan være snakk om mindre endringer i
forhold til stabilisering, justering av vinkler eller avstander,
endring av hjelpers plassering, skifte av brytertype eller valg
av nytt responsutstyr. Hvis problemene med motorisk kontroll
har vært store under hele utprøvingsperioden, kan det være
behov for en revurdering av avgjørelsene som ble tatt tidlig
under tilpasningsfasen: Har man valgt feil kroppsdel, feil
bevegelse eller feil utgangsstilling? Her vil igjen en tverrfag-
lig analyse av videoopptak gi et godt grunnlag for svar. 

Dersom barnet har flere viljestyrte bevegelser som egner seg
for bryterbetjening, kan det på lang sikt være aktuelt å prøve
ut et nytt oppsett mot det gamle (eksempelvis bryterstyring
med hodebevegelser i stedet for bruk av hånd). De to opp-
settene kjøres parallelt over en periode før man foretar en
effektvurdering. En nøkkelregel kan være at man først har fun-
net den riktige bryteren når barnet mestrer minst 80 prosent
av antall forsøk på bryteraktivering. 
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Har det i løpet av treningsperioden vist seg å være behov for
endringer, vil målsettingen for et evalueringsmøte være å
bestemme det nye oppsettet. Har barnet nådd de mål som er
satt, må nye mål utformes, og tidspunkt for neste evaluering fast-
settes. Bokas kapittel 7 gir hjelp til utforming av progresjonen i
det metodiske opplegget. Bruk av teknologi vil være en del av
barnets læringsmiljø, og må – på samme måte som andre
aspekter ved barnets læreplaner – jevnlig evalueres og justeres.

Hindre relatert til rammebetingelsene
Det er viktig at hele konteksten gjøres til gjenstand for evalu-
ering. At et barn «ikke kan», behøver ikke innebære at bar-
net mangler vesentlige forutsetninger for mestring. Årsaken
kan ligge i dårlige rammebetingelser, for eksempel at situa-
sjonen ikke var tilrettelagt for aktiv deltakelse, at det var for
mye uro i gruppen, at barnet ikke ble gitt den nødvendige tid
til å få vist initiativ, at den voksne ikke formidlet tilstrekkelig
engasjement eller signaliserte utålmodighet gjennom stadige
omdefineringer av situasjonen. Videre kan antall øvingsse-
kvenser ha vært sterkt redusert i forhold til oppsatte økter på
grunn av uforutsette hendelser/arrangementer på eller utenfor
institusjonen. Fravær fordi barnet er sykt og/eller sykdom
blant de ansatte, medfører også at barnet får færre trenings-
økter enn oppsatt. Problemer med det tekniske utstyret kan
også være en årsak. 

Det er viktig at denne typen hindre blir dokumentert og dis-
kutert, slik at man ikke umiddelbart tilskriver barnet årsaken til
manglende fremskritt. Det er fort gjort å tenke som så at «nå
har vi holdt på så lenge …» eller «dette har ikke noen hen-
sikt …». Da kan det hende vi avslutter treningen før barnet
egentlig er kommet i gang.

Kontinuitet og dokumentasjon
Når vi som SUITEs fagkonsulenter går inn i brukersaker, opp-
lever vi ofte at dokumentasjonen av hva som er gjort tidligere
med hensyn til tilpasning av styringssystemer, er svært mang-
elfull eller mangler helt. Barna har gjerne skiftet miljø flere
ganger, fagpersoner «kommer og går» på alle nivåer, ansvar-
lige skiftes ut. Når vi ønsker opplysninger som går tilbake i
tid, er det ofte bare foreldrene som kan svare. Men den infor-
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masjon de sitter med, kan være vag: «Jeg vet de prøvet noe
med en bryter en gang, men det fungerte visst ikke» eller
«Han hadde brytertrening på planen sin ett år, men nå har
han ikke holdt på med det på en stund». Dokumentasjon av
hva som er gjort, hvorfor og hvordan er viktig grunnlagsma-
teriale både når en utprøving lykkes, og når den mislykkes. 

Skjemaet «Kontinuitetsark» er tenkt som en dokumentasjon av
prosessen som har pågått i de ulike periodene. I et helhets-
perspektiv er det nødvendig å ha for øye hvilke spesifikke mål
det til enhver tid arbeides mot. Ut ifra angitte mål og beskri-
velse av oppnådd resultat vil man i ettertid kunne finne ut om
disse målene var i samsvar med hovedmålene.

Skjemaet fylles ut av utprøvingsansvarlig etter hver utprø-
vingsperiode. I resultatrubrikken føres et sammendrag av refe-
ratet fra evalueringsmøtet etter endt treningsperiode. På
grunnlag av den informasjon som fremkommer av hvert enkelt
skjema, vil nye fagpersoner/-miljøer kunne videreføre en even-
tuelt påbegynt, men ikke avsluttet utprøvingsprosess. Skjemaene
må derfor ligge i barnets journal ved overføring til ny institusjon
(barnehage/skole). Det utfylte skjemaet under er et eksempel på
hvordan kontinuitetsarket til Eva kunne ha vært ført. 

Skjemaet gir leseren innsikt i læringsmålene og i den utvik-
lingsprosessen Eva har gjennomgått over en lengre tidsperio-
de. Eksemplet dekker fire perioder og strekker seg over drøye
fire måneder. Periode nr. 2 skiller seg fra de andre ved at to
ulike bryteroppsett sammenliknes. Eva har nå en «gryende
forståelse» av det kognitive målet, mens de motoriske målene
ennå ikke er nådd (periode nr. 4: delmål 2 og 3). Frem-
gangen hennes viser imidlertid at hun «er på vei»: Hun klarer
i vesentlig grad å aktivere innen åtte sekunder og forsøker å
bruke den bevegelsen som er valgt. 

Kontinuitetsarket skal oppbevares i barnets journal. Hensikten
med skjemaet er at nye fagpersoner på et senere tidspunkt
skal vite hva som er prøvd ut, og hvordan. Det er spesielt vik-
tig at fagpersoner uten kompetanse på området ikke utsetter
barnet for «nye» styringssystemer/bevegelser som har vært
prøvet tidligere og funnet lite hensiktsmessige på lengre sikt.
Dersom samme bevegelse og bryteroppsett skal prøves på
nytt, må det være på grunnlag av mangler ved utgangsstil-
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Kontinuitetsark

 for utprøving av:   Styringssystem                                (Type utstyr)

Barnets navn Eva Hansen Fødselsdato 08.02.97
Foresatte Berit og Cris Hansen,  Martinesgt 32,  1234 Oslo.  Tlf.: 11223344

 Ansvarlige koordinatorer
Navn Institusjon Telefon Periode
Benedikte Vik     (spes.ped.) xxx barnehage xx.xx       1
Kari Torgersen    (spes.ped.) xxx barnehage xx.xx       2
Anette Jensen   (ergoter.) Habiliteringstjenesten xx.xx       3
Anette Jensen    (ergoter.) Habiliteringstjenesten xx.xx       4

 Målsetting for utprøvingen
HOVEDMÅL Eva skal kunne betjene et styringssystem slik at hun aktivt kan delta i kommunika-

sjon og lek ved bruk av egnede hjelpemidler.
SPESIFIKT MÅL Eva skal kunne trykke presist på bryteren og vente på tur. Hun skal kunne velge

mellom flere alternativer ved hjelp av 1-bryterstyring og skanning med bilder eller
symboler.

Oversiktsskjema for de enkelte utprøvingsperiodene
Periode
nr.

Delmålet var: Resultatet ble: Initialer

1:
8/1-6/2
2001

1. Eva skal forstå
sammenhengen mellom egen
handling og den respons
handlingen utløser.

2. Hun skal kunne trykke på
bryteren på verbal
oppfordring/utpeking – men
uten håndledning fra den
voksne.

1. Eva forstår årsakssammenhenger og trykker
aktivt på bryteren for å sette i gang
leker/programvare.

2. Hun klarer å aktivere, men trenger noe verbal
oppfordring. Hun har vanskeligheter med å slippe
bryteren og må da håndledes.

     BV

4 KARTLEGGINGS- OG UTPRØVINGSPROSESSEN

lingen som ble brukt, svakheter ved den metodiske tilnær-
mingen eller fordi fagteamet mener at barnet har fått større
mulighet for å mestre utføringen enn tidligere. 

Kontinuitetsarket vil også være til stor hjelp når nye instanser
innen 2. og eventuelt 3.-linjen skal inn i bildet. En analyse av
valgt mål, middel og metode for de lokale utprøvingssitua-
sjonene vil være et godt grunnlag for videre konsultasjon og
veiledning angående barnet. I tillegg inneholder skjemaene
opplysninger om hvem som kan kontaktes dersom begrun-
nelser, hendelsesforløp eller konklusjoner må utdypes.



84

4 KARTLEGGINGS- OG UTPRØVINGSPROSESSEN

Kontinuitetsark, side 2     Barnets navn: Eva Hansen

Periode
nr.

Delmålet var: Resultatet ble: Initialer

2:
12/2–6/3
2001

1. Eva skal mestre ferdigheten
«bygge bilder» (årsak/virkning
– flere trykk/utsatt
«belønning»). Hun skal kunne
trykke presist opp til seks
ganger, før animasjon/auditiv
respons oppnås.

2. Eva skal klare å slippe opp
aktiveringen, for så å trykke
på nytt.

1. Eva forstår at hun må trykke flere ganger for å
få det endelige resultatet/forventning om

     «belønning». Hun trykker imidlertid noe ukritisk,
      dvs. venter ikke alltid på tur.

2. I de første 12 økter ble to ulike oppsett sammen-
     liknet:
A: «Skyve høyre arm fremover mot en vertikalt stilt
      bryter» (samme bevegelse som i periode 1).
B: «Utadrotasjon av underarmen med treffpunkt på
      knoken».

Alternativ B ble valgt fordi Eva bruker minst energi
på å utføre denne bevegelsen når hun får den til. Vi
vurderer Evas læringsevne og motivasjon som så  god
at hun med øvelse vil være best tjent med denne
bevegelsen.

Hun får imidlertid noen ganger problemer med at
armen «låser» seg i et innadrotert mønster. Hun
bruker da mye energi på  aktiveringen og beveger
armen fra skulder i stedet for å utadrotere
underarmen.

    KT

Kontinuitetsark, side 3 Barnets navn:   Eva Hansen

Periode nr Delmålet var Resultatet ble Initialer

3:
12/3-5/4
2001

1. Klare å vente på tur.

2. Finne en avslappet
midtstilling på
underarmen mellom
trykkene.

3. Kunne aktivere bryteren
med en uanstrengt
utadrotert bevegelse av
høyre underarm.

1. Turtaking går overraskende bra. Hun har begynt
å vise interesse for rollespill og klarer også her
å vente på tur.

2. Det har vært satset intensivt på at Eva skal
kunne slappe av i kroppen mellom trykkene. Når
hun er i en avslappet situasjon går dette bra og
hun virker stolt over å klare det.

3. Eva aktiverer bryteren uanstrengt en kort tid
av gangen, men må innimellom hjelpes til en
avslappet utgangsposisjon før hun kan ta den
ønskede bevegelsen på nytt.

    AJ
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Kontinuitetsark, side 4 Barnets navn:     Eva Hansen

Periode
nr.

Delmålet var: Resultatet ble: Initialer

4:
20/4-12/5
2001

1. Eva skal forstå rammens
betydning;
(Dvs.: utpekingsfunksjon
for bryterstyrte valg.)

2. Opprettholde en
bevegelsesstrategi som  er
egnet til skanning.

3. Eva skal klare å trykke på
bryteren i løpet av fem
sekunder fra signal er gitt.

1. Oppnådd: Eva forstår at hun må «passe på»
søkerrammen, for å kunne velge når leken er i
rammen/er opplyst.

2. Eva har vist at hun selv er motivert til å
utføre den tiltenkte bevegelsen. Hun klarer
dette og trenger kun litt hjelp av og til.
Noen ganger, spesielt når hun blir ivrig, får
hun problemer både med å utføre bevegelsene
uanstrengt og å opprettholde
underarmsstøtten. Hun blir gjerne spastisk
når hun blir sliten, som oftest på slutten.

3. Dette har ikke vært «stresset» da det har
vært uheldig for bevegelsesutførelsen.
Reaksjonstiden hennes varierer fremdeles
mellom fem og åtte sekunder, og noen ganger
også lengre. Når reaksjonstiden stilles på
åtte sekunder, blir det få feiltrykk, men det
kan bli kjedelig å vente.

      AJ

Kontinuitetsark, side 5 Barnets navn:       Eva Hansen

Konklusjon/kommentar Periode 1-4:

Eva har nådd de kognitive målene som er satt for disse fire periodene. Hun kan nå bruke
bryterstyring til mange aktiviteter: Styring av musikk-CD, miksmaster, rollelek med
talebryter, bla selv i bøker som er tilrettelagt for bryterstyring ved hjelp av
dataverktøy. Videre vil hun kunne styre dataprogrammer som «Abrakadabra»; «Step-by-
Step»; «Bygge 1»; «Press to Play-Animals» – alle nivå årsak/virkning med flere trykk.

Eva viser interesse for å bruke den bevegelsen som er valgt, men har perioder hvor hun
blir stiv og bruker et anstrengt bevegelsesmønster. I slike perioder må den voksne
flytte søkemarkøren for henne i et tilpasset tempo.

Til tider selvstendig, ellers med hjelp, vil hun kunne benytte enkle valg-programmer (nivå
II) laget med verktøyprogram. Alternativt vil hun kunne styre en tilpasset/forenklet
utgave av musestyrte programmer ved hjelp av ClickIt: eksempelvis «Smårollingene»,
«Josefine» etc (opp til fem valg). Det er avtalt at det også legges til rette for at hun
selv skal kunne velge mellom fem ulike sanger på datamaskinen hjemme.

Skal Eva kunne styre dataprogrammer utover nivå I, må hun mestre automatisk skanning.
Det blir derfor viktig å benytte bryterstyrte aktiviteter så ofte som mulig: Bevegelsen
øves i lystbetonte situasjoner uten tidspress. En ny treningsperiode med automatisk
skanning  igangsettes etter sommerferien.

                                                                Anette Jensen (ergoter.)



AVSLUTTENDE KOMMENTARER

En bryterutprøving på tidlig nivå kan være en tidkrevende
prosess som krever engasjement hos mange aktører. Oppga-
ven er vanskelig og vil ikke la seg gjennomføre uten at del-
takelsen er tverrfaglig og nødvendig ekspertise finnes i team-
et eller er tilgjengelig for gruppen. Når fremskrittene er små,
kan det være vanskelig å holde på motivasjonen. Det blir da
spesielt viktig å definere delmålene så små at måloppnåelse
kan registreres og nedtegnes underveis i prosessen. Erfaring
tilsier at starten er vanskeligst. Men etter hvert som oppsettet
finjusteres og barnet får trening nok til å mestre situasjonen,
vil målene nås raskere. Mestringsglede smitter!



KOGNITIVE NIVÅER
MED METODEFORSLAG

I kapittel 5 drøftes spesielt kognitive ferdigheter som vil være grunnleggende for sty-
ring på nivåene 

• «trykke» (Nivå I: Forståelse for årsak/virkning)
• «peke ut» (Nivå II: Valg mellom to eller flere) 

Forslag til metodisk opplegg skisseres, både når det gjelder stimulering generelt og
styring av responsutstyr spesielt. Styringsnivåene 

• «flytte» (Nivå III: Flytte et objekt33 på gulvet eller figur på skjerm)
• «velge i menyer» (Nivå IV: Velge figur eller funksjon ved hjelp av ikoner34 i et

menysystem)

kan synes for krevende for en utprøvingssituasjon. Styringsferdigheten «flytte» er imid-
lertid viktig ved bryterstyring av elektrisk rullestol, mens ferdigheter på området «velge
i menyer» vil avgjøre hvor komplekse hjelpemidler barnet kan prøve ut / ta i bruk ved
alternativ kommunikasjon. Vi har derfor kort valgt å drøfte også de to siste nivåene.

5

DET VANSKELIGE SAMSPILLET

I en normal utviklingsprosess, der barnet opplever sammen-
heng mellom egen aktivitet og reaksjoner i omgivelsene, vil
erfaringene føre til forventningen om at verden kan påvirkes og
kontrolleres. Når barnet først har sett at egen aktivitet kan virke
inn på omgivelsene, vil hun bli motivert til å forsøke å oppnå
kontroll på mange ulike måter og i ulike sammenhenger.

33 «Objekt» kan her være batteridrevet leke, elektrisk rullestol etc.
34 Ikoner: tegnede symboler.
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Barn med omfattende motoriske vansker vil imidlertid ha
begrensede muligheter til å oppleve konsistente sammen-
henger. Gjentatte opplevelser av manglende kontroll kan lett
føre til resignasjon. Uklare signaler, sammen med passivitet,
gjør også omgivelsene usikre på hva barnet i det hele tatt
forstår. Resultatet kan bli både under- og overvurdering av
barnets kognitive ferdigheter. Begge typer feilvurdering kan
føre til at barnet mister interessen for omgivelsene og blir pas-
sivt. Faren for å utvikle lært hjelpeløshet er dermed til stede.

Et spørsmål som ofte stilles er: Hvor tidlig skal man begynne?
Forskning har vist at normalfungerende barn helt ned til
seks–sju måneders alder viser interesse for bryterstyring av
dataprogram. Ni av ti barn i alderen sju til ni måneder fullførte
alle «oppgavene» etter fem minutters opplæring/trening
(Swinth, Anson & Deitz, 1993). Dersom barnet er så motorisk
hemmet at hun ikke kan gripe etter interessante objekter eller
selv få ting til å skje, er det grunn til å ta i bruk alternative bry-
terstyrte responser atskillig tidligere enn det man ser i dag.
Eksempelvis kan en batteridrevet uro / mobil med musikk som
henger over sengen aktiveres av barnet når en kroppsdel tref-
fer en tilpasset, fast plassert bryter. 

Det kan synes å være tre typer effekter av årsakslæring. Disse
er ikke avgrenset til barnet, men inkluderer også barnets sosi-
ale omgivelser:

1 I tillegg til bevissthet om årsakssammenhenger, vil barnets
forståelse innebære minner om tidligere handlinger og
evne til å kunne forutse en hendelse. Effekten på omsorgs-
giverne er en opplevelse av at barnet viser tegn til mest-
ring og glede. 

2 Sekundær effekt for barnet vil være tilegnelse og genera-
lisering av tilleggsferdigheter som bygger på årsakslæ-
ring. For omsorgsgiver innebærer utviklingen glede over
barnets nye ferdigheter, som igjen vil medføre økende
grad av oppmerksomhet og responsivitet overfor barnet. 

3 En tredje effekt innebærer at omsorgspersonen prøver å
finne nye måter å opprettholde og videreutvikle lært atferd
hos barnet på, idet barnets handling nå oppfattes som
mer «leselig» og forutsigbar. 
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For CP-rammede barn med en omfattende motorisk hemning
vil elektronisk utstyr eller programvare kunne være det hjelpe-
midlet som setter i gang denne viktige utviklingsspiralen. En
forståelse av årsak/virkning som er avgrenset til objektverde-
nen, er imidlertid utilstrekkelig for å utvikle kommunikativ
kompetanse i sosial sammenheng. Det mer langsiktige målet
vil alltid være at barnet skal utvikle generell kunnskap om at
egen atferd kan påvirke en annen persons atferd.

HVA FANGER OPPMERKSOMHETEN
HOS BARNET?

I de fleste tilfellene vil valg av responsutstyr kunne gjøres
gjennom utprøving fordi barnet tydelig gir tilkjenne hva hun
synes er interessant. For noen barn kan det være påkrevd at
det tverrfaglige teamet i samarbeid med foreldrene foretar en
mer omfattende kartlegging for å analysere barnets opp-
merksomhetsatferd.

Hvis barnet har et umodent sensorisk system, er det mest
sannsynlig at den vekkende responsen er knyttet til kinestetis-
ke og/eller taktile sanseopplevelser. Vanligvis forbinder man
vibrasjonsutstyr og vifter med responsutstyr for denne typen
sanseopplevelser.

Nilsson & Nyberg (1995) fant imidlertid i sine casestudier av
40 barn med funksjonshemning på et tidlig utviklingsnivå at
disse etablerte hurtigere interesse for og viste tidligere mål-
rettet aktivitet ved aktivering av joystick på elektrisk rullestol,
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enn ved bryterstyring av responsutstyr. Resultatet ble begrun-
net med at bevegelsene av stolen35 påvirker alle sansene
hos barnet, samtidig som det skjer en stadig endring av posi-
sjonen i rommet. Dette skaper større grad av våkenhet hos
barna og dermed interesse og motivasjon for videre manipu-
lering og utforskning av årsakssammenhenger. 

For mange barn vil auditive inntrykk fange stor grad av opp-
merksomhet. Lyd krever ikke at barnet må snu seg mot kilden.
Hva barnet liker å høre, kan variere fra «bisarre» lyder til bar-
nesanger/musikk. Hvis hun skal ha glede av visuelle respon-
ser, kreves det tilstrekkelig hodekontroll til å kunne lokalisere
og følge bevegelige gjenstander/figurer med blikket.

Dersom gruppen har vansker med å finne frem til hvilken
responstype som skal presenteres for barnet i den forestående
utprøvingssituasjonen, vil en analyse av videoopptak være en
egnet strategi. Responser man ikke registrerte umiddelbart i situ-
asjonen, blir tydeligere når en sekvens kan ses flere ganger,
eller sammenliknes med andre sekvenser. Alternativet kan være
systematiske observasjoner av det kroppsspråket og/eller den
blikkatferden barnet viser i forhold til forskjellige typer sansepå-
virkninger i ulike situasjoner og sammenhenger over tid. 

Gundersen & Moynaham (1994) foreslår følgende frem-
gangsmåte ved systematisk kartlegging når man ikke vet hva
slags påvirkninger barnet liker:

1 Begynn observasjonen når barnet er i en stilling av velvære
og uten konkurrerende stimuli.

2 Introduser stimuli på ulike måter:
a) Rask og kraftig presentasjon: Denne formen medfører

at barnet får tydelig informasjon. Dermed økes sjansen
for at hun opplever en merkbar forandring og gir reak-
sjoner som kan oppfattes av den voksne. Ulempen kan
være at barnet blir skremt. 

b) Gradvis presentasjon av stimulus. Reaksjoner hos barnet
kan observeres etter hvert som intensitet og volum økes.
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3 Oppretthold stimuleringen i cirka 15 sekunder. Observer
barnets signaler (lyd, blikk, grov- og finmotorikk).

4 Avslutt stimuleringen og observer reaksjonen. Barnets
responsatferd vil sannsynlig variere om det dreier seg om
igangsetting eller opphør av en aktivitet. Det er barnets
signaler for vakt interesse og hennes uttrykk for «mer» som
må fanges opp. 

5 Gjenta eventuelt sekvensen inntil fem ganger. Finn frem til
en passende styrke. Stopp hvis barnet viser tegn på irrita-
sjon ved valgt stimulering. 

Benytt samme fremgangsmåte med forskjellige typer stimu-
li/responsutstyr rettet mot de ulike sansekanalene. Det vil da
være mulig å kartlegge om barnet formidler signaler som
uttrykker ønske om mer. 

Valg av riktig varighet på responsen, riktig styrke, størrelse og
tilstrekkelige kontraster36 vil følgelig være avgjørende for om
barnets oppmerksomhet fanges, og om hun ønsker «mer».
Variablene vil etter hvert kunne bli mange, og en skriftlig
dokumentasjon er nødvendig grunnlagsmateriale for videre
kartlegging. Den type stimulering teamet finner at barnet rea-
gerer positivt på ved gjentatte eksponeringer, må legges til
grunn når responsutstyr velges. 

Dersom responsutstyret som er tilgjengelig, ikke er interessant
nok til å vekke oppmerksomhet hos barnet, må man lete etter
varianter. I noen situasjoner kan det være aktuelt å skredder-
sy responsen ved hjelp av datateknologi. Lyder og visuelle
fremstillinger som virker motiverende på barnet, kombineres i
en egen applikasjon37 ved hjelp av et verktøyprogram. Man
kan også angi hvor lang og kraftig responsen skal være, om
samme respons skal gjentas eller om programmet skal alter-
nere mellom flere responser. Det har liten hensikt å starte mål-
rettet bryterutprøving før man er forholdsvis sikker på at
responsen vekker en positiv reaksjon hos barnet.
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HVA SKAL BARNET SELV AKTIVERE?
HANDLINGEN «TRYKKE»

Det finnes i dag omfattende dokumentasjon på at både san-
sestimuleringsutstyr, elektroniske leker og datateknologi er godt
egnede hjelpemidler til å utvikle forståelse for årsak/virkning-
sammenhenger hos motorisk hemmede barn. Karakteristisk for
de elektronisk styrte hjelpemidlene er den umiddelbare og
tydelige tilbakemeldingen på en avgrenset motorisk bevegelse
mot et bryterpunkt. 

Utvikling av forståelse for årsak/virkning
Ifølge teori om normalutvikling vil barnet først være opptatt av
inntrykk fra og på egen kropp. Når barnet har erfart et «selv»
løsrevet fra omverdenen,38 vil det begynne å utforske den
konkrete verdenen, for til slutt å bli opptatt av bilder og sym-
boler. En naturlig progresjon ved valg av type responsutstyr
kan derfor synes å gå fra sansestimuleringsutstyr via elektro-
niske leker til programvare. Denne tenkningen har støtte hos
kritikere av tidlig bruk av datateknologi, som hevder at barn
må ha nådd skolealder før de er tilstrekkelig modne til å
arbeide med programvare, med andre ord at læring i bar-
nehagen skal skje gjennom konkrete operasjoner. 

Men hva er så konkret for et barn? Clements mfl. (1993) hev-
der at «konkret» i denne forbindelse i større grad henger sam-
men med hva som er meningsfylt og manipulerbart enn med
fysiske karakteristika i seg selv. Kanskje Piagets rekkefølge «fra
konkreter til bilder» ikke har full gyldighet når «bildet» er en far-
gerik, enkel figur i bevegelse, akkompagnert av motiverende
musikk/lyd som kan påvirkes av barnet selv. Egne erfaringer
med små barn har vist at barnet ikke behøver å forstå hva det
ser for å fatte interesse for skjermbildet; dataprogrammer synes
å motivere de fleste barn til selvstendig aktivitet.

De stimuli barnet responderer positivt på under eksponering-
en, vil naturlig danne grunnlaget for valg av responsutstyr når

92

5 KOGNITIVE NIVÅER MED METODEFORSLAG

38 Eksempelvis: «Jeg sutter på min egen finger» (det som kan føles på to steder)
versus «Jeg sutter på en annens finger» (det som bare kan føles på ett sted),
dvs. «meg» og «ikke-meg» (Andersen mfl., 1991).



man starter en utprøving. Har barnet vist interesse for flere
responser, må man vurdere om samme respons skal gjentas
hver gang barnet aktiverer bryteren, eller om det skal benyt-
tes forskjellige responser i løpet av samme økt. Dersom man
tror at barnet ikke husker hva som vil skje når hun trykker, vil
gjentakelse kunne fremme utvikling av forventning om en spe-
siell respons. Synes barnet å foretrekke forskjellige responser
(dvs. viser lengre konsentrasjon/utholdenhet ved skifte av
responser), kan det innebære en generalisert forventning om
at «noe annet morsomt vil skje hvis jeg trykker igjen». 

Aktiveringssystemer og abstraksjonsnivåer
Valg av styringssystem vil påvirke abstraksjonsnivået for sty-
ring. For barn som er opptatt av visuelle/taktile inntrykk, vil
den enklest forståelige styringen være en bryter integrert i
leken, det vil si at leken aktiveres når barnet griper/berører
den. Hvis auditive inntrykk har vist seg å være mest motive-
rende, kan den valgte lyden legges direkte i bryteren. Er bar-
net interessert i auditive/visuelle inntrykk, vil den kognitivt
enkleste måten å styre et dataprogram på være å trykke
direkte på den aktiverbare figuren ved hjelp av pekeskjerm.
Mestrer barnet denne styringsformen, er aktiviteten sammen-
fallende med handlingsmønstre hos funksjonsfriske barn som
refleksmessig strekker seg mot interessante gjenstander. 

Trinn 1 i utviklingen er at barnet utforsker omgivelsene, men
bevegelsene er tilfeldige. Bryter og respons bør derfor for-
trinnsvis være integrert.

Bryterstyring av elektroniske leker/programvare, innebærer
at barnet må benytte et verktøy for å oppnå ønsket respons.
For mange barn vil man allikevel være nødt til å gå direkte
på denne mer abstrakte styringsmåten. Det kan innebære at
mens man ved pekeskjerm kan la en eventuelt refleksiv hand-
ling hos barnet bli naturlig viljestyrt, må barnets egenaktivitet
mot bryteren hjelpes til å bli målrettet. Dersom det er mulig,
bør bryteren til å begynne med plasseres tett innpå leken eller
skjermen. Avstanden økes etter hvert. For noen bør ledningen
være godt synlig for lettere å skape forståelse for sammen-
hengen. 
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Trinn 2: Barnet prøver og feiler – ser først på bryter og tryk-
ker for så å observere responsen. Bryter og respons oppleves
atskilt, men likeverdige. 

Trinn 3: Først når barnet vet at bryteren er midlet for å nå
målet, og kjenner bryterens plassering, vil oppmerksomheten
kunne rettes direkte mot responsen. Forutsetningen for en
automatisering av bryterbevegelsen er til stede dersom bryte-
ren har fast plass.

På trinn 1 og 2 vil det være behov for en umiddelbar, tyde-
lig respons på egen handling: Barnet trykker og noe spen-
nende skjer. På vei mot trinn 3 vil barnet kunne tåle «utsatt
belønning» og fremdeles kunne holde på motivasjonen, for
eksempel vil første trykk kunne få lysene på en bil til å blinke,
mens andre trykk får bilen til å kjøre med ulende sirene.
Denne formen for gradvis økning av vanskelighetsgraden lar
seg enklest utføre ved hjelp av egnet programvare (jf. pro-
gramtypen «bygge bilder» (s. 229).

Innlæring av handlingen «trykke»
Dersom oppgavens vanskelighetsgrad ligger innenfor barnets
«nærmeste utviklingssone», det vil si at barnet kan mestre opp-
gaven med litt støtte, vil muligheten for mestring være til
stede. Støtte til aktiviteten kan gis ved modellering. Det inne-
bærer at den voksne enten demonstrerer korrekt ferdighet
eller håndleder barnet til korrekt utføring. Støtten kan reduse-
res gradvis ved å avgrense håndledningen til å gjelde deler
av utføringen barnet ikke mestrer. Det betyr at den voksne full-
fører påbegynt handling for barnet, eller at den voksne
påbegynner handlingen og barnet fullfører. 

Etter en innledende periode med modellering eller
håndledning må barnet gis anledning til å prøve selv.
Avventende forsinkelse innebærer at man prøver å oppnå
øyekontakt med barnet, og gjennom mimikk/ansiktsuttrykk
signaliserer forventning om egenaktivitet fra barnets side. Der-
etter venter man på barnets initiativ. Metoden (Light & Bring-
er, 1998) stiller krav til hjelperens oppmerksomhet og evne til
å tolke barnets gjerne noe diffuse signaler. At «ingenting»
skjer, behøver ikke bety at barnet ikke prøver. Årsaken kan
ligge i forsinket respons grunnet behov for lang bearbei-
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dingstid og problemer med motorisk planlegging. Hvis bar-
net snur hodet bort fra objektet, kan dette være et utslag av
de tidligere omtalte ukontrollerbare refleksene – ikke nødven-
digvis manglende interesse. På samme måte kan en tilsyne-
latende lite målrettet bevegelse være barnets forsøk på å
mestre oppgaven. Barnet må derfor gis tid til å prøve selv
(eksempelvis mellom 5 og 30 sekunder, avhengig av aktivi-
tetsnivået). 

Dersom ikke barnet prøver å utføre handlingen etter den
avventende perioden, kan hun minnes om objektet/bryteren
ved utpeking (prompting), alternativt peker man også på bar-
net/hånden og gir en verbal prompt: «Din tur, Eva trykke» eller
liknende. Se på barnet og signaliser igjen forventning om
egenaktivitet. Dersom barnet nå trykker, kan påminningen
gradvis nedtones (fading). Eksempelvis kan et kremt være nok
til at barnet blir minnet på forventet aktivitet. Viser barnet der-
imot ingen tegn til adekvat handling, vil neste trekk være å gå
tilbake til modellering/håndledning igjen for en periode.

Når barnet har forstått at trykk utløser en ønsket respons, ses
ofte en «ukritisk» repeterende aktivitet mot bryteren: Repeti-
sjonen kan være motorisk utløst, men den mest sannsynlige
årsaken er at barnet ikke mestrer turtaking («min tur – din tur»).
For normalutviklede barn vil denne ferdigheten utvikles tidlig
i samspillet med omgivelsene. Som før nevnt kan de vanske-
lig tolkbare signalene fra barn med store motoriske vansker
medføre at foreldrene ikke oppfatter barnets aktiviteter som
kommunikative handlinger. Barnet får da ikke «svar» og blir
heller ikke oppmuntret til å fortsette aktiviteten / «ta tur».

Hvis det benyttes batteridrevne leker som responsutstyr, vil
lekene vanligvis være aktive så lenge bryteren holdes inne.
For barn som har problemer med å slippe bryteren, kan situ-
asjonen etter hvert bli ulystbetont fordi lekens lyd/bevegelse
oppfattes som monoton og masete. Antall ganger barnet må
trykke, synker også drastisk, og den nødvendige treningen
for å etablere årsaksforståelse blir liten. Opplevelse av turta-
king blir mer utydelig fordi virkningen av rytmiske intervaller
uteblir når barnet «henger» på bryteren. For å unngå denne
typen styringsproblemer er det mulig å plassere en koblings-
boks («timer» – jf. s. 193) mellom leken og bryteren, slik at
responstiden per trykk kan bestemmes av den voksne. Hvor
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lang lekens responstid skal være, vil avhenge av det enkelte
barn. Ideelt sett skal tiden være lang nok til at barnets inter-
esse fanges, men kort nok til at barnet vil ha «mer av det
samme».

Ved bruk av programvare vil programresponsen som regel
pågå en begrenset tid for så å «vente på» barnets neste trykk.
Det finnes imidlertid noen programmer hvor responsen varer
så lenge bryteren holdes inne / trykkes på.39 Denne typen
programvare, samt leker med «hold inne»-funksjon, bør bare
benyttes i utprøvingssituasjoner eller under innlæring av år-
saksforståelse, når målet er at barnet i første omgang skal
styre en elektrisk rullestol. 

Det er ingen forutsetning at barnet skal kunne tolke bilder på
dette nivået. I hvilken grad billedmaterialet er motiverende
eller ikke, synes å være knyttet til type animasjon og bruk av
kontraster i skjermbildet (jf. s. 224). For noen barn kan det til
å begynne med virke som om auditiv tilbakemelding er mer
avgjørende – de reagerer på lyden uten å rette oppmerk-
somheten direkte mot skjermen. Har barnet imidlertid først
opplevd å kunne påvirke lyden, er sannsynligheten forholds-
vis stor for at hun etter hvert også blir opptatt av skjermres-
ponsen. Denne «kanaloverføringen» kan enten skje gradvis
hos barnet selv eller ved hjelp av prompting for visuell orien-
tering (f.eks. «tappe» på skjermruten med neglene når ani-
masjonen pågår). 

Programvare som styres med ett trykk
Det kan synes som om programvare som skal styres med
pekeskjerm i stedet for brytere, bør ha en annen utforming
når barnet presenteres for programvare på et tidlig nivå. Der-
som barnet skal benytte pekeskjerm, bør skjermbildet til å
begynne med starte med figur til stede på skjermen. Motiva-
sjon for å «strekke seg mot» ligger i det visuelle inntrykket.
Benytter barnet derimot bryter, kan det for noen barn synes
som om tom/svart skjerm før aktivering gir en forsterkning av
tilbakemeldingen barnet får ved handling. Mulig forklaring
kan være at den store kontrasten mellom den fargerike, beve-
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gelige responsen og den tomme skjermen/stillheten trigger
ny aktivitet mot bryteren. Barnet bør mestre selve brytertrykket
(«trykk – slipp / ta bort hånden – vent/se») før programmer
som krever flere trykk, tas i bruk.

Programvare utformet for nivå 1 «trykke», også
omtalt på side 225, er for mange barn et godt
hjelpemiddel for å øve ferdigheten «ta tur».
Håndledning ved at barnet hindres i å trykke
mens responsen pågår, sammen med verbali-
sering («du må vente…») kan være til støtte for
barnet under innlæring. 

Hvis barnet vegrer seg sterkt mot å bli hindret,
kan det ved bruk av håndbryter være aktuelt å
flytte bryteren utenfor rekkevidde i en innledende periode, slik
at barnet får rettet oppmerksomheten mot programmets
«svar». For hver flytting er det imidlertid viktig at bryteren igjen
plasseres som definert i skjemaet Oppsettdefinisjon (jf. s. 75). 

Programvare for et tidlig nivå kan òg være desig-
net med en promptingfunksjon. I programmet
«Eensy & Friends» er det lagt inn et signal som
dukker opp hver gang det er barnets tur i dia-
loghandlingen: En animert hånd trykker på en
bryter (visuell prompt), deretter følger en lydmar-
kering (auditiv prompt). Hvis barnet trykker uten-
om tur, skjer det ingenting.

For noen få barn vil man, selv etter en lengre
periode med håndledning/prompting og deret-
ter fading, fortsatt være usikker på om barnet vil komme til å
mestre aktiviteten «trykke og se hva som skjer». Fordi forstå-
else for årsakssammenhenger vil ha stor betydning for barnets
videre utvikling, må man eventuelt på nytt evaluere de valg
som er gjort når det gjelder hele oppsettet, før ferdighetsinn-
læringen avsluttes.

Programvare som styres med flere trykk
Hvis barnet har vist at det fokuserer på skjermbildet og følger
med på den umiddelbare responsen etter brytertrykket, vil
neste trinn i utviklingen være å kunne akseptere en «utsatt
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belønning». Programmene vil gi tilbakemelding på trykk ved
å tegne opp en ny del i bildet, for så å vise en animert
sekvens til slutt.

Noen programmer vil tegne deler av en figur,
mens andre viser deler av et bilde. Illustrasjonen
er hentet fra programmet «Bygge 1»: Ved første
trykk tegnes rutsjebanen, deretter husken og
karusellen og til slutt en figur som frydefullt støy-
ende prøver rutsjebanen. 

Vi vet at tolkning av ufullstendige figurer kan
være et problem for flere av barna (jf. s. 41), og
antar at de lettere vil kunne oppfatte innholdet i
det som skjer på skjermen, når hver figur som

tegnes, kan oppfattes i sin helhet. Noen barn vil til å begyn-
ne med måtte hjelpes til å fokusere på den nye figuren etter
hvert som elementene tegnes opp (elementene navngis og
utpekes). 

Dersom barnet på dette tidspunktet er i stand til å huske det
fullstendige bildet, vil en fremstilling av delkomponenter kunne
skape forventning om sluttproduktet. Barnet vil da eventuelt
kunne øve forståelse for sekvens. For barn som ikke tolker bil-
deoppbyggingen, vil resultatet kunne bli at barnet utvikler for-
ståelse for at det styringsmessig må trykke «mange ganger» for
å få en belønning som er attraktiv. Selv om barnet ikke umid-
delbart gjenkjenner elementene i bildet, er det viktig at hun
oppfordres til å vente på tur og se på skjermbildet hver gang
hun har trykket. Den verbale responsen fra den voksne etter
hvert trykk kan være en forsterker som underbygger at det har
skjedd noe på skjermen, noe som er verdt å undersøke.

Programvare som øver reaksjonsevne
Dette er også programmer som styres med ett trykk, men her
settes krav til presisjon/hurtighet. I «Spot-on-Games» skal bar-
net trykke når vinduet åpnes og en musikant viser seg. Tiden
figuren skal bli stående, kan stilles i programmets tilpasnings-
del (editoren). Ved for sen reaksjon lukkes vinduet igjen, mens
«treff» medfører at jenta kommer ut og stiller seg sammen med
de andre musikantene. En melodi spilles.
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Denne programtypen kan eventuelt være aktuell
på slutten av nivået «trykke», det vil si når barnet
har forstått aktiviteten og brytertrykket er auto-
matisert. Dersom barnet ikke umiddelbart viser
motivasjon for oppgaven, eller at aktiviteten ut-
løser store spasmer på grunn av spenningen,
bør programmene legges vekk for så å benyttes
på et senere stadium. Selv om barna gjennom
hyppige bryteraktiviteter oppnår bedrete moto-
riske ferdigheter (mer målrettede bevegelser, stør-
re presisjon, færre medbevegelser etc.), vil sen reaksjonsev-
ne kunne bli et problem om barnet på nivået «peke ut /
velge» er avhengig av automatisk skanning (jf. s. 104). Resul-
tatet kan bli at hastigheten på rammens forflytning må settes
så lavt at det kognitivt godtfungerende barnet får problemer
med oppmerksomhet og motivasjon. Lystbetont trening på
bedring av reaksjonsevnen er derfor av verdi, men først når
barnet er modent for det.

Programmet Ballongene i «Blob 1» kan ved første
øyekast likne det foregående (figuren «Spikern»
beveger seg horisontalt frem og tilbake over skjer-
men; barnet skal få figuren til å hoppe opp på rik-
tig tidspunkt og sprekke ballongen ved å trykke
på bryteren). Her må imidlertid barnet – i tillegg
til å reagere hurtig – også vurdere om «Spikern»
befinner seg i direkte vertikal linje under ballong-
en. Hvis ikke hopper han opp for tidlig eller for
sent, og barnet mislykkes. Barnet har altså fått en
vanskelig oppgave å løse i tillegg til å skulle reagere raskt på
en stimulus. Oppgaveløsningen har imidlertid stor likhet med
strategien som må benyttes ved automatisk skanning av valg,
idet barnet her må dele oppmerksomheten mellom «Spikern»s
bevegelse (jf. rammen) og ballongen (jf. valgfiguren og dens
plassering). Programmene vil derfor kunne benyttes som fortre-
ning for indirekte valg (jf. s. 111).

Programvare som trener reaksjonsevnen, vil også kunne være
brukbar om man senere skulle ønske å prøve to ulike bryter-
oppsett mot hverandre. Hensikten vil da være utredning av
den best egnede bryteren (f.eks. hode- versus håndbryter)
eller vurdering av to ulike plasseringer for samme bryter.
Antall vellykkede treff for hvert av oppsettene telles. Utprø-
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vingen bør foregå over flere økter for å hindre at dagsformen
blir utslagsgivende. Som tidligere nevnt bør minst 80 prosent
av forsøkene mot bryteren være «treff» før man kan si at bry-
ter og plassering er hensiktsmessig.

Hvilke ferdigheter trenes på nivået «trykke»?
Under innlæring av aktiviteten «trykke» trenes flere ferdigheter
som alle er grunnleggende for videre utvikling. Bruk av pro-
gramvare som styres med ett trykk (umiddelbar respons) gir
eksempelvis mulighet for å øve

• forståelse for årsak/virkning-sammenhenger
• objektpermanens40 («selv om skjermen blir svart, kommer

det mer hvis jeg trykker»)
• opprettholdende oppmerksomhet (visuell/auditiv)
• evne til å ta initiativ
• ferdighet i visuelt å følge objekter i bevegelse
• gjenkjenning av enkle figurer 
• minne (respons knyttet til figur)
• turtaking

Programvare som aktiveres ved flere trykk (utsatt respons)

• øver sekvens
• utvikler forventning
• gir motorisk trening

Barnets opplevelse av å mestre medfører svært ofte økt sam-
spill mellom barnet og «hjelperen». Både barnet og den voks-
ne har nå fått noe felles å kommunisere om (responsen).
Resultatet blir ofte at barnet i økende grad tar blikkontakt med
samspillspartneren («Så du det samme som jeg så?»). Barnets
aktivitet og uttrykte glede over egen mestringsopplevelse
påvirker den voksne, og forventningene til barnet øker. Den
tidligere nevnte utviklingsspiralen er i gang.

Skal barn med omfattende motoriske vansker kunne stole på
sine egne evner og ferdigheter, er det viktig at barnet får opp-
leve at hun har en reell innflytelse på situasjonen. Når barnet
på neste utviklingstrinn kan vise preferanse for noe eller til-

100

5 KOGNITIVE NIVÅER MED METODEFORSLAG

40 Objektpermanens: kunnskap om at et objekt finnes, selv om det er ut av syne.



kjennegi et valg, og valget får de ønskede konsekvenser,
økes barnets opplevelse av selvstendighet og kontroll med
omgivelsene drastisk.

KAN BARNET VISE PREFERANSE? 
HANDLINGEN «PEKE UT»

Under arbeid med læringsmomentet årsak/virkning, utviklet
barnet en forståelse av at omgivelsene er påvirkelige. Opp-
fatningen av at handlingen er selvprodusert, er en forutset-
ning for å kunne oppleve resultatet av egen aktivitet som sitt
eget produkt. For å kunne foreta et bevisst valg, må barnet
være klar over valgmulighetene og kunne indikere preferan-
se for hva det vil påvirke. Å kunne tilkjennegi foretrukne per-
soner, objekter og handlinger er grunnlaget for utvikling av vil-
jestyrt handling, uavhengighet og selvbestemmelse. 

Utvikling av valgatferd
1 Barn som kan bevege seg bort til gjenstander som fanger

oppmerksomheten, foretar en rekke spontanvalg som vil
kunne styrke og utvide opplevelsen av årsakssammenheng-
er. Barnet utvikler samtidig evnen til å foreta visuell utsøking
av omgivelsene. Ved gjentatte manipuleringer vil barnet
etter hvert gjenkjenne objektet visuelt og eventuelt knytte
dette til minnet om en ønsket respons. Grunnlaget for bevisst
valgatferd vil da være lagt.

2 Barn med begrenset bevegelsesradius som må få leken
plassert innen et gitt område, vil ofte oppleve at leken alli-
kevel er utenfor rekkevidde fordi den, uten at barnet har
villet det, er blitt skjøvet bort. Barnets aktivitet vil da bli en
gripebevegelse som blir «hengende i luften». Overfortol-
kes denne bevegelsen som peking, og barnet blir gitt
leken, vil den mislykkede gripebevegelsen etter hvert
kunne knyttes til en objektiv situasjon i sin helhet. Dermed
utvikles forståelsen av bevegelsen som utpeking av noe
barnet vil ha. Peking indikerer at et barn er i stand til å
atskille seg selv fra objektet, og vil kunne fungere som
tegn/signal i en valgsituasjon.
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3 Barn med omfattende motoriske vansker som ikke kan
gripe etter gjenstander, må tilkjennegi valg ved utpeking
med blikk. At det funksjonshemmede barnet forsøker å
feste blikket på et objekt, synes imidlertid ikke å ha samme
signaleffekt på omgivelsen som forsøket på en gripebeve-
gelse. Mangel på registrering av barnets aktivitet hindrer
også at handlingen kan overfortolkes som «blikkpeking».
Når barnet ikke behersker noen form for selvstendig utpe-
king, blir det naturlig at den voksne bestemmer de valg
som skal være tilgjengelige. Alternativene (gjerne to) blir
da presentert enkeltvis for barnet, som så skal godta eller
avslå tilbudet. Resultatet kan bli at barnet mister interessen
for hva som finnes rundt seg, og i stedet utvikler strategien
«vente til noen tilbyr meg noe». Skal denne uheldige utvik-
lingen forhindres eller stoppes, er det av betydning at bar-
net lærer blikkpeking og samtidig gis mulighet til å foreta
selvstendige valg ved hjelp av beskrevet teknologi på et
tidlig tidspunkt. Flere forfattere har gitt gode eksempler på
hvordan aktuelle treningsopplegg kan legges opp meto-
disk uten hjelp av elektronikk (Goossens & Crain, 1987;
Goossens, 1989; Burkhart, 1987; Light, 1993).

Ulike nivåer for valgatferd
Valgatferd synes å utvikle seg fra et impulsstyrt valg (objektet
har høy stimulusverdi) til et reflektert eller kognitivt styrt valg
(barnet vurderer alternativene og bestemmer seg på forhånd
for hvilken leke/respons det ønsker). Valg kan videre være
frie eller bundet. Et «fritt valg» utføres av barnet selv og har
karakter av utforskning/lek, mens et «bundet valg» innebærer
at barnet må løse en oppgave (Eksempel: «Pek ut katten –
Pek på den figuren som lager lyden du hører – Hvilken figur
hører ikke til / er ulik? – Finn riktig Lottobrikke»). Ved utprø-
ving av styringssystemer bør valgene alltid være frie. Barnet
skal ikke behøve å streve med å lære en ny ferdighet samti-
dig med at en oppgave skal løses.

Ulike valgteknikker
Graden av motorisk hemning vil påvirke måten barnet foretar
valg på. Barn som kan utpeke valget sitt ved hjelp av fin-
ger/hånd, et pekehjelpemiddel eller ved blikkpeking, vil
benytte valgteknikken direkte valg. Hvis barnet ikke har moto-
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riske muligheter for direkte utpeking blant flere alternativer,
må indirekte valg benyttes. Denne valgteknikken innebærer at
barnet bruker bryter(e) som styringssystem og velger ved hjelp
av skanning, det vil si at et lys, en ramme eller en pekefigur41

beveger seg over valgfigurene – ett for ett – til barnet stopper
utsøkingen. Objektet eller figuren som da er fremhevet, utgjør
barnets valg. 

Utpeking ved direkte valg
Direkte valg kan utføres ved hjelp av brytere når bryterne er
direkte koblet til ulike objekter, det vil si til ulike typer sanses-
timuleringsutstyr, til hver sin leke eller ulike figurer på skjer-
men. 

Ved bruk av leker vil neste trinn være å gi bryterne ulike funk-
sjoner i forhold til samme objekt: Eksempelvis vil fire brytere
kunne få en heisekran til å løfte/senke og «grabbe»/slippe en
gjenstand. 5-bryterstyring vil gjøre det mulig å kjøre en bil frem-
over/bakover, svinge til høyre/venstre og tute. Leker som
muliggjør denne typen styring, er mangelvare i handelen i dag.
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Når det gjelder programstyring, vil både utpeking direkte på
skjerm, valg fra trykkeplaten og bruk av alle typer mus falle inn
under begrepet «direkte valg» eller «direkte styring» (jf. s. 105).

