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Har alle rett til å kommunisere?

• Vi har lovfestet ytringsfrihet

• Vi har FNs konvensjoner som regulerer rettigheter for ulike 

grupper.

• Viktig: 

– Barnekonvensjonen

– Konvensjonen om rettighetene til mennesker  med 

nedsatt funksjonsevne (CRPD)



FN-konvensjonen om mennesker med 

nedsatt funksjonsevne (2006)

• «Kommunikasjon» omfatter blant annet: språk, teksting, punktskrift, 

taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia så vel som 

skrift, lyd, lettlest  språk, opplesning, alternative og supplerende 

kommunikasjonsformer, -midler og -formater, herunder tilgjengelig 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi

• «Språk» omfatter talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-

verbal kommunikasjon



Kommunikative rettigheter publisert av 

ASHA

– Det amerikanske logopedforbundet 

sammen med brukerorganisasjoner.

Utgangspunkt i FN konvensjonen om 

menneskerettigheter og konvensjonen for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne.



ASK i Barnehageloven

• § 19 i. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon 

(ASK) Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har 

behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke 

egnede kommunikasjonsformer og nødvendige 

kommunikasjonsmidler i barnehagen.

• Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig 

opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.



ASK i opplæringslova § 2-16

• Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for 

alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna

kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i 

opplæringa.

• Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i 

kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ 

og supplerande kommunikasjon.



Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

§ 1-1 Lovens formål

Lovens formål er særlig å:

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og 

nedsatt funksjonsevne,

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer,

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv 

og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre



Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

• § 9-4 Krav til forebygging

• «Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av 

tvang og makt. I tillegg til å tilrettelegge tjenestetilbudet i overensstemmelse med reglene 

i § 9-1 andre ledd, jf. også § 9-5 første ledd, plikter kommunen å gi nødvendig 

opplæring etter § 8-1, herunder faglig veiledning og oppfølging i gjennomføring av 

tiltak etter kapitlet her.»



Kommunikasjon



Hva er kommunikasjon ?

”Kommunikasjon er når noen gjør eller sier   

noe som noen andre reagerer på”

•Bevisst eller ubevisst sender vi signaler, og når andre 

tolker og reagerer på dem, kan vi oppfatte dette og gi 

respons tilbake

•Alle mennesker kommuniserer!!



Kommunikasjon

Hei, hvordan 

går  det?

Tale

stemme

språk
språk



Hvordan kommuniserer vi?



Forutsetninger for å oppfatte & forstå

• Oppmerksomhet

• Erfaringer

• Følelser

• Språk

• Hørsel

• Syn

• Sammenheng

• Annet?



Kommunikasjon, språk og tale



Utfordrende adferd = kommunikasjon

 Frustrende å ikke forstå eller bli forstått : spør, protestere, bli hørt

 Om man ikke har tilgang på språk eller ASK/kommunikasjonsstøtte 

har man kun kroppskommunikasjon.

 Å begynne så tidlig som mulig å bruke ASK/kommuniasjonstøtte er 

en god måte å forebygge utfordrende adferd og utvikle språk



Alternativ og supplerende 

kommunikasjon



• Forkortelse for alternativ og supplerende kommunikasjon

• ASK er en kommunikasjonsform

• ASK er et fagfelt

Hva er ASK?



• Innebærer en annen måte å kommuniserer på i direkte 

kommunikasjon enn tale

• Kommunikasjonen er alternativ når den erstatter tale

• Kommunikasjonen er supplerende når hensikten er 

fremme og støtte personens tale, og sikre en alternativ 

kommunikasjonsform dersom personen ikke utvikler evnen 

til å snakke. (Tetzchner og Martinsen, 2002)

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)



• Vansker med å snakke - ASK

• Vansker med forståelse - symbolstøtte

• Vansker med å snakke og forstå - ASK

Kan være behov for i visse situasjoner eller i de fleste 

situasjoner. 

Kan være behov for i en periode av livet eller for alltid. 

ASK hindrer IKKE språk- og taleutvikling – tvert imot!

Hvem trenger ASK?



• Kroppskommunikasjon

• Konkreter

• Håndtegn (NMT)

• Foto

• Grafiske symboler

• Talemaskiner

ASK er en kommunikasjonsform



Kropps - kommunikasjon

• De naturlige gestene og den naturlige mimikken vektlegges 

og tillegges betydning

• Kan anvendes av og med individer på alle 

kommunikasjonsstadier.

