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The Picture Exchange Communication System (PECS) er et billedkommunikasjonssystem
som er utviklet for å gi barn med autisme eller andre former for utviklingsforstyrrelser, som
ikke utvikler talespråk, en alternativ form for funksjonell kommunikasjon. Artikkelen
beskriver innledningsvis hva alternativ kommunikasjon er, og hvilke former for alternativ
kommunikasjon som er mest utbredde. Videre følger en beskrivelse av PECS, inkludert de
ulike fasene i opplæringen. Artikkelen avsluttes med en diskusjon om PECS som en alternativ
kommunikasjonsform.
ALTERNATIV KOMMUNIKASJON
Alternativ kommunikasjon kan betegnes som enhver form for kommunikasjon som innebærer
at barnet kommuniserer på en annen måte enn gjennom talespråket. For barn som ikke
erverver talespråk må det vurderes om det kan etableres en alternativ form for
kommunikasjon, da de fleste kan enes om at det for alle barn er bedre å ha en form for
alternativ kommunikasjon, enn ingen kommunikasjon i det hele tatt (Karlsen, 2001).
Det finnes tre ulike hovedtyper av alternative kommunikasjon. Kommunikasjon bygd på (a)
ulike former for tegn, (b) bruk av bilder og (c) skriftspråket. Det finnes mange studier som
dokumenterer effekten av ulike kommunikasjonsformer, men få studier som sammenligner
effekten mellom de ulike formene for kommunikasjon (Sundberg & Partington, 1998). Valg
av kommunikasjonsform har ofte vært basert på den enkelte fagpersons personlige preferanse,
istedenfor på vitenskapelig dokumentasjon (Reichle, m. fl., 1991).
Det er flere faktorer som er viktige å vurdere i forhold til valgt av en alternativ
kommunikasjonsform. Funksjonell kommunikasjon forutsetter at barna blir satt i stand til å
generalisere kommunikasjons ferdighetene fra en opplæringssituasjon til andre arenaer og
situasjoner, og til bruk i dagliglivet (Horner & Budd, 1985). For at en kommunikasjonsform
skal bli funksjonell for et barn, må barnet også kunne bruke kommunikasjonen spontant, og i
riktig kontekst (Carr & Kologinsky, 1983).
Den mest utbredte alternative metoden er tegnspråk (Kiernan, 1983). Effekten av tegnspråk
har gjentatte ganger blitt presentert i litteraturen (Carr, 1982; Carr & Kolonginsky, 1983;
Partington, m. fl., 1994; Sundberg, 1980). Resultatene ved bruk av tegnspråk er varierte.
Mange barn har lært å bruke tegnene, men ikke nødvendigvis lært å bruke dem verken
spontant eller på tvers av mange ulike situasjoner (Carr, 1982; Kohl, m. fl, 1978;
Konstantareous, m. fl., 1978).
Fordelen med tegnspråk er at det fremviser visuelle stikkord som det vokale språk mangler.
Dette er medvirkende til at tegnspråk kan være effektivt for barn med autisme som betegnes
som visuelt sterke (Hermelin & O`Connar, 1970). En ulempe med tegnspråk er at tegnene
verken er brukt av, eller er forståelige, for folk flest. Dette begrenser antallet lyttere og
situasjoner hvor tegnene er funksjonelle (Charlop & Hymes, 1994). I de fleste land finnes to
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hovedtyper av tegnspråk. En type er den som ofte brukes av døve, og som har navn etter
landet, for eksempel Norsk tegnspråk (NTS). Denne typen tegnspråk har sin egen oppbygning
som er forskjellig fra talespråket. Den andre typen tegnspråk er slik at det følger talen ord for
ord, og har talespråkets bøyninger (Tetzchner & Marthinsen, 1991).
