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PECS i praksis på Egebakken
– et kursusforløb

I foråret 2006 afholdt Egebakken – skole for børn med autisme – for
første gang et PECS-kursus for forældre og institutionspersonale.
Formålet med kurset var at skabe helhed og lave en samlet indsats
omkring vores elevers kommunikation. Hjem og aflastningsinstitu
tion skulle involveres, så de havde mulighed for at samarbejde med
skolen og fritidsdelen omkring det enkelte barns PECS-mappe.
I denne artikel beskrives kursusforløbet og evalueringen af dette.

Hvad er PECS?
Igennem de seneste år har vi på
Egebakken arbejdet med PECS (The
Picture Exchange Communication
System) i forhold til vores elever. PECS
er kort fortalt et billedkommunikationssystem, der er opbygget af seks
faser, som systematisk lærer eleverne
at kommunikere egne ønsker og behov
ud til omverdenen. Bl.a. lærer eleverne at henvende sig via konkreter,
fotos, Boardmaker eller skrift. Der
tages udgangspunkt i den enkelte
elevs funktionsniveau.

Forældre- og personaleønsker
Flere forældre har gennem årene henvendt sig til personalet for at følge op
på skolens og fritidsdelens kommunikation gennem PECS. Det var ud fra
disse henvendelser og behov, det blev
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besluttet at tilbyde et samlet kursusforløb, hvor forældre og institutionspersonale kunne fremstille deres egen
PECS-mappe til deres barn. Egebakkens
personale oplevede ligeledes, at der var
brug for en målrettet, samlet indsats
omkring vores elevers kommunikation
for at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for dem.

Kursets form
Kurset strakte sig over tre kursusgange
med indlagte hjemmeopgaver mellem
hver gang.
Kursusholderne bestod af et team
på tre personer: to lærere med længere tids erfaring med PECS, den ene
it-kyndig, samt skolens kommunikationsvejleder, som også anvendte PECS i
det daglige arbejde.
Da kursets praksisdel var afhæn-
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gig af pc-kapacitet, digitalkameraer,
lamineringsmaskiner samt individuel
vejledning, kom det endelige hold til
at bestå af forældrene til seks elever ud
af skolens 15 elever, der anvendte PECS
i skolen og fritidsdelen. Endvidere
deltog tre pædagoger fra en aflastningsinstitution, som repræsenterede
tre elever.

Første kursusgang:
Præsentation, teori samt hjemmearbejde:
På første kursusgang fik kursusdeltagerne mulighed for at lære hinanden
at kende, og de præsenterede sig selv
og deres barn.
Nogle deltagere havde ikke brugt
PECS og visualisering i hjemmet og på
institutionen, mens andre havde lidt
kendskab til systemet.
Alle de repræsenterede børn anvendte i forvejen PECS i skole- og fritidsdel,
og deres mapper var medbragt til
kurset.
Den originale amerikanske film om
PECS blev vist. Efterfølgende fik deltagerne en teoretisk gennemgang af
PECS. Vi berørte hvilke praktiske problemstillinger, vi selv var stødt på i
arbejdet med PECS som kommunikationssystem på Egebakken.
Det var vigtigt for os at give deltagerne en fælles teoretisk forståelse
indenfor følgende:
• hvad er PECS?
• hvorfor er PECS en mulighed?
• hvordan kan PECS bruges ?
• hvordan kan der arbejdes med
PECS hjemme eller på institution?
Til sidst blev der mulighed for forældrene og institutionspersonalet at

sætte sig sammen i grupper for at nå
til en fælles planlægning til næste kursusgang. Her fik deltagerne til opgave
at udvælge en eller to situationer i
hjemmet eller på institutionen, som de
skulle tage digitale billeder til. F.eks. i
spisesituationer eller i legesituationer.

