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Personlige 
Kommunikationspas
Baggrunden for at benytte 
personlige kommunikationspas 
på Synscenter Refsnæs

Alle børn og unge, der benytter Synscenter Refs-
næs’ skole og botilbud er enten svagsynede eller 
blinde, idet et synshandicap er en forudsætning for 
at være på Refsnæs.   
En gruppe børn og unge har imidlertid multiple 
funktionsnedsættelser udover synshandicappet 
Blandt dem er der børn og unge, der har svære 
kommunikationsvanskeligheder, idet de ikke har 
et verbalt sprog og eventuelt har motoriske vanske-
ligheder, der gør brug af gestus vanskelig.  Denne 
børnegruppe kan ikke spontant give verbalt udtryk 
for ønsker og behov, gå i dialog med andre, verbalt 
tage initiativ til kontakt eller besvare spørgsmål.

De kan derfor heller ikke fortælle, hvad de hedder 
eller fortælle noget om sig selv.  Dette kan virke 
som en barriere for personer, der egentlig gerne vil 
kontakte de pågældende børn, men ikke ved, hvor-
dan de kan gøre det på en god måde.  Undertiden 
kan denne usikkerhed være årsag til, at kontakten 
til barnet helt opgives.  Dette medfører, at de syn-
shandicappede børn og unge uden verbalt sprog 
ofte er ekstra sårbare overfor spontane henven-
delser fra andre mennesker. Henvendelser, der 
ellers normalt kan give gode oplevelser og even-
tuelt føre til nye bekendtskaber.

Medarbejderskaren på Synscenter Refsnæs er også 
stor.  Der sker en løbende udskiftning af medar-
bejdere.  Det er derfor ikke alle medarbejdere, der 
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har viden om og personligt kendskab 
til de enkelte børn og unge, der er 
tilknyttet Refsnæs.  Det kan betyde, 
at en medarbejder eller en vikar kan 
få brug for hurtigt at få nogle oplys-
ninger om et barn, fordi medarbej-
deren i kortere eller i længere tid skal 
være sammen med barnet.  Der er 
her brug for oplysninger, der med det 
samme kan hjælpe medarbejderen til 
at forstå barnets non-verbale signaler, 
så barnet oplever, at det kan nytte at 
anvende bestemte non-verbale signal-
er, også overfor mindre kendte eller 
helt fremmede personer.  Sådanne 
oplevelser kan måske på sigt føre til, 
at børnene mere bevidst vil anvende 
bestemte non-verbale signaler til at 
kommunikere ønsker, behov eller 
lignede videre til flere mennesker i 
deres omgivelser.

Da de non–verbale signaler, som det 
enkelte barn spontant anvender, kan 
være vanskelige at tolke entydigt, 
vil barnet ofte opleve, at selv kendte 
personer reagerer forskelligt på dem.  
Der er derfor brug for, at der gøres en 
bevidst indsats for at opnå enighed 
om en tolkning af barnets brug af 
non-verbale handlinger.  Hvis en så-
dan indsats ikke gennemføres, vil det 
være vanskeligt for barnet og  per-
soner omkring barnet at få udviklet 
et fælles ”sprog”.  En manglende 
enighed kan føre til, at den enkelte 
medarbejder og forælder tolker og 
gætter på, hvad barnet vil fortælle 
med sine non-verbale handlinger i 
form af kropssprog, mimik, gestus 
eller lignende.  Denne tolkning kan 

være forskellig fra person til person 
afhængig af situationen og den en-
keltes erfaringer med det pågældende 
barn.  Det gør det vanskeligt for 
barnet at udvikle et kommunikativt 
sprog, da barnet oplever, at andre 
ikke knytter et entydigt meningsind-
hold til de non-verbale handlinger, 
som det anvender.

Projekt kommunikation
For at nå til bedre forståelse for børn-
enes non-verbale kommunikation 
og derved nå frem til en bedre kom-
munikation mellem det enkelte barn 
og medarbejdere, blev der i skoleåret 
2007-08 sat et projekt i gang på 
Synscenter Refsnæs. Projektet havde 
fokus på kommunikation med syn-
shandicappede børn med kommuni-
kative funktionsnedsættelser.

Projektet bestod i at udarbejde et 
personligt kommunikationspas til 
6 udvalgte børn. For at skabe en 
fælles teoretisk forståelsesramme for 
kommunikation hos de involverede 
medarbejdere og til at bistå med 
arbejdsprocessen ved udarbejdelse af 
kommunikationspas, blev der ind-
hentet ekstern konsulentbistand fra 
VIFO (bør defineres).