En annen type tegn som blir benyttet som alternativ kommunikasjon er det som betegnes som
grafiske tegn (Tetzchner & Marthinsen, 1991). Blisstegn (Bliss, 1965) og Premacks
ordbrikker (Premack, 1971) var to av de første systemene som ble benyttet (Bloomberg &
Lloyd, 1986). Blisstegnene er en type logografisk skrifttegn der ordet, og ikke bokstavene, er
språkets minste enhet (Downing, 1973). Premacks ordbrikker er laget av tre eller plast, der de
ulike brikkene symboliserer ulike ting (Premack, 1971). Pictogrammer er sannsynligvis den
formen for grafiske tegn som er mest benyttet i Norden. Tegnene består av stiliserte tegninger
som danner hvite silhuetter på svart bakgrunn. Pitctogrammene anses som mindre
anvendbare, da det bare finnes 563 forskjellig, og det kan være vanskelig å sette sammen til
nye ord eller setninger (Tetzchner & Marthinsen, 1991). Et annet tegnsystem er The NonSpeech Language Initiation Programmme (Fay & Schuler, 1980), hvor barna lærer å
kommunisere ved hjelp av plastikk symboler. De ulike plastikk symbolene symboliserer
forskjellige ting og aktiviteter, som barna kan forespørre gjennom å fremvise et symbol.
Andre tegnsystemer som i større eller mindre grad har vært benyttet ovenfor barn med
autisme er lexigrammer (Romski, m. fl., 1988), Peabody Rebus Reading Series (Woodcock,
m. fl., 1969), PCS (Johnson, 1981) og Sigsym (Cregan, 1982).
En annen form for alternativ kommunikasjon er betegnet som ”facilitated communication”.
Metoden innebærer at en person fysisk hjelper barnet til å kommunisere gjennom en PC.
Gjennom håndledelse skriver barnet ord eller peker ut bilder eller symboler. Metoden har
imidlertid blitt mye kritisert, og det hevdes at barnet ikke på egenhånd innvirker på det som
blir skrevet (Bebko, m. fl., 1996; Howlin & Jones, 1996).
Alternativer til kommunikasjon bygd på tegn er kommunikasjon bygd på bilder eller
skriftspråket. Kommunikasjon bygd på disse metodene blir forstått av allmennheten og gir en
mer detaljert og mangfoldig kommunikasjonsform. Dette antas å fasilitere generalisering og
opprettholdelse (Charlop & Haymes, 1994). Det er fortsatt svært få studier som dokumenterer
effekten av billedkommunikasjon for barn med autisme. Nyere metoder, som Pitcure
Exchange Communication System (PECS), antas å være effektive i forhold til å øke antallet
interaksjoner mellom barn med utviklingsforstyrrelser og deres lyttere (Bondy & Frost, 1998).
Andre varianter av billedkommunikasjon har ofte blitt brukt til å etablere selvstendig utførelse
av atferdskjeder hos mennesker med autisme, der de har lært å utføre en rekke handlinger ved
hjelp av fotografiske aktivitetsplaner (MacDuff, m. fl., 1993; Thinesen & Bryan, 1981;
Wacker & Berg, 1984). Felles for mange av disse systemene er at de har fungert som et enveis
kommunikasjonssystem, der menneskene med autisme ikke har lært å gi uttrykk for egne
ønsker eller meninger gjennom bildene.
Det er presentert flere studier som dokumenterer at barn med autisme, og mangelfullt
utviklede språkferdigheter, kan lære å lese og skrive, og benytte disse ferdighetene i
kommunikasjon med andre mennesker. (DeVilliers & Naughton, 1974; Sidman, 1971;
Sidman & Cresson, 1973; Stromer & Mackay, 1992; Stromer, m. fl., 1996; Wolff & Chess,
1965). Det er allikevel få detaljerte opplæringsprogrammer innen område som er publiserte og
utprøvd ovenfor et stort antall barn. The UCLA Reading and Writing Program (Watthen-
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Lovaas & Eikeseth, 2003) er sannsynligvis det mest detaljerte programmet som er
tilgjengelig.
PECS
Bakgrunn
The Picture Exchance Communication System (PECS) har blitt utviklet ved Delaware
Autistic Program gjennom det siste tiåret. Systemet er utviklet med det siktemål å lære barn
med autisme, eller andre utviklingsforstyrrelser, en selvinitiert og funksjonell
kommunikasjonsform. Utviklingen har skjedd med inspirasjon fra den anvendte
atferdsanalysen og teorier om alternativ og agumentativ kommunikasjon (Bondy & Frost,
1998).
