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i individsak
Tidlig innsats for små barn med store motoriske utfordringer
og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
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Forord
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet er Statped bedt om
å vurdere muligheten for et «tidlig innsats-tilbud» for gruppen
barn med omfattende motoriske vansker og med kognitiv
kapasitet som gjør at de vil ha behov for alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK) livet ut. ASK handler om andre måter å
kommunisere på enn via talespråk. ASK blir barnets språk og
måte å uttrykke seg på, og er helt nødvendig for barnets språklige,
sosiale og faglige utvikling.
Tidlig innsats-tilbudet skal basere seg på et innhentet kunnskapsgrunnlag. Dette beskrives i rapporten «Tidlig innsats for små
barn med behov for ASK. En systematisk litteraturstudie om
utfordringsbilde og intervensjonsområder knyttet til dette temaet»
(Østvik & Killi, 2019).
Denne veilederen er skrevet som en del av dette tilbudet,
hvor utfordringer og innsatser har forskningsbasert forankring.
Innholdet vil være relevant for alle som skal gi tjenester innenfor
ASK-området. Kunnskapsgrunnlaget finner du under referanser
bakerst i dette dokumentet.

Du som skal være veileder, bør ha gjennomgått følgende:
ASK e-læring: https://www.statped.no/e-laring--ask
God ASK: https://www.statped.no/godask
Brukernavn: godask Passord: askressurs
Opplæringspakker om betjening:
https://www.statped.no/opplaringspakker-ASK
Hvem gjør hva på ASK-området, en veileder:
https://www.statped.no/ask/ask-hjelp/
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Veiledning
i individsak
Barn med omfattende motoriske vansker vil vanligvis ha behov for ASK
livet ut. For å få til god utvikling er det nødvendig med oppfølging knyttet
til kommunikasjon og ASK både fra både kommunalt, fylkeskommunalt
og statlig nivå. Denne bistanden vil vanligvis gis gjennom veiledning til
foreldre og arbeidslaget rundt barnet. Kunnskapsgrunnlaget peker på at den
individuelle tjenesten bør komme i gang så tidlig som mulig, gjerne i løpet
av barnets første leveår. Videre er foreldrestøtte, som tar utgangspunkt i
foreldrenes behov og situasjonsforståelse, en sentral del av tjenesten.
Her vil du som skal veilede i individsaker, finne informasjon om hvilke tema
en slik veiledning bør ta for seg. Hovedansvaret for bistanden ligger hos
kommunen, og kommunen må legge til rette for at veiledningen koordineres
mellom aktuelle bidragsytere, slik at tilbudet framstår som helhetlig.
ASK er et område det er krevende å bygge kommunal kompetanse på,
og det er behov for samarbeid på alle nivå.
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Tidlig identifisering

Det er vanligvis sykehus eller barnehabilitering (HABU) som identifiserer barn
i målgruppen. Det er derfor naturlig at
sykehusene sørger for å etablere kontakt
med Statped tidlig i forløpet, etter at de har
innhentet samtykke om dette fra foreldrene.
Det bør være et avklaringsmøte mellom
HABU og Statped, slik at den individuelle
veiledningen koordineres.
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Når forholdet mellom HABU og Statped er
avklart, kobles kommunen på for fordeling
av oppgaver og ansvar. Helsevesenet har
på dette tidspunktet kommet i gang med
deler av grunnutredningen som beskrives
i vedlegg til dette dokumentet. På noen av
landets større sykehus får barnets foreldre
i tillegg tilbud om veiledning knyttet til
kommunikasjon og tidlig samspill, for
eksempel gjennom program som «Small
steps» eller «Babyhab».

Veileder og
veilederkompetanse
Den eller de som skal gi veiledning i en
individsak hvor barnet har store motoriske
vansker, og antatt gode kognitive ferdigheter,
kan være ansatte i kommune, i barnehabiliteringstjeneste eller hos Statped.
Vedkommende må ha inngående kjennskap
til ASK-feltet, med oversikt over hvilke tiltak
som kan gi ønsket effekt. Kunnskapsgrunnlaget (Østvik & Killi, 2019) beskriver
at slik kompetanse sjelden finnes på kommunalt nivå, da den sammensatte problematikken ikke opptrer ofte nok til at det vil være
mulig å opparbeide seg nok erfaring og
oppdatert kunnskap på feltet. Denne
beskrivelsen er likevel utarbeidet med tanke
på at deler av den individuelle veiledningen
kan gis av kommunalt ansatte, under
oppfølging av et kompetent veilederteam.

Det er mange måter å veilede på.
Vi anbefaler å bruke videoveiledning for
at foreldrene og arbeidslaget skal utvikle
en felles forståelse av barnets signaler og
støtte barnets tidlige kommunikative uttrykk.
Du kan gjerne involvere fysioterapeut og/
eller ergoterapeut, slik at dere får faglige råd
om hvordan dere kan posisjonere barnet for
felles oppmerksomhet og kommunikasjon.
I videoveiledningen kan dere for eksempel
anvende prinsipper fra Marte Meo-metoden.
Hvis du som veileder ønsker informasjon om
hvordan du kan bruke video som redskap i
veiledningen, kan du finne informasjon om
det på https://www.statped.no/laringsressurs/ask/God-ASK-introduksjon/God-ASK/
Kompetanseutvikling/Bruke-videoanalyse/
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Kompetanse og samordning
av tjenester og tiltak
Formålet med den individuelle veiledningen
er å gi barnet tidlig tilgang til å kunne
kommunisere og uttrykke seg, å bygge
kompetanse i arbeidslaget rundt barnet
og å samordne kunnskap og praksis.
Når det gjelder barn med store motoriske
vansker, vil det være behov for et tverrfaglig,
samarbeidende arbeidslag rundt barnet
som drar fordel av hverandres kunnskap og
kompetanse.
Å samle inn medisinsk informasjon om
barnet, starte kartlegging, observasjon og
utredning vil stå sentralt i den innledende
veiledningen. Det er i tillegg viktig å skaffe
seg oversikt over eventuelle andre tilbud/
veiledninger som foreldrene allerede har
mottatt.
Ulike instanser på kommunalt nivå er aktuelle samarbeidspartnere og tjenesteytere for
personer med behov for ASK.

Kompetansen i kommunens hjelpeapparat
er avgjørende for hva kommunen kan bidra
med. Omfanget av og innholdet i tjenestene
vil variere ut fra utfordringene som barnet
og omgivelsene har, og kompetansen
som finnes i kommunen. Det vil alltid være
naturlig å involvere følgende kommunale
instanser i den individuelle veiledningen:
• helsestasjon
• fastlege
• kommunal fysioterapeut
• kommunal ergoterapeut
• barnehage
• PP-tjeneste
• det kommunale arbeidslaget rundt barnet.
Utenfor kommunen vil det flere mulige
samarbeidspartnere:
• Nav Hjelpemiddelsentral
• Statped
• Habiliteringstjenesten for barn

Livslang bistand
For barn i målgruppen vil det være naturlig å
gi livslang bistand knyttet til utviklingen av et
alternativt språk med tilhørende kommunikasjonsløsninger (Stadskleiv, 2015).
Det vil være behov for å justere ordforrådet i takt med barnets språklige utvikling
og å gjøre læring i barnehage og skole
tilgjengelig. Det kan for eksempel være
behov for å endre den ekspressive uttrykksformen fra symboler til ortografisk skrift.
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Det vil være behov for nye
ASK-utredninger gjennom livet. Utstyr og
hjelpemidler er under stadig utvikling. De
må tilpasses på nytt, eller situasjonen krever
at det blir gjort justeringer tilpasset ulike
arenaer (skole/studier, bolig/avlastning, fritid
og arbeidsliv). I takt med alle disse faktorene
vil barnet og kommunikasjonspartnere ha
behov for opplæring i det som er nytt.

