”Når barnet ikke begynner
å snakke hva gjør vi da?”
En informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte når barnet
ikke utvikler forståelig tale.

”Alle har noe de
skal ha sagt”

Denne informasjonsbrosjyren er laget for å gi barn
og foreldre hjelp så tidlig som mulig når barnet ikke
begynner å snakke eller når barnet har en forsinket
eller avvikende språk- og kommunikasjonsutvikling.

Om språk
Å utvikle språk er noe av det
viktigste som skjer i et barns
liv. Språk gir oss identitet,
fellesskap med andre
mennesker og tilhørighet i
det samfunnet vi lever i.
Vi uttrykker oss på ﬂere
måter. De ﬂeste hørende
bruker talespråk og
kroppsspråk. Talespråk er de
ordene som kommer ut av
munnen og kroppsspråk kan
være gester, ansiktsuttrykk
og peking.
Utvikling av språk
Barnets utvikling av språk
skjer i et samspill med andre
og starter allerede fra
fødselen av gjennom samspill
med omsorgspersonene.
Utviklingen av språk vil
variere fra barn til barn,
men generelt forstår barn
ord før de selv kan si dem.
De ﬂeste barn forstår enkle
oppfordringer og sier sitt
første ord rundt 1 år.
Som 2-åringer forstår de
ﬂeste ca 650 ord. De kan si
20 - 50 ord og bruker to
til tre ord i en setning. Som
3-åringer forstår de ca 2000
ord og de kan si ca 1000 ord.

Dersom barnet har utviklet
seg som forventet og har en
god språkforståelse behøver
en ikke nødvendigvis bli
bekymret over at barnet
ikke snakker ved 2-års alder.
Manglende talespråk
og tidlig innsats
Noen barn vil ikke kunne
kommunisere ved hjelp av
talespråk. Dette fordi de ikke
kan snakke eller snakker
svært begrenset eller
utydelig.
Språkforståelsen til et barn
som ikke snakker kan være
god, men vil til en viss grad
bli påvirket av at barnet ikke
snakker. Barn tilegner seg ny
forståelse ved å bruke ord.
Det blir derfor viktig å starte
tidlig med å gi barnet som
ikke snakker en annen
uttrykksform enn talespråket.

Alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK)
Mennesker som helt
eller delvis mangler
tale, vil ha behov for
andre uttrykksformer.
Disse uttrykksformene
har en fellesbetegnelse,

alternativ og supplerende
kommunikasjon(ASK).

Alle har noe de skal ha sagt
Barn er opptatt av ting som
skjer her og nå, og med tiden
utvikler de begreper for tid
og sted. Det er ofte slik at
barn vil snakke om noe vi
voksne ikke har tenkt på.
Det kan være utsagn som:
”Jeg vil ha kos”, ”Jeg er lei
meg”, ” Jeg fant ballen
under sengen”, ”Jeg sitter
vondt”, ”Noe er ubehagelig”.
”Jeg lekte med Simen i
barnehagen i dag”.
Selv om et barn ikke kan
snakke, vil det ikke si at det
ikke har språk, eller ikke
har noe det skal ha sagt.
De trenger andre måter å
uttrykke disse utsagnene på,
enn gjennom talespråket.

ASK kan sies å være
alt som hjelper en person
til å kommunisere effektivt,
når tradisjonelle måter
å kommunisere på ikke
strekker til.
Eksempler på ASK kan være
håndtegn, fotograﬁ, graﬁske
symboler, kroppsspråk,
registrering av pust
og muskelspenninger.
Kommunikasjonsbøker og
talemaskiner, samt kunnskap
om hvordan legge til rette for
utvikling av språk og legge
tilrette språkmiljø med mer.

Forskjellige behov for ASK
Noen vil ha behov for
kommunikasjonsformer
som helt erstatter talen.
Andre har behov for
kommunikasjonsformer
som kan støtte en
eksisterende tale som er
utydelig eller svak. Noen
barn får aldri talespråk mens
andre kan ved hjelp av ASK
utvikle talespråk.
Noen barn forstår alt som
sies av andre, men mangler
talen.
Andre barn både mangler
talespråk og har en
forsinket eller avvikende
språkforståelse.
Det ﬁnnes også barn som har
liten eller ingen forståelse for
hva som blir sagt av andre.
”Flere veier til Rom”
Det er viktig å starte tidlig og
det er hensiktsmessig med
ﬂere innfalsvinkler. Barnet
vil ha nytte av forskjellige
løsninger i forskjellige
situasjoner.
Foreldre og nærpersoner er
ofte gode på å forstå barnets
kroppsspråk, når barnet er
sammen med venner vil

barnet for eksempel ha nytte
av for både tegn-til-tale og
kommunikasjonsbok.
Hvilke barn har nytte av ASK?
I Norge ﬁnnes det ca
16- 17 000 mennesker
uten funksjonell tale på grunn
av utviklingsmessige vansker.
I tillegg kommer alle uten
diagnoser, med forsinket
utvikling, med ervervede
skader, uttalevansker osv.
De mest typiske gruppene
som vil ha nytte av ASK
er:
•
Cerebral parese
•
Downs syndrom
•
Ulike andre syndromer
•
Autisme
•
Store og omfattende
funksjonsnedsettelser
(multifunksjonshemming)
•
Språkvansker
•
Dyspraksi
•
Sykdommer som ALS
•
Ervervede skader
Hvor kan jeg få hjelp?
Man kan henvende seg ﬂere
steder for å få hjelp når man
opplever at barnet ikke
begynner å snakke. Det som
er viktig er at man blir tatt
alvorlig og ikke sendes hjem
med sine bekymringer. Ofte

er den lokale helsestasjonen
den første man tar opp
sine bekymringer med. Nå
er mange helsestasjoner
godt skolerte på språk og
språkutvikling, og de er kjent
med kommunens logopeder
eller PPT.

Her gis det spesiﬁkke råd
og veiledning vedrørende
alternativ og supplerende
kommunikasjon. PPT kan
gi nærmere informasjon og
henvisning. Statped har også
egne nettsider på
www.statped.no

Alle kommuner har i tillegg
et PPT-kontor (pedagogisk
psykologisk tjeneste).
Her arbeider fagpersoner
med kunnskaper om barns
utvikling som kan hjelpe deg.
Hvis kommunen ikke har
kompetanse eller er i tvil,
henviser de ofte videre
til eksterne instanser. Noen
kommuner har tilsatt egne
logopeder. I tillegg har mange
barnehager ﬂinke pedagoger
med gode kunnskaper om
barns språkutvikling.

Hvor kan jeg lese mer?
Det ﬁnnes ﬂere steder hvor
man kan lese mer om ASK
(alternativ og supplerende
kommunikasjon).
Brukerorganisasjonen ISAAC
Norge har egne nettsider
med dette tema. Her ﬁnnes
informasjon, fagstoff,
materiell og linker til kurs og
aktuelle nyheter på området.
www.isaac.no

Hvert fylke har sykehus
med barneavdelinger/
barnehabiliteringer. Her
arbeider helsepersonell
sammen med spesialpedagoger, psykologer og
andre. Her kan man også
rådføre seg, men for å få
hjelp her må man henvises
fra fastlege eller kommunal
hjelpeinstans (f.eks PPT).
Statped er de statlige
kompetansesenter som
ﬁnnes rundt om i landet.

Andre nettsteder som tar opp
tema er
www.ask-loftet.no
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