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Prosessen fram til en 
kommunikasjonsløsning 

 
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

 

 

Tone Mjøen, ergoterapispesialist/master habilitering 

Habiliteringssenteret i Vestfold 
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Barn/unge med multifunksjonshemming 
Hvem snakker vi om? 

GMFCS IV/V og 
«uttrykksmiddelgruppen» 

• Barn med CP dyskinesi – ofte i 
uttrykksmiddelgruppen 

• Barn med CP – spastisk bilateral 
(tidl. Quadriplegi) 

 

• Omfattende motoriske vansker 

• Kombinasjon med spisevansker, 
lungeproblematikk, 
manglende/dårlig tale, 
statereguleringsvansker og store 
vansker med aktivitet og 
deltakelse  

• CVI (syns) problematikk 

• Få barn – sjelden forekomst 

GMFCS IV/V – «alternativ 
språkgruppen» 

• Barn med CP – spastisk 
bilateral (tidl. quadriplegi) 

• Omfattende 
hjerneskadesyndrom 

 

• Omfattende vansker på flere 
områder; epilepsi, 
spisevansker, syn/hørsel, 
lungeproblematikk, kognisjon, 
språk/kommunikasjon, 
statereguleringsvansker og 
store vansker med aktivitet 
og deltakelse  

• Tidlig funksjonsnivå  
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Fokusert habilitering –  

fra prosjekt til modellutprøving ASK 

• Fokusert habilitering - alternativ og 
supplerende kommunikasjon  
 

• Prosjekt 2005-2008  

• Habiliteringssenteret i Vestfold, Barnenevrologisk seksjon , 
Rikshospitalet og Sykehusskolen i Oslo, avd. Rikshospitalet 
(tidligere Berg Gård Skole)  

• Støttet av Sosial- og helsedirektoratet 

 

• Prosjektets mandat : 

– Forslag til tverrfaglig oppfølgingsprosedyre 
for barn med cerebral parese og alvorlige 
kommunikasjonsvansker i Helse Sør. 

• Avgrensing; 0 – 7/8 år 
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ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 
– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 
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Identifisering av ASK behov og tidlig intervensjon 
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ASK prosedyre 

1. Identifisere ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 
– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 
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CPRN 
(CP registeret i Norge) 

etablert i 2006 
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Forløpsdata: Spisevansker 1.g.registering - 
Talevansker v/ 5 år (CPRN 2015) 

Spisevansker og talevansker 
 81 % av de med spisevansker ved 1.gangsregistrering 

hadde uforståelig (Viking III) eller ingen tale (Viking IV) 
ved 5 års registrering 

N=321 
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Forløpsdata: Antiepileptika 1.g.registering -  
Talevansker v/ 5 år (CPRN 2015) 

Antiepileptika og talevansker 

 68 % av dem som brukte antiepileptika ved 1.gangsregistrering 

hadde uforståelig (Viking III) eller ingen tale (Viking IV) ved 5 år 

N=321 
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ASK-Identifiseringsprotokoll, side1 
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ASK-Identifiseringsprotokoll, side 2 
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Standardisering;  
ASK-prosedyre  for barn med CP 

Det er utarbeidet en oppfølgingsprosedyre i HABU i 
Helse Sør-Øst for barn med CP som har: 

 

– GMFCS nivå III-V 

– fått CP diagnose første leveår  

– har spisevansker 

– fått antiepileptika 

– assosierte syndrom med risiko for 
utviklingshemming og/eller  medfødte 
hjernemisdannelser 

12 
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ASK prosedyre 

1. Identifisere ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 
– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 

14 

Hvor kan man finne informasjon? 

• Hva slags informasjon? 

• Hva er ASK? 

• Hvor kan jeg finne info? 

• Hvem kan bidra med hjelp? 

• Kan jeg snakke med andre? 

15 

Foreldrene etterspør; 

• At fagfolk lytter til deres ønske om ASK 
 

• Informasjon og hjelp til å iversette ASK tiltak 
 

• Etterspør fagfolk med kompetanse 
 

• Tydelig informasjon om hvor de kan få hjelp 
 

• Noen som viser dem vei i systemet 
 

• Tydeliggjort hvem som har ansvar for hva – 
forankret i stilling/funksjon (ikke person) 
 

16 

Hvor tidlig bør foreldre få 
informasjon om ASK? 

