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Innledning. 
 
På Nordvoll skole og autismesenter er opplæringsområdet kommunikasjon en overordnet og 
integrert del av elevenes opplæring. 
 
Dette heftet innholder følgende artikler og verktøy: 
1.  Grunnlaget for kommunikasjonsutvikling hos vanlige barn og barn med  
      autismespekterforstyrrelser. 
2. Hvordan fremme funksjonelle språk- og kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme. 
3. Kommunikasjonskompetanse 
4. Idèbank 
5. Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring 
 
Dette heftet om kommunikasjon er et av flere hefter i Nordvoll skoles dokumentsamling. 
Kommunikasjon er grunnleggende for alt samspill og interaksjon mellom mennesker.  Hvis 
kommunikasjonsevnen og språkferdighetene er dårlige, forringes livskvaliteten for alle.  For 
mennesker med autismespekterforstyrrelser (heretter ASF) er det å forholde seg til andre, 
inkludert det å kommunisere, en stor utfordring uansett intellektuelt nivå.  Mange utvikler 
ikke talespråk, mens andre, som utvikler et tilsynelatende korrekt språk, likevel sliter med å 
bruke det på en måte som sikrer god kommunikasjon. 
 
Vårt utgangspunkt er at hvis det er et kommunikasjonsproblem mellom to mennesker er dette 
et felles problem og at det er den sterkeste kommunikasjonspartners ansvar å gjøre noe med 
det.  Det vil i praksis si at det ikke bare er personen med ASF som har et problem og som 
trenger opplæring, men at også vi må endre vår måte å forholde oss til denne personen på og 
se nøye på hvordan vi tilrettelegger for at kommunikasjon skal kunne oppstå. 
I sjekklisten brukes begrepet rettigheter fordi vi mener at alle har rett til å bli forstått og  
utvikle sine kommunikasjonsferdigheter. 
Tilpasset kommunikasjonsopplæring forutsetter god kartlegging.  Nordvolls pedagogiske 
profil er at det er egenskaper hos elevene som styrer valg av mål og metoder.  
 
Kommunikasjonsheftet består av tre selvstendige artikler om kommunikasjon, samt et 
kartleggingsverktøy. 
Den første artikkelen er skrevet av Anne Marie Endresen.  Den handler om det 
utviklingsmessige grunnlaget for å kunne kommunisere med andre mennesker.  Her sies noe 
om normalutviklingen på tidlige utviklingstrinn og deretter settes fokus på hva mennesker 
med ASF har problemer med på dette området.  Til stutt presenteres noen forslag til hva som 
kan gjøres for å hjelpe barna med ASF i gang med kommunikasjon. Artikkelen handler mer 
om hvordan voksne hjelpere kan bli bevisst egen atferd og måte å kommunisere på, enn om 
barnas ferdighetslæring.  
 
Den andre artikkelen er skrevet av Berit Eide.  Denne artikkelen omhandler språk- og 
kommunikasjonsproblemer forbundet med ASF, og hvordan man kan tilrettelegge for 
utvikling av funksjonelle kommunikasjonsferdigheter hos barn med ASF som ikke utvikler 
språk til forventet tid og på normal måte. Artikkelen er basert på en forståelse av at 
kommunikasjon og språk utvikles i et samspill hvor målet er å skape felles mening, og at den 
mest effektive kommunikasjonsopplæringen er den som tar utgangspunkt i barnets eget 
initiativ og interesser. Fordi svært mange barn med ASF ikke utvikler et funksjonelt talespråk, 
vil opplæringen ofte innebære bruk av andre kommunikasjonsformer, som håndtegn eller 
grafiske tegn, enten som et alternativ til eller et supplement til tale. 
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Den siste artikkelen er skrevet av Torill Fjæran.  Artikkelen tar opp tema som hva 
kommunikasjonens intensjoner kan være, hva som ligger i begrepet 
kommunikasjonskompetanse, hva personer med autismespekterforstyrrelse (ASF) har vansker 
med i forhold til dette og hvordan vi kan jobbe for å hjelpe dem å bedre sin 
kommunikasjonskompetanse. Kartlegging av kommunikasjonskompetanse nevnes også. 
Artikkelens hovedbudskap er bevisstgjøring av kompleksiteten i kommunikasjon, som må få 
følger for hvordan vi, som hjelpere og opplæringspersonell, skal forholde oss og legge opp 
undervisningen for personer med ASF. 
 
Etter den siste artikkelen følger en idèbank, satt sammen av Torill Fjæran og Ellen Gjesti. Her 
presenteres noen av de kommunikasjonshjelpemidlene som er mest i bruk ved Nordvoll skole, 
i tekst og bilder. Idèbankens formål er å konkretisere og eksemplifisere hvordan hjelpemidler 
og tilrettelegging kan se ut i forhold til kommunikasjon for personer med ASF. 
 
Til slutt blir sjekklisten for kommunikasjonsopplæring presentert. 
I perioden 1998-2000 hadde Nordvoll kommunikasjon som satsingsområde.   Erfaringene fra 
det arbeidet resulterte i et kartleggingsverktøy som består av følgende: 
 
1. Ramme for kommunikasjonsopplæring 
2. Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring.  
    Del 1 er ment å gi en overfladisk oversikt over elevens funksjonelle kommunikasjons- 
            kompetanse.  Etter utfylling av del 1 kan man gå mer i dybden ved hjelp av   
    Del 2 og eventuelt andre kartleggingsverktøy for kommunikasjon. 
3.  Sjekkliste for evaluering.  
 