Utpeking ved indirekte valg
Et «indirekte valg» innebærer, som nevnt innledningsvis, bruk
av skanning. Utsøkingsmetoden vil kunne være selvdirigert
eller automatisk skanning: Et barn som kan benytte to brytere,
vil kunne forflytte søkemarkøren med den ene bryteren og
velge med den andre når ønsket objekt er markert (selvdirigert
2-bryter skanning). Kan barnet bare betjene én bryter, vil pro-
grammet vanligvis håndtere utsøkingen mens barnet velger
ved å trykke på bryteren (automatisk skanning). Tidsintervallet
på forflytningen er alltid stillbart. Hvilken hastighet som skal
velges, vil avhenge av den tid barnet trenger for å tolke figu-
rene, av motorisk ferdighet og eventuelt dagsform. I uten-
landsk programvare ses gjerne en tredje type skanning (selv-
dirigert 1-bryterskanning): Barnet trykker på bryteren for å flyt-
te søkemarkøren. Når ønsket figur er markert, venter barnet en
gitt tid. Programmet tolker da fravær av trykk som valg av figur.

Når barnet kan forholde seg til mange valgalternativer i pro-
gramvare / på talemaskiner, er det vanlig at man kan velge
skanningsmåte:

• Lineær skanning innebærer at søkerammen beveger seg
trinn for trinn over hver enkelt figur, med start øverst i ven-
stre hjørne for så å fortsette til neste rad. Dersom ingen
valg utføres, starter rammen ovenfra igjen. Det kan disku-
teres hvor mange valgalternativer som skal til før teknikken
er uegnet (langsom/omstendelig). Skanningen kan også
være «sirkulær» ved mindre ordnede skjermbilder.

• Rad- og kolonneskanning vil for mange være et godt alter-
nativ dersom antall valgalternativer er åtte eller flere. Rad-
skanning: Først lyser rad for rad fra toppen og nedover.
Når barnet trykker på valgbryteren ved ønsket rad, starter
opplysning av hvert enkelt valgalternativ i raden. Nytt trykk
på bryteren velger ønsket figur. Utsøkingsbevegelsen vil
her gå horisontalt. For noen barn vil det øyemotorisk være
vanskelig å krysse midtlinjen. Kolonneskanning med verti-
kal bevegelse vil da være aktuelt.
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Mens visuell skanning innebærer en ramme eller et lys som
forflytter seg, vil valgmulighetene ved auditiv skanning bli lest
opp. Dersom barnet kan lære å benytte visuell skanning, er
dette det enkleste. Barnet vil da kunne ha full kontroll over
rammens plassering i forhold til målobjektet (simultant). Ved
auditiv skanning vil alternativene bli presentert sekvensielt.
Har barnet dårlig korttidshukommelse, vil det kunne få pro-
blemer med å holde fast ved det opprinnelige valget. 

Innlæring av handlingen «velge» når barnet
kan peke ut direkte
Gjennom styring av utstyr på nivå «trykke» vil barnet ha gjort
seg kjent med de ulike responsene både når det gjelder san-
sestimuleringsutstyr, leker og programvare. De voksne rundt
barnet vil nå – i større grad enn ved den innledende fasen –
ha en oversikt over hva som motiverer henne og hvor høy
grad av interesse hun viser for de ulike responsene. Denne
kunnskapen er viktig når barnet skal presenteres for valg. 

Dersom barnet ikke tidligere har vist at det kan foreta valg,
vil det være naturlig først å presentere henne for valg mellom
to. De to alternativene bør her ha noenlunde lik motiverings-
faktor for å få barnet interessert i å prøve ut begge alternati-
vene og kunne alternere mellom dem. 

Velge blant bryterstyrte leker
Barnet skal i denne fasen lære seg at de to bryterne utløser
forskjellige responser, samt kunne forutsi hvilken bryter som
utløser hvilken respons. Presenteres barnet for to leker, bør
responsutstyret tydelig kunne skilles fra hverandre, gjerne
være av ulik kategori (eksem-
pelvis bil/kosedyr) og ha for-
skjellig auditiv lyd.

Bryterne bør også ha klart for-
skjellig utseende/farge i starten.
Før man vet med sikkerhet om
barnet kan skille rød/grønn, bør
denne kombinasjonen unngås.
Behov for ulikhet i form/ farge
vil minske etter hvert som valg-
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ferdighetene øker. Videre bør bryterne ligge i nær tilknytning
til de respektive lekene. Barnet behøver da ikke huske hvilken
bryter som er aktuell.

Alternativt kan det på bryterne monteres et
bilde eller en tegning av den leken som blir
aktivert ved trykk. Noen brytere har også
mulighet for innlest tale («Det blåser»). Denne
kombinasjonen av merking gir et godt
utgangspunkt for å øve kobling mellom det
tegnede symbolet, det respektive ordet og
konkretet eller handlingen. Markeringer er
spesielt viktige når «mobile» leker krysser

hverandre under bevegelse, og den enkelte bryteren ikke
lenger kan knyttes direkte til tilhørende leke. Når barnet
benytter markeringer på bryterne som støtte for korre-
spondanse, vil situasjonen imidlertid innebære at hun må
velge ut fra de halvkonkrete figurene på bryteren i stedet for
å velge konkret leke. Selv om et barn tidligere har vist tyde-
lig preferanse for en leke, vil barn som har problemer med å
tolke bilder, ikke kunne foreta et bevisst valg i en slik situa-
sjon. Merking av brytere barnet kan se, bør likevel være en
regel.

Om ledningene skal være synlige eller skjules, må vurderes
for hvert enkelt barn. Dersom barnet til å begynne med synes
å være mest konsentrert om ledningene, vil de gjentatte erfa-
ringene om hvilken leke som «kommer til meg når jeg klarer
å trekke i tråden», kunne være med på både å styrke forstå-
elsen for bruk av verktøy (ledningen) og å se sammenhengen
mellom lekene/bryterne. Ledningene bør da ikke krysse hver-
andre – det vil si at valgte leker må være forholdsvis stasjo-
nære. Slik kan denne mellomfasen være et nødvendig trinn
på veien til erkjennelse. 

For å undersøke om barnet foretar et bevisst valg, kan man
la henne demonstrere at hun kan vise preferanse for én av
lekene. Barnet skal da vurdere to alternativer opp mot hver-
andre ut fra minnet om tidligere responser. Det vil her være
aktuelt å presentere ett alternativ som har høy motivasjons-
faktor, satt opp mot en leke som har vært av liten interesse tid-
ligere i opplegget. Etter en tid byttes plasseringen av
lekene/bryterne. Velger barnet nå bryter ut fra samme lokali-
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sasjon, kan årsaken være perseverasjon42 eller et mulig syns-
utfall på motsatt side. Er mønstret gjennomgående, bør pro-
blemet undersøkes nærmere. Dersom aktiviteten er et uttrykk
for generell umodenhet, er det – ut fra kjennskap til hvilken
leke barnet foretrekker – mulig å håndlede barnet om hun
mislykkes i valget. 

Hvis barnet motorisk klarer å håndtere tre eller flere brytere,
vil det være naturlig å prøve utvidelse av antall valg. Er man
usikker på om barnet foretar bevisste valg blant flere, bør det
igjen tas stikkprøver ved at man oppfordrer henne til å velge
en bestemt leke (verbalt, ved hjelp av håndtegn eller ved å
vise et bilde / en tegning av det aktuelle objektet).

Velge figur fritt i et skjermbilde
Når programvare er valgt som responsutstyr, innebærer
«direkte valg» at barnet tar på ønsket figur på skjermen, tryk-
ker på illustrert figur på trykkeplaten eller aktiviserer brytere
som er tilknyttet hver enkelt figur på skjermen (dvs. brytersty-
ring uten skanning). Tilsynelatende ligger handlingene men-
talt på samme nivå. Imidlertid vil en analyse av aktivitetene
vise at styringssystemene stiller ulike krav til barnet.

Pekeskjerm er det kognitivt enkleste styrings-
systemet barnet kan benytte ved utpeking/
valg. Vanskelighetsgraden ved utpeking
avgjøres av krav til motorisk presisjon ved
berøring. For noen programmer er det tilstrek-
kelig å treffe riktig side av skjermbildet, mens
andre krever at utpeking skjer innenfor figu-
rens område eller ytterkant. Størrelse på og
avstand mellom figurene vil da få betydning
for om barnet behersker styringssystemet. Val-
get kan være spontant eller reflektert.

Ved bruk av trykkeplate (jf. s. 198) vil nivået være det
samme som for pekeskjerm, såfremt barnet foretar valget
direkte fra platen. Barnet må imidlertid flytte blikket til skjer-
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men etter å ha trykket, for å se den ønskede
responsen. Styringen stiller dermed krav til for-
holdsvis god hodekontroll og at barnet mestrer
sekvensiell handling. Valget fra platen kan være
spontant eller reflektert. 

Foretar barnet derimot først et kognitivt valg fra
skjermbildet, vil styringen kreve mental kobling
mellom skjermfiguren og figuren på platen. Barnet
må her vite at katten på platen representerer katten
på skjermen.

Brytere kan også benyttes for direkte valg av figur
på skjerm. Skjermbildet viser to valgbare figurer –
lokalisert til hver sin halvdel av skjermen. Barnet
velger figur ved å trykke på én av bryterne. Valget
kan være spontant uten dypere forståelse, det vil si
at barnet velger den røde bryteren, ikke katten.
Ved et bevisst valg krever styremåten at barnet kan
koble høyre og venstre figur på skjermen til sine
respektive brytere. 

Hvis bryterne er plassert i nærheten av skjermfigurene,
lettes forståelsen for sammenhengen mellom figurene
(objektet) og bryternes funksjon (barnets handling).
Dersom det monteres utskriftsbilder av skjermfigurene
på de respektive bryterne, blir valgstrategien å
sammenlikne med bruk av trykkeplaten over.

På samme måte som for leker vil målsettingen når det gjelder
programvare, være at barnet skal kunne mestre bevisst valg
mellom flere alternativer. Dersom barnet benytter pekeskjerm
eller trykkeplate, egner styringssystemene seg godt for en
gradvis økning av valgmuligheter. Behersker barnet motorisk
bare direkte styring med to brytere, men forstår valg mellom
flere, vil det måtte skifte valgteknikk til indirekte styring. Denne
overgangen kan for mange være vanskelig fordi bryterne da
vil få en helt ny funksjon. Vet man allerede ved overgang fra
«trykke» til «peke ut» at barnet ikke vil kunne betjene flere enn
to brytere, vil det ved programstyring ikke være tilrådelig å
benytte brytere som på illustrasjonen over. Barnet må da
gjennom en avlæring, noe som kan være problematisk, før
ny læring kan finne sted.
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Pekehjelpemidlet mus anvendes i mange førskoleprogrammer
i forbindelse med utforskning og frie valg. Musestyring er
imidlertid et lite aktuelt styringssystem på et tidlig nivå for mål-
gruppen vår, idet vellykket aktivering setter høyere krav til
håndmotorikk, retningsoppfatning og øye/hånd-koordinasjon
enn oppgavens tilsvarende kognitive vanskelighetsgrad (dvs.
undersøke skjermbildet og velge fritt). Pekeskjerm kan erstatte
musen. I stedet for å måtte flytte musemarkøren til ønsket
objekt og klikke med museknappen, kan barnet ta på skjer-
men der objektet befinner seg. Disse utvelgelsesteknikkene gir
samme resultat. 

Bundet valg av figur 
Det er mulig at bruk av programvare vil gi barnet
den sterkeste visuelle tilbakemeldingen på fritt
valg mellom to – idet figuren som ikke er valgt,
forsvinner fra skjermbildet, og valgt figur kommer
forsterket i fokus. Benyttes derimot leker, vil
begge lekene være til stede når respons pågår
for valgt leke. 

Oppgaven kan bli mer diffus når barnet skal fore-
ta et bundet valg mellom to: «Switch-on-Travel» er
et typisk eksempel på et program hvor barnet skal
koble to like figurer. Når riktig svaralternativ blir
trykket (her nederst i venstre hjørne), vil den store
stimulusfiguren animeres. 

Selv om barnet motorisk kan peke ut riktig alter-
nativ, og kanskje vet at stimulus- og responsfigur
hører sammen, mislykkes de ofte i å løse opp-
gaven. Problemet med denne typen «oppgave-
formuleringer» er at barnet intuitivt peker ut den
største figuren i paret. Dersom man ikke analyserer både opp-
gaven og barnets aktivitet, kan konklusjonen bli at barnet ikke
mestrer oppgaver av typen «diskriminering av lik/ulik». 

109

5 KOGNITIVE NIVÅER MED METODEFORSLAG



Innlæring av handlingen «velge» når barnet
benytter direkte utpeking (mus) 
Dersom barnet skal prøve ut en type mus (jf. s. 201) fordi
teamet vil undersøke om det er mulig å unngå den tidkre-
vende bryterstyringen med skanning, må det velges ut spesi-
elt designede programmer for formålet. Håndtering av et
skjermbasert pekehjelpemiddel krever så mye av barnet i
begynnelsen – både motorisk, når det gjelder retningsforstå-
else og øye/hånd-koordinasjon – at sannsynligheten for å
mislykkes vil være stor om det stilles krav til at alle museope-
rasjoner skal utføres for å få et vellykket resultat.

Det første som må trenes, er selve musebeve-
gelsen. Dette kan eksempelvis skje gjennom
utforskning av hva som hender når musen hånd-
teres. Illustrasjonen til venstre er hentet fra pro-
grammet «Smårollingene». Oppgaven er her å
bevege et forstørret musemerke fritt rundt i
skjermbildet. Barnet «visker bort» såpeboblene.
Dersom hun stopper opp eller ikke når alle deler
av skjermbildet, gis det litt hjelp fra programmet.
Når bildet er avdekket, oppnås respons i form
av musikk/sang. Programmet krever ikke at bar-
net må trykke på museknappen.

I programmene «Jojje» og «Smårollingene – Hun-
den» trenes retning på bevegelsen mer presist.
Det er heller ikke her nødvendig å trykke på
museknappene. 

Selve museklikket kan øves i alle programmer
som styres med mus, og hvor hensikten er å
utforske skjermbildet (dvs. at barnet ikke skal løse
en oppgave samtidig). For de fleste barna vil
museknappen sannsynligvis være lagt til en eks-
tern bryter, som barnet allerede har erfaring med
fra nivået «trykke».
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Innlæring av handlingen «velge» når barnet
benytter indirekte utpeking (brytere)
Når barn skal lære å velge, presenteres de vanligvis først for
to valgalternativer. Light (1993) hevder imidlertid at man ved
innlæring av en skanningsmetode bør benytte tre frie valgal-
ternativer allerede fra starten av. Denne utsøkingen vil gi en
fornemmelse av jevn bevegelse mot høyre som gjentas repe-
titivt, i motsetning til utsøking av to alternativer, hvor rammen
blir stående og flippe frem og tilbake mellom høyre og ven-
stre posisjon. Dersom antall alternativer økes til fire eller flere,
vil det bli enklere for barnet å forutsi «neste» markørposisjon.

Dersom automatisk skanning (1-bryter) benyttes, vil
en del barn også ha problemer med første felt i
utsøkingsrekken. Dette skyldes enten at de ikke for-
står at «neste felt» etter «siste felt» er det første feltet
i rekken, eller fordi første posisjon i rekken kommer
for brått på i forhold til barnets motoriske planleg-
ging. Resultatet blir gjerne mange forbirunder før
ønsket valg er gjennomført. 

Problemet synes ikke å la seg løse ved å senke hastigheten
på søkerammen generelt. En for langsom søkehastighet kan
medføre at det ivrige barnet mister interessen for oppgaven.
For det umodne barnet vil den tegnede rammen kunne bli
oppfattet som en del av tegningen på skjermen. Markering-
en mister dermed sin funksjon. Benyttes flere valgalternativer,
vil den rytmiske bevegelsen kunne medføre at barnet i større
grad kan forberede seg til trykket. På den annen
side stiller flere figurer i rekken større krav til barnets
valgferdighet generelt.

Ved en analyse av barnets styringsaktivitet ved
automatisk skanning i forbindelse med et bundet
valg (kunne løse en oppgave), vil det være tydelig
at oppgaven er meget kompleks: Barnet må først
forstå hva oppgaven går ut på («finn den som er
lik»), forstå forskjellen mellom stimulusfiguren (den
største katten) og valgfiguren (den minste katten),
for så å lokalisere målfiguren på skjermen. Deretter
må markørens plassering lokaliseres. 
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Markørens bevegelse skal så observeres og posisjonen kon-
tinuerlig sjekkes opp mot målfigurens plassering. Når markø-
ren lyser opp målfiguren, skal bryteren trykkes innenfor en gitt
tidsramme.

Fordi barna kan trenge lang tid på å initiere en bevegelse, må
den motoriske planleggingen av bevegelsen i praksis startes når
markøren nærmer seg figuren. Dette innebærer at barnet også
må ha en oppfatning av tidsaspektet ved forflytningen. Konse-
kvensen blir at barna må dele oppmerksomheten mellom mål-
figuren, markøren og den forestående motoriske handlingen. 

Som tidligere nevnt (jf. s. 34) kan nettopp delt oppmerksom-
het være et problem hos barna i denne målgruppen. Det er
derfor å forvente at mange av dem vil få problemer med å
mestre styring når de skal begynne å velge. Barna med de
største motoriske hemningene må utføre valg på den kognitivt
vanskeligste måten. Forståelse for skanning er avgjørende for
disse barnas videre mestring i bruk av teknologien. Egne erfa-
ringer, støttet av forskning, tilsier at forståelse av skanning er
en av «flaskehalsene» ved bryterstyring av programvare. Vi
har derfor valgt å drøfte problemet forholdsvis omfattende i
metodedelen under.

Dersom selvdirigert skanning (2-bryterstyring ved utsøking)
blir benyttet, vil barnet selv trykke søkerammen fremover.
Sannsynligheten for at oppmerksomheten rettes mot rammen,
vil være større enn ved en automatisk utsøking. Det kan synes
som om den selvdirigerte skanningsmetoden er enklere å for-
stå enn den automatiske. Videre minskes problemet med før-
ste søkerute. Hvis den motoriske kartleggingen viser at barnet
kan kontrollere to brytere, bør teamet tilstrebe at barnet gis
mulighet for 2-bryterstyring på et tidlig nivå. 

Kartlegging av forutsetninger for indirekte utpeking 
For en del av barna vil det ved innlæring av skanning være
tilstrekkelig med noe håndledning sammen med verbal støtte
for å få barnet til å rette oppmerksomheten mot de ulike kom-
ponentene i styringen. Hvis det etter en tid viser seg at bar-
net ikke klarer å velge en navngitt figur ved hjelp av auto-
matisk utsøking, må barnets aktivitet analyseres. Kartleg-
gingsspørsmålene nedenfor er spesielt aktuelle når barnet
mangler tale:
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1 Kan barnet tilkjennegi hvilken figur på skjermen du navn-
ga som målobjekt ved hjelp av blikkpeking? Hvis ikke, vil
mulige feilkilder kunne være: 
a) begrepet/ordet er ukjent og lar seg ikke koble mot

målfiguren 
b) barnet undersøker ikke blikkmessig alle valgmulig-

hetene systematisk 
c) barnet har ikke forstått at blikkpeking innebærer at det

skal fokusere på målfiguren over tid, for så å rette fokus
mot deg. Fordi blikkpeking er på et høyere nivå enn bare
å se på en gjenstand, vil etablering av denne ferdigheten
eventuelt kreve et spesielt tilrettelagt treningsopplegg. 

2 Har barnet et konsistent og pålitelig «ja/nei»? Et refleksivt
valg kan synes å være knyttet til et «vil / vil ikke» – uttrykt
gjennom mimikk/kroppsspråk. At et barn snur seg bort når
det blir tilbudt noe her og nå, innebærer ikke nødvendigvis
at barnet har et kognitivt «ja/nei» som kan brukes i nøytra-
le situasjoner. Handlingen bærer mer preg av å være en
«uavhengighetserklæring». Eksempelvis vil det å kunne svare
/ gi et tegn for «nei» til et glass melk som pekes ut på noe
avstand for barnet, ligge på et høyere abstraksjonsnivå enn
en kroppslig avvergereaksjon når melkeglasset nærmer seg
munnen i en matesituasjon. Ved skanning må barnet mestre
et kognitivt valg; det må kunne si «nei» til markerte valgfigu-
rer som ikke er aktuelle, og «ja» til målfiguren.

3 Kan barnet aktivere bryteren til riktig tid? Ved automatisk
skanning skal bryteren aktiveres innenfor en tidsbegrensning.
Ferdigheten kan prøves ut isolert ved å benytte programvare
som utelukkende måler reaksjonstid (jf. s. 230).

Hvis barnet mislykkes på ett eller flere av områdene, vil grunn-
leggende forutsetninger mangle for programstyring ved hjelp
av skanning. Det vil da være nødvendig med et tilpasset
metodisk opplegg for å trene det barnet ikke kan, gjerne
«utenfor datamaskinen» (Goosens & Crain, 198743). Aktive-
ring av bryteren må være automatisert. Er brytertrykket ennå
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ring, samt en hel del metodiske tips om hvordan man kan øke barnets for-
ståelse innen ulike problemområder.



ikke automatisert, må videre trening skje på styringsnivået
«trykke» (jf. s. 228).

Hvis barnet mestrer alle de tre skisserte punktene, er proble-
met med stor sannsynlighet at hun ikke har forstått søkeram-
mens utpekingsfunksjon. Det må da lages et metodisk opp-
legg som hjelper barnet med å rette oppmerksomheten mot
denne delen av oppgaven. 

Metode for innlæring av indirekte utpeking
Et godt prinsipp er å ta utgangspunkt i noe kjent når noe nytt
skal læres. Høyst sannsynlig har barnet sett / gjort erfaring
med lommelykt og lyskjeglen som kan forflyttes rundt i rom-
met. Eksempelvis kan lommelykten lyse på gjenstander i et
mørkt rom og stoppe opp på noe det letes etter, det kan lyses
på og snakkes om de ulike påleggssortene på bordet, eller
lyset kan flyttes fra barn til barn i gruppen for så å stoppe opp
på den som skal utføre en handling (fortrinnsvis fra venstre
mot høyre). Neste trinn vil være at barnet selv skal svare aktivt
på utpekingen idet det lyses på ulike bilder av dyr. Oppga-
ven er å trykke på en lydbryter med innlagt mjauing når lyset
treffer bildet av katten, og så videre. Her er det bare fantasi-
en som setter grenser. 

Alternativt kan valg av leker ved skanning foretas på elektro-
niske peketavler. Det finnes plater med skannende lysfelt og
tavler med utsøkingspil.
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Lysfelttavlen (Gewa) kan legges ned, og leker kan
settes i de forskjellige feltene. Lyset vil da forflytte
seg fra leke til leke. Erfaring har vist at tavler med
utsøkende pil (Visio) lett blir for abstrakt for barn på
et tidlig nivå. Mulig fremgangsmåte for å fremme
forståelse for pilens utpekingsfunksjon, kan eksem-
pelvis være å feste en liten bamse i enden av pilen
med konkreter eller bilder av objekter barnet liker,
festet til tavlen. («Hva skal bamse få nå?») 

Light (1993) legger vekt på prinsippet om fremhe-
ving av relevante cues og minimalisering av antall
informasjonskomponenter som skal håndteres av bar-
net i det metodiske opplegget rundt innlæring av
skanning. Opplegget hennes ble bygd over metaforen «leke
sisten», en lek som er kjent av mange barn. Rammen blir da
«den som har den», det vil si nøkkelelementet som «skal fange
noe». Hvis utsøkingen i tillegg skjer på tomme ruter (valgalter-
nativer mangler), vil oppmerksomheten spontant trekkes mot
rammen. Barnet trykker når rammen har «fanget figuren». I pro-
grammet «Press to Play – Animals» er belønningen for vellyk-
ket fangst et nytt skjermbilde med en humoristisk animasjon av
figuren som nettopp er valgt.

Vår erfaring fra utprøvingssituasjoner er at noen barn forstår
prinsippet med skanning lettest når utsøkingen avgrenses til
opplysning av et søkefelt på en lystavle eller i et skjermbilde.
Det er også avgjørende at opplegget starter med skanning
på tomme ruter. I «Press to Play» er det bare mulig å styre
programmet ved hjelp av automatisk skanning. Dersom bar-
net skal benytte to brytere / selvdirigert skanning, må det
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lages egne applikasjoner i et verktøyprogram («Klikker 4»,
«Programsnekkeren» etc.). For at barnet etter hvert skal kunne
oppnå en motorisk rytme og etablere forventning under for-
flytningen av rammen, bør det velges tre eller fire ruter i søke-
sekvensen. Figuren barnet skal «fange», plasseres tilfeldig i
rekken fra oppgave til oppgave, men første rute bør alltid
være tom så lenge barnet jobber med å forstå prinsippet.
Dersom det blir trykket hver gang rammen forflytter seg, vil
håndleding � prompting44 � fading igjen være aktuell
metode for å hjelpe barnet.

Når barnet viser at det har forstått rammens funk-
sjon, innsettes figurer i de tomme rutene. Antall
valg i skanningssyklusen økes. Mestrer barnet
valg blant flere i programvaren, vil det også
kunne velge symboler på en talemaskin ved hjelp
av bryter(e) og skanning. Ferdigheten er også
grunnleggende for bruk av et senere skjermtasta-
tur, en ferdighet som muliggjør skriving ved utsø-
king av bokstaver på skjerm.

Hvilke ferdigheter kan trenes på nivået 
«peke ut / velge»?
På begynnelsen av dette nivået (nivå 2) vil utvikling av fer-
digheten å kunne velge mellom et økende antall alternativer
være det sentrale. Under innlæring av styringsferdigheten
«peke ut» er det viktig at barnet stilles overfor frie valg, slik at
konsekvensene av valgene kan utforskes på en positiv måte
(ingen «feilmeldinger»). Tidlige skjermbilder bør fremdeles
være enkle med tydelige figurer og rolig bakgrunn. Visuell
kompleksitet økes ved at valgmulighetene blir flere, og
gjennom å plassere figurene inn i et miljø. Bildene skal moti-
vere barnet til utforskning. Målsettingen er økt initiativ/egen-
aktivitet, konsentrasjon og utholdenhet samt videreutvikling av
samspillet mellom barnet og den voksne. For en del barn vil
det nå også være aktuelt å legge til rette for samhandling
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rettes mot rammen ved at denne pekes ut og bevegelsen følges.



med andre barn (velge annenhver gang: én flytter markøren
– den andre velger, etc.).

Når barnet behersker valgt styringsteknikk for utpeking av
valg, vil hun kunne utføre en rekke aktiviteter på lik linje med
andre barn. Barn med store motoriske vansker har nå – ved
hjelp av programvare – mulighet for selvstendig å løse opp-
gaver som øver ferdigheter innen

• språk/begreper (ill. «Mettes Mattefjøs»)
• visuell- og auditiv hukommelse
• diskriminering (finne lik/ulik – visuelt/auditivt)
• parkobling (figur/figur, figur/lyd, figur/symbol) 
• fullføring av rekker (figurer, symboler)
• visuell lukking (finne den som gjemmer seg)

Videre kan barnet:

• legge puslespill
• bygge bilder
• fargelegge bilder
• lage musikk (ill. «Tenketing 1»)
• spille «utpekingsspill» (Lotto, Memory etc.)

Ved valg av pilstyring kan barnet utforske rommet
(øve spatiale relasjoner) – både det tredimensjo-
nale rommet de befinner seg i, og det todimen-
sjonale rommet på skjermen. Bevegelse i «rom»
gir også erfaringer med retning.

KAN BARNET VELGE RIKTIG RETNING? 
HANDLINGEN «FLYTTE»

På de to tidligere styringsnivåene har barnet valgt mellom
objekter eller figurer på skjerm. Nivå III innen programstyring
innebærer å forstå at hun kan manipulere skjermbildet ved
hjelp av mus eller bryter(e). Tilsvarende vil barnet kunne lære
å styre en leke eller forflytte seg selv i elektrisk rullestol ved
hjelp av joystick eller bryter(e). Ferdigheter innen handlingen
«flytte» krever at barnet har evne til spatial tenkning (tenkning
knyttet til rom og retning).
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For barn som benytter pekeskjerm, synes dette hand-
lingsnivået i liten grad å avvike fra det foregående, da
styring på enkleste måte kan avgrenses til regelen «pek
på figur – pek på ny lokalisasjon» (klikk – klikk45).

Alternativt peker barnet på ønsket figur og drar der-
etter figuren til ønsket sted ved hjelp av fingerens gli-
bevegelse over skjermen. Er pekeskjerm utelukket,
kan det være aktuelt å ta i bruk et pekehjelpemiddel
– fortrinnsvis en joystick eller en type rullemus. For-
ståelsesnivået vil da være hevet, fordi barnet må
benytte et verktøy for måloppnåelse.

Dersom barnet er avhengig av styring fra plate eller
fem brytere45, vil antall operasjoner i sekvensen stige
drastisk for å få utført forflytningen. Evne til planleg-
ging i rom blir derfor vesentlig for å oppnå en hen-
siktsmessig forflytning. I tillegg må barnet forholde
seg til abstrakte pilsymboler.

Hvis barnet må benytte 1- eller 2-bryterskanning (indi-
rekte styringsform), må skanningen skje på utpekings-
symboler eller pilsymboler. Er symbolene piler, som
også er plassert uten tilknytning til figuren som skal
flyttes, øker graden av abstraksjon samtidig med at
kravene til rom- og retningsforståelse stiger (s. 121).

Flytte figur med mus
For de fleste barna i målgruppen vil det ikke være aktuelt å
benytte musefunksjonen «trykk – dra – slipp» ved programsty-
ring, men å velge «klikk på»- / «klikk av»-funksjonen. Barnet
slipper da å holde bryteren inne samtidig med at musemer-
ket skal beveges (s. 204). 

118

5 KOGNITIVE NIVÅER MED METODEFORSLAG

45 5-bryterstyring: Fire piltaster representerer hver sin retning, mens den femte
bryteren kan ha ulike funksjoner fra bruker til bruker.



Dersom det er ønskelig at barnet skal
lære å beherske teknikken «trykk – dra –
slipp», gir programmet «1st Artist» både
visuell og auditiv tilbakemelding på om
knappen er aktivert eller ikke mens
musemerket beveges. Så lenge knap-
pen holdes inne, tegnes streken. Samti-
dig høres en stigende lyd når strek teg-
nes oppover, og en synkende lyd når
streken tegnes nedover på skjermen (én
ny lyd for hvert fargeskift).

Når presisjonskravet øker, vil mange
barn finner det vanskelig å koordinere
den horisontale, motoriske bevegelsen
på bordet mot den vertikale, visuelle for-
flytningen av musemarkøren på skjer-
men. Skjermbildet viser en treningsopp-
gave som er laget i programmet «1st

Artist», hvor barnet kan øve øye/hånd-
koordinasjon.46

Programmet gir ingen respons på om
barnet er utenfor veien eller om hun er
kommet i «mål». Fordi applikasjonen ikke
har noen «belønning», må selve oppga-
veløsningen og resultatet som oppnås,
være motiverende nok i seg selv.

Flytte figur ved hjelp av pilmarkeringer 
Dersom barnet ikke kan benytte pekeskjerm eller andre peke-
hjelpemidler, må hun forholde seg til en eller annen form for
retningsangivelse. Vanligvis benyttes pilmarkeringer. I pro-
gramvare for yngre barn finner vi også at pekehånd eller små
figurer kan indikere retningene. Styringen vil også på dette
nivået kunne være direkte (trykkeplate / fem brytere) eller
indirekte (én til to brytere / skanning).
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«Flytte» – direkte styremåte 
Mens handlingen «flytte» med pekeskjerm og mus først og
fremst stiller krav til motoriske ferdigheter og øye/hånd-koor-
dinasjon, vil styring ved hjelp av trykkeplate eller fire til fem
brytere kreve mentale operasjoner på abstrakt nivå: Styrings-
nivået «flytte objekt/figur»47 krever at barnet har symbolfor-
ståelse for retningspiler. Grunnleggende for styring med piler
er at barnet kan angi retning i forhold til egen kropp, forstå
pilens utpekende funksjon («pilen peker på ...») og tolke pilen
som «angivelse av retning» (i forlengelse av symbolets spiss).
Skal fri flytting av figuren utføres hensiktsmessig, stilles krav til
spatial tenkning: Barnet må planlegge forflytning i forhold til
horisontale og vertikale tenkte hjelpelinjer.48 Når en stor del
av målgruppen har a) svak kroppsbevissthet, b) visuelle ret-
ningsproblemer og c) vansker med å forstå abstrakte symbo-
ler, vil sannsynligheten for styringsproblemer være til stede.

Benyttes trykkeplate som inputsystem når figurer
skal flyttes, vil platen ha et overleggsark med ret-
ningssymboler og eventuelt en valgknapp. Bruk
av valgknapp er aktuelt dersom programmet kre-
ver at barnet må gi signal om valg av figur og om
forflytning er avsluttet eller ikke. Programmer på
tidlig nivå i styringen vil respondere automatisk
når musemerket nærmer seg en figur, eller når
figuren som forflyttes, befinner seg innenfor et
definert felt i målområdet. Figuren vil da feste
seg til musemerket eller løsne fra musemerket
(jf. s. 204).

Benyttes flere brytere, må disse merkes. Både
symbolene på trykkeplatens overlegg og bryterne
bør fortrinnsvis være plassert i en stjerneformasjon
– om barnet motorisk klarer å betjene et slikt opp-
sett. Dersom barnet benytter brytere som ikke er
synlige ved trykk (f.eks. hodebrytere), øker kravet

til barnets kompetanse. Det må da huske den enkelte bryte-
rens retning uten å få visuell påminning.
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benytter en tidkrevende strategi som etter hvert bør avlæres.



«Flytte» – indirekte styremåte 
Benyttes én eller to bryter(e) som styringssystem for program-
vare, må barnet forholde seg til både pilsymboler og skan-
ning av symbolene når figurer skal forflyttes. Organiseringen
av pilsystemet kan skje på flere måter – plassert direkte i til-
knytning til figuren eller i egne søkefelt.

Dersom utsøkingen er direkte tilknyttet figuren (1), vil de
alternative pilvalgene presenteres sekvensielt, med fem-
tevalg som ren innskrivning av selve figuren i en farget
ramme. Trykker barnet på valgbryteren når figuren er
markert, innebærer dette at a) figuren enten velges og
er klar for flytting, eller b) festes i skjermbildet i den gitte
posisjonen. Når pilsymbolet er plassert direkte ved
figuren, visualiseres retningen som en «forlengelse» av
figuren. Løsningen medfører derfor at barnet ikke nød-
vendigvis behøver tolke pilspissen (ill. «Bildebygge-
ren»). Plasseres retningssymbolene i en stjernemarke-
ring (2) forsvinner nærheten til figuren som skal flyttes,
mens formasjonen støtter retningen som angis. Grup-
peres derimot styringsfunksjonene i et eget felt – gjerne
horisontalt (3) langs skjermkanten – vil kravet til barnets
symbolforståelse øke. Visuell tolkning/diskriminering
av pilens retning vanskeliggjøres også ved at symbo-
lene plasseres tett innpå hverandre.

Hvis barnet først har markert figuren som skal flyttes,
vil trykk på eksempelvis nedoverpilen flytte figuren ett
«hakk» nedover. Valg av samme pilmarkering flytter
figuren ytterligere ett hakk. Mestrer barnet kontrollert
å holde bryteren inne over noe tid, kan funksjonen
«repeterende tast» benyttes. Utføringstempoet vil da
kunne øke betraktelig. Imidlertid er det for de fleste barna net-
topp denne funksjonen som må «slås av»49 om de skal ha
mulighet for kontrollerte trykk. 

Sammenliknes bryterbrukernes operasjon av flytte objekt/figur
med de handlingskrav som stilles ved bruk av eksempelvis
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49 Repeterende taster er forvalg i alle datamaskiner, men kan slås av i Windows:
KONTROLLPANELET � Tilgjengelighetsfunksjoner � Filtertaster (sett laveste
repetisjonshastighet).
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pekeskjerm på samme styringsnivå, fremgår det igjen tydelig
at barn med de største motoriske hemningene må benytte den
vanskeligste styringsformen forståelsesmessig. Barnet må mest-
re både retningssymboler og skanning. I tillegg vil antall ledd
i en flytte- eller forflyttingssekvens – og dermed antall trykk på
bryter(ne) – kunne være mangedoblet, spesielt hvis kompe-
tansen er lav. 

Innlæring av pilstyring
Innlæring av 5-taststyring krever at hver av bryterne er hen-
siktsmessig merket. Umiddelbart vil man kanskje synes at piler
er en god indikator for angivelse av de fire retningene. Men
pilsymboler er svært abstrakte, og innlæring av forståelse for
pilens retning kan være en tidkrevende prosess, spesielt hvis
barnet har visuelle retningsproblemer. Bryterne bør derfor
også merkes med ulike farger som støtte for retning. Det beste
alternativet i starten er å finne symboler som er mer konkrete
for barnet. Valg av symboler ved rullestolkjøring vil eksem-
pelvis kunne være ansikt vendt mot høyre/venstre, ansikt sett
forfra eller et hode sett bakfra.

Velges pilsymboler både ved programstyring og rullestolkjø-
ring, kan spesielt fremover- og bakoverpilen være forvir-
rende. Ved programstyring angir eksempelvis fremoverpilen
på bryteren oppover på skjermen, mens bakoverpilen (rygge
ved rullestolkjøring) tilsvarer nedover på skjermbildet. Dersom
barnet har problemer med å knytte retning til pilsymboler, bør
man øve to retninger om gangen (fremover/bakover, ven-
stre/høyre).

Programmet «Blob 1» gir trening i pilforståelse
på ulike nivåer. Delprogrammet som er vist,
gir en animert utstrekking av pilen mot venstre
når barnet trykker på bryteren, etterfulgt av
Blobs rullende bevegelse i samme retning.
Neste programdel vil øve motsatt retning, og
så videre.

Programmet «Ormen» gir trening i styring ved
hjelp av fire pilsymboler med fargemarkering-

er. Styringssystemet kan være trykkeplate (jf. s. 198) eller en
sammensatt bryter («5-tast»). Etter hvert som barnet klarer å
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styre ormen bort til de spiselige figurene,
øker ormen i lengde. Antall objekter
som skal «spises» før belønning oppnås
(ormen danser), kan tilpasses i program-
mets meny.

På samme måte som for programstyring,
vil det for noen barn ved opplæring i rul-
lestolkjøring være nødvendig å lære ret-
ningene «parvis». Oppgaven kan
eksempelvis være å kjøre frem til en
ball, få denne i fanget, for så å rygge
tilbake og gi den til en annen. For
mange barn vil imidlertid fri utforskning
av retningspilene – med det resultat val-
get medfører – være tilstrekkelig for
gradvis oppbygging av en styringskom-
petanse.

Hvorfor er flerbrytertrening viktig?
Klarer barnet å håndtere to brytere, vil hun selv kunne kon-
trollere utsøkingstempoet ved bruk av skanning. Hun kan stop-
pe opp og undersøke figurer nærmere ved behov – før søke-
rammen flyttes til neste. Videre bør barnet være uten tids-
press, da vil sannsynligheten for å velge riktig øke. 

Kan barnet skille mellom fire valgmuligheter/pilmarkeringer
og beherske hver av de tilhørende bryterne motorisk, vil hun
kunne forflytte seg egenhendig i en elektrisk rullestol. Det er
derfor ikke nødvendig å kunne mestre rullestolens joystick.
Forstår barnet speilvendt retning50, kan hun styre en
bil/robot på gulvet. Mestrer barnet fem bryterpunkter, vil hun
kunne bevege musemarkøren over skjermen og velge plasse-
ring uten mus (én bryter for hver retning + museklikket).
Alternativet er bruk av skanning, men det er tidkrevende, stra-
tegikrevende og omstendelig, kanskje spesielt ved manøvre-
ring av elektrisk rullestol, hvor det kan være tidspress under
kjøring.
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50 Speilvendt retning: Når bilen kommer kjørende mot deg, og du ønsker at den
skal svinge til venstre, må retningspil til høyre trykkes.



Det er generelt viktig at det tverrfaglige teamet har vurdert
alle muligheter for flerbryterstyring og direkte styring før sty-
ring med skanningssystemer / indirekte styring velges.

Hvilke ferdigheter kan trenes på nivået «flytte»?
Hvis barnet mestrer å flytte figurer i skjermbildet, vil program-
varen kunne ha en rekke nye læringsmomenter, hvor nettopp
manipulasjon er ett av kriteriene for å kunne løse følgende
oppgaver:

• flytte figurer i labyrinter (gir ytterligere trening i romlig plan-
legging og pilstyring)

• lage bilder (tidligere har barnet kunnet «bygge bilder» som
i utgangspunktet var ferdige – nå kan hun kreativt lage
sine egne bilder ved hjelp av figurbanker)

• legge puslespill (gir trening i samspill og øver rom/retning)
• sortere etter relasjoner (størrelse, høyde, lengde etc.)
• klassifisere (etter tilhørighet; sortering i over- og underbe-

greper)
• legge figurer i sekvens (forståelse av tallrekken bygger på

oppfatning av sekvens)
• øve spatiale relasjoner (sette foran, bak, ved siden av etc.)
• spille forflytningsspill (samspill)

Når barnet behersker styring av programvare på nivå «flytte»,
gis faggruppene et meget godt hjelpemiddel til å kartlegge
barnets språklige ferdigheter. I stedet for å svare «ja/nei» på
spørsmål eller peke på bilder, kan barnet nå utføre de hand-
linger vi etterspør. Observasjon av barnets løsningsstrategier
vil kunne danne grunnlag for hvordan det metodiske oppleg-
get skal utformes ut fra barnets nærmeste utviklingssone. 

MESTRER BARNET HIERARKIER?
HANDLINGEN «VALG I MENYER»

Valg fra menyer innebærer at barnet må forholde seg til ikoner
(tegnede symboler) med nødvendig symbolforståelse. Et ikon i
en meny representerer et objekt, det vil si at barnet ved å tryk-
ke på ikonet kan få tegnet opp så mange like figurer hun
ønsker, mens en figur i skjermbildet kun representerer seg selv.
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Et ikon kan også representere en handling – i stedet for å tegne
en strek (ikonet «blyant»), ønsker du å viske ut en strek (ikonet
«viskelær»). 

Illustrasjonen viser et eksempel på en hierarkisk menystruktur i
programmet «Bildebyggeren». 

Menyfrise 1: I programmenyen eller åpningsmenyen, ligger
som oftest muligheter for å «lagre» nye arbeider og å «hente»
gamle. Videre vil ikonene for «utskrift» og «avslutte» ofte ligge
her. For dette eksempelprogrammet vil det finnes en «figur-
bank» med et utvalg av figurer barnet kan benytte for å lage
egne bilder. Oversikten viser de valg barnet må foreta for å
komme frem til en bestemt figur, når alle muligheter benyttes
i menyfrisene.

Menyfrise 2 presenterer ikoner for de overbegrep som kan
velges – her «personer». Denne menyfrisen er seriell med tre
ledd (annet ledd har pil til både venstre og høyre side). 

I menyfrise 3 velger barnet mellom grunnbegrepene «jente/gutt/
dame/mann». Barnet velger her «gutt». Frisen har ett ledd. 

I menyfrise 4, som er seriell med to ledd, finnes gutter som
utfører ulike aktiviteter: Her velges underbegrepet «gutt som
sykler». I eksemplet befinner det ønskede ikonet seg i første
menyfrise, men det kunne like gjerne vært plassert i den
andre frisen. Figuren ville dermed ikke umiddelbart vært syn-
lig, selv om barnet var nådd riktig nivå i hierarkiet. 
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Det sier seg selv at barnet må ha et godt utviklet begrepssystem
for å kunne bevege seg problemfritt i denne typen menystruktu-
rer. Til tross for de språklige/grammatikalske krav dette systemet
stiller, blir hierarkiske menyer av denne typen ofte benyttet i tale-
maskiner for barn som har behov for alternativ kommunikasjon. 

Ulike menysystemer
I en del programvare vil du finne ulike menysystemer innen
samme program. Umiddelbart kan menyene se ut som om de
har samme vanskelighetsgrad. Nærmere analyse vil kanskje
vise at mens den ene menyen er en enkel og umiddelbar gjen-
kjennelig meny, kan de tilsynelatende enkle symbolene i den
andre menyraden skjule komplekse systemer. Vi har her valgt
å «rendyrke» menysystemene i gruppene statiske, serielle og
hierarkiske menyer. Har programdesigneren valgt å benytte
statiske menyer i barneprogram, benyttes dette menysystemet
oftest konsekvent. Er derimot et hierarkisk menysystem valgt, vil
de underliggende menynivåene fort bestå av serielle menyer.

Statiske menyer
Statiske menyer innebærer at alle valg i menyen er tilgjenge-
lige i skjermbildet. Det kan her være en definisjonssak om
barnet foretar et flervalg eller om det velger i en meny. 

Bruk av statiske menyer stiller ikke krav til hukommelsen, men bar-
net må kunne gjenkjenne ikonene og foreta en visuell utsøking
av valgmulighetene i ikonraden. Hvor mange valgmuligheter
som skal være til stede, må vurderes i lys av barnets valgfer-
digheter samt ved størrelseskrav til ikonene (i samsvar med per-

septuelle og eventuelt motoriske ferdigheter
ved utpeking). Benytter barnet lineær skan-
ning, vil antall søkesteg i en «runde» være
avgjørende. Det kan synes som om utsø-
king med opp til seks valg om gangen gir
størst effektivitet. Benyttes flere menyruter, vil
ventetid når søkerammen går forbi, fort
kunne virke frustrerende.

Ofte plasseres menyen langs én av
sidene i skjermbildet. Ved en del leke-,
tegne- og maleprogrammer ses imidlertid
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også ikonrader plassert både horisontalt og vertikalt langs
skjermkantene (ill. «1st Artist»). I en del programmer kan det
synes å være foretatt en avveining mellom mange valgmulig-
heter i statiske menyer, og bruk av serielle eller hierarkiske
menyer.

Serielle menyer
Programstyring ved serielle menyer innebærer at barnet enten
forflytter seg horisontalt eller sirkulært mellom leddene. Å
mestre flere menyer på rekke innebærer at barnet må forstå
objektpermanens, det vil si at objektene finnes / er valgbare,
selv om de ikke direkte er til stede i øyeblikket. Skal barnet
forflytte seg effektivt frem og tilbake i menyfrisen, krever sty-
ringen også en forståelse for «neste» og «foregående». Fordi
valgene er direkte tilgjengelige innen hvert menyledd51, kan
barnet velge symboler på grunnlag av gjenkjenning, det vil
si at barnet ser alternative muligheter og foretar valg. Sirku-
lære menyer innebærer at barnet forflytter seg i en sløyfe (bru-
ker bare «pil til høyre» i menyfrisene).

Illustrasjonen til høyre er hentet fra pro-
grammet «Bildebyggeren» og viser en
programutgave med en ren seriell meny.
Hvor mange ledd menyen kan ha, vil
være individuelt betinget. Når antall
valg overstiger tre ledd, bør hierarkisk
meny vurderes; for mange menyer i en
serie kan vanskeliggjøre barnets oriente-
ring i systemet.

For barn som benytter valg ved skanning, er det mest hen-
siktsmessig å bruke horisontale menyer. Dersom programmet
har sirkulær menyfrise, vil barnet – om hun mislykkes i å tryk-
ke på bryteren ved ønsket figur – måtte vente til skanningen
har gått hele runden rundt. Er søketempoet lavt, vil interessen
for bruk av programmet snart avta.
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51 Bevegelsene i de sideordnede menyene kan enten være «frem og tilbake»
eller «sirkulær». Skal barnet kunne gå frem og tilbake, må menyen ha en pil
i hver ende på skjermen (pil høyre/venstre). Er bevegelsen sirkulær, vil det
være tilstrekkelig med et «bla»-symbol på høyre side av menyfrisen.



Hierarkiske menyer
For komplekse programmer med mange valgmuligheter vil
menysystemet være ordnet hierarkisk. Hvert nivå kan innehol-
de serielle ledd. Intensjonen med en trestruktur er at ønsket
funksjon skal kunne nås ved forholdsvis få tastetrykk, selv om
ønsket valg ligger langt nede i hierarkiet. 

Barns begrepshierarkier generelt vil ofte være ufullstendige
på grunn av innsnevringer og overutvidelser av begrepsinn-
holdet. Problemet forsterkes når det gjelder barna i vår mål-
gruppe. For å lette navigeringen i menyer er det ønskelig
med en menyeditor som muliggjør en gradvis oppbygging av
barnets menysystem. Kanskje bør det være barnets eget
begrepssystem som skal være rådende i menystrukturen,
eksempelvis kan et barn forvente å finne «ridehjelm» sammen
med «hest» (dvs. under «dyr») – ikke under «klær � hode-
plagg». 

Hierarkiske menysystemer innebærer i de fleste tilfeller at
ønsket valgalternativ ikke er tilgjengelig i første menyfrise
(hovedmenyen). Velger barnet feil gren tidlig i hierarkiet, vil
det fort kunne miste kontrollen over styringen. Har barnet van-
skelig for å håndtere menysystemet i et program som synes
viktig for henne, bør det lages sorteringsoppgaver ved hjelp
av verktøyprogrammer – slik at barnet kan øve ferdighetene
innen klassifisering, noe som er nødvendig for å kunne styre
det ønskede dataprogrammet.

I programmet «På landet» er det hie-
rarkiske menysystemet enkelt utfor-
met. Menyen har fire overbegrep,
som alltid finnes i skjermbildet.
Underbegrepene innen hver klasse
får plass i én undermeny. Bak-
grunnsbildet er bredere enn skjerm-
innrammingen. Barn som skjønner
dette, kan bevege seg og kompo-
nere bildet sitt «utenfor skjermbildet»
på begge sider. 
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Hva kan barnet styre på nivået «velge 
i menyer»?
Når barnet kan flytte figurer rundt på skjermen og velge objek-
ter/handlinger fra ikoner i menyer, har hun styringsferdighet til
å betjene all programvare. Kravet er imidlertid at innholdet i
programmet ikke overskrider hennes modenhetsnivå. Ut fra tre-
ning og de erfaringer barnet gjør, vil kunnskap om ulike data-
programmer øke og kompetansen langsomt heves. Grupper
av programvare som barnet vil kunne benytte er: 

• programmer innen problemløsing (læreprogrammer, spill-
pregede programmer)

• enkel simulering (læreprogrammer som gir barnet mulighet
til å utforske handlinger hun ikke er i stand til å mestre moto-
risk, oppgaver som er farlige å gjennomføre, hendelser
som går over lang tid, samt tradisjonelle simuleringsforsøk)

• verktøy for kreative aktiviteter (tegne, lage bilder, spille og
lage musikk, benytte programvare til bruk for strikking,
veving, quilting, konstruksjon etc.)