Innhold
i oppfølgingen
I denne delen får du råd om hva veiledningen bør
omhandle med hensyn til innhold og arbeidsmåter.
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La oss leke
Det finnes mange måter å leke på, og det
finnes forskjellige typer lek. En fellesnevner
for all type lek er at den er motiverende i seg
selv; barnet leker fordi det har lyst.
I leken kan barnet være i en slags vekselvirkning mellom fantasi og virkelighet. Barnet
utforsker og erfarer verden. Gjennom leken
kan barnet blant annet utvikle seg språklig
og kognitivt gjennom aktiv samhandling
med andre. Leken gir oss en unik mulighet
til å støtte barnet i sin utvikling! Sosiale
ferdigheter er viktig i kommunikasjon. Lek
inne og ute gir muligheter for å støtte barnet
i prosessen med å forstå og lære hvordan
de skal svare på andres henvendelser og
henvende seg til andre.

Lek bør derfor ha en sentral plass i alt
individuelt arbeid rundt barnet. Veiledningen
bør i stor grad legge opp til å gi foreldre/
personale tips til ulike aktiviteter som barnet
er interessert i / motivert for. Noen barn
kan være vanskeligere å lese, slik at laget
rundt barnet ikke har så god oversikt over
hva barnet virkelig liker. Barn med store
motoriske utfordringer blir ofte tilbudt de
aktivitetene som omgivelsene kommer på
eller liker, og de har i mindre grad lært at de
selv kan bestemme hva de vil leke med.
Motoriske begrensninger og manglende
tale kan kreve at det det må legges særskilt
til rette for deltagelse i leken.

Kommunikasjon og samspill
Barn med store motoriske vansker vil ha en
atypisk kommunikasjonsform som følge av
sine motoriske utfordringer. Det kan medføre
at foreldrene opplever det som vanskelig å
forstå barnets signaler og hva det forsøker
å uttrykke. Det kan igjen påvirke samspillet
mellom barnet og foreldrene. Det er derfor
nødvendig at du som veileder følger opp
kommunikasjonen og samspillet mellom
barn og foreldre. Du får en betydningsfull
oppgave med å veilede foreldrene, slik at de
blir trygge på hvordan de kan støtte barnet
sitt og samhandle med det, før barnets
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språklige uttrykk utvikles. Som en del av
veiledningen bør dere samarbeide om
å kartlegge barnets signaler eller uttrykk,
slik at foreldrene kan støtte barnet i sin
kommunikasjon og lære barnet måter
å uttrykke seg på.
Foreldrene bør få informasjon om hvorfor
det er så viktig å støtte barnets språk- og
kommunikasjonsutvikling. De bør også få
informasjon om ASK og hvilke muligheter
det kan utgjøre for barnet at det får tilgang
til et språk å bruke.

Kommunikasjonsutvikling
Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
tar utgangspunkt i typisk utvikling av
språk, samspill og kommunikasjon. Her
kan «kommunikasjonstrappa» (Thunberg,
Carlstrand, Claesson, & Flink, 2011) være
et godt redskap å benytte i veiledningsarbeidet. Denne egner seg til gjennomgang
og drøfting i arbeidslaget rundt barnet, for
å skape felles forståelse av det hver og en
observerer. Kommunikasjonstrappa skaper
i tillegg grunnlag for å komme tidlig i gang
med tiltak mens man venter på mer formelle
utredninger.
Du kan lære mer om dette her:
https://youtu.be/-i7jB94BMTM

Veileder bør sørge for at tiltakene man
enes om fra kommunikasjonstrappa,
gjennomsyrer arbeidet som gjøres rundt
barnet, og at tiltak evalueres og justeres ved
behov. Det vil være naturlig jevnlig å vurdere
om barnet har beveget seg mot nye trinn i
kommunikasjonsutviklingen.
Bruker du «pragmatisk profil» i arbeidet,
vil du i tillegg få en oversikt over hvordan
barnet bruker sine språklige uttrykk. Dette
er et kartleggingsredskap som ikke krever
sertifisering, og som tar opp i seg de
ferdigheter som kun kan observeres. Dette
gjennomføres som et intervju med barnets
nærmeste tidlig i prosessen, og det gir ofte
en økt forståelse for situasjonen for alle i
arbeidslaget rundt barnet.

Trappa kan lastes ned her:
https://statped.instructure.com/courses/3/
files/750/download?wrap=1
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Oppmerksomhet mot lyd
Oppmerksomhet mot lyder i omgivelsene
og nærpersoners stemmer gjennom sang
og tale er en forutsetning for senere å bli
oppmerksom på, tolke og forstå språklyder
og ord. I tillegg viser forskning som blir
framhevet i kunnskapsgrunnlaget, at det er
viktig for barn med store motoriske vansker
å bli eksponert for ikke-verbale lyder. Dette
kan for eksempel være ulike dagligdagse
lyder som telefoner eller vaskemaskiner.
Barna i målgruppen klarer ikke alltid å vise
oss hva de tolker av det de hører, og de som

er rundt disse barna, bør utforske og forklare
lydbildet som omgir dem, sammen med
barna. Du kan lære mer om dette her:
www.statped.no/ask
Oppfattelse av lyd bør også stå sentralt,
slik at eventuelt hørselstap med tolkningsutfordringer kan oppdages tidlig og riktige
tiltak iverksettes. Oppmerksomhet mot lyd
blir ikke vektlagt i det modulbaserte forløpet,
så det er ekstra viktig at du som veileder
sørger for at dere lytter til lyder og etter hvert
språklyder.

Felles oppmerksomhet
– nødvendig for ASK
Å kunne triangulere, det vil si å skifte
oppmerksomhet fra en annen person til et
objekt, er en vesentlig ferdighet når man
skal kommunisere. De fleste barn mestrer
dette av seg selv. For de barna som ikke
gjør det, er dette en ferdighet som må
etableres for at de skal kunne ha nytte av for
eksempel grafiske symbol, bøker eller talehjelpemidler som kommunikasjonsløsning.
Å lære å tilrettelegge for kommunikasjon
gjennom å opprette felles oppmerksomhet
er i tillegg en språklig ferdighet som barnet
må lære seg, slik at det får oppmerksomheten fra den andre når det skal snakke mer
selvstendig.
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Det er også nødvendig at kommunikasjonspartneren sikrer felles oppmerksomhet
med barnet før de starter en samtale med
det. Oppmerksomheten kan rette seg
mot både visuelle og auditive elementer.
Eksempler på dette kan være å posisjonere
seg selv eller barnet riktig, sørge for at
barnet ikke har motlys fra vindu, eller
å redusere støy fra omgivelsene gjennom
å gå et annet sted eller skru ned lyden på
tv-en.