Sjekklistene tar utgangspunkt i et sett grunnleggende rettigheter fra The National Joint 
Committee for Communication Needs of Severe Disabilities (1992).  Under de enkelte 
rettigheter har personalet foreslått forskjellige relevante spørsmål for å sjekke at den enkelte 
rettighet er oppfylt. 
 
Sjekklistene er ment til bruk i forkant av utarbeidelse av IOP. 
Sjekklisten for evaluering har også tatt utgangspunkt i de momentene som personalet mener er 
viktig for å se om kommunikasjonsopplæringen har vært vellykket.  Den skal brukes som et 
tillegg til evaluering av de enkelte delmål i forbindelse med utarbeidelse av halvårsrapportene. 
 
Sjekklistene skal være et utgangspunkt for refleksjon og diskusjoner om hva eleven trenger av 
kommunikasjonstiltak.  Evalueringer er med på å gi gode begrunnelser for valg av videre mål.  
De to sjekklistene må derfor sees i sammenheng.  De refleksjonene og diskusjonene som 
oppstår i gjennomgangen av sjekklistene vil videreutvikle og påvirke de langsikte mål som 
blir satt for eleven.  
 
 
 
  
 
August 2005. 
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Grunnlaget for kommunikasjonsutvikling hos vanlige barn og 

barn med autismespekterforstyrrelser 

Anne Marie Endresen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forutsetning for å kunne ha en meningsfull dialog med andre er at vi kommuniserer om 

samme emne. Dette forutsetter et felles fokus, noe barn med autismespekterforstyrrelser 

(heretter ASF) har problemer med. Dette og andre problemer med tidlig samspill får store 

konsekvenser både for barnas kommunikative, sosiale og kognitive utvikling. Det kan derfor 

være nyttig å vite noe om hva som er normal utvikling på dette området og akkurat hva barna 

med ASF har problemer med.  

 

Artikkelen tar for seg noen sider ved dette tidlige samspillet, hvorfor barn med ASF får 

problemer med det og hvordan dette påvirker deres utvikling. 

Til slutt blir det pekt på hvilke konsekvenser denne kunnskapen kan få i forhold til å legge til 

rette for felles oppmerksomhet og gjensidig kommunikasjon1. 

 

Spebarn anses i nyere forskning for å være predisponert for samhandling med andre2. 

Allerede fra fødselen er de kompetente medspillere som påvirker miljøet rundt seg. 

Foreldrene på sin side overfortolker, dvs. tillegger barnets handlinger mening som de reagerer 

                                                           
1 Gjensidig kommunikasjon brukes her for å markere en forskjell fra instrumentell kommunikasjon, som   
utenatlærte svar på standardspørsmål 
2 Martinsen, 1992, , Hobson 1997, Mundy&Neal 2001 m.fl. 
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på. Foreldrene reagerer instinktivt på barnets oppførsel og etter hvert danner barnets signaler 

og foreldrenes reaksjoner et mønster. Selv små avvik hos barnet kan forstyrre dette mønsteret. 

 

Noen sider av det tidlige samspillet: 

 

Våkenhetstilstander (states)3:  

1. Dyp søvn, barnet er på sitt laveste aktivitetsnivå 

2. Lett søvn  

3. Våken inaktiv tilstand, bruker synet mye, er mottagelig for sosiale innspill                                                 

4. Våken aktiv tilstand, mer egenaktivitet som voksne kan reagere på 

5. Gråt, barnet er på sitt høyeste aktivitetsnivå 

 

Til hver våkenhetstilstand hører også et sett med aktiviteter som observeres ofte. Ulike grader 

av våkenhet gir ulike grader av tilgjengelighet for samspill og barnets atferd får direkte 

kommunikativ betydning ved at de voksne  reagerer forskjellig på den. 

Det sosiale smilet er knyttet til tilstand 3. Det bryter sakte frem, etter en periode med ansikt til 

ansikt samspill. I tilstand 4 er det vanlig at barnet beveger armer og bein mye. Dette tolkes 

gjerne av omgivelsene som om barnet er aktivt interessert i det som foregår.  

Skiftene mellom de forskjellige tilstandene er i begynnelsen biologisk styrt, men allerede i 2-3 

måneders alder begynner en viljestyring og regulering som anses å være en viktig milepæl i 

den kommunikative og sosiale utviklingen. Denne reguleringen gjør det lettere å lede barnets 

oppmerksomhet, ansikt til ansikt samspill blir lengre og man utvikler ritualer. Barna tilpasser 

seg dessuten lettere de voksnes døgnrytme og kan holde på oppmerksomheten når noe fanger 

interessen deres. 

Tilstand 5, gråt, er hos spebarn et uttrykk for enten positiv eller negativ opphisselse. Gråten 

blir vanligvis reagert på som om noe var galt, men avhengig av hva den voksne tror er galt 

blir reaksjonen forskjellig. Disse nyanserte reaksjonene gir barnet nyttige erfaringer med å bli 

hørt og overfortolket4 slik at læring fremmes. Når den voksne reagerer på gråten, gråter barnet 

i begynnelsen mer 5. Etter en stund gråter de imidlertid mindre, samtidig som de bruker mer 

av andre strategier for å kommunisere. 

