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“Executive functioning and AAC” 

Janice Murray 

 

Reader in Community Rehabilitation 

Manchester Metropolitan University 

Janice has been involved in AAC related work since 1987. This includes working as a speech and language 

therapist in a specialist AAC assessment centre, a specialist school for children with complex 

communication needs and as a lecturer and researcher. She has been Chair of Communication Matters 

(ISAAC UK) and is currently Chair of Council for ISAAC. 

Janice regularly delivers AAC related study days to practitioners in the UK. She has published several 

practice based papers and workbooks on AAC, language and symbol development. She has published a 

number of peer-reviewed articles in the area of AAC including a focus on early concept development, 

memory skills and symbolisation. She has been the Principal Investigator on a number of funded AAC 

research projects. Some of these data will be presented during the conference sessions. 

* * * * * 

This session will start with a definition of executive functioning; including attention, organisational 

strategies and memory. The implications of the various aspects of executive functioning for language 

acquisition and use, through aided means will be discussed. 



”Fagligt udfordret” 

Aase Tromborg 

 

Aase Tromborg er børneneuropsykolog, men laver også neuropsykologiske udredninger af unge og voksne 

med kognitive vanskeligheder. Hun laver mange udredninger i VISO-regi, og gennem de seneste 5 år har det 

i stort omfang været udredninger i forhold til personer med komplekse kommunikationsbehov. Hun har 

således mange erfaringer med og stor viden om personer uden talesprog. 

Aase Tromborg er medfatter af flere bøger, senest ”Barnets lærende hjerne”. Hun har ligeledes sammen 

med en kollega i 2015 udgivet et spørgeskema til kortlægning af kognitive funktioner. 

Aase Tromborg er med i Spastikerforeningens spørgepanel, og ligeledes med i den tværfaglige 

arbejdsgruppe TAVS (tværfaglig arbejdsgruppe vedr. sprog og kommunikation) samt en netværksgruppe 

vedr. personer med komplekse kommunikationsbehov under Servicestyrelsen. 

* * * * * 

Aase Tromborg vil i sit oplæg komme ind på, hvad kognition er - nærmere betegnet beskrive de 

hjerneprocesser, der ligger bagved de kognitive funktioner. I gennemgangen vil der blive givet eksempler 

på, hvordan dysfunktioner inden for de enkelte områder kommer til udtryk, og hvordan der 

neuropædagogisk kan arbejdes med dem. 

I mødet med personer med komplekse kommunikationsbehov er det særdels afgørende, at 

samspilspartnere har positiv forventning, tid og redskaber, så personen med de komplekse 

kommunikationsbehov får mulighed for at besvare spørgsmål og at give udtryk for holdninger, ønsker og 

behov. For at samspilspartneren i relation med personen med komplekse kommunikationsbehov kan gøre 

kommunikation og udvikling så udbytterig og optimal som muligt, er det nødvendigt, at man har en 

grundlæggende viden om kognition og neuropædagogik og ikke mindst, at man har opnået en viden om 



personens måde at kommunikere på, samt om personens kognitive niveau, herunder kompetencer og 

potentialer inden for de enkelte kognitive funktioner. Det vil således blive skitseret, hvordan en faglig 

relationel tilgang og den neuropædagogiske intervention kan supplere hinanden. 

Der kan foretages en neuropsykologisk udredning, men andre fagpersoner kan også bidrage til 

udredningen. Der vil i oplægget blive fokuseret på disse muligheder. 

 

”Præsentation af den nye uddannelse i ASK” 

Ida Marie Mundt 

Ida Marie Mundt er adjunkt ved Proffessionshøjskolen i København 

* * * * * 

En diplomuddannelse til professionelle, der arbejder med mennesker med komplekse 

kommunikationsbehov - er det mon muligt? For første gang har vi afprøvet et modul indenfor den nye 

uddannelse indenfor ASK - i Danmark. Hvordan er det så gået, og hvordan kommer vi videre? Baggrund, 

highlights og refleksioner. 



 

”Livet med ALS” 

Bo Søsted 

 

Bo er 51 år gammel og bor i et sommerhus på Enø ved Karrebæksminde. Bo bruger respirator og har som 

følge af dette altid en hjælper hos sig. Bo fik i 2008 diagnosen ALS og har siden 2012 benyttet øjenstyring 

som primær kommunikationsform. Da Bo fik diagnosen var han bosiddende i England og arbejdede som 

sælger i tekstilbranchen. Han valgte at flytte hjem til Danmark, da motorikken ikke længere kunne forenes 

med et sælgerjob. Sommerhuset på Enø blev ombygget til en handicapvenlig bolig, så Bo kunne bo der også 

selvom, der evt. kom hjælpemidler til. Bo har altid rejst meget, været åben og udadvendt, så han har et 

stort netværk med en stor familie og mange venner i såvel indland som udland, som han fortsat er i kontakt 

med via Facebook, mails eller telefoni. Bo har i en periode været ret aktiv i den lokale ALS forening og har 

holdt oplæg om bl.a. knapsonde og BPA hjælperordning. Bo har altid søgt mange informationer om 

sygdommen, behandlingsmuligheder, hjælpemidler, hjælpeordning mv, så han kan forholde sig aktivt i 

forhold til egen situation og de muligheder, der findes i DK. Humor, livslyst og fightervilje spiller en ikke 

uvæsentlig rolle for Bo både i forhold til hele hans livssituation men ikke mindst i forhold til det at miste 

talesproget. Bo vil fortælle hans historie og de erfaringer han har gjort sig i forhold til alternativ 

kommunikation.   