• Foreldre ønsker å få informasjon om ASK tidlig:  

– ”få informasjon om ASK samtidig som man 
fikk diagnosen”.  

 

– ”Alt fra tre mnd. er greit” 
 

– ”Det er veldig viktig å få greie på mulighetene, 
ikke bare begrensningene”.  

 

– ”Det er veldig viktig å kommunisere med noen. 
Derfor er det veldig viktig å ta tak i dette 
tidlig.” 

 

– ”Jo tidligere jo bedre”  
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Foreldres tanker om viktigheten av ASK 

• Vet foreldre at det er viktig å sette inn tiltak rettet mot barnets 
kommunikasjonsvansker? 

 

• Kliniske erfaringer: 

– Det er ofte mye bekymringer i starten, spisevansker, 
døgnrytmeforstyrrelser, medisinske vansker etc 

– Det er tøft å få en diagnose/ evnt være bekymret 
 

– Motoriske vansker synes i første leveår 

– ”ingen” forventer språk før i andre leveår 
 

– Mulighetene som ASK gir, er ukjent for foreldre og også ofte 
hos hjelpeapparatet (helsestasjon, fysiot., barnehage) 

 

• Forskning: noen studier har sett på hvordan foreldre ser på dette: 

18 
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Forskning; foreldrenes tanker  

• Smith, Romski, Sevcik, Adamson & Bakeman (2011) fant at foreldre til 
barn med kommunikasjonsvansker som sa mindre enn 10 ord var mer 
bekymret for barnets ekspressive vansker enn impressive vansker 

• Brady, Skinner, Roberts & Hennon (2006) fant at foreldre beskriver 
utfordringer med å forstå barnas ønsker og behov og frustrasjon 
knyttet til å få hjelp med barnas kommunikasjons- og språkvansker 

• Chiarello et al (2010) så på foreldres prioritering av tiltak og fant at 
færrest foreldre prioriterte kommunikasjon høyest (n=14) , ADL  ble 
oftest prioritert (n=132) og forflytning (n=52) 

• Marshall & Goldbart (2008) fant at foreldre hadde høy grad av 
kunnskap og hadde funnet fram til kommunikasjonsformer  

• Pennington & Noble (2010) så i en kvalitativ undersøkelse at noen 
foreldre til førskolebarn ikke var klare for en intervensjon. De ville 
”vente og se”.  

– Foreldre som deltok i tidlig intervensjonsprogram endret oppfatning 
i løpet av intervensjonen og forstod behovet for intervensjon 

 

• Kliniske erfaringer fra AKKtiv KomIgang foreldregrupper 
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Tidlig intervensjon  - språkmiljø 

• Forskningen indikerer at fagfolk må bidra til at foreldre 
skal se betydningen av tidlig intervensjon på 
kommunikasjon/språk 

 

• Vi må få med foreldre og fagfolk tidlig 

• Foreldre må forstå betydningen av å starte tidlig med 
fokus på samspill, kommunikasjon og ASK 

• Tidlig intervensjonsprogram endrer foreldrenes 
forståelse 

 

• Vi må vite hva vi skal anbefale 

• Hva skal vi gjøre først? 

 

20 

AKKtiv KomIgang 

21 

E-læring AKKtiv 

http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/bd2e6b59-

e75b-436e-bebf-3de926c9bd5a/course/asset/main.html  
23 

Utvikling av ASK brosjyre 

• Torshov og Trøndelag 
kompetansesenter fikk 
prosjektmidler fra Helse&Rehab via 
Isaac i 2008 

 

• Utvikle en informasjonsbrosjyre 
om ASK til foreldre – sendes PPT 
og helsestasjoner 

 

• Utarbeide et utvidet temanummer 
av Dialog med fokus på ASK tidlig 
intervensjon  

 

• Lastes ned gratis på www.isaac.no  

24 

Læringsressurs GOD ASK 

http://www.statped.no/godask  
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Kommunikasjon, språk og tale 

 

 

 

Hei, hvordan 

går  det? 

Tale 

stemme 

språk språk 

26 

Alternativ og Supplerende 
Kommunikasjon (ASK) 

• Alternativ 
kommunikasjon vil 
si at personen har en 
annen måte å 
kommunisere på ansikt 
til ansikt enn tale.  