Anden kursusgang
Lav en PECS-mappe til dit barn:
Deltagerne fremlagde hvordan hjemmearbejdet var gået og hvilke situationer, de havde valgt ud. Derefter
koncentrerede deltagerne sig om at
fremstille en PECS-mappe – med alt
hvad det indebærer.
Kursusholderne gav individuel vejledning til deltagerne og gennemgik
til sidst det nye hjemmearbejde, som
gik ud på, at deltagerne skulle afprøve
den nye PECS-mappe i udvalgte situationer.

Tredje kursusgang
Erfaringsudveksling og evaluering:
Målet med kurset skulle være, at
PECS blev integreret i alle hverdagssituationer.
Børnene kendte til PECS fra skolen
og fritidsdelen, men kunne de overføre
deres system til hjemmet?
Deltagerne fremlagde, hvad der var
gået godt og hvilke problemer, de
enkelte var stødt på. Diskussionen var
meget frugtbar.
Undervejs havde vi hos deltagerne
opdaget en vis usikkerhed omkring
forskellen på TEACCH og PECS. Vi fremlagde kort, hvordan TEACCH og PECS
kan supplere hinanden.
Forældrene skulle have afprøvet de
seks faser, men da tiden blev knap,
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og ingen af deltagerne mente, at de
havde brug for det, afsluttede vi med
evalueringen af kurset.

Evaluering af kursets form
og indhold
Deltagernes tilbagemeldinger på kursets
indhold var positive, og der var gode
forslag til ændringer på selve formen:
• Forskellen mellem TEACCH og PECS
skulle være gennemgået på førstekursusgang.
• Anden kursusgang skulle have
strakt sig over en længere tidsramme – dels fordi det praktiske
tog lang tid, men også fordi der
denne gang var god mulighed for
at komme i dialog med de andre
deltagere.
• Længere tid mellem anden og
tredje kursusgang, da mange
havde haft problemer med at nå
at iværksætte en situation, hvori
PECS-mappen skulle afprøves.
• Et udtalt ønske om, at der ville
blive tilbudt en opfølgningsgang
3-4 måneder senere for at evaluere
på selve processen.
• Behovet for dialog og fælles tiltag
omkring barnet blev muliggjort.
• Kurset havde en god vekslen mellem teori, praksis og hjemmearbejde.
• Opfølgningen på de enkelte kursusgange gav anledning til gode
meningsudvekslinger.
• En stor fordel, at kursusholderne
kendte eleverne.
• Kurset var en god anledning til
at få praktisk hjælp og anvisning
til, hvordan man kommer rigtigt i
gang med PECS.
54

• Ønske om en dansk udgave af
PECS-filmen, evt. med optagelser
af elever fra skolen.
• Kursusopslaget blev sendt så tilpas tidligt ud, at det var muligt
at langtidsplanlægge, da forløbet
kørte over tre uger.
• Problemer med at overføre PECSmappen til hjemmet blev påpeget
af en enkelt forælder.

Afsluttende bemærkninger
Vores oplevelse af at afholde et PECSi-praksis-kursus, viser os, at en samlet
indsats – indeholdende en teoretisk
gennemgang og en praksisdel – giver
deltagerne en god forståelse for at
arbejde videre med at udvide børnenes kommunikation samt basis for et
udvidet samarbejde hjemmet og aflastningsinstitutionerne imellem.
Kurset burde måske have været
tilbudt allerede i børnenes børnehaveperiode – tidlig indsats – men der var
store fordele ved, at eleverne på dette
tidspunkt allerede var godt i gang med
PECS både i skole og fritidsdel.
Ud over de ovenstående erfaringer
vil vi næste gang, kurset skal gentages,
prioritere hvordan TEACCH og PECS kan
supplere hinanden, samt vægte deltagernes afprøvning af de seks faser,
hvilket vil kræve lidt mere tid.
Vi ser frem til at afslutte kurset med
den ekstra opfølgningsgang.
Kurset vil blive præsenteret ved
en workshop på Sikons konference i
Odense ultimo april 2007.
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