Kommunikasjonsstøtte
Veiledning knyttet til kommunikasjonsstøtte
står sentralt i hele forløpet for å kunne utvikle
og få tilgang til en effektiv kommunikasjonsløsning.
Imitasjon og turtaking er grunnleggende
prinsipper for kommunikasjon, og de bør
tillegges en sentral plass i veiledningen når
barnet mangler tale. Det er av betydning for
kommunikasjonsutviklingen at du veileder
foreldrene på disse to prinsippene, særlig
når barnet ikke oppretter blikkontakt eller
snur seg bort for å lytte når det er foreldrenes
tur i samspillet. I samhandling med barn
som har omfattende motoriske vansker, er
det fort gjort at kommunikasjonspartner ikke
snakker så mye til barnet. Det kan lett bli
slik at samtalepartneren blir den som fører
ordet, som avbryter barnet eller skifter
tema i samtalen. Som veileder bør du
være oppmerksom på hvordan partene
kommuniserer etter tur i samtalen.

I veiledningen med foreldrene bør turtaking
være et tema.
De neste skrittene under dette temaet er å
spille barnet inn i samtalen eller å ta initiativ
til kommunikasjon gjennom å vente på det,
forvente at det har noe å «si», bekrefte de
kroppslige uttrykkene barnet selv sender ut,
og sette ord på disse gjennom benevning.
Noen familier har behov for månedlig
veiledning over flere år, mens andre kommer
seg raskt videre til neste trinn i kommunikasjonstrappa. Dette vil selvfølgelig avhenge
av hva barnet mestrer, og hvilket behov for
veiledning samtalepartneren har for å støtte
kommunikasjonen. Når barnet bruker et hjelpemiddel i kommunikasjonen, bør du som
veileder sørge for at grunnleggende ferdigheter for kommunikasjon holdes i fokus. Det
er erfaringsmessig fort gjort å glemme det til
fordel for å fokusere på hjelpemidlet.
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Utvikle et språk
Hovedformålet med å gi veiledning direkte
til foreldre og arbeidslaget rundt hvert
enkelt barn er å gi barnet tilgang til å utvikle
språket sitt. Barn uten mulighet for å utvikle
funksjonell tale har, som alle andre, egne
tanker og en indre stemme hvor det kan
snakke med seg selv, et impressivt språk.
Hvor godt dette språket er, avhenger av hvor
mye språkstimulering barnet har fått.
Barn hører språk som andre snakker,
og de lærer hva ord og uttrykk betyr ut fra
konteksten de brukes i. Det barn med behov
for ASK ikke har mulighet for, uten at det
legges til rette for dette, er å stille spørsmål
om hva ting heter, hvordan de virker, eller
hva ord betyr. Uten en slik tilrettelegging vil
barnet sitte igjen med sin egen forståelse av
ting og dra slutninger ut fra dette og fra de
erfaringer han eller hun har.
Språk er nøkkelen til læring. Miljøet rundt
barnet må gi barna som skal bruke ASK,
muligheter for å uttrykke seg på andre måter
enn gjennom talespråk. For barna i denne
målgruppen vil det i de aller fleste tilfeller
handle om å få uttrykke seg ved å bruke
grafiske symboler. Enkeltstående grafiske
symboler illustrerer forskjellige typer ord.
Ordene læres gjennom bruk i ulike sammenhenger. Det er viktig å benytte dem mest
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mulig. De grafiske symbolene brukes for å
gi personer med behov for ASK tilgang på
ord. Barna må ha kommunikasjonspartnere
rundt seg som viser hvordan de kan uttrykke
seg ved å bruke ASK. I denne sammenheng
vil det bety at dere må lære å «pekeprate».
Når du pekeprater, peker du på de grafiske
symbolene og prater samtidig. De grafiske
symbolene som barnet skal bruke i kommunikasjon, kan organiseres på ulike måter,
både i tematavler, bøker og i elektroniske
kommunikasjonsløsninger. Det kan dere
lese mer om på www.statped.no/ask.
Den individuelle veiledningen må holde
formålet med veiledning klart, og språkutvikling må være i fokus. Det er fornuftig å
sette innholdet i barnets kommunikasjonsløsning opp mot det jevnaldrende behersker,
språklig. Tenk at når ettåringer snakker i
ettordssetninger, skal partnerne snakke i
toordssetninger. Du må tenke på samme
måte når det handler om barn med behov
for ASK.
Vi anbefaler å benytte 5-trinnsmodellen
i dette arbeidet når dere skal finne fram til
aktuelle aktiviteter som barnet liker, drøfte
ordforråd og lage materiale som passer til
barnets behov (jf. ASK-utredning).

Fra ord til setninger
Fra barnet er ett år, bør vi som er partnere,
pekeprate i to- eller treordssetninger. Da
ligger vi et hestehode foran barnet i utvikling
og modellering, akkurat slik vi ville gjort
hvis barnet skulle lære seg å snakke. Det
er viktig at veileder forklarer for foreldre og
arbeidslag hvorfor denne stimuleringen er
viktig å gjennomføre, og hva som skjer hvis
de ikke gjør dette.
De fleste barn begynner med ett enkelt
symbol når de starter med grafiske
symboler. Her vil prinsippene som er
beskrevet i avsnittet over, hvor kommunikasjonspartneren lærer barnet hva ordene
betyr ved at de bruker disse når de snakker
med barnet, være de samme. Opplæring
av kommunikasjonspartnere står sentralt
i et veiledningsforløp. Det anbefales at
det trenes med foreldre og ansatte i egne
«opplæringsmøter», gjerne intensivt og over
flere ganger.

For de barna som har mottatt slik
opplæring, vil overgangen til pekeprating
i setninger være enklere. Disse barna kan
de grunnleggende prinsippene og trenger
kanskje bare litt «dyttehjelp» til å utvide
pekingen til setninger. Hvis kommunikasjonsløsningen innbefatter å finne fram
på flere sider, vil det være nødvendig med
mer opplæring. Foreldre eller ansatte som
skal gå rett inn i pekeprating i setninger,
bør beregne samme omfang og intensitet
som for dem som startet med enkeltord.
Opplæring i modellering er en kritisk faktor
for å kunne lære barnet ASK, og det vil være
helt nødvendig for å lykkes.
Når vi kommer til bruk av setninger, blir
betjening et tilleggstema. Dette krever også
opplæring, og det kan i svært sjeldne tilfeller
kun gis som en informasjon eller et enkelt
kurs. Veileder bør derfor sette av egen tid
hvor det jobbes med dette, både for foreldre
og for ansatte rundt barnet.

Samtaleferdigheter
Samtaleferdigheter lærer vi gjennom å delta
i samtaler med andre. Slike ferdigheter
krever både språklig og sosial kompetanse
hos samtalepartneren. Vi må kunne ta
initiativ til, starte, holde i gang og avslutte
en samtale for at dette skal fungere. Vi må i
tillegg kunne reparere en samtale gjennom
å oppklare misforståelser, holde oss til tema
eller være i stand til å skifte tema hvis de vi
snakker med, bringer oss inn på noe nytt.