• (Tetzchner, 2002) 

 

 

 

• Supplerende 
(augmentativ) 
kommunikasjon 
betyr støtte- eller 

hjelpekommunikasjon.  
• At kommunikasjonen er 

supplerende, understreker at 
opplæring i alternative 
kommunikasjonsformer har 
en dobbelt målsetting:  

• å fremme og støtte personens 
tale og  

• å sikre en alternativ 
kommunikasjonsform hvis 
personen ikke utvikler evnen 
til å snakke.  

28 

FN konvensjonen – norsk oversettelse (2008) 

Artikkel 2, Definisjoner 
 

• "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 
 29 

KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER 
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

• Vedtatt i FN 13.des 2006 

• Signert av Norge etter 3 mnd 

• Inkludert i Ot.prp. nr. 44 
(2007-2008) 
Om lov om forbud mot diskriminering 
på grunn av nedsatt funksjonsevne  

(diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) Gjeldende 
fra 1.1.2009 

 

• Ratifisert av Norge 2013 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf  

30 

Språk og tale 

• ”Mange tror at språk er det som kommer ut 
av munnen, men tale er bare ett av språkets 
mange uttrykksformer” 

 rådgiver Monica M. Fjelldal, Torshov 

31 

 

Hvorfor tidlig intervensjon? 

• Tidlig intervensjon for å tilrettelegge for 
en optimal kommunikasjons- og 
språkutvikling  

• Minimalisere alvorlighetsgraden av 
forsinkelsen  

• Hindre utvikling av uhensiktsmessig 
oppførsel, manglende sosial kompetanse 
og kommunikasjonsvansker i familien.  

32 
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St.meld. Nr 16 ….og ingen stod igjen 

33 

Språkmiljø 

• Alle teorier om språktilegnelse påpeker 
betydningen av at andre bruker det 
språket barnet skal lære 

• Kvaliteten på språkmiljøet avhenger av 
atferden til de som utgjør språkmiljøet 

 

• Barn som tilegner seg talespråk 

– Er omgitt av utallige talende personer, 
modeller og samtalepartnere 

– Talt kommunikasjon er sjelden planlagt 

 
 

34 
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Barn lærer språk i et språkmiljø 

• Norske barn lærer norsk 

• Tyske barn lærer tysk 

• Franske barn lærer fransk 

• Kinesiske barn lærer kinesisk 

 

• Barn som skal lære tegnspråk lærer det når de er i et 
språkmiljø der man bruker tegnspråk 

 

• Barn som skal bruke grafiske tegn trenger også å inngå 
i et språkmiljø der andre bruker grafiske tegn i 
kommunikasjon med hverandre og med barnet 

• Foreldre er nøkkelpersoner i barns språkmiljø 

36 

Kommunikativ tilgjengelighet 

• Det må være personer i omgivelsene som: 

– Forstår den alternative 
kommunikasjonsformen 

– Kan støtte og fremme bruken av 
kommunikasjonsløsningen når barnet 
tilegner seg dette 

– Er i stand til og villig til å kommunisere på 
en slik måte at det gir barnet maksimal 
autonomi i kommunikasjon 

– (van Tetzchner & Grove, 2003)  

 

37 

Språkmiljø 

Jørn Østvik, Dialog 2/2008 38 
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ASK prosedyre 

1. Identifisere ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 

–Når 

–Hva 

–Hvor og hvilken instans 

39 

 

40 

Hjulpet og ikke-hjulpet kommunikasjon 

• Hjulpet kommunikasjon omfatter alle 
kommunikasjonsformer der det språklige uttrykket foreligger i 
en fysisk form utenfor brukeren. Tegnene blir valgt.  

– Peketavler 

– Snakkemaskiner 

– Datamaskiner 

– andre former for kommunikasjonshjelpemidler, fordi 
tegnet eller bildet er det kommunikative uttrykket. 

 

• Ikke-hjulpet kommunikasjon er kommunikasjonsformer 
der den som kommuniserer må lage språkuttrykket selv. 
Tegnene blir produsert. (ikke valgt)  

– Håndtegn 

– Morse, brukeren selv lager hver enkelt bokstav i morse.  

– Blunke med øynene for å indikere ”ja” og ”nei”  

– Ordinær peking, f.eks på et objekt  

Tetzchner og Martinsen (2002)  
41 

Identifisering av ASK behov og tidlig intervensjon 

42 

ASK brukergrupper 

Uttrykksmiddelgruppen 
• Personer som har gode muligheter til å lære å forstå 

tale, men ikke selv kan snakke. Stort sprik mellom 
forståelse og uttrykksevne. 