                                                           
3 Carling, 1986 og Martinsen, 1992 
4 Tillagt en mening barnet antagelig ikke bevisst prøvde å kommunisere 
5 Martinsen, i ”Forutsetninger for kommunikasjon med døvblindfødte” 1992 
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Smil er i begynnelsen også nokså diffuse, men voksne overfortolker og barnet lærer av 

erfaring hvordan smilet blir oppfattet slik at de etter hvert kan bruke det bevisst. Det første 

sosiale smilet henger nøye sammen med øyekontakt og ansikt til ansikt samspill i våken 

inaktiv tilstand. Atferd som henger sammen med disse våkenhetstilstandene danner altså 

grunnlaget for samspillet de første månedene. 

 

Kontaktsyklusen i tidlige samspill6 

Kontaktsyklusen styres av at barnets atferd er regelmessig og ofte rytmestyrt og at moren 

tillegger atferden mening. For eks tar spebarnet som eneste pattedyr, pauser i diingen. Da 

rugger moren lett på det, som for å få det i gang igjen. I virkeligheten fører ikke dette til at 

barnet drikker mer eller bedre, men det fyller pausene og den første spiren til turtaking er 

etablert. Dette skjer nærmest instinktivt og viser at barnet har en atferd som bidrar sterkt til at 

det får den stimuleringen det trenger. Tidlige samspill kan deles opp i 4 faser: 

 

1. En mottagende fase (impressiv) 

Barnet tar inn sanseinntrykk, fortrinnsvis synsinntrykk, men også lyder, berøring og lukt 

 

2. En bearbeidende fase 

Fordi spedbarnets hjerne er umoden bruker den lang tid til å bearbeide inntrykk. Hvis barnet 

ikke får denne tiden før den voksne fortsetter, kan det bli overstimulert og stresset. Både barn 

og voksne har ”forventninger” om disse tidsbolkene innebygd og det viser seg at bare små 

avvik her kan få konsekvenser for samspillet. 

 

3. En uttrykkende fase (ekspressiv) 

Barnet ”svarer” med lyder og bevegelser 

 

4. En pausefase  

Barnet har i begynnelsen ikke regulert sin evne til å regulere opphisselse og samspillet kan 

etter en stund lett oppleves som for intenst. Da tar barnet en pause ved å snu hodet bort eller 

gjespe, for deretter å snu seg tilbake og se på den voksne. Dette er voksne predisponert for å 

forstå, selv om det selvfølgelig varierer hvor sensitive vi er. 

 

                                                           
6 Carling 1986 
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Etter hvert kan samspillet ha mange ledd og utvikle seg til en slags dialog der man tar tur.  

Den voksne styrer ved å ta utgangspunkt i barnets initiativ og tillegge dette mening. Voksne 

imiterer også barnet. Mot slutten av første leveår begynner det å bli mer gjensidighet i 

imiteringen og barnet utvikler forventninger til gjensidigheten og turtakingen i dialogen. 

”Gi og ta” leker utvikler også gjensidighet. I begynnelsen har mor begge rollene, men etter 

hvert lærer barnet sin rolle. Det strekker fram hånden med leken og forventer at den voksne 

skal ta i mot, si ”takk takk” og deretter levere leken tilbake. I disse situasjonene lærer barnet 

ved at den voksne reagerer umiddelbart på det barnet er opptatt av. 

 

Utvikling av oppmerksomhet 

I begynnelsen fanges barnets oppmerksomhet vilkårlig av lys og lydkilder og det snur seg mot 

kilden uten å være seg bevisst at det gjør det. Etter hvert blir barnet mer utvelgende. Hjernen 

utvikler gradvis mekanismer som gjør barnet i stand til å sile ut de inntrykkene det i enhver 

situasjon har behov for. Frem mot 6 måneders alder er barn mest opptatt av visuelle 

forandringer. Den voksne følger oppmerksomheten til barnet og kommenterer det barnet ser 

ut til å ha fokus på.  

Etter hvert lærer barna, i samarbeid med den voksne, å rette oppmerksomheten mot 

gjenstander og aktiviteter og bli bevisst på at de gjør det. Den voksne legger til rette for feilfri 

læring dvs. læring som er tilrettelagt slik at barnet alltid opplever å mestre. Man kan se dette 

som om den voksne bygger et stillas rundt barnets skiftende oppmerksomhet slik at barnets 

handlinger gis mening og dets evne til oppmerksomhet økes og blir mer variert.  

Dette kan kalles den naturlige strukturen.7 

 

Gjenkjenning av følelser hos seg selv og omsorgsgiver 

Fra 7-9 måneder gjenkjenner barnet i økende grad følelsesuttrykk hos seg selv og også hos 

omsorgspersonene. Voksne toner seg inn på barnets følelsesmessige bølgelengde og setter ord 

på følelsen samtidig som de bruker stemmen forskjellig ettersom hvilken følelse de speiler 

tilbake til barnet. Følelsen kan også speiles tilbake med lyder og bevegelser8 I denne fasen er 

betydning av øyekontakt, smil og mimikk svært viktig. 

Via ord, stemmeleie, stemmeintensitet, mimikk og sang kan omsorgspersonen støtte opp om 

og tydeliggjøre de følelsene barnet viser og på denne måten får de en felles referanseramme 

                                                           
7 Martinsen, 1992 
8 Stern, 2003 
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for følelser. Det å gjenkjenne følelsesuttrykk gir holdepunkter for å forstå hvorfor andre 

mennesker handler som de gjør. Lenge før barnet oppfatter ordene som merkelapper for 

følelser, opplever det et nonverbalt fellesskap rundt dette som fører til trygghet og tilknytning 

til de nærmeste. I følge Daniel Stern er dette også en av flere forutsetninger for å utvikle det 

han kaller et subjektivt jeg eller forståelsen av at ”jeg” er en person atskilt fra og annerledes 

enn andre.9 

 

Felles oppmerksomhet 

Definisjoner: 

Definisjonen på den mentale kapasiteten det er å ha felles oppmerksomhet er ikke entydig. 