Ved projektets afslutning blev det 
vurderet, at arbejdet med udfærdi-
gelsen af de udvalgte børns person-
lige kommunikationspas var givende.  
Det blev derfor besluttet, at alle børn 
og unge på Synscenter Refsnæs, der 
har kommunikative funktionsned-
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sættelser, fremover skal have et per-
sonligt kommunikationspas.

Hvad er et personligt 
kommunikationspas
Kommunikationspas er en metode, 
der er udviklet af Sally Millar i Ed-
inburgh i Skotland i begyndelsen af 
90́ erne.  Vigtige informationer om 
børn eller unge, der ikke selv kan 
tale, samles i en lille bog, et person-
ligt kommunikationspas.  Derved 
gøres vigtige informationer tilgæn-
gelige for mennesker, som er sammen 
med de pågældende børn eller unge i 
hverdagen.  
Voksne kan efterfølgende, ved at gøre 
brug af disse informationer, inddrage 
barnet eller den unge i samvær på en 
god måde.  
Det personlige kommunikationspas 
har endvidere vist sig at være værdi-
fuldt at anvende i mange forskellige 
situationer, både på ferie og i daglige 
aktiviteter, hvor barnet møder men-
nesker, kendte såvel som mere uk-
endte.  

Et personligt kommunikations-
pas er en “lille bog”, som giver 
barnet mulighed for:

•   Hurtigt at præsentere sig selv ved 
•   at formidle vigtige informationer 
•   til personer, som barnet møder.

•   At få sorteret og valgt, hvad der i 
•   hverdagen er vigtigt for andre at 
•   vide om barnet.  

•   At præsentere information på en 
•   tilgængelig og effektiv måde. 

•   At give væsentlige oplysninger om  
•   barnets kommunikation til person-
•   er, som ikke kender barnet, og 
•   derved sikre et bedre samspil. 

•   At øge barnets kommunikative 
•   kompetencer.

Formålet med et personligt 
kommunikationspas er:

•   At hjælpe børn med alvorlige kom-
•   munikative funktionsnedsættel-
•   ser, der ikke selv spontant via 
•   verbalt sprog kan fortælle om sig 
•   selv, til at blive forstået af ”frem-
•   mede” og derved styrke deres kom-
•   munikation med andre.

•   At give ”fremmede” mulighed for at 
•   forstå barnets særlige behov, øns-
•   ker og interesser. 

•   At undgå usikkerhed hos ”frem-
•   mede”, så de tør tage direkte kon-
•   takt til barnet.

•   At få andre mennesker til at se bar-
•   net bag de forskellige funktios-
•   nedsættelser.

•   At sikre, at alle møder barnet på en 
•   kommunikativt ensartet måde, 
•   det vil sige sikre, at der er enighed 
•   om hvordan barnets kommunika-
•   tive signaler skal tolkes.  

•   At øge opmærksomheden hos de 
•   enkelte medarbejdere og forældre 
•   overfor barnets kommunikation 
•   ved i samarbejde at udarbejde og 
•   vedligeholde barnets personlige 
•   kommunikationspas.

•   At hjælpe medarbejdere og foræl-
•   dre til i samarbejde at vurdere bar-
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følgende er derfor forslag til, hvad et 
kommunikations- pas kan indeholde, 
idet der lægges vægt på, at indholdet 
bliver valgt på baggrund af en række 
individuelle og personlige overvejels-
er i relation til det enkelte barn. 

Et personligt kommunikationspas 
kan for eksempel indeholde:

•   Vigtige informationer om barnet 
•   som person:  
•   Herunder:  

•   Navn og alder.

•   Adresse og telefonnummer
•   på boafdeling på synscenter   
•   Refsnæs.

•   Forældres adresse og telefonnum-
•   mer.

•   Vigtige informationer om barnets 
•   kommunikation: 

•   Herunder gives mere detaljeret in
•   formation om måden, hvorpå bar-
•   net anvender kommunikative red-
•   skaber.

•   Oplyse om, hvordan man bedst 
•   stiller spørgsmål til barnet for at 
•   sikre et svar. 

•   Vigtige informationer om barnets 
•   brug af syn og særlige behov i rela-
•   tion til dette:

•   Herunder fortælles i praksis, hvad 
•   der kan gøre for at sikre barnet de 
•   bedste muligheder for at anvende 
•   en eventuel synsevne.1

•   nets behov ved at udveksle syns-
•   punkter med hinanden og via dette 
•   øge samarbejdet mellem de be-
•   tydningsfulde voksne, der er en del 
•   af barnets hverdag.  Dette kan 
•   skabe viden om og forståelse for 
•   barnets udvikling og særlige behov. 

•   At træne medarbejderes observa-
•   tionsfærdigheder. 