 

Støttespråkgruppen 
• Opplæringen i en alternativ 

kommunikasjonsform som en støtte på veien til 
en utviklet tale. 

 

Språkalternativgruppen 
• De har liten eller ingen forståelse eller bruk av 

tale. ASK som brukes, skal bli deres morsmål. 

43 

Hva vet vi? 

• Forståelse av fraser 

• Forståelse av tale – ord 

• Uttrykke vhja  

– Tale 

– Tegn 

– Grafisk 

– Kroppsspråk 

– Mimikk 

• Tempo 

• Kognisjon 

• Atferdsregulering 

• Epilepsi 

• Motorikk  - spasmer/ufrivillige 
bevegelser 

• Hypotoni/hypertoni 

• Sensorisk;  

– Syn 

– Hørsel 

– Kombinasjon av sansetap 

– Smak, lukt 

– Berøring 

 

 

• Kommunikasjonsformer 
– Kroppslige uttrykk 

– Gester 

– Lyder 

– Blikk 

– Tegn 

– Konkreter 

– PCS/foto 

• Kommunikasjonspass/ 
«tegnbank» 

• Rutinebeskrivelser  

• «Interessebank» 

 
• Personalet/foreldres kompetanse  

– Erfaringer med ulike 
kommunikasjonsformer 

– Forskjell – likheter 

– Tro på – mestringsopplevelse? 
44 
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Standardisering av kartlegging 
 barn som diagnostiseres første leveår 

Vi anbefaler at lokal HABU benytter noen felles 
redskaper i kartlegging.  
 

• Skema for vurdering av kommunikation og sprog (SVKS) 
benyttes i kartlegging av kommunikasjon hos barn med CP 
med GMFCS nivå III-V fra ASK behov er identifisert første 
leveår.  

 

• MacArthur-Bates Communicative Development Inventories 
(CDI)/ tilpasset versjon benyttes i kartlegging av barn 
med CP som trenger ASK i 1 ½ års alder, uavhengig av 
GMFCS nivå. 

 

• Social Networks benyttes i kartlegging av alle barn med 
CP som trenger ASK uavhengig av GMFCS nivå eller 
språklig og kognitivt funksjonsnivå. Anbefaler at dette 
brukes etter at barnet har begynt i barnehage eller barnet 
har fylt tre år 

45 

Skema for vurdering av 
kommunikation og sprog 

Kjøpe: SVKS hos Hogrefe Psykologisk Forlag,  

+45 35381655 eller info@hogrefe.dk. 
46 

CDI - kartlegging 

• To redskaper: 

• En oversikt over 
kommunikativ 
utvikling; 

– Ord og gester 

 

• Foreldrerapport for 
kommunikativ 
utvikling; 

– Ord og setninger 

 
• Bestilles; novus@novus.no  

47 

Hvem kan man snakke med? 

48 

 

49 

Klassifikasjon av kommunikasjon og tale 

50 
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Alternativ og supplerende kommunikasjon 
(ASK) brukergrupper 

Uttrykksmiddelgruppen 
• Personer som har gode muligheter til å lære å forstå 

tale, men ikke selv kan snakke. Stort sprik mellom 
forståelse og uttrykksevne. 

 

Støttespråkgruppen 
• Opplæringen i en alternativ 

kommunikasjonsform som en støtte på veien til 
en utviklet tale. 

 

Språkalternativ gruppen 
• De har liten eller ingen forståelse eller bruk av 

tale. ASK som brukes, skal bli deres morsmål. 

51 

Barn/unge med multifunksjonshemming 
Hvilke behov? 

Omfattende vansker 
på flere områder;  

• Store motoriske vansker, 
feilstillinger med mer 

• Smerte  

• Spise/ernæring/tarm-vansker 

• Lungeproblematikk 

• Sensoriske vansker, CVI 
(synsproblematikk)/hørsel, 
taktilt med mer 

• Manglende/dårlig tale 

• Kognitive utfordringer 

• Statereguleringsvansker 

• Store vansker med aktivitet 
og deltakelse  

• Alvorlige 
kommunikasjonsvansker 

 

Omfattende behov 

• Regelmessig vurdering  
spastisitet/botox, ortoped, ortoser/ 
lycrabody, stå/gåhjelpemidler, 
sitteklinikk 