* * * * * 

Der er lys, luft og god udsigt fra sommerhuset, som ligger med grund helt ned til fjorden. En lille hund 

snuser i græsset men vender så om og løber ind i huset. Den skal lige ind og se, om nogen gider lege, klappe 

den eller måske give den en godbid. Det er der stor sandsynlighed for, da hunden bor sammen med sin 

ejer, der sætter stor pris på hans firbenede ven. Vennen hedder Bo, han er 51 år og har sygdommen ALS. 



Bo har haft diagnosen siden 2008 og er nu ret fysisk begrænset af sygdommen. Bo bruger således 

respirator, sidder i el-kørestol og kommunikerer dels ved hjælp af en øjenstyret computer men også ved 

hjælp af staveplade. Bo vil på ISAAC konferencen holde et oplæg, hvor han fortæller om det at 

kommunikere med øjnene, og hvordan den snoede vej til den løsning har været for hans vedkommende.   

 

 

 

 

 

OBS – dette er valgtemaer du kan vælge imellem – se programmet for tider 

 

”Afasi: En kommunikativ udfordring. - Om samtalestøtte til voksne med afasi” 

Dorte Steen, logopæd og ansat på Institut for Kommunikation og Handicap, Risskov. 

 

Dorte arbejder til daglig på Aarhus Universitetshospital primært tilknyttet neurologisk afdeling med 

vurdering af personer, der i forbindelse med apopleksi har fået tale- og sprogproblemer. Certificeret i SCA-

metoden november 2013 i Toronto. 



* * * * * 

SCA ”Supported Conversation for Adults with Aphasia” kaldes på dansk ”Samtalestøtte til voksne med 

afasi”. 

Som ansatte i sundhedssektoren er vi vigtige brikker i at sikre en god kommunikation, og 

patientinddragelse er et vigtigt aspekt i den samlede behandling. Denne opgave bliver dog ekstra vanskelig i 

forhold til personer, som rammes af afasi og dermed har vanskeligt ved at forstå og formidle information 

på sædvanlig vis. 

SCA metoden har to mål: Dels at øge den kommunikative tilgængelighed af sundhedsydelser for patienten, 

dels at gøre arbejdet for det sundhedsfaglige personale mere effektivt.  

Redskaberne, som metoden anvender for at opnå disse mål, er meget enkle og består af teknikker til at 

anerkende den afasiramtes iboende kompetencer samt teknikker til at få og give præcis information. 

Metoden er blandt andet implementeret på Neurologisk afdeling AUH i perioden november 2014 til 

november 2015. 

Personer, som efter rehabiliteringsfasen lever med afasi, er ofte socialt begrænsede i hverdagen. 

Udbredelse af kendskabet til SCA-metoden også til fx pleje- og omsorgssektoren samt pårørende kan 

optimere afasiramte personers mulighed for at deltage i samtaler og dermed sociale sammenhænge. Dette 

kan have stor betydning for relationer, deltagelse i eget liv samt livskvalitet. 

 

”Kan vi få tid til ASK i et botilbud?” 

Hanne Juel og Emmy Kjelmann 

 

Hanne Juel er uddannet pædagog og har taget modulet ”Komplekse kommunikationsbehov” på UCC. Emmy 

Kjelmann er kommunikationsvejleder og ergoterapeut – hun har taget ASK-uddannelsen i Norge 



* * * * * 

De faglige krav til personalet stiger i takt med at normeringerne falder. Hvordan kan man få ASK til at give 

kvalitet, og blive en naturlig del hverdagen? Ud fra praktiske eksempler fortælles om ASK på Østerskoven.   

 

 

 

 

 

”Videoanalyse som didaktisk redskab – hvorfor og hvordan?” 

Betina Snebang 

 

Betina Snebang, 47 år. 

Arbejder som tale- sprog- og kommunikationsvejleder på Dybkær Specialskole og i Videnshus Dybkær.  

Uddannet lærer, har en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, har gennem flere år undervist 

på ”kursus i kommunikation og samspil” på University College Lillebælt. 

https://kurser.ucl.dk/kursus/komm-og-samspil-med-mennesker-med-multiple-f15/ 

Har tidligere været kommunikationsvejleder på Rosenvængets Skole i Viborg. 

* * * * * 



Videoanalysen efter VIKOM’s principper, er et didaktisk redskab i det specialpædagogiske arbejde med 

mennesker med komplekse kommunikationsbehov.  

Mennesker med begrænset eller uden talesprog, er dybt afhængige af, at andre mennesker ser deres 

udtryk og tillægger det betydning og mening. Det kan være rigtig vanskeligt, at se og forstå disse udtryk. 