Noen ser den som sluttmålet i en lang prosess, mens andre ser den som begynnelsen, en 

forutsetning for utvikling av både sosiale ferdigheter, forståelse, kommunikasjon og språk. 

Her er to definisjoner av henholdsvis L. Smith og S.v Tetzchner: 

 

(Felles oppmerksomhet er)”En kapasitet til samtidig å være oppmerksom både på en person 

og et objekt som den andre personen også er oppmerksom på”10 

 

(Felles oppmerksomhet er)”Det at to eller flere individer er oppmerksomme på det samme og 

er seg bevisst at de(n) andre også er det.” 11 

 

Det kan være vanskelig å måle om begge er klare over at de har felles oppmerksomhet. Derfor 

kan det være hensiktsmessig å se på hvordan dette gir seg utslag i handling. 

 

Felles oppmerksomhetsatferd 

Utviklingen skjer vanligvis i denne rekkefølgen: 

 

1. Barnet deler andres oppmerksomhet over noe her og nå og skifter mellom å se på 

tingen og den andre personen (blikkalternering) 

 

2. Barnet følger andres initiativ til felles oppmerksomhet ved å se dit den andre peker 

eller følge den andres blikk 

                                                           
9 Stern, 2003 
10 Smith, Powerpoint presentasjon, 2005 
11. Tetzchner, i ”Barns språk”, 1993 
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3. Barnet tar selv initiativ til felles oppmerksomhet ved å peke eller ved blikkalternering. 

Sjekker om den andre ser samme sted. 

 

Hensikten med å ta initiativ til felles oppmerksomhet kan deles i to: 

 

Styrende kommunikativ gest/handling (protoimperativ) der hensikten er å få noe eller få 

den andre til å hjelpe en med noe. Eks. barnet strekker opp armene for å bli løftet eller peker 

på noe for å få det. Den andre personen brukes som et instrument for å oppnå noe. Dette 

forutsetter en forståelse av at den andre er eller kan bli oppmerksom på det samme som 

barnet, men sosialt samspill er ikke motivasjonen.  

 

Sosialkommunikativ gest/handling (protodeklarativ) der hensikten er å vise frem noe for å 

dele en opplevelse eller få en kommentar. Eks. barnet peker på den nye bilen sin, ser på den 

voksne, smiler til den voksne og ser på bilen igjen. Dette gjentas gjerne noen ganger. Senere 

vil barnet rekke frem tingen for å vise den frem (se bildet) eller peke på den. Barnet kan også 

påkalle den voksnes oppmerksomhet fordi det vil bli sett eller for å vise noe det har lært seg. 

 

 

 

Stadier på vei mot felles oppmerksomhet12 

 

1. Tilstandsregulering 

Det er en milepæl når barnet begynner å kunne regulere sine forskjellige våkenhets tilstander 

fordi dette gjør det enklere for dem å forholde seg til andre mennesker og omgivelsene. 

Se avsnittet om våkenhetstilstander. 

 

 

                                                           
12 Hansen,1991 
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2. Samspill mellom to personer (dyade eller primær intersubjektivitet) 

Det som særpreger dyaden er at oppmerksomheten er på hverandre. Det er samspillet mellom 

to personer som er viktig. De stadiene vi har vært innom hittil har handlet mest om dette. 

 

 

3. Overgangsfase 

I 7-8 måneders alder blir barnet i en periode mindre opptatt av disse personlige samspillene og 

mer opptatt av gjenstander og egen utforsking av disse. Ennå klarer det ikke å koordinere 

oppmerksomheten slik at det både kan ha oppmerksomheten på gjenstanden og 

omsorgspersonen. De voksne vil uansett prøve å gjenopprette samspillet, nå ved hjelp av 

gjenstander som de viser, leker med og gjemmer.  

 

4. Samspill med felles fokus om noe utenfor dyaden (triade eller sekundær 

intersubjektivitet) 

Fra ca. 9 måneder begynner barnet gradvis å samkjøre sin interesse for ting og hendelser med 

sin interesse for andre mennesker. På denne tiden begynner de å kunne ha felles fokus rundt 

gjenstander. Etter hvert utvides dette til hendelser man er sammen om. På dette stadiet kalles 

felles oppmerksomhet ofte sekundær intersubjektivitet. Modellen viser to personer i en 

triadisk episode der de samtidig har sin oppmerksomhet rettet mot hverandre og boksen de 

begge fokuserer på. Begge vet at også den andre har sin oppmerksomhet rettet mot boksen: 

 

Sekundær intersubjektivitet er en gradvis prosess som utvikles videre hele livet.  
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Sosial referering 

Dette innebærer at barnet tilpasser egen atferd på bakgrunn av tilgjengelige signaler fra den 

voksne. Fordi barnet har lært seg uttrykk for et følelsesrepertoar det har felles med den 

voksne, bruker det den voksnes kroppsspråk som ledesnor. For eksempel kan barnet se ut til å 

tenke: ”Ser den voksne redd ut i denne nye situasjonen? Bør jeg være redd? Nei, den voksne 

ser helt avslappet ut. Da er det nok trygt”. Før barnet er et år begynner det å se på den voksnes 

ansikt for å oppnå felles oppmerksomhet og for sosial referering. 