• enkel tekstbehandling (skriftlig formulering, kommunikasjon
på nettet, alternativ kommunikasjon)

• enkel database (informasjonsinnhenting)
• talemaskiner og utstyr for omgivelseskontroll (slå på TV, CD-

spiller, lys, varme; åpne dører, vinduer, ringe, ta telefonen, og
så videre). Alle funksjonene kan styres fra et mer eller mindre
komplekst menysystem i en datamaskin/kontrollenhet.

Når barnet har nådd dette styringsnivået, er det viktig at det
i den grad det er mulig, benyttes standard programvare
videre. Skal barnet bruke en tekstbehandler, vil det være nød-
vendig at menysystemene tilpasses det enkelte barnet, og at
oppbyggingen skjer gradvis sammen med barnet. For noen
barn vil «ukjente knapper» være en spennende utfordring som
de gjerne utforsker og lærer seg innholdet av. For de fleste vil
imidlertid tilstedeværelse av ikke-innlærte funksjoner virke frust-
rerende. Alternativt kan mange ukjente elementer føre til at
barnets selvstendighet minsker. Målet må være at barnet skal
beherske det meste selv.
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AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Fordi datateknologi på alle utviklingstrinn synes å være et
særdeles velegnet hjelpemiddel for aktiv deltakelse, vil sty-
ringskompetanse være viktig. Uavhengig av hvilket styrings-
nivå barnet behersker, vil kompetansen fort kunne føre til mes-
tringsopplevelser. Å ville og å kunne handle er å oppleve
kontroll over seg selv og sin egen situasjonen. Å ha kontroll
er å føle seg kompetent.

Vi har i metodeboka Fra vilje til 
ut√trykk valgt å benytte nivå-

inndelingene fra hovedoppgaven «Interaksjon barn/datama-
skin. Bruk av datateknologi for små barn med cerebral pare-
se» (Brænde, 1997). Oppgaven drøfter mer omfattende kom-
ponenter innenfor de ulike nivåene for programstyring som
barnet kan oppleve som vanskelige. Vi ser både oppgaven
og metodeboka som nyttige i arbeidet med å bedre barnets
forutsetninger for å utnytte teknologiens muligheter innen områ-
dene omgivelseskontroll (herunder også lek/selvstendig akti-
vitet), forflytning og alternativ kommunikasjon.
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Figuren illustrerer systemkomplekset som vil påvirke barnets
bevegelsesutførelse. Kroppslige forhold som samspillet
mellom nervesystem og muskler kan utnyttes i mer eller min-
dre grad, avhengig av barnets kognitive nivå og motivasjon.

BEVEGELSESVALG
I praksis vil områdene bevegelsesvalg og utgangsstilling gripe inn i hverandre. Like-
vel er det nødvendig å danne seg et bilde av barnets bevegelsesforutsetninger før
utgangsstilling defineres. Hvilken utgangsstilling barnet bør ha, henger sammen med
hvilke bevegelser som skal brukes til betjening. Når barnet har fått en antatt god stil-
ling med nødvendig støtte, må man på nytt vurdere hvordan barnet kontrollerer beve-
gelsene. I denne stillingen vurderes betjeningsmåte52 og treffpunkter mot kroppen
nærmere. Videre vurderes brytertype og plassering av betjeningsutstyret. Til slutt eva-
lueres barnets bevegelsesstrategi i forhold til utgangsstillingen og oppsettet53. Even-
tuelle forbedringer vurderes. 

6

Kognisjon

Motorisk
kontroll

Persepsjon
Psyke

Oppgavens
krav

Omgivelser

Muskel/
skjellet Fysiologi

Sansing

Nerve-
system

52 Betjeningsmåte: Hvordan barnet fysisk aktiverer. Eksempelvis om barnet tryk-
ker på en bryter, drar i en spak eller manipulerer kulen på en rullemus.

53 Oppsett/betjeningsoppsett: Type og plassering av betjeningsutstyr og
responsutstyr.



Barnet vil lettere oppnå motorisk kontroll når handlingen opp-
leves som meningsfull. Ved fysisk tilrettelegging og metodisk
opplegg har vi muligheter for å gi barnet en god utgangs-
stilling, sørge for optimal plassering av utstyr og tilpasse opp-
gavens krav til barnets forutsetninger. 

BAKGRUNNSINFORMASJON

Tidlig i prosessen er det ønskelig at teamet samler informa-
sjon om hvordan barnets bevegelsesforutsetninger er påvirket
av nevrologiske forhold, muskel- og skjelettsystemet, fysiologi,
sansing, persepsjon, kognisjon og interesseområder. Dette
danner nødvendig bakgrunn for fysio- og ergoterapeutens
arbeid med å finne bevegelser som kan brukes til betjening.
For det videre arbeidet er det viktig å danne seg et bilde av
hvordan barnet selv løser motoriske utfordringer og hvilket
responsutstyr barnet skal kunne styre.

Hvordan velger barnet selv å løse motoriske
utfordringer?

Hvordan bruker barnet sine bevegelser i vante situasjoner?
Dagliglivets ulike situasjoner må observeres. Informasjon fra
foreldre og andre nærpersoner er av stor betydning. Kan bar-
nets egen måte å løse motoriske utfordringer på overføres til
betjeningssituasjonen? 

Man undersøker videre hvordan barnet selv løser nye opp-
gaver, som eksempelvis å betjene brytere. Kan disse strate-
giene fungere for barnet i et mer varig betjeningsoppsett?
Vanligvis vil et barn prøve seg frem for å finne egnet beve-
gelsesstrategi til en bestemt aktivitet. I motsetning til et barn
uten funksjonshemning vil et barn med cerebral parese trenge
lang tid på å prøve ut ulike alternativer før hun «lander» på
den bevegelsesmåten hun opplever som mest funksjonell.

Dersom barnets egen måte å løse motoriske utfordringer på
anses som uegnet, må det vurderes om hun har mulighet til å
lære en mer hensiktsmessig bevegelsesstrategi (jf. s. 156).
Det kan være vanskelig å gå igjennom en slik endringspro-
sess. Fagpersonene må prøve å støtte barnet på en slik måte
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at integritet og motivasjon ikke trues. Signalene må være
anerkjennelse for det barnet er og kan, ikke frustrasjon over
det barnet ikke makter. Dette innebærer respekt for barnets
egenkompetanse. 

I hvilke situasjoner skal barnet betjene?
Hovedhensikten med arbeidsprosessen er at barnet skal
kunne mestre funksjonelle aktiviteter. Valg av aktivitet/respons
henger nøye sammen med modenhetsnivå og interesseområ-
der. Kravene til motorisk kontroll øker med kompleksiteten i
responsutstyret – fra et enkelt bryterstyrt sansestimuleringsutstyr
til avanserte dataprogrammer/talemaskiner. 

For barn på et tidlig kognitivt nivå kan den viktigste målset-
tingen være opplevelsen av at det skjer noe når de gjør noe,
og at de får en aktivitet til å gjenta seg ved å repetere hand-
lingen. Her kan det være riktig å bruke den bevegelsen som
er lettest å utføre. Barnets motoriske aktivitet vil først og fremst
bli stimulert ved at det velges motiverende responsutstyr og en
stimulerende samhandlingssituasjon.

Når barnet senere skal benytte en valgteknikk eller kjøre elek-
trisk rullestol målrettet, kreves det bedre utførelse med mer pre-
sisjon. Dersom tradisjonell styringsform vurderes som uegnet,
må en alternativ betjeningsmåte velges – eksempelvis å kjøre
en elektrisk rullestol med brytere i stedet for med joystick. 

Dersom barnet bruker en bevegelsesstrategi som er uegnet
for fremtidige aktiviteter, bør det vurderes om hun kan lære
seg å bruke mer hensiktsmessige bevegelser. Det er ikke gitt
at barnet skal benytte samme betjeningsmåte hele tiden. Bar-
nets motivasjon for oppgaven vil i seg selv bidra til at hun
utnytter sin motorikk. Det finnes undersøkelser som viser at
barn som begynner å kjøre elektrisk rullestol, utvikler en bedre
hodekontroll, viser større motivasjon for å bevege seg mer
generelt, samt tar kontakt / kommuniserer oftere med andre
barn (Amundsen mfl., 1990). Denne typen endringer må
betraktes som viktige sekundærgevinster. 
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GENERELLE RETNINGSLINJER FOR VALG AV
BEVEGELSE

Både i den grunnleggende bevegelseskartleggingen og når
barnet har fått en antatt gunstig utgangsstilling, må spørsmå-
lene nedenfor vurderes. Til slutt evalueres hele oppsettet. 

Har barnet mulighet til å utføre kontrollerte
bevegelser?
I arbeidsprosessen for å finne kroppsdeler og bevegelser som
er egnet til betjening, bør fokus først og fremst ligge på bar-
nets muligheter til kontroll. Ved vurdering av hvor god kontroll
barnet har over bevegelsene, inngår en bedømmelse av kva-
litet, presisjon og energibruk. I første omgang vil tidsbruk
være underordnet.

Med kvalitet menes grad av «flyt» i bevegelsen, eksempelvis
om barnet kan opprettholde aktiveringen ved kjøring av elek-
trisk rullestol eller andre aktiviteter med bryterfunksjonen «hold-
inne» (jf. s. 193). Det er også viktig å observere forhold som
forstyrrer barnets utførelse, som spastisitet og tilstedeværelse
av medbevegelser, massebevegelser og primitive reflekser.
Feilaktivering – etter at barnet har forstått årsak/virkning –
oppleves som frustrerende. En tommelfingerregel kan være at
barnet bør ha minst 80 prosent riktige treff før man går videre
med valgt aktiveringsmåte. 

Med presisjon menes hvor nøyaktig barnet kan utføre beve-
gelsen. Det vurderes blant annet i hvilken grad barnet mestrer
mer finmotoriske bevegelser, og når det må velge et mer
grovmotorisk utgangspunkt. Det må også undersøkes hvor
små felt barnet kan treffe. Presisjonsbegrepet er et underbe-
grep av kvalitetsbegrepet. Dersom barnet har bevegelsesfor-
styrrelser under utførelsen, er det vanskeligere å få til en pre-
sis bevegelse.

Med energibruk menes hvor anstrengende det er for barnet
å utføre bevegelsen. Energibruk kan måles i forbruk av oksy-
gen. Slike målinger viser at barn som er spastiske eller har
dyskinesi, bruker tre–fem ganger så mye energi som barn
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generelt (Duffy mfl., 1996). Det må være et overordnet mål
at barnet skal utvikle en bevegelsesstrategi som er minst mulig
energikrevende. En vellykket tilrettelegging vil kunne påvirke
barnets energibruk positivt. Bruk av små bevegelser og liten
avstand mellom kroppens utgangsposisjon og aktiveringspo-
sisjon vil gjøre betjeningen mindre anstrengende. Barnet bør
støttes slik at hun må bruke minst mulig krefter på å holde
kroppen oppreist. Stabiliseringen skal òg gi den aktive
kroppsdelen mulighet til å slappe av mellom trykkene. Betje-
ningsutstyrets plassering må være slik at utilsiktet aktivering
ungås når barnet inntar en slik «hvilestilling». 

Dersom det forventes at barnet skal «være flink», kan det føre
til at hun spenner seg unødig. Fokus bør i stedet være rettet
mot selve aktiviteten. Barnet kan eventuelt hjelpes med å finne
strategier som reduserer forekomsten av bevegelsesforstyr-
relser. Noen barn vil ha nytte av å få behandling som virker
avspennende eller bevisstgjørende i forkant av en betje-
ningssituasjon.

Barna med diplegi/kvadriplegi vil som regel ha store pro-
blemer med å utføre bevegelser innen en gitt tidsramme.
Følelsespåvirkninger som stress, mas, prestasjonsiver og ikke
minst glede, kan utløse så mange ufrivillige bevegelser at bar-
net hemmes ytterligere i sin utførelse. Hvor raskt barnet er,
skal derfor ikke være med i vurderingen til å begynne med.
Tvert imot er det vesentlig ved denne typen problemer å sig-
nalisere at «vi har god tid». Senere kan tidsaspektet komme i
betraktning. 

Dersom det etter hvert blir aktuelt å vurdere hvilke bevegelser
som er mest effektive for barnet å bruke, kan dette gjøres ved
hjelp av programvare som øver reaksjonstid (jf. s. 230).
Antall «treff» ved et gitt antall forsøk vil kunne gi en indikasjon
på hvilken bevegelse som synes mest effektiv. Igjen må en
eventuell tilvenning tas i betraktning. Det som fungerer raskest
på det nåværende stadiet, er kanskje ikke den mest hensikts-
messige bevegelsen på sikt. 

Hvordan påvirker barnets muskeltonus utførelsen?
Med muskeltonus menes grad av spenning i muskelen. Ved en
bøyebevegelse økes spenningen i fleksjonsmuskelen mens eks-
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tensjonsmuskelen slappes av. Det motsatte skjer ved en strekke-
bevegelse. Ved spastisitet vil hypertonus54 føre til at beve-
gelsene blir låst eller hemmet. Tonusforstyrrelser gjør at barnet
har problemer med gradering og avstemthet. Det blir vanskelig
å utføre flytende bevegelser som glir lett. Styringen og koordi-
nasjonen – som vanligvis finnes i en bevegelse – vil forstyrres.

Barnet bør så langt som mulig bruke bevegelser hvor spasti-
siteten ikke blir forstyrrende. En funksjonell bruk av bevegelser
som inngår i barnets spastiske mønster, må overveies grun-
dig. Kan kanskje oppsettet/bryterplasseringen utformes slik
at spastisiteten blir mindre fremtredende uten at den motoris-
ke kontrollen blir skadelidende? Fysioterapeuten/ergotera-
peuten bør instruere i teknikker for å løsne spasmer.

Videre vil barna mer eller mindre være avhengige av å bruke
sin avvikende muskeltonus for å oppnå motorisk kontroll,
blant annet til selvstabilisering (jf. s. 140). Et barn klarer
eksempelvis å treffe en håndbryter med en låst spastisk flek-
sjon i håndleddet ved å bevege skulderleddet. Det spastiske
mønstret kan brytes, men armen blir da så slapp at barnet
ikke lenger klarer å treffe bryteren.

Det blir mer og mer vanlig blant fagpersoner å anse det som
viktigere at barnet mestrer en aktivitet enn at hun benytter et
«normalt» bevegelsesmønster. Når barnets avvikende muskel-
tonus brukes funksjonelt, må det vurderes om eventuelle feil-
stillinger og slitasjeskader i kroppen kan forebygges ved å gi
barnet kompenserende behandling.

Hvordan er forekomsten av forstyrrende
bevegelser?
Medbevegelser, massebevegelser og primitive reflekser opp-
trer – ifølge modningsteorien – normalt tidlig i livet, men hem-
mes etter hvert som barnet blir eldre. Hos barna i vår mål-
gruppe kan denne typen bevegelser vare livet ut. Tilstedevæ-
relsen kan variere i grad og omfang hos ett og samme barn.
Begrepene medbevegelse og massebevegelse brukes i prak-
sis om hverandre. Vi har valgt å differensiere betydningen slik
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det kan være hensiktsmessig å bruke begrepene i betje-
ningssammenheng.

Medbevegelse innebærer at når barnet utfører en bevegelse,
utløses en tilsvarende bevegelse et annet sted – fortrinnsvis i
den symmetriske kroppsdelen. Dette observeres ofte i armer,
hender, ben og føtter. Det er normalt at medbevegelser også
opptrer hos personer uten funksjonshemning når vedkom-
mende skal utføre ukjente og spesielt kompliserte aktiviteter.
Medbevegelser kan utnyttes i betjeningssammenheng ved å
gi den armen som ikke er betjeningsarm, støttefunksjon i til-
svarende stilling som betjeningsarmen (eksempelvis ved bruk
av støttehåndtak). 

Med massebevegelser menes uhensiktsmessige bevegelser i
armer og ben, eventuelt også av hode og kropp, uten at
disse bevegelsene «speiler» den målrettede bevegelsen.
Massebevegelser griper forstyrrende inn og medfører proble-
mer med å utføre selektive bevegelser.

Primitive reflekser er tilfeldige og ufrivillige bevegelser som
utløses ved spesifikke stimuli. De opptrer som regel bare når
kroppen er i en bestemt posisjon. Refleksene oppstår fra før
fødsel til barnet er cirka sju måneder, og blir normalt hemmet
i løpet av barnets første leveår. I betjeningssammenheng er
det spesielt viktig å være oppmerksom på tilstedeværelse av
følgende reflekser:

• Asymmetrisk tonisk nakkerefleks
(ATNR): Denne refleksen er lite syn-
lig hos normalt utviklede barn, men
er forholdsvis vanlig hos barna i vår
målgruppe. Når barnets hode
dreies mot venstre, vil venstre arm
strekkes og høyre bøyes. Vendes
hodet til motsatt side, bytter armene
stilling. Dersom barnet griper en
gjenstand og vrir hodet til siden for
å se på den, vil armen som holder
gjenstanden strekkes. Refleksen kan
også utløses ved at barnet prøver å
føre hånden til munnen eller ved pas-
siv bøying og strekking av armene.
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• Symmetrisk tonisk nakkerefleks (STNR): Når
barnets hode bøyes fremover, bøyes armer
og ben i fleksjonsmønster (bøyemønster), og
når hodet bøyes bakover, strekkes armer og
ben i ekstensjonsmønster (strekkmønster). 

Andre reflekser som også har betydning i betjeningssam-
menheng er:

• MORO-refleks: Når barnet blir holdt bak ryggen i halvveis
sittende stilling, og hodet slippes litt bakover, strekkes
armer og ben ut – etterfulgt av en omklamrende beve-
gelse. CP-rammede barn har gjerne en liknende reaksjon
når de skvetter ved høye lyder, eller når gjenstander kom-
mer uforvarende og raskt inn på dem.55

• Griperefleks: Berøring inne i hånden fører til at den knytter
seg i et fast grep. Strykes barnet under fotsålen, vil tærne
krølle seg innover. En bryter skal ikke plasseres slik at den
fremmer et refleksivt mønster. Hvis eksempelvis gripereflek-
sen er uttalt, kan en bryterplassering – som gjør at barnet
må åpne hånden og treffe bryteren med oversiden av
hånd/fingrer – være bedre egnet enn en plassering inne
i hånden.

Medbevegelser, massebevegelser og reflekser bør ikke benyt-
tes til bevisst aktivering. Noen av barna vil kunne lære seg å
bruke refleksive bevegelser funksjonelt. Problemet er imid-
lertid at de mangler kontroll over bevegelsene, slik at presisjon
og hastighet ikke kan trenes. Funksjonen er således lite egnet til
styringshandlinger utover det tidligste nivået (jf. s. 92). Målset-
tingen er at barnet skal bli minst mulig forstyrret av denne typen
bevegelser. Påvirkningen av uhensiktsmessige bevegelser kan
minskes, blant annet ved en gjennomtenkt utgangsstilling. 
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Er koordinering vanskelig? 
Barn med cerebrale skader vil som regel ha vanskeligheter
med å koordinere bevegelsene. Spesielt fører de nevromus-
kulære problemene til forstyrrelse av antall muskler som akti-
veres, timing av muskelenheter som brukes samt gradering av
muskelstyrken. Forstyrrelser i sanseapparatet kan også gjøre
samordningen vanskeligere. 

For å øke barnets mulighet til å lykkes i en betjeningssitua-
sjon, blir det nødvendig å minske kravene til koordinerte
bevegelser. Vanskelighetsgraden øker betraktelig ved over-
gang fra årsak/virkning-aktiviteter til det å foreta valg. Bar-
net kan utmerket godt klare å betjene én bryter, men får store
koordineringsvansker når bryter nummer to innføres. Gene-
relt er det enklest å konsentrere seg om å bruke én kropps-
del om gangen. Skal barnet trykke på to brytere, vil det
sannsynligvis være lettest å benytte samme hånd til begge
bryterne. Barnet har da mulighet til å bruke den andre
armen som støttearm. For noen barn vil likevel den beste løs-
ningen være at den ene bryteren er håndbetjent, mens den
andre er hodebetjent, alternativt at én bryter styres ved beve-
gelse av én kroppsdel, mens den andre bryteren aktiveres
med lyd (jf. s. 194).

Mange av barna har vansker med å sikte seg inn på og tref-
fe et mål. Problemet kan avhjelpes ved at avstanden mellom
utgangs- og aktiveringsposisjon gjøres så kort som mulig. For
barn som kan åpne og lukke hånden, bør feste av bryter på
en arbeidsskinne prøves. Selv om det fortsatt er ønskelig at
barnet kan la armen hvile mot en bordplate, vil aktiveringen
være uavhengig av armens posisjon i rommet. 

Hvordan er barnets bevegelsesområde?
En viktig faktor for senere plassering av betjeningsoppsett er
å finne barnets bevegelsesområde (ROM56): Hvordan er bar-
nets rekkevidde? Hvordan påvirkes bevegelsens kvalitet av
bryterens avstand til kroppen? Plasseringen skal ideelt sett
være slik at barnet ikke aktiverer når hun ikke vil – samtidig
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som hun skal kunne treffe bryteren med minst mulig anstreng-
else. Variasjoner i utgangsstillingen og situasjoner som påvir-
ker barnets muskeltonus, vil endre hennes bevegelsesområde.
Før ROM kartlegges, må fagpersonene sørge for at barnet er
plassert i en fast utgangsstilling. 

Bruker barnet teknikker for selvstabilisering?
Vi skal være oppmerksomme på barnets bruk av egne tek-
nikker for selvstabilisering. Denne ressursen hos barnet kan
utnyttes i betjeningssammenheng. Barnet kan stabilisere seg
ved å låse kroppsdeler mot hverandre, støtte seg mot kanter
på utstyret eller støtte seg mot underlaget. Barnet kan også
bruke sitt spastiske mønster for stabilisering.

Bildene under viser eksempler på at den ikke betjenende
armen får støttefunksjon ved at den strekkes mot underlaget
og tommelen låses mellom lang- og ringfinger. På bildet til
høyre bruker barnet sitt spastiske mønster for å klare å åpne
og lukke betjeningshånden. Den aktive armen er utstrakt mot
underlaget, innadrotert og med fleksjon i håndleddet. 

Bildet øverst på neste side viser eksempel på en betjenings-
tilpasning som bygger på et barns egen stabiliseringsstrate-
gi. Barnet klarer å trykke på feltene på talemaskinen nærmest
venstre kant ved å la hånden gli langs denne ytterkanten.
Imidlertid får hun store problemer med mye feiltrykk når hun
må slippe opp for å treffe de øvrige feltene. Det blir så til-
passet et styringssystem bestående av fem små brytere og
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med mulighet for å stabilisere hånden i et «spor» på undersi-
den av lengdekanten. Ved hjelp av fire av bryterne (retnings-
piler) kan hun nå bevege en søkeramme fritt mellom symbol-
feltene, mens den femte bryteren fungerer som valgbryter. 

Trenger barnets bevegelser å understøttes?
Det er to hovedgrunner til at barnet trenger manuell støtte for
å utføre bevegelsene: Barnet har ikke forstått57 handlingen
og trenger hjelp for å komme i gang, eller barnet vet hvilken
bevegelse som skal utføres, men trenger bevegelseshjelp på
grunn av motoriske vansker. Hvordan en bevegelse bør støt-
tes eller hjelpes, avhenger både av på hvilket grunnlag bar-
net trenger hjelp, og hvor langt barnet er kommet i prosessen
med å kunne utføre bevegelsen selvstendig. 

Manglende forståelse: Hvis barnet trenger å få hjelp til beve-
gelsen på grunn av manglende forståelse, må hjelperen fun-
gere som modell. Én teknikk er at den voksne plasserer sin
kroppsdel parallelt med barnets og utfører bevegelsen sam-
men med henne. Metoden benyttes enklest der valgt beve-
gelse er knyttet til arm/hånd/fingrer. Barnet trenger at ønsket
bevegelse blir illustrert for henne på en forståelig måte. Dette
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kan skje ved demonstrasjon og/eller håndledning (jf. s. 94).
Barnet kan også hjelpes ved verbal forklaring. 

Motoriske vansker: Dersom det er motoriske vansker som gjør
at bevegelser må hjelpes, gjelder det som en tommelfinger-
regel at det gis håndledning så proksimalt58 som mulig. Når
barnet benytter håndbryter, bør hjelpen fortrinnsvis rettes mot
bevegelsen i skulder fremfor hånden. Målet er at barnet selv
skal klare å sluttføre bevegelsen. En bevegelse mot en hode-
bryter støttes nær nakken eller kjeven, ikke i pannen. Når et
barn trenger denne typen hjelp, bør det vurderes om bruk av
støtteutstyr kan erstatte den manuelle støtten. 

Fasilitering innebærer en bestemt form for håndledning, hvor
fasilitøren «leser» barnets vilje og gir hjelp til handling. Støt-
ten gis vedvarende og tas i bruk når metoden er vurdert som
eneste mulighet til mestring av en aktivitet. 

Figuren illustrerer tilnærmingsmåtene. Når barnet trenger
hjelp på grunn av manglende forståelse, kan det være nød-
vendig å ta i bruk mange midler og sansekanaler parallelt.
Er problemet av motorisk art, gjelder det kun å gi akkurat nok
håndledning til at barnet opplever mestring. Overordnet mål
er å hjelpe barnet til å utføre hensiktsmessige bevegelser mest
mulig selvstendig.
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mest fingertuppene mest distalt.

• Håndledning
 Demonstrasjon
• Verbal forklaring –
 Modell

Forståelse:
Motorikk:

• Håndledning –
 Proksimalt
• Fasilitering



Hvordan er forholdet mellom syn, persepsjon
og bevegelse?
I en betjeningssituasjon er det mange funksjoner som skal virke
sammen. Et barn som har problemer med flere av disse del-
funksjonene, må ha stor simultankapasitet for å lykkes. Barnet
kan ha spesielle problemer innen persepsjon som gjør det van-
skelig å avpasse bevegelsene etter varierende ytre forhold.
Problemer med motorikk, oppfattelse av rom- og retning, ledd-
og muskelsans eller taktil sans kan føre til at barnet blir
avhengig av å se på selve bevegelsen eller målet for beve-
gelsen, selv etter at utførelsen skulle være kjent. En eventuell
synshemning vil også stille store krav til den fysiske tilretteleg-
gingen dersom barnet skal lykkes i betjeningssituasjonen.

Barnets generelle synsatferd under bevegelsesutførelsen må
observeres. Benyttes håndbryter, må det kartlegges spesielt i
hvilken grad barnet er avhengig av å kontrollere styrings-
handlingen ved hjelp av synet. Ved bruk av hodebrytere må
det observeres om barnet kan skille øyebevegelsen fra hode-
bevegelsene. Dersom barnet har problemer på disse områ-
dene, må det vurderes om øvelse kan fremme ønsket funk-
sjon. Spesielt ved håndbetjening kan situasjonen forenkles
ved at betjeningsutstyret og responsutstyret plasseres så nær
hverandre som mulig. I tillegg vil en bedre tilrettelegging av
det totale oppsettet, samt et fast definert oppsett, gjøre situa-
sjonen lettere for barnet.

HVILKEN KROPPSDEL SKAL BARNET
BRUKE?

Boka «Valg av aktiveringsform» (Hjælpemiddelinstituttet,
1991) har følgende forslag til prioritert rekkefølge i valg av
kroppsdel for betjening: Hånd � arm � hode � ansikt �
fot � ben. Hånden vil som regel være innenfor synsfeltet og
er den kroppsdelen vi naturlig bruker ved manipulering av
gjenstander. Vi har større mulighet til differensiert bruk av
hånd og fingrer enn av de grovere armbevegelsene. Tilsva-
rende har vi større mulighet til differensiert bruk av ansiktsbe-
vegelser enn av hodebevegelser. Øyebevegelser kan være
vanskelige å bruke til betjening fordi synet skal brukes til så
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mye annet – både til å følge det som skjer, og for å få blikk-
kontakt med andre. De hjelpemidlene som i dag finnes for
øyestyring, krever i tillegg at hodet er i en fast stilling. Bruk av
fotbevegelser kompliseres ved at barnets understøttelsesflate
og balanse lett påvirkes. Føttene er dessuten langt unna syns-
feltet.

Hvis barnet har mulighet til å bruke finmotoriske bevegelser,
er dette å foretrekke. De større bevegelsene krever mer ener-
gi, og kroppen kommer lettere ut av en god utgangsposisjon.
En bevegelse som vurderes som «usikker», bør ikke avskrives
selv om barnet ikke klarer den med en gang. Igjen gjelder
det at barnet trenger tid. Barnets mulighet for å lære beve-
gelsen må tas med i betraktning.

I den videre drøftingen går vi nærmere inn på valg av arm-,
hode- og fotbevegelser. Beskrivelse av finmotoriske beve-
gelser i fingre og ansikt er utelatt fordi barna i målgruppen
som regel har vanskeligheter med denne typen bevegelser.
Under utredningen bør man likevel være oppmerksom på om
barnet har mulighet til å bruke slike bevegelser. Vedlegg 3,
s. 283, er en oversikt over bevegelsene i ulike ledd og kan
brukes som sjekkliste. 

Valg av hånd-/armbevegelse
I observasjon av hånd-/armbevegelse kan det være nyttig å
se hvor bevegelsen utgår fra, i retning fra proksimalt til distalt.
Er det hovedsakelig fra skulder, eller er det også fra albue?
Ses kontrollerbare bevegelser i håndledd og videre i fingrer?
Selv om barnet ikke kan gjøre finger- eller håndbevegelser,
kan hun muligens bevege armen med en grov skulderbeve-
gelse. Vi har også møtt barn som har lettere for å utføre beve-
gelser i de distale enn i de proksimale ledd.

Mange av barna må se på håndbevegelsen og på bryteren
for å kunne treffe. En plassering av bryter, responsutstyr og
hjelper nær hverandre og i barnets synslinje vil kunne bedre
den motoriske kontrollen og dermed øke mulighetene for å
lykkes. Her illustreres hvordan plassering kan påvirke STNR
og ATNR, avhengig av hvor utstyret er plassert i forhold til
barnets synslinje.
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Vi har lett for å tenke at en bryter skal være plassert slik at bar-
net må løfte hånden for å trykke ned. Men det gjelder å tenke
på barnets energibruk. En bryter på oversiden av hånden vil
gjøre det lettere for barnet å hvile armen mellom trykkene. Det
samme gjelder for en vertikalstilt bryter som barnet skal skyve
imot. For enkelte barn er det enklere å treffe bryteren med skul-
der, overarm, albue eller underarm. Illustrasjonen til venstre
viser eksempler på treffpunkter ved armbetjening. 

Hvilken hånd/arm er best for barnet å bruke til
betjening? 
Det er ikke alltid det peker seg ut hvilken hånd/arm som er
best å bruke. Derfor er det viktig å observere hvilken arm som
er ledende i barnets bruk. Den hånd/arm barnet har best
kontroll over, velges til betjeningsarm, mens den andre armen
bør brukes som støttearm dersom det er mulig. 

Hvor bør bryteren plasseres i forhold til kroppens
midtlinje? 
Normalplassering ved håndbetjening er foran betjeningshån-
den, litt mot midten. Dette er tilpasset posisjonen en avslap-
pet underarm vil falle i når albuen hviler på bordet. Denne
naturlige plasseringen kan være et utgangspunkt før det vur-
deres om barnet vil profittere på en plassering mer mot mid-
ten av kroppen eller mer ut på siden. 

En plassering nær midten kan hjelpe barnet å samle kroppen
og ligger vanligvis i synslinjen mot responsutstyret. Det må
imidlertid tas hensyn til eventuelle synsfeltutfall eller andre
synsproblemer ved plasseringen. Synsfeltutfall av midtfeltet
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eller cerebrale synshemninger kan gjøre at barnet lettere ser
en bryter som er plassert på siden enn inn mot midten.

Noen barn vil ha problemer med å treffe/manipulere en gjen-
stand som er nær kroppens midtlinje. Hvis barnet treffer bryte-
ren, men samtidig skyver overkroppen til side, kan dette være
en kompensasjon for et problem med å krysse midtlinjen, eller
det skyldes manglende bolkontroll. Dersom problemet er å krys-
se midtlinjen, bør bryteren plasseres lenger ut til siden. Mang-
lende bolkontroll avhjelpes ved å gi bedre fysisk støtte.

Ledd- og muskelproblemer, som nedsatt bevegelsesområde i
armen, kan også gjøre at barnet ikke kan treffe en midtplas-
sert bryter. Ved vurdering av hvor plasseringen skal være, må
disse forholdene ses sammen med alle de faktorer som tidli-
gere er nevnt. 

Klemmebrytere som ligger fast i hånden, eliminerer kravet
om å treffe ett punkt utenfor kroppen. Barnet må imidlertid
kunne avpasse grepet etter som bryteren skal aktiveres eller
ikke. Utprøverne kan få vanskeligheter med å registrere hvor
bevisst barnet trykker, spesielt fordi tradisjonelle klemmebry-
tere ikke gir auditiv tilbakemelding i form av klikklyd. Er bar-
net på et tidlig kognitivt nivå, blir det vanskelig å avgjøre om
det er motorikken eller forståelsen som hindrer barnet. 

For noen barn kan det være lettere å holde fast på en spak
eller bevege et håndtak enn å trykke på en bryter. Barn som
har problemer med at armene lett kommer ut av utgangspo-
sisjonen, men som har mulighet til å holde fast, kan ha nytte
av å bruke en spak med fast grep. Uansett om det er et betje-
ningshåndtak eller et støttehåndtak, vil en veloverveid utfor-
ming og en overflate med friksjonsbelegg hjelpe barnet til å
holde fast. 

Når barnet bruker et fast grep, er utforming og plassering av
betydning for barnets evne til å utføre bevegelsen best mulig.
Vi vet at flere typer grep normalt forekommer allerede i fos-
terstadiet. Barn i sin alminnelighet bruker også mange typer
grep til samme oppgave når de er små, for så etter hvert å
spesialisere grepet til den enkelte oppgave. Mange av barna
i målgruppen har lettere for å bruke et helhåndsgrep enn et
pinsettgrep. Da utnyttes hele håndens gripekraft.
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Når barnet skal bruke et fast grep, er det også et spørsmål
om hvor pronert59 underarmen skal være – skal håndtaket
være horisontalt, skrått eller vertikalt? Dette må vurderes indi-
viduelt etter hvor barnet kontrollerer bevegelsen best. Mange
av barna har et spastisk mønster med pronert underarm. Det
må vurderes hvordan muskeltonus påvirkes av pronasjons-
grad, og hvordan dette igjen påvirker barnets motoriske kon-
troll. 

Valg av hodebevegelse
For mange av barna i vår målgruppe er bruk av hodebeve-
gelser den eneste muligheten til å aktivere brytere med en
akseptabel presisjon. Barn som benytter skanning med én
eller to brytere, kan ofte oppnå større hastighet ved bruk av
hodebevegelser fremfor håndbevegelser. Noen barn klarer
også å kjøre rullestol direkte når svingebryterne er på hen-
holdsvis venstre og høyre side av hodet og fremoverfunksjo-
nen er lagt til en bryterplassering bak hodet eller foran haken. 

Bruk av én bryter på hver side av hodet kan hjel-
pe barnet til å holde hodet i midtstilling, men van-
skeliggjør samtidig barnets muligheter til å finne
en hvilestilling mellom trykkene. Bryterplassering
på bakhodet gjør det spesielt vanskelig å «hvile»
mellom trykkene. De barna som kun bruker én
hodebryter, vil lettest finne en energisparende stil-
ling mellom trykkene og ha størst muligheter for å
hindre utilsiktet aktivering. 

Hodebevegelser er best egnet i en skjermet situasjon. De vil
naturlig påvirkes av utenforliggende forhold i situasjonen, for
eksempel ved at barnet snur seg etter lyder. Spesielt ved kjø-
ring av elektrisk rullestol kan både terrengpåvirkninger og
behovet for å se seg rundt føre til at styringen kompliseres.
Ved hyppig bruk av hodebevegelser til bryteraktivering, bør
man være oppmerksom på faren for å overbelaste nakke-
muskulaturen. 
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59 Pronert: I forbindelse med hånden: håndflaten ned. Dette fordrer en innover-
rotasjon i underarm. Motsatt begrep er supinert.



Ved plassering på sidene av hodet er sideveisbevegelser å
foretrekke. Mange barn har imidlertid lettere for å vri på
hodet. En vribevegelse gjør det vanskelig å se på skjermen
eller følge terrenget med blikket samtidig som bryteren akti-
veres. Har barnet en bryter på hver side av hodet, kan feil
bryter lett aktiveres ved at bakhodet berører denne. 

Dersom barnet under utprøving benytter en vribevegelse, bør
det vurderes om sideveisbevegelser kan læres. Noen barn vil
ha nytte av å lære forskjellen på disse bevegelsene. Barn
med ATNR-problematikk vil imidlertid lett gå inn i uhensikts-
messige vridende bevegelsesmønstre.

Dersom barnet skal bruke bevegelser i sagitalpla-
net60 (bøying av hodet forover/bakover), vil plasse-
ringen også kunne påvirke bevegelsen i mer eller
mindre gunstig retning. Plassering bak hodet er mest
brukt, men kan føre til at kroppen går inn i et uhel-
dig strekkmønster. En plassering foran haken vil ofte
gi barnet bedre kontroll over bevegelsen, men kan
føre til økt sikling. Mulighetene for mestring må like-
vel være overordnet. 

Dersom barnet har symmetrisk tonisk nakkerefleks, kan en beve-
gelse i sagitalplanet lett utløse refleksen. En forkorting av bøye-
bevegelsen, eventuelt en mer «frem – tilbake»-bevegelse som
vist på illustrasjonen til høyre, kan hindre «trigging» av STNF. 
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60 Sagitalplanet: Planet som «deler kroppen i to» på langs gjennom kroppens
midtlinje. Hodebevegelser i sagitalplanet er nikkebevegelser, bakoverbøy-
ning og å føre hodet fremover og bakover.

VribevegelseSideveisbevegelse



Valg av ben-/fotbevegelse
Noen barn viser best kontroll over ben-/fotbevegelser. En
ulempe med å bruke føttene til aktivering er at bryterne ofte
blir utenfor barnets synsfelt. Dette er imidlertid en lite aktuell
problemstilling for barn som kan aktivere uten å se bryteren. 

På grunn av barnets behov for å bruke føttene til understøt-
telse i en oppreist stilling, er ben-/fotbevegelser mest aktuel-
le ved liggende eller sittende, bakovertippet utgangsstilling.
En fast fotplassering mot en pedalbryter med mye motstand
gir imidlertid noe understøttelse, og kan også brukes i en
mer oppreist eller fremovertippet stilling. Det må da obser-
veres om plasseringen fører til uheldig strekkmønster.

Fotplasserte brytere vil kreve spesiell analyse og tilretteleg-
ging med henblikk på hvordan barnet skal hvile mellom tryk-
kene. Muligens kan barnet kompensere ved å støtte seg eks-
tra på armene når bena brukes. 

Brytere plassert ved kneet gjør det lettere å opprettholde en
understøttelse på føttene i sittende stilling. Det kan være aktu-
elt å ha brytere på utsiden av kneet, noe sjeldnere på innsi-
den eller over kneet.

Sammenhengen mellom bevegelsen og
styringssystemets egenskaper 

Barnets bevegelsesforutsetninger har direkte innvirkning på
valget av betjeningsmåte og dermed på hvilke egenskaper
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ved styringssystemet som bør vektlegges. I kapittel 8, «Sty-
ringssystemer», inndeles brytere etter betjeningsmåtene: «tryk-
ke- og berøringsbrytere», «brytere med fast grep» og «andre
brytere» (jf. s. 190–191). Her beskrives de mest uttalte pro-
blemstillingene når betjeningsoppsett skal velges ut ifra en
bevegelsesanalyse. Nærmere beskrivelse av betjeningsmåten
«fast grep» er omtalt i avsnittet om håndbetjening (jf. s. 144).
Av praktiske grunner benyttes her begrepet «bryter» av og til
som fellesbetegnelse for alle typer styringssystemer, uavhengig
av om det er en bryter, et felt på en talemaskin eller en joys-
tick.

Skal barnet benytte små eller store bevegelser?
Hvis barnet har store og kraftige grovmotoriske bevegelser,
vil en stor bryter med lang bevegelseslengde61 og mye mot-
stand være det mest aktuelle valget. For en del av våre barn
vil imidlertid en stor bryter lett fremme større bevegelser enn
nødvendig. 

Store bevegelser medfører ofte «trigging» av forstyrrende
bevegelser, med det resultat at barnet mister stabiliteten og
kommer langt ut av utgangsposisjonen mellom trykkene. Bar-
net vil da bruke mye tid og energi på å komme i posisjon
igjen før neste brytertrykk. Dersom barnet blir forstyrret av
store og uønskede bevegelser, må det vurderes om bruk av
andre bevegelsesstrategier, annen kroppsdel til betjening og
andre treffpunkter mot kroppen er tjenlig, samt om utgangs-
stillingen er optimal. 

Som tommelfingerregel gjelder at utforming, plassering og
egenskaper ved styringssystemene skal fremme bruk av
små bevegelser. Dersom et slikt betjeningsoppsett er ueg-
net, vurderes løsninger ut ifra årsaken til problemene. Til
høyre illustreres mulige tiltak ut ifra hva som er barnets pro-
blem.
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61 Bevegelseslengde: Her brukt om «vandring» i bryteren, dvs. lengden selve
bryteren må trykkes inn.



Har barnet problemer med å holde en
vedvarende aktivering?
Funksjonsmåten «hold inne» krever at barnet kan oppretthol-
de en aktivering. Denne funksjonsmåten gjelder spesielt for
elektrisk rullestol, men brukes også til batteridrevne leker – om
man ikke har foretatt noen tilpasninger. 

Mange av barna har problemer med at hånden (eller annen
kroppsdel) lett glipper av joystick/bryter. Vanskene er ofte
uttalte når barnet skal begynne å kjøre elektrisk rullestol. Der-
som tilretteleggingen av spaken/grepet på joysticken, plas-
sering samt utgangsstilling for øvrig er vurdert til å være god,
må barnet gis rikelig tid til utforskning/trening i omgivelser
som er tilpasset formålet. Bruk av joystick krever at barnet skal
holde vedvarende aktivering og stiller presisjonskrav for å jus-
tere retning og fart. Erfaring viser at motivasjonen for selv-
stendig forflytning ofte er så høy at barnet kan «sprenge moto-
riske grenser» på lengre sikt. Imidlertid skal ikke barnet utset-
tes for «uendelige» treningsperioder dersom hun ikke opple-
ver noen mestringsglede i aktiviteten. Man må vurdere hvor
lenge barnet skal trene på bruk av joystick før det velges alter-
nativ styring med bryter(e). 
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Utgangs-
punkt

Problem Vurdér

• Større bryter

• Bryterplassering lenger vekk  
 fra barnets utgangsposisjon

• Økt bevegelseslengde i bryter

• Økt motstand i bryter

• Skjerming av bryter

• Enda mindre bryter

Barnet klarer ikke så
små bevegelser

Små 
bevegel-

ser Utilsiktet aktivering



Har barnet problemer med å avslutte aktive-
ringen?
Ved bruk av trykkebrytere blir utfordringen for barnet å trykke
ned, for så å slippe opp. Beskrivelsen under gjelder også for
andre typer aktivering, som for eksempel å dra i en spak til
oppnådd posisjon, for så å la den gli eller skyve den slik at
aktiveringen blir brutt igjen. Denne typen aktivering benyttes
vesentlig ved styring av programvare, men er også aktuell for
funksjonsmåtene «på/av» og «timer» i forbindelse med elek-
tronisk utstyr (jf. s. 193).

Selv om det til å begynne med anses som viktigere at barnet
kan aktivere enn å slippe, blir «slippe» en forutsetning for å
kunne aktivere på nytt. Dersom barnet tydelig strever med å
slippe, også etter en treningsperiode, må bevegelsesvalg og
oppsett revurderes. Vil endring av bryterens bevegelsesleng-
de, motstand og ikke minst tilbakestillingskraft62 øke barnets
betjeningsmulighet? Dersom vedvarende trykk resulterer i
repeterende handling, for eksempel at talemaskinen gjentar
valgte symbol, kan det være innstillinger som hindrer denne
gjentakelsen. Barnet får dermed bedre tid til å slippe. Bruk av
forsinkelse/tremorkontroll63 er også mulig, men kan være
frustrerende og stiller større kognitive krav til barnet. Utprø-
verne må, før dette vurderes, vite at problemet har med bar-
nets bevegelsesforutsetninger å gjøre – ikke med forståelse
eller motivasjon. Det er ikke tilrådelig å benytte innstillingen
for tremorkontroll før barnet behersker styring på nivå årsak/
virkning.

Vanligvis velges den best kontrollerte bevegelsen til selve akti-
veringen. Dersom barnet for eksempel har lettere for å lukke
enn å åpne hånden, plasseres bryteren inne i hånden – så
sant denne plasseringen ikke trigger et fastlåst grep eller gir
utilsiktede trykk. Noen ganger er det hensiktsmessig at barnet
bruker en bevegelse som ikke umiddelbart er den letteste for
henne når det gjelder selve aktiveringen. Eksempelvis vil det
av sikkerhetsgrunner være viktig at barnet hurtig kan slippe
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62 Tilbakestillingskraft: De fleste brytere har en fjæring som gjør at de med en
viss kraft «nullstiller» seg når aktiveringen slippes.

63 Forsinkelse/tremorkontroll: Tiden fra aktivering begynner og til aktiveringen
registreres som flere trykk, innstilles. Denne muligheten finnes under «tilgjeng-
elighetsfunksjoner» i Windows og i noen talemaskiner.



opp bryteren ved kjøring av elektrisk rullestol. Mange barn
som bruker joystick, har lettere for å trekke den til seg enn å
skyve den fra seg. Trekkebevegelsen ses imidlertid mer som
en del av barnets spastiske mønster. Barnet vil derfor med tre-
ning kunne få mer kontroll over skyvebevegelsen. Etter vår
mening skal det tungtveiende argumenter til før en joystick
snus slik at stolen går fremover når spaken trekkes bakover.
Det er lettere for barnet rent forståelsesmessig om bevegel-
sesretningene av spaken samsvarer med den retningen stolen
kjører.

Bevelgelseskrav i forbindelse med valgteknikk 
De ulike valgteknikkene er beskrevet på side 102–105.
Barnets motoriske forutsetninger er i stor grad med på å
avgjøre hvilken teknikk som er aktuell. I denne sammenheng
vil vi drøfte bevegelseskrav som gjelder de to hovedteknik-
kene direkte- og indirekte valg. Forståelsesaspektet er
behandlet på side 101.

Direkte valg
Det er å foretrekke at barnet bruker direkte valg hvis hun har
mulighet til det. Kravene til kognisjon og simultankapasitet er
mindre enn ved indirekte valg. Det er også den teknisk ras-
keste utsøkingsmetoden. Ved direkte valg må barnet motorisk
kunne betjene så mange brytere/felt som det antall valg hun
skal ha. Ofte er bryterpunktene felter på en talemaskin eller
trykkeplate. Trykkeplate kan fungere som alternativt styrings-
system for datamaskinen. Størrelse og plassering av feltene
kan programmeres i tråd med det enkelte barns behov. Ved
mange valg er noen av kartleggingsområdene å finne frem
til hvor små brytere/felt barnet kan treffe, og hvor bryterne/
feltene skal plasseres i forhold til barnets arbeidsområde.
Områdene der barnet har best kontroll, må avsettes til de vik-
tigste og mest brukte valgalternativene. 

Barnets mestring av antall bryterpunkter må òg vurderes opp
mot bruk av fingerguide. Dette er en spesialtilpasset plastpla-
te med hull som til dels «sporer» barnets finger mot det ned-
felte punktet. Dersom barnet ikke mestrer å skille ut én finger
til å trykke med, eller hvis hun kommer borti et ikke-ønsket felt
med en av de andre fingrene, kan det være aktuelt å gi fysisk
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hjelp til å isolere ønsket finger. Løsningen kan være at barnet
bruker en spesialvott/håndskinne eller en tilpasset hånd-
pinne. 

Ved bruk av et trykkeredskap blir aktiveringen mer krevende
– både motorisk og kognitivt – fordi barnet må benytte et
verktøy for å lykkes. Barnet mister den taktile tilbakemelding-
en et direkte trykk gir. Hun blir i større grad avhengig av å se
på feltet hvor hun trykker. 

Hvis bruk av hånden er vanskelig eller utelukket, må det utre-
des om barnet klarer å foreta direkte valg ved hjelp av hode-
bevegelser. Bruk av hodepinne64 kan da være aktuelt. En
laserpekelampe65, festet på et pannebånd, vil være et nyttig
hjelpemiddel for å kartlegge om barnet kan peke ved bruk
av hodebevegelser. 

Utpeking ved hjelp av vanlig mus eller joystickmus i datapro-
grammer er en krevende form for direkte valg. Barnet må ha
fokus på musemerket (markøren) og følgelig bevege hånden
uten synets hjelp. Hun må ha forholdsvis gode motoriske fer-
digheter. Spesielt opplever mange barn at det er vanskelig «å
trykke på museknappen»; de får store problemer med ikke å
bevege på musen når de slipper grepet for å «klikke». Selve
trykket medfører også fort at musemarkøren forskyver seg.
Museknappens funksjon kan legges til en ekstern bryter.
Denne kan eventuelt aktiveres av en annen kroppsdel. Der-
som hodebryter kan benyttes, vil klikkfunksjonene lagt til
denne øke sannsynligheten for at barnet klarer å holde blik-
ket rettet mot skjermen under selve trykket. 

Type og utforming av selve musen velges ut ifra barnets beve-
gelsesforutsetninger. Joystickmus og rullemus med fast plasse-
ring er som regel lettere å bruke enn en vanlig mus.

Indirekte valg: 1-bryterstyring
Når barnet skal ha flere valg enn antall brytere hun motorisk
mestrer, men ikke behersker noen utpekingsteknikk, må hun
benytte indirekte valg med skanning (jf. s. 104).
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64 Hodepinne: Det skilles her mellom panne-, munn- og hakepinner.
65 Husk: Ikke se inn i lysstrålen. Det kan være skadelig for synet.



