Svenska kommunikationsgrupper för vuxna med utvecklingsstörning – mer unika än
vi tror?
SÖK deltog i juli 2010 med två presentationer vid ISAAC Conference i Barcelona. En
huvudrubrik gällde för båda – A NORDIC PERSPECTIVE - och den första presentationen
hölls av Ida Andersson och Boel Heister, SÖK, och hade underrubriken A
COMMUNICATION GROUP FOR ADULTS – AN OPPORTUNITY FOR COMMUNICATING
WITH OTHERS
Vi talade om en ”kommunikativ miljö” och presenterade våra kriteria (finns på vår hemsida på
både svenska och engelska under fördjupning) för en sådan. Vi berättade dessutom om vår
blissgrupp för vuxna som vi håller i sedan 14 år tillbaka. Gruppen träffas var 14:e dag under
några timmar för konversation och samvaro, de senaste åren tillsammans med
vuxenhabiliteringen i Region Skåne. Vid föreläsningen presenterades dessutom en
uppföljning kring gruppen som gjorts under våren för att berätta vad deltagarna själva tycker
om gruppen. Denna uppföljning presenteras senare i Nyhetsbladet för AKK.
Vi började föreläsningen med att ta reda på var deltagarna kom ifrån. C:a 30 - 40 deltagare
från länder som Sydafrika, Israel, Norge, Sverige, Canada, Belgien, Estland, Polen, Holland,
England, USA och Finland gjorde det extra spännande att berätta om vår verksamhet.
Efteråt samtalade vi med flera deltagare och i synnerhet gruppen från Israel var angelägen
om fortsatt kontakt. De sade sig känna igen allt vi berättade om, såväl om glädjeämnen som
om utmaningar.
Efter SÖK:s presentation preciserade Boel kort några av kriterierna för den kommunikativa
miljön och Linda Björk från Daglig Verksamhet i Växjö gav konkreta exempel från sin vardag
med kommunikationsgruppen. Presentationen hade titeln A COMMUNICATIVE
SURROUNDING -NECESSARY FOR PERSONS WITH COMPLEX COMMUNICATION
NEEDS utöver samma överrubrik som ovan - A NORDIC PERSPECTIVE. Till skillnad från
den först presenterade gruppen är detta en verksamhet som sker varje vardag året runt.
Dessutom berättade Linda att flera av deltagarna också tillbringar delar av fritiden ihop.
Gruppen består av vuxna med grava motoriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning
och stora kommunikationssvårigheter. Under åren har personalen utarbetat en metod för att
skapa en god kommunikativ miljö som stärker och utvecklar deltagarnas kommunikativa
färdigheter. Hela dagen handlar om kommunikation, alla hjälpmedel är närvarande hela tiden
och personalen är väl insatt i de olika kommunikationsvägar som används: bliss, andra
grafiska symboler, gester, ljud, kroppsspråk och tecken... Någon av deltagarna är döv och
personalen tecknar frekvent. Linda berättade också om varför hon tror att gruppen visat sig
så stabil och att deltagarna är nöjda. Gruppen har idag många fler deltagare än de första fyra
som man utgick från.
Också efter denna presentation ville deltagare från andra länder diskutera och jämföra och
uttrycka önskemål om fortsatt kontakt – tänk om deltagare i verksamheter i de olika länderna
skulle kunna träffas någonstans i världen och personalen få möjligheter att jämföra arbetssätt
och erfarenheter.
Referenser
Om du vill veta mer om kommunikationsgruppen i Växjö– se gärna den film som man
framställt. Det finns även text på engelska. Den beställs genom linda.bjork@vaxjo.se eller
mats.lundberg@vaxjo.se

När det gäller blissgruppen i Malmö finns denna med i korta avsnitt i filmen ”Bygga och
använda språk – bliss i AKK” – beställes på SÖK:s hemsida www.sokcentrum.se –
”Beställa”. Också denna är textad på svenska och engelska.
På SÖK:s hemsida finns också kriterier för en kommunikativ miljö under ”Fördjupning”.