Sosial referering forutsetter en opplevd usikkerhet hos barnet, tillit til omsorgsgiver og 

erfaring med at ”svaret” nesten alltid er riktig. 

I denne alderen søker barnet også den voksnes ansikt for å få svar på den voksnes hensikt. 

Eks. Et barn (ca.10 måneder) og en voksen sitter i sofaen og ser sammen på en billedbok. 

Plutselig legger den voksne hånden over hele siden i boka. I stedet for å se på hånden, evt. 

prøve å fjerne den, ser barnet umiddelbart opp på ansiktet til den voksne som for å finne 

forklaringen der.13 

 

Turtaking 

Turtaking eller turskifte vil si at barnet kan gjøre eller si noe og deretter vente på at 

samværspartner skal si/gjøre noe. På det enkleste nivået dreier det seg kun om å gjøre/si noe 

annenhver gang. Dette kan til en viss grad læres mekanisk. For å overføre dette til en reell 

dialog må imidlertid barnet ha en forståelse av at den andre kan ønske å gjøre/si noe annet enn 

barnet selv og deretter må barnets neste bidrag stå i forhold til det som kom fra partneren.  

 

Kommunikative funksjoner 

Det vi kan se fra det foregående er at forskjellige kommunikative funksjoner/ hensikter 

beherskes lenge før barnet har lært å snakke. Her kan nevnes: 

- Opprette kontakt 
- Opprettholde nærhet/kontakt 
- Styre den andres oppmerksomhet for å få noe 
- Styre den andres oppmerksomhet for å dele en opplevelse / eller et inntrykk 
- Kommentere en ting, person eller opplevelse 
- Dekke grunnleggende behov 
- Protestere 

Etter hvert lærer barnet å snakke, ved å imitere og aktivt bearbeide språklige elementer. 

 

                                                           
13 Eksempel fra en video vist av Synnve Schjølberg på et seminar om Felles oppmerksomhet, 2003 
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Hvilke problemer har barn med ASF i forhold til tidlig utvikling av 

kommunikasjon? 

 

Allerede i forbindelse med ammingen erfarer mange foreldre til barn som siden får en ASF 

diagnose at det er vanskelig å få til en god rytme og samspill med barnet.  

I motsetning til vanlige barn har ikke disse barna en atferd som sikrer at de får den stimulering 

de trenger. Mange av barna er passive. Lite aktivitet gir færre holdepunkter som de voksne 

kan reagere på og barnet får dermed mindre stimulering. Mange barn med omfattende 

funksjonshemninger lærer seg seint å regulere våkenhetstilstander og dette forsterker de 

vanskene barnet har med å lære fra miljøet14 

 

Barn som er svært urolige og med mange og kaotiske initiativ er også vanskelige å følge opp 

på en måte som de kan dra nytte av. Begge deler fører altså til at de voksne får få 

holdepunkter til å tolke barnets behov. 

 

Barn med ASF har også problemer med oppmerksomhetsregulering. Problemene kan, i følge 

Sigman og Capps15  skyldes at barna bruker andre deler av hjernen til å regulere 

oppmerksomheten. Alle inntrykkene kommer inn og må aktivt sorteres før de kan tolkes. 

Barna mangler mer eller mindre den utsilingsmekanismen som gjør at antall inntrykk som når 

frem til bevisstheten blir overkommelig. Overbelastning av systemet blir lett resultatet. 

Sigman og Capps16 mener barn med ASF prøver å bearbeide alle inntrykk for å kompensere 

for denne manglende reguleringen. Dette krever naturligvis at de må bruke mer av sin 

kapasitet på å tolke inntrykk enn det vi andre trenger å bruke og dette er svært 

energikrevende.  

På den annen side eller kanskje som en beskyttelse, ser vi at barn med autisme er 

overselektive i persepsjonen. De får ikke med seg helheten, men fokuserer på detaljer. 

Barn med ASF har også problemer med å flytte oppmerksomheten fra en ting/hendelse til en 

annen og til å være oppmerksom på to ting samtidig.  

Øyekontakt som er så vesentlig i fremveksten av følelsesregulering og en bevissthet om seg 

selv som selvstendig individ, er ofte annerledes hos barn med ASF. Enten ser de ikke folk i 

øynene eller de stirrer, men tilsynelatende uten å hente noe informasjon fra det de ser.  

                                                           
14 Martinsen 1992 
15 Sigmann og Capps 1997, i Tamnæs, 2004 
16 Sigmann og Capps 1997, i Tamnæs, 2004 
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På grunn av disse problemene som i stor grad skyldes det organiske utgangspunktet barna er 

født med, sanker de færre erfaringer i sosialt samspill og kulturell læring enn andre. Deres 

utvikling av trygge gode relasjoner til andre mennesker og opplevelsen av forskjellen på seg 

selv og andre blir skadelidende. Dette fører også til manglende følelsesregulering og 

problemer i forhold til felles oppmerksomhet. 

 

Sosial referering er også forsinket og annerledes fordi de verken har forstått sitt eget behov for 

hjelp til å tolke det som skjer eller at de overhodet kan få hjelp til dette.  

 

Det som vedblir å være et stort problem for barn med ASF er forståelsen av /ønsket om å dele 

opplevelser med andre. De peker sjelden og bruker sjelden blikket for å vise hva de er opptatt 

av. Manglende peking eller annen måte å indikere felles oppmerksomhet på, anses nå som et 

mulig tidlig tegn på autismespekterforstyrrelser. 