• Ernæringsteam 

• Vurdering, tiltak CPAP, CA, Bipap  

• Tilrettelegge miljø, observasjon og 
veiledning i miljøet 

• Klassifikasjon av tale (Viking Taleskala) 

/kommunikasjon (CFCS) 

• Språklig/kommunikativ kartlegging, 
valg av ASK tiltak, veiledning 

• Kognitiv utredning, veiledning 

 

• Familie – søsken – leve med 

• Plutselig død 

• Institusjon i eget hjem 

52 

Atferdstilstander - ”State” 

• Prechtl`s inndeling i 5 nivåer 

53 

Aktiveringsnivå 

54 

55 

Barn/unge med multifunksjonshemming 
Hvordan bli forstått? 

• Språkalternativgruppen eller 
alternativspråkgruppen  
 

• Når man har alvorlige kommunikasjonsvansker, kan det være 
vanskelig både for fagfolk og familie å tolke barnets uttrykk 

 

• Språkforståelsesvansker gjør det krevende å skjønne oss 

• Vansker med å snakke/uttrykke seg gjør det krevende å bli forstått  

 

• Endret motorikk påvirker hvordan kroppsspråket blir seende ut 

• Sensoriske vansker påvirker uttrykk 

• Annerledes atferd kan tolkes som kommunikative uttrykk 

56 
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”Snakk med meg”, ”boka om meg”  
– kjært barn ……. 

Snakk med meg Boka om meg 

57 

«Snakk med meg» 

 

http://www.statped.no/globalassets/publikasjoner/stottehefte.pdf   (s16) 58 

Uttrykksbank, kommunikasjonspass  
– kjært barn ……. 

Kommunikasjonspass Uttrykksbank 

59 

Beskrivelser av uttrykk 
- ulike maler og formater 

60 

Valg av kommunikasjonsformer 

• Håndtegn    
– Norsk tegnspråk 

– Norsk med tegnstøtte (NMT) 
("Tegn til tale”) 

 

 

• Materielle tegn (konkreter) 

 

• Fotografier 

• Tegninger 

• Grafiske tegn 
– PCS  

– WLS  

– Symbol Stix 

– Minspeak 

– Bliss 

– Pictogrammer (ca 1400) 

– Andre systemer  

 

 

 

 

 

• Ortografisk skrift 

 61 

Det er ikke én løsning 

• Det er behov for forskjellige løsninger 

• Bruk av flere modaliteter;  

 

–  blikkpeking 

–  peking, gester 

–  lyd 

–  mimikk, kroppsspråk 

–  forskjellige kommunikasjonsformer 

62 
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Anbefalinger om ASK 

• En kombinasjon av indirekte og direkte tiltak 

– Indirekte tiltak; bør innbefatte veiledning/opplæring av 
foreldre i kommunikaasjon, responsiv kommunikasjonsstil og 
atferdsmodifiserende strategier i hverdagslivet 

– Lære foreldre å bruke responsive strategier og ASK  

– Direkte tiltak; er barnfokusert og i et naturlig miljø. Tiltakene 
skal fokusere på utvikling av grunnleggende kommunikative 
ferdigheter 

• Tilgang  til ASK så tidlig som mulig  

– personene i barnets omgivelser må bruke barnets 
kommunikasjonsformer og hjelpemidler i samspill med barnet  

• Multimodal ASK dvs bruk av flere enn èn 
kommunikasjonsform 

• Tiltakene skal tilbys over tid og/eller med regelmessig 
oppfølging 

 
Thunberg et al (2014) Tidiga kommunikations- og språkinsatser til förskolebarn Föreningen Sveriges 

Habiliteringschefer: 
63 

Forskjeller i språkmiljø - tegn 

• Foreldre som snakker norsk  - kan norsk og kan 
konsentrere seg om å være sammen med barnet når de 
kommuniserer 

• Foreldre som skal bruke tegn (NMT) i kommunikasjon med sine 
barn – kan ikke tegn og må lære seg dette.  

• Det betyr at de ikke spontant kan kommunisere med tegn, før de 
har lært tegn (gått på tegnspråkkurs, fått veiledning, pugget gloser) 

• Familiens venner, besteforeldre, onkler/tanter vil ikke kunne bruke 
tegn i kommunikasjon med barnet før de også har lært tegn (NMT) 

– Tegn produseres og krever ikke at man har noe med seg 

– Foreldrene vil ofte bare bruke tegn når de snakker direkte med 
barnet og bruke tale i kommunikasjon med alle andre 

– Hvor lang tid tar det før kommunen tilbyr et kurs i tegnspråk? 