• Ikke avhengig av hjelpemiddel

• http://www.statped.no/globalassets/publikasjoner/stottehefte.pdf

http://www.statped.no/globalassets/publikasjoner/stottehefte.pdf


Tydelig signal for JA/NEI – bekrefte/avvise

• Små babyer utrykke ja/nei på et emosjonelt vis, og viser dette tydelig 

med mimikk, lyd og kroppsspråk.

• Nei er ofte et av de første ordene barnet tar i bruk. 

• Gjennom dette ordet får barnet påvirke og være aktiv bidragsyter. 

• Det utvikler seg videre til et kognitivt ja/nei. 

• Noen klarer ikke dette, men blir der hvor de bekrefter eller avviser. 

• Hvis personen ikke er i stand til å uttrykke ja/nei gjennom tale er det 

viktig å jobbe frem alternative måter å utrykke det på. 



Konkreter som ASK

• Vises for å forberede og skape 

forventninger 

• Oftest for å kommunisere fra 

omgivelsene til barnet

• Personen selv anvender konkreter 

oftest ved å se på, peke mot eller å 

hente et objekt



Håndtegn som ASK (NMT)

• Tegn for å uttrykke seg og forstå.

• En lager tegn for de ordene som er 

viktige for barnet samtidig som en 

snakker. 

• Antall tegn tilpasses barnets 

språkutvikling

• Tegnene er ”lånt” fra norsk tegnspråk



Foto

• Vises for å forberede og skape 

forventning. 

• Støtte for å fortelle eller som bakgrunn for 

samtale. 

• Personen kan peke på foto for å uttrykke 

seg. 

• Samtale partnerne kan peke på fotoene 

for at personen skal forstå bedre
Snap Scene



Grafiske symboler

• Brukes ved å peke på eller gi til noen

• Personen kan peke på symbolene for å 

uttrykke seg

• Samtale partneren kan peke på bildene 

for at personen skal forstå bedre

• Det finnes mange ulike typer grafiske 

symboler



Grafiske symboler

• De grafiske symbolene kan 

organiseres på flere måter:

– Enkeltsymboler

– Knippe

– Tematavler i ulike størrelser

– Kommunikasjonsbøker

– Talemaskin



Talemaskiner

• Man trykker på et apparat eller en datamaskin 

som så sier et utsagn 

• Kan ha et eller mange utsagn

• Utsagnet er oftest forsterket med et 

bilde/symbol

• Kan brukes for å gi personen en uttrykksmåte 

og/eller for å øke forståelse



Bryter kan lese inn enkle ord/fraser

Elektronisk PODD 15

Snapp+ Core First

Supercore

Visuell scene fra Pegasus, et samspillsprogram

Visuell Scene 

fra Snap Scene





• Den som brukes

• «Blandet ASK» er ofte bedre enn 

en måte – multimodal ASK

• Ulike måter er bra i ulike situasjoner 

og med ulike personer

Hvilken ASK måte er best?



• Feil vurdering av barnet, og dermed feil hjelpemiddel? 

• Er ordforrådet tilpasset (personens interesser, språknivå)?

• Lite tilgjengelig 

• For få modeller

• Holdninger som påvirker praksis?

• Har kommunikasjonspartneren god nok kjennskap til, og får tid nok 

til å øve på oppsettet slik at de kan snakke/modellere flytende?

• Har personalet nok kunnskap om kommunikasjonshjelpemiddelet 

(digital kompetanse)

Når en ikke får det til å fungere – årsaker?



De varierer med hensyn til:

• Motorikk

• Kognisjon

• Språkforståelse

• Kontaktevne, oppmerksomhet og interesser

• Sansemessig fungering: hørsel, syn følesans

Variasjonene fører til ulike tiltak!

Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe:



Hva passer for hvem?

Vi skal alltid være opptatt av å velge en 

kommunikasjonsform som:

• Gjør at personen kan uttrykke seg mest mulig autonomt i 

kommunikasjonen sin

• Vi skal være opptatt av å velge en kommunikasjonsform 

hvor personen i størst mulig grad kan bruke sitt 

impressive ordforråd.