Mennesker som bruker andre uttrykksformer enn talespråket, vil være helt
avhengig av at nærpersonene deres lærer
dem slike ferdigheter i sosiale sammenhenger. For de fleste barn læres dette
gjennom lek og samspill med andre barn.
Slike ferdigheter bør vektlegges i den
individuelle veiledningen.
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Uttrykksformer
– hva kan være effektivt?
Å finne en uttrykksform som er egnet til
barnet, vil basere seg på punktene over. Se
i tillegg på sjekklistene du finner i vedlegget.
Det er ofte mulig å starte vurdering eller
utprøving av ulike symbolsystem og oppsett
tidlig. Når det gjelder teknologiske hjelpemidler, anbefaler vi å opprette et samarbeid
med Nav Hjelpemiddelsentral.
Som veileder er det viktig at du holder tak
i hva som er gjort, hvilke resultater det har
gitt, og hva dette betyr for tiltakene.
Uttrykk for ja og nei
Å kunne uttrykke ja og nei på en rask og
funksjonell måte er svært viktig i kommunikasjonen for alle mennesker. For barn som
har en motorikk som gjør dette vanskelig,
kan det være til god hjelp å få bistand fra en
fysioterapeut for å finne ut hvilke motoriske
bevegelser som er lettest for barnet å
utføre. Da kan man sammen finne ut hvilke
bevegelser som kan bety ja og hva som kan
bety nei.
Statped har laget opplæringsfilmer om
hvordan dette kan læres bort til barn og
foreldre. Disse filmene finner du her: https://
www.statped.no/ask/opplaringspakker/
betjening-av-kommunikasjonslosninger/janei/
Øyepeking
Med mindre barnet har synsvansker eller
tolkning av synsinntrykkene er svært utfordrende for barnet, anbefales oppstart med
grafiske symboler for denne målgruppen.
For de aller fleste av dem er det mest
effektive å betjene disse symbolene ved
hjelp av øyepeking. Her trenger partnere
opplæring både i hvordan de selv pekeprater
på tavlene når de snakker med barnet, og i
hvordan de holder tavlene for å kunne tolke
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hva barnet ser på. For mange vil det være
aktuelt å kombinere uttrykksformen med
teknologi.
Her finner du aktuelle ressurser
for å lære mer om øyepeking: https://
www.statped.no/ask/opplaringspakker/
betjening-av-kommunikasjonslosninger/
oyepeking/
Partnerassistert skanning (PAS)
Barn som har synsrelaterte vansker, eller
som det er vanskelig å lese øyebevegelsene
til, kan ha nytte av partnerassistert skanning
(PAS). PAS finnes i flere ulike former, både
visuell, auditiv og som kombinert form. Her
vil grunnutredningen gi retning for hva som
egner seg for hvem. I hovedsak er det den
kombinerte måten som er vanligst. For barn
som har behov for øyepeketavler/bøker med
mer enn ti symbol pr. side, vil det være mer
effektivt å gå over til en PAS-løsning.
PAS er en utfordrende metode å forstå for
barn under 4–5 år, særlig hvis det er snakk
om bøker eller kombinasjoner med rekkeog kolonneskanning. Enklere løsninger med
noen få ord på en rad vil fungere bedre
for de minste barna. En forløper til å lære
seg PAS vil være å bruke konkreter. Å vise
barnet for eksempel to bøker, eller to leker
det kan velge mellom, er en begynnelse på
å forstå hva skanning går ut på. Etter kort
tid kan man gå over til å benytte grafiske
symboler i aktiviteten.
Her kan du lære mer om PAS:
https://www.statped.no/ask/
opplaringspakker/betjening-av-kommunikasjonslosninger/
partner-assistert-skanning/

Betjening
De fleste talemaskiner styres ved å trykke
direkte på skjerm eller et tastatur. Dersom
dette er vanskelig, for eksempel på grunn av
begrensninger i motorikk, er det hensiktsmessig å bruke alternative betjeningsformer.
Det finnes ulike måter å styre talemaskiner
på. Dette omtales som betjening. Talemaskin
kan blant annet betjenes ved øyestyring,
ved styring med hodemus, ved bryterstyring
eller ved bruk av spesialutformet tastatur og
mus. Teknologien er i stadig utvikling og kan
gi nye betjeningsmuligheter. Under omtales
øyestyring og bryterstyring.
Uansett hvilken form for betjening det
er snakk om, er Nav Hjelpemiddelsentral
(NAV HMS) en viktig samarbeidspart
som det må etableres kontakt med. Nav
Hjelpemiddelsentral formidler hjelpemidler og er et ressurs- og kompetansesenter for brukere, kommuner og andre
samarbeidspartnere.
En person har ofte behov for flere
betjeningsformer. Bruken av de forskjellige
betjeningsformene kan for eksempel være
avhengig av dagsform eller av hvilken
utgangsstilling vedkommende skal ha,
det vil si om personen skal sitte, stå eller
ligge. For mange er en god utgangsstilling avgjørende for å kunne betjene
kommunikasjonsløsningen.  
I arbeidet med å finne en egnet betjening
er fysioterapeut og ergoterapeut sentrale
fagpersoner.
Øyestyring
Mange av barna i målgruppen vil kunne
kommunisere ved hjelp av talemaskin. En
talemaskin er i prinsippet en datamaskin
med talesyntese. For at man skal kunne
betjene datamaskinen, kan det benyttes
øyestyring. En øyestyringsmodul i datamaskinen tilpasses den enkeltes øyne.
Man styrer maskinen ved å føre blikket over
skjermen, og velger / klikker på et objekt ved
å blunke eller holde blikket festet til det over

