
Pegasus
et kommunikasjonsmateriale for barn,
i Rolltalk Designer

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet, 

har Statped vest utarbeidet et eget 

veiledningshefte; Samspill, lek og kom-

munikasjon. Dette kan kjøpes separat 

ved henvendelse til Statped vest. Det kan 

brukes alene eller sammen med Pegasus. 

Veiledningsheftet følger også med 

Pegasus i elektronisk form.

www.statped.no

Habiliteringstjenesten 

i Oppland

Statped vest

Abilia AS

PEGASUS gir barnet 
- en aktiv rolle i kommunikasjonen
- en tidlig start på samspill og lek
- en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av
norske bøker, barnesanger, eventyr, aktiviteter samt rim og regler

Samspill, lek og

kommunikasjon

https://sykehuset-innlandet.no/
http://www.statped.no/om-statped/Regioner/Statped-vest/
www.abilia.com/nb


PEGASUS
Pegasus er resultatet av et prosjekt med 

Statped vest, Habiliteringstjenesten i Oppland og 

Abilia AS, og er utprøvd med 11 barn og deres 

nærpersoner.

Basert på forskningsresultater omkring tidlig start 

med bruk av Alternativ og supplerende kommu-

nikasjon (ASK), ledet av Janice Light og Kathryn 

Drager v/Penn State University.

Pegasus er taleteknologi som gir barnet en aktiv 

rolle i kommunikasjonen, en tidlig start på samspill 

og lek og en inngang til norsk barnekultur. Alt 

dette gjennom en samling av norske barnesanger, 

bøker og eventyr, aktiviteter, samt rim og regler 

som er tilpasset barn som kan trykke på en skjerm, 

bruke joystick, bevege hodet eller kanskje bare 

øynene, i samspill med andre. 

Det finnes flere versjoner og vanskelighetsgrader 

som kan tilpasses det enkelte barn.

HVEM HAr nyttE AV PEGASUS?

Pegasus er tilpasset barn som befinner seg på et utviklingstrinn tilsvarende ca. 9 mnd. til 

3 år. Barn trenger ikke å ha spesielle ferdigheter for å starte opp med Pegasus, men det 

vil være fornuftig å samarbeide med fagpersoner som kan hjelpe til med 

tilretteleggingen.

Pegasus er laget for:

• Barn som har lite eller ikke noe talespråk

• Barn som står i fare for å bruke lang tid på å lære og snakke

• Barn som snakker, men som har en uttale som gjør det vanskelig for dem å

gjøre seg forstått

• Barn som av ulike grunner er i risikosonen for å utvikle kommunikasjonsvansker

www.statped.no | www.sykehuset-innlandet.no | www.abilia.no | http://www.abilia.com/nb/pegasus-skjema

HVOrDAn FÅ tILGAnG tIL PEGASUS?

Alle som ønsker å bruke Pegasus må 

opprettes som lånere hos nLB (Biblioteket for 

Lyd og Punkt). Dette for å få tilgang til det kopi-

beskyttede innholdet i Pegasus. 

Innmeldingsskjema til nLB finnes her: 

http://www.abilia.com/nb/pegasus-skjema

Etter innmelding får man tilsendt lisenskode som 

gir tilgang til Pegasus. For å bruke Pegasus må 

man ha rolltalk Designer og 

PCS symbolbildebank. 

  Ver. 10.01.2018

Bytte til egne 

bilder

Lage visuelle 
scener

https://youtu.be/G6J8r8KpXA4
https://youtu.be/olOQQyeDcWo
http://www.abilia.com/nb/pegasus-skjema