Når indirekte valg må gjøres med én bryter, vil tidsaspektet
på en eller annen måte virke inn. Vi skiller mellom tre hoved-
måter:

· Valgindikatoren (lys, ramme, lyd) flytter seg automatisk.
Barnet stopper indikatoren ved å aktivere bryteren ved
ønsket valgalternativ. Barnet må kunne aktivere innen en
gitt tidsramme.

· Barnet flytter valgindikatoren ved vedvarende aktivering.
Barnet må slippe aktiveringen innen en gitt tid ved ønsket
valgalternativ.

· Barnet flytter valgindikatoren trinn for trinn. Dersom aktive-
ring uteblir en gitt tid, blir dette registrert som en valg-
handling.

1-bryterstyrt skanning er den minst energikrevende metoden
rent motorisk. Spesielt de to første alternativene sparer antall
nødvendige bevegelser. Alternativ én er det vanligste. Det
siste alternativet er en form for selvdirigert skanning med én
bryter. Her kreves det flere aktiveringer for søkefunksjonen
enn for valgfunksjonen. Antall aktiveringer for søkefunksjonen
øker med antall valgalternativer, så sant alternativene ikke
ordnes i grupper/menysystemer (jf. s. 246).

Ved alle 1-bryteralternativene utfører maskinen en del av
oppgaven som barnet ellers må gjøre selv. Dilemmaet er
imidlertid at de barna som tilsynelatende bare kan betjene én
bryter, ofte er de samme barna som har store problemer med
å trykke/aktivere eller slippe innen en gitt tid. Dersom 1-bry-
terstyring utelukkes på grunn av disse problemene, må det
derfor foretas en spesielt grundig kartlegging av barnets
bevegelsesforutsetninger for om mulig å komme frem til en sty-
ringsform med to brytere. 

Indirekte valg: 2-bryterstyring
Styring med to brytere eliminerer problemet med reaksjonstid
idet barnet selv dirigerer skanningen. Flyttebryteren brukes for
å flytte indikatoren fra felt til felt, mens valgbryteren benyttes
når indikatoren står på ønsket felt. Hvis barnet har ulik kon-
troll over de to bryterne, kan det diskuteres hvilken bevegelse
som skal «flytte», og hvilken som skal «velge». Skal selve valg-
operasjonen legges til den dårligst fungerende bevegelsen?
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Hva betyr dette eventuelt for motivasjonen? Generelt vil det
lønne seg at den mest trykkrevende funksjonen (dvs. «flytt»),
legges til den best fungerende bevegelsen, ellers vil det lett
gå på bekostning av tempoet.

Noen ganger må forståelse veies opp mot motorisk funksjon
– for eksempel hvis faggruppen har kommet frem til at barnet
bør kunne mestre én bryter på hver side av hodet, og videre
vet at barnet ser mot høyre når hun sier «ja». Det oppleves da
naturlig å plassere «valgbryteren66» på høyre side. Imidlertid
er det sannsynlig at det motorisk også er lettest for barnet å
trykke på bryteren til høyre. Resultatet blir at barnet må utfø-
re de fleste trykkene mot den «dårligste» siden (søkebryteren).
Hensynet til «ja-sideplassering» må her vurderes mot hensynet
til barnets energibruk.

INNLÆRING AV KOMPLISERTE FERDIGHETER

Selv om målgruppens barn har store motoriske vansker, vil
mange gradvis utvikle større kompetanse i forhold til styrings-
systemet som benyttes. En forutsetning for barnets læring av
bevegelser er at de er selvinitierte, oppgavespesifikke og
meningsfylte (Brodal, 1997). Ferdighetsinnlæringen bærer
gjerne preg av at barnet er nysgjerrig utforskende og finner
det utfordrende å praktisere nyervervede ferdigheter for å bli
enda dyktigere. 

For målgruppens barn kan det imidlertid være nødvendig
med et strukturert innlæringsforløp av mer kompliserte ferdig-
heter, bestående av tre faser (Andersen, 1991):

1 Planleggingsfasen: Barnet må hjelpes til å få en idé om
hva hun skal utføre. Dette kan innebære en demonstrasjon
av hva som skal gjøres. Det er viktig at barnet ser den
meningsfulle helheten som aktiviteten inngår i.67 Generelt
har barn lettest for å lære bevegelser når de er i stand til
å gjøre hele handlingen. For noen barn kan det imidlertid
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66 Valgbryter = «Ja»-bryter. Når denne aktiveres, er det som å si: «Ja, det velger
jeg» ved det aktuelle valgalternativet.

67 Det kan være en hjelp for barnet at hun kun utfører siste del av bevegelsen
selv. Hjelpen trekkes gradvis tilbake etter hvert som hun mestrer handlingen
(baklengs kjeding).



være nødvendig å bryte handlingen ned i delkomponen-
ter og rette fokus mot ett delmål om gangen. Hvis delmå-
let er at barnet skal ta initiativ til en handling (bevege hån-
den frem mot bryteren), må den voksne fullføre aktiviteten
slik at bryterresponsen utløses (jf. s. 141). 

2 Øvelsesfasen begynner når barnet har fått en idé om hva
hun skal utføre. Skal barnet utvikle en «indre motivasjon»
for øvelse, må hun forstå hensikten med anstrengelsen og
ønske responsen. Jo hurtigere barnet opplever at hun er i
stand til å gjøre noe hun tidligere ikke har mestret, desto
bedre. Tilbakemelding fra den voksne (verbalt/motorisk)
på den fysiske aktiviteten som blir utøvet, kan hjelpe bar-
net til å justere sine anstrengelser på vei mot målet, det vil
si få aktivert responsutstyret.

3 Anvendelsesfasen68 starter når den totale bevegelsen kan
utføres med et rimelig pålitelig resultat. Ferdigheten er nå
mindre stressende enn tidligere i forløpet. Muligheten for
selvinitiert handling øker. Barnet kan konsentrere seg om
handlingens egentlige formål: «Å få noe bestemt til å
skje.» Det kan fortsatt være nødvendig å bistå barnet slik
at hun klarer å opprettholde/videreutvikle en bevegelses-
strategi som gir best mulig kontroll. 

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

I evalueringen av en valgt bevegelse er det, som nevnt i inn-
ledningen, viktig at bevegelsen blir observert når barnet er i
en optimal utgangsstilling. Barn med store motoriske proble-
mer vil trenge tid til å øve bevegelsen og eventuelt utvikle sin
egen strategi. I starten vil derfor et optimalt motiverende
responsmateriale være av betydning. En bevegelse som
synes god nok for styring på et tidlig nivå, kan imidlertid vise
seg å være for upresis når barnet skal utføre trykk innenfor en
gitt tid (f.eks. stoppe en skanningsramme på riktig tidspunkt
ved valg av et objekt). Det bør derfor med jevne mellomrom
foretas en gjennomgang av barnets bevegelsesstrategi. «Er
bevegelsene blitt mer målrettet gjennom de gjentatte repeti-
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68 Andersen (ibid.) benevner denne fasen «automatiseringsfasen».



sjonene? Blir det mange feiltrykk? Gir aktivering mange uøn-
skede tilleggsbevegelser?» 

Bruk av video er et spesielt godt redskap til bevegelsesana-
lyse, vurdering av betjeningsutstyrets tilpasning til beve-
gelsene, og vurdering av barnets muligheter til å innta en
avslappet utgangsposisjon mellom trykkene. Videre vil man
ved å studere opptakene i etterkant kunne observere barnets
mimikk og kroppslige uttrykk ved den «prøving og feiling» hun
utsettes for under tilretteleggingen/utprøvingen. 

Hvis barnet er modent nok til å forstå hva som skjer og hvor-
for, vil hun selv kunne være med på å påvirke løsningen på
en innsiktsfull måte: «Jeg vil at bryteren skal henge fast på
hånden min, for da blir jeg ikke så stiv når jeg skal trykke».

158

6 BEVEGELSESVALG



159

UTGANGSSTILLING
Med utgangsstilling menes hvilken kroppsposisjon barnet skal ha i betjeningssitua-
sjonen, og hvordan barnet skal støttes i denne stillingen. Kartlegging og utredning av
best mulig utgangsstilling kan for mange synes vanskelig. Vi har derfor utformet noen
retningslinjer som kan være til hjelp i prosessen. 

Det understrekes at ergo- og fysioterapeut må være ansvarlig for tilpasningsarbeidet,
fortrinnsvis i samarbeid. Lydhørhet overfor foreldre, nærpersoner generelt og peda-
goger er viktig. Det kan også være nødvendig å samarbeide med medisinsk perso-
nale, for eksempel når det gjelder utredning av kontraindikasjoner. Eventuelle kirur-
giske inngrep kan få direkte innvirkning på barnets utgangsstilling og betjeningsmu-
lighet. Det kan også være aktuelt å drøfte løsninger med teknikere.

UTSTYRSBEHOV

For støtte av barnets kropp vil det være behov for ulike typer
posisjonsutstyr. Både av hensyn til barnet og hjelperne, bør
barnet på en enkel måte – og ved så få håndgrep som mulig –
kunne plasseres i en god kroppsstilling. Utstyr som «gir etter»
for barnets bevegelser, er lite egnet i en betjeningssituasjon. 

Mulighetene for individuell innstilling av hjelpemidler som sto-
ler og ståstativ er i dag ganske gode. Det kan likevel være
behov for provisoriske støtteanordninger, spesielt under utprø-
ving. Til funksjonell bruk kreves det imidlertid overføring til
mer varige løsninger. Aktuelle firmaer kan få i oppdrag å
lage spesialtilpasninger etter arbeidstegning/beskrivelse utar-
beidet av ergo- eller fysioterapeut.

Kroppsnære hjelpemidler69 må revurderes og justeres regel-

7

69 Kroppsnære hjelpemidler: Det menes her hjelpemidler som direkte støtter bar-
nets kropp. Korsetter er blant de mest kroppsnære hjelpemidlene, dernest kom-
mer alle hjelpemidler som er påmontert utstyr som direkte støtter opp barnet,
og eventuelt bærer barnets kroppsvekt som for eksempel formstøpte skallstoler,
stoler og ståstativ med belter og sidestøtter, som skal innstilles individuelt.



messig etter hvert som barnet vokser. Dersom barnet ikke har
tett oppfølging av fysio-/ergoterapeut som kontinuerlig kon-
trollerer utstyret, er det nødvendig å sette opp faste tider for
ettersyn. Husk at forandringer skaper en ny situasjon for bar-
net. Hun må derfor få tid til tilvenning.

BAKGRUNNSINFORMASJON 

Tidlig i prosessen har teamet dannet seg et bilde av hva bar-
net skal kunne betjene, og i hvilke situasjoner hjelpemidlene
skal brukes. I løpet av den grunnleggende bevegelseskart-
leggingen har gruppen også dannet seg et bilde av hvilken
kroppsdel barnet best kan betjene med: 

• Hånd- og hodebetjening er aktuelt både i sittende, stå-
ende og liggende stilling. 

• Ved sittende og stående stilling vil det ved håndbetjening
være mest aktuelt med en rett eller fremovertippet stilling,
mens det ved hodebetjening vil være mer aktuelt med en
rett eller bakovertippet stilling med støtte bak hodet. 

• Ben-/fotbetjening er aktuelt i liggende stilling og i en bak-
overtippet stol, men kompliseres noe i aktiv sittende stilling
og anses nærmest som uaktuelt i stående stilling (jf. s.
177). 

Fordi barnet har problemer med selve betjeningen, er det et
overordnet mål å finne den utgangsstillingen som gir henne
best motorisk kontroll. Vurdering av eventuelle alternative
utgangsstillinger gjøres så ut ifra situasjonsbehov og de ulike
aktiviteters krav til presisjon. 

Det er ofte en lang prosess før det utstyret som skal betjenes,
kan ha en reell kompenserende funksjon. Barna trenger
strukturerte situasjoner hvor de kan konsentrere seg om få
oppgaver om gangen. De må mestre betjeningen rimelig
bra før det forventes at de skal kunne bruke utstyret funksjo-
nelt i sosiale situasjoner. Utstyret skal ofte brukes i samspill
med andre barn. Generelt beveger barn seg mye og de
veksler stadig mellom å ligge, sitte og stå. Det er viktig å
komme i øyehøyde med de andre barna og kunne følge
med når «de er i farta». Til dette trenger barnet ulike stil-
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lingshjelpemidler70. Barnets muligheter for å bruke elektrisk
rullestol med høyderegulering bør vurderes tidlig.

Hvis utstyret skal ha reell «protesefunksjon», bør det kunne
brukes i mange ulike situasjoner; barnet kan for eksempel ha
behov for talemaskin i lek på gulvet, i samlingsstunden, ved
bordaktiviteter og når hun skal fortelle hjemme hvordan hun
har hatt det i barnehagen.

HVORFOR ER UTGANGSSTILLINGEN VIKTIG? 

Barn med store motoriske problemer bør, så langt det er mulig,
få de samme bevegelsesmuligheter og erfaringer som andre
barn får. De fleste betjeningssituasjoner er imidlertid «stillesit-
tende» aktiviteter av mer finmotorisk karakter. Barnets behov
for bevegelse og stillingsforandring må ivaretas parallelt. 

I prosessen med å tilegne seg betjeningsferdighet må barnet
få bruke sin energi til selve styringshandlingen, ikke til å balan-
sere egen kropp eller løse andre krevende motoriske og kog-
nitive oppgaver. Barna i vår målgruppe vil ha vanskeligheter
med å holde kroppsstillingen samtidig som de skal aktivere
brytere. De trenger derfor at kroppen blir støttet på ulike måter. 

Med en stabil utgangsstilling gis barnet bedre muligheter til 

• å oppleve mestring ved at hun ikke trenger å bruke krefter
på å holde kroppsstillingen. Kravene til barnets simultan-
kapasitet reduseres;

• å kontrollere egne bevegelser (kvalitet, presisjon, energi);
• bedre å koordinere motoriske og visuelle ferdigheter; det

vil si oppnå god nok hodekontroll til å fiksere blikket og
følge bevegelige objekter/figurer visuelt.

Enkle årsak/virkning-aktiviteter stiller mindre krav til utgangs-
stillingen enn aktiviteter som krever mer presisjon. De fleste
sansestimuleringsaktiviteter, enkel bruk av batteridrevne leker
og omgivelseskontrollfunksjoner er slike aktiviteter. De fleste
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70 Med stillingshjelpemidler menes her de hjelpemidlene som støtter barnets
kropp, eksempelvis stoler, ståstativ og skråputer/matter.



barna i målgruppen har imidlertid en så omfattende beve-
gelseshemning at også denne typen aktiviteter vil stille store
krav til utgangsstillingen.

Dersom barnet skal kunne foreta valg eller gjøre mer avan-
serte aktiviteter, som målrettet styring av elektrisk rullestol,
bruke talehjelpemidler utover å kunne avgi et par meldinger
eller styre avanserte dataprogrammer, stilles det økende krav,
både til en velfundert utgangsstilling og til betjeningsoppset-
tet for øvrig.

Når barnet mestrer betjeningen, kan det unntaksvis velges en
utgangsstilling med henblikk på å oppøve barnets motorikk.
Det vanligste er da å bruke mageleie på skråpute for å trene
hodekontroll og styrke ryggmuskulatur. Hovedregelen er imid-
lertid å gi barnet en utgangsstilling som gjør at hun kan utfø-
re bevegelsene med minst mulig anstrengelse. Er barnet i en
fase hvor hun fremdeles må fokusere på å mestre selve betje-
ningen, må det velges motiverende og enkle aktiviteter.

GENERELLE RETNINGSLINJER 

Her omtales vesentlige problemstillinger ved valg av utgangs-
stilling. Det er viktig å finne ut hvilken kroppsstilling barnet bør
ha, og hvordan barnet bør støttes. De generelle retningslin-
jene inngår i dette grunnleggende arbeidet når utgangsstil-
ling og behov for støtteanordninger skal finnes. Fordi barna
skal kompensere for store motoriske vansker, kanskje ved bruk
av muskelgrupper og bevegelser som fra naturens side egent-
lig ikke er beregnet til formålet, blir kontinuerlig vektlegging
av ergonomiske forhold spesielt viktig for dem.

Stabilitet, understøttelsesflate og tyngdekraft
Barn med omfattende cerebrale skader vil som regel ha store
problemer med postural kontroll. For å kunne konsentrere kref-
tene om selve betjeningen, trenger de derfor en godt støttet
utgangsstilling. 

Det er de samme fysiske lover som gjelder både for mennes-
ker og for gjenstander. Ved analyse av utgangsstillingen er
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det derfor viktig å se hvordan tyngdekraften virker på barnet.
Kroppens understøttelsesflate blir her vesentlig. Illustrasjonen
viser hvordan understøttelsen fra føttene forplantes i hofteledd
og videre opp i ryggsøylen i stående stilling. 

Ved liggende stilling har barnet størst mulig understøttelsesfla-
te. Spesielt ved støttet sideleie bruker barnet minimalt med
krefter for å holde sin egen kropp. 

Illustrasjonen under viser hvordan tyngdekraften påvirker krop-
pen i ulike helningsvinkler. Benytt gjerne illustrasjonen når bar-
nets bruk av krefter (for å se responsutstyret samtidig som det
betjenes) skal drøftes ved ulike stillinger.

Uansett om det velges en liggende, sittende eller stående
utgangsstilling, er det viktig å vurdere hvordan stillingen i best
mulig grad kan understøttes i forhold til tyngdekraftens påvirk-
ning. 

Midtstilling/symmetri
Barnets utgangsposisjon bør som hovedregel være mest
mulig symmetrisk og i midtstilling. Kroppen kommer dermed
lettest i balanse. Ved å gi barnet en symmetrisk utgangsstilling
kan utvikling av skjelett- og muskelproblemer delvis forebyg-
ges. Dersom barnet kommer ut av stilling, og selv ikke kan ta
seg inn i midtstilling igjen, bør hun støttes opp. Plassering av
responsutstyret (leken, dataskjermen etc.) påvirker ofte bar-
nets mulighet til å holde hodet i midtstilling.
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Når kroppen har tilbakelent stilling, vil det bli
vanskeligere for barnet å føre armene frem.
Det vil kreve «forside-muskler» for å 
løfte hodet. Bakovertippet 
stilling betraktes som 
hvilestilling.

Når kroppen går fremover fra vertikal stilling,
vil det bli lettere for barnet å føre armene

frem. Det krever nakke-/ryggmuskler å 
løfte hodet. Fremovertippetet 

utgangsstilling betraktes 
som aktiv.



Det kan være forhold som gjør at noen barn har størst mulig-
het til å lykkes med en skjev utgangsstilling. Det blir da viktig
å finne ut hvorfor barnet inntar denne stillingen, eksempelvis
om barnet legger hodet påfallende skrått på grunn av omfat-
tende synsproblemer.

Stabilisering fra bekken mot føtter og fra
bekken mot hodet
Det er en god grunnregel å begynne stabiliseringen nærmest
mulig kroppens senter. Med dette menes at det først må sør-
ges for bekkenstabilitet og så vurderes hvor mye støtte som er
påkrevd i retning mot føttene. Når barnet har god understøt-
telse i setet og for føttene, vurderes det hvor mye stabilisering
barnet trenger oppover mot brystparti, armer og hode. En
observert benlengdeforskjell eller skjev overkropp kan vise
seg å stamme fra skjevheter i bekkenområdet. Det er uheldig
å feste føtter eller brystparti hvis bekkenpartiet forskyves. 

Når det arbeides med stabilisering av ben og føtter i sittende
eller stående stilling, trenger barnet at overkroppen holdes
eller festes midlertidig for å hindre at hun skader seg. De fær-
reste av barna er i stand til å holde seg oppreist selv.

Fikseringsgrad
For barna i målgruppen er det ofte marginale forskjeller i
posisjon og kroppsstøtte som avgjør om de mestrer en akti-
vitet eller ikke. Støtter og festeanordninger må være fast plas-
sert i forhold til kroppen. 

Et riktig plassert hoftebelte (jf. s. 170) er et minimum av hva bar-
net vil trenge av kroppsnære støtteanordninger. En hovedregel
er at bekkenet, i sittende stilling, skal være så fiksert at sittekno-
kene ikke kommer ut av posisjon (jf. s. 166). Overkroppen bør
forhindres i å falle sideveis, men det kan eventuelt være rom for
bevegelse fremover. Dersom barnet stadig kommer ut av en god
posisjon og ikke uanstrengt finner tilbake til den opprinnelige stil-
lingen, bør bevegelsesrommet begrenses ytterligere. 

Ved all fiksering må det tas hensyn til eventuelle kontraindi-
kasjoner. Fikseringen skal ikke gå på bekostning av det beve-
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gelsesmønstret som ønskes oppnådd. Det er viktig å påse at
barnet ikke får smerter eller gnagsår. Fikseringen må heller
ikke hemme pusten eller stramme på magens bløtparti. Press
inn i ledd må ha riktig retning, slik at belastningsskader mot-
virkes. 

Selv om det kan være riktig å fiksere både hofter, knær, føtter
og brystparti i en betjeningssituasjon, betyr ikke det at samme
fikseringsgrad skal benyttes i andre situasjoner – for eksempel
når barnet skal ha en hvilepause eller blir trillet på tur. 

BESKRIVELSE AV SITTENDE UTGANGSSTILLING
I «PCA Checklist» forutsettes sittende stilling som den beste
utgangsstillingen for personer med cerebral parese (PCA,
1994). Sittende stilling er vanligst ved øye-/hånd-arbeid og
er ofte den stillingen som gir barnet størst mulighet til å lykkes.
Vi har derfor valgt å beskrive sittende stilling forholdsvis grun-
dig. Stående og liggende stilling blir behandlet i avsnittet om
alternative stillinger. 

Rekkefølgen i beskrivelsen kan avspeile rekkefølgen i arbeids-
gangen. Først beskrives valg av setevinkel og bekkenstabili-
sering. Videre omtales valg av støtteanordninger fra bekken
mot føtter og fra bekken mot hode og armer.

Hvilken setevinkel skal stolen ha?
Fysioterapeut Ulla Mühr har forsket på arbeidsstillinger for
barn med cerebral parese. Hun har funnet at et sete som
skrår litt fremover minsker tonusforstyrrelser og øker barnets
evne til å få kontroll over sine bevegelser (Mühr, 1994). Det
blir enklere for barnet å føre armene frem foran kroppen.
Tendensen til at armene uønsket slås ut til siden eller føres
bakover, motvirkes. Etter vår erfaring er en ørliten helning av
setet ofte nok. En større helningsvinkel vil gjøre det mer
anstrengende for barnet å holde kroppen oppe. Tyngde-
kraftens påvirkning vil kunne øke tendensen til å skli ut av
setet. Bordplatens funksjon som underarmsstøtte blir her spe-
sielt viktig. 
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Det horisontale setet etter en «90-90-90-tankegang» (horison-
talt sete og fotbrett, vertikal rygg- og legglinje) har tradisjonelt
vært oppfattet som «riktig» arbeidsstilling. Dette setet gir nor-
malt en spissere vinkel i hofteleddet enn 90 grader på grunn
av bekkenets fremovertipping (svai i ryggen). Det horisontale
setet vil være gunstig for enkelte barn og i situasjoner hvor
fremovertippet sete er uegnet, eksempelvis ved bruk av rulle-
stol i ujevnt terreng.

Bakovertippet stilling velges ofte til de motorisk svakeste
barna. Imidlertid er dette å betrakte som en passiv stilling.
Stillingen kan også fremme et strekkmønster. Vektbæringen på
føttene blir minimal, både på grunn av bakovertippingen og
benas tendens til å strekkes. Fordi hodet og overkroppen er
bak loddlinjen, må barnet, avhengig av utstyrets plassering,
bruke krefter for både å se responsen og betjene. Armene
har lett for å trekkes bakover, og det blir anstrengende eller
umulig for barnet selv å føre armene fremover. 

For svake barn med hypoton muskulatur kan bakoverlent
utgangsstilling likevel være den eneste mulige i praksis. Som
nevnt er bakovertippet stol mest aktuelt ved bruk av hodebe-
vegelser sideveis og ved bruk av fotbevegelser.

Det må tas hensyn til hvordan barnets motoriske kontroll og
muskeltonus påvirkes av setets helningsvinkel. Ved valg av
helningsvinkel må det også tas hensyn til eventuelle ledd- og
muskelproblemer og hvilken situasjon barnet er i. Eksempelvis
kan barnet ha en aktiv forovertippet stilling når hun bruker
datamaskin, en horisontal stilling når hun er i gruppesituasjo-
ner med mange barn eller kjører elektrisk rullestol, og en bak-
overtippet stilling når hun skal ha en hvilepause. 

Hvordan gi barnet god bekkenstabilitet?
Bekkenstabiliteten er avgjørende for barnets muligheter til å
oppnå best mulig postural kontroll. I sittende stilling vil et sta-
bilt og riktig plassert bekken både påvirke barnets muligheter
til ytterligere stabilisering av bena og til å kontrollere hode-
og armbevegelsene bedre. Støtte av barnets overkropp og
ben/føtter blir omtalt på side 173, men benstilling spesielt
blir også beskrevet på side 166.
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Tyngden av overkroppen kanaliseres gjennom sitteknokene
Tyngden fra overkroppen skal kanaliseres ned i seteputa
gjennom sitteknokene. Dette har avgjørende betydning for
mulighetene til å balansere overkroppen og få vekt på føttene.

På grunn av strekkmønster og/eller stramme muskler på bak-
siden av låret har mange barn lett for å gli fremover, slik at
tyngden kommer ned i seteputa gjennom korsbenet. Stillingen
medfører stor belastning på nedre del av ryggen, det blir umu-
lig å oppnå svai i korsryggen og sittestillingen blir ustabil. 

Har det betydning om bekkenet er skjevt? 
Det sier seg selv at en bekkenskjevhet, som illustreres til ven-
stre, vil gå ut over stabiliteten i overkroppen og i verste fall
føre til skolioseutvikling71. Selv om setet er plant sideveis, har
noen barn et bevegelsesmønster hvor de trekker opp hofte-
kammen og roterer bekkenet. Som tidligere nevnt kan en
observert benlengdeforskjell skyldes skjevhet i bekkenpartiet.
Bekkenet må da understøttes og festes slik at en rett og sym-
metrisk midtstilling opprettholdes. Det er svært sjelden at små
barn har skjelettforandringer som tilsier at bekkenet skal støt-
tes i en skjev og/eller rotert stilling.

Hvilken hoftevinkel skal velges?
Normalt skal bekkenet kunne rotere i sagitalplanet om
linjen gjennom sitteknokene slik at bolen beveges frem
og tilbake. Bevegelsesmulighet her gir variasjon av
hoftevinkelen. Spesielt i forovertippet stilling kan mulig-
het til noe variasjon av hoftevinkelen være ønskelig
(det vil si fra å ha overkroppen i loddrett linje til å lene
seg fremover). Bevegelsesrommet avgrenses av hvor
rygg-, bol- og eventuelt underarmsstøtte plasseres. På grunn av
manglende bevegelseskontroll vil mange av barna trenge å
bli støttet slik at hoftevinkelen er fastlåst. 

Hoftevinkelen påvirker barnets evne til å holde seg oppreist i
en arbeidsstilling. For noen barn kan for åpen hoftevinkel, det
vil si større enn 90 grader, medføre tendens til å gå ut i fullt
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strekkmønster. En for spiss hoftevinkel kan gjøre at barnet fal-
ler sammen i et fleksjonsmønster. Ved valg av hoftevinkel må
det også tas hensyn til eventuelle ledd- og muskelproblemer.

Er det viktig med svai i korsryggen?
Ryggradens naturlige krumning bidrar til å opprettholde sta-
biliteten i overkroppen. Illustrasjonen viser skjematisk hvordan
leddtaggene på lumbalvirvlene ved svai griper i hverandre
og dermed virker stabiliserende på rotasjon i ryggsøylen.

Rettes korsryggen ut, vil bevegeligheten øke.

Det er ønskelig å bruke en støtte i korsryggen. Barnet hjelpes
da til å opprettholde en moderat svai og får ved dette økt sta-
bilitet i overkroppen.

Seteputas form og sporing av lårene
Små barn har som regel best nytte av en forholdsvis fast pute
med friksjon i stoffet. De plages nesten aldri med sittesår. Bruk
av geléputer er derfor unødvendig. Formbare og myke puter
er sjelden gode når det gjelder å gi en stabil sittestilling. 

Av hensyn til stabiliteten skal lårene hvile godt på seteputa.
Denne skal stoppe noe før knehasen slik at det ikke blir kon-
flikt mellom setet og legger når føttene trekkes innunder setet.
En pute med utdyping for «stumpen»/opphøying i forkant kan
bidra til at barnet lettere holdes inne i setet. 

Spastisitet medfører ofte problemer med adduksjon og innad-
rotasjon av låret. Barn med hypoton muskulatur har ofte mot-
satt problem: Bena glir for langt fra hverandre og er abdusert
og utadrotert.

Abduksjon betyr at bena føres fra hverandre (eventuelt spriker).
Utadrotasjon vil si at lårbenet roterer utover om sin egen akse. 

Adduksjon betyr at bena føres sammen (eventuelt krysser). Inn-
adrotasjon vil si at lårbenet roteres innover om sin egen akse. 
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Begge problemene påvirker barnets understøttelse. Barnet får
dårligere balanse også i overkroppen. Bena må derfor «spo-
res»72 til en mer normal stilling. Ved all sporing av og vekt-
bæring på bena blir det, for å motvirke subluksasjon73,
vesentlig å tilstrebe at lårbenet presses på korrekt måte inn i
hofteleddet. Tendens til adduksjon og innadrotasjon kan føre
til at lårbenet snarere blir presset ut av hofteleddet enn inn i
leddet. Abduksjon og utadrotasjon kan fremmes ved en opp-
høyning midt foran på puta. 

Mange barn vil ha nytte av en stol som gir sidestøtte ved hof-
tene og eventuelt utover lårene. I tillegg til å spore bena for-
hindrer dette at barnet kommer ut av en midtstilt posisjon.
Press på tvers av lårets lengderetning kan enten fremme
abduksjon og utadrotasjon eller adduksjon og innadrotasjon,
avhengig av om presset er nær seteputa eller høyt oppe. Hvis
presset er under den grønne linjen som vist på illustrasjonene,
fremmes utadrotasjon. Dette oppnås ved bruk av en setepute
med moderat opphøyning på sidene. Press på oversiden av
den grønne tangentlinjen fremmer innadrotasjon og fordrer
bruk av løse støtteputer. 

Ved bruk av formede seteputer må det sjekkes grundig om for-
men virkelig er i samsvar med barnets kroppsform. Ofte ses
sidestøtter som er overdimensjonerte og uten noen reell funk-
sjon. Dette kan føre til at barnet blir varmt/innestengt og at
hjelpemidlet blir unødvendig dominerende. 
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Abduksjonskloss er et vanlig brukt hjelpemiddel ved proble-
mer med adduksjon. Klossen hjelper mot benkryssing, men
avhjelper sjelden innadrotasjonen av lårbenet. Det er viktig at
abduksjonsklossen ikke brukes for å holde barnet inne i sto-
len. Det kan lett føre til et uheldig press mot skrittet. En plas-
sering nær knærne er å foretrekke.

Det forhandles spesialstoler med en kombinert abduksjons-
kloss/bekkenstøtte som skal brukes for å abdusere lår og gi
støtte foran på bekkenbenet. Bekkenet må da alltid være
fremovertippet slik at presset kommer foran på bekkenbenet
og ikke på kjønnsorganene. Støtten kan fungere bra, men det
forutsetter en vanskelig gjennomførbar påpasselighet.

En individuelt tilpasset abduk-
sjonsortose, som festes på
lårene nær knærne, avhjelper
sterk adduksjon og innadrota-
sjon av lårene.

Bruk av hoftebelte og bekkensele 
Hoftebeltet skal både motvirke utglidning av setet og støtte
bekkenet. Det finnes gode hoftebelter, men problemer med
innfesting, utforming og tilpasning forekommer. Som utgangs-
punkt bør hoftebeltet ha et drag på barnets bekken så nær
lårene som mulig. For å oppnå riktig vinkel, bør festet i stolen
gå fra hjørnet mellom sete og rygg, eventuelt litt foran hjør-
net. Draget skal være foran på hoftekammen, nær låret, og
ikke på magens bløtparti.

Bekkenseler kan også hindre barnet i å skli ut av stolen. De
gir vanligvis støtte øverst på låret, nær hofteleddet. Noen
bekkenseler har en utadroterende og abduserende virkning
på låret. Barn som trenger støtte både nederst på hoftekam-
men og øverst på låret, kan hjelpes av hoftebelte og bek-

kensele brukt i kombinasjon.

Illustrert bekkensele har ved siden
av at den bidrar til å holde barnet
inne i stolen, også en abduse-
rende virkning. Barnet sitter på
selen. Flippene kommer på tvers
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av hvert lår, så nær hofteleddet som mulig. Det er viktig med
en draretning på tvers av lårbenet for å fremme utadrotasjon
og abduksjon.

Illustrasjonen viser eksempel på sittestilling med bruk av bek-
kensele. Seteputa er utformet med tanke på barn som har
problemer med for mye adduksjon.

Buksemodellen må spesi-
allages og har vært brukt
til små barn hvor barnet
har glidd frem, på tross
av riktig plassert hoftebel-
te. Skravert felt «limes» til
stolryggen med borrelås i
tillegg til at det er festet med spenner eller liknende. Når bar-
net holdes riktig inn i stolen, løftes fremre flipp opp og side-
flippene klappes inntil så lavt ned mot låret som mulig (som
et hoftebelte). Borrelås holder alt sammen, eventuelt med sik-
kerhetsspenne i tillegg. Buksemodell passer best til de minste
barna og må som alt annet være riktig tilpasset for å ha god
effekt. Husk å sjekke om festeanordningen fører til ubehag
eller sårhet hos barnet!

Illustrasjonen til høyre viser en buksemodell brukt til et barn
som har problemer med for mye abduksjon. Barnet er støttet
med sideputer langs lårene. Disse går langt frem og gir støt-
te høyt opp på låret. Denne typen sideputer må plasseres
etter at barnet er satt i stolen.

For feste av hoftebelte/bekkensele plasseres barnet lettest på
følgende måte:

1 Barnet settes i stolen.
2 Beltet eller bekkenselen festes av sikkerhetsgrunner.
3 Barnet løftes ordentlig inn i stolen.
4 Bekkenplasseringen sjekkes.
5 Beltet/selen strammes tett inntil kroppen.

For å lette håndgrepene skal beltet kunne strammes på en
enkel måte. Det skal være akkurat så stramt at barnet har
plass uten at hun kan gli fremover i setet. Barnets korsrygg
skal være tett inntil korsryggstøtten. 
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Støtte av knær, legger og føtter
Knestøtte og leggstøtte kan brukes som en videreføring av en
sporing av bena. Knestøtte brukes blant annet for å gi abduk-
sjon slik at det blir litt avstand mellom knærne. (Knestøtte er
vanlig tilleggsutstyr til mange spesialstoler.) Støtte på legger
kan også brukes for å gi fleksjon i kneledd og hjelpe barnet
med å få tyngde på føttene. 

Kne-/leggstøtte skal imidlertid brukes med forsiktighet. Pass
på at det ikke kommer hardt press på kneskålen, og at et
eventuelt press inn i hofteleddet blir riktig. Knestøtte skal ikke
brukes for å holde barnet inne i stolen. (Vi minner om at sta-
bilisering skal skje i retning fra proksimalt til distalt.) For å
oppnå fleksjon i kneleddet er det kanskje nok å gi barnet en
spissere vinkel i hofteleddet. 

Understøttelse for føttene er av vesentlig betydning for
utgangsstillingen. Vanlige problemer er at barnet strekker
bena ut, trekker lårene opp og/eller at føttene får en dreid
stilling. Bevegelsesforstyrrelser i bena gir ofte utslag andre ste-
der i kroppen, eksempelvis at hodet føres bakover når bena
strekkes ut. Det kan derfor være hensiktsmessig å spore og
eventuelt fiksere ben og føtter. I sittende stilling gir en benstil-
ling med noe avstand mellom føttene bedre stabilitet enn sam-
lede føtter. 

Vektbæringen på føttene øker med fremovertipping av setet.
Normalt trekker barn føttene innunder seg når de sitter. Denne
muligheten må også gis det motorisk hemmede barnet –
både ved rett og forovertippet sittestilling. Dersom det ikke
foreligger benlengdeforskjell, er et helt fotbrett å foretrekke
fremfor et delt. En større flate gjør at et barn som kan ha føt-
tene frie, lettere vil finne understøttelse. Med et helt fotbrett er
det også lettere å sikre lik høyde til begge føttene. Friksjon
på overflaten, og eventuelt kanter/begrensning av bevegel-
sesrommet, vil også kunne hjelpe barnet til selv å oppnå støt-
te. Mange av barna har spesialsko og leggskinner som gjør
det enklere å finne understøttelse mot forbrettet. 

Noen barn vil likevel ha behov for ytterligere fiksering. Vi
minner om at feste av føttene forutsetter en fast bekken- og
benstilling. Remmer for feste av føttene finnes ofte som stan-
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dardutstyr til stolene. Bildet viser en festean-
ordning hvor draget kommer rett ned i fot-
brettet gjennom hælen. For noen barn kan
det hjelpe at det på fotbrettet monteres
form/sidekanter som passer til skoen. Føt-
tene (med sko) festes i formen, gjerne med
borrelåsremmer. Dersom det ikke finnes fot-
formede plater/sidekanter til stolen, kan det
eventuelt benyttes tilsvarende utstyr beregnet
til ståstativ og spesialsykler.74

Hvordan støtte barnets overkropp?
En stabil overkropp vil ha stor betydning for barnets hode-
kontroll og muligheter til å bruke armene. Hvordan overkrop-
pen, innbefattet ryggradens krumninger, skal støttes, avheng-
er i stor grad av setets helningsvinkel og om overkroppen er
i loddlinjen, eventuelt foran eller bak denne. 

Selv om det kan være behov for sidestøtter både i forover-
tippet og bakovertippet stilling, er det spesielt viktig å være
klar over dette behovet ved oppreist stilling med overkroppen
i loddlinjen. Noen stoler har en liten skråkant på sidene av
ryggstøtten. Dette kan være nok støtte til å holde kroppen i
midtstilling. I en betjeningssituasjon har mange av barna like-
vel nytte av kroppsnære sidestøtter. Støtten skal primært gis
mot ribbensområdet. Barnet kan trenge støtte ganske høyt
opp mot armhulen. Noen sidestøtter hindrer imidlertid arm-
bevegelsene på grunn av overdimensjonering eller festean-
ordningen. Sidestøttene bør være så nær kroppen og gi så
mye støtte at barnet ikke selv må bruke krefter på å holde
kroppen i midtstilling. For å hjelpe barnet til å holde en sym-
metrisk kroppsstilling, bør det gis lik støtte på begge sider.
(Ved utviklet skoliose kan det imidlertid være behov for en
assymetrisk plassering av sidestøttene.) 

Behovet for støtte foran på brystpartiet og muligheter til å støt-
te seg på armene øker ved fremovertipping av setet. I en slik
stilling forutsettes det at også bekkenet er støttet foran (vanlig-
vis med hoftebelte). De ulike formene for bolstøtter vil vanligvis
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også ha en støttefunksjon på siden av brystpartiet,
avhengig av form, fasthet og festepunkter.

Den enkleste form for bolstøtte er et tverrgående
belte. Støttefunksjonen avhenger av bredde, fasthet
og polstring. Barnet får imidlertid ofte en «opp-
hengt» stilling med fremoverlutede skuldrer. Denne
stillingen påvirker hodekontrollen negativt. H-sele
og vest er ofte i bruk. De begrenser bevegelses-
rommet, men gir sjelden god nok støtte spesifikt på
brystpartiet. Selene over skuldrene gjør det mulig å
gi noe mer støtte enn ved bruk av tverrgående
belte. Kryssele gir mer spesifikk støtte på sternum75

enn vest og H-sele. Rørfeste gir også en slik støtte,
men kontaktflaten er liten, og barnet får minimal
støtte mot sidene av brystpartiet (se bilde – støtte-
håndtak s. 175). Ved bruk av slike støttesystemer
som festes over skuldrene, må det passes på at skul-
derbevegelsene ikke hindres. Draget fra kroppen
skal være vinkelrett, eventuelt litt skrådd oppover, slik
at barnet ikke blir «dyttet» nedover i stolen.

En formet, fast bolstøtte kan være god for barnet
å lene seg mot. Den kan enten være tett plassert
mot kroppen eller gi barnet litt bevegelsesrom.
De færreste ferdige bolstøtter er godt nok formet
etter brystkassen (de er som regel plane i høy-
den, mens barnets brystkasse skrår innover på

øvre område). Dersom barnet har behov for mye støtte, har
vi best erfaring med en spesiallaget bryststøtte. Skinnema-
terialet gjør det mulig å gi den en form som følger barnets
kropp. Stabilt feste for denne bolstøtten er nødvendig. Det
mest nærliggende er å feste den på utsparingen i bordpla-
ten.

Når stolen tippes bakover, kanaliseres kroppstyngden i
økende grad ned i ryggstøtten. Kravene til ryggstøtte er der-
for størst i bakovertippet stilling. Eventuell korsryggstøtte, støt-
te på øvre del av rygg og nakke samt støttekanter på sidene
er ofte bygd inn i selve ryggstøtten. Som alltid ved bruk av
kroppsformede støtteanordninger, må det sjekkes at barnet er
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satt riktig inn i stolen, og blir værende i en stilling hvor støt-
tene kommer på riktig sted. 

Støtte av armer
Underarmsstøtte er vesentlig og spesielt viktig når
setet er horisontalt eller tippet forover. Det er som
regel ikke nok med armlener. De fleste barna
trenger en bordplate som er formet tett inntil krop-
pen ved hjelp av en buet utsparing. Når barnet
skal bruke hendene til å betjene med, er det noen
ganger nødvendig å felle styringssystemet ned i
bordplaten for å gi nødvendig underarmsstøtte.
Vertikalstilte brytere kan også gjøre det lettere for
barnet å hvile armene på bordplaten.

Videre kan det være aktuelt å vinkle bordplaten. En opp-
overvinklet plate gjør det lettere for barnet å se styringssyste-
met. En nedovervinklet plate er sjelden brukt, men kan være
aktuell der det er ønskelig å bruke tyngdekraften som hjelp til
å skyve armene fremover.

Av og til kan det være hensiktsmessig å «spore» armene fra
skulder og videre ut. Fiksering av armer forsøkes noen gang-
er. Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få totale fikse-
ringer til å fungere etter hensikten. 

Det bør kartlegges om barnet kan nyttiggjøre 
seg bruk av støttehåndtak. Ved hodebetjening
kan det eksempelvis være aktuelt med et tverrgå-
ende håndtak som barnet kan holde i med begge
hender. Dette kan gjøre det lettere å holde over-
kropp og hode oppe. Ved håndbetjening kan
den ikke-betjenende hånden/armen brukes som
støttearm, eventuelt ved å holde i et tilpasset
håndtak (ill).

Støtte av hodet
De fleste barna i vår målgruppe trenger hodestøtte. Vanlige
problemer er at hodet faller til siden eller fremover. Hos noen
barn er det et stort problem at hodet bøyes svært mye bak-
over. I motsetning til når hodet faller fremover, innebærer
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dette en uheldig belastning på nakken. Både når hodet faller
fremover, og når det overstrekkes bakover, får barnet vanske-
ligheter med å se responsen.

Hodestøtten skal bidra til at barnet kan kontrollere
hodebevegelsene bedre samtidig som hun kan
hvile hodet i utgangsposisjonen. Videre skal støtten
gjøre det overkommelig for barnet å holde hodet i
midtstilling. Mulighetene for å fange opp visuelle
inntrykk vil i stor grad være avhengig av hodesta-
biliteten. Ved valg av hodestøtte vurderes også hvor
mye bevegelsesrom hodet skal gis. Illustrasjonen
viser en hodestøtte som kan stilles slik at den følger
hodets form og dermed gir lite bevegelsesrom.

Eksempel på «ideell» sittestilling
Illustrasjonen under viser et eksempel på fremovertippet sitte-
stilling. Det fremheves imidlertid at denne stillingen ikke er
ideell for alle. Hvilken stilling som er best egnet for det enkel-
te barn, må vurderes grundig av fysio- og ergoterapeut. Stil-
lingen må stadig justeres etter hvert som barnet vokser og
utvikler seg.

Beskrivelse: Hoftebeltet holder bekkenet godt inntil stolryggen.
Korsryggen er støttet. Setet er tippet litt fremover. Seteputa gir
støtte under låret samtidig som den ikke går helt ut i kneha-
sene. Dette er gjort for at føttene skal kunne trekkes innunder
setet. Det er god understøttelse for føttene. Den skråstilte bord-
platen gir underarmsstøtte. Platen har utsparing for bolen
(synes ikke på bildet). Hoftebeltet, korsryggstøtten og bryst-
støtten støtter bekkenet og overkroppen (understøtter ryggsøy-
lens krumning). Illustrasjonen viser ikke bruk av sidestøtter. 

Til setets skråplan kan det bemerkes at for noen barn er det
best at setet er horisontalt under sitteknokene slik at tyngde-
kraften får virke vinkelrett på setet. Når setet samtidig er for-
met slik at det skrår litt nedover ved lårets begynnelse, som
vist på illustrasjonen, vil barnet få bedre vektbæring på bena.
Løsningen gir også noe av den samme virkningen i hoftevin-
kel og overkropp som et plant skrått sete gir. Dersom barnet
benytter en «ridestol», vil hun samtidig oppnå abduksjon av
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bena. Stillingen kan sammenliknes med sittestillingen på en
motorsykkel. 

Vedlegg 4, s. 285: «Kort om sittestilling» gir noen generelle
regler om plassering i stolen.

ALTERNATIVE UTGANGSSTILLINGER

De samme grunnprinsippene som er beskrevet for sittende stil-
ling, gjelder i hovedsak også for liggende og stående stil-
ling. Vi finner det derfor uhensiktsmessig å beskrive disse
utgangsstillingene like nøye, og har i stedet valgt å belyse
hva som er spesielt for disse alternativene. 

Hva er spesielt ved stående utgangsstilling?
Bruk av stående utgangsstilling har mange fortrinn. Som regel
er barnet støttet så mye at hun kan konsentrere seg om betje-
ningen fremfor å holde kroppen oppe. Dessuten kommer bar-
net mer i øyehøyde med gående og løpende barn. Hun får
overblikk og opplever sin egen kroppslengde. Bruk av et
fremovertippet magetippebrett kan gjøre det lettere for barnet
å føre armene frem foran kroppen, på samme måte som ved
bruk av en fremovertippet stol.

Samtidig som barnet kan være opptatt med en bryterstyrt akti-
vitet, får hun som sekundærgevinst vekt på skjelettet og
utstrekking av hofte- og kneledd. På grunn av vektbæringen
blir det spesielt viktig å forhindre feilstillinger og skjevheter,
som for eksempel feil press inn i hofteledd (jf. s. 169). Ved
individuell tilpasning gjelder de samme retnings-
linjene for sporing av ben/føtter og bruk av sides-
tøtter som beskrives under «sittende stilling». Bek-
kenstabilisering og støtte foran på overkroppen
kan imidlertid være enklere å tilpasse i et ståsta-
tiv enn i en stol. 

Barnet kan oppleve plassering i ståstativ som tru-
ende. Første gang barnet skal plasseres, kreves
det derfor spesiell oppmerksomhet på mulige
reaksjoner. Når dette tilpasningsarbeidet skal gjø-
res, bør det være to fagpersoner til stede. Det
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anbefales, på grunnlag av målinger, å ha stilt ståstativet mest
mulig riktig i lengden fra hoften og opp på forhånd. Vanlig-
vis er det lettest å plassere barnet når hun ligger på ståstati-
vet som er vippet horisontalt. I denne stillingen foretas så alle
innstillinger, og støtteanordninger festes. La barnet få hvile
hodet på en pute. Er det tidkrevende å få gjort alle innstil-
lingene, kan det være en idé å la barnet høre musikk eller bli
underholdt på annen måte. Opptippingen må skje var-
somt.76

Ved senere plasseringer kan nødvendigheten av å tippe stå-
stativet horisontalt når barnet skal festes, variere. Det bruker
imidlertid å være lettest å få barnet i riktig posisjon i en til-
nærmet liggende stilling.

Hva er spesielt ved liggende utgangsstilling?
For barn som har ekstra store problemer med hodekontrollen
og/eller er svært hypotone, kan det være meget vanskelig å
tilpasse en god sittende eller stående stilling. Da kan liggende
stilling, spesielt sideleie, være løsningen. Fordi barnet her har
understøttelse for nærmest hele kroppen, er faren for feilbe-
lastninger liten sammenliknet med sittende og stående stilling.

Side: Barnet ligger støttet inn mot en
vegg, på et sideliggebrett, med støtte
for bekkenpartiet. Hun får pute som
følger fasongen på hode og hals,
samt en pute under øvre ben. Det til-
strebes en rett midtlinje i kroppen. Et
problem med sideliggestilling er at ret-
ningen på lekematerialet/skjermbildet
blir snudd i forhold til synsretningen.

Mage: Ved mageleie benyttes gjerne en skråpute. En aktuell
problemstilling er om høyden på skråputa skal være slik at
armene kan henge ned, eller om barnet skal støtte seg på
dem. Bruk av armene til betjening blir komplisert når de også
skal brukes som støtte. Sammen med «baksidemusklene»
bidrar armenes støttefunksjon til at barnet kan løfte hodet for
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76 Ståstativ og vinkelinnstillbare stoler har ofte en gassfjær som kan føre til for
rask opptipping hvis ikke hjelpemidlet blir holdt igjen manuelt.



visuelt å følge responsen. Denne sammensatte motoriske
handlingen stiller store krav til barnet.

Bruk av sidestøtter holder barnet i midtstilling. Barnet kan
også få hjelp til stabiliseringen med et fikseringsbelte over
hofte/bak og feste av lår. Feste av leggene kan gjøre det let-
tere for barnet å løfte hodet og bruke armene.

Rygg: Barnet bruker «forsidemuskler» når hodet løftes. Det blir
vanskelig å gi understøttelse til betjeningsarm samtidig som
barnet skal ha mulighet til å se betjeningsoppsettet. Hvis bar-
net skal kunne se responsen, kreves det en helt spesiell tilret-
telegging.

En liggende stilling kan være en kjærkommen variasjon for
barnet. Dette er i utgangspunktet en sove-/hvilestilling. Barnet
kan derfor lett bli passivt i betjeningssituasjonen. 

AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Som nevnt i kapitlet om bevegelsesvalg evalueres barnets
muligheter til å utføre kontrollerte bevegelser når utgangsstil-
lingen er ferdig tilpasset. Det vurderes om barnet er støttet slik
at kreftene kan konsentreres om betjeningen og responsen. 

Det er vanligvis mange ulike personer som håndterer barnet.
Grundig informasjon om hvordan utgangsstillingen skal være
blir derfor særdeles viktig. Det må tilstrebes at de som plas-
serer barnet, har forståelse for hvorfor stillingen skal være
som definert. Å gi barnet et positivt forhold til sine hjelpe-
midler, samt å plassere henne på en trygg og smertefri måte,
er et felles ansvar. Dersom barnet kan slappe av under plas-
seringen, vil hun kunne spare krefter til selve aktiviteten som
skal utføres i den aktuelle utgangsstillingen.

Dersom utgangsstillingen synes tilfredsstillende, kan det even-
tuelt vurderes om barnet skal få noe mer bevegelsesrom. Det
må da prøves trinnvis hvordan betjeningsmulighetene påvir-
kes ved at støtte tas vekk eller blir mindre kroppsnær. Reduk-
sjon av støtte i denne sammenheng gjelder primært hode- og
bolstøtte og eventuelt fikseringsgrad av føtter. 
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STYRINGSSYSTEMER
I kapittel 8 beskrives i hovedsak tekniske forhold ved styringssystemene. Her omtales
først barnets betjeningsmåte i relasjon til hva barnet skal styre. Før funksjonsmåte og
ulike egenskaper ved brytere gjennomgås, beskrives tilkoblingsenheter. Disse gjør det
mulig å bruke brytere til forskjellig typer responsutstyr. Deretter beskrives styringssy-
stemene trykkeplate (alternativt tastatur) og redskap for utpeking (musealternativer). Til
slutt drøftes plasseringsproblematikk, før det gis eksempler på ulike bryterplassering-
er/oppsett. For utfyllende lesning med forslag til metodiske opplegg henvises det spe-
sielt til kapittel 5, 6 og 7.

8

BETJENINGSMÅTE RELATERT TIL HVA 
BARNET SKAL STYRE 

Fra et teknisk perspektiv vil betjeningsmåten variere i forhold
til hvilket responsutstyr som skal betjenes. Barnets forutset-
ninger kan føre til at det må velges en alternativ styringsmå-
te. Det vil alltid være et spørsmål om barnet kan lære guns-
tigste betjeningsform. Alternativt må det velges en mindre
gunstig måte for at barnet skal oppnå hovedhensikten, som
er å mestre aktiviteten.

Ikke alle styringssystemer er kompatible med det responsut-
styret som finnes. Brytere kan brukes til alle typer elektrisk og
elektronisk utstyr. Til datamaskiner kan det i tillegg brukes
både trykkeplater, pekeskjermer og ulike musetyper. På et
talehjelpemiddel representerer hvert felt et bryterpunkt. Der-
som barnet ikke klarer å treffe ønsket felt, kan tilkobling av
eksterne brytere eller joystick gjøre aktivering mulig. En joy-
stick til styring av elektrisk rullestol kan vanligvis ikke brukes til
å styre en musemarkør på dataskjermen eller en utsøkings-
ramme på talemaskinen. Men en slik dobbeltfunksjon kan 
– avhengig av teknisk kompatibilitet – noen ganger tilpasses. 



Sansestimulering, leker og enkel
omgivelseskontroll

Hvis barnet skal sette i gang et vibrerende fot-
bad, en enkel leke eller en kassettspiller, vil et
naturlig valg av styringsenhet være én bryter.
Dette er aktiviteter på nivå 1 «trykke» (ill: «Side
Glove», fiberoptikk, med vandrende, fargeveks-
lende lys i trådene).

Når det innføres flere valgalternativer, er det van-
ligste at barnet bruker to eller flere brytere med
direkte valgteknikk. Det vil også være aktuelt å
brytertilpasse utstyr som i utgangspunktet er utstyrt
med flere funksjoner, for eksempel en dukke som
kan krabbe og gråte. Illustrasjonen viser en 2-bry-
terstyrt bil; bryter én kjører rett frem, bryter to
svinger. 

Bildet til venstre viser en 5-bryter («Stjernebryter»)
koblet til en Gewa IR-sender. Med denne kan bar-
net trådløst styre opp til fem funksjoner (eksempel-
vis slå på/av TV, datamaskin, CD-spiller, lys og
åpne/lukke dører). Det finnes også mer avanser-
te kontrollsystemer hvor barnet kan styre flere funk-
sjoner i omgivelsene med én bryter ved hjelp av
skanning på display/dataskjerm (indirekte valg-
teknikk). 

Elektrisk rullestol
Det vanligste styringssystemet for elektrisk rullestol er joystick.
Denne gir større mulighet til å justere fart og retning etter ytre
forhold enn en alternativ bryterstyring. Av sikkerhetsgrunner
må joystick og alle brytere som direkte kjører stolen, virke
etter «hold inne»-prinsippet. 
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Dersom det vurderes at barnet ikke vil mestre joystick,
er det mulig å starte med direkte valg med tre brytere:
rett frem, til venstre og til høyre. Illustrasjonen viser et
barn som kjører med tre hodebrytere. Med fire brytere
får barnet også mulighet til å rygge. Ryggemodus kan
imidlertid iverksettes på andre måter, eksempelvis ved
å holde to brytere inne samtidig. Med fem brytere kan
barnet i tillegg slå av og på stolen. 

Hvis barnet kun mestrer én eller to brytere, må det bru-
kes indirekte valg for bestemmelse av retning. Auditiv
skanning kan være å foretrekke fremfor visuell, spesi-
elt for barn med synsproblemer og/eller øyemotoris-
ke problemer. Barnet unngår da å dele den visuelle
oppmerksomheten mellom utsøkingen på skjermen og trafikk-
bildet. Vi kan ikke se at det finnes selvdirigert auditiv skan-
ning som standard til rullestoler. Løsningen vil kreve en spesi-
altilpasning. I hvilken grad støy utenfra forstyrrer barnets opp-
merksomhet, må prøves ut.

Dersom barnet ikke mestrer fri kjøring, vil bruk av
slynge77 være et alternativ innendørs. Med én
bryter kan barnet kjøre og stoppe stolen. Ret-
ningsbestemt styring er unødvendig da stolen føl-
ger slyngen. Illustrasjonen viser kjøreplaten
«Akka» med et påmontert sete. Med bruk av rul-
lestolen «Entra Tracker» kan det legges inn veivalg
ved at sporet deler seg. Barnet kan da velge ret-
ning med brytere eller joystick. Veivalg kan også
gjøres med automatisk skanning (én bryter). En
blinkende lysdiode på henholdsvis venstre eller
høyre side av bordplaten indikerer hvilken retning som kan
velges, eventuelt velges det en individuell tilpasning. Slyng-
en/tapen kan også fungere som en «innhegning» til å
begrense barnets kjøreområde. Både «Akka» og «Entra Trac-
ker» kan brukes til fri kjøring. Med bruk av «Akka» kan bar-
net prøve ulike styringssystemer i en ferdig tilpasset stol som
påmonteres platen. 
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77 Slynge: I denne sammenheng en spesiell tape på gulvet som fungerer som et
spor for rullestolen. Slyngestyring er i dag mulig ved bruk av kjøreplaten
«Akka» (Funksjonssenteret AS, Bardum AS) og «Entra Tracker» (Permobil AS).
Begge kan også brukes til frikjøring.



Programvare
Dersom barnet motorisk klarer å betjene én bryter,
vil hun kunne styre programvare både på Nivå I;
«trykke» og Nivå II: «velge» – hvis automatisk utsø-
king benyttes. Barnets forståelse for oppgaven vil
her være utslagsgivende: Med «ekspertens» forstå-
else for skanningssystemer vil det i utgangspunktet
være mulig å betjene all programvare ved hjelp av
én bryter. 

Hvis barnet kan benytte to brytere, vil hun kunne velge
mellom to figurer på skjermen (bryterne fungerer da mot hver
sin skjermhalvdel/figur) eller foreta valg mellom to eller flere
ved hjelp av selvdirigert utsøking. Denne skanningsteknikken
synes enklere å forstå enn den 1-bryterstyrte, men vil medfø-
re mange trykk og dermed være tidkrevende. Under samme
forutsetning som over vil all programvare kunne betjenes.

Hvis barnet motorisk kan mestre fem brytere, vil hun på sikt
kunne bevege seg fritt rundt på skjermbildet – i eget tempo –
ved hjelp av funksjonene knyttet til tastaturets «piltaster» (fire
retninger) og «linjeskifttasten» (valg). Barnet må utføre en del
trykk, men slipper her å benytte spesialprogrammer og en tid-
krevende skanningsteknikk. 

Mestrer barnet betjening av flere enn fem brytere, vil det
være aktuelt å velge trykkeplate som styringssystem (jf. s.
198) Bryterpunktene kan da tilpasses barnets motoriske fer-
digheter, både i form og størrelse. 

Hvilke typer valg barnet skal foreta fra trykkepla-
ten, vil avhenge av kognitive ferdigheter: Valget
kan være knyttet til en tegnet figur på overlegget 
– som animeres på skjermen ved utpeking – eller
innebære at tekst blir skrevet ved hjelp av overlegg
med bokstaver (ill. «IntelliKey» trykkeplate).

Hvis barnet skal benytte musedefinerte program-
mer, vil pekeskjerm (jf. s. 201) være enklest å for-

stå. Treffpunktenes størrelse, skjermbildets kompleksitet og
oppgavens vanskelighetsgrad vil avgjøre om programmet er
egnet for barnet eller ikke. 
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Om barnet aktiverer utilsiktet når hun strekker armene
frem eller beveger hånden over skjermen, kan peke-
hjelpemidler som rullemus eller joystickmus være alter-
nativer.

Pekehjelpemidlets størrelse og utforming, samt hensikts-
messige tilpasninger, vil være avgjørende for mestring.
Dersom barnet ikke klarer noen musetyper, vil neste valg være
5-bryterstyring av musefunksjonen. Kan barnet bare benytte
én eller to brytere, må det brukes hjelpeprogrammer som
emulerer78 musen (jf. s. 246).

Talehjelpemidler
Det finnes i dag en rekke talehjelpemidler på markedet. Ved
bruk av «talebokser» (elektronisk) må overleggene skiftes manu-
elt. Benyttes «talemaskiner» (datateknologi) vil skjermen barnet
velger fra, være dynamisk. Det vil si at skjermbildet endres
automatisk etter hvert som barnet trykker på skjermflaten. 

De enkleste «taleboksene» betjenes ved direkte styring; antall
valg begrenses til antall felt barnet motorisk kan treffe. 

Hvis barnet skal ha flere valg enn det antall bry-
tere/felt hun kan aktivere, må taleboks med skan-
ningssystem velges (ill. «TemaTaler» med lydforsterker
hengende rundt halsen). Talemaskiner vil ha begge
muligheter (valgteknikk stilles i programvaren). Enkelte
talehjelpemidler gir også mulighet for å styre marke-
ringslyset i de fire retningene med joystick. 

TILKOBLINGSENHETER

For å koble brytere til responsutstyret er det nødvendig med
tilkoblingsenheter. Disse er ulike, avhengig av om barnet skal
styre sansestimuleringsutstyr/leker, talebokser eller program-
vare. Tilkobling av brytere til elektrisk rullestol må gjøres i
samarbeid med forhandler. Disse firmaene har gjerne egne,
spesielt robuste styringssystemer, selv om enkelte rullestoltyper
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78 Emulere: etterlikne/erstatte.



har koblingsenheter som gjør det mulig å bruke ordinære bry-
tere. 

Den vanligste måten å brytertilkoble batteridrevne leker /
sansestimuleringsutstyr på, er å bruke en «lekekabel». Dette er
en ledning med bryterinngang (jack-plugg). I andre enden av
ledningen er en kontaktplate. Denne skal skyves inn mellom
batteriene. Platen kan klippes til slik at den passer. Det er ofte
plundrete å få skjøvet denne på plass. Det anbefales derfor
at hver leke har sin kabel, slik at det blir unødvendig å flytte
den fra leke til leke. 

Denne typen tilkobling gjør at funksjonsmåten blir
«hold inne» – i stedet for «på/av», som er den
egentlige virkemåten for batteridrevne leker. Bruk
av lekekabel er overflødig dersom pluggen er lod-
det rett i leken. Dette kan gjøres privat eller ved at
det søkes som spesialtilpasning. Noe utstyr selges
også ferdig tilpasset. 

For å forandre funksjonsmåten ved bryterstyring av
batteridrevet og elektrisk utstyr, finnes det ulike sty-
ringsbokser. Styringsboksen «Kari» gjør det mulig å
velge mellom funksjonene «hold inne», «på/av»
og «timer». Mulighet til nøyaktig tidsinnstilling er en
klar fordel, for eksempel når et leketog skal stoppe
på bestemte steder hver gang. 

Talebokser og talemaskiner har som regel integrer-
te plugger/porter for tilkobling av styringssystemet.
Enkelte talebokser har mulighet til å øke antall bry-
terinnganger ved bruk av Y-ledd79.

For styring av datamaskin finnes det spesialtastatu-
rer med bryterinngang eller egne koblingsbokser.
Hver enkelt bryter har forbindelse med en tast på
tastaturet (ill. viser tastaturet «Blekkspruten» som har
sju bryterinnganger). Programvaren barnet skal
benytte, avgjør hvilken tast bryteren skal erstatte. Er
du usikker, kan du prøve deg frem på tastaturet.
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79 Y-ledd: Mellomledd som gjør det mulig å koble to brytere til én inngang.



Ved 2-bryterstyring (selvdirigert skanning) vil som oftest
«mellomromstasten» være flyttbryter og «linjeskift» valgbryter.
Ved automatisk skanning vil barnets bryter vanligvis være
koblet mot «linjeskifttasten». Noen utenlandske bryterstyrte pro-
grammer opererer med tastene 1 og 2. Ikke alle tilkoblings-
enhetene gjør det mulig å plugge om bryterne uten at maski-
nen slås av. (Dette kan være årsak til at bryteren ikke virker.)

Trykkeplaten «IntelliKey» er i utgangspunktet et
alternativt tastatur med programmerbare felt/taster.
Platen kan imidlertid også fungere som en
koblingsboks mellom et dataprogram og én eller
to brytere. Styres et dataprogram med tastene
<mellomrom> og <linjeskift>, programmeres to felt
på platen med dette innholdet. Deretter knyttes bry-
ter 1 og 2 til hvert av disse feltene.

Illustrasjonen til høyre viser en datamaskin hvor det
er tilkoblet flere styringssystemer på én gang. Både
bryteren, trykkeplaten, musen og tastaturet kan her
benyttes parallelt. Dette innebærer at barn med
ulike behov kan styre samme program samtidig.

«Blekkspruten» finnes også som ren bryterboks
med åtte forhåndsinnstilte bryterfunksjoner: enter,
mellomrom, escape, tab, pil opp/ned og pil
høyre/venstre. Nye taster eller tastekombinasjoner
kan programmeres ved behov. PC-en må startes
på nytt dersom boksen skal omprogrammeres. 

«Symbi-Key» er ytterligere en bryterboks som kan
emulere taster på tastaturet. Boksen har åtte
bryterinnganger og kan programmeres mens
maskinen står på. Det er mulig å slå av taste-
repetisjon og å stille forsinkelse (tremorkontroll)
via boksen. 

«Joy Box» gjør det mulig å erstatte spillejoystick
med opptil åtte brytere. På den måten kan vanlige
dataspill bryterstyres. Sammen med programmet
«Joy Sim» gjør boksen det mulig å erstatte tastatur-
taster eller vanlig musefunksjon med brytere. Bok-
sen kan koples til USB-port og gameport.
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Til enkelte berøringsbrytere finnes det koblingsbok-
ser hvor trykkfølsomheten kan stilles inn. Disse kan
også gi auditiv tilbakemelding ved aktivering. Bil-
det viser «Taction pads». To brytere kan kobles til
boksen. For å aktivere kreves et vanlig fuktighets-
nivå i huden.80 Boksen gjør det også mulig å stil-
le inn funksjonsmåten.

BRYTERE

Det finnes mange forskjellige typer brytere med
helt ulik utforming. Som nevnt i kapittel 6 må det
være samsvar mellom bryterens egenskaper og
barnets betjeningsmåte. Vi har her valgt å beskri-

ve et utvalg brytere i gruppene: trykke- og berøringsbrytere,
brytere med fast grep og andre brytere. I beskrivelsene av
bryternes funksjonsmåte og egenskaper blir også spesielle
hensyn drøftet i relasjon til barnets betjeningsforutsetninger. 

Trykkebrytere
Trykkebrytere finnes i et utall variasjoner med hensyn til form,
størrelse, trykkraft og tilbakemelding (auditivt ved klikk, taktilt
ved spesielle overflater, kinestetisk ved at bryteren har en
bevegelseslengde og visuelt med lys). 

Her er vist et lite utvalg, gradert etter trykkraft:

«Mikrolett», 10 g, liten m/klikk, godt egnet der mange bry-
tere skal settes sammen og barnet har begrenset bevegelses-
område.

«Flat platebryter», 50 g, uten klikk, ingen bevegelseslengde i
bryteren. Den er lett å plassere fordi den bygger lite i høy-
den.

«Dergonikk 1-bryter» m/klikk. Liten trykkraft (gram ikke opp-
gitt av firma) og ingen harde kanter. Svanehalsen er beve-
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80 Mange av barna i målgruppen har for lavt fuktighetsnivå og kan derfor ikke
bruke disse padsene.



gelig. Dette kan føre til at bryteren lett kommer ut av posisjon,
men det er mulig å skru av stativet slik at bryteren kan gis et
mer stabilt feste. Denne kan brukes for hode, hånd, kne og
så videre. Fordi kulen ytterst ligger inni en hylse, er bryteren
lite egnet som hakebryter for barn som sikler.

«Jelly Bean», 70 g, mellomstor m/klikk, finnes i mange far-
ger. Tilbehør: Gjennomsiktig plastlokk for plassering av «mer-
kelapp». Stativ for sammenstilling av flere brytere (se lenger
ned). Kan festes på justerbart stativ for blant annet hodebe-
tjening (jf. s. 207). 

«Specs», 80 g, liten m/klikk. Tilbehør: Festemulighet for bord
(plate) og kropp (velcrobånd). Kan festes på justerbart stativ
for blant annet hodebetjening. 

«Big Red», 125 g, stor m/klikk. Tilbehør: Plastlokk for plas-
sering av «merkelapp». Bryteren kan festes på justerbart sta-
tiv som «Jelly Bean».

«Håndbryter Zygo», 150 g, solid m/tydelig klikk, tåler hardt
trykk, gummiert overflate som gir mykhet og friksjon.

«Joggle», trykkraften kan stilles fra 200 g til 1,5 kg og har 15
innstillingstrinn. Justering skjer ved at den fargede toppen rote-
res. Bryteren kan imidlertid ikke «låses» i den trykkraftposisjon
som er funnet riktig. 

Enkeltbrytere vil kunne festes sammen i gruppe. Det er utvik-
let standard holdere for å sette sammen to eller fire «Jelly
Bean»-brytere. For noen barn vil imidlertid metallkantene virke
skarpe. Problemet kan unngås ved at stativet felles ned i bor-
det, i polyetylenskum eller annet (jf. s. 209). 

«Stjernebryter» (5-tasten) er et annet eksempel på en sammen-
satt bryter. Plasseringen som bryterne har her, er spesielt godt
egnet ved bryterstyring av mus, idet formasjonen fungerer
som en støtte for de fire retningene. Denne er kun kompatibel
med datateknologisk utstyr.
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Brytere med fast grep
Klemmebrytere finnes med ulike diametere og
utforminger, men har ikke auditiv tilbakemelding.

Kulen på «Dergonikk 2-bryter» kan skiftes ut med et håndtak
som gir et tverrgrep. Aktivering skjer ved å dra/skyve bryter-
spaken til hver ende av slissen. Aktiveringspunktene bør mer-
kes med symboler i samsvar med valgt responsutstyr.

Bryterprototypen nedenfor er under utforming ved SUITE til
bruk i utprøvingssammenheng. Denne prototypen har mange
innstillingsmuligheter. En tilsatsplate med utsparing for barnets
kropp kan skrus fast på et bord, fortrinnsvis et som er høyde-
og vinkelregulerbart. To skinner, én for hver hånd/arm, kan
festes fleksibelt etter hvilken avstand de skal ha til barnets
kropp. Skinnene kan eventuelt skråstilles. Håndtak med grep
tilpasset barnet kan beveges bortover skinnene. På skinnene
plasseres også brytere som aktiveres når håndtaket berører
bryteren. På denne måten kan barnet aktivere opp til fire bry-
tere. Dersom ett av håndtakene bare skal ha støttefunksjon,
kan det fastmonteres på skinnen.
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Andre brytere
Det finnes et utall andre brytertyper. De mest vanlige er vippe-
brytere, sug- og blåsbrytere, tiltbrytere og muskelsensorbrytere.

«Vippebryter Zygo», bryteren utløses ved at bladet
bøyes eller bites i. Finnes i to ulike lengder. Uten
klikk. Tilbehør: Festestativ.

«Flex», med integrert rørfeste, uten klikk. Bryteren
har en liten bevegelseslengde med litt motstand, til-
svarende bevegelse gjennom «kram snø».

«Sug- og blåsbryter», uten klikk. Bryteren kan benyt-
tes med én eller begge funksjoner (1- eller 2-bryter).

«Tiltbryter» eller stillingsbryter aktiveres når bryteren
beveges opp til en bestemt vinkel i retning fra hori-
sontal til vertikal stilling. Den kan eksempelvis fes-
tes på hodet med hodebånd når barnet ligger på
magen på skråpute. Når barnet løfter hodet, er
bryteren aktivert og responsen igangsettes. Tiltbryter anses
som vanskelig for barna i vår målgruppe fordi den ikke har
noen form for tilbakemelding i bryteren (jf. s. 194).

«ILB-bryterboksen» har tre ulike sensorer: infrarød
sensor, lydsensor og berøringssensor.81 På et tidlig
nivå vil lydbryteren være mest aktuell fordi de øvri-
ge sensorene kan være vanskelige å forstå på
grunn av dårlig taktil tilbakemelding. Lydbryteren
reagerer på lyd eller stemme fra barnet (tale er ikke
nødvendig).

«Muskelsensorbryter» aktiveres ved at to elektroder som er fes-
tet på kroppen, registrerer en viljestyrt muskelsammentrekning.
Denne typen brytere er svært vanskelig å få til å fungere for
barn med en så sammensatt problemstilling som våre barn har. 
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81 Infrarød sensor aktiveres ved at den infrarøde strålen brytes. Lydsensoren rea-
gerer på lydimpulser. Berøringssensor aktiveres ved hudkontakt, dvs. at det
ikke er nødvendig å trykke. Følsomheten på sensoren kan stilles.



Bryterens funksjonsmåte
Det er i hovedsak tre funksjonsmåter som benyttes ved akti-
vering av elektronisk utstyr: «timer» for tidsavgrenset
respons, «hold inne» med vedvarende respons, og
«på/av»-funksjon. Hvilken form som egner seg best, vil
avhenge av barnets kognitive nivå, dets motoriske ferdig-
heter og responsutstyrets egenart. Innstilling av funksjonsmå-
te etter om det er batteri- eller strømdrevne leker, sansestimu-
leringsutstyr eller andre elektriske artikler, lar seg enkelt ut-
føre ved hjelp av en styringsboks.

a) «Timer»
Med «timer»-funksjon kan den tid responsen skal virke, stilles
inn. Barnet setter i gang responsutstyret ved å aktivere bryte-
ren. Responsen/leken vil være virksom den fastsatte tiden.
Barnet må igjen aktivere bryteren for å sette i gang responsen
på nytt. Bevegelseskravet karakteriseres som «trykk – slipp».

b) «Hold inne»
Det er gjerne denne funksjonen brytere har når
de kobles direkte mot en leke. Leken går så
lenge bryteren holdes inne, og stopper når bar-
net slipper. Vi kjenner funksjonen fra elektrisk
verktøy: bor, sag, brødskjærere og så videre. 

Funksjonen benyttes ved styring av elektrisk rullestol. Bevegel-
seskravet karakteriseres som «trykk – hold – slipp».

c) «På/av»
Denne funksjonen finner vi i daglig bruk, som
lysbryter, bryter på komfyr eller på TV/musikk-
anlegg. Det første trykket setter i gang respons-
utstyret. Responsen pågår til barnet trykker en
gang til. Bevegelseskravet karakteriseres som
«trykk – slipp» «trykk – slipp».

Det er viktig å være bevisst hvilken bryterfunksjon som intro-
duseres for barnet, og å kjenne barnets muligheter til å forstå
funksjonen. Er barnet på et tidlig kognitivt nivå, bør hun få
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holde på med én funksjonsmåte over tid. Dersom det er
ønskelig å bruke en ny type funksjon, må barnet gis anled-
ning til å få erfaring med den nye situasjonen. På et senere
stadium kan det være aktuelt for barnet å beherske alle disse
tre funksjonsmåtene. 

Logisk kan vi tenke oss at rekkefølgen fra det enkleste til det
mest kompliserte vil være: timer � hold inne � på/av.
Sekvensen vil være gyldig både på det kognitive og det
motoriske planet, men dette må ikke oppfattes for rigid.
Noen barn vil se en direkte sammenheng mellom at bryteren
holdes inne, og at responsen pågår samtidig. Da vil «hold
inne»-funksjonen være enklere å forstå enn «timer»-funksjonen. 

«Timer»-funksjon kan være aktuell å velge

• når barnets evne til å ta initiativ skal kartlegges, eksem-
pelvis ved å la barnet være overlatt til seg selv med en
antatt motiverende respons koblet til bryteren;

• når barnet har vanskelig for å slippe bryteren igjen. Ved
at leken stopper av seg selv, hindres responsen i å fortset-
te lenge etter at barnet har mistet interessen;

• hvis målet senere er at barnet skal kunne benytte pro-
gramvare som responsutstyr.

Funksjonen «hold inne» vil være aktuell dersom hensikten med
trening av styringsformen i neste omgang er å manøvrere en
elektrisk rullestol. Er målsettingen derimot å skulle håndtere en
kassettspiller, videospiller eller TV, vil «på/av»-funksjon være
det mest nærliggende valget.

Egenskaper ved bryteren
I tillegg til funksjonsmåte har egenskaper som tilbakemelding,
form, størrelse, motstand, bevegelseslengde og merking betyd-
ning for om barnet skal kunne mestre aktiveringssituasjonen.

Tilbakemelding i bryteren
Spesielt på et tidlig nivå og ved sansetap, men også rent
generelt, er det ønskelig at bryterne gir en klar tilbakemel-
ding ved aktivering. De fleste brytere gir en liten auditiv
tilbakemelding i form av en klikklyd når de aktiveres. Noen
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brytere gir en taktil tilbakemelding ved at bryteren for
eksempel «går i bånn», gir ekstra motstand eller at det kjen-
nes et «hakk». 

Vi har bare sett én bryter som gir tilbakemelding i form av
lyssignal. Spesielt er dette aktuelt ved en av/på-funksjon, for
eksempel ved aktivering av «Akka»-platen. Bryteren på bildet
lyser når barnet trykker, og er slukket når barnet ikke berører
bryteren. Den visuelle tilbakemeldingen kan støtte barnets for-
ståelse for selve trykket. 

En «stillingsbryter» er et eksempel på en diffus bryter uten
tilbakemelding. Ved bruk av denne bryteren er det viktig at
utprøveren undersøker om barnet trenger hjelp til å forstå
hvilke bevegelser som utløser bryterfunksjonen. Når barnet
har denne forståelsen, kan det være nok at utløsning av
responsen forteller at bryteren er aktivert. 

Argumentet for å velge en bryter med diffus tilbakemelding
må være at den har noen fortrinn for det enkelte barnet, for-
trinn det ikke er mulig å finne ved brytere med tydelig tilbake-
melding. 

Utforming av bryteren
Ved valg av bryterens utforming må det tas spesielt hensyn til
barnets aktiveringsmåte og plasseringen av de ulike elemen-
tene i oppsettet.

Ved hodebetjening er det spesielt viktig å unngå harde kan-
ter/flater som kan utløse smerte. Ved hakebetjening må bry-
teren som regel også tåle fuktighet fra sikling. Ved bordplas-
sering kan høyden på bryteren skape problemer når at bar-
net skal kunne hvile underarmene på bordplaten. 

Noen brytere er hengslet slik at det kan være vanskelig å
utløse bryteren ved trykk nær hengslene. På et tidlig nivå er
det viktig å velge en bryter som virker likt – uansett hvor på
flaten barnet treffer. Brytere av samme type kan virke noe for-
skjellig med hensyn til utløsningsmekanismen. De bør derfor
undersøkes med dette for øye, før de gis til barnet.
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Størrelse 
Det er ikke alltid en stor bryter er best egnet for barn med
motoriske problemer. For å unngå at barnet går inn i et møns-
ter med massebevegelser, er det, som tidligere nevnt, en for-
del med små og isolerte bevegelser. 

En liten bryter vil også gjøre det lettere å få plass til flere bry-
tere i tillegg til annet utstyr som barnet kan ha behov for. Der-
som barnet kun skal ha én eller to brytere, vil dette være av
mindre betydning. Men for et barn som skal benytte direkte
valg mellom mange alternativer, er det et poeng å finne ut
hvor små brytere/felt hun kan betjene. 

Dersom det arbeides med å opprette forståelse av årsak/virk-
ning, bør bryteren være spesielt tydelig for barnet. Bryterens
størrelse kan ha betydning i denne sammenhengen, men val-
get av farger eller andre sansestimulerende effekter kan være
like viktig.

Som hovedregel kan man si at bryteren bør være så liten som
mulig, uten at det går ut over barnets evne til motorisk å akti-
vere den, eller å bli oppmerksom på den.

Motstand og bevegelseslengde i bryteren
Selv om det etterstrebes å bruke små bevegelser, kan dette
være umulig for en del av barna. For barn som har best kon-
troll over store bevegelser og vanskelig kan avpasse kraften i
brytertrykket, vil det være en fordel med en lang bevegelses-
lengde/vandring og noe motstand i bryteren. Bryteren bør
også tåle hard behandling. Det gjelder spesielt brytere som
plasseres ved føttene. 

Bruk av merking, farger og effekter
Barn som kan se bryteren, kan ha
nytte av en visuell merking som gjør
det enklere å forstå sammenhengen
mellom bryteren og responsen. En
slik merking vil også kunne tjene
som forberedelse i bruk av symboler
for kommunikasjon.
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Dersom barnet ikke har forstått årsak/virkning, kan bestemte
farger/effekter bidra til at barnet blir motivert for å trykke. En
mulighet er å feste skimrende/reflekterende kontaktpapir82

på bryterens overflate. 

Brytere som barnet ikke kan se, kan eventuelt merkes taktilt for
å gi gjenkjennelse ved bruk av berøringssansen. Dette gjelder
spesielt håndbrytere. I tillegg til den taktile stimuleringen bry-
teren i seg selv gir, kan det gis ulik taktil stimulering ved å feste
«sandpapirtape», skinn og liknende på bryterens overflate. 

Eksempler på oppsett ved bryterstyring 
Følgende bilder viser ulike bryterplasseringer. De er hentet fra
utprøvingssituasjoner. Erfaringene ble brukt i diskusjonen om
hvordan et oppsett bør være for det enkelte barn.

Håndbetjening av én bryter
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«bøye ned eller skyve frem» «bøye opp eller dra til seg»

«innadrotere eller skyve inn mot midten» «utadrotere eller skyve ut til siden»

82 Forhandlereksempel: Amajo AS.



Håndbetjening av to brytere

To brytere, hånd og lyd

Hodebetjening 
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Én bryter på hver side av hånd. 
Hva blir bevegelsen?

To brytere fremfor høyre hånd. Vil han hvile under-
armen mot bordplata/underlaget?

Én bryter på siden av hodet. Støttehåndtak til begge
hender på tvers foran kroppen kan gjøre det lettere å
holde hodet i midtstilling. Et provisorisk polster forhin-
drer at barnet slår seg.

Her prøves en bryter med «kuleledd» på hver
side av hodet. Denne type bryter plassert slik er
vanskeligere å bruke til programstyring hvor
bevegelseskravet er «trykk – slipp», enn en tryk-
kebryter. Manglende klikklyd gjør det også van-
skeligere å finne en  hensiktsmessig bevegelses-
strategi. Vi vurderer denne type bryter som bedre
egnet til hakeplassering eller funksjonsmåten
«hold inne».

Bildet viser en utprøvingssituasjon med tanke på fremtidig
kjøring av elektrisk rullestol. Dataprogrammet «Patagonia»
benyttes. Gutten klemmer/holder inne håndbryteren for å få
figuren til å bevege seg rundt i landskapet. Aktivering av en lyd-
bryter får mannen til å skifte retning. Mikrofonen kan festes litt
til siden for strupehodet.



TRYKKEPLATER

Trykkeplate83 er et alternativ til datamaskinens tastatur. «Intel-
liKey»84, «Universal», «Flexiboard» og «Concept Keyboard»
er alle plater som er tilgjengelige på det norske markedet.
Funksjonen er den samme for alle, men hver plate har sine
spesielle trekk. 

Generelt for platene er at de har programmerbare, trykkføl-
somme taster/ruter. Noen plater finnes i to formater, A3 og A4.
Ved hjelp av platenes oppsettprogram er det mulig å definere
innholdet i hver enkelt rute (totalt 128) eller grupper av ruter (felt),
slik at antall, størrelse og plassering av feltet tilpasses barnets
kognitive og motoriske ferdigheter.

Feltinndeling kan foretas ut fra standardinndelinger (2-4-8-16-
32-64) eller defineres fritt med hensyn til størrelse og plassering. 

Innholdet i en rute eller et felt kan være én
av tastene på tastaturet, tastekombinasjo-
ner, ett ord eller en lengre setning som
skrives på skjermen når barnet trykker.
Feltet kan også inneholde et filnavn som
henter opp et bilde, en tegning, en vide-
osekvens og/eller tale/lyder som ligger
lagret i maskinen (ill. «Flexiboard»). 
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83 Trykkeplate: også benevnt «trykkebrett» eller «styreplate».
84 Til denne platen er utviklet gode verktøyprogrammer («OverlayMaker», «Intelli-

Pics», «ClickIt»). Videre er det produsert ferdige overlegg til kjente program-
mer (f.eks. «Tenketing», «Rommet med det rare i», «Mettes Mattefjøs»). Både
programvaren og overleggene retter seg mot småbarn/førskolebarn og kan
således være egnet for en del barn i målgruppen.

Her prøves «Dergonikk 
1-bryter», først på den
ene siden og så én bryter
på hver side av hodet.
Det bevegelige svane-
hals-festet er fjernet og
erstattet med ett stativ som
forhindrer at bryteren sky-
ves ut av posisjon. Bryte-
ren er provisorisk festet på stativet med borrelås. Spesielt fordi barnet ikke ser bryteren er det viktig med
god tilbakemelding. Denne bryteren krever liten trykkraft og har en tydelig klikklyd. Den harde og for-
holdsvis lille treff-flaten mot hodet gjør at barnet får taktil hjelp til å lokalisere bryteren. Det blir da lettere
å finne ut hvilken bevegelse som kreves for å aktivere.



Feltene kan inneholde makroer (flere kommandoer etter hver-
andre) som innebærer at barnet selv kan hente opp og star-
te utvalgte programmer med ett trykk.

Barnet forholder seg til overlegget – det
vil si et papirark som legges oppå pla-
ten – med opptegning av de definerte
feltene. Innholdet i feltet kan være sym-
bolisert ved hjelp av bilder, tegninger,
symboler, bokstaver eller tall (ill. «Con-
cept Keyboard»).

Det følger som regel en del ferdige over-
legg ved kjøp av platene (bokstaver, tall
og piltaster). Egne pakker med overlegg
kan også kjøpes separat. Illustrasjonen
til høyre viser trykkeplaten «IntelliKey»
med ferdiglaget overlegg for program-
met «Tenketing 1 – Tralletrollet» (et
musikkprogram). 

Det vanligste er imidlertid at man selv ønsker å definere de
feltene som skal være aktive, og utarbeide overleggene i tråd
med disse. Platen tilpasses barnets motoriske funksjon. Der-
som barnet ikke når platens øvre del, kan trykkefeltene
avgrenses til det området hun kontrolle-
rer. Selve utformingen av overlegget kan
foregå på skjermen ved hjelp av et verk-
tøyprogram. Overlegget tas ut på farge-
skriver og kan med fordel lamineres med
tynn plast – om ikke barnet har svært
liten muskelkraft.85

Fordelen med trykkeplatene er den store
fleksibiliteten. Platene gir imidlertid liten
respons på trykket utover et svakt «knepp»
når rute/felt aktiveres. Standardinndelte
fingerguider i polykarbonat86 er tilleggs-
utstyr som kan kjøpes. Fingerguider kan også utformes spesielt
etter behov. Hvis håndfunksjonen er for upresis, vil bruk av
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85 Overleggene for de fleste trykkebrettene er større enn A4. Det lønner seg der-
for å gå til anskaffelse av en fargeskriver som gir utskrift i A3-format.



panne- eller hakepinne kunne være et alternativ om hodekon-
trollen er forholdsvis god. Det er sjelden barna i vår målgrup-
pe kan benytte munnpinne.

I tillegg til å være en erstatning for tastaturet kan platen også
benyttes som hjelpemiddel i et tilrettelagt pedagogisk opp-
legg. Barnet kan for eksempel trykke på et fotografi av en bil
på overleggsarket og få se PCS-symbolet av «bil» på skjer-
men, samtidig som ordet uttales. Eller barnet trykker på sym-
bolet for svømme, og et videoopptak fra «svømmingen» kjø-
res på dataskjermen. Små konkreter (lekedyr, dukkehusmøbler
etc.) festet til et plastlaminert «tomt» overlegg, er også prøvet
med positivt utfall for noen barn: Barnet trykker på lekekatten
på platen og får se bilde av katten sin og høre den mjaue.

Det finnes standardhjelm med innstil-
lingsmuligheter for hakebetjening (ill.)
For øvrig er det vanlig å bruke ortope-
diske verksteder til å lage hjelmer med
pannepinne.87 Enkelte ergoterapiavde-
linger vil også kunne lage spesialtilpas-
set pannepinne.

Både festepunktet og pinnens vinkel må ta utgangspunkt i
barnets hodebevegelse (jf. s. 147). Jo tettere pinnen er plas-
sert på barnets hode, jo enklere vil det være for barnet å
benytte den som trykkeredskap. Mange stillbare ledd og
lange rør kan lett gjøre at utstyret beveger seg under betje-
ning. Dette vil gjøre det vanskeligere for barnet å oppnå nød-
vendig stødighet.

REDSKAP FOR UTPEKING I PROGRAMVARE

De fleste dataprogrammer som lages for barn generelt, styres
i dag ved hjelp av mus. Videre finnes det en rekke typer mus
å få kjøpt i vanlig handel – også noen utviklet med tanke på
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86 Polycarbonat/Leksan: Et gjennomsiktig plastmateriale som ikke sprekker når
man borer eller skjærer i materialet (i motsetning til pleksiglass).

87 En for oss kjent bruker har god erfaring med en støpt form som pinnen er fes-
tet i. Formen – som er et avtrykk av brukerens panne/tinninger – er laget av
tannlege og tekniker.



at brukerne kan være små barn. Skal imidlertid barn med
store motoriske hemninger mestre musestyring, vil det i de fles-
te tilfeller være behov for spesialtilpassede musetyper eller
alternativer til musen som hjelpemiddel for utpeking. 

Pekeskjerm
Pekeskjerm er i utgangspunktet en type mus, men behand-
les her spesielt. Denne typen skjermer er det mest direkte
og raskeste hjelpemidlet for aktivering av et dataprogram.
Skjermen kan være en integrert del av datamaskinen,
innebygd i monitoren eller montert på dataskjermens
front. De nyere pekeskjermene er flate og plassert i et
stillbart stativ.

Styringssystemet forutsetter på enkleste nivå at barnet moto-
risk kan trykke på skjermen. Berøring hvor som helst i
skjermbildet kan gi ønsket respons. Ved mer kompleks sty-
ring – eksempelvis når barnet skal velge mellom flere figu-
rer – kreves det at hun motorisk kan trykke med én finger,
og at hun mestrer øye/hånd-koordinasjon. Dersom barnet
har problemer med å isolere én finger for utpeking, kan en
løsning være at hun benytter en tilpasset håndpinne even-
tuelt en spesialvott eller håndskinne. Har barnet god balan-
se, samt styrke og kontroll av nakkemuskulaturen, kan pan-
nepinne benyttes som hjelpemiddel når det kreves presi-
sjon.

Pekeskjerm kan i utgangspunktet benyttes til alle musestyrte
programmer, men styringssystemets egnethet minsker når
skjermkompleksiteten øker og trykkpunktene blir små.

Ulike musetyper
Musestyring stiller store krav til øye/hånd-koordinasjon. I
motsetning til styring med pekeskjerm – hvor barnet kan jus-
tere fingerens bevegelse direkte i forhold til figuren på skjer-
men – må barnet her rette fokus mot musemerket (markøren)
og dermed bevege hånden uten å benytte synets hjelp. 

Et stadig tilbakevendende problem er at musemerket er for lite
og beveger seg for fort over skjermbildet. I en del program-
mer vil også musemerket forsvinne ut over skjermkantene slik
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88 Fremgangsmåte: Velg INNSTILLINGER på START-menyen, velg KON-
TROLLPANEL, velg ikonet for MUS («endre museinnstillinger»). Her kan
KNAPPER, PEKERE, BEVEGELSE og FUNKSJONER stilles.

at barnet ikke lenger kan orientere seg i bildet. Barnet mister
da kontrollen, og treningen blir fort ulystbetont. Dersom pro-
grammet er laget for Windows, er det mulig å skifte ut muse-
pilen til et annet musemerke (eksempelvis en pekehånd),
musefarten kan stilles til «langsom», og funksjonen for venstre
museknapp kan flyttes til den høyre.88

Tradisjonell mus
Den tradisjonelle musen (optisk mus / mekanisk mus med kule
på undersiden) er den motorisk vanskeligste musen å betjene,
fordi barnet gjerne intuitivt griper musen med tommelfingeren
på ene siden og de øvrige fingrene samlet på den andre. 

Dette grepet fører til at det blir vanskelig å løsrive peke-
fingeren for trykk på museknappen når merket står på ønsket
sted. Har barnet i tillegg problemer med rotasjon i hånd-
leddet, vil musen bli liggende på tvers (med ledningen ut i
sideretning), med det resultat at musemarkøren ikke «opp-
fører seg» som den skal. Musen over er spesielt laget for en
liten barnehånd.

Rullemus

En forstørret rullemus vil vanligvis være enklere å betjene enn
tradisjonell mus. Denne musetypen har en sokkel stående støtt
på bordet med en kule liggende på toppen. Rullemusen kre-
ver derfor ingen gripefunksjon. Kulen kan beveges med fing-
er, hånd eller fot. Musen finnes i forskjellige størrelser og utga-
ver. Har barnet problemer med å kontrollere kulen, kan
musesteg og musefart reguleres slik at utslaget på skjermen
blir mindre enn det bevegelsen normalt skulle tilsi. Rullemus



gjør det mulig å benytte begge hender ved styring – om bar-
net har tilstrekkelig kontroll – én hånd beveger kulen, den
andre betjener knappen.

Joystickmus

For andre barn vil det være mer aktuelt å velge en joystick-
mus. Som de øvrige musetypene finnes denne i diverse utfor-
minger. Tilpasning av spakens/håndtakets størrelse og utfor-
ming kan være aktuelt (ill. 1–3: «Penny&Giles», ill. 4:
«Handy Joystick»).

Illustrasjonen viser ulike typer grep fra
«Penny&Giles». Det kan velges mellom
kuler i ulike størrelser, skumgummiballer,
sylindre, tverrgrep og så videre. Det er
imidlertid viktig at håndtaket står fast på
«styrepinnen» og ikke dreier rundt når
barnet beveger joysticken. 

Hodemus
Hvis ingen av hendene kan benyttes, er det mulig å legge sty-
ringen til en hodemus. Denne kan bestå av en hodebøy-
le/brillestang påmontert en infrarød sender, samt en kontroll-
enhet som plasseres på toppen av skjermen. 

Alternativet er en mottaker festet på skjermen. Mottakeren
leser reflekser fra en liten fluorisert klebelapp festet til barnets
panne, pannebånd, brille eller annet (ill. «Head Mouse»).
Museknappfunksjonen er vanligvis lagt til en ekstern bryter
som tilpasses det enkelte barnet. Funksjonen kan også legges
til en visuell «knapp» i skjermbildet. Knappen utløses når bar-
net peker ut symbolet.

203

8 STYRINGSSYSTEMER



Enkel piltastmus
Denne musen beveger musemerket over skjermbildet på
samme måte som når piltastene på tastaturet benyttes. Barnet
kan her flytte markøren vertikalt og horisontalt, men ikke dia-
gonalt på skjermen. 

Dersom de fire pilfeltene er for små, eller museknappen for
vanskelig å nå, kan egnede brytere kobles til hvert av trykk-
feltene på piltastmusen (jf. jackplugg-innganger i forkant av
musen). Piltastmusen finnes også med åtte retningsfelt og en
valgtast (9-tast). Er bryterfeltene for små, kan piltastmus lages
ved hjelp av en trykkeplate. Her kan feltenes størrelse og
plassering tilpasses barnets motoriske ferdigheter ved utfor-
ming av overlegget.

Ulike funksjoner ved musestyring
Venstre museknapp har vanligvis tre funksjonsmåter: «Klikk»
innebærer at museknappen trykkes inn og slippes igjen. I de
fleste programmer for barn betyr dette trykket at noe er valgt.
Med «dobbeltklikk» menes at knappen skal trykkes og slippes
to ganger innenfor et gitt intervall. Hvor raskt på hverandre
klikkene må komme, kan stilles inn.89 Denne trykkteknikken
ses sjelden i barneprogrammer. Den siste aktiveringsmåten er
«trykk – dra – slipp» som betyr at museknappen skal trykkes
og holdes inne mens musemerket beveges. Når ønsket posi-
sjon er oppnådd, slippes museknappen opp igjen. Denne
funksjonen brukes vanligvis når en strek skal tegnes eller
objekter skal flyttes rundt på skjermen. 

Dra-funksjonen vil være automatisk forvalg i vanlig program-
vare. Dersom barnet ikke mestrer denne sammensatte moto-
riske handlingen, kan funksjonen endres i Windows til «klikk
på» – flytt musen – «klikk av» (jf. ClickLock). I et tegneprogram
vil da første klikk angi startpunktet for streken. Musemerket vil
tegne inntil barnet igjen klikker med museknappen. Pennen vil
da «være oppe», og barnet kan flytte seg til et nytt sted – uten
strek. Problemet her er at barnet ofte glemmer å «klikke stre-
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89 Fremgangsmåte: Velg INNSTILLINGER på START-menyen, velg KON-
TROLLPANEL, velg ikonet for MUS («endre museinnstillinger»). Her kan
KNAPPER, PEKERE, BEVEGELSE og FUNKSJONER («ClickLock»)



ken av» før hun flytter seg til et annet sted på skjermen. Resul-
tatet blir at den planlagte forflytningen blir tegnet som en fort-
settelse av foregående strek.

I bildelageprogrammet «Utelek» har designeren
unngått dra-funksjonen. Barnet klikker et objekt «på»
(objektet fester seg til musemerket) for så å klikke
det «av» igjen ved ny plassering. Ved «klikk på» vil
figuren erstatte musepilen, det vil si at figuren erstat-
ter musemerket til figuren «klikkes av» igjen.

Dersom det er behov for at barn og voksne har
hvert sitt pekehjelpemiddel til samme maskin (eksempelvis
kulemus / vanlig mus), er dette mulig ved hjelp av produktet
«Y-Mouse»90. I innlæringsfasen kan det være hensiktsmessig
med to mus. Dersom barnet opplever styringen som vanske-
lig, kan hjelperen overta noe av funksjonen slik at barnet ikke
mister motivasjonen. 

UTILSIKTET AKTIVERING 

Det er et motsetningsforhold mellom kravet til lett tilgang til
bryteren/styringssystemet og utilsiktet aktivering. Hvis proble-
met oppstår, kan det hjelpe å plassere bryteren litt lenger
vekk fra barnet. Dette kan imidlertid føre til at barnet må
bruke uforholdsmessig mye energi på å aktivere. Det kan der-
for være hensiktsmessig med spesielle tilpasninger.

Ved håndbetjening kan en nedfelling av
styringssystemene tjene som skjerming.
Hvis barnet skal benytte to eller flere bry-
tere, kan det være en løsning å plassere
bryterne med større innbyrdes avstand. 

Et vanlig problem ved bruk av håndbe-
tjening på trykkeplate er at barnet støtter
seg på selve platen og dermed risikerer
å aktivere et uønsket felt. Dette skjer
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90 Forhandlereksempel: Microdaisy AS.



også ved bruk av direkte valg på talehjelpemidler og berø-
ringsskjerm. Bruk av fingerguide kan avhjelpe problemet.
Standard fingerguider kan kjøpes fra forhandler av utstyret.
Skjermingsplatene kan også spesialtilpasses etter tegning
eller lages selv i polykarbonat.91

Fingerguide kan også brukes på berøringsskjerm, men for-
drer da fast plassering av treffpunktene – noe som igjen
begrenser valg av programvare. En mer vertikal stilling av
selve hjelpemidlet kan minske utilsiktet aktivering, men gjør
det vanskeligere å gi barnet underarmsstøtte. 

Det er vanskelig å skjerme brytere ved hode- og fotbetjening.
En del hjelpemidler har imidlertid mulighet for innstilling ved
at bryteren må holdes inne en viss tid før den utløses (tremor-
kontroll). Denne muligheten finnes i enkelte talemaskiner, elek-
triske rullestoler og i programvare designet for bryterstyring.
Tremorkontroll kan også stilles i Tilgjengelighetsfunksjoner i
Windows. 