Den første detaljerte beskrivelsen av programmet kom i form av en manual utviklet av Frost
& Bondy (1994). En ny og videreutviklet manual ble publisert i 2002 (Frost & Bondy, 2002).
Forberedelser
Det stilles ikke krav til at barnet innehar noe spesifikke ferdigheter før oppstart av PECS
(Frost & Bondy, 2002). Den viktigste form for forberedelse som må gjennomføres er en
grundig kartlegging av barnets preferanser. Innledningsvis er målet at barnet skal
kommunisere for å oppnå de goder det ønsker. Kartleggingen kan foregå på en veldig
systematisk måte (med kontrollerte forsøk og datainnsamling), eller på en mindre strukturert
måte der en ”prøver seg frem” (Frost & Bondy, 2002). En mindre strukturert fremgangsmåte
kan for eksempel innebære at en presenterer mange potensiell goder for barnet, og noterer
hvilke det viser et initiativ ovenfor.
Øvrige forberedelser innebærer å skaffe tilveie det nødvendige opplæringsmateriellet. Det
første som må lages, er kort som skal symbolisere de ulike tingene barnet har som preferanser.
Symbolene kan enten være bilder, tegninger eller ferdige symbolkort som kan kjøpes. Videre
bør barnet ha en ”kommunikasjonsbok”, eller ”kommunikasjonstavle”, der symbolene kan
festes med borrelås. Boka eller tavla bør også ha en ”setningsstripe”, hvor barnet kan feste
bilder, og løsne fra boka eller tavla, for å gi til en lærer. Eksempel på utforming er vist
nedenfor.

Fase 1 fokuserer på å lære barnet ”essensen” i kommunikasjon. Dette innebærer at barnet må
henvende seg mot en voksen, isteden for direkte mot et objekt. Målet er at barnet at barnet
skal (a) plukke opp et bilde, (b) føre bilde mot lærer, og (c) frigi bildet i lærers hånd (Frost &
Bondy, 2002, s. 67).
Selv om innlæring av denne sekvensen ser relativt enkelt ut, kreves det spesiell tilrettelegging
av opplæringsmiljøet. En effektiv gjennomføring av fase 1 krever at det er to voksne personer
tilgjengelig. Opplæringen begynner med en lærer (kommunikasjonspartner), som sitter foran
barnet og viser det noe det har lyst på. Den andre voksne fungerer som en hjelper (prompter),
og er plassert rett bak barnet. Så snart barnet strekker seg mot tingen det har lyst på, fører
hjelperen barnet hånd mot bildet, fører hånden og bildet mot lærerens åpne hånd, og hjelper
barnet til å legge bildet i hånden. Barnet mottar så umiddeltbart tingen som lærer besitter.
Opplæringssituasjonen er fremstilt i figur 2.
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Når barnet uten hjelp tar opp bildet som ligger foran seg på bordet, og gir det til læreren,
festes bildet på en kommunikasjonstavle. Dette kan for eksempel være en liten tavle der bilder
kan festes med borrelås. Under fase 1 kan det benyttes mange ulike bilder, som viser ulike
goder, men barnet presentes aldri for mer enn ett bilde om gangen (diskriminasjonstrening
eller valg introduseres senere). Fokus er hele tiden rettet mot at barnet skal lære
”utvekslingen”, ved å gi fra seg ett bilde mottar de en gode.
Fase 2: Avstand og opprettholdelse
Målet med fase 2 er at barnet skal (a) gå til kommunikasjonstavlen, (b) ta av et bilde, (c) gå til
lærer, (d) få lærers oppmerksomhet, (e) legge bildet i lærers hånd (Frost & Bondy, 2002, s.
93).
Når barnet har mestret fase 1 er det i stand til å selvstendig plukke opp et bilde (som ligger
rett foran barnet), og gi det til lærer (som sitter rett foran barnet). Fase 2 fokuserer på at barnet
skal utvide antall ”goder” det kan forespørre, øke avstanden barnet må gå for å oppsøke lærer,
øke avstanden barnet må gå for å plukke opp bildet, samt introdusere forskjellige lærere som
barnet må kommunisere med.