– Hvor fort er foreldrene klare til å gå på kurs 7 kvelder og øve 
på og pugge nye tegn?  

 

Tone Mjøen, 2015 
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Forskjeller i språkmiljø - grafisk 

• Foreldre som snakker norsk snakker med barna sine fra de 
er født og alle i nettverket rundt barnet snakker norsk 
med hverandre og med barnet 
 

 

• Foreldre som skal bruke grafiske tegn vil ikke utgjøre et 
språkmiljø før ASK er søkt og innvilget fra NAV og levert 
hjemmet og tatt i bruk 

– Kan man lese, kan man forstå grafiske tegn fordi tekst følger 
det grafiske tegnet 

– Man trenger ikke pugge gloser før grafiske tegn tas i bruk 

– Grafiske tegn må være tilgjengelig i miljøet 

– Hvor lang tid tar det før noen søker om ASK? 

– Hvor lang leveringstid er det på hjelpemidlene? 

– Hvem kan vise foreldrene hvordan de kan begynne å bruke 
grafiske tegn i kommunikasjon i hverdagen? 

 

 

Tone Mjøen, 2015 
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Enkle grafiske papp-tech løsninger 

• Individuelle løsninger 

–Tilpasset, men det tar mye tid 

–Hvem har tid og kompetanse til å lage 
kommunikasjonsløsning for barnet? 

 

• Standardisert utforming 

–Generelle løsninger, raske å skaffe 

–Tilpasses etter bruk 

66 

Tilgang på ”ferdige” ASK hjelpemidler 

• Grunnpakke ASK (PCS) 

– ”Grunnpakke” for ASK  

– Inneholder et generelt tilpasset vokabular med de første 400 ord for 
små barn 

• Språkstarten  (symbol stix og også PCS nå) 

– Inneholder 700 ord for barn 

• Tematavler (PCS) knyttet til primær ADL og lek 

 

• Kommunikasjonsbok Askeladden (PCS) – papir og high tech 

• Kommunikasjonsbøker PODD 12, PODD 40 og PODD 70 (PCS) 

• Kommunikasjonsbøker Mee-Too (symbol stix)  papir/ high-tech  

• Standardiserte bøker  (PCS) – kommunikasjonsbøker i flere nivå, 9, 12, 
16, 20, 32, 40, 70 tegn pr side (www.podd.dk) 

 

• Lek, samspill og kommunikasjon (PCS) – Pegasus high tech 

• Sono Primo (symbol stix) – Communicator (high tech) 

67 

Tilgjengelig papirbaserte hjelpemidler 

68 

http://www.podd.dk/
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 Tematavler som hjelpemiddel 

• ASK Tematavler med PCS– 
symboler er laget for  

– barn som trenger støtte for å 
forstå og/eller å snakke 

– Pakken inneholder 54 tematavler 
med 12 symboler på hver side 

– Tatt utgangspunkt i lek og 
dagliglivets aktiviteter for barn 

– Tematavlene er utformet slik at 
det er mulig å lage 2(–3) 
ordsetninger  

• Søkes som hjelpemiddel 
 

 
• Leveres av www.abilia.no  

69 

Valg, valg, valg! 

• Ordforråd 

• Type hjelpemiddel 

• Utforming  

• Organisering 

• Tegn/symboler 

• Materialvalg 

• Etc, etc  

70 

Første fokus er på språkmiljøet 

• Impressivt/ reseptivt, det barnet skal ”ta 
inn” 

 
• Målet er å sikre barnet muligheter til å lære 

hvordan symboler kan brukes i kommunikasjon 

 

• Sikre muligheter til å observere barnets respons 
på bruk av symboler i kommunikasjon og 
oppdage strategiene som gjør barnet i stand til å 
kommunisere mer effektivt 

– Dynamisk tilnærming 

71 

 Vær forbilde og gi barnet et ASK-bad 

• Bruk grafiske tegn; ”pekeprat” , bruk håndtegn, og bruk 
talemaskiner i ulike aktiviteter og situasjoner 

• Bildene/symbolene må være tilgjengelige for 
samtalepartner og barnet i hverdagsmiljøet 