Her kan videoanalysen være en fantastisk hjælp i arbejdet med at udvide forståelsen af udtrykkene og 

hermed udvikle samspillet og kommunikationen. 

Formålet med videoanalysen er, at få en udvidet forståelse af mennesket med komplekse 

kommunikationsbehov i samspillet med sine nære fagpersoner. Derfor er der fokus på de ressourcer, der er 

i relationen.  

Vi prøver at kigge på, hvordan de i samspillet kommunikerer og skaber fælles mening. Hvordan udtrykker 

mennesket med komplekse kommunikationsbehov sig og, hvordan besvarer samspilspartneren ham?  

Desuden vil der være fokus på samspilspartnerens som har en særdeles vigtige rolle i samspillet. 

Til sidst er formålet at få idéer til, hvordan man kan udvide fortolkninger og aktiviteter i forhold til 

fremtidige måder at være sammen og kommunikere på. 

Videoanalysen er desuden med til at skabe en tværfaglig ramme, hvor forskellige perspektiver både faglige 

og erfaringsmæssige kommer i spil. Disse forskellige perspektiver er med til at udvide forståelse af 

samspillet og skabe nye perspektiver og fælles mål på det, vi hver især ser, og forstår i samspillet. Det giver 

nye handlemuligheder i det samspil, der kan være svært. 

Oplægget vil være med udgangspunkt i praksiseksempler. 



 

”Inkluderende læring” 

Signhild Skogdal 

 

Signhild Skogdal er utdannet spesialpedagog og logoped. Hun har i mange år arbeidet i skolen med 

ungdommer som bruker ASK, og inkludering og deltakelse har vært sentrale prinsipper. Dette er også tema 

i hennes PhD.     

* * * * * 

En inkluderende skole viser til internasjonale anerkjente prinsipper om likeverdig utdanning for alle 

mennesker, og bygger på forståelsen om at alle mennesker kan lære. Skolens hovedmålsetting er at alle 

elever skal få tilpasset opplæring slik at de kan utvikle sitt læringspotensiale. Læringsteoretikeren John 

Dewey (2011) fremhevet deltakelse og samhandling i aktiviteter som «educational power». Den ordinære 

skolen representerer et mylder av muligheter for sosial og faglig læring sammen med et mangfold av 

jevnaldrende. Min PhD-studie om deltakelse i skolen for elever som bruker ASK, viser at inkluderende 

læringssituasjoner (faglig og sosialt) er ønskelig av lærere og elever, men møter mange barrierer i praksis. 

Likevel, studien har også avdekket gode og inkluderende situasjoner, som viser muligheter for deltakelse, 

kommunikasjon og samhandling i den ordinære klassen. Jeg vil her presentere egen og andres forskning 

som viser muligheter og barrierer for inkluderende læring i den ordinære skolen for elever som bruker ASK.      

 

”Et relasjonelt perspektiv på kommunikasjon – nyttig for ASK” 

Signhild Skogdal 



 

Signhild Skogdal er utdannet spesialpedagog og logoped. Hun har i mange år arbeidet i skolen med 

ungdommer som bruker ASK, og inkludering og deltakelse har vært sentrale prinsipper. Dette er også tema 

i hennes PhD.     

* * * * * 

Vi kommuniserer alltid med noen. Derfor er vi aldri alene om en kommunikasjonsvanske, og vi kan heller 

ikke løse et kommunikasjonsproblem bare ved å undersøke den ene part/ASK-brukeren. Et relasjonelt 

perspektiv på kommunikasjon handler om å forstå begrepet kommunikasjon som noe mer enn en 

individuell funksjon eller vanske, og noe mer enn et budskap som blir sendt til en mottaker. 

Kommunikasjon i et relasjonelt perspektiv fokuserer på dialogiske samhandlingsprosesser der felles mening 

samkonstrueres mellom samtalepartene. Dermed flyttes fokus fra det enkelte individ til relasjoner mellom 

individene. Relasjonelle prosesser handler bl.a. om dialogiske roller, ansvar og strategier. I denne 

presentasjonen vil jeg redegjøre for hvorfor og hvordan et relasjonelt perspektiv på kommunikasjon kan 

være nyttig som teoretisk og praktisk grunnlag for fagområdet ASK. 



 

 

”Social IT med udgangspunkt i Facebook og fælles opmærksomhed og elevstyring af 

storskærm via Cromecast og HDMI” 

Martin Branebjerg og Bent Dalgaard 

 

 

 

 

 

 

Martin Branebjerg er ergoterapeut og Bent Dalgaard er speciallærer. De arbejder begge på UUC 

Maglemosen i Ballerup 

* * * * * 

Med udgangspunkt i vores elevgruppe, hvor de fleste elever i klassen har intet eller et meget begrænset 

talesprog og derfor primært kommunikerer med alternative og supplerende kommunikationsformer vil vi 

præsenter hvorledes vi har arbejdet med Social IT. Det omhandler fælles opmærksomhed og elevstyring af 

storskærm via Cromecast og HDMI til bl.a. vores lukkede Facebook gruppe pause aktiviteter samt hvorledes 

vores elever anvender SMS. 

 