For å oppnå målene i fase to bør det fokuseres på ett av delmålene om gangen, En kan for
eksempelvis først bytte ut godet barnet forspurte om i fase 1 med en annen type gode. På
denne måte sikrer en at barnet ikke assosierer bruken av bilder til et spesifikt gode. Videre kan
en arbeide med at barnet skal kunne bruke bilder til å spørre flere personer om goder, slik at
ferdigheten ikke bare blir brukt ovenfor en bestemt person. Avslutningsvis kan en arbeide
med at barnet først må ta med seg bildet for å oppsøke en voksen, samt gå til et bestemt sted
for å hente bildet før det oppsøker den voksne.
Under fase 2 er det viktig at en fortsatt bare har ett bilde tilgjengelig om gangen for barnet, da
etablering av diskriminasjonsferdigheter introduseres i fase tre. Det er av stor betydning at
ferdighetene det er fokusert på i de to første fasene er veldig godt etablerte før en starter på
ferdighetene som er beskrevet i fase tre.
Fase 3: Billeddiskriminasjon
Målet med fase 3 er at barnet skal (a) gå til kommunikasjonstavlen, (b) velge ett passende
bilde fra ett utvalg av bilder, (c) gå til lærer, og (d) gi lærer bildet (Frost & Bondy, 2002, s.
123).
Under fase 1 og 2 har det vært mulig for barnet å velge et bilde, uten å forstå sammenhengen
mellom bildet og den samsvarende tingen. I fase 3 er det fokus på at barnet skal lære å se på
bildene, diskriminere mellom ulike bilder og velge det bildet som er mest ønskelig.
En vanlig måte å starte etableringen av diskriminasjon på er å presentere barnet for to ting,
med samsvarende bilder. En ting bør være noe barnet har veldig lyst på, mens den andre
tingen bør være noe barnet viser liten interesse for. Fokus i denne fasen er på at barnet skal
lære å velge det riktig bildet, derfor bør det formidles forsterker umiddelbart etter at barnet
har pekt ut/berørt det riktige bilde. Når barnet koneskvent velger bildet av ”favorittingen”,
fremfor det andre bildet , introduseres nye bilder.
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Om barnet har problemer med å velge riktig bilde kan ulike hjelpestrategier benyttes, som for
eksempel (a) bilde av en ”favoritting sammen med et ”blankt” bilde, (b) bruk av
originalinnpakning til en favoritting (for eksempel sjokoladepapir), i stedet for bilde av
tingen, eller (c) bruk av store bilder av favorittingene , sammen med små bilder av de mindre
interessante tingene. Når barnet mestrer diskriminasjonen ved hjelp av en av disse
hjelpeteknikkene bør en gå tilbake til bruk av vanlige bilder.
Fase 4: Setningsstruktur
Målet med fase 4 er at barnet skal forespørre en ønsket ting ved å (a) gå til
kommunikasjonstavla, (b) plukke opp et ”Kan jeg få” kort, (c) feste det på
kommunikasjonstavla, (d) plukke opp et bilde av det en ønsker, feste det på
kommunikasjonstavla, (e) gå til lærer, og (f) gi fra seg kommunikasjonstavla (Frost & Bondy,
2002, s. 159)
Før fase 4 har blitt introdusert har barnet lært seg å forespørre en rekke ulike ting gjennom å
gi et enkelt bilde til en annen person. Tanken med fase 4 er at barnet, i likhet med barn som
benytter talespråk, skal kunne uttrykke seg gjennom bruk av setninger. Den første setningen
vil vanligvis være ”Kan jeg få ”en ting””. Dette gjøres ved at barnet plasserer et kort som
symboliserer (med bilde og tekst) ”kan jeg få” foran bildet av tingen de ønsker å forespørre.
Når barnet har lært å benytte denne setningen kan målsetningen være at barnet skal kunne
forespørre flere ting, gjennom en setning, som for eksempel ”kan jeg få papir og blyant”.
Fase 5: Respondere til ”hva vil du?”
Målet med fase 5 er at barnet spontant skal forespørre ulike ting, og svare på spørsmålet ”hva
vil du?” (Frost & Bondy, 2002, s. 209).