PLASSERING 

Hovedregelen er at plassering av styringssystemet avpasses
til den bevegelsen som ønskes brukt, ønsket aktiveringsmåte
og treffpunkter på kroppen (kapittel 6). Likevel må den valg-
te plasseringen prøves ut og evalueres i praksis. Vi minner i
denne forbindelse om at det må tas hensyn til barnets syns-
funksjon både ved plassering av styringssystem og respons-
utstyr.92

Ved håndbetjening kan det være nyttig å avmerke barnets
bevegelsesområde på bordplaten, eventuelt på et stort papir-
ark. Bruk av rutenett kan være egnet for å lokalisere plasse-
ringen som er benyttet i den enkelte utprøvingssituasjonen.
Det er som sagt ønskelig at barnet har underarmsstøtte ved
håndbetjening. Her kan løsningen være å felle styringssyste-
mene ned i bordplaten eller å plassere dem skrått/vertikalt.
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91 Fingerguide: Kan lages etter tegning av bl.a. Nesodden Lettindustri AS.
92 Vanlig regel er at barnet skal se rett frem eller skrått nedover på responsut-

styret. Hun skal ikke måtte bøye hodet bakover eller heve blikket over hori-
sontal linje.



En skrå plassering vil også gjøre at bryteren lettere kommer i
synsfeltet til barnet. 

Ved bruk av berøringsskjerm kan små flater være vanskelige
å treffe. Den vedvarende løftebevegelsen av armen opp mot
en vertikal skjerm er fysisk trettende. Alternativet vil være å
vinkle skjermen nærmest horisontalt, eventuelt felle den ned i
bordplaten. Ved denne typen plassering bør skjermen for-
trinnsvis være flat og ha god bildekvalitet slik at refleks fra
takbelysning ikke forstyrrer. Det kan være hensiktsmessig å
hindre lysreflekser ved å forandre rommets lysforhold eller
benytte lysskjerming. Standardbord med brønner for nedfel-
ling av skjerm fungerer dårlig fordi avstanden mellom bord-
kanten og skjermen er for lang for korte barnearmer. 

Ved hodebetjening av brytere blir noe av utfordringen å finne
den avstanden som barnet mestrer, men som likevel er stor
nok til at barnets bevegelser ikke utløser bryteren utilsiktet.
Plasseringen må tilpasses nøye med hensyn til vinkel, ønsket
bevegelse og treffpunkter for å hindre at barnet skader seg
på bryteren eller bryterfestet. 

Ved fotbetjening kreves det spesiell vurdering av barnets
understøttelsesmuligheter. En god bordplate kan gi barnet
mulighet til å kompensere ved å støtte seg ekstra på armene.
Dette gjelder spesielt i rett og forovertippet sittestilling. Utfor-
ming og plassering av brytere, fotbrett og eventuell sporing
av bena gjøres med tanke på at barnet skal kunne opprett-
holde en stabil utgangsstilling. En pedalbryter må i utgangs-
punktet ha så stor motstand/tilbakestillingskraft at barnet kan
hvile foten på bryteren mellom trykkene. Ved fotbetjening i
en sittestilling som er tippet bakover, kan barnet hjelpes av
støtte under legg/hæl og eventuelt innfelling av brytere i fot-
brettet.

Eksempler på ulike materialer
for feste/plassering
Borrelås finnes i ulike farger og bredder,
med forskjellige styrker på «låsingen».
Den selvklebende utgaven er spesielt
anvendelig i betjeningssammenheng.
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Den myke delen av borrelåsen fås kjøpt
både som metervare og som plater.

«Ultrastics» er et seigt materiale som gir
godt feste. «Ultrastics» kan fjernes og fes-
tes et annet sted og finnes blant annet i
standardstørrelser tilpasset «Jelly Bean»
og «Specs» brytere. Sklikke selges i ruller
med ulik bredde. Materialet forhindrer at
utstyr sklir. Sklikke er lite egnet ved krafti-
ge bevegelser.

Det finnes ulike festearmer og festestativ for betjening blant
annet med hodet. Det er viktig at festearmene kan fikseres slik
at de ikke forskyves av barnets bevegelser.

Her vises bordstativet Daessy. Det kan brukes til vinkelinnstil-
ling av bordplasserte trykkeplater og talemaskiner. 
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Det oppleves gjerne som et problem at det må spesialtilpas-
ses løsninger også før plasseringen er utprøvd. Et utprøvings-
miljø kan være tjent med å få laget ulike festeanordninger, for
eksempel vinkler for skrå eller vertikal plassering av brytere
(ill.). De bør også ha tilgjengelig polyetylenskum93. En tyk-
kelse på 3 cm er som regel egnet for plassering på bord
både for å gi underarmsstøtte og for å felle ned brytere. 

Krav til bord
Dersom barnet ikke bruker bordplate festet direkte på
stol/ståstativ, vil hun vanligvis ha behov for et høydereguler-
bart bord. Det finnes forskjellige høydereguleringsmekanis-
mer. Av hensyn til barnet og hjelperne bør bordet kunne regu-
leres på en enkel måte. Spesialbord som reguleres med
sveiv, dekker som regel behovet. Det finnes også bord med
fjærregulering hvor for eksempel en bøyle eller en fotpedal
skal klemmes inn. Før anskaffelse bør det undersøkes om
reguleringen medfører belastende arbeidsteknikk som bøyd
kroppsstilling, bruk av begge hender samtidig, vanskeligheter
med fininnstilling av høyden eller krav til å holde tilbake fjær-
kraften. Barn som selv skal regulere bordhøyden, kan ha
nytte av bryterstyrt elektrisk høyderegulering.

Bildet viser et «senge»-bord som kan
vinkles og høydereguleres. På bordet er
det festet en plate med utsparing for
videre plassering av betjeningsenheten.
I tillegg kan det være behov for å plas-
sere responsutstyret på et høydereguler-
bart bord, slik at det kommer riktig i for-
hold til barnets syn. 
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93 Polyetylenskum (Ethafoam): Isoporliknende materialet som ikke smuler. Det er
lett å skjære i og kan limes med kontaktlim eller varmluftpistol. Egner seg for
å prøve en spesiell plassering før det spesiallages en løsning. Forhandlerek-
sempel: Tradex AS.



AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Valg av styringssystem gjøres på grunnlag av en helhetsvur-
dering. De langsiktige målene gir informasjon om hva barnet
med tiden skal kunne styre. Det kan være mange trinn i en
arbeidsprosess før målet er nådd. Skal barnet selv kunne akti-
vere et valg, kreves det en grundig kartlegging for å bestem-
me valgteknikk og antall brytere. Det skal tilrettelegges for
utprøvingssituasjoner som gir informasjon om de nære pro-
blemstillingene, samtidig som teamet skal være oppmerksom
på de langsiktige målene. Et motorisk krevende styringssy-
stem gir lett feilaktiveringer, noe som forvansker barnets for-
ståelse og forlenger læringskurven.

Selv om det er meningen at barnet på lengre sikt skal ha et
integrert system hvor det samme styringssystemet skal brukes
til kjøring av elektrisk rullestol, omgivelseskontroll, talemaskin
og datamaskin, kan det være at barnet må bruke ulike sty-
ringssystemer til de ulike aktivitetene i en begynnerfase. Dette
blant annet fordi betjeningsmåtene er ulike. Ved bruk av skan-
ning er det motoriske kravet «trykk», for dernest raskt å «slip-
pe». Til direkte styring av rullestol kreves det at barnet kan
holde en aktivering over tid. De ulike motoriske kravene stiller
ulike krav til utforming og plassering av styringssystemene. 

Når barnet mestrer en betjeningsmåte, må det beregnes en
overgangsperiode med trening dersom det er ønskelig å skif-
te styringssystem. Et eksempel er et barn som fra fireårsalder
har mestret styring av elektrisk rullestol med bruk av tre hode-
brytere (rett frem, høyre og venstre). Ved sjuårsalder ønskes
en vurdering av barnets muligheter til å bruke joystick. Barnet
må da få beholde den styringen hun mestrer parallelt med at
hun i en tilstrekkelig lang periode gis hyppige og regelmes-
sige treningsmuligheter med den nye styringen. Først da kan
barnet – med nødvendig bistand fra de voksne – få en for-
ståelse av hvilket styringssystem som er best. 
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RESPONSUTSTYR FOR
AKTIVERING

I kapittel 9 beskrives forskjellige typer responsutstyr: sansestimuleringsutstyr, elektro-
niske leker, elektrisk rullestol, programvare og kommunikasjonshjelpemidler. Hva som
velges, vil avhenge av det enkelte barns interesseområder og behov samt barnets
motoriske og kognitive ferdigheter. Vi har imidlertid først og fremst vektlagt program-
vare (jf. s. 223), fordi dataprogrammer kan styres på ulike ferdighetsnivåer som hver
for seg vil være gyldige for det øvrige responsutstyret. Programmene er, så langt det
er mulig, presentert i rekkefølge etter styringsnivå og med økende vanskelighetsgrad.
Sammenstillingen vil kunne være en hjelp til å strukturere valg av delprogrammer i en
utprøvingssituasjon.

Det er tidligere påpekt at blant annet riktig lydstyrke, passende størrelse på objek-
ter/figurer, tilstrekkelige kontraster i bilder eller responsens varighet kan ha betydning
for barnets motivasjon for fortsatt handling. Dette vil gjelde for alle typer responsut-
styr. Men varighet for responsen kan sjelden innstilles. Her er intensjonen at utstyret
gir respons så lenge bryteren holdes inne. Ønsket responstid kan imidlertid stilles ved
bruk av styringsboks når det gjelder sansestimuleringsutstyr og elektroniske leker.
Tiden bør være lang nok til at barnet får fokusert, men ikke pågå så lenge at inter-
essen avtar. Valg av responstid kan heller ikke foretas i ferdigdefinert programvare.
Hvis belønningen avsluttes før barnet får fokusert, må man velge et annet program –
eventuelt skreddersy et selv ved hjelp av et verktøyprogram.

9

SANSESTIMULERINGSUTSTYR

Det finnes i handelen et stort utvalg effektutstyr som kan benyt-
tes for sansestimulering. Miljøer som Torshov Kompetanse-
senter og Snoozelen-senteret, Åkershagan, har designet egne
rom med utstyr som kan stimulere hele sanseapparatet.

Responsutstyr kan være musikk tilkoblet resonansplate under
«Sacco»-sekk, roterende lysfelt «à la disco», fargede lysmøn-



stre som beveger seg over vegger og tak, lisser med blin-
kende lys i farger, vifter med og uten blafrende organza-
bånd, og så videre. Alle effektene kan aktiveres med en bry-
ter. Hvis utstyret er batteridrevet, kan en bryter tilkobles direk-
te. Ved elektriske artikler må det benyttes en egen «boks» for
bryterstyring. Utstyret stiller imidlertid krav til det fysiske rom-
met for at virkningen skal bli optimal: Vanligvis benyttes helt
hvitt eller svart rom/inventar for å maksimere responsutstyrets
effekt.

Enklere responsutstyr for taktil/kinestetisk stimu-
lering er bordvifter og kaldlufts hårtørrere, som
kan gi «vind» mot ulike kroppsdeler. Videre vil
vibrasjonsputer som kan plasseres rundt på
kroppen, eller vibrasjonsmatter til å ligge på,
være godt egnet. Vibratorer94 kan legges inni
bløte leker eller påmonteres materiale med ulike
overflatestrukturer for taktil stimulering (ill). Vibre-
rende fotbad kan gi stimulering av ben eller
armer. Ulike styrker på luftstrøm og vibrasjon bør
prøves. Dersom dette ikke lar seg innstille direk-
te, vil ny plassering og tykkere stofflag/polstring
rundt vibratoren kunne endre virkningen.

Bruk av ren auditiv respons har gjerne vært knyt-
tet til kassettspiller med musikk man mener at bar-
net liker å høre. Begrensningene blir imidlertid fort

tydelige på et tidlig nivå: Uten timer får barnet ofte bare høre
små brokker av musikken mens bryteren holdes nede. Med
timer må man sette et tidsintervall på responsen, og denne vil
gjelde hele tapen/CD-en igjennom. Det resulterer i at musikken
både kan starte og stoppe midt inne i en melodi. Dersom det
benyttes dataprogrammer som hjelpemiddel, oppnås større flek-
sibilitet, idet hjelperen gis full kontroll med hva barnet får høre
hver gang det trykker: Melodi / type lyd kan skifte fra trykk til
trykk, lengden på responsen kan variere trykkene imellom, styr-
ken kan tilpasses de ulike lydene, og så videre. Skjermbildet er
uten interesse i denne sammenhengen.
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94 På bildet ses en vibrator som skal kobles til vekkeklokken (for døve).



Hvis målsettingen derimot er at barnet skal få
høre én bestemt sang/melodi hver gang bry-
teren trykkes – ett trykk –, vil både bryterne
«BigMac» (ill.) og «One-Step» kunne benyttes.
Dette er brytere som kan ta imot, lagre og
spille av lyd. Lyden kan være lest inn / sung-
et inn eller være overført via mikrofon fra kas-
sett-/CD-spiller.

Bryteren «Step-by-Step» er en flertrykksbryter
som spiller av innholdet sekvensielt – én
sekvens per trykk. Synges en sang inn strofe
for strofe, vil barnet etterpå kunne
høre/«synge» hele sangen ved å trykke flere
ganger på den samme bryteren. Når sangen
er ferdig, startes den forfra igjen.

Det er også laget programvare som er utvik-
let for å fremme visuell oppmerksomhet på et
tidlig nivå. Her stilles det ingen krav til tolk-
ning av figurer. Skjermbildet inneholder for-
mer og farger som presenteres med ulike
typer bevegelser, i et forsøk på å fange bar-
nets interesse umiddelbart og over noe tid (ill.
«Fargefest).

For mange barn vil det imidlertid være nød-
vendig med auditiv respons i tillegg til det
visuelle bildet for å få etablert et ønske om
gjentakelse. Et slikt ønske er grunnlaget for å
ville trykke på bryteren.

ELEKTRONISKE LEKER

Det finnes i dag en rekke batteridrevne leker i handelen.
Disse kan gjøres tilgjengelige for bryterbrukere enten ved å
benytte en lekekabel eller ved at det lages en permanent ord-
ning slik at bryterens originale plugg kan kobles til en utven-
dig inngang på lekene med forbindelse til batteriene.
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1-bryterstyrte batteridrevne leker egner seg for mange barn
som viser stor grad av motivasjon når de forstår at de selv
kan styre leken. Men for en del barn vil flere av lekene også
kunne virke stereotype: Hunden hopper/bjeffer, kaninen slår
på trommen, pingvinen vagger og gir lyd, og så videre.

Lekene kan også ha kraftige lydresponser som virker skrem-
mende på enkelte. Biler som kjører, vikler seg gjerne inn i led-
ningen eller blir stående og stange mot en kant. Ved anskaf-
felse av leker bør man derfor ta ledningens virkning på
responsen med i vurderingen.95
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95 Avanserte radiostyrte biler kan også brytertilpasses, men disse krever at bar-
net må mestre flere brytere, og egner seg derfor ikke på nivået årsak/virk-
ning.



Som tidligere nevnt kan barn med CP ha visuelle figur-/
grunnproblemer (jf. s. 34). For noen barn kan det der-
for være nødvendig å fremheve leken fra bakgrunnen.
Har leken eksempelvis en lys farge, kan en mørk skjerm
(papplate/stoff) som bakgrunn hjelpe barnet til å rette
oppmerksomheten mot responsen. Det samme vil være
aktuelt dersom bordet leken står på, gir dårlig kontrast.
Skjerming av leker kan òg være nødvendig for barn
med oppmerksomhetsproblemer.

For å gjøre leken mer attraktiv over tid kan bryterfunksjo-
nen lages slik at den passer inn i en lekesituasjon. En
timer-funksjon tilknyttet en togbane vil kunne få toget til å kjøre
skinnen rundt for å stoppe på stasjonen igjen. Den voksne kan
eventuelt starte en passende respons for å øke barnets motiva-
sjon i utprøvingssituasjonen (eksempelvis lekekanin som slår på
en tromme når toget stopper). På et senere tidspunkt vil styring
av det samme toget – i mer komplekse lekeomgivelser – kunne
være et viktig hjelpemiddel for å fremme samlek mellom det
funksjonshemmede barnet og de øvrige barna i barnehagen.
Togbanen kan ha flere stasjoner med samme kjørelengde.
Toget vil da kjøre fra stasjon til stasjon etter hvert som barnet
trykker. De andre barna er «stasjonsmestre» på hver sin stasjon
og har ansvaret for at noe morsomt skjer når toget stopper. Akti-
viteten er godt egnet til å trene turtaking / vente på tur.

Hvis barnet mestrer to eller flere brytere, kan hun ha ansvaret
for flere aktiviteter i lekesituasjonen: I tillegg til å styre et tog
på skinner (trykk – slipp), kan hun også som lokomotivfører ha
ansvar for varsling (eksempelvis bryterstyrt fløytelyd når toget
nærmer seg stasjonen, eller når noe/noen befinner seg i skin-
neovergangen. Utfallet av samspillssituasjonen vil ofte
avhenge av de voksnes kreativitet ved tilrettelegging
av leken.

Forstår barnet at én leke kan ha to eller flere funk-
sjoner, knyttet til hver sin bryter, vil hun for eksempel
kunne bestemme om en hest skal gå eller vrinske. I
hvilken rekkefølge bryterne klemmes inn, spiller
ingen rolle – om ikke barnet selv bare ønsker den
ene funksjonen. Har et annet barn den samme hes-
ten, kan begge forsøke å kopiere hverandre (velge
samme funksjon/bryter – bundet valg).
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Leketoget på bildet har også to funksjoner:
Trykk på én bryter, så kjører toget fremover
– trykk på den andre bryteren, så svinger
toget til den ene siden. Ved fri kjøring på
gulvet stilles det ingen krav til barnet utover
aktiveringen «trykk – hold inne». Planlagt
kjøring krever derimot at barnet må kunne
«se» at det å svinge litt mot venstre, gir
samme virkning som å svinge mye mot
høyre. Det finnes flere leker i samme system.

Denne typen leker kan være interessante både for barn på
tidlig valgnivå og for barn som mestrer planlegging av ret-
ning / bedømming av avstand i rom.

Den 1-bryterstyrte bilen på bildet kan benyt-
tes på tidlig nivå under øving av forståelse
for årsak/virkning: Trykk forårsaker at bilen
kjører rundt på gulvet på ulike, tilsynela-
tende tilfeldige måter.96

Men bilen kan også benyttes på et mer avan-
sert nivå. Forstår barnet at én bryter kan ha
flere funksjoner, og at det er mulig å kontrol-
lere funksjonene, vil styringen kreve omfat-

tende strategisk tenkning: Første trykk gir funksjonen «kjøre
fremover», mens neste trykk får bilen til å svinge mot høyre sam-
tidig som den rygger bakover. Bilens respons er avhengig av
hvor lenge bryteren holdes inne. Dersom barnet kognitivt beher-
sker styringen, vil bilen kunne kjøre til hvilket som helst ønsket
sted i rommet. Bilen – og barnet – kan dermed inngå som en
viktig enhet i en felles konstruert lekesituasjon med andre barn.

Hvis barnet mestrer skanning og forstår pilsymboler, har hun
fått et styringssystem som åpner for mer avansert lekeutstyr:

LEGOTM har utviklet elektroniske komponenter som gjør at
konstruerte leker kan styres fra kontrollbokser eller datapro-
gram. Illustrasjonen øverst på neste side viser en motorisert
LEGO-konstruksjon som mottar signaler trådløst fra en sender
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96 Bryteren er i utgangspunktet plassert i sentrum av rattet. Ved en spesialtilpas-
ning kan en ekstern bryter kobles til.



(omgivelseskontroll fra GEWA). Barnet kan enten
trykke direkte på selve senderpanelet (piltastene)
eller styre dukken indirekte ved å kontrollere et
skanningslys som beveges fra felt til felt (små lam-
pepunkt/lysdioder).

Det forventes at det også etter hvert vil komme
roboter på markedet. Disse vil være egnet for barn,
enten i form av en programmert robotarm som kan
styres i en gitt lekesituasjon, eller som egne leker.
Roboter programmeres og styres via et program i
datamaskinen.

«Cybermaster» er en robotliknende leke som
også er produsert av LEGOTM. Den består av
et sett tradisjonelle byggeklosser, mekaniske
komponenter, elektromotorer, en fjernstyrings-
enhet for tilkobling til PC og et dataprogram.

Settet brukes til å bygge enheter som kan sty-
res fra PC-en. Dataprogrammet består av flere
moduler som er koblet sammen via en hoved-
meny som starter programmet. Hensikten med
å bruke et slikt program er at barnet lærer:

• å betjene dataprogram
• å bygge enkle modeller (kjøretøy)
• å bygge kompliserte modeller (kjøretøy, roboter)
• å styre modellene via PC-en
• samlek med to modeller

Umiddelbart kan utstyret virke avansert og teknisk krevende.
Byggeveiledningene går imidlertid, kloss for kloss, gjennom
alle deler av byggeprosessen. De viser ved hjelp av tydelige
animasjoner hvordan komponentene skal kobles til hveran-
dre, og hvordan man går videre i prosessen. Disse pro-
grammodulene styres ved hjelp av tastatur (piltaster) eller mus.
Når modellen/roboten er ferdig, skjer fjernstyring av den ved
hjelp av tastekommandoer eller mus/berøringsskjerm på et
panel på dataskjermen. Tastekommandoene kan legges ut
på et programmerbart tastatur (trykkeplate) eller på brytere.
Barnet behøver bare forholde seg til tegnede symboler på
platen, som fremstiller de handlinger roboten kan utføre.
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ELEKTRISK RULLESTOL

Erfaring med å gi seg selv bevegelse er viktig i utviklingen for
alle barn. Barn opplever som regel bruk av elektrisk rullestol
som lystbetont, og barnets motivasjon er derfor stor. Bruken
av rullestolen må imidlertid tilpasses barnets utviklingstrinn og
kognitive og motoriske nivå. Aktiviteten er velegnet for å øke
barnets forståelse av både årsak/virkning og utvikling av
valgatferd. Den motiverer barnet til å oppsøke bevegelsesak-
tiviteter generelt og til å finne bevegelsesstrategier. Å bruke
rullestolen som et transportmiddel for å komme til bestemte
steder er en «voksen måte» å forholde seg til rullestolen på.
Kognitivt sterke barn vil også tidlig ha dette ønsket, men de
vil samtidig bruke rullestolen i lek og eksperimentere med fart
og bevegelse.

Hva betyr det for barnet å være mobil?
Diverse gjennomførte prosjekter har vist at barn med beve-
gelseshemning profitterer på bruk av elektrisk rullestol.97 Her
nevnes noen eksempler på den positive effekten barna har
oppnådd:

• Barna ble mer aktive, lysten til å oppdage verden og
gjøre nye erfaringer økte.

• De ble motivert til maksimalt å utnytte sine bevegelsesres-
surser.

• Barnas psykososiale utvikling ble stimulert.
• De fikk økt initiativ og bedre selvtillit.

Bruk av elektrisk rullestol gir barnet mulighet til å utforske fart,
retning, terrengforandringer og omgivelser. Ved siden av de
motoriske kravene virker aktiviteten skjerpende på oppmerk-
somheten, beslutningstaking og problemløsning. Vi har dess-
uten erfart at bruk av elektrisk rullestol også stimulerer barnet
til å bli mer kommunikativt, fordi hun lettere kan oppsøke situ-
asjoner hvor samspill pågår.
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Noen momenter ved valg av rullestol
Når rullestol skal velges, må det avgjøres om barnet skal
kunne kjøre fritt eller på slynge (jf. s. 183). Barnet har like
mye behov for erfaring med hvordan egen bevegelse påvir-
ker sanseapparatet som å kunne kjøre til bestemte steder. Det
er derfor ikke gitt at slynge er det beste for barn med store
bevegelsesvansker. Det bør først foretas en kartlegging av
mulig betjeningsmåte før anskaffelse av elektrisk rullestol.

Endelig tilpasning og vurdering av betjeningsoppsettet må
gjøres etter at barnet har fått nødvendig trening i den elek-
triske rullestolen. Krav til utgangsstilling og betjeningsoppsett
tilsier ofte behov for spesialtilpasninger.

Med bruk av kjøreplaten «Akka» er det mulig å prøve ulike
styringssystemer både til frikjøring og på slynge. Fordi barnet
her kan benytte sin egen stol – hvor utgangsstillingen allere-
de er tilpasset – kan trening av selve akti-
veringen komme raskt i gang. En tilrette-
lagt utprøvingssituasjon ved datamaskin
kan eventuelt på forhånd gi et bilde av
hvilket betjeningsoppsett barnet kan ha
mulighet til å mestre. Aktuell programvare
er programmer hvor barnet styrer ved å
holde bryteren inne (f.eks. «Switch
Basics», s. 226).

Fjernstyrte biler kan også tilpasses med et
spesielt betjeningsoppsett for å vurdere
om betjeningsmåten kan overføres til en
rullestol. Det bemerkes imidlertid at barn
på et tidlig kognitivt nivå kan trenge den massive sansepå-
virkningen bruk av rullestol gir som motivasjonskilde. Vær
også oppmerksom på at det er betraktelig mer krevende å
bevege musemarkøren over dataskjermen enn å kjøre rulle-
stol med joystick. Det har vist seg at mange barn som man i
utgangspunktet ikke har trodd kunne mestre målrettet kjøring
med joystick, likevel har klart det etter en viss tid med trening
i rullestolen. Dersom barnet mister motivasjonen på grunn av
manglende mestring, må alternativ styring vurderes.
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Valg av type elektrisk rullestol gjøres ut ifra det enkelte barns
behov, samt lokale forhold. Det finnes egne rullestoltyper som
er beregnet spesielt til små barn. Det er vanlig å velge en rul-
lestol som både kan brukes inne og ved moderate ujevnheter
ute. Enkelte velger også en robust og stødig uterullestol,
eksempelvis av typen go-cart. Mulighet for å senke sitteenhe-
ten ned til sandkassenivå prioriteres ofte fremfor å komme opp
i høyden. Etter hvert som barnet mestrer sin første rullestol, vur-
deres behovet for å ha én stol til utebruk og én til innebruk.

Hensynet til barnets sikkerhet er overordnet. Stolen må være
stødig. Barnet skal under ingen omstendigheter utsettes for
velt. Det bør tilrettelegges for at barnet selv kan slå av og på
stolen dersom handlingen er innenfor hennes nære mest-
ringsområde. Dersom spesielle bevegelser utløses når barnet
blir redd / mister kontroll, kan disse benyttes til å lage en
stoppfunksjon. Et eksempel vil være at stolen stopper når bry-
teren som er plassert bak barnets hode, trykkes hardt inn.
Bevegelsen skjer gjerne når barnet går inn i strekkmønster.

Ved frikjøring vil barnet ha behov for at en voksen overtar sty-
ringen i bestemte situasjoner. Dette gjøres med bruk av led-
sagerstyring. Ledsagerstyring bør ha en plassering og utfor-
ming som gir den voksne en god arbeidsstilling, men som
også gjør det mulig å ha noe avstand til barnet.98

Ulike måter å bruke rullestolen på
Etter at rullestolen er tilpasset med egnet styringssystem (jf. 
s. 182), trenger barnet et lekbetont og metodisk opplegg for
å lære seg å bruke stolen, enten målet er å gi seg selv beve-
gelse, lære mer avanserte kjøreferdigheter eller kjøre til
bestemte steder.

Barnet kan bruke elektrisk rullestol på samme måte som 1-bry-
terstyrte leker / sansestimuleringsutstyr. Dersom barnet kjører
med joystick, vil denne nærmest fungere som én bryter med
«hold inne»-funksjon. Målet er da at barnet skal gi seg selv
bevegelseserfaringer – ikke at hun skal kjøre til bestemte ste-
der. Lisbeth Nilsson fant at elektrisk rullestol var spesielt vel-
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egnet til å hjelpe barnet til årsaksforståelse, fordi stolens
bevegelse – som respons på barnets tilfeldige manipulering
av joysticken – påvirker alle kroppens sanser samtidig. Hun
startet med fri kjøring umiddelbart, selv om omgivelsene satte
spørsmålstegn ved barnets forståelse. Undersøkelsen viste at
med erfaring økte både forståelsen og bevegelseskontrollen.
Flere av barna kunne etter hvert velge om de ville kjøre i ring,
rygge eller kjøre i en bestemt retning (Nilsson & Nyberg,
1995).

Barnet vil trenge store og åpne plasser for å utfolde seg, fordi
det med stor sannsynlighet vil gjøre gjentatte forsøk på å
«kræsje», kjøre i humper og å kjøre fort i ring. Dette gir dem
viktige erfaringer som stimulerer den sansemotoriske utvikling-
en. Det blir derfor en utfordring å finne måter barnet kan
gjøre dette på uten å utsette seg selv eller andre for fare, og
uten å ødelegge inventar, dørkarmer og liknende.99

For øving av kjøreferdigheten kan det lages forskjellige typer
hinderløyper av ulik vanskelighetsgrad. SMI-skolen / Habili-
teringstjenesten for barn i Vestfold har utviklet og gjennom-
prøvd ulike typer lekepregede opplegg ute, med elektrisk rul-
lestolkjøring for barn på forskjellige modenhetsnivå. Det fin-
nes også metodebøker på området (Amundsen mfl., 1990).
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99 Én løsning kan være å bekle de mest utsatte hjørner og stolper med en beskyt-
telseskappe.



Trafikkøvelser kan tilrettelegges på ulike nivåer. Et førskole-
barn vil ikke være modent nok til selv å ferdes selvstendig
blant biler, men kjøring på en gangvei er også en trafikksitu-
asjon. Det har vist seg at de voksne snakker om / forklarer
både trafikkbildet og hva barnet må gjøre, mye grundigere
til et barn som er mobilt enn til et barn som blir trillet. Større
barn kan få sertifikat som gir dem tillatelse til å bruke rulle-
stolen på steder og i situasjoner som svarer til deres mes-
tringsnivå. Dette kan brukes til å gjøre det tydelig for barnet
hvilke ferdigheter hun har mulighet til å mestre med øvelse,
og hvilke situasjoner hun må holde seg unna.

Barnet vil ha nytte av å bruke rullestolen i sosiale sammen-
henger hvor flere bruker rullestol. Voksne som skal trene barnet
i bruk av rullestolen, kan undersøke muligheten for å få låne
returnerte rullestoler fra hjelpemiddelsentralen, slik at de selv
kan kjøre rullestol sammen med barnet i utvalgte treningstimer.

Det finnes egne metodebeskrivelser ved bruk av slynge (Att-
fors & Olsson, 1997). Det kan legges inn poster – hvor bar-
net utsettes for sansestimulering av ulik art ved forbikjøring,
eksempelvis ved kjøring gjennom fargesprakende flortynne
bånd og raslende nedheng. Alternativt kan voksne eller
andre barn utgjøre poster ved å tilby aktiviteter som «å synge
en sang» eller «ta en dans». Barnet kan kjøre forbi stasjonen
og får dermed vist hva hun velger bort. Ved samlek i barne-
hagen kan også andre barn være med på «å kjøre på slyng-
en», for eksempel med trehjulssykkel.

Øvelse og integrert bruk
Vilje til metodisk innsats i det tverrfaglige teamet er en forut-
setning for at barnet skal få optimal nytte av den elektriske rul-
lestolen. Ofte må området prioriteres i enkelte faser slik at
barnet får tilstrekkelig øvelse.

Vi har sett flere eksempler på at det blir gitt elektrisk rullestol
til barn, uten at barnet gis muligheter til å bruke denne på en
hensiktsmessig måte. Spesielt fordi de fleste barn opplever
bruk av rullestol som så lystbetont, er faren for at barnet blir
skuffet stor dersom stolen «blir satt bort». Et norsk prosjekt som
fulgte fem barns bruk av elektrisk rullestol, viste at den elek-
triske rullestolen ble lite brukt i vanlige barnehager fordi per-
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sonalet fant det besværlig å ta den i bruk. Flere av barna i
prosjektet kjørte på lekene til andre barn, og lot som om de
kjørte på yngre barn den første tiden. Dette ble forklart med
at barna fikk økt selvfølelse når de fikk mulighet til selvstendig
forflytning, og at de fikk utløp for et behov for å hevde seg i
barnegruppen (Amundsen mfl., 1990). Dette er et normalt
begynnerproblem. Barnet må ikke fratas rullestolen, men
hjelpes til å forstå hva som er lov og ikke lov.

Fremtidsperspektivet
Å kunne forflytte seg etter eget ønske og samtidig regulere
nærhet eller avstand til ting eller personer, anses som en pri-
mærfunksjon som betyr svært mye for et individ hele livet
igjennom. Det er sannsynlig at økt mobilitet vil støtte den natur-
lige selvstendighetsutviklingen, som er spesielt viktig i puberte-
ten. Vi har sett eksempler på at barn som først får rullestol i
ungdomsalderen vegrer seg mot å ta den i bruk. De trenger
hjelp til å «tørre å oppleve uavhengighet». Som voksen vil
mobilitet bety mye for funksjonen hjemme, for bruk av nærmil-
jøet samt for deltakelse i fritidsaktiviteter og i arbeidsliv.

For mange av barna i vår målgruppe er tidlig og kontinuer-
lig innsats en forutsetning for at de som voksne skal kunne for-
flytte seg mer eller mindre selvstendig ved bruk av elektrisk rul-
lestol. Full selvstendighet er ofte ikke realistisk. Også barn
som trolig ikke vil oppnå målrettet kjøring av elektrisk rullestol,
vil ha nytte av å få metodiske treningstimer for stimulering av
sin generelle utvikling.

PROGRAMVARE

Det er utviklet mange programmer for barn på førskolenivå. De
fleste er av utenlandsk opprinnelse og oversatt til norsk. En av
fordelene ved å benytte programvare er de mange variasjons-
og innstillingsmulighetene – både når det gjelder visuelle og
auditive stimuli. Videre har skjermbildet gjerne bevegelige figu-
rer i sterke farger med gode kontraster, høy lysintensitet og fast
lokalisasjon. Slike komponenter synes å fremme «rettende opp-
merksomhet» (jf. s. 39) hos barnet – noe som igjen danner
grunnlaget for utvikling av forståelse for årsak/virkning.
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Programrespons
Programrespons vil på et tidlig nivå ha funksjon som beløn-
ning for utført handling. I hvilken grad barnet finner respon-
sen motiverende, avgjør langt på vei om egenaktivitet vil
finne sted. Etter hvert som barnet modnes, vil behovet for uttalt
belønning reduseres, idet barnet opplever at resultatet av
egen handling (eksempelvis lage et bilde) er motiverende nok
i seg selv.

Visuell respons
Programmets visuelle respons kan vises gjennom animasjon,
forflytning eller ved at figuren dirrer. Animasjon innebærer at
hele figuren eller deler av figuren beveges. Bevegelsen kan
være stasjonær (jf. sprellemann) eller medføre endring av
lokalisasjon (f.eks. kanin som hopper over skjermen med rik-
tig illustrerte bevegelser). Med forflytning menes at figuren sta-
tisk beveges over skjermen uten endringer av figurens kontur-
linje under bevegelsen (ingen eller liten grad av animasjon).
Dirring innebærer at figuren «skjelver», eller at fargene skifter
raskt.

Ut fra erfaringer synes vibrering å ha liten effekt på barnets
oppmerksomhet. På et tidlig nivå synes det snarere å være
viktig at bevegelsen går over hele skjermbildet – i et tempo
som gjør det mulig for barnet å følge bevegelsen med øyne-
ne. Generelt kan det virke som om forflytning er enklest å
fokusere og følge. Vibrering av enkeltdeler (eksempelvis lys
som blinker på en politibil når den forflyttes) ser ut til ytterli-
gere å bevirke oppmerksomhetsrettende atferd.

For å få kartlagt hvordan barnet ser på skjermbildet, kan man
stille seg bak skjermen og observere barnets øyebevegelser.
Eventuelle øyemotoriske problemer eller synsutfallproblema-
tikk kan føre til at barnet bare delvis klarer å følge figurens
bevegelse. Hvis atferden virker konsistent (dvs. at årsaken
ikke synes å ligge i et oppmerksomhetsproblem), bør man i
starten prøve å finne frem til programmer med figurforflyt-
ninger/animasjoner som barnet blikkmessig kan følge, even-
tuelt at skjermen flyttes noe mot den siden barnet fokuserer
best.



Auditiv respons
Programmets auditive respons kan være musikk, naturlyd,
mekanisk lyd eller tale. Musikk synes å ha høyest beløn-
ningsverdi for mange barn på et tidlig nivå. Belønningsgra-
den ved naturlyd kan avhenge av om barnet gjenkjenner
benyttet lyd (hund som bjeffer, sirene fra politibil, etc.). Prefe-
ranse for mekaniske lyder vil måtte prøves individuelt, idet
noen ser ut til å more seg spesielt over bisarre lydmønstre.
Tale alene synes først å være aktuelt når barnet har et begreps-
innhold i ordene som benyttes.

Nivå 1: Programmer som styres ved å trykke
Programmer som øver forståelse for årsak/virkning, kan sty-
res ved hjelp av ett, to eller flere trykk – avhengig av om bar-
net må ha umiddelbar belønning på utført aktivitet for moti-
vasjon til videre handling, eller om det kan forholde seg til
utsatt respons. Vanligvis vil valg av antall trykk være en
opsjon i denne typen programvare. Når vi nedenfor benytter
ordet «trykk», vil benevnelsen representere både trykk på bry-
ter og berøring av skjermbildet. Programvare på tidlig sty-
ringsnivå vil ha billedlige fremstillinger som krever ulike fer-
dighetsnivåer for tolkning. Bildene kan være enkle, med klar
kontrast mellom figur og bakgrunn, eller komplekse med
mange overlappinger. Videre kan innholdet i programres-
ponsen spenne fra en enkel animasjon (f.eks. båten beveger
seg opp og ned i bølgene) til en humoristisk fortelling (f.eks.
hunden står først og jakter på kaninen over et jordhull, mens
kaninen peker nese til hunden fra et annet – når hunden skif-
ter hull, skjer det samme om igjen). Barnets modenhetsnivå
blir styrende for programvalget på nivå «trykke».

Programmer som styres ved ett trykk 
(trykk – slipp)
Fordi den handlingen barnet skal utføre – trykke og
slippe – er den samme for alle programmene på
dette nivået, vil en vurdering av vanskelighetsgraden
gjerne knyttes til skjermbildenes utforming og respon-
sens innhold. «First Looks» er et eksempel på en type
program hvor figurene er tegnet i svart/hvitt for å
oppnå høyest mulig kontrast mellom figur og grunn.
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«First Looks»



Programmene er utviklet for de yngste eller sva-
keste barna, hvor synsferdigheten ennå er usik-
ker. Når barnet trykker, skjer en enkel anima-
sjon av figuren. I det illustrerte programmet er
det mulig å velge mellom tre abstraksjonsnivå-
er (fra enkle nærmest geometriske former til
mer komplekse strektegninger med detaljer).
Figurer kan velges.

Programmet «Leketøysbutikken» virker motive-
rende på de fleste barna. Figurene står farge-
glade og tydelige mot den svarte bakgrunnen.
Antall figurer, samt hvilke figurer barnet skal
«møte» når pekeskjermen eller bryter trykkes,
bestemmes i en editor100. Responsen er ani-
mering av figuren til musikk eller naturlyd.

«Press-to-Play» serien inneholder mer komplekse bil-
der og er laget for eldre barn som kan tolke hand-
lingen i en morsom animasjon, det vil si at barnet
til en viss grad må kunne forstå humor for å finne
programmet interessant. Skjermeksemplet over
viser en apekatt som forsøker å svinge seg bort for
å ta en banan. Halefestet glipper, og apen faller
hylende til bakken mens papegøyen skrattler.

Programmer som styres ved ett trykk 
(trykk – hold – slipp)
Spillprogrammer som kan styres fra taster på tastaturet, kan
også styres med brytere ved hjelp av bryterbokser/spesial-
tastaturer med bryterutganger. Disse bryterne vil som regel ha
en «hold inne»-funksjon, og bevegelseskravet vil være «trykk
– hold – slipp», i motsetning til forrige punkt, hvor målet er at
barnet skal slippe raskest mulig.

I programgruppen «Switch Basics» øves ulike former for bry-
terstyring – her funksjonen «hold inne»: Tigeren beveger seg
over skjermbildet frem og tilbake tre ganger før den forsvinner
ut av bildet nederst til høyre.

226

9 RESPONSUTSTYR FOR AKTIVERING

100 Editor vil si et tilpasningsprogram, hvor figurer og aktiveringsmåte i varie-
rende grad kan «skreddersys» det enkelte barn.

«Leketøysbutikken»

«Press to Play – Animals»



Programmene «MotoCross Madness»101 og «Patagonia» er
eksempler på spillprogram. Dersom barnet bare kan benytte
én bryter motorisk, kan styring fremover (tasten <pil opp>) leg-
ges til bryteren. Styringsmessig kan programmene da plasse-
res på nivået «årsak/virkning» (trykk og noe skjer) med funk-
sjonen «hold inne». Dersom barnet ikke klarer holdfunksjonen,
kan hun ha ansvaret for én av svingpilene. Motorsykkelen eller
den gående personen dreies da trinnvis per trykk.

Som det fremgår av illustrasjonen over, setter skjermbildene
krav til bildetolkning av stadig skiftende landskaper, samt at
programmet innholdsmessig krever en viss modenhet for å finne
styringen motiverende. Spillene egner seg derfor best for noe
eldre barn. Programmet kan eksempelvis benyttes når det skal
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«Switch Basics»

«MotoCross Madness» «Patagonia»

101 Kan lastes ned fra Internett: http://www.microsoft.com/games/PC/mot-
ocross.asp. Les krav til maskinutstyr. Nedlasting tar ca. halvannen time med
vanlig modem.



velges mellom ulike typer brytere i en situasjon der utprøverne
er usikre på hvilken bryter som er mest funksjonell på sikt.

Alternativt kan denne typen programmer benyttes ved bryter-
trening for styring av elektrisk rullestol. Barnet skal øve motorisk
på å holde bryteren inne. Dersom en annen (et barn eller en
voksen) styrer de øvrige funksjonene (tastene <pil høyre/ven-
stre>), er spillene godt egnet for samspillsituasjoner.

Programmer som styres ved to trykk

Disse programmene vil ofte være identiske med program-
mene over, men med endret styremåte. 2-trykkstyring gir bar-
net anledning til å gjenkjenne stillbildene og utvikle forvent-
ning om en spesiell respons. I «Touch Games 2» vil første
skjermbilde i sekvensen gjerne være svart. Ved første trykk
vises et stillbilde av figuren, mens annet trykk gir bevegelse
og lydrespons før skjermen igjen blir svart. I «Step by Step»
avdekkes bildet på forskjellige valgfrie måter. Respons
(musikk/lyd + animasjon) oppnås etter andre trykket. Fordi
første trykk gir liten grad av belønning, vil umodne barn even-
tuelt kunne miste motivasjon for videre handling.

Programmer som styres ved flere trykk
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«Touch Games 2» «Step by Step»

«SenSwitcher» «Switch-on-Travel»



Flertrykksprogrammer hører inn under gruppen «bygge bil-
der» eller «se en handling». Bildebygging innebærer at hvert
brytertrykk enten kan gi en gradvis fremstilling av en figur
(f.eks. hjulene – karosseriet – menneskene � sykebilen kjører
ut med blinkende lys og ulende sirener) eller et nytt element i
et bilde (staffeli – malerbokser – palett tegnes opp � figuren
maler et bilde med stort engasjement). «Step by Step» går
«motsatt vei» – idet figurene gradvis avdekkes bit for bit (fra
2–20 trykk, med fire valgfrie former for avdekking). Respon-
sen til slutt er musikk/lyd med animasjon av figuren.

Illustrasjonene over er hentet fra programmet «Abrakadabra»,
hvor de to første er fullføring av en figur, mens det siste er
komplettering av bilde. Antall trykk kan være opp til åtte før
sluttrespons oppnås, som er en animasjon med lyd eller
musikk. Programeksemplene som er vist etter angitt nivåinn-
deling (1–3), er en illustrasjon på at selv om bildet er enkelt,
vil tolkning av ufullstendig figur kunne være problematisk – før
barnet husker hvilken figur som vil bli tegnet til slutt.
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«Bygge 1» «Step by Step»

«Abrakadabra – 1» «Abrakadabra – 2» «Abrakadabra – 3»



Programmet «På landet» kan også styres med flere
brytertrykk ved bildebygging: Ett dyr per trykk set-
tes inn i bakgrunnsbildet, dyrets navn uttales. Her
er det ingen animert respons til slutt, idet bildet
som barnet har bygd opp, og som kan tas ut på
skriveren, er ment å være belønning i seg selv.
Programmet egner seg derfor best sent på nivået
«trykke».

Programmer som stiller krav til reaksjonsevne
Programmet «Jack in the box» er et godt eksempel
på den enkleste utgaven av denne typen pro-
gramvare. Skjermbildet starter med bare esken.
Etter en tid vil figuren sprette ut av boksen og bli
stående – i et på forhånd innstilt tidsrom – før den
forsvinner i boksen igjen.

Dersom barnet rekker å trykke på bryteren mens
Jack er synlig, vil figuren «svare» ved å sjonglere
med ulike gjenstander til musikkakkompagne-

ment. Programmet gir mulighet til å velge mellom barnesang-
er og kjent klassisk musikk. Denne typen enkle reaksjonspro-
grammer er egnet for å undersøke om det er motorisk mulig
for barnet å stoppe en automatisk skanningsramme på et
bestemt felt (jf. s. 104).

Programmene som er illustrert ved siden av og øverst på
neste side, trener alle reaksjonsevnene. I tillegg må
barna forholde seg til retning og lokalisasjon av beve-
gelig figur i skjermbildet. I programmet «SenSwitcher»
skal en figur i bevegelse stoppes når den er plassert i
eller i nærheten av rammen. I «Spot-on-Games» skal
kaninen skytes når den befinner seg innenfor blinken.
Størrelsen på blinken og hastigheten på kaninens for-
flytning er stillbar. Bommer barnet, forsvinner figuren. I
«Pippi» skal apekatten fange pannekakene som kom-
mer «susende gjennom luften». Barnet må da snu ape-
katten slik at den løper i riktig retning og befinner seg
akkurat der pannekaken lander. I programmet «Rescue»
skal barnet styre helikopteret mellom skylagene slik at
personen som har strandet på øya, kan reddes. Heli-
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«SenSwitcher»

«Spot-on-Games»



kopteret er i bevegelse, og bryter trykkes når det er mulig å
«gå ned i skylaget» (gjennom åpne felt).

«Ziko World – Pleasuredome» er en form for arka-
despill hvor romfareren kan bevege seg rundt i de
tre etasjene og foreta seg gøyale ting om trykket
kommer på riktig tidspunkt. Denne typen spillpre-
gede programmer egner seg for noe eldre barn.
Det finnes i dag få spill som lar seg styre selvsten-
dig med én bryter.

Nivå 2: Programmer med mulighet for valg
Programmene som beskrives i denne sammenheng, er defi-
nert ut fra styringsnivå – ikke styringssystem. Dette innebærer
at noen programmer kan bryterstyres, andre ikke. Program-
vare som i utgangspunktet er definert for bryterstyring, har
gjerne en opsjon for musestyring, men ikke omvendt. Vi
minner om at hjelpeprogrammet «Click It» gjør det mulig å til-
passe enkle musedefinerte programmer for bryterstyring med
skanning (jf. s. 104 og s. 246).

Fritt valg av figur på skjerm
Programmer på tidlig valgnivå tilbyr som oftest fritt valg
mellom to figurer.102 Barnet kan her utforske skjermbildet og
velge det hun ønsker å se nærmere på. Når valg er tilkjen-
negitt, forsvinner gjerne ikke-valgt figur, mens valgfiguren for-
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«Ziko World – Resque»«Pippi»

102 Vi har tidligere drøftet hvorfor det burde ha vært «valg mellom 3–4» når bar-
net skal lære skanning (jf. s.  111).



størres før den forflyttes/animeres – oftest akkompagnert av
naturlyd/musikk.

Programmene «Leketøysbutikken» og «Trykke – titte – lytte» gir
den voksne mulighet til å velge de figurene som barnet viste
størst interesse for da hun benyttet de samme programmene
på foregående nivå. Noen av figurvalgene er i svart/hvitt.
Disse kan spesielt prøves om barnet er svaksynt.

«Touch Games 1» er laget for pekeskjerm. Antall figurer
kan stilles. Rakettene freser til værs og forsvinner ut av
skjermbildet etter hvert som barnet berører dem. Alle
programdelene egner seg godt for introduksjon av valg-
situasjoner, og de har tydelig respons for hvert valg.

Programmet «Blob 1» er laget for bryterbrukere. Her øves
frie valg ved skanning. Utpekingsrammen er byttet ut med
en utpekingsfigur, her stjerne, som like gjerne kunne vært en
rød pekehånd (benyttes i andre delprogrammer innen Blob-
serien). Ved aktivering kommer den utpekte figuren frem.
Responsen er en enkel animasjon med en mekanisk lyd.

Stigende vanskelighetsgrad må her ses i relasjon til antall
valgmuligheter, størrelse på valgfigurene (om pekeskjerm

benyttes) og økende kompleksitet i bildet (perseptuell tolk-
ning). Barnets aktivitet er å utforske bildet etter eget ønske og
se hva som skjer.

Illustrasjonen øverst på neste side viser en valgsituasjon i
«Josefine», hvor det kan velges mellom to sanger barnet kan
få høre. Valg fører til et nytt skjermbilde (en ridescene eller en
sang om Josefine). Programmet styres med pekeskjerm/mus,
men lar seg enkelt tilpasse med «Click It» for bryterbrukere.
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«Leketøysbutikken» «Trykke – titte – lytte»



Fordi musestyring oppleves som vanskelig for mange
barn, må valgt programinnhold og respons virke mak-
simalt motiverende. I skjermbildet under er valgmulig-
hetene flere. Valg av musikkinstrument får instrumentet
til å spille.

Programdelene vist i «Josefine», «Smårollingene» og
«Pippi» virker på samme måte. Programmene synes å
være godt egnet for barn som kan tolke mer komplekse bilder.
Motivasjonen bunner i morsomme animasjoner og mye bruk
av musikk/tale/lyd. «Smårollingene» skiller seg ytterligere ut
på grunn av sine tydelige figurer med kraftige konturlinjer og
sterke farger. Det kan imidlertid være et problem at barnet util-
siktet klikker i menyen under bildet. Programmer av denne
typen er spesielt laget for å stimulere barn til å ta initiativ og
utforske det som finnes av «fortellinger» i bildet.

Programmet «Leaps &
Bounds» har store felt, men
dyrene skal «klikkes» (tref-
fes med musemarkøren /
bryteren trykkes) mens de
er i bevegelse over skjer-
men. Feltene barnet må
kunne treffe i «Mummitrol-
let», begynner å bli små
og stiller følgelig krav til større presisjon ved muse-
styring.