De fleste utvikler etter hvert nok forståelse av sin evne til å påvirke til at de kan styre den 

voksnes oppmerksomhet i mer eller mindre grad for å oppnå noe. Men selv dette kan i noen 

tilfeller være en mekanisk læring av årsak/virkning. Barna kan for eksempel erfare ”Når jeg 

strekker meg etter leken kommer noen og løfter den ned” uten at en relasjon til den voksne 

kommer inn i bildet. 
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Hva skyldes problemene? 

 

Blant forskere er der i dag stor enighet om at ASF skyldes forstyrrelser i hjernens funksjon. 

Likevel setter forskjellige forskere søkelyset på forskjellige aspekter ved dette og er til dels 

uenige om hva som ligger i bunn og forårsaker de andre symptomene. Her vil jeg bare kort 

nevne 4 slike retninger og hva de mener er hovedårsaken til ASF og problemer med felles 

oppmerksomhet. Ettersom ASF er en komplisert utviklingsforstyrrelse er det nyttig å kjenne 

til mange innfallsvinkler. Det gjenstår mye forskning før man har funnet noe endelig svar på 

årsakene til ASF. 

 

Kognitive teorier17 

 

1) ToM18 (Theory of mind  eller mentaliseringsevne).  

Mentaliseringsevnen er evnen til å reflektere over egne og andres tanker og følelser og forstå 

at andre har sine tanker og meninger som kan være forskjellig fra ens egne. Hvis denne evnen 

mangler helt eller delvis får man problemer med å danne metarepresentasjoner, dvs. reflektere 

over de erfaringene man gjør seg. Problemer med felles oppmerksomhet kan ses som en 

forgjenger til eller et resultat av manglende ToM. 

 

2) Problemer med eksekutivfunksjonen (utførelsesfunksjon) 

Manglende evne til å sette seg selv i gang med en oppgave, planlegge og gjennomføre 

handlinger delvis pga. problemer med å skifte fokus. Manglende fleksibilitet. Disse 

problemene (1og 2) gir store forståelsesvansker også hos mennesker med ASF og høy 

intelligens. Les mer i Nordvolls hefte om sosiale historier. 

 

Følelses/tilknytningsteorier 

 
Antatt medfødt svikt i evnen til å forstå følelser. En slik svikt gjør at det for barnet blir 

uinteressant hvor den andre har sin oppmerksomhet. Det blir vanskelig å danne et subjektivt 

jeg som kan forstå at andre også har et jeg.19 

                                                           
17 Denne måten å sette opp de forskjellige teoriene på er hentet fra Tamnæs’ artikkel 2004 
18 Representert ved bl.a Baron-Cohen(1995) og Frith(1994) i Tamnæs 2004 
19 Hobson, (1993) er en talsmann for dette synet 



 16 

Oppmerksomhetsteorier 

Problemer med å fokusere på helheten og det mest relevante i en situasjon. Felles 

oppmerksomhetsproblemer pga. begrenset oppmerksomhetskapasitet20 

 

Forskningen på området tidlig kommunikasjon hos barn med ASF er basert på intervjuer med 

foreldre samt videoopptak av spebarn og småbarn man er kommet i kontakt med og har 

karakterisert som risikobarn. Av denne gruppen har det vist seg at svært mange med de 

problemene som beskrives her, siden har fått en diagnose innen autismespekteret21. Grunnen 

til at man ikke har valgt ut barn som allerede har diagnose, er at diagnosen ofte settes relativt 

sent. 

 

Hva kan manglende felles oppmerksomhet få betydning for? 

 

”All sosial læring er avhengig av evne til å kommunisere med andre mennesker. Den 

grunnleggende kommunikasjonsvansken hindrer autistiske barn i en slik sosialisering. Den 

tidlige kommunikasjonssvikten får således konsekvenser for alle livsområder” 22 

 

Problemene barn med ASF har med den tidlige utviklingen av samspill og kommunikasjon 

øker altså faren for skjevutvikling. En del viktige konsekvenser kan være: 

 Barna blir lett under- eller overstimulert og lærer ikke det de skal 

 Sosiale relasjoner blir mangelfulle 

 De får problemer med å oppleve gjensidighet  

 De opplever sjelden samtaler som meningsfulle i seg selv og ser derfor ikke hensikten 

med dem. 

 De får problemer med refleksjon over egne og andres handlinger 

 Svake relasjoner til andre gir lite motivasjon for kulturell læring  

 

 

 

 

 
                                                           
20 Sigmund og Capps(1994) i Tamnæs, 2004 
21 Mundy og Neal, 2001 
22 Martinsen, 1990 
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Hva kan vi gjøre for å hjelpe? 

 

Det meste som er skrevet om felles oppmerksomhet er en beskrivelse av problemene og viser 

til teorier om mulige årsaker. Det vi trenger i hverdagen er å vite hva vi kan gjøre for å hjelpe 

barna videre i sin utvikling. Det er nå allment akseptert at barn med diagnoser innen 

autismespekteret har en medfødt sårbarhet som gjør at de utvikler seg annerledes enn andre 

barn. For å få en diagnose innen autismespekteret må et visst antall symptomer være til stede. 