•   At give nye medarbejdere, vikarer 
•   og andre et hurtigt kendskab til 
•   barnet, der kan anvendes i deres 
•   samspil med barnet.  Dette sikrer 
•   en hurtig opbygning af trygge og 
•   positive relationer, og en kontinu-
•   itet i håndteringen af barnet.

•   At øge bevidstheden hos personer 
•   omkring barnet om, at deres 
•   handlinger og interaktion med 
•   barnet kan styrke barnets kommu
•   nikations- og generelle funktions-
•   niveau.

•   At give barn, forældre og med-
•   arbejdere en følelse af fælles ejer-
•   skab til det personlige kommuni-
•   kationspas via det gensidige sam-
•   arbejde i relation til udfærdigelse 
•   og løbende opdatering af passet.

Indhold i personlige 
kommunikationspas 
på Synscenter Refsnæs

Det svære ved udformningen af et 
barns kommunikationspas er at 
vælge, hvilke informationer kommu-
nikations passet skal indeholde.  Det 
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•   Det forventes ikke, at bogen bliver 
•   lavet, så barnet selv kan se i den. 

Temaer, der prioriteres af barnet, 
forældre og medarbejdere kan for 
eksempel være:

•   Adfærdsmæssige, emotionelle, so-
•   ciale og praktiske informationer.  
•   Valg af arten af information er 
•   afhængig af det enkelte barns be-
•   hov og ønsker

•   At der fortælles om barnets inte-
•   resser, hvilke personer, der er be-
•   tydningsfulde for barnet og lig-
•   nende. Gerne med fotos, men ikke 
•   så mange at kommunikationspas-
•   set  bliver et fotoalbum med fotos 
•   af personer og aktiviteter.

•   Vigtige informationer om barnets 
•   adfærds- og reaktionsmåder i 
•   relation til ”at kunne lide/ikke 
•   kunne lide”, at foretage valg, vise 
•   følelser som for eksempel ”ked af 
•   det”, ”glæde”, ”bange” og så videre. 

•   Vigtige informationer om 
•   barnets brug af sanser

•   hvordan og hvornår barnet 
•   arbejder eller indlærer bedst

•   hvad barnet er god til

•   hvad barnet selv kan klare

•   hvad barnet har brug for, at   
•   andre gør 

•   hvad barnet skal have 
•   hjælp til

Kommunikationspasset medbringes 
dagligt i tasken, rygsækken, fast-
gøres til en eventuel. kørestol, eller 

anbringes et andet hensigtsmæssigt 
sted, så det er nemt at anvende, når 
der er brug for det.

Udformning eller 
skabelon for det person-
lige kommunikationspas 
på Synscenter Refsnæs
Det personlige kommunikationspas 
udformes efter den skabelon, der er 
vedtaget på Synscenter Refsnæs, men 
skal derudover relatere sig til det en-
kelte barn via et forskelligt indhold og 
personligt design. 

Derudover er det vigtigt:
•   At kommunikationspasset udarbej-
•   des i samarbejde med barnet, når 
•   det er muligt, dennes forældre og 
•   andre medarbejdere. 

•   At kommunikationspas er forskel-
•   lige, afhængigt af: 

•   hvad der er væsentligt for barnet i 
•   relation til behov, ønsker, interes-
•   ser og så videre.  

•   hvilke former for kommunikation, 
•   barnet anvender.

•   hvilket synshandicap, barnet har.

•   At være opmærksom på at det 
•   personlige kommunikaitonspas til-
•   hører barnet, ikke medarbejdere 
•   eller familien.  De hjælper ”kun” 
•   barnet til at udfærdige passet og til 
•   at bruge det på en god måde:

•   Tekst og udformning skal derfor 
•   være personlig.

•   Der skrives i første person, 
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•   som om barnet skriver eller taler 
•   til læseren.

•   Information præsenteres på en
•   positiv måde, der viser barnet, der 
•   ”skriver”.

•   At passet fremstiller barnet eller 
•    den unge, som denne virkelig er.

•   At fokusere på positive problem
•   løsninger og praktiske ideer:

•   Kommunikationspasset er ikke et 
•   katalog over barnet eller den unges 
•   manglende færdigheder og vanske-
•   ligheder, problemer med videre, 
•   men snarere en”manual”, hvori der 
•   fortælles om, hvad barnet kan.

•   Der kan fortælles advarende om 
•   problemstillinger - hvad der even-
•   tuelt kan gå galt, idet det samtidig 
•   beskrives, hvordan eventuel prob-
•   lemadfærd kan identificeres og 
•   hvordan den kan forebygges. 

•   Der kan gives positiv•”forhånds-
•   information” om, hvilke strategier, 
•   der eventuelt kan anvendes, hvis 
•   problemadfærd opstår.