tid. Øyestyring vil kunne fungere om barnets
syn er greit, om det er posisjonert godt og
innstillingene på datamaskinen er riktige.
Øyestyring begynner vanligvis med lek som
utgangspunkt for å styre med øynene, og
kan prøves ut fra ca. ett års alder.
I dette materiellet som er utviklet
av Dart i Sverige, finnes et metodisk
innhold for øyestyring av datamaskiner: https://www.vgregion.se/ov/
dart/om-kommunikation-och-akk/
olika-satt-att-styra/
Bryterstyring
Noen barn har mulighet til å trykke på en
bryter med for eksempel en hånd eller en
hodebevegelse. For disse barna kan en
bryterløsning være nyttig. Noen barn klarer
å betjene én bryter, mens andre kan benytte
seg av to brytere.
Når det brukes kun én bryter, skanner
maskinen automatisk over ulike felt på
skjermen, og barnet velger med bryteren
når markøren er over det feltet som han
eller hun ønsker å aktivere. Ved bruk av to
brytere har barnet mer kontroll på styringen
ved at det bruker den ene bryteren til å
klikke seg fram til ønsket felt. Det bruker den
andre bryteren til å velge at feltet aktiveres.
Ved utprøving av bryterstyring er det
viktig å samarbeide med fysioterapeut
for å kartlegge hvilken kroppsdel som er
lettest for barnet å ha kontroll på, slik at
barnet har mulighet for å trykke presist.
De samme prinsippene gjelder for bruk av
brytere som for partnerassistert skanning.
Bruk av brytere er en utfordrende metode å
forstå for barn under 4–5 år, særlig hvis den
inneholder kombinasjoner med rekke- og
kolonneskanning. En enklere løsning med få
valg vil fungere bedre. Det anbefales i tillegg
å velge en «pop-up»-variant når barnet har
valgt et symbol, slik at dette forstørres og
kommer opp i stor versjon på skjermen. De
er det lettere for barnet å forstå at det er
dette valget det har trykket på.
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Lære betjening
Barnet må gjennom lek få muligheten til å
lære seg hvordan han eller hun kan betjene
maskinen sin. Å øyestyre og bryterstyre
er svært krevende, og det må ikke stilles
kommunikative krav parallelt med at barnet
jobber med å lære seg å betjene.
Opplæring i øyestyring eller bryterstyring
må være målrettet og systematisk med
daglig opplæring av barnet. Den voksne
blir svært sentral i opplæringen hvor barnet
både skal lære å finne fram i oppsettet
og lære hva ordene betyr gjennom at den
voksne pekeprater når vedkommende
snakker med barnet, samtidig som språket
skal brukes i meningsfulle aktiviteter
sammen med andre barn hvor språket må
tilpasses den sosiale konteksten barnet
befinner seg i.
Uansett uttrykksform er det behov for
målrettet opplæring av foreldre, søsken og
ansatte rundt barnet, slik at de lærer seg
hvordan de skal lære barnet denne måten
å kommunisere på. Det antas at ca. 2–3
timers veiledning omkring dette temaet en
gang pr. måned i ca. ett år vil gi et godt
grunnlag for de fleste. Barnet selv vil trenge
daglig opplæring fra sine nærmeste.
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Behovet for å få opplæring for å lære å
kommunisere vil være den samme uansett
om man peker med en finger, styrer med
øyene eller benytter bryter, og skjer gjennom
at partneren modellerer ved å benevne
og pekeprate på det vedkommende har
på hjertet. Det langsiktige målet vil være å
introdusere grafiske symboler og bokstaver,
slik at barnet kan skrive med øynene.
Søknad om hjelpemiddel
For å søke om hjelpemidler fra Nav
Hjelpemiddelsentral stilles det krav til en
godt dokumentert søknad som beskriver
barnets forutsetninger og behov for hjelpemiddel. Foresatte vil formelt sett være søker
av hjelpemidlet på vegne av barn under 18 år.
Vi anbefaler at en ergoterapeut er medlem
i arbeidslaget, og er sentral når det gjelder
alt arbeid knyttet til hjelpemidler. Hvis dere
er usikre på hvilke teknologiske hjelpemidler
som vil være egnet, kan det være fornuftig
å be om en utprøving eller bistand fra Nav til
å finne egnet hjelpemiddel.
Det anbefales i tillegg at man søker om
teknisk opplæring i bruk av hjelpemidlet
fra Nav Hjelpemiddelsentral. Les mer om
dette her: http://www.kunnskapsbanken.net/
kommunikasjon/soke-om-hjelpemidler/

Tidlig møte med
skriftspråklige aktiviteter
Å bake inn aktiviteter i veiledningen som
fokuserer på skriftspråklige aktiviteter, kan
få avgjørende betydning for hva barnet
kan delta i og tilegne seg av læring når det
starter på skolen. Dette kommer i tillegg til
framtidige kommunikasjonsmuligheter.
Å oppdage, erfare og prøve ut aktiviteter
som handler om skriftspråket, slik som å
lekelese, skrible og lære de første bokstavene, er tidlige skriftspråklige aktiviteter og
har betydning for senere lese- og skriveutvikling. I tillegg er arbeid med skrift et
viktig mål for personer som har utfordringer
i kommunikasjon gjennom talespråket. Å
kunne skrive gjennom tilgang til et alfabet
og 29 bokstaver gir nemlig muligheter
til å uttrykke akkurat de ord og ideer vi
bestemmer selv.
Barn som følger typisk språkutvikling, får
sine første møter med skriftspråket fra rundt
ett års alder. De fleste barn har hatt tilgang
til bøker og blitt lest for hjemme allerede før
de starter i barnehage. I barnehagen blir de
tidlig eksponert for bokstaver og navn, for
eksempel på plassen sin i garderoben eller
ved at ansatte skriver barnets navn på ting
de lager eller tegner. På samme måte møter
barn tall og rekkefølge og får erfaringer med
rom, retning og plassering gjennom ulike
daglige aktiviteter som å telle «1 – 2 – 3»
før aktiviteter starter, telle hvor mange kose-

dyr som er i senga, eller å dekke på bord.
Vi erfarer at for barn med store motoriske
utfordringer vil tiltak ofte være rettet mot
motorikk og helse. Bruk av ASK og opplæring i egnet kommunikasjonsløsning kan
være tidkrevende. Dette fører ofte til at disse
barna kommer senere i gang med systematisk kontakt med – og opplæring knyttet til –
bokstaver, lyder, tall og mengder. Dette skjer
på tross av at disse barna vil ha særlig nytte
av å tilegne seg slik kunnskap, for på sikt å
kunne benytte en kommunikasjonsløsning
hvor de skriver det de ønsker å si. Da vil de i
mye større grad kunne bli selvstendige i sin
kommunikasjon enn når de benytter grafiske
symboler, og det bør være en målsetting for
barna vi møter i denne innsatsen.
Tidlige skriftspråklige aktiviteter dere kan
vektlegge, er for eksempel å lese bøker,
gjøre bokstaver tilgjengelig, se sammenhengen mellom bokstaver og lyder og gi
mulighet til å skrive selv. Aktiviteter som gir
erfaringer med tall, mengder og plassering,
kan være å sortere, telle tannbørster eller
plassere bamser på, under eller ved siden
av stolen. Husk alltid å ta utgangspunkt i noe
som motiverer barnet.
Les mer om dette her: https://www.
statped.no/ask/literacy---utvikling-av-lese-og-skriveferdigheter-i-barnehage-og-skole/
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ASK – oppfølging
Det er nødvendig med systematisk
planlegging og langsiktighet i arbeid med
ASK. For barna i målgruppen kan det være
snakk om livslangt bistandsbehov knyttet til
kommunikasjon. Barna utvikler seg og lærer
seg nye språklige og motoriske ferdigheter,
og de kan da ha behov for nye utredninger,
både rundt språklige ferdigheter, kommunikasjonsløsninger og betjeningsformer. Det er
også viktig at språkmiljøet videreutvikler sin
kompetanse.
Alle kommunikasjonshjelpemidler krever
jevnlig oppdatering for å sikre kommunikativ
og språklig utvikling. Både papirbaserte og
elektroniske kommunikasjonshjelpemidler
vil kreve ukentlig oppfølging med programmering og tilrettelegging for nye ord og
begreper.
For å ivareta oppfølging anbefales det at
det blir utarbeidet en kommunikasjonsplan

som kan gi en oversikt over nåværende
behov, hvilke tiltak som skal igangsettes,
hvem som har ansvaret, og hva som er
tidsaspektet. Planen skal også si noe om
når tiltak skal evalueres. En kommunikasjonsplan har vanligvis fire hovedtema:
barnets uttrykksform(er), sentrale faktorer
i miljøet rundt barnet, hvordan opplæring i
bruk av ASK skal foregå, og en oversikt over
ressurser, kompetanseutvikling og bruk av
ASK.
En kommunikasjonsplan kan være et
selvstendig dokument, men den kan også
være en del av en individuell plan eller en
individuell opplæringsplan. Den bør være
et levende arbeidsdokument som skal
evalueres og justeres jevnlig i samarbeidsmøter hvor flere etater deltar. En kommunikasjonsplan er spesielt nyttig ved skifte av
personale eller ved overganger.
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Mulige tiltak i oppstarten
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SJEKKLISTE:

Eksempler på hva som bør kartlegges
og vurderes i språkmiljøet
Kommunikasjon foregår i samspill med andre, og forhold utenfor individet
vil derfor ha avgjørende betydning når en av partene har utfordringer med
kommunikasjon. Utfordringene kommer best fram i en kombinasjon av
observasjon og drøftinger med nærpersoner/pedagoger/andre. Her får du en
oversikt over hva du bør undersøke innenfor aktuelle områder. Dette er ment
som en sjekkliste. Det er ikke en uttømmende liste over alle faktorer som bør
kartlegges.