I mange tilfeller vil det bety multimodal tilnærming!



1. Kommunikasjon og kommunikasjonsutvikling

2. Kartlegging

3. Tilrettelegging av språkmiljø/Hvordan gi opplæring i 

ASK

4. Digital kompetanse

5. Vite hvor man kan få hjelp

ASK som fagfelt



• Forsinket eller avvikende utvikling?

• Kunne sette inn rett tiltak til rett tid.

• Tidlig innsats – viktig å komme tidlig i gang

1. Hvorfor er det viktig å vite noe om 

kommunikasjonsutvikling?



Språkutvikling





Partneravhengig kommunikasjon

• Spontane handlinger

–Barnet reagerer på indre og ytre stimuli.

• Bevisste handlinger

–Barnet blir mer og mer bevisst sine omgivelser



barnet

voksen objekt

Felles/delt oppmerksomhet

Triangelen: jeg + du +noe i omgivelsene.



Selvstendig kommunikasjon

• Bevisst kommunikasjon 

–Barnet kommuniserer med en hensikt

• Symbolkommunikasjon

–Barnet bruker enkeltord, tegn eller bilder

• Symbolkombinasjon

–Barnet kombinerer ord, tegn eller bilder til setninger



Proksimale sonen (Vygotskij)

Nåværende 

kompetanse

Proksimal
utviklingssone

Framtids 
kompetanse

Hva barnet kan 

gjøre selv

Det barnet kan 

gjøre med hjelp 

og støtte

Nyervervet 

kompetanse



• Observasjon og samtale med foreldre/nærpersoner gir viktig 

informasjon om personen.

• Viktig å komme i gang tidlig/tidlig intervensjon, man starter ofte 

med ASK tiltak før man har hatt en full utredning.

• Utprøving er en del av kartleggingen

2. Kartlegging



ASK -
oppfølging

ASK - kartlegging

Grunnutredning

Tidlig identifisering

OUS –pyramiden for ASK- Kartlegging (Statdskleiv, Schiørbeck, 

Seeland &Lillehaug, 2014)



Grunnutredning

• Somatisk/medisinsk utredning – syn, hørsel, nevrologisk, 

epilepsi, smerte, ernæringsvansker, søvnvansker ( lege)

• Motorisk utredning – grovmotorikk og finmotorikk (cp – GMFCS 

og MACS) ( fysio/ergoterapeut)

• Kommunikasjon, språk og kognisjon – observasjon, 

spørreskjema og strukturerte observasjonsverktøy.

• Miljøbetingelser- kommunikasjonspartnere



kommunikasjon

• Skjema for observasjon av lek og kommunikasjon i de 

første leveår ( Liv Vedeler)  - systematisk observasjonsskjema 

av lek, kommunikasjon, samspill og sansemotorisk utvikling. 

• Pragmatisk profil av dagligdags 

kommunikasjonsferdigheter (Hazel Dewart og Susie

Summer) – intervju skjema til nærpersoner om hvilke 

kommunikative funksjoner et barn eller voksen bruker.



• IPCA – kartlegging av kommunikative utrykk

• Skema til vurdering av Kommunikasjon og Sprog (SVKS) 

( Kiernan & Reid 1990)

- et spørre skjema som kan brukes til å undersøke 

kommunikativ kompetanse hos barn og voksne med 

utviklingshemming.  Omfatter både språklige og ikke-

språklige ferdigheter.



Språk

• Kartlegge både evnen til å forstå språk og evnen til å bruk av 

språk. 

• MacArthur-Bates Foreldrerapport for kommunikativ

utvikling – for å registrere de første ordene og setningene 

som barn forstår og produserer. 

• Tester for å undersøke språk må administreres av 

fagpersoner med testkompetanse. Enkelte tester krever 

sertifisering. ( PPT, HABU)

• Talevansker – Viking Taleskala 

• Artikulasjonsvansker – undersøkelse av logoped



Kognisjon

• Viktige kognitive faktorer – oppmerksomhet, interesse, 

hukommelse 

• Undersøkelser av generelt evnenivå må foretas av fagpersoner med 

testkompetanse (PPT, HABU, HAVO)

• Barn med store motoriske vansker kan henvises til 

kommunikasjonsteam ved Oslo Universitetssykehus. De har 

tilpassede tester for denne gruppen innen kommunikasjon, språk og 

kognisjon.