Det betyr ikke at alle barn med disse diagnosene er like eller har like store problemer på alle 

områdene. Diagnosen gir oss en pekepinn. Deretter trenger vi en nøyaktig kartlegging av det 

enkelte barn for å kunne lage et fornuftig undervisningsopplegg som er bygget på egenskaper 

ved akkurat dette barnet. 

  

Vi vet at mange av barn med ASF etter hvert utvikler atferd som ikke er en nødvendig følge 

av den opprinnelige medfødte tilstanden. Det som blir vår oppgave er altså å finne metoder 

som kan hjelpe dem til delvis å hente inn noe av det de ikke har fått med seg og delvis å 

kompensere for de ferdighetene og den forståelsen de aldri vil kunne tilegne seg.  

Vi må med andre ord ha to tanker i hodet samtidig; hva kan akkurat dette barnet utvikle av 

ferdigheter innen kommunikasjon, på lik linje med andre barn og hvordan kan vi best 

kompensere for det han/hun fortsetter å ha problemer med.  

 

I disse dager er et forskningsprosjekt i gang blant norske 3-åringer med ASF diagnoser for å 

se hvor mye man kan lære dem av de ferdighetene og den bevisstheten som er nødvendig for å 

oppnå felles oppmerksomhet.23 

 

Kommunikasjon er noe som angår minst to parter og det er den mest kompetente 

kommunikasjonspartner som har hovedansvar for at kommunikasjonen fungerer.  

En vellykket kommunikasjon med barn med ASF handler altså mye om vår måte å 

tilrettelegge på og hvordan vi møter barnet. I hovedsak tenker jeg at gjensidig kommunikasjon 

er noe som oppstår ved god tilrettelegging og fornuftig voksenatferd like mye som noe barnet 

skal trenes opp til.  

 

                                                           
23 Prosjektet er i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse v/ Anett Kaale, Eili Sponheim og Lars 
Smith. Det startet i januar 2005 
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Barnet trenger hjelpemidler til kommunikasjon og der er mange delferdigheter det er nyttig å 

trene direkte på. Dette kan for eks. være: 

 

 Talespråk evt. bruk av kommunikasjonshjelpemidler 

 Lære å tolke kroppsspråk i noen grad 

 Dialogferdigheter som å: 

- ta initiativ 

- henvende seg til en annen person  

- ta tur 

- stille oppfølgende spørsmål 

- avslutte en samtale 

 

Hva barnet videre trenger å lære er beskrevet andre steder i heftet og i annen litteratur. Her vil 

hovedfokus være viktige spørsmål som de voksne kan stille seg. Disse kan føre til en endring 

av egen kommunikasjon og væremåte i forhold til barnet.  

Eksempler på slike spørsmål kan være: 

 

 Er vi bevisste på hva vi gjør for å utvikle en relasjon til barnet? 

Barn kommuniserer mest med dem de kjenner best. Alle barn med ASF er forskjellige og på 

forskjellige måter kan de alle i noen grad utvikle relasjoner til andre. Selv for dem som 

tilsynelatende ikke bryr seg om andre, vil det oppleves trygt å kjenne igjen reaksjonene til 

dem de er sammen med. da slipper de stadig å måtte omstille seg til nye mennesker som gjør 

ting forskjellig. Gir vi dem sjansen til dette eller er det slik at de som har aller vanskeligst for 

å forholde seg til andre, er dem som må forholde seg til flest?  

 

 Oppfatter vi barnets initiativ? 

Ettersom barn med ASF ofte formidler ting uten å henvende seg tydelig til noen, er det lett å 

tenke at de tar færre initiativ til kommunikasjon enn det de gjør. Det er derfor viktig å 

forvente initiativ og heller tolke en handling som et initiativ en gang for mye enn en gang for 

lite. Hvis vi tolker det barnet gjør som meningsfylt, vil barnet erfare at det lønner seg å ta 

initiativ til kommunikasjon. 
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 Speiler vi tilbake barnets initiativ? 

Mennesker lærer å kommunisere ved å gjøre det. Alle initiativ bør derfor i prinsippet 

bekreftes. Selv når barnet tar initiativ som ikke kan etterkommes, eks stadig å åpne 

kjøleskapet for å ta ut noe de liker, er det viktig å bekrefte at man har oppfattet hva barnet 

ville før det evt. må få et nei. For barn som stadig tar det samme initiativet men ikke klarer å 

videreutvikle det, kan man sette dette inn i noen rammer. For eksempel ”Jeg hører du vil 

snakke om tog. Det gjør vi kl.9. Nå skal vi…” 

 

 Starter våre forsøk på å oppnå felles oppmerksomhet der barnets 

oppmerksomhet allerede befinner seg? 

Erfaring viser at det er lettere å oppnå felles oppmerksomhet rundt ting barnet selv er opptatt 

av. Dette kan dreie seg om å kommentere det barnet ser på, imitere lyder det lager eller 

snakke om det barnet har som særinteresse. Dette fører ofte til at barnet ser på den voksne.  

Å henlede barnets oppmerksomhet mot noe vi er interessert i, er ofte vanskeligere og utvikles 

derfor senere. 

  

 Styrer vi barnets oppmerksomhet på en respektfull måte? 

Barn med ASF er følsomme for mas. Å høre instruksen ”se hit” gjentatt i det uendelige, 

fremmer sjelden interessen for gjensidig kommunikasjon. I stedet kan vi føre det vi vil de skal 

se på inn i deres synsfelt eller legge det et sted det er sannsynlig at de vil se. Overraskelser 

fører også ofte til spontan blikkontakt. For eksempel kan man en gang legge en fargeblyant 

der tannbørsten pleier å ligge og så dele ”forskrekkelsen” over dette samt finne en løsning 

sammen.24 

 

 Får barnet tid nok til å oppfatte at han/hun får oppmerksomhet? 