Psykososialt miljø
Det viktigste bidraget språkmiljøet kan gi til
et barn som skal lære å uttrykke seg ved
hjelp av ASK, er å vise tydelig at jeg har tro
på at du har noe du vil si, og jeg tror du kan!
Det viser du som kommunikasjonspartner i
måten du støtter barnet på.
Hvem er gode kommunikasjonspartnere
for barnet?
Hvem liker barnet best å kommunisere
med?
Hvorfor er det slik?
Hva kan andre kommunikasjonspartnere
lære av det?
Hvordan støtter dere i språkmiljøet
barnets kommunikasjon og bidrar til at
det får gitt uttrykk for egne meninger og
får påvirke?
Hvordan viser du at måten barnet
uttrykker seg på, er god nok?
Hvilken støtte kan du gi for å hjelpe
barnet til å uttrykke seg?
Hvilken støtte hjelper barnet til å forstå
bedre?
I hvor stor grad tror du at deres innsats
nytter? Hvor motivert er du for å gjøre
den innsatsen som skal til?
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Forståelse av barnet
Hvilken kunnskap har de ansatte og
foreldre om
barnets vansker
de tiltak som blir foreslått
Er det felles forståelse hos ansatte og
foreldre om barnets forutsetninger?
Er det felles forståelse om barnets
eventuelle vansker?
Er det felles forståelse for at det bør
igangsettes tiltak?
Er det felles forståelse for hvilke tiltak
som er aktuelle?

Kunnskap og ferdigheter
Barnet med behov for ASK har behov for
et språkmiljø med kunnskap og ferdigheter.
Det vil dreie seg om spesifikk kunnskap og
ferdigheter om alt fra lovverk og rettigheter til
praktisk å kunne bruke barnets uttrykksform
og være en god språkmodell.
Hvem i omgivelsene har kunnskap om
lovverk og barnets rettigheter, og hva
det betyr med tanke på tilrettelegging?
Har barnet fagpersoner som gir det
språkopplæring?
Hvilke ferdigheter og erfaringer har de
ansatte (og foreldrene) som kan hjelpe
dem til
å tilrettelegge for samspill med andre
barn/jevnaldrende
å utvikle et språkmiljø hvor barnet ser,
får modellert og får brukt sine egne
kommunikasjonsformer
å igangsette og gjennomføre bruk av
barnets uttrykksform
å lage ASK-materiell til kommunikasjon
og læring
Kompetanse og erfaring
Det er viktig å danne seg en oversikt over
arbeidslagets kompetanse. Denne kompetansen kan være både formell og ikke-formell. Drøftinger rundt hvordan både dere og
barnet lærer og utvikler seg, vil være viktig
for å forstå hvordan andre tenker.
Hvilken type opplæring har dere hatt?
Beskriv hvem som har deltatt på hva, og
når.
Hvilken erfaring har dere med å få
veiledning?
Hvem har erfaring med å utarbeide
planer og gjennomføre evalueringer av
arbeidet som er gjennomført?
Hva er gjort/prøvd av tiltak og tilrettelegging til nå, og hvilke erfaringer har
miljøet gjort seg av dette?

Kommunikasjonspartnere
Hvilke kommunikasjonspartnere har
barnet, og hvor gode er de? Har barnet
kommunikasjonspartnere
som er interessante å snakke med, leke
med
som barnet har tilgang til
Språkmodeller
Har barnet kompetente språkmodeller
som ligger et hestehode foran barnet i
den uttrykksformen barnet skal benytte?
Hvem er det?
Hvor befinner de seg i miljøene til
barnet?
Finnes de på alle arenaer?
Hvem lærer opp andre språkmodeller i
miljøet?
Hvem har ansvar for å lære opp nye
personer i miljøet?
Materiell og hjelpemidler
Har barnet tilgang på kommunikasjonsmidlet sitt hele tiden?
Hvordan bringes dette rundt?
Hvem har ansvar for at det er
tilgjengelig?
Hvem har ansvar for å oppdatere dette?
Barrierer
holdninger
mangelfullt planverk
innarbeidede sedvaner
manglende kunnskap i å bruke og tilrettelegge for utvikling av språk og ASK
miljø som har teoretisk kunnskap, men
ikke praktiske ferdigheter i å stimulere
språkutviklingen og bruke ASK
fysisk miljø, som trapper, rom og
utfordringer med tilgjengelighet som kan
påvirke barnets muligheter for deltakelse
i ulike aktiviteter og lek
rammebetingelser som bemanning,
økonomiske ressurser og materiell
mangelfullt språkmiljø
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SJEKKLISTE:

Oversikt over hva som bør
kartlegges og vurderes for barnet
Det er nødvendig med en bred tverrfaglig utredning før man kan velge en
egnet kommunikasjonsløsning. Mens man observerer, prøver ut, utreder
eller samler informasjon fra andre, er det, så lenge barnet ikke er funksjonelt
blindt, viktig å komme i gang med å bruke grafiske symboler.

Barnet
Barnets forutsetninger, utfordringer og
nåværende utviklingsnivå må være førende
for det dere som miljø gjør av tilrettelegging og tiltak. En grunnutredning danner
basis for dette, og denne foregår vanligvis
i kommunal regi. Det vil ofte være behov
for bistand fra habiliteringstjeneste eller
sykehus. Noen ganger bidrar også Statped
med utredningsarbeid.
Det er mange områder som bør belyses.
Hvert og ett av dem er viktig, men de vil
også gjensidig påvirke hverandre. Det
er derfor viktig å vektlegge at dette er et
tverrfaglig arbeid. Under listes det opp
flere områder som bør følges opp av
fagpersoner fra flere instanser. Listen er
ikke uttømmende – det kan være aktuelt
med andre undersøkelser, men dette er et
utgangspunkt. De ulike resultatene må sees
i sammenheng. For å vite mer om hvilke
verktøy du kan benytte for å finne ut av alt,
kan du benytte denne oversikten: https://
statped.instructure.com/courses/3/pages/5dot-1-5-grunnutredning-en-oversikt?module_item_id=336
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Vær oppmerksom på at dere ikke
trenger å vite svarene på alle
underpunktene her for å kunne
sette i gang med tiltak. Å starte med
å tilgjengeliggjøre kommunikasjon,
prøve ut og vurdere er noe av det
viktigste, og det må dere starte med
så raskt som mulig.