• La barnet ”ASK-bade” lenge 

AKKtiv KomIgang 
Oversatt til norsk av: Tone Mjøen*, Annikken Rød*, Ina Lill Sandmo*, Karin Bakke Thorsen*,  Lise Aaslund**,*Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold ,**Oslo Universitetssykehus 

 

72 

Språkmiljø – mengde får betydning  

Eksponert for ASK 

• Hvis den som skal lære 
ASK blir eksponert for ASK 
2 x 20 min i uka, vil det 
ta 84 år før de har blitt 
eksponert for samme 
mengde ASK som en 18 
måneder gammel unge har 
blitt eksponert for tale  

 

 

 

 
Antall personer som bruker ASK i brukerens miljø  

og hvor mye de bruker ASK har stor betydning for brukerens 

kommunikasjons- og språkutvikling 

«It takes a village»  

73 

ASK prosedyre 

1. Identifisere CP og ASK behov tidlig 

2. Gi informasjon til foreldre om ASK 

3. Igangsette ASK tiltak, veilede 

4. Kartlegge og følge opp  

5. Oppgave- og ansvarsavklaringer 

– Når 

– Hva 

– Hvor og hvilken instans 

74 

http://www.abilia.no/
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Interesse- 
kartlegging 

75 

Tilrettelegge lekeaktiviteten 

• Sitte, stå eller ligge? 
– Velg den posisjonen som er lettest for barnet 

• Materiale  
– Få ting framme samtidig 

– Velcro på dukkeklær, biler etc. 

• Uforstyrret plass  
– En plass der barnet føler seg trygg  

• Tempo 
– Tilpass tempoet til barnet 

77 

Aspekter ved utredning av motorikk 

• Finmotorikk og grovmotorikk 

• Dyspraksi 

• Læring ved imitasjon og instruksjon 

• Hovedparametre ved utførelse av håndtegn: 

–  Håndstilling 

–  Artikulasjonssted 

–  Bevegelse 

• Undersøke hvor mange håndtegn har en person har muligheter 
for å utføre på en slik måte at andre kan kjenne dem igjen  

 

• Denne delen av utredningen av motorikk er viktig for valg 
mellom manuelle og grafiske systemer 

• Og for hvor mange og hva slags håndtegn man bør prøve 
å lære bort 

Stephen von Tetzchner, Isaac 2005; 
78 

Personer som trenger ASK 
 – hva vet vi om miljøet rundt? 

• Forståelse av fraser 

• Forståelse av tale – ord 

• Uttrykke vhja  

– Tale 

– Tegn 

– Grafisk 

– Kroppsspråk 

– Mimikk 

• Tempo 

• Kognisjon 

• Motorikk  - tale/tegn 

• Syn 

• Hørsel 

 

 

• Miljøet 

– Flere med samme behov, 
forskjell – likheter 

– Erfaringer med ulike 
kommunikasjonsformer 

– Tro på – 
mestringsopplevelse? 

– Kompetanse  

79 

Tid til kommunikasjon i aktiviteten 

 • Hjulpet 
kommunikasjon tar 
tid 

• Ta seg tid 

• Legge om rutiner 

 

• Døgnklokke – når 
bruker vi hjulpet 
kommunikasjon og 
når får barnet 
kommunisert? 

PODD – kommunikationsbøger med pragmatisk organiserede dynamiske display, Edda Medici og Emmy Kjelmann, April 2008 80 

Tid til kommunikasjon i aktiviteten 

• Hjulpet kommunikasjon 
tar tid 

• Ta seg tid 

• Legge om rutiner 

 

• Døgnklokke  

– når bruker vi hjulpet 
kommunikasjon  

– når får barnet 
kommunisert? 

81 
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Målrettet arbeid; 
GAS 
• Goal Attainment Scaling 

(GAS) er et redskap for å 
sette individuelle, målbare 
mål som er realistiske og 
oppnåelige og for å 
evaluere disse.  

• Som retningslinje i 
målsettingsprosessen har 
flere benyttet ”SMART” 
(Siegert & Taylor, 2004).  

• Det vil si at målet skal 
være 
– Specific  (spesifikt) 

– Measurable (målbart) 

– Achieveable (oppnåelig) 

– Relevant (relevant) og 

– Timelimited (tidsavgrenset). 

82 83 

 

Even more basic than the freedom of speech,  

is the freedom to speak. 
 

Professor Stephen Hawking ACE Centre, Oxford 
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