ComFor-2 testmetoden som visar förståelsenivån
För att nå personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning är det mycket
viktigt att veta vad de verkligen förstår. Först då är det möjligt att erbjuda hjälpmedel och
stöd på rätt nivå. Testmetoden ComFor-2 har tagits fram just för detta och nu finns
manualen på svenska. Lena Nylander är en av de som utbildar i metoden i Sverige.
Lena Nylander är vuxenpsykiater, med över 40 års erfarenhet av kliniskt arbete, forskning
och utbildning. Idag arbetar hon i det så kallade VUB-teamet i Region Skåne, med vuxna som
har autism, intellektuell funktionsnedsättning och det som kallas utmanande beteende.
I början av 1980-talet fick Lena sonen Magnus, som senare diagnosticerades med just autism
och svår intellektuell funktionsnedsättning. Det var skälet till att hon engagerade sig inom
Riksföreningen Autism, idag är hon hedersledamot inom Autism- och Aspergerförbundet.
Tillsammans med dåvarande förbundssekreteraren Lena Andersson reste Lena Nylander till
Leidens Universitet i Nederländerna, för att besöka forskare. Där kom de i kontakt med
testmetoden ComFor-2, som utvecklades av Ilse Noens och professor Ina van BerckelaerOnnes.
-ComFor-2 är en testmetod för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning,
som befinner sig på en utvecklingsnivå motsvarande åldern 12 – 60 månader. Testet är till
för att bedöma förståelsenivån hos dem, säger Lena Nylander, något som är en nyckel till att
förebygga utmanande beteenden.
Så genomförs testet
Till hösten erbjuder Lena och logoped Helene Ahnlund utbildning i ComFor-2-metoden i regi
av Pedagogiskt Perspektiv. Kursen vänder sig till högskoleutbildade yrkesgrupper som just
logopeder, psykologer och arbetsterapeuter, med erfarenhet av autism.
ComFor-2-testet går till så att testledaren sitter ner tillsammans med testpersonen, som får
tre lådor framför sig. Testpersonen behöver inte kunna höra eller tala, eftersom inga verbala

instruktioner ges, materialet är självinstruerande. Sedan ska testpersonen sortera klossar,
som kan vara runda, fyrkantiga eller ringformade och stoppa ner dem i rätt burk, avsedd för
den specifika formen.
-Det är enkelt i början och svårt att göra fel, vilket är meningen, då kan testledaren avgöra
om testpersonen klarar uppgiften. Kan de inte det så ligger de på en nivå under ComFor-2
och man ska inte gå vidare, men det är också viktig information, att veta om att personen
ligger på en mycket låg nivå, säger Lena.
Därefter löper testet vidare med mer komplexa moment. Det kan gälla att sortera föremål
som bollar, leksaksbilar, eller vardagsföremål, liksom kort med bilder eller text. Testledaren
bedömer fortlöpande testpersonen via ett poängsättningssystem.
Utgår från teorier om central coherens
ComFor-2-metoden är utformad utifrån teorierna om central coherens, vilket handlar om
förmågan att bearbeta information för att se helhet och sammanhang och att skapa mening.
-Det som är svårt för oss runt omkring att begripa är att de här personerna ofta inte förstår
själva kontexten, men det är just det som denna metod siktar in sig på. Den bygger på
sammanhang och konkreta sorteringsuppgifter, säger Lena.
Personer med autism har ofta stora brister i förmågan till central coherens och
kommunikation, något som medför svårigheter i att förstå innebörden i begrepp, meningar
och handlingar. Saknas språk är den intellektuella förmågan oftast mycket nedsatt, men
samtidigt kan ibland minnesfunktionerna vara mycket goda. Då kan omvärlden luras att
överskatta personens förståelsenivå.
-Ja det kan leda till att hjälpmedel och bemötande läggs på alltför hög nivå och när kraven
blir för stora kan utmanande beteenden uppstå, som våldsamhet mot sig själv eller andra
eller beteende som leder till social uteslutning, som t ex att klä av sig offentligt, säger Lena.
Fyra förståelsenivåer
Testmetodens teoretiska bakgrund bygger på hur människors perception fungerar när vi
tolkar och bearbetar intryck. Modellen omfattar fyra förståelsenivåer som visar
testpersonens psykomotoriska utvecklingsnivå:
•

Sensation – för en person på denna nivå är sensoriska upplevelser som hörsel, känsel,
lukt och smak viktigast.

•

Presentation – för en person på denna nivån kan information uppfattas i ett konkret
sammanhang, som till exempel dryck i en mugg.

•

Representation – för en person på denna nivå kan symboler förstås i form av föremål,
bilder eller ord.

•

Metarepresentation – för en person på denna nivå kan budskap förstås frikopplat
från den konkreta betydelsen, till exempel metaforer.

Den förståelsenivå som framkommer hos testpersonen avgör sedan valet av hjälpmedel.
Sällan fungerar gester, tecken eller kroppsspråk för den här gruppen, med både autism och
intellektuell funktionsnedsättning. Istället behövs tydliggörande pedagogik i kombination
med föremål, fotografier, pictogram eller teckningar och ibland skriven text.
Lena Nylander berättar att hennes egen son Magnus, men också många andra som hennes
arbetsteam testat både en och flera gånger, har tyckt att det varit mycket roligt att delta. På
fler håll har hon även sett hur personalen fått upp ögonen för förståelsenivån och sedan
funnit rätt nivå för bemötande.
-Ja det här passar på daglig verksamhet, gruppboenden och särskolor och jag är förvånad att
metoden inte används mer, när den ger så användbar information till omgivningen, säger
Lena Nylander.
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