Interessekartlegging

• Hva er personen opptatt av å kommunisere om?

• Hva ser han/hun på TV?

• Hvilke bøker?

• Spill på Ipad



Miljøbetingelser



Social Networks

• Social Networks: En 

kommunikasjonsoversikt for 

mennesker med store 

kommunikasjonsvansker og deres 

kommunikasjonspartnere. 

• Et kartleggingsmateriale som 

identifiserer faktorer som påvirker 

kommunikasjonen hos mennesker 

med store kommunikasjonsvansker.

53



ASK - kartlegging

• Kommunikasjons modalitet – kroppsspråk, håndtegn, 

grafiske symboler?

• Kompleksitet – enkelt symboler, temaark,  

kommunikasjonsbøker? Valg av ordforråd

• Betjening – direkte utpeking eller skanning?

• Hvordan ta ASK i bruk?



Betjening/tilgang til et 

kommunikasjonshjelpemiddel

• Direkte peking  - peker direkte på tematavle eller 

talemaskin

• Ta av og vis  - tar av og viser enkelsymbol. 

PECS er eksempel på metode som bruker 

ta av og vis



• Partner støttet skanning – partner leser og/eller peker på 

symboler/tekst, brukeren bekrefter ved å signalisere ja/nei.

• Øyepeking – på tematavler/bok  i papir



• Øyestyring – på datamaskin

• Bryterstyring – til skanning  på kommunikasjonsoppsett på 

datamaskin. Mange forskjellige løsninger.



ASK -
oppfølging

ASK - kartlegging

Grunnutredning

Tidlig identifisering





3. Språkmiljø



Språkmiljø

• Alle teorier om språktilegnelse påpeker betydningen av at andre 

bruker det språket personen skal lære

• Kvaliteten på språkmiljøet avhenger av adferden hos de som utgjør 

språkmiljøet

• Barn som tilegner seg talespråk 

- er omgitt av utallige talende personer,

modeller og samtalepartnere

- talt kommunikasjon er sjelden planlagt



• Tilgang og tilgjengelighet til alternativ og 

supplerende kommunikasjon

• Gode modeller

• Tilpasset ordforråd

• Utvidelse av ordforråd

• Ulike modeller

• Inkludering/sosial bruk av språk

Tilrettelegging av språkmiljø



Gode modeller (responsiv kommunikasjonsstil)

• Voksne og barn som bruker ASK til reel kommunikasjon i naturlige 

situasjoner.

• Man må øve for å bli en god modell

• Legge til rette for meningsfulle og motiverende aktiviteter. 

• Bekrefter og utvider personen sin kommunikasjon med ASK.

• Venter og forventer kommunikasjon

• Responderer på personens forsøk på å kommunisere



Jane Korsten

• Et barn som utvikler seg normalt, vil være utsatt for talespråk ca. 

4380 våkne timer til det begynner å snakke rundt 18 mnd. alder.

• Hvis man bruker alternativ kommunikasjon, og kun blir utsatt for 

dette 2 ganger i uken i 20-30 min hver gang, vil det ta 84 år å få den 

samme erfaringen med symboler som et barn på 18 mnd. får med 

talespråk. 



Lystfullt ASK-innlæring

• Snakk om det personen er interessert i 

(interessekartlegging)

• Krev ikke øyekontakt eller att personen skal fokusere på 

deg når du kommuniserer

• Kommuniser når dere har det gøy, da blir det gøy å 

kommunisere!



Meningsfull kommunikasjon

• Aktiviteter som vekker interesse og glede

• Samspill med nærpersoner

• Følge opp initiativ

• Gjentakelser

• Lese bøker, synge

• Peke

• Late som lek 

66



Hva skal ordene brukes til?



For personer som bruker ASK…



Tilpasset ordforråd

• Kjerneord – ord vi benytter ofte og i            

mange ulike situasjoner

• Temaord / spesifikt ordforråd – ord som er 

knyttet til en spesifikk situasjon eller aktivitet

• Småord – Preposjosjoner, konjuksjoner eller 

artikkel som tjener å binde sammen setninger 

(eks: på, i ,og, en ei, et , er…)



Ett ordforråd...