Sanser og persepsjon
Det er viktig å få oversikt over hvordan
barnets ulike sanser er. Gjør vurderinger
med tanke på hvilken «kanal» som er
barnets foretrukne. Noen barn klarer i
liten grad å bearbeide flere typer inntrykk
samtidig. Dette kan observeres ved at
de for eksempel ser vekk når de tar på
gjenstander, eller at lydstimuli overstyrer
synsinntrykk. Denne typen utfordringer stiller
krav til skjerming.
Syn
Synet er en viktig kanal med tanke på
for eksempel å hente inn informasjon, å
skape oversikt og å etablere kontakt med
andre. For noen barn er det aktuelt å bruke
blikket til å påvirke omgivelsene sine. Det
er derfor viktig å vite hvordan barnet ser og
bearbeider synsinntrykk.
Vær oppmerksom blant annet på
crowding
akkomodasjon
nystagmus
skjeling
Hørsel
Det er viktig å avklare hvordan barnet
hører, og hvordan det bearbeider de
hørselsinntrykk det mottar. Innhent
informasjon om barnets historikk med
tanke på eventuelle ørebetennelser,
mandler og/eller polypper som kan ha
påvirket / påvirker barnets evne til å
utnytte hørselen for å motta informasjon,
lære og utvikle talespråk.

Taktil sans – berøringssans
– gir informasjon fra huden om
at du blir tatt på.
Berøringssansen er en nærsans der
huden på hele kroppen brukes, men den
omfatter også muskel- og bevegelsessansen (proprioseptiv sans). Berøring
danner utgangspunktet for kontakt og
emosjonell nærhet i de fleste mellommenneskelige relasjoner. Å berøre og bli
berørt er en viktig del av den emosjonelle
kontakten vi har med andre gjennom
samspill og kommunikasjon. Vurder
hvordan barnet oppfatter berøring som
for eksempel kroppskontakt eller å kjenne
på objekter. Hvordan liker barnet at du tar
på det; hardt og tydelig? Forsiktig?
Vestibulær og proproseptiv sans
Vestibulærsansen gir informasjon om
bevegelse, tyngdekraft, og balanse, og
samarbeider med proprioseptiv sans som
bidrar med å avgjøre sine egne kroppsdelers posisjon. Når barn med store
motoriske utfordringer skal samhandle
med miljøet kreves en viss motorisk
planlegging, men også fysisk tilrettelegging fra miljøet. Omgivelsene må kjenne
til hvordan motorisk støtte kan gis, slik at
barnet kan inneha så god kroppskontroll
og forståelse for egne bevegelser som
mulig. Det krever at dere som er sammen
med barnet kan noe om hvordan barnet
mottar informasjon gjennom kroppen, og
hvilke erfaringer det har med bevegelser
i ulike retninger, og mulighet for å «ta
kontroll» over egne bevegelser. Dette vil
være viktig med tanke på for eksempel å
betjene hjelpemidler.
Persepsjon
Ut over de rent tekniske målingene som
kan gjøres med hensyn til syn og hørsel,
bør barnets evne til å tolke sanseinntrykkene som kommer fra syn, hørsel og
kroppens andre sanser vurderes.
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Motorikk
Motorisk kontroll kan variere ut fra hvilken
posisjon barnet har, tidspunkt på dagen eller
hvilken situasjon barnet er i. For en del barn
vil det kanskje også være avhengig av hvem
de er sammen med, og det kan kreve både
ro, konsentrasjon og opplagthet. For alle
punktene under er dette viktige moment å ta
med i beskrivelsene.
Vurder barnets grov- og finmotoriske
forutsetninger for å kunne utføre
håndtegn, og vurder hvor presist det
utfører disse håndtegnene, peker på
bilder/symboler og betjener ulike former
hjelpemidler og tastatur.
Vurder barnets motorikk, med tanke på
dets mulighet for å kunne oppsøke og
delta i aktivitet.
Vurder hodekontrollen i ulike posisjoner.
Hvilke kroppsdeler har barnet kontroll
over?
Hvilke bevegelser har barnet kontroll
over?
Vurder ulike typer utgangsstillinger som
er egnet for barnet i ulike aktiviteter
(sitte, stå og ligge).
Hvordan kan barnet posisjoneres for at
det skal kunne delta i leken?
Hvordan kan barnet posisjoneres så det
skal kunne betjene ulike løsninger / delta
i samtaler / være sammen om noe?
Har barnet egnede hjelpemidler som
passer og gir god posisjonering?
Vær obs på at mange kognitive tester
stiller krav til motorikk.
Lær mer her: https://www.kunnskapsbanken.
net/posisjonering/kartlegging/
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Helse/somatikk
Her er eksempel på noen sentrale
områder som vil påvirke barnets
kommunikasjonsmuligheter:
kunnskap om barnets diagnose eller
tilstand
generell helsetilstand
sykdom
epilepsi
søvn
smerter
medisiner
ernæring
Grunnleggende
kommunikasjonsferdigheter
øyekontakt
bruker blikket
ser mot andres ansikt
smiler mot andre
delt oppmerksomhet
felles oppmerksomhet (visuelt, auditivt
eller taktilt)
årsak–virkning
tar tur motorisk eller med lyd
peker med blikk eller hånd
Kommunikasjonsinteresse
og samspill
interesse for kommunikasjon
henvender seg mot/til andre
Hvordan henvender barnet seg til deg?
nonverbal kommunikasjon (vær obs på
mimikk, gester, kroppsspråk og hvordan
det blir tolket)
verbal kommunikasjon
tar tur
starter samtale
holder samtale i gang
avslutter samtale
gir nok informasjon
ber om informasjon
kommenterer
viser humor
forholder seg ulikt til kjente og ukjente
kommunikasjonspartnere

Interesser / liker å holde på med / leke med / gjøre
Barn lærer og utvikler språk gjennom
lek og aktiviteter de interesserer seg for.
Det er derfor viktig å kartlegge barnets
interesser. Det kan være grunnlag for å
utvikle språkferdighetene og tilrettelegge
for kommunikasjonsformer som er egnet for
barnet. Har barnet felles interesser med sine
jevnaldrende / andre i barnehagen/skolen?
Det kan danne grunnlag for samspill/
samhandling.
aktivitet
leker
bøker
film/tv/YouTube
mat
drikke

Motivasjon
til å uttrykke seg
for å delta
for å ikke gi seg
har ulike kommunikasjonsstrategier

Språk
Impressive språkferdigheter
Hva forstår barnet av kroppsspråk,
gester og mimikk?
Hva forstår barnet av ord
Ekspressive språkferdigheter
Hva/hvor mye forstår du av hva barnet
sier?
Hvordan er barnets bruk og forståelse av språk sett i forhold til barn
uten kommunikative og motoriske
utfordringer?

Kognisjon
Innen området kognisjon er det også mange
delmomenter vi må finne ut av. Under er det
listet opp kognitive ferdigheter som påvirker
og har betydning for kommunikasjon og
språkutvikling. Det er viktig å finne ut mer
om de ulike faktorene, både gjennom klinisk
observasjon, samtaler med omgivelsene og
standardisert kognitiv kartlegging.
hukommelse
våkenhet
regulering
avledbarhet
minne
oppmerksomhet
konsentrasjon
planlegging
evne til å lære
resonnering
evne til å bearbeide informasjon/
sanseinntrykk
prosesseringshastighet
problemløsning
organisering
arbeidstempo
visuospatiale evner
språkferdigheter

Kjeve/munn/pust
pust
kontroll på vokalisering
sikling
spising

27

Mulige tiltak i oppstarten
I denne oversikten viser vi eksempler på hvilke tiltak det kan være
formålstjenlig å starte med. Listen må sees i sammenheng med «Veilederen»,
inkludert sjekklister for kartlegging og observasjon av barn og miljø.