I fase 5 skal barnet lære å svare på spørsmål. Dette målet er valgt av to grunner: (a) Det er en
funksjonell ferdighet som umiddelbart kan bli nyttig for barnet, og (b) etablering av denne
ferdigheten kan gjøre det lettere å etablere ferdigheter i kommentering (fase 6) på et senere
tidspunkt. Frost & Bondy (2002, s. 209) viser til en studie av Bondy, Ryan og Hayes (1991),
hvor de fant det mer effektivt å innledningsvis etablere kommentering som en respons til et
enkelt spørsmål (responsiv kommentering).
Fase 6: Kommentering
Målet med fase 6 er at barnet skal (a) svare på spørsmålene ”hva vil du?”, ”hva ser du?”, ”hva
har du?”, ”hva hører du?”, og ”hva er det?”, (b) spontant forespørre ulike ting, og (c) spontant
kommentere ulike ting (Frost & Bondy, 2002, s. 223).
I fase 6 er siktemål at barnet, i tillegg til responsiv kommentering, skal lære å kommentere
spontant. Til å begynne med etableres flere kommentarer fra barnet gjennom at det
responderer med en kommentar til flere ulike spørsmål, som for eksempel ”hva ser du?”, ”hva
hører du?” og ”hva er det?”.
Etter at barnet har mestret å produsere kommentarer til flere ulike spørsmål, introduseres
strategier for å fremme spontan kommentering. Disse strategiene innebærer blant annet: (a)
forsterkerformidling umiddelbart etter hver kommentering, (b) en ”forsinket promting”
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prosedyre, (c) bruk av visuelle prompt for at barnet skal begynne på en setning, og (d) at det
legges til rette for at barnet skal få minimum 30 muligheter for kommentering per dag.
AVSLUTNING
Det er stor enighet om at talespråk er den beste kommunikasjonsformen for alle barn.
Etablering av talespråk bør derfor utprøves og evalueres før en form for alternativ
kommunikasjon inngangsettes. Ved ingen eller liten progresjon i opplæringen av talespråk bør
imidlertid alternativ kommunikasjon vurderes. Valg av alternativ kommunikasjonsform må
bygge på kunnskap om personen, inkludert hans motoriske ferdigheter og evne til å oppfatte
bevegelser, former og bilder (Tetzchner & Martinsen, 2002), samt på vitenskapelig
dokumentasjon (Reichle, m. fl., 1991).
Det finnes flere studier som dokumenterer at barn kan lære en funksjonell alternativ
kommunikasjonsform ved hjelp av PECS (Bondy & Frost, 1993; Bondy & Frost, 1994;
Bondy & Frost, 1998; Charlop-Christy, m. fl., 2002), men ingen eller få publikasjoner som
direkte sammenligner PECS med andre former for alternativ kommunikasjon.
Bondy fremhever at en styrke ved PECS er at systemet har hovedfokuset på den sosiale siden
ved kommunikasjon, ved at barna tidlig lærer å oppsøke andre mennesker for å gi uttrykk for
ønsker og behov (Kristensen, 2002). Bauer & Garfinkle (1997) hevder at PECS skiller seg fra
mange andre alternative kommunikasjonssystemer ved at det baserer seg på egent initiativ fra
barnet, og ved at strategier for generalisering er lagt inn som en del i opplæringsmanualen.
Bondy & Frost (1994) fremhever at PECS ikke krever spesifikke forkunnskaper, er relativt
enkelt og billig, og kan muligens fasilitere talespråk.
Det ligger imidlertid store utfordringer i å gjennomføre kontrollerte studier som dokumenterer
at: (a) PECS er mer effektivt enn andre former for alternativ kommunikasjon, (b) bruk av
PECS fasiliterer talespråk, samt (c) utvikle indikatorer på hvilke barn som vil ha best utbytte
av PECS.
Det er videre viktig å være oppmerksom på at PECS ikke er et helhetlig opplæringsprogram
for barn med autisme eller andre utviklingsforstyrrelser. PECS er et system som utelukkende
fokuserer på å etablere en alternativ form for kommunikasjon. Det anbefales derfor at det
benyttes andre opplæringsprogram parallelt for å etablere andre typer ferdigheter. For små
barn anbefales tidlig og intensiv opplæring, basert på anvendt atferdsanalyse (Karlsen, 2003).
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