•   At det personlige kommuniktions-
•   pas er visuelt tiltrækkende og læs-
•   bart:

•   Via brug af farver, grafik, fotos, 
•   billeder og lignende.

•   Ved at undgå professionelle eller 
•   tekniske vendinger.

•   At præsentere information kort, 
•   men slående, så hovedpunkterne 
•   huskes:

•   Information præsenteres på en 
•   måde, der er enkel, klar, direkte, 

•   ærlig, specifik, detaljeret og gerne 
•   sjov og fængslende. 

•   At kommunikationspasset løbende 
•   opdateres.

•   At det aftales, hvor mange kopier, 
•   der laves, hvordan de fordeles, og 
•   hvordan det personlige kommuni-
•   kations pas skal anvendes

Arbejdsprocesser i relation til per-
sonlige kommunikationspas: 
Udfærdigelse og vedligeholdelse

Arbejdet med barnets kommunika-
tionspas skal:

•   I så vid udstrækning, som det 
•   er muligt, udføres i et teamwork 
•   bestående af barnet, medarbejdere 
•   og barnets forældre.

•   Der bør være tidsmæssige res-
•   sourcer til:

•   At medarbejdere kan udforme bar-
•   nets første pas og senere vedlige-
•   holde det.

•   At teamet har mulighed for at ob-
•   servere og drøfte hændelser, bar-
•   nets kommunikative muligheder, 
•   vurdere barnets behov og så vi-
•   dere.

•   At der er mulighed for at overveje 
•   og vælge de informationer, som 
•   “andre har brug for at vide noget 
•   om”.

•   At der er mulighed for, at moti-
•   vere barnet, medarbejderne selv 
•   eller ”fremmede” til at anvende 
•   barnets kommunikationspas.  
•   Brugen af personlige kommunika-
•   tionspas kan eventuelt knyttes til 
•   bestemte hændelser og situationer.
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•   At der er mulighed for at eksperi-
•   mentere med forskellige former for 
•   og præsentationer af kommunika-
•   tionspas både i relation til indhold 
•   og udseende.

•   At der er mulighed for at individu-’
•   alisere de enkelte børns kommuni-
•   kations pas med billeder, fotos, 
•   stickers og lignende.

Et personligt kommunikationspas 
kan i sin endelige udformning virke 
enkelt og let at fremstille.  Processen 
med at fremstille det enkelte barns 
personlige kommunikationspas kan 
imidlertid være lang og tidskræv-
ende, da overvejelser med hensyn 
til valg af vigtig information og ikke 
mindst arbejdet med at observere og 
nå til enighed om en tolkning af bar-
nets non-verbale handlinger kan være 
en lang proces.  Det er imidlertid 
denne proces der, set fra et medarbe-
jderperspektiv, er meget givende, idet 
de medarbejdere, der deltager i denne 
proces, lærer meget om det enkelte 
barn undervejs.  

Dertil kommer, at samarbejde og 
relationer til barnets forældre også 
kan påvirkes positivt i procesforlø-
bet, da medarbejdere og forældre får 
mulighed for at udveksle synspunkter 
og overveje og diskutere forskellige 
oplevelsesscenarier, de har haft med 
barnet.

Til sidst skal ikke mindst barnets ud-
bytte af at bruge sit personlige kom-
munikationspas pointeres.  Det per-
sonlige kommunikations pas åbner 
op for en række positive samspil med 

andre mennesker, men det kræver, at 
alle voksne omkring barnet er op-
mærksomme på, at kommunikation-
spasset inddrages som en naturlig del 
af barnets kommunikative hverdag.
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kationspass - datorverktyg, handled-
ning och utvärdering.  Hjälpmedel-
sinstitutet,  162 15 Vällingby, Sverige

VIFO (2007):  Kommunikationspas 
– på Synscenter Refsnæs.  En in-
troduktionsskrivelse anvendt i tilk-
nytning til Projekt Kommunikation 
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1 Barnet kan for eksempel profitere 
af: God tid til at fokusere og indstille 
sit syn, at få præsenteret en ting ad 
gangen, at få genstande placeret på 
en bestemt måde, at gøre brug af en 
særlig baggrund, at have få/mange 
ting, at se genstande i bevægelse/ro, 
af forskellige lysforhold, at undgå 
eventuelle blændinger via hensigts-
mæssig placering, at have gode kon-
traster, at andre forstår, at barnet kan 
se genstande, men eventuelt ikke kan 
se billeder, fotos eller symboler osv.
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Eksempler på hvordan kommunikationspas kan se ud





Kystvejen 112, 4400 Kalundborg
Telefon 59570100, Fax. 59570101, www.synref.dk