Beskrive nåværende kommunikasjon
Barn med store motoriske vansker vil ha en
atypisk kommunikasjonsform som følge av
sine motoriske utfordringer. Det kan medføre
at foreldrene opplever det som vanskelig å
forstå barnets signaler og hva det forsøker
å uttrykke. Det kan igjen påvirke samspillet
mellom barnet og foreldrene.
Observer barnet i ulike daglige
situasjoner.
Kartlegg barnets kommunikasjon
gjennom å benytte for eksempel SVKS/
IPCA og CDI.
Fyll ut «pragmatisk profil».
Lag kommunikasjonspass som beskriver
både barnets kommunikasjon og språkmiljøets tolking og respons.

Grunnleggende kommunikative
ferdigheter
Observer hva barnet mestrer av grunnleggende kommunikative ferdigheter, som
for eksempel at det
gir øyekontakt
ser etter bevegelige gjenstander
og leker
ser mot andres ansikt
smiler mot andre
kan ha delt oppmerksomhet
kan ha felles oppmerksomhet (visuelt,
auditivt eller taktilt)
forstår årsak–virkning
tar tur motorisk eller med lyd
peker med blikk eller hånd

Å leke
Det finnes mange måter å leke på, og det
finnes forskjellige typer lek. En fellesnevner
for all type lek er at den er motiverende i seg
selv; barnet leker fordi det har lyst. I leken
kan barnet være i en slags vekselvirkning
mellom fantasi og virkelighet. Barnet utforsker og erfarer verden.
Hvilke leker gjør dere sammen?
Hvordan leker dere?
Hvilken tilrettelegging skal til for at
barnet skal kunne delta?
Hvilke muligheter har barnet for å delta i
lek med andre barn?
Har barnet tilgang på ordene det trenger
i leken?
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Bevisstgjøre på å «høre inne i hodet»
Vi snakker om å høre lyden/ordene inne
i hodet.
Lære å uttrykke JA og NEI
https://www.statped.no/ask/
opplaringspakker/betjening-av-kommunikasjonslosninger/
janei/
Lage signal for
«Jeg vil si noe» / «Jeg har noe jeg vil si»
Finn en måte som fungerer som barnets
signal for at han eller hun vil si noe. Det
kan være å løfte på hånden, se mot noe,
lage en spesiell lyd eller annet. Alle må vite
hva barnets signal er, og følge det opp.
Barnet må kunne mestre å benytte signalet
uavhengig av situasjon/omstendigheter.

Introdusere bruk av konkreter
for å gjøre valg
Vil du leke med dukke (vise), eller rangle
(vise)?
Barnet svarer ved å
A: se på gjenstanden det vil ha
B: lære at det blir spurt om begge etter
at de er presentert – DUKKE: JA/NEI?,
«NEI», RANGLE: JA/NEI, «JA»
Innfør mulighet for å si «Noe annet».

Ha søkelys på utgangsstillinger
Motorisk kontroll kan variere ut fra hvilken
posisjon barnet har, tidspunkt på dagen eller
hvilken situasjon barnet er i. For en del
barn vil det kanskje også være avhengig
av hvem de er sammen med, og det kan
kreve både ro, konsentrasjon og opplagthet.
Utgangsstilling er ingen aktivitet i seg selv,
det er en nødvendig tilrettelegging for at
barnet skal kunne være en aktiv deltaker.
Vektlegg hvilken tilrettelegging som skal
til for å delta i ulike typer aktivitet. Det
kan være liggende, sittende og stående
utgangsstillinger.
Hvordan legge fysisk til rette for at
barnet kan delta, kommunisere og lære.

Introdusere enkle symbol
kategorier
enkle ord
Se www.statped.no/ask
Introdusere øyepeketavler
https://www.statped.no/ask/
opplaringspakker/betjening-av-kommunikasjonslosninger/
oyepeking/

Introdusere «Språk for handling»
Språk for handling er en strategi å benytte
for å kunne få erfaringer i verden selv
om man ikke gjennomfører dem i praksis
selv. Ved å bruke sin uttrykksform skal
barnet som bruker ASK, få noen andre til å
gjennomføre en praktisk oppgave. Det kan
handle om alt fra å dekke bordet til å klippe
ut julepynt.
https://www.statped.no/ask/opplaringspakker/tilrettelegging-av-fag-og-aktiviteter/
sprak-for-handling/
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Introdusere bokstaver og bokstavlyder
Barnet har tilgang på alfabetet i sitt
kommunikasjonsoppsett, det blir snakket om
bokstaver og bokstavlyder, og å lese bøker
er en viktig aktivitet.
www.statped.no/ask
Introdusere tall, retninger, størrelser og
andre matematiske begrep
Barnet har tilgang på tall, størrelser og
former i sitt kommunikasjonsoppsett, og det
blir gitt muligheter for å leke med retninger,
posisjoner, retninger, tall med mer i det
daglige.
www.statped.no/ask
Prøve ut bryterstyrte leker
Søk om hjelp til dette fra NAV HMS.
Prøve ut bruk av step, eller step-by-step
Dette gir muligheten til å stille spørsmål
som:
Hva er det?
Hvorfor det?
Hva betyr det?
Hvem er det?
Det gir også muligheten til å kunne delta i
samlinger, ha oppgaver i barnehagen.
Bestefar heter Odd.
Jeg har blå.
Nå er det ryddetid.
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Søke om utprøving av teknologiske
løsninger fra NAV hjelpemiddelsentral
http://www.kunnskapsbanken.net/
kommunikasjon/soke-om-hjelpemidler/
Introdusere øyepekebok
www.statped.no/godask
Lek med øyestyring
for å synliggjøre årsak–virkning
for å lære betjening
for å leke med lyder
for å bli kjent med bokstaver
for å finne fram til ord og få noe til å skje
Bevisstgjøring med tanke på
kommunikativ kompetanse
Vi fokuserer på alle de kommunikative
kompetanseområdene. https://www.statped.
no/ask/kommunikativ-kompetanse/
operasjonell kompetanse
strategisk kompetanse
lingvistisk/språklig kompetanse
sosial kompetanse
psykososial kompetanse

31

Denne veilederen løfter frem og belyser utfordringer,
og tiltak med god empirisk effekt for gruppen barn
med omfattende motoriske vansker og behov for
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
livet ut. ASK handler om å kommunisere på andre
måter enn via talespråk. ASK blir barnets språk og
måte å uttrykke seg på, og er helt nødvendig for
barnets språklige, sosiale og faglige utvikling.
Tema i veilederen er nyttige for foreldre/foresatte,
arbeidslag og ulike veiledere som møter barn med
utfordringer knyttet til kommunikasjon. Eksempel på
tema som blir tatt opp i veilederen er kommunikasjon
og samspill, kommunikasjon- og språkutvikling,
felles oppmerksomhet og uttrykksformer. Bakerst
i veilederen ligger sjekklister med eksempler på
kartlegging og konkrete forslag til tiltak.
Innholdet i veilederen vil være relevant for alle som
skal gi tjenester innenfor ASK-området.
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