I programmet «Tenketing 1» kan barnet utforske
rytmeinstrumentene og de lyder hvert instrument
lager. Fordi programmet «husker» de valg barnet
gjør, er det mulig å høre hele sekvensen flere gang-
er. Det finnes ferdiglagede overlegg til trykkeplaten
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«Josefine» «Smårollingene» «Pippi»

«Leaps & Bounds» «Mummitrollet»



«IntelliKey» for barn som ikke kan benytte pekeskjerm/mus,
men som behersker trykk på flere bryterpunkter (hvert instru-
ment har sitt bilde/område på platen).

Etter hvert som barnet modnes, minsker behovet for «beløn-
ning» i form av animasjon og lyd. Barnet blir mer opptatt av
hvordan hun selv kan endre bildet og skape nye produkter
eller hendelser.

Programmet «Freddi Fisk» er et interaktivt eventyr-
program, hvor barnet velger hva som skal skje til
enhver tid. Grunnelementet i handlingen er at mor-
mor til Freddi Fisk er blitt frastjålet kisten sin med en
spesiell type fiskematfrø. Freddi og vennen hans
skal lete opp den verdifulle skatten. På veien må
de passe på å samle opp nyttige gjenstander som
kan hjelpe dem forbi farlige hindringer. 

Styringsmessig settes det bare krav til at barnet kan treffe for-
holdsvis små «samleobjekter», samt piler av en viss størrelse
som angir de valgbare retningene de to fiskene kan svømme
i. Fremdriften i spillet kan lagres underveis, det vil si at barnet
slipper å begynne forfra hver gang. Skal hun klare å løse spil-
let alene, kreves god orienteringssans og hukommelse med
hensyn til hvilke situasjoner som befinner seg i de ulike ret-
ningene.

I programvarene som er beskrevet frem til nå, har barnet fått
respons knyttet til den valgte figuren. I mange programmer vil
imidlertid noen valg gi en umiddelbar animasjon i bildet,
mens andre vil føre til et helt nytt skjermbilde med nye valg,
det vil si ha en «menyfunksjon» (jf. s. 243).

En del barn vil ha problemer med å forstå dette skif-
tet av skjermbilder og få vansker med å orientere
seg i programmet (jf. illustrert program «Josefine på
skolen»). Barnet forstår ikke hvordan hun skal
komme tilbake til det opprinnelige skjermbildet som
hun egentlig ønsket å utforske ytterligere. Et tilpasset
design for yngre barn er at de selv kan velge seg
ut til en menyside med bilder av de ulike situasjo-

nene. Menyfunksjoner bør midlertidig også kunne velges bort
hvis det ikke er ønskelig at barnet skal ha tilgang til disse.
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Fritt funksjonsvalg i programmet

Dersom skifte av funksjoner er lagt til taster på tastaturet103, kan
programmene også styres med to eller flere brytere eller fra
egendefinerte felt på trykkeplaten. Illustrasjonen viser program-
met «Martines dyrebok», hvor barna selv kan bla fra bilde til
bilde ved hjelp av et tilpasset overlegg på trykkeplaten (ill. «Intel-
liKey»). For å hindre feiltrykk, er det satt på en fingerguide med
tre utsparinger på lexanplaten.

For hvert bilde er det spilt inn en melodi som barnet kan lytte
til ved å trykke på feltet/symbolet for «høre på musikk». Dyrets
navn/ord kan også høres dersom symbolet «snakke» trykkes.
Det er benyttet barnestemmer under innlesning. Et trykk på
«bok»-ikonet blar til neste bilde. Programmet er godt egnet for
samspill ved at den voksne snakker om dyrene, etterlikner
lydene de lager, og synger teksten til melodiene for barnet.

Programmet kan også benyttes på nivået «årsak/virkning – ett
trykk», om hjelperen blar og barnet må trykke for å høre musik-
ken eller dyrelyden. Det er benyttet kjente norske dyresanger i
programmet, eksempelvis: «Fola, Fola Blakken» og «Lille katte-
pus». Teksten til sangene finnes i programmet og kan sendes til
utskrift.
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103 Taster som eksempelvis er i bruk på tastaturet: PgUp, PgDn, linjeskift, mellom-
romstasten, F1 og F2.



Bundet valg: Oppgaveløsning
Flervalg i bryterdefinerte programmer inneholder
ofte en oppgave som skal løses, det vil si at enkel-
te barn både skal lære å velge og å velge riktig
på én gang samt øve forståelse for skanning. Bry-
terbrukere må derfor ofte gå direkte til mer kom-
pleks programvare. (Eksemplet er hentet fra pro-
grammet «Blob 2: Finn meg».)

En del av barna får så store vansker med denne
sammensatte oppgaven at de ikke kommer videre i pro-
gramstyringen. Dette problemet er drøftet på side 111. Først
når styringskompetanse er oppnådd, kan fokus rettes mot hvil-
ke treningsmomenter som kan være aktuelle for barnet. Det
finnes i dag en rekke førskoleprogrammer. I hvilken grad pro-
grammer er egnet eller ikke for det individuelle barn, må bli
pedagogens avgjørelse. Valg av programvare krever samme
analytiske holdning og vurderingsevne som valg av læremid-
ler for øvrig.

Puslespillet til venstre er hentet fra programmet
«SwitchBasics». Programmet styres med én bryter /
automatisk skanning. Puslespillet kan ha ulik van-
skelighetsgrad (2, 3, 4, 8 eller16 brikker), og det
finnes en rekke spillplater som kan legges. Brettet
til venstre gis den inndelingen som samsvarer med
det antall brikker som er valgt (her: 4 brikker). For-
slag til brikke kommer opp til høyre, og skanning-
en starter på brettet. Velger barnet rett plassering,

glir brikken på plass. Ved feilvalg skjer det ingenting. Pro-
grammet har også en treningsmodus hvor brikke for brikke
settes på plass etter hvert som barnet trykker på bryteren (dvs.
barnet ser puslepillet legges: styringsnivå 1).

Programeksemplene over viser ulike treningsmomenter: «Hur
låter det?» øver auditiv hukommelse og evne til å koble dyre-
lyder mot lydens eier (lyd høres – figur pekes ut – rullegardi-
nen går opp og riktig dyr vises/lyd gjentas. Programmet er
bryterstyrt. I «Bamselek» skal barnet finne den figuren som er
vist i siste togvindu blant førstebildene i togvognene under
(finne den som er lik, etter dominoprinsipp). Toget kjører ut fra
stasjonen etter hvert som vognene kobles på. Programmet
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kan styres med både én og to brytere. I «Mettes Mattefjøs»
skal barna lage en rekke selv eller fullføre en rekke som hjel-
pefiguren har laget. Hver av figurene har sin egen mekanis-
ke lyd. Programmet benytter auditive cues for å
gi barnet hjelp i oppgaveløsningen. «Mettes
Mattefjøs» styres med pekeskjerm/mus.

Skjermbildet til høyre er hentet fra «Pippi». Fordi
programmet kan styres både med mus og bry-
tere, er det mulig for barn som ellers ikke vil
kunne håndtere brikker, å spille Lotto selv. Fordi
det ikke er mulig å velge antall brikker, stilles det
her krav til forholdsvis god hukommelse.

I programmet «Tenketing 1 – Frippelbutikken» skal
barnet kunne peke ut/velge riktig frippel til kunden.
Barnet kan velge om ordren skal mottas via telefon
(bare auditivt), via faks (bare visuelt) eller direkte fra
kunden personlig (oppgaven gis både auditivt og
visuelt). Programmet styres med pekeskjerm/mus.

Nivå 3: Programvare som krever flytting av
figur
Ved musebruk medfører ferdigheten «flytte figur» at barnet kan
holde museknappen inne mens musemerket beveges over
skjermbildet. For bryterbrukere innebærer et vellykket resultat
at de forstår hvordan en figur kan flyttes ved hjelp av piltast-
funksjonene.
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«Hur låter det?» «Bamselek» «Mettes Mattefjøs»



Programvare med fri flytting av figur 

«Touch Games 1 – Honey Bee» er et program utviklet for tre-
ning av øye/hånd-koordinasjon i sammenhengende beve-
gelser – en ferdighet som er nødvendig for å kunne bevege
figurer over skjermen med fingeren.

I «Honey Bee» vil knoppen springe ut i en stor blomst – med
stadig skifting av farger – når bien beveges til den rosa knop-
pen. Fordi det ikke settes krav til hvor direkte barnet må kunne
utføre bevegelsen av bien, er programmet godt egnet tidlig på
nivået. I «Josefine» må utstyret til hesten på plass før Josefine kan
ri ut på engen, akkompagnert av motiverende sang/musikk.

Både i «Touch Games 2 – Brians Bus» og i øye/hånd-koor-
dinasjonsoppgaven som er laget i tegneprogrammet «1st

Artist», øker kravet til barnets ferdighet:

Bussen skal beveges mellom de to strekene, mens overteg-
ningen skal foregå så tett på streken som mulig. Barnet opp-
når en motiverende respons når bussen kommer «i mål». I teg-
neoppgaven er en eventuelt bedret prestasjon fra forrige
gang motivasjonsfaktor.
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Alle delprogrammene i «Blob»-serien er bryterstyrte. Her øves
pilens retning samt planlegging av bevegelse i rom. Når
Blob er kommet «i mål», fylles hele veien barnet har gått med
blå blomster.

Programmet «Switch Games» bygger opp en trinnvis forstå-
else av pilens utpekingsfunksjon, skanning på pilmarkeringer
samt retning på pilen knyttet til forflytning av «gompen».
Videre må bryteren holdes inne så lenge «gompen» skal
bevege seg i samme retning. Programmet kan innstilles på
ulike vanskelighetsgrader og egner seg godt for barn/ung-
dom som er motivert for denne typen spill.

Prinsippene for styring av programmet kan overføres til bry-
terstyring av elektrisk rullestol, hvor barnet kan benytte skan-
ning av retningspiler på en liten skjerm (display). Stolens
bevegelse fortsetter i samme retning så lenge bryteren holdes
inne. Slippes bryteren, starter utsøkning i skanningsfeltet.

Bundet flytting av figur: Oppgaveløsning
Det finnes en rekke musestyrte programmer som inneholder
oppgaver hvor barnet skal prøve å flytte riktig figur til rett
plass.
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I programmet «Touch Games 1 – Hectic Highway» skal bar-
net lage en identisk rekke. Når rekken er ferdig, kjører bilene
ut av skjermbildet til høy trafikklyd. I «Lekekassa – Tegn ferdig»
skal barnet plassere den manglende figuren på riktig plass.
Barnet har noe «slingringsmonn», men figurdelen hopper fort
ned igjen om presisjonen blir for lav. Oppgaven har ingen
belønning utover at bildet ble riktig.

«Rommet med det rare i – Filmfremviseren» gir
barnet mulighet til å øve riktig sekvens av bilder
i en handling. Filmen kan bestå av tre eller fire
bilder. Når filmklippene er satt på rett plass, kan
filmen vises. Belønningen er da at innholdet i bar-
nets ferdige bildesekvens vises som en tegnefilm
på eget filmlerret i en kinosal med et engasjert
publikum til stede (her «De fire årstidene»). Sty-
ring: Pekeskjerm/musestyring med «hold inne»-

funksjon ved sortering av filmklipp i riktig rekkefølge.

I «Rommet med det rare i – Sorteringsmaskinen»
skal barnet klassifisere ulike underbegreper i for-
hold til overbegrepene som er hentet opp av pro-
grammet. Barnet kan eventuelt selv bestemme om
det skal sorteres etter to, tre eller fire klasser.

Ved feilsortering avvises figuren ved at bøtten ikke
vil løfte av lokket / ta imot figuren. Programmet
styres med pekeskjerm/musestyring, og det

benyttes «hold inne»-funksjon ved flytting. Programmet kan til
en viss grad benyttes som fortrening til å velge i hierarkiske
menyer, barnet skal øve forståelse for at ett symbol kan repre-
sentere mange symboler innenfor samme overbegrep.
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Nivå 4: Programvare med valg i menyer
Som tidligere beskrevet på side 126 vil du kunne finne tre
ulike menysystemer i programmer på dette nivået: statiske,
serielle og hierarkiske menyer. I noen programmer benyttes
«rene» menysystemer (eksempelvis bare statiske menyer), men
ofte ses en blanding av systemene. Før programmene tas i
bruk, er det derfor nødvendig å analysere vanskelighetsgra-
den (fra antall valg i en statisk meny til grad av kompleksitet
i et hierarkisk menysystem).

Ved statiske menyer kan én eller flere ikonrader være plassert
både horisontalt og vertikalt langs skjermkantene. Illustrasjo-
nene fra «Fargekløveren» og «Pippi» viser rene statiske meny-
er, mens «1st Artist» har en statisk meny ved høyre skjermkant
samt en enkel seriell meny langs kanten nede. 

«Fargekløveren» gir barnet mulighet til å velge farge både
ved direkte utpeking og skanning. Programmet viser hvilken
del som er i ferd med å bli fargelagt ved at det aktive feltet
får en lyseblå, skravert flate. Antall valgbare farger kan stilles
(6–18). Egne tegninger kan benyttes.

Programmet «Pippi» er i utgangspunktet musestyrt, men er
også tilpasset for bryter(e). Styres det med pekeskjerm/mus,
vil skjermbildet være uten menyfrise. Den statiske menyen på
skjermen kommer opp når den brytertilpassede utgaven vel-
ges. Skanning og valg foregår da i menyen. Dersom barnet
har problemer med å forstå valg fra en meny, eller synes at
symbolene er for små, skal det være mulig å legge større
utsøkingsrammer direkte på «instrumentene» i bildet ved hjelp
av «Click It» (jf. s. 246).

241

9 RESPONSUTSTYR FOR AKTIVERING

«Fargekløveren» «Pippi» «1st Artist»



«1st Artist» er egentlig et tegneprogram for yngre barn. Illust-
rasjonen på foregående side viser et bilde laget av den voks-
ne med programmets «stempler». Stemplene ligger i en bil-
debank med ferdige tegninger, hvor det kan velges mellom
strektegninger i sort/hvitt eller ferdige fargelagte figurer.
Figurstørrelsen kan også velges. Figurene kan være små og
eksempelvis egne seg som mønster på en kjole. Figurene kan
også gjøres så store man ønsker. Den voksne har laget en
«malebok». Tenkt oppgave er at barnet skal fargelegge bil-
det. Programmet er musestyrt.

«Switch Basics» er spesielt laget for bryterbrukere. Dersom
alle valgene er tilgjengelige (ill. B), vil menyene det søkes i,
være statiske. Det kan imidlertid velges at barnet skal ha én
meny om gangen (A), det vil si at ett valg i én meny auto-
matisk fører til neste meny. Denne forenklingen kan være nød-
vendig om barnet er å betrakte som «novise» i valg ved skan-
ning: I programutforming A kreves det bare at barnet skal
kunne stoppe et skannende lys som forflyttes lineært til valg
foretas. Utforming B krever at barnet skal forstå skanning i rad
og kolonne (jf. s. 104). Dette er en mer avansert valgteknikk.
Produktet til slutt blir en jente eller gutt som beveger øyne og
munn mens hun/han «snakker».

I «Josefine – Påkledningsdukken» ses en enkel
utgave av en hierarkisk meny, hvor valg av kjel-
ke gir klær som passer til vintermiljø, mens trykk
på teaterikonet henter frem klær for karneval.
Programmet er laget for pekeskjerm/mus og kre-
ver funksjon ved aktivering.

De tegnede symbolene til venstre i bildet utgjør en meny for
programstyring. Disse ikonene har ingen direkte sammen-
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«Switch Basics»: A B Resultat



heng med den illustrerte programdelen. Trykker barnet på et
av programikonene, vil hun gå ut av det hun holder på med
og tilbake til hovedbildet, avslutte programmet, og så videre.
Hovedbildet vil være programmets «hovedmeny» – uten iko-
ner i menyfriser, men med menyfunksjonen integrert i bildet.

Samme type meny finner vi i programmet «Rommet med det
rare i»:

Hovedmenyen A er et bilde med flere programsymboler
«gjemt» i bildet. Et trykk på søppelbøtten henter programmet
«Sorteringsmaskinen» (beskrevet over), mens et trykk på vær-
tavlen gir programmet «Værmaskinen». Barnet skal her
bestemme været (temperatur, luftfuktighet og vindforhold).
Når alle parametere er gitt, vises en film som er tilpasset det
angitte været (eksempelvis en hund på ski som kjemper seg
gjennom en snøstorm, eller den samme hunden liggende i en
stor svømmering under en stekende sol i Syden). «Værmaski-
nen» har en typisk statisk meny. Programmet er laget for peke-
skjerm/mus.

Det er forholdsvis ulike krav som stilles barnet i «Sorterings-
maskinen» og «Værmaskinen» – både styringsmessig og
innen oppgaveløsning: Mens B1 krever at barnet skal kunne
«flytte figur» ved å holde museknappen inne, er styringsnivå-
et for B2 «peke ut / velge». Videre skal barnet i B1 løse en
vanskelig oppgave innen klassifikasjon – hvor svaret «krast»
vurderes til riktig eller galt – mens hun i B2 kan utforske fritt
de mulighetene som finnes på tavlen, og får en morsom
«belønning» når valgene er utført og utfør-knappen trykket.
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B1: «Sorteringsmaskinen» A: Hovedmeny B2: «Værmaskinen»



Hovedbildet (A) i programmet «Smårollingene» inneholder
også en «integrert programmeny». Velger barnet trommen,
skifter skjermbildet til en rekke valgbare musikkinstrumenter.
Problemet i «Smårollingene» er at i stedet for å gi barnet ett
ikon i de øvrige skjermbildene (B1, B2 og så videre) – som
fører tilbake til hovedbildet/programmenyen (A) – har desig-
neren plassert en ny programmeny inne i alle delprogram-
mene. Når flere av ikonene i programmenyen i B1 og B2
ikke lenger stemmer overens med figurene i den integrerte
programmenyen i hovedbildet (A), blir det vanskelig for bar-
net å huske hva som fører til hva. Eksempelvis må barnet
velge «trommen» i hovedbildet, men «trompeten» i menyfrisen
for å komme til musikkinstrumentene.104

Videre medfører den ekstra programmenyen i B1 og B2 en
unødvendig forvanskning av styringen: Eksempelvis vil valg av
ikoner i den statiske menyraden langs skjermkanten til høyre i
«Sangboken» gi skifte av bilder innenfor samme program –
barnet kjenner seg igjen i skjermbildet fra valg til valg. Velges
derimot et av symbolene i den nederste menyen/programme-
nyen, endrer både krav til styring, utforming av skjermbildet og
oppgavens vanskelighetsgrad seg radikalt (jf. B2). Mangel på
følelse av kontroll kan føre til at barnet mister interessen for et
program som det i utgangspunktet likte godt.

I «Klippdockan» kan barnet bestemme klær på fire ulike
papirdukker og velge det miljøet dukken skal plasseres i. Pro-
grammet kan styres av både mus og en eller to brytere (auto-
matisk eller selvdirigert skanning).
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104 Fordi musikken/innholdet i noen av programdelene er godt likt av mange
barn, har vi med hell dekket til nederste del av skjermen/menyfrisen med en
pappremse, plastlinjal e.l., slik at barnet ikke «ufrivillig» trykker og faller ut
av programmet det holder på med.

B2: «Bokstavene» A: Hovedmeny B1: «Sangboken»



Programmet har en enkel totrinns meny for valg av påkled-
ningsdukke. Deretter velges klær fra en hierarkisk meny med
fire klassifiseringer (plagg for hode, hender, kropp og ben).
Når kategori er valgt, «blar» barnet i alternativene/underbe-
grepene som tilbys, ved hjelp av den ene bryteren, mens
valg av plagg skjer med den andre (eller programmet tilbyr
alternative klær som barnet velger mellom). Denne typen
meny innebærer at barn med svak hukommelse får problemer
med å huske hvilke valgalternativer som er tilgjengelige, men
midlertidig skjult. Fordelen med valgmetoden er at klærne
figuren skal ha på seg, kan presenteres i full størrelse.

«Pippi» har et hierarkisk menysystem som for noen barn vil
oppleves som intuitivt enkelt, mens andre kan ha tydelige pro-
blemer med å finne frem: Barn som er vant til at gamle klær
ligger i kommoder/kister på loftet, husker umiddelbart at de
må velge trappen i den integrerte menyen i hovedbildet. For
de øvrige barna må «trappen» huskes som sym-
bol for «påkledningsdukken». Programmet kan
styres fra både pekeskjerm/ mus og bryter(e).

Programmet «Terry the Turtle» er et tegnepro-
gram, som spesielt gir trening av retning i rom 
– i forhold til skilpaddens kropp. Barnet kan
bevege skilpadden ved hjelp av de fire symbo-
lene i den statiske menyen til venstre: «frem-
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«Pippi»: Hovedmeny 1. undermeny 2. undermeny



over/bakover én skilpaddelengde, sving til høyre 90 grader
eller sving til venstre 90 grader».

Så lenge Terry beveger seg med hodet oppover, kan styring-
en virke forholdsvis enkel. Problemene blir imidlertid fort store
når skilpadden skal gå nedover i skjermbildet: Ikonet for pil
oppover må da velges fordi oppover er fremover, og skil-
padden beveger seg fremover når den går nedover på skjer-
men med hodet først!105 Barnet får en umiddelbar visuell
tilbakemelding på tenkt handling når hun ser hvordan skil-
padden beveger seg etter at knappen er trykket.

Skilpadden kan også gå med «pennen nede» eller «pennen
opp», den kan «skjules» og «vises», samt at den kan kom-
manderes til å «gå til startpunktet» igjen. Disse funksjonene
må barnet hente i rullegardinmenyen, det vil si en hierarkisk
meny hvor overbegrepet for de nevnte funksjonene er «skil-
padden» (ordet er synlig i menylinjen øverst). Hadde disse
fem funksjonene fått et tegnet ikon hver, kunne de ha vært
plassert i den statiske menyfrisen på venstre side. Styrings-
messig ville programmet blitt atskillig enklere.

Den skisserte forenkling av styringen er imidlertid mulig ved
bruk av trykkeplate (jf. s. 198): Åtte bryterpunkter bestemmes,
både med hensyn til størrelse og plassering. Feltene gis bok-
stavene F (fremover), B (bakover), R (høyre), L (venstre), U
(penn opp), D (penn ned), H (skjul skilpadden) og S (vis skil-
padden). Tegningene/symbolene på overleggsarket gjøres
så konkrete som mulig.

Tilgjengelighetsprogrammer for
bryterstyring
Ved å legge hjelpeprogrammet «Click It» over
skjermbildet i hovedprogrammet, kan man
definere hvilke valgalternativer i bildet (såkal-
te hot spots) som skal kunne benyttes av bry-
terbrukeren. Skjermbildet tilføres da en utsø-
kingsramme. Både størrelse, form, farge og
tykkelse på rammen kan bestemmes, likele-
des den rekkefølge figurene skal markeres i.
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105 Barnet øver her å tolke speilvendt retning.



Benytter brukeren én bryter, kan hastigheten for utsøkings-
rammen angis. Hvor mange valgalternativer barnet skal ha til-
gjengelig i en søkesekvens, må tilpasses barnets valgferdig-
het. Dersom barnet mestrer mange valg, bør antall skan-
ningspunkter likevel begrenses til åtte. Lengre søkesekvenser
blir lett frustrerende hvis ønsket valgfigur forbigås og barnet
må vente på «neste runde». Når hovedprogrammet benyttes
etter at defineringen er foretatt, vil søkerammen være eneste
synlige tegn på tilpasningen.

Illustrasjonene over viser programmet «Smårollingene» tilført
søkesystemer ved hjelp av ulike hjelpeprogrammer. Mens
man i «Click It» går inn og definerer faste bryterpunkt, repre-
senterer de to øvrige generelle søkesystemer, vanligvis kalt
emuleringsprogrammer for mus. Her kreves ingen tilpasning-
er i hovedprogrammet. Emuleringen innebærer at bryterbru-
kere kan benytte de fleste musedefinerte programmene. Dette
muliggjøres ved at det kjøres et «transparent» hjelpeprogram
samtidig med hovedprogrammet. Bryterbrukeren får da
mulighet til å forflytte seg enten horisontalt/vertikalt («Cross-
skanner»106) eller via et radarprinsipp («Radarmus»107) frem
til ønsket sted på skjermen.

Emuleringsprogrammer er lite egnet på et tidlig nivå, da bar-
net i tillegg til å forstå prinsippet for skanning, også skal
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«Click It» Cross-scanner Radarmus

106 Cross-scanner: En horisontal linje beveges nedover skjermbildet i angitt
tempo. Når linjen krysser ønsket figur, trykkes bryteren. Deretter søker en ver-
tikal linje fra venstre mot høyre. Når linjen gjennomskjærer den samme figu-
ren, trykkes bryter igjen og figur er valgt.

107 Radarmus: En linje som går ut fra et sentrum – gjerne midt i skjermbildet –
beveges rundt i en sirkel. Når linjen krysser ønsket figur, trykkes bryteren. En
markør (musepil, pekehånd etc.) beveges så langs linjen utenfra og inn mot
sentrum (eller omvendt). Bryter trykkes når markøren treffer ønsket figur, som
da er valgt.



kunne forstå og avlese akser i et skjermbilde. Det finnes flere
utgaver av disse emuleringsprogrammene, men ingen av
programmene er fleksible nok når det gjelder hvordan de
skal innstilles for å kunne benyttes av førskolebarn.

ALTERNATIV KOMMUNIKASJON

Å kunne uttrykke seg er nær knyttet sammen med opplevelse
av selvstendighet, selvrespekt og egenverd. Når dette ikke
lykkes, blir løsningen for barnet ofte å innta en passiv kom-
munikativ stil. Dersom fagteamet mener at barnet mangler
motoriske forutsetninger for utvikling av talespråk, bør det tid-
lig velges et alternativt system som gir barnet mulighet for
kommunikasjon med både barn og voksne i omgivelsene.
Med «tidlig» menes at symbolinnlæring bør startes straks bar-
net signaliserer interesse for bilder eller symboler. Skal barnet
kunne kommunisere ved hjelp av grafiske symboler, kreves
det imidlertid at hun er i stand til å velge mellom to eller flere
figurer og kan tilkjennegi valget motorisk (håndpeking,
peking med pekehjelpemiddel, blikkpeking eller valg ved
skanning). Har barnet ikke nådd disse ferdighetsnivåene, bør
områdene defineres som læringsmål i barnets individuelle
opplæringsplan. Hensikten med å ta i bruk alternative kom-
munikasjonssystemer er å gi barnet mulighet til å kommuni-
sere bedre – og kanskje mer – med flere.

Barn med talevansker kan deles i to hovedgrupper: a) Barn
som har utydelig, men konsistent tale108 med behov for tale-
hjelpemidler – i tillegg til egen tale («supplerende kommuni-
kasjon») og b) Barn uten mulighet for tale som trenger en
erstatning for den manglende talen («alternativ kommunika-
sjon»).109

Barnets modenhetsnivå vil i vesentlig grad være styrende for
valg av symbolsystem, kommunikasjonshjelpemiddel og hvor-
dan koding av meninger skal foregå. Før type talehjelpe-
middel velges, bør også fagapparatets teknologikompetanse
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108 Ordene barnet sier er de samme fra gang til gang, men forstås bare av dem
som har lært å tolke den «private uttalen».

109 Paraplybegrepet ASK står for «alternativ og støttende kommunikasjon[0]»
(på engelsk forkortet til AAC – Augmentative and Alternative Communicati-
on).



kartlegges: Oppleves hjelpemidler for teknisk krevende, er
sannsynligheten stor for at nytteverdien for barnet blir liten.

Hva finnes av grafiske symbolsystemer, 
og hvilket er best egnet?
Det er spesielt to faktorer som må virke styrende inn på val-
get av grafisk representasjon på talehjelpemidlet: barnets
synsferdigheter (visuell nøyaktighet) og barnets evne til å gjen-
kjenne og tolke symboler (visuell persepsjon). Utfallet av en
kartlegging vil kunne si noe om nødvendig størrelse på sym-
bolene, hvor mange symboler barnet kan ha på platen, nød-
vendige kontraster i symbolene, kompleksitet i symbolutfor-
mingen og abstraksjonsgrad (se ill. s. 250).

Benyttes foto, må motivet i bildene komme klart frem
mot en rolig bakgrunn. Fordelen med foto er at bil-
det av koppen kan være nøyaktig likt den koppen
barnet drikker av hver dag, noe som øker sjansen for
gjenkjenning. Ulempen ved fotografier er at de fore-
stiller akkurat den koppen. Det gjør det dermed van-
skeligere for barnet å generalisere til alle kopper.

Grafiske illustrasjoner er mer generelle enn foto. Ved
bruk av tegninger er det i større grad mulig å støtte
barnets forståelse, idet vesentlige detaljer kan frem-
heves og uvesentlige tones ned. Benyttes tegninger
på et tidlig nivå, bør bakgrunnen være rolig og i
god kontrast til figuren. Objektet bør fremstilles fra
sin mest karakteristiske side, eksempelvis vil et dyr
vanligvis være enklere å gjenkjenne/tolke om det
tegnes stående fra siden enn liggende forfra. Fordi
mange av barna kan ha problemer med å følge figu-
rens konturlinje, bør overlappende figurer unngås.
For barn som har problemer med å tolke helheter,
bør tegningene inneholde få detaljer.

Pictogram (ca. 900 symboler) er enkelt å «lese» med gode
kontraster/konturlinjer. Som med andre figurative symbolsy-
stemer kan fremstilling av overbegreper være vanskelig: For
små barn vil symbolet med trøyen/buksen/ skoen gjerne stå
for «trøye og bukse og sko» – ikke «klær». Generelt egner Pic-
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Fotografier

Tegninger (Igel)



togram seg best til bruk på et tidlig nivå i språkutvik-
lingen, idet systemet mangler mange «småord», dek-
ker få abstrakte begreper og fordi brukeren har liten
mulighet til å forme korrekte grammatikalske meninger.

PCS-symboler (Picture Communication System – ca.
2700 symboler i farger). Flere begreper har to repre-
sentasjoner; eksempelvis kan «gutt» være en tegnet
figur med klær eller en enkel trådfigur med karakteris-
tiske trekk. Fordi stilisering letter generalisering, bør
målet være å benytte så mange av de stiliserte sym-
bolene som mulig. Flere av symbolene er uttrykksfulle
og dermed enkle å sette inn i en kontekst. Våre erfa-
ringer viser at ved siden av å være et visuelt symbol-
språk for yngre barn, er PCS-symboler også egnet til
å representere forhåndsinnlagte utsagn på talemaski-
ner for eldre barn – eksempelvis i kombinasjon med
Bliss symbolsystem, hvor barnet nettopp skal forme set-
ningene sine selv.

Bliss symbolspråk er et system som bygger
på språkets syntaks, og gir mulighet for å
«snakke» grammatikalsk riktig. Symbolsyste-
met er mer åpent og gir barnet mulighet for
større språklig kreativitet enn de øvrige sym-
bolspråkene. En begrunnelse for ikke å ta i
bruk Bliss, er at symbolspråket «er for van-
skelig for barnet». Men analyseres de enkel-
te symbolene hver for seg, fordeler de cirka
1400 tegnene seg på ulike abstraksjonsni-
våer. 

De cirka 100 grunnsymbolene er billedlike
og lette å forstå. Denne delen av Bliss-syste-
met synes ligge kognitivt ned mot øverste van-
skelighetsgrad av PCS (jf. trådfigurene).
Overgangen mellom de to systemene behø-
ver derfor ikke by på nevneverdige forstå-
elsesmessige problemer for barnet.

Grunntegnene i Bliss lar seg enkelt kombinere
til sammensatte tegn (stol + hjul = «rullestol»,
på samme måte som stol + vann = «toalett»).
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«Pictogram»

«PCS»



Muligheten for å sette sammen tegn til nye symboler medfø-
rer at antall felt på platen kan reduseres – uten at barnet mis-
ter tilgang til deler av vokabularet sitt. Bruk av sammensatte
tegn krever imidlertid at barnet har forstått symbolinnholdet i
hvert enkelt tegn. Denne innsikten er viktig fordi kunnskapen
avgjør om barnet også har mulighet for å lage egne ord og
tolke symbolkombinasjoner hun ikke har sett før. Personer som
skal lære barnet nye symboler, må derfor kjenne Bliss-språket
godt. Dette krever at nærpersoner deltar på kurs. Mer peri-
fere personer vil enten kunne lese ordet over symbolet eller
høre maskinen uttale ordet.

Hva finnes av kommunikasjonshjelpemidler?
Kommunikasjonshjelpemidlet kan være pekeplater/pekebø-
ker («no-tech»). De fleste pekeplatene er laget spesielt til bru-
keren av personer i nærmiljøet. Unntaket kan være standard-
plater for Bliss som har en plate med cirka 270
symboler/bokstaver/tegn. Uavhengig av om det benyttes
standardoppsett eller ikke, må barnet være med når symbo-
lene klebes på platen. Utover de første pekebøkene – som
ofte blir laget «ad hoc» – bør inndeling av platen/boka og
plassering av de på forhånd valgte symbolene være klar før
arbeidet begynner. Det er fort gjort for hjelperen å sette opp
et nytt, mer hensiktsmessig system, men for barnet kan det ta
lang tid å lære de nye plasseringene.

I gruppen lavteknologiske hjelpemidler («low-tech») finnes
enkelt taleutstyr som ikke krever datakompetanse for å kunne
håndteres. I dette utstyret benyttes digitalisert tale (innlest
tale). Vi har valgt å benytte begrepet «talebokser» for disse
hjelpemidlene. Talebokser kommer i mer eller mindre komp-
lekse utgaver – alt fra den enkleste som kun inneholder én
talemelding til de avanserte med lag-på-lag av sider som kan
hentes opp av den voksne ved hjelp av spesielle tastekombi-
nasjoner. Til alle taleboksene benyttes overleggsark110 med
symboler som viser barnet hvilke valg som er tilgjengelige. En
begrensning som kan være avgjørende for valg av taleboks,
er den taletid som er tilgjengelig.
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110 Overleggsarket lages (klippe/lime) eller defineres i et dataprogram (f.eks.
«BoardMaker») med utskriftsmulighet for valgt taleboks. For de fleste barn vil
det være en fordel at arket plastlamineres.



Bryteren «OneStep» har én talemelding som gjentas ved
trykk: «Hei!», «Jeg vil si noe». Sangen «Fader Jacob» synges,
etc. Taleboksen har en «storebror» – «Step-by-Step» – hvor for
eksempel hvert enkelt trykk gir én strofe av sangen eller et
sekvensielt utsagn i en fortelling. Taleboksene «VocaFlex» og
«TechTalk» krever at barnet motorisk må kunne trykke i feltene
selv, mens «Maccaw» og «AlfaTalker» kan bryterstyres med
skanning.

Ved bruk av talebokser må man skifte fra overlegg til over-
legg når nytt vokabular/innhold ønskes. Så lenge barnets
kommunikative ferdigheter er forholdsvis svake, og skifte av
«tema» ikke skjer så ofte i løpet av en aktivitet, oppleves den
manuelle skiftingen av overlegg lite belastende. Men for barn
som har et godt begrepsapparat og behov for at «taleren»
dekker mange ulike aktiviteter, vil det fort bli snakk om å skif-
te til høyteknologisk utstyr («high-tech»). Dette er et hjelpemid-
del som i seg selv er en datamaskin, og vi har valgt å kalle
denne gruppen talere for «talemaskiner». Skjermen er dyna-
misk, det vil si at valg av ett symbol – eksempelvis et over-
begrep, et tema – kan gi en helt ny plate (jf. overlegg) på
skjermen. 
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Talen i talemaskiner kan være digitalisert eller syntetisk (maskin-
produsert stemme). Foreløpig er den syntetiske talen vanske-
lig å tolke for en del barn. Det bør diskuteres om tilgjengelig
tale er kvalitetsmessig god nok til å bli forstått av både barn
og voksne før man gir et talehemmet barn et talehjelpemid-
del med syntetisk stemme.

Talemaskinene gir barna en mulighet for større fleksibilitet i
samtalen. Ordforrådet barnet har tilgang til, kan her være
ubegrenset, men utstyret øker også belastningen på barnets
hukommelse og stiller krav til et godt oppbygd begrepsap-
parat. Barnet må nå selv holde rede på hvor alle ordene/
tematavlene ligger i maskinen.

Hvilket kommunikasjonshjelpemiddel er best
egnet?
Ikke-teknologiske hjelpemidler fungerer tradisjonelt best når
barnet forholder seg til nærpersoner og er i kjente omgivelser.
Men samtalepartneren må bidra i større grad enn vanlig: I til-
legg til å skulle formulere egne meninger, må partneren også
være delaktig i utformingen av barnets budskap når barnet
peker ut symboler. Eksempelvis: «kjøtt + liker + ikke + langt»
� Mener du: «Jeg liker ikke kjøttet fordi det er … seigt? – er
vanskelig å tygge?»

Det er ikke å forvente at mindre kjente voksne eller andre
barn kan fylle denne støtterollen i kommunikasjonssituasjoner
med det funksjonshemmede barnet. Observasjoner av sam-
spill mellom barn med og uten tale, viser at de normalfunge-
rende barna for det meste bestemmer hva samtalen skal
handle om, og at de nærmest «eier» initiativet. Barnet uten
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tale formidler seg stort sett ved hjelp av kroppsspråk, mimikk
og ja/nei-svar, uten å ta i bruk pekeplaten i nevneverdig
grad. Et hjelpemiddel med tale vil gjøre det enklere for bar-
net å ta initiativ, avbryte og korrigere mer presist. Undersø-
kelser i USA viser dessuten at medelever vurderer barn med
kommunikasjonsproblemer høyere når eleven benytter et hjel-
pemiddel med tale. Videre resulterte bruk av talehjelpemidler
i økt kommunikasjon/samspill med jevnaldrende. Forskerne
fant også at det er større sannsynlighet for at både barn og
voksne vil stoppe opp og snakke med den som kan starte en
dialog ved hjelp av et talehjelpemiddel (Locke & Levin,
1999).

Det er i tillegg spesielle situasjoner hvor pekeplater ikke strek-
ker til:

• når barnet snakker med barn som ikke kjenner symbolene
eller kan lese ordene over (glossen)

• når de andre barna er i bevegelse/lek
• når barnet snakker med personer på noe avstand
• under samtale med mindre kjente personer
• når barnet skal formidle noe i gruppesammenheng
• når det skal snakkes i telefon
• ved direktiver/koseprat med kjæledyr
• når barnet er i mørke rom (er på teater, kino etc.)

«Talere» innebærer at kommunikasjonspartneren ikke behøver
å se hva barnet peker på. Tale ut muliggjør også at barnet
kan synge for eller med andre, kan fortelle en vits/gåte, kan
lese dikt eller delta i fremførelse av et eventyr/skuespill, kan
kommentere en situasjon («Dæææh – det var teit! / Det der
var OK!»), og så videre. Denne typen kommentarer kan være
viktig for opplevelse av samhørighet i gruppen.

Uavhengig av om barnet får teknologiske talehjelpemidler
eller ikke, må det imidlertid alltid finnes tilgjengelig en kom-
munikasjonsplate eller – bok i plastbelagt papir: Teknisk utstyr
kan gå i stykker og ha lang reparasjonstid, batteriet er flatt,
situasjonen tillater ikke bruk av teknologi, utstyret er ikke sendt
med barnet etc.  Papirversjon kan utformes spesielt eller være
en utskrift av overleggene/ menysidene som er programmert
i hjelpemidlene. Benytter barnet en talemaskin med et hierar-
kisk system, vil hovedsiden på skjermen kunne fungere som
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en indeks i boken. Kommunikasjonspartneren blar opp på
det skillearket som representerer valgt menysysmbol.

Taleboks versus talemaskin
Når type talehjelpemiddel skal bestemmes, vil spørsmål om
valg av teknologi umiddelbart dukke opp. Her vil teamet
måtte vurdere både barnets kognitive og motoriske ferdig-
hetsnivå samt teknologikompetansen i nærmiljøet. Er barnet
på et tidlig nivå og kan trykke på en bryter/et felt med
hånd/finger eller pannepinne, synes taleboks å være egnet
hjelpemiddel i starten. Talebokser med statisk display (over-
leggsark som må skiftes manuelt) gjør det enklere for barnet
å finne frem til ordet/meningen fordi alle tilgjengelige sym-
boler er synlige. At symbolene er der, minner også barnet på
hva det kan uttrykke i den konkrete situasjonen. Generelt kan
man si at talebokser er godt egnet for barn med hukommel-
sesproblemer111, svakt utviklet begrepssystem samt oriente-
ringsproblemer. Styringsmessig vil barnet være på Nivå II:
Velge figur blant flere.

Dersom miljøet har liten kunnskap om teknologi, vil valg av
en taleboks fremfor talemaskin medføre at faggruppen – og
dermed barnet – kan komme raskt i gang uten at det må til-
rettelegges for en omfattende opplæring først.

Dersom det talehemmede barnet har omfattende motoriske
problemer, og vil være avhengig av bryterstyring med skan-
ning, bør talemaskin velges. I motsetning til taleboksene –
som bare har dioder (små lyspunkter utenfor hvert symbol)
som markør for skanning, har talemaskinen mulighet for klare
rammer som tydelig markerer valgmulighetene. Markeringen
blir da både enklere å lokalisere og å forstå. Barn på et tid-
lig nivå bør imidlertid ikke gis mulighet til å gå inn i den
dynamiske delen av systemet, det vil si at barnet bare forhol-
der seg til den siden hjelperen har valgt for henne fra hjel-
permenyen. Manøvrering i hierarkier stiller kognitive krav som
raskt overgår barnets funksjonsnivå.
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111 Hukommelse: Det stilles krav til både arbeidsminnet og langtidshukom-
melsen.



Talemaskin med dynamisk display (tavlene skiftes maskinelt)
må spesielt velges om barnet har et stort ordforråd, har
behov for både enkeltord og setninger og trenger rask til-
gang til egne temasider ut fra den situasjonen hun befinner
seg i. Utfordringen for den tverrfaglige gruppen er å plan-
legge hvordan systemet skal bygges opp for det enkelte
barn. Dynamisk display med hierarkisk oppbygde menyer stil-
ler krav til både arbeidsminnet (hvor var jeg – hvor skal jeg)
og til langtidsminnet (hvor godt er begrepene klassifisert /
hvor finner jeg ordet jeg vil ha) samt evne til planlegging og
organisering. Styringsmessig vil barnet være på Nivå IV:
Velge i menyer.

Talemaskiner er datamaskiner og stiller følgelig høye ferdig-
hetskrav til fagapparatet rundt barnet. Opplæring i bruk av
verktøyprogrammene som må beherskes for å kunne lage et
kommunikasjons-hjelpemiddel for barnet, må gis til minst to
personer i nærmiljøet. Disse fagpersonene må også tildeles
tid til samarbeid om både teknikk og metode. I tillegg må det
sikres at datateknisk støtte er tilgjengelig når det trengs.

Hva må barnet lære for å bli en god
samtalepartner?
Overordnet målsetting for barn som benytter ASK, er at de
skal oppnå så høy kommunikativ kompetanse som mulig.
Hvor kompetent et barn oppleves å være, avhenger av hvor
godt hun forstår symbolene innen det valgte systemet, hvor
mange symboler hun kan, og om hun kan kombinere sym-
boler til meninger i riktig syntaks lingvistisk kompetanse. I til-
legg må barnet også klare å kode meningen, det vil ekse-
pelvis si å kunne peke ut symbolene på talehjelpemidlet ved
hjelp av automatisk skanning dersom hun bare kan betjene
én bryter operasjonell kompetanse. Vanligvis skjer utvikling 
av kommunikative ferdigheter ved at barnet lytter til det andre
sier, for så å gjenta ordet/utsagnet umiddelbart og etter hvert
i nye sammenhenger. Barn uten tale – som må peke ut/velge
symboler motorisk i steden for å snakke – mangler modeller i
miljøet som de kan kopiere. Det blir derfor viktig at de voks-
ne rundt barnet demonstrerer hvordan utsagn kan formes,
enten på barnets talehjelpemiddel eller ved utpeking på egne
oppsett som er laget for formålet.
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I hvilken grad barnet har sosial kompetan-
se, avhenger av om hun kan påkalle opp-
merksomhet, starte en samtale og ta tur i
dialogen. Videre må hun kunne be om
objekter eller handlinger (be om hjelp eller
be om en ønsket aktivitet). Hun må også
kunne gi eller be om informasjon og kunne
holde seg til valgt tema i samtalen.

På lengre sikt vil kanskje de viktigste fer-
dighetene – som også er vanskeligst å
lære for noen – være å bli bevisst betyd-
ningen av sin egen og andres mimikk eller
kroppsspråk, samt å forstå at en dialog består av både «å gi
og få». Dersom en ungdom/voksen ikke er interessert i
andres tanker og meninger, vil omgivelsene fort oppleve per-
sonen som en lite attraktiv kommunikasjonspartner. Går den
sosiale samtalen i tillegg svært sakte, vil partneren høyst sann-
synlig være lite interessert i å opprettholde dialogen. Hvis
personen ikke skal bli oppfattet som uhøflig, må hun også
kunne bidra med utfyllende og oppmuntrende kommentarer:
«Det var hyggelig» – «Der er jeg helt enig med deg» –
«Mmm» eller «Humm» – «Så morsomt!» – «Nei, det er ikke
sant?!» Til slutt må en samtale kunne avsluttes på en hyggelig
måte. Det kan synes som om vi bør lære barna / gi dem
anledning til å komme med denne typen kommunikative
bidrag langt tidligere enn det som skjer i dag. Slike ytringer
bør kunne nås raskt, det vil si komme opp ved hjelp av ett
trykk og ligge på en egen «kommentarside».

Til slutt må barnet ha en strategisk kompetanse; det vil si
kunne avbryte, korrigere og rette opp feil, kunne stille opp-
klarende spørsmål eller formidle innholdet på en ny måte
(ikke bare repetere det som ikke ble forstått). Jo tidligere bar-
net lærer strategier av denne typen, og jo færre «brudd» som
oppleves i viktige samtaler med andre, dess større tro vil bar-
net få på sin egen kompetanse.

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Sansestimuleringsutstyr, elektriske rullestoler og kommunika-
sjonshjelpemidler er støtteberettiget. Det oppstår sjelden dis-
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kusjon om barnet har rett til slikt utstyr, ifølge loven om folke-
trygd. Noe annerledes stiller det seg når det gjelder bryter-
styrte leker og programvare.

Som det fremgår av utvalget vi har presentert på side 213,
«Elektroniske leker», og side 223, «Programvare», er dette i
stor grad utstyr som også andre barn vil kunne benytte / leke
med. Og slik skal det være! I den grad det er mulig – og hen-
siktsmessig – bør barn med bevegelseshemninger ha den
samme erfaringsbakgrunnen med aktivitets- og lekemateriale
som de øvrige barna.

Problemer oppstår imidlertid ofte når temaet «hjelpemidler»
diskuteres: Faller batteridrevne leker inn under kategorien
«hjelpemidler»? Er programvare undervisningsmateriell/leke-
materiell som må ses på som barnehagens/skolens ansvars-
område, eller er dataprogrammene å anse som hjelpemid-
del/protese for manglende aktivitet/lekemuligheter?

Funksjonsfriske barn er ikke avhengige av spesielt utvalgte
eller pedagogisk riktige leker, idet innholdet i kjøkkenskuffen
ofte er vel så spennende. Sterkt bevegelseshemmede barn
har ikke tilgang til innholdet i denne skuffen og kan heller ikke
manipulere/leke med gjenstandene – selv om konkretene blir
lagt foran dem. Samtidig er de batteridrevne lekene som
barna blir tilbudt, ofte stereotype og kjedelige etter kort tid –
noe som medfører behov for nye leker. Før barnet har nådd
en viss styringskompetanse, er imidlertid bryterstyring eneste
lekeaktivitet hvor målgruppens barn selv kan påvirke forløpet
av det som skjer. Alt tyder på at utlån og bytte av denne
typen leker skulle være mulig for barn som har behov for alter-
nativer til vanlig lekemateriale.

Datateknologi vil – for barn med store motoriske hemninger –
være et individuelt hjelpemiddel i undervisningssituasjonen.
For at barnet skal kunne nyttiggjøre seg hjelpemidlet, vil det
ofte være behov for omfattende tilpasninger og trening i å
betjene utstyret. Opplæring av styringsferdigheter krever
oftest barnets fulle oppmerksomhet og energi. Programmene
som velges – før styringsferdighet er automatisert – bør derfor
være uten kognitive krav til oppgaveløsning. Egnede pro-
grammer for trening av styringsferdigheter vil eksempelvis
være applikasjoner hvor barnet fritt utforsker skjermbilder og
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ser hva som skjer.112 Disse er ikke spesielt designet for for-
målet «øve styringsferdighet», men er programmer som gjer-
ne benyttes av yngre barn i aktivitet og lek. Programvare –
som er nødvendig for å lære seg å betjene det innvilgede
utstyret113 – kan ikke betraktes som et «pedagogisk hjelpe-
middel». Det er imidlertid viktig at den som søker, begrunner
hvorfor akkurat dette programmet er valgt og til hvilket formål
– relatert til trening av styringsferdigheter. Generelle styrings-
ferdigheter bør være innlært før skolestart, slik at barnet – på
lik linje med de øvrige elevene – kan vie oppmerksomhet til
og rette kreftene mot alt det nye som skal læres i skolen.

Følgende tre programgrupper inneholder programmer som
klassifiseres som hjelpemidler for barn/personer med omfat-
tende bevegelsesvansker: Kompenserende programvare er
programmer hvor barnet gis mulighet til å mestre aktiviteter
hun ellers ville være avskåret fra å utføre på grunn av sine
motoriske problemer («bla i bøker», spille lotto/terningspill,
bygge med legoklosser på skjerm, konstruere, etc.).

Videre er verktøyprogrammer som tegneprogrammer, enkle
multimediaprogrammer og tekstbehandlingsprogrammer nød-
vendige hjelpemidler for barn med motoriske problemer om
de skal kunne delta aktivt i læresituasjonen. Denne typen
programmer kan først benyttes når barnet har oppnådd auto-
matiserte styringsferdigheter.