• Bør være en kombinasjon av 

kjerneord og spesifikt ordforråd 

• Kan oppnås med en kombinasjon 

av ulike kommunikasjonsmåter/ 

hjelpemiddel



Struktur, trening, kommunikasjon
Struktur (plan) Trening Kommunikasjon (ASK)

Informasjon til personen ”Peke på rett symbol” Kommunikative formål

Har en rekkefølge Ordsekvens og setningsstruktur har en 

"riktig måte"

Har ingen ”riktig” rekkefølge

Inneholder først og fremst 

aktiviteter

Inneholder ord fra alle ordforråd, også tull 

og tøys

Brukes i naturlige situasjoner – hele tiden















Dagsplan









Ulike kommunikasjonspartnere

• Flere voksne må ta i bruk kommunikasjonsverktøyet til barnet. (være 

modeller, bekrefte, svare på henvendelser og lære andre).

• Viktig å ha fokus på å lære andre barn å bruke ASK. 

Inkludere bruk av ASK i gruppeaktiviteter.

Barn og voksne lærer språk gjennom samspill med andre



Hva er en god kommunikasjonspartner?
Responsiv kommunikasjonsstil

• Tålmodig, motivert og interessert.

• Prøver å forstå personens svekkede tale

• Anstrenger seg for å tolke signaler og gester

• Er fortrolig med stillhet

• Tar initiativ til å gjenta og bekrefte meninger

• Innrømmer at han/hun ikke forstår hva som blir sagt



Strategier for å støtte forståelse og 

kommunikative utrykk

Eksempler på hva vi kan gjøre:

• Spør personene om å gjenta når vi ikke forstår (vær oppriktig interessert)

• Foreslå at personen setter ned tempo.

• Oppmuntre personene til å bruke sine kommunikasjonshjelpemidler.

• Oppmuntre personene til å gjenopprette dialogen når den brytes.

• Vær sikker på at utstyret som er i bruk er funksjonelt og tilgjengelig!

• Modellere slik at den som bruker ASK kan få se hvordan han/hun kan 

utrykke seg når han/hun ikke blir forstått.

• Be vedkommende om å omformulere seg – kan du vise meg/fortelle meg 

på en annen måte?



For å utvikle seg til en kompetent ASK-bruker:

• Bygg på nåværende kommunikasjon som fungerer

• Nye tiltak skal komme i tillegg – ikke ta fra ASK- brukeren det 
han/hun har.

Alle som lærer noen håndtegn, forståelige gester, lyder, ord må   
få bruke det.

Alle trenger en variasjon i uttrykksmåte, alt etter hvem de 
kommuniserer med, og hvordan situasjonen er.
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• En holdning og innstilling! Vilje til å tilgodese alle  personers 

kommunikative rettigheter

• FN-konventionen - ”rimelig tilrettelegging” for å kunne kommunisere 

• Kommunikativ tilgjengelighet– Universell utforming



Kunnskaper og holdninger i miljøet

• Gode rammer og godt språkmiljø, er avhengig av  kunnskap og 

holdninger på alle nivå i miljøet rundt en person. 

• Tid til samarbeid

• Kommunikasjonsplan Udir



Kommunikasjonsplan



Hvem gjør hva?

• Legge til rette for samarbeid?

• Lage språkmiljø

• Modellere?

• Bygge ordforråd?

• Kunne programvare?

• Bekrefte personen?

• Involvere andre kommunikasjonspartnere?

• Forberede samlinger/undervisning med ASK?



• For å kunne tilpasse kommunikasjonshjelpemidler 

trenger man kompetanse på de aktuelle  

programvarene.

• NAV hjelpemiddelsentralen tilbyr tekniske kurs i 

samarbeid med leverandører.

4. Digital kompetanse



Hjelpemiddelsentralen og Leverandører

• Hjelpemiddelsentralen i Rogaland – søknad om 

kommunikasjonshjelpemiddel. Faglig kontaktperson, 

oppfølgings- og opplærings ansvarlige må stå i søknaden.

• Leverandører:

1. Tobii Dynavox

2. Abilia

3. Cognita

4. Normedia



Nettresurser

• Udir ASK veileder. https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/sarskilte-behov/ask/

• https://www.statped.no/ask/

• https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/

• https://www.acm1.no/2-tusen/
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