Sist – men ikke minst – dekkes hjelpemiddelprogrammer av
trygdesystemet. For bryterbrukere vil dette være skjermtasta-
turer og museemuleringsprogrammer – begge programtyper
som «legger seg transparent» over hovedprogrammet (tekst-
behandler, tegneprogram etc.). Hjelpemiddelprogrammene
tilfører skjermbildet et søkesystem som gjør det mulig å velge
tastefunksjoner fra tastaturet eller benytte musefunksjoner ved
hjelp av bryter(e).
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112 Programeksempler med påpeking av mulig læringsmoment innen program-
styring er gjennomgående i boka.

113 Lære seg å betjene utstyret: Eksempelvis ta initiativ til å trykke, lære å treffe
bryteren, trykke og slippe til riktig tid, lære å betjene flere brytere, forstå og
lære skanning eller mestre styring av musemerket, forstå menyer og ikonenes
funksjon etc. (Brænde, 1997).





DET SIRKULÆRE DILEMMA 10

«Vi kan ikke bestemme barnets reelle ferdighetsnivå, fordi
barnet mangler pålitelige muligheter for å demonstrere egne
ferdigheter …»

«Vi kan ikke planlegge et godt tilrettelagt metodiske opplegg,
fordi vi ikke kjenner barnets ferdighetsnivå.»

Denne onde sirkelen er velkjent for de fleste fagpersoner som
har hatt i oppgave å utforme en individuell læreplan for et
barn med omfattende motoriske vansker, når også mang-
lende tale er en del av problemkomplekset. Dilemmaet for-
sterkes når vanligvis pålitelige tester – som vi forventer skal gi
oss «svaret» – konkluderer med «at barnet ikke lot seg teste på
foreskrevet måte, deler av testen måtte utelates, og resultatene
som foreligger, er usikre grunnet barnets uklare responser». 

En egnet kartleggingsmetode vil da kunne være diagnostisk
undervisning, hvor teknologi benyttes som hjelpemiddel for
egenaktivitet. Fordi barnet gis mulighet til å avgi selvstendige
«svar», vil det være mulig å foreta mer presise observasjoner
over tid av barnets kognitive utvikling. Allerede på tidlig
årsak/virkning-nivå vil et strukturert metodisk opplegg med
bryterstyrt responsutstyr, kunne gi en rekke informasjoner om
barnet (oppmerksomhetsnivå, interesseområder, forståelse av
årsakssammenhenger, evne til turtaking, kunnskap om barnets
hukommelse – gjenspeilet i evne til forventning, grad av
generalisering samt tempo i ferdighetsutvikling). Videre ska-
per aktivitetene i større grad mulighet for samspill, idet et fel-
les og avgrenset objekt fokuseres (bilde på dataskjermen,
leken mot en rolig bakgrunn, etc.). Situasjonen vil på denne
måten danne en tydelig ramme rundt kommunikasjonstemaet. 

Når barnet bevisst kan velge mellom to gjenstander/bryter-
responser, og etter hvert også mellom bilder som er tilknyttet
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lyd, vil man kunne starte en mer presis kartlegging av barnets
begrepsforståelse. Blikkpeking vil òg kunne benyttes i denne
sammenheng, men svaret er ofte mer usikkert fordi barnets
blikk flyttes frem og tilbake mellom alternativene, og det blir
opp til observatøren å tolke når svar er avgitt. Et brytervalg
kan være et presist valg som blir «stående».

Strategiene som benyttes for å løse en oppgave, kan obser-
veres over tid, og man kan i større grad klargjøre hvilke del-
komponenter barnet mestrer innen oppgaven, og hva det
ikke har forstått eller har misforstått. Fagpersonene vil da let-
tere kunne justere det pedagogiske opplegget ut fra barnets
egne responser, og ikke ut ifra hva man antar at barnet har
tilegnet seg. 

Men manglende kunnskap om barnet og dets «skjulte» behov
kan også påvirke i hvilken grad miljøet vurderer tekniske hjel-
pemidler som nyttige og betydningsfulle for henne. Mangler
også kunnskap om de muligheter elektroniske og høyteknolo-
giske hjelpemidler representerer, og den tid det tar å lære
seg å utnytte utstyret maksimalt, står man i fare for å introdu-
sere hjelpemidlet «for sent». Altfor ofte ser vi at anskaffelse av
hjelpemidler som for barnet er nyttige, skulle ha skjedd på et
langt tidligere tidspunkt. Et barn som er avhengig av dataut-
styr for å kunne skrive bokstaver, bør eksempelvis ha lært å
benytte programvare med tilpasset styringssystem før hun
begynner på skolen. Det motorisk hemmede barnet skal – på
samme måte som de øvrige elevene – kunne rette energien
mot det nye lærestoffet. Gode ferdigheter i bruk av talema-
skin og styring av elektrisk rullestol bør også være utviklet før
skolestart. Innlæring og automatisering av styringsferdigheter
er en tidkrevende prosess, hvor det som oftest vil være behov
for et strukturert metodisk opplegg ved innlæringen. 

Vi tror at det sirkulære dilemma også er rådende her: «Vi kan
ikke vurdere om barnet kan benytte dyre elektroniske hjelpe-
midler, fordi vi ikke vet om barnet har forutsetninger for å
betjene utstyret» – og – «Vi vet ikke om barnet har muligheter
for å betjene utstyret, fordi vi ikke vet hva utstyret krever av
barnet». Men løsningen er ikke å vente og se! Selv om intro-
duksjon av teknologiske hjelpemidler kan ha et langsiktig
mål, er det like viktig at barnet gis umiddelbar mulighet til selv
å kunne delta og påvirke omgivelsene aktivt på ulike nivåer
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i egen utvikling. Bruk av tilpassede hjelpemidler i leke- og sam-
spillsituasjoner kan fremme både barnets kognitive og moto-
riske ferdigheter: Læring skjer best når aktivitetene er menings-
fylte og motiverende, med passe grad av utfordringer. 

Tekniske hjelpemidler i seg selv er imidlertid ikke ensbety-
dende med at barna fremstår som mer kompetente. Barna
blir ikke umiddelbart i stand til å betjene hjelpemidlene effek-
tivt. De vil ikke åpenbare skjult kompetanse. I hvilken grad
utstyret medfører en positiv endring i barnets aktivitetsnivå
avhenger av flere faktorer: barnet selv, at hjelpemidlene er til-
passet barnets funksjonsmuligheter både kognitivt og moto-
risk, at miljøet har en positiv innstilling til nytteverdien av utsty-
ret, at de ulike aktivitetene er tilrettelagt slik at hjelpemidlene
kommer effektivt i bruk, og at barnet gis anledning til å være
aktivt deltakende ved fellesaktiviteter, det vil si kunne være
både «svarende» og «spontan» i situasjonen. Viktig er det
også at omgivelsene er sensitive overfor barnas initiativ av
ulik art. Bjorbækmo og Tendal (1999) hevder i sin rapport
«Lek og samspill. Hvordan kan teknologi være til hjelp?» at
den voksne responderer lettere på barns initiativ når det
kommer som et resultat av noe den voksne har igangsatt, enn
om initiativ til samspill kommer spontant og primært fra bar-
net selv. 

Vi håper at vårt materiale kan avkrefte en del myter: Barnet
må ikke ha forstått årsak/virkning før man starter en utprøving
med teknologiske hjelpemidler for egenaktivitet og lek. Bar-
net behøver ikke ha vist kommunikativ kompetanse for å få et
hjelpemiddel for alternativ kommunikasjon, og bruk av tale-
hjelpemidler hindrer ikke en eventuelt senere taleutvikling.
Barnet må ikke ha vist at det er bevisst romlige forhold og
kunne diskriminere mellom retninger før det får prøve ut en
elektrisk rullestol. Imidlertid vil utfallet av utprøvingene i stor
grad være avhengig av den tverrfaglige kompetanse som fin-
nes eller er tilgjengelig i barnets omgivelser. Kunnskap om
hvordan man tilrettelegger miljøet – det vil si om hvordan
opplæring og bruk av hjelpemidlene kan inngå som en plan-
lagt og integrert del av barnets hverdag – er nødvendig for
at teknologien skal kunne bedre barnets muligheter for mest-
ring. Å mestre medfører anerkjennelse – og dermed styrket
selvbilde – i samspillet med viktige andre. 

10 DET SIRKULÆRE DILEMMA
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Er det forhold som tilsier at
barnet skal stå bakovertippet?

Mest aktuelt:
Hode

Ståstativ
Ryggtippebrett
Kroppsstøpt ståform

Vedlegg 1

SJEKKPUNKT FOR 
TILPASNING AV OPPSETT

Brukes sammen med skjemaet «Oppsettdefinisjon» og teksten i boka, kapittel 6 og 7.
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1 HVILKEN STILLING SKAL BARNET BRUKE I 
BETJENINGSSITUASJONENE?

UTGANGS-
STILLING

HELNINGSVINKEL
KROPPSPOSISJON

KROPPSDEL
BETJENING

HJELPEMIDDEL

Sittende Kan barnet sitte med horison-
talt eller forovertippet sete
(aktiv sittestilling)? Hvilken hel-
ningsvinkel?

Mest aktuelt:
Hånd/arm
Sjeldnere:
Hode
Fot/ben

Hvilken stoltype er
best egnet?

Stående Kan barnet stå forovertippet
eller vertikalt? 
Hvilken helningsvinkel?

Mest aktuelt:
Hånd/arm

Ståstativ
Magetippebrett
Kroppsstøpt ståform

Er det forhold som tilsier en
mer bakovertippet stilling
(passiv)?
Hvilken helningsvinkel?

Mest aktuelt:
Hode
Sjeldnere:
Hånd/arm
Fot/ben
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Er det forhold som tilsier at
barnet bør ligge på magen? 
Posisjon? 

Matte
Skråpute
Tippebrett
Ståstativ

Liggende Er det forhold som tilsier at
barnet bør ligge på siden?
Posisjon?

Hånd/arm
Hode
Fot/ben

Sideliggebrett, matte

Er det forhold som tilsier at
barnet bør ligge på ryggen?
Posisjon?

UTGANGS-
STILLING

HELNINGSVINKEL
KROPPSPOSISJON

KROPPSDEL
BETJENING

HJELPEMIDDEL
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SJEKKPUNKT UTDYPING

Trenger barnet sporing av
bena?

– Trenger barnet støtte for å motvirke adduksjon?
– Trenger barnet støtte for å motvirke innadrotasjon?
– Trenger barnet støtte for å motvirke abduksjon?
– Trenger barnet støtte for å motvirke utadrotasjon?
– Trenger barnet sidestøtter ved lår?
– Bør barnet bruke knestøtte?
– Eventuelt andre forhold

Hvordan gi barnet god støtte
for føttene?

– Best mulig understøttelse
– Litt avstand mellom føttene
– Trengs det sporing av føtter?
– Trengs det fiksering av føtter?
– Trenger barnet spesialsko?
– Trenger barnet leggskinner?

Hvilken vinkel bør det være
mellom sete og rygg?

– Vinkelen har betydning for bekkenstabilitet og kropps-
stilling.

– Vinkelen kan også påvirke muskeltonus.

Hvordan gi barnet god
bekkenstabilitet?

– Setets størrelse (dybde/bredde)
– Setets beskaffenhet (form, fasthet, friksjon)
– Bruk av hoftebelte, bekkensele og liknende
– Korsryggstøtte
– Sidestøtte hofter
– Eventuelt andre forhold

Hvilken helningsvinkel skal setet
ha?
(Se også vedleggets pkt. 1.)

Har barnet mulighet til en aktiv sittestilling (rett eller forover-
tippet sete)? 

– Hvis ikke: Fungerer en passiv (bakovertippet) sittestilling
for barnet? 

– Dersom stillingen medfører en forsterkning av barnets
bevegelsesproblemer, prøves det igjen en aktiv sitte-
stilling med, om mulig, bruk av bedre støtteanordning-
er. Dersom dette ikke lykkes, bør det vurderes om side-
leie er bedre for barnet.

2 HVORDAN SKAL BARNET STABILISERES?

A Sittende utgangsstilling
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Hvordan støtte barnets
overkropp?

– Trenger barnet sidestøtter på overkropp/brystparti?
– Trenger barnet bolstøtte?
– Spesielle hensyn når det gjelder ryggstøtten?

Trenger barnet støtteanordninger
for nakke/hode/hake?

– Nakke-/hodestøttens form og plassering
– Bruk av halskrage eller hakestøtte, form og plassering
– Eventuelt annet

Trenger barnet støtteanordninger
for armer?

– Sporing av armer, definert fra skulder
– Bordplate, utforming og plassering
– Armlene, utforming og plassering
– Støttehåndtak, utforming og plassering
– Eventuelt annet

SJEKKPUNKT UTDYPING
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B Stående utgangsstilling

SJEKKPUNKT UTDYPING

Trenger barnet støttean-
ordninger for nakke/
hode? 

– Nakkestøttens form og plassering
– Hodestøttens form og plassering
– Bruk av halskrage eller hakestøtte, form og plassering
– Eventuelt annet

Hvordan gi barnet god
støtte for føttene?

– Best mulig understøttelse
– Litt avstand mellom føttene
– Trengs det sporing av føtter?
– Trengs det fiksering av føtter?
– Trenger barnet spesialsko?
– Trenger barnet leggskinner?

Hvordan støtte barnets
overkropp?

– Hvordan skal bolstøttens form være?
(NB: Pass på at den er så smal at den ikke hemmer armføring
fremover ved bruk av magetippebrett.)

– Ryggstøtte? Utforming og plassering
– Trenger barnet sidestøtter på overkropp/brystparti?

Trenger barnet støtte-
anordninger for armer?

– Sporing av armer, definert fra skulder
– Bordplate, utforming og plassering
– Armlene, utforming og plassering
– Støttehåndtak, utforming og plassering
– Eventuelt annet

Trenger barnet
støtte/sporing av
bena?

– Trenger barnet støtte for å motvirke adduksjon?
– Trenger barnet støtte for å motvirke innadrotasjon?
– Trenger barnet støtte for å motvirke abduksjon?
– Trenger barnet støtte for å motvirke utadrotasjon?
– Trenger barnet sidestøtter ved lår?
– Bør barnet bruke knestøtte?
– Trenger barnet spesiell støtte for legger?
– Eventuelt andre forhold

Hvordan gi barnet god
bekkenstabilitet?

– Utstrekking av hofteledd
– Bruk av hoftebelte, eventuelt seteplate, form og plassering
– Sidestøtte hofter

Hvilken helningsvinkel
skal barnet ha?
(Se første side i dette
vedlegget.)

Har barnet mulighet til en aktiv stilling (forovertippet eller rett)?

– Hvis ikke: Fungerer en passiv (bakovertippet) stilling for barnet? 
– Dersom stillingen medfører en forsterkning av barnets bevegel-

sesproblemer, prøves det igjen en aktiv stilling med, om mulig,
bruk av bedre støtteanordninger. Dersom dette ikke lykkes, bør
det vurderes om sittende stilling er bedre for barnet.
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C Liggende utgangsstilling

I Sideleie

SJEKKPUNKT UTDYPING

SJEKKPUNKT UTDYPING

Hvilke forhold tilsier en
liggende utgangs-
stilling?

– Vanskelig hodekontroll
– Svak muskulatur
– Nedsatt allmenntilstand
– Naturlig ut fra aktiviteten
– Eventuelt annet

Hvilken side skal
barnet ligge på?

– Høyre 
– Venstre

Kroppens understøttelse – Hardhet og form på matte/sideliggebrett 

Vertikal støtte – Bak rygg
– Foran bol

Nakke-/hodestøtte – Utforming, fasthet og plassering av pute

Støtte/sporing av
armer

– Nederste arm
– Øverste arm

Bolstøtte – Ytterligere bolstøtte

Bekkenstabilisering – Støtte foran/bak ved hofter
– Bruk av hoftebelte: bredde og polstring?

Sporing av ben – Nederste ben: – Rett
– Bøyd: ca. vinkel

–    Øverste ben: – Rett
– Bøyd: ca. vinkel

Avstand mellom ben, bruk av støttepute / annen støtte

Annet: – Forhold vedrørende ab-/adduksjon
– Forhold vedrørende innad-/utadrotasjon
– Støtte for knær
– Støtte for føtter

Skal barnet ha side-,
mage- eller ryggleie?

Er det forhold som tilsier noe annet enn sideleie?
(Støttet sideleie anses som den minst anstrengende stillingen i
liggende leie.)



II Mageleie
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SJEKKPUNKT UTDYPING

Kroppens understøttelse – Hardhet og utforming av matte/skråpute ev. tippebrett
– Helningsvinkel 

Bekkenstabilisering – Hofte-/setebelte
– Sidestøtter

Støtte/sporing av ben – Rette/bøyde ben
– Forhold vedrørende ab-/adduksjon
– Forhold vedrørende innad-/utadrotasjon
– Fiksering av ben for å hjelpe barnet å løfte hodet uten at bena

går opp
– Fotstilling: ev. høyde fra gulv til skråpute for å gi «normal-

fleksjon» i føtter

Bolstøtte – Brystbelte: bredde, plassering og ev. polstring 
– Sidestøtter

Støtte/sporing av
armer

– Sporing fra skulder
– Underarmsstøtte
– Annet

– Sjelden brukt, vanskelig å tilpasseEv. hodestøtte
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III Ryggleie

SJEKKPUNKT UTDYPING

– Hardhet og utforming av matte/skråpute ev. tippebrett
– Helningsvinkel

Kroppens understøttelse

– Hoftebelte
– Sidestøtter

Bekkenstabilisering

– Rette/bøyde ben
– Forhold vedrørende ab-/adduksjon
– Forhold vedrørende innad-/utadrotasjon
– Fiksering av ben 
– Fotstilling / ev. støtte for føtter

Støtte/sporing av ben

– Brystbelte: bredde, plassering og ev. polstring 
– Sidestøtter

Bolstøtte

– Sporing fra skulder
– Underarmsstøtte
– Annet

Støtte/sporing av
armer

– Form, fasthet og plasseringHodestøtte
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Én: Ett – flere trykk (årsak/virkning)
Automatisk skanning (indirekte valg)
To: Direkte valg mellom to alternativer
Selvdirigert skanning
Flere: Beskriv antall, valgteknikk og funksjon

Hvor mange brytere
skal barnet ha? 

Klarer barnet å aktivere like mange brytere som hun skal ha valg?
Hvis ja:
Valgteknikk: direkte valg

Hvis nei:
Valgteknikk: indirekte valg (skanning)

Ved valg:
Hvilken valgteknikk skal
barnet bruke?

Selvdirigert skanning:
– kan gjøre det lettere for barnet når forståelsen av skanning skal

øves, fordi hun selv aktivt flytter utsøkingsrammen
– ikke krav om å aktivere innen en maskininnstilt tid
– gir barnet større kontroll 
– bruk av to brytere øker kravet til koordinering

Automatisk skanning: 
– krever at barnet, med øvelse, kan aktivere (ev. slippe opp akti-

veringen) innen en gitt tidsramme
– stiller større krav til kognisjon og simultankapasitet enn selvdiri-

gert skanning
– metoden begrenser antall trykk barnet må utføre, og er derfor

motorisk energisparende

For et barn med et kognitivt nivå som tilsier mange valg, er det en
tommelfingerregel at automatisk skanning velges hvis hun med bruk
av metoden har 80 % riktige treff. 

Ved indirekte valg:

Hvilken skanning-
metode skal barnet
bruke?

– Hvilken kroppsdel skal barnet bruke?
– Hvilken bevegelse skal barnet bruke?
– Kroppens treffpunkt/berøringsflate mot bryteren/styringssystemet
– Annet: f eks om det er trykkebrytere, eller om det brukes en

spak, bruk av lydbryter, sug-blås m.m.

Betjeningsmåte
(Se også vedleggets
pkt. 4.)

3 BETJENINGSMÅTE OG UNDERSTØTTELSE 

Ordet bryter brukes også om annen type betjeningsutstyr som
eksempelvis trykkeplate. Hvert felt på trykkeplaten kan betrak-
tes som et bryterpunkt.

SJEKKPUNKT UTDYPING
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– Støtte ved hjelp av guiding og håndledning
– Prompting og fading
– Demonstrasjon

– Støtte ved bruk av ulike hjelpemidler
– underarmsstøtte
– skinner
– grepstilpasninger/håndtak
– støtte for hodebevegelser
– støtte for fotbevegelser

Skal bevegelsen under-
støttes?

– Tilbakemelding (auditiv, visuell, taktil)
– Form og størrelse
– Motstand og bevegelseslengde
– Merking, farger og effekter

Hvilke krav stilles til
bryterens egenskaper? 

– Timer
– Hold inne
– Av/på

Hvilken funksjonsmåte
skal bryteren ha?

– Mus; ulike typer 
– Panne-/hodepinne
– Utpekingslys
– Annet

Skal barnet bruke
utpekingsredskap?

– Plassering ut fra bevegelsesvalg og treffpunkt på kroppen
– Plassering slik at barnet kan innta en hvilestilling mellom tryk-

kene
– Plassering med hensyn til at barnet ikke uforvarende aktiverer

bryteren / behov for skjerming
– Plassering slik at barnet skal vite hvor bryterne er (ut fra syn /

spatial koding)
– Hensyn til sammenhengen mellom syn og motorikk

Hvordan bør
betjeningsoppsettet
plasseres?

SJEKKPUNKT UTDYPING

SJEKKPUNKT UTDYPING

4 BETJENINGSOPPSETT
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– I relasjon til styringssystemets plassering (Barnet skal bruke minst
mulig krefter på å skifte/dele oppmerksomhet mellom aktivering-
en og responsen.) 

– Ut fra syn/oppmerksomhet
– Sammenhengen mellom syn og bevegelse
– Ut fra bevegelse

– Avhengig av hjelperens rolle (dele opplevelse, regulering av
nærhet og avstand, pedagogisk tilnærming, hjelpe bevegelse)

– Ut fra syn/oppmerksomhet
– Sammenhengen mellom syn og bevegelse
– Ut fra bevegelse 

Hvor antas ideell
plassering?

Hvor antas ideell
plassering?

SJEKKPUNKT

SJEKKPUNKT

UTDYPING

UTDYPING

5 PLASSERING AV RESPONSUTSTYRET

6 PLASSERING AV HJELPER(E) 

– Motivasjonsfremmende faktorer
– Arbeidsmiljøfaktorer (f.eks. lys og klima)
– Hva virker forstyrrende på barnet? Behov for skjerming?

Hvilke krav stilles det til
lokalet?

SJEKKPUNKT UTDYPING

7 SPESIELLE HENSYN NÅR DET GJELDER
UTPRØVINGSLOKALET
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SKJEMAER TIL BRUK I
UTPRØVINGSPROSESSEN
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Periode dato:           Nr:
Måldefinisjon

Navn:
Født:
Utprøvingsansvarlig:

Navn på fagpersoner/institusjoner som deltar i utprøvingsprosessen

Navn Institusjon Telefon

HOVEDMÅL

SPESIFIKT MÅL

Delmål 1

Delmål 2

Delmål 3

AKTIVITET

MIDDEL

METODE

UTPRØVERE

TIDSPUNKT

EVALUERING

Måldefinisjon
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Bemerkninger

Oppsettdefinisjon
Periode dato:             Nr:

Oppsettdefinisjon

Navn:
Født:
Definert av
Ergoterapeut:
Fysioterapeut:

Hjelpemiddel Stilling Hensyn ved plassering1
Utgangsstilling

2
Støtteanordninger Hjelpemiddel Posisjon
Bekkenstabilisering
Sidestøtte hofter
Sporing av ben
Kne-/Leggstøtte
Fotstøtte
Sidestøtte bol
Støtte foran (evt.bak) bol
Støtte for armer/hender
Nakke-/Hodestøtte

Kroppsdel Bevegelse Treffpunkt Hjelp/Støtte

3
Bevegelsen

Brytertype Festeutstyr Tilpasning Plassering

4
Betjenings-
oppsett

5
Plassering av
responsutstyret

6
Plassering av
utprøvere
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Registreringsskjema Periode dato:                      Nr.

Barnets navn Fødselsdato:

Ansvarlig koordinator

SPESIFIKT MÅL

Delmål 1

Delmål 2

Delmål 3

Delmål nr. Middel Ansvarlig Tidspunkt Resultatet ble:

Registreringsskjema,  side 2   Barnets navn:…………………………………………………………………………………

Delmål nr. Middel Ansvarlig Tidspunkt Resultatet ble
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Kontinuitetsark, side 2 Barnets navn:…………………………………………………………………………………………………

Periode nr. Delmål var: Resultatet ble: Initialer

Konklusjon/kommentar

Kontinuitetsark

for utprøving av ……………………………………………………………………… … … …  (Type utstyr)

Barnets navn Fødselsdato

Foresatte

Ansvarlige koordinatorer

Navn Institusjon Telefon Periode

Målsetting for utprøvingen

HOVEDMÅL

SPESIFIKT MÅL

Oversiktsskjema for de enkelte utprøvingsperiodene

Periode nr. Delmål var: Resultatet ble: Initialer
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OVERSIKT – BEVEGELSER
Ordene er forklart i vedlegg 8.
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ARM/HÅND

Skulder: føre armen sideveis (ab- og adduksjon) 
føre armen frem- og bakover
heve og senke arm 
inn- og utadrotere overarmen

Albue: bøye/strekke
Underarm: rotere (pronere og supinere)
Håndledd: bøye opp/ned (dorsal- og volarfleksjon)
Hånd: gripe/slippe
Fingrer: bøye/strekke (samlet og isolert i enkelte ledd)

sprike/føre sammen (alle fingrer samtidig eller
isolert mellom to fingrer
bevegelse i tommel:
– bøye og strekke 
– føre mot håndflate eller mot de andre fing-

rene (opposisjon)

HODE

Hode: bevege sideveis
forover og bakover
vri hodet

Ansikt: rynke pannen
blunke
munnbevegelse
kinn- og kjevebevegelse
suge og blåse

Stemme: lyder
ord



BEN/FOT

Hofte: føre benet sideveis (ab- og adduksjon)
heve/senke benet (fleksjon og ekstensjon)
inn- og utadrotere lår

Kne: bøye og strekke
Fot: opp og ned (dorsal- og volarfleksjon)

sideveis
pronasjon og supinasjon
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KORT OM SITTESTILLING
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NOEN GENERELLE REGLER

1 Sørg for god bekkenstabilitet.

2 Kroppsvekten skal ned i setet, gjennom sitteknokene. (Dersom barnet sitter
på korsbenet, blir sittestillingen ustødig.) Bekkenhelningen skal være slik at
barnet har en lett svai i korsryggen. Det fremmer bolstabiliteten. Barnet skal
sitte godt inne i stolen, med korsryggen inntil stolens ryggstøtte. 

3 Setets helningsvinkel og vinkelen mellom setet og ryggen vurderes spesielt
opp mot barnets motorikk og tyngdekraftens påvirkning. (Fra aktiv til passiv
stilling, går fra forovertippet til bakovertippet sete. Et forovertippet sete gjør
det lettere for barnet og føre armene fremover.)

4 Barnet skal sitte med lårene rette, og med litt avstand mellom bena. Ikke inn-
adroterte og adduserte lår. (Understøttelsesflate som er smalere enn hofter og
overkropp, gir dårlig balanse.) Sørg for understøttelse av låret nesten frem til
knehasene. (En bredde lik barnets håndsbredde mellom setet og kneha-
sene.) I en aktiv sittestilling skal leggene kunne trekkes litt innunder setet. 

5 Barnet skal ha vekt på føttene, om mulig. (Vekten på føttene øker med for-
overtipping av setet.)

6 Ved manglende mulighet til selv å stabilisere kroppen må det gis kroppsnær
støtte.

7 Stabilisering av bolen: Dersom overkroppen faller til én side og barnet ikke
selv kan finne tilbake til en god utgangsstilling (midtstilling), trengs det mer
støtte.

8 Det er bedre for barnets ryggsøyle at hodet faller forover enn bakover (blant
annet på grunn av fare for uheldig knekk i nakken).



9 Bruk av bordplate til underarmsstøtte og stabilisering
er som regel gunstig. Bordplaten bør ha utsparing for
kroppen slik at underarmene får god understøttelse og
armene ikke kiler seg fast mellom bordplaten og krop-
pen. 
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• Er det mye sollys i rommet, bør lyset blendes. Dersom det er mulig, bør urolige
bakgrunnsflater unngås / ev. ryddes slik at barnet kommer tydelig frem på filmen.
Når barnets bevegelser skal analyseres, egner ensfargede klær seg best. 

• Filmingen bør alltid innledes med et oversiktsbilde av situasjonen – med verbale
forklaringer om nødvendig. Opptak av utgangsstilling i ulike vinkler er viktig grunn-
lagsmateriale for senere diskusjoner. Festeanordninger og tilleggsutstyr må filmes,
samt nærbilder av responsutstyret og eventuelle hjelpemidler. 

• Deretter bør fokus rettes mot barnets motoriske aktivitet – både målrettede og ufri-
villige bevegelser. Finnes medbevegelser i andre kroppsdeler, må disse fanges
opp. Barnets ansiktsuttrykk/mimikk, øyebevegelser etc. forteller noe om grad av
oppmerksomhet og interesse for det som skjer. Eventuell blikkontakt/samspill med
den voksne er viktig å få dokumentert.

• Hjelperens grad av støtte til aktiviteten og hvordan denne foregår, må fremgå av
filmingen.

• Fortsett opptaket selv om barnet blir inaktivt – «pauser» kan være dokumentasjon
av lang initieringstid (den tid barnet trenger for å komme i gang igjen). Her bør
både ansiktet og eventuelle tegn til en begynnende motorisk aktivitet filmes. 

• Dersom det er bakgrunnsstøy i rommet, bør den som snakker med barnet ha en
mikrofon festet på kroppen, idet innholdet i verbale utsagn (instruksjoner/dialo-
ger) kan være viktig når barnets reaksjoner skal vurderes.

Noen praktiske tips: Hvert opptak startes med at dato og ev. klokkeslett leses inn. Det
bør brukes stativ under filmingen. «Zoom» bør benyttes med forsiktighet. Opptak som
sendes til andre instanser, bør fortrinnsvis være på en vanlig VHS-kassett (ikke de små
kassettene som benyttes i ulike typer videokameraer). 
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BRUK AV VIDEO
Videoopptak gjør det mulig å dokumentere barnets atferd i en gitt kontekst. Endrer
barnets atferd seg nevneverdig i ulike situasjoner, bør samme aktivitet filmes flere
ganger (eksempelvis: ved handlingen «trykke på en bryter»). Den som styrer video-
kameraet, må være informert om hva som er vesentlig å få dokumentert. Noen ret-
ningslinjer:
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FORHANDLERLISTE
Bilder og omtale av produkter i boka er kun ment som eksempler. Denne forhandler-
listen er derfor ikke komplett. Enkelte produkter har også flere leverandører på ulike
steder i landet, uten at alle disse er nevnt. 

Adl produkter

tlf.: 22 06 13 80, www.adl.no
sklisikkert materiale 

Amajo

tlf.: 67 07 43 40, www.amajo.no
styringssystemer, sansestimuleringsutstyr, leker, spesialtilpasninger

Bardum

tlf.: 64 91 80 60, www.bardum.no
AKKA-platen, barnehjelpemidler

Falck

tlf.: 22 02 11 90, www.falck.no 
styringssystemer, koblingsbokser, talebokser, programvare, leker, festearmer  

Funksjonssenteret

tlf.: 55 39 20 80, www.funksjonssenteret.no
AKKA-platen, barnehjelpemidler 

GEWA

tlf.: 66 80 94 00, www.gewa.no
styringssystemer, talemaskiner



HandyTrading

tlf.: 55 52 5120, www.handy.no
programvare på tidlig nivå, verktøyprogrammer, styringssystemer 

Igel Kompaniet

tlf.: 67 97 87 30, www.rolltalk.com 
software og hardware for alternativ kommunikasjon, omgivelseskontroll og styring av
elektrisk rullestol, festestativ

Medialt

tlf.: 22 21 65 33, www.medialt.no 
programvare på tidlig nivå

Nesodden Lettindustri

tlf.: 66 91 19 00 
spesiallagede fingerguider

Norina

tlf.: 90 87 15 06, www.norina.no
spesialtilpasninger

Normedia

tlf.: 66 91 54 40, www.normedia.no
programvare på tidlig nivå, verktøyprogrammer

Permobil

tlf.: 81 53 36 55, www.permobil.se 
elektriske rullestoler

Smith & Nephew

tlf.: 66 981515, www.smith-nephew.com
selvklebende borrelås, skinnemateriale
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Tradex

tlf.: 66 90 50 50, www.tradex.no 
polyetylenskum/ethafoam

Word +

tlf.: 66 91 88 11, www.wordsplus.no
software og hardware for alternativ kommunikasjon, ILB-bryter
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Vedlegg 8

ORDFORKLARINGER
Stikkordslisten til slutt i boka henviser til de viktigste stedene disse uttrykkene er brukt.

297

Abduksjon: Føre fra midten (f.eks. bensprik). 

Adduksjon: Føre inn mot midten (f.eks. benkryssing).

Affisert: Påvirket, brukes for å beskrive nedsatt kroppsfunksjon.

Alternativt tastatur: Et styringssystem som kan benyttes i stedet for det vanlige
tastaturet, eksempelvis trykkeplate (se trykkeplate) eller skjerm-
tastaturer som aktiveres med bryterstyring.

Apraktiske Manglende evne til å utføre vanlige, hensiktsmessige øye-
øyebevegelser: bevegelser – til tross for at bevegelsesevnen er bevart.

Ataksi: Balanse- og koordinasjonsproblemer, rykkvise bevegelser
og/eller tremor.

(se tremor)

Atetose: Ukontrollerte bevegelser, gjerne vridende og langsomme.
Bevegelsene forstyrrer barnets bevegelsesutførelse og fore-
kommer også når barnet prøver å sitte stille.

(se dyskinesi)

ATNR: Asymmetrisk tonisk nakkerefleks: Når barnets hode dreies
mot siden, vil samme sides arm strekkes, mens den motsatte
bøyes.

(se STNR)

Auditiv: Basert på lyd.



Automatisk skanning: Et utsøkende/skannende lys, en ramme eller en pekefigur flyt-
ter seg automatisk over valgalternativene. Tempo på forflyt-
ningen kan stilles/avpasses barnets motoriske ferdigheter.

(se selvdirigert skanning)

Avventende forsinkelse: Innebærer at man prøver å oppnå øyekontakt med barnet og
gjennom mimikk/ansiktsuttrykk signalisere forventning om
egenaktivitet fra barnets side. Barnet må så gis tid til å ta et
initiativ.

Betjeningsmåte: Den måten barnet motorisk aktiverer responsutstyret på;
eksempelvis ved bryterstyring, bruk av ulike type mus/trykke-
plater til datamaskin eller bruk av joystick til elektrisk rullestol.
Begrepet inkluderer også definisjon av hvor mange bry-
tere/felt barnet kan håndtere, og om hun trykker, drar i en
spak m.m.

Betjeningsoppsett: Type betjeningsutstyr og plassering av utstyret. 

Blikkparese: Redusert kontroll over bevegelser i de ytre øyemuskler.

Bundet valg: Denne type valg innebærer at barnet må løse en gitt opp-
gave («Finn den som er lik/ulik» etc.).

(se fritt valg)

CP: Cerebral parese, en sentralt betinget hjerneskade oppstått
tidlig i livet (eventuelt før fødsel).

Crowding: En gruppes påvirkning på en enkelt delfaktor. Problemer med
crowding innebærer vansker med å identifisere et symbol
plassert i en gruppe med liknende symboler, selv om det
samme symbolet gjenkjennes når det opptrer alene.

Diplegi: Bevegelsesutfall i begge bena. I relasjon til CP brukes beteg-
nelsen når både over- og underkropp viser skade, men når
bena er tydelig mer affisert enn armene. 

Direkte valg: Barnet peker ut ønsket valgalternativ ved hjelp av
finger/hånd, et pekeredskap (musemarkør, pannepinne o.l.)
eller ved blikkpeking.

(se indirekte valg)
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Distalt: Lengst vekk fra kroppens midtlinje. Eksempelvis vil fingertup-
pene være mest distalt, mens overarmen er proksimal.

(se proksimalt)

Dorsalfleksjon: Bøying mot ryggsiden, f.eks. oppoverbøying i håndledd.

(se volarfleksjon)

Dyadisk: Samspill mellom to personer.

Dyskinesi: Overbegrep for atetose og tonusveksling (se ordforklaring).
Hovedklassifisering av CP.

(se spastisk)

Egosentrisk Problemet ses hos barn som eksempelvis kan peke ut høyre 
lokalisasjon: arm hos seg selv, men ikke på en person som står med fron-

ten mot barnet (speilvendt retning).

Eksekutivfunksjonen: Evne til å planlegge og iverksette en handling.

Ekstensjon: Strekk-bevegelsesmønster, f.eks. åpne hånden / strekke ut
fingrene.

(se fleksjon)

Emulere: Etterlikne/erstatte. Musekommandoene til datamaskinen
erstattes av andre signaler/annet utstyr.

Fading: Gradvis fjerning av en prompt.

(se prompt)

Fasilitering: En type håndledning hvor fasilitøren «leser» barnets vilje og
gir hjelp til handling.

Fleksjon: Bøye-bevegelsesmønster, f.eks. lukke hånden / bøye fingrene.

(se ekstensjon)

Flyttebryter: Ved 2-bryterstyring; den bryteren som flytter skanning-/søke-
markøren.

(se valgbryter)
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Fritt valg: Barnet foretar selv valget, som har karakter av utforskning/lek.

(se bundet valg)

Funksjonsmåte: En bryter kan ha tre ulike funksjonsmåter: «av/på», «timer»
og «hold-inne».

Hemiplegi: Bevegelsesutfall i den ene kroppshalvdel.

Hyperton: Spent, gjennomgående høy muskeltonus.

Hypoton: Slapp, gjennomgående lav muskeltonus.

Håndledning: Manuell hjelp til utføring av en bevegelse. Håndledning kan
foregå i forhold til forskjellige deler av barnets kropp, ikke
bare hender.

Impulsstyrt valg: Umiddelbart valg av objekter med høy stimulusverdi.

(se reflektert valg)

Indirekte valg: Valg foretas ved hjelp av et utsøkende lys eller en ramme som
forflytter seg over valgalternativene (selvdirigert eller automa-
tisk utsøking). Når ønsket objekt er opplyst, trykker barnet på
bryteren for å tilkjennegi valget. Indirekte valg innebærer
bruk av skanning.

(se direkte valg)

Kinestetisk sans: Ledd- og muskelsans. Kinestetisk sans gir informasjon om krop-
pens stilling og nødvendige kraftbruk ved bevegelse.

(se propriosepsjon)

Kontekst: Situasjonen barnet befinner seg i / helheten barnet er en del
av. 

Koordinering: Samordning, eksempelvis av bevegelser.

Kvadriplegi: Bevegelsesutfall i begge bena og armene. I relasjon til CP
brukes betegnelsen om omfattende bevegelsesproblemer i
hele kroppen.

Lineær skanning: Innebærer at en søkeramme beveger seg trinn for trinn over
hvert enkelt objekt/felt, med start øverst i venstre hjørne, for
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så å fortsette til neste rad. Syklusen kan òg foregå i en sir-
kelformasjon.

(se skanningteknikk)

Massebevegelser: Her brukt når barnet utfører en bevegelse, og det samtidig
forekommer uhensiktsmessige bevegelser i armer, ben, even-
tuelt hode eller hele kroppen. Massebevegelser griper for-
styrrende inn i barnets utførelse.

Medbevegelser: Her brukt når barnet gjør en bevegelse, og det skjer en til-
svarende bevegelse – fortrinnsvis i den symmetriske kropps-
del. Det er normalt at medbevegelser opptrer når vi utfører
nye, spesielt kompliserte bevegelser. 

Modellering: Innebærer at en voksen demonstrerer ønsket bevegelsesutfø-
relse. 

Muskeltonus: Se tonus

Nevrogent hørselstap: Mangelfull formidling av hørselsimpulser til hjernebarken.

Nystagmus: Innebærer ufrivillige, rykkende bevegelser i øyet (vannrette,
loddrette eller roterende).

Nærmeste Betegner avstanden mellom utviklingsnivået barnet allerede 
utviklingssone: har nådd og det nivået barnet er på vei mot / som barnet

mestrer med noe hjelp fra en mer kompetent person.

Objektpermanens: Kunnskap om at et objekt finnes, selv om det er ut av syne.

Opposisjon: Føre mot hverandre, f.eks. at tommel blir ført mot en annen
finger.

Oppsett: Plassering og utforming av betjeningsutstyr og responsutstyr.
Benyttes også om det «totale oppsettet», som i tillegg inklu-
derer utgangsstilling og eventuell plassering av hjelpere. 

Overlegg: Et papirark (vanligvis plastlaminert) som legges/festes oppå
en trykkeplate (se ordforklaring) med opptegning av ønskede
taster/felt. Utseende på overlegget (og innholdet i trykkepla-
ten) vil endre seg med de oppgaver barnet skal utføre/løse.
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Persepsjon: Bearbeiding og tolkning av sanseinntrykk (alle sansekanaler).

Perseverasjon: Være «låst i» tidligere aktivitet, det vil si at samme hand-
ling/utsagn repeteres.

Postural kontroll: Kroppens automatiske evne til å foreta justeringer tilpasset
situasjonen. I forbindelse med utgangsstilling brukes det gjer-
ne om barnets evne til å holde kroppen oppreist mot tyng-
dekraftens påvirkning. 

Proksimalt: Nærmest kroppens midtlinje. Eksempelvis vil delen av benet
nærmest hofte være proksimalt og tærne være distalt.

(se distalt)

Prompting: Et prompt er en hjelpestimulus som øker sannsynligheten for
at en respons skal forekomme. Et prompt kan være både
motorisk (gest, håndledning), verbal (instruksjon) eller visuell
(demonstrasjon).

(se fading)

Pronert: I forbindelse med hånd: håndflaten ned. Dette fordrer en inn-
overrotasjon i underarm.

(se supinert)

Propriosepsjon: Nerve i muskel- og balanseorgan som registrerer kroppens
stilling og bevegelser.

(se kinestetisk sans)

Rad- og  Først opplyses rad for rad av objekter/symboler fra toppen 
kolonneskanning: av platen og nedover eller fra venstre mot høyre. Når barnet

trykker på valgbryteren ved ønsket rad, starter opplysing 
av hvert enkelt valgalternativ. Nytt trykk på bryteren velger
ønsket figur.

(se skanningteknikk)

Radialdeviasjon: Sidebevegelse i håndledd i retning mot tommelfingersiden.
Radius er underarmsbenet på denne siden.

(se ulnardeviasjon)
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Refleks: Automatisk bevegelsesrespons på sanseinntrykk.

ROM: Range Of Movement, dvs. bevegelsesområde.

Sagitalplanet: Et tenkt plan som er parallelt / faller sammen med median-
planet / planet som «deler kroppen i to» på langs. Hodebe-
vegelser i sagitalplanet er en nikkebevegelse.

Selvdirigert skanning: Ved 2-bryterstyring: Et utpekingslys / en søkeramme forflyttes
manuelt med den ene bryteren, valg av ønsket objekt effek-
tueres med bryter nr. 2. 

Ved 1-bryterstyring: Barnet flytter på rammen ved hjelp av
bryteren. Når ønsket objekt er opplyst, venter barnet en gitt
tid, inntil programmet effektuerer valget.

(se automatisk skanning)

Sensorisk system: Sanseapparatet, mottakelse og formidling av sanseinntrykk til
sentralnervesystemet.

Simultankapasitet: Evne til å forholde seg til flere inntrykk/oppgaver samtidig.

Skanningmetode: Utsøking ved hjelp av skanning vil kunne foregå automatisk
(programmet foretar utsøkingen) eller selvdirigert (barnet
søker selv).

Skanningteknikk: Utsøking kan foregå lineært eller ved rad- og kolonne-skan-
ning. Skanningen kan være visuell (symbol på skjerm)
og/eller auditiv (lyd som markerer rammens forflytningstrinn
eller ord som blir uttalt i en gitt rekkefølge).

Spasmer: Ufrivillige muskelsammentrekninger/spente muskler.

Spastisk CP: Hovedklassifisering av CP.

(se dyskinesi)

Spatiale relasjoner: Persepsjon/tolkning av forhold i rom. Erfaringene hjelper
barnet å forstå hva hun ser; relasjoner mellom avstand og
størrelse, bedømme retning, tolkning av perspektivfremstil-
linger etc. 
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Språkvansker: Gruppen barn med språkvansker deles gjerne i to:

1 spesifikke språkvansker (dysfasi) – enten knyttet til forstå-
else av ord/språk, impressivt: perseptuelle innkodings-
vansker) eller til produksjon av ord/språk (ekspressivt:
pga. vansker med å lagre det persiperte fonologiske
materialet korrekt).

2 globale språkvansker – dvs. barn som har et generelt pro-
blem med å oppfatte mening og innhold i språket.

(se talevansker)

Stereognostisk sans: Evnen til å kunne identifisere gjenstander ved bruk av taktil
sans / berøringssansen (uten synets hjelp).

Sternum: Brystbenet.

STNR: Symmetrisk tonisk nakkerefleks: Når hodet bøyes fremover,
bøyes armene og bena strekkes. Motsatt: Når hodet beve-
ges bakover, strekkes armene og bena bøyes.

(se ATNR)

Strabisme: Skjeling.

Subluksasjon: Delvis ute av ledd.

Supinert: I forbindelse med hånd: håndflaten opp. Dette fordrer en
utadrotasjon i underarmen.

(se pronert)

Taktil sans: Berøringssans. Evne til ved hjelp av berøring/kontakt med
hudoverflaten å kjenne overflate, form, temperatur m.m.

Talevansker: Problemer med å snakke på grunn av lammelser/bevegel-
sesvansker i munn/svelgområdet eller vansker med lun-
ger/pust. Eksempelvis vansker med lydering/artikulasjon og
gradering av stemmestyrken. Barna kan ha god språkforstå-
else. 

(se språkvansker)

Tonus: Muskelspenning: Ved enhver bevegelse må noen muskler
slappe av når andre trekker seg sammen. Alle muskler har
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varierende spenning i forhold til grunntonus. Ved spastisitet vil
grunntonusen i muskelen være forøkt. Styringen og koordina-
sjonen, som normalt finnes i en bevegelse, vil være forstyrret.

Tonusveksling: Rigide stillinger og vanskelig bevegelseskontroll.

(se dyskinesi)

Tremor: Ufrivillig skjelving/risting.

Trykkeplate: Også kalt «styreplate». Platen er et alternativt tastatur med
programmerbare, trykkfølsomme taster/felt. Størrelse og plas-
sering av feltene kan tilpasses individuelt.

(se overlegg)

Ulnardeviasjon: Sidebevegelse i håndledd i retning mot lillefingersiden. Ulna
er underarmsbenet på denne siden.

(se radialdeviasjon)

Valgbryter: Bryteren som bekrefter valget ved bruk av skanning (utsø-
king).

(se skanningmetode)

Vestibulærsans: Likevektsansen.

Visuell: Basert på synet.

Visuell lukning Innebærer at barnet skal kunne «se» figuren som et hele, selv 
(visual closure): om bare deler av figuren er synlig. Eksempelvis: Dersom en

tegnet hånd er beskåret ved håndleddet, må barnet kunne
forestille seg at hånden er en del av armen som igjen er en
del av et menneske.

Visuomotorisk: Koordinering mellom synsinntrykk og motorisk handling.

Volarfleksjon: Bøying i retning mot håndflate eller fotsåle.

(se dorsalfleksjon)
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A
abduksjon 168, 169, 170,

176
adduksjon 168
affisert 29
alternativt tastatur 181, 187
apraktiske øyebevegelser 35
ataksi 30
atetose 30, 32
ATNR 31, 137, 144, 148
auditiv 33, 37, 90, 97,

105, 117, 194, 212,
225

automatisk skanning 36, 68,
79, 99, 104, 111, 115,
183, 187, 236, 256

avventende forsinkelse 65,
94

B
betjeningsmåte 61, 131,

149, 181
betjeningsoppsett 17, 132,

179, 219
blikkparese, 35
bundet valg 102, 109, 215,

236

C
CP 27, 32, 34, 41, 54, 89,

138, 215
crowding 35

D
diplegi 30, 135
direkte valg 102, 103, 153,

185, 195, 206
distalt 144, 172
dorsalfleksjon 282
dyadisk 43
dyskinesi 30, 134

E
egosentrisk lokalisasjon 38
eksekutivfunksjonen 80
ekstensjon 136
emulere 185

F
fading 23, 71, 95, 116
fasilitering 142
fleksjon 135, 167, 172
flyttebryter 97, 155
fritt valg 102, 231
funksjonsmåte 149, 181,

192, 204

H
hemiplegi 29
hyperton 136
hypoton 166, 168, 178
håndledning 71, 79, 97,

112, 142

I
impulsstyrt valg 102
indirekte valg 68, 99, 104,

153, 154, 155, 182

K
kinestetisk 33, 89, 188, 

212
kontekst 36, 81, 250
koordinering 28, 52, 139
krysse kroppens midtlinje 146
kvadriplegi 30, 135

L
lineær skanning 104, 126

M
massebevegelser 20, 134,

195
medbevegelser 31, 65, 99,

134
modellering 94
muskeltonus 30, 135, 166

N
nevrogent hørselstap 37
nystagmus 35
nærmeste utviklingssone 22

O
objektpermanens 100, 127
opposisjon 282
oppsett 196
overlegg 39, 120, 184,

199, 233, 251

P
persepsjon 41
perseverasjon 107
postural kontroll 31, 162
proksimalt 142, 144, 172
prompting 23, 95, 116
pronert 147
propriosepsjon 34

R
rad- og kolonneskanning 104
refleks 20, 30, 61, 134,

137, 203
ROM 139
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S
sagitalplanet 148, 167
selvdirigert skanning 112,

115, 155, 187, 244
sensorisk system 89
simultankapasitet 35
skanningsmetode 111
skanningsteknikk 184
spasmer 99, 136
spastisk CP 32
spatiale relasjoner 117
språkvansker 39
stereognostisk sans 33
sternum 174
STNR 31, 138, 144
strabisme 34
subluksasjon 169
supinert 282

T
taktil sans 33, 143
talevansker 31, 59, 248
tonus 30, 135
tonusveksling 30
tremor 30, 152, 188, 206
trykkeplate 107, 122, 153,

181, 198

V
valgbryter 104, 121, 141,

155, 187
vestibulærsans 34
visuell 35, 40, 90, 91, 105,

117, 119, 161, 176,
183, 196, 203, 213,
223, 224, 249

visuomotorisk 30
volarfleksjon 282
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