Noen ganger kan det være mangel på tid til å bearbeide inntrykk og ikke manglende interesse 

som gjør at barnet ikke svarer. Det kan også være nyttig å tenke på at det som virker som 

avvisning, kan skyldes at barnet trenger en pause i samspillet. Se s.3 i denne artikkelen. 

 

 Bygger vi ”stillaser” rundt barnets forsøk på å kommunisere? 

De fleste som prøver å hjelpe barn med ASF med kommunikasjon ønsker en reell gjensidig 

kommunikasjon og ikke bare riktige svar på sine spørsmål. Likevel består mye av vår 

                                                           
24 E. Sarria m.fl. i ”Augmentative and alternative communication, European perspectives 1996 
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kommunikasjon med mennesker med ASF av at vi stiller spørsmål og de svarer. Vi kan hjelpe 

barnet ved å prøve å forstå hva det er opptatt av. Deretter viser vi at vi har forstått og hjelper 

barnet med å finne egnete ord/bilder til å formidle dette. Vi kan altså akseptere deres måte å 

formidle noe på, samtidig som vi hjelper dem å finne en måte å formidle det på som er mer 

kulturlik og lettere å forstå for flere. På denne måten bygger vi stillas rundt deres uferdige 

kommunikasjonsformer. 

 

 Har barnet og kommunikasjonspartnerne felles referanserammer? 

I en del situasjoner kan man legge til rette for at det er få gjenstander å være oppmerksom på. 

Det gjør det enklere både for oss å vite hva barnet er oppmerksom på og omvendt. 

Når språket er fraværende eller dårlig utviklet, kan det være frustrerende for barnet at vi ikke 

oppfatter vage hentydninger til noe som skjedde for eks. i går. I den grad det er mulig bør 

derfor ikke for mange forskjellige voksne være sammen med barnet i løpet av dagen. Det bør 

også sørges for at viktige ting som har skjedd videreformidles ved bytte av voksenperson.  

Et eksempel kan være ei jente som plutselig sa med engstelig stemme til alle: ”Pappa ikke 

sove”. Hun fikk mange forskjellige kommentarer, til det viste seg at hunden hjemme var død 

og noen hadde sagt at hunden hadde sovnet inn. Da personalet på skolen fikk vite dette, ble de 

enige om hva de skulle svare og etter en stund virket jenta mindre engstelig. 

 

 Legger vi opp til at barnet kan be om og få oppmerksomhet? 

Innenfor en tydelig struktur er det viktig å være tilgjengelig for og våken for barnets forsøk på 

å be om oppmerksomhet. Her er det viktig å være bevisst hvordan utfordrende atferd kan være 

en måte å kommunisere på. Hvis barnet har en uheldig måte å be om oppmerksomhet på, 

trenger han/hun å lære en ny og bedre måte! Løsningen er ikke å frata ham/henne 

oppmerksomheten.  

Midt i en treningsøkt kan barnet ta initiativ til ting han/hun vil ha oss med på. Her er det 

viktig til en hver tid å være bevisst hva som er målet med aktiviteten og hva som generelt er 

hovedmålene i forhold til dette barnet. Barn som svært sjelden viser interesse for andre bør 

alltid belønnes med mye oppmerksomhet når de viser slik interesse. Har vi å gjøre med et 

barn som stadig ber om oppmerksomhet, kan vi finne en balanse mellom å gi oppmerksomhet 

en kort stund og samtidig hindre at strukturen går helt i oppløsning. 
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 Gir vi barnet tid nok til å skifte fokus? 

Sikre deg at barnets oppmerksomhet har ”landet” der den skal være før du begynner å stille 

krav. Manglende respons kan skyldes at barnet ikke har rukket å snu seg mentalt fra det ene til 

det andre. 

  

 Får barnet nok tid til å oppfatte at han får oppmerksomhet? 

På grunn av problemer med oppmerksomhetsretting, kan det ta tid for barnet å oppfatte at det 

får oppmerksomhet. Gi tid, før du prøver igjen. Alle øyeblikk passer heller ikke til å gi 

oppmerksomhet. Se først om barnet er opptatt med noe annet viktig og kan bli forstyrret. 

 

 Vet vi hvilke dialogferdigheter barnet har? 

Barn med ASF og normal intelligens får ofte mye irritasjon rettet mot seg fordi de ganske 

enkelt ikke behersker dialogferdigheter som for eks. å ta tur, stille oppfølgingsspørsmål og 

avslutte en samtale. De trenger å bli møtt med respekt for de forståelsesvanskene de har og 

nødvendig hjelp til å lære disse tingene. I Nordvolls hefte om sosiale historier og visuelle 

forklaringer står det mer om forståelsesvansker.  

 

 Er vi attraktive å samhandle med? 

Gir vi barnet en følelse av å bli sett og hørt? Bekrefter vi initiativ? Viser vi at vi har oppfattet 

hva barnet føler? Har vi et kroppsspråk som er tydelig og lett å lese? Kommuniserer vi på en 

måte barnet har forutsetninger til å oppfatte? Aksepterer vi den kommunikasjonsformen 

barnet bruker eller aksepterer vi bare ytringer som er ”riktige”?  Ser vi hva barnet med ASF 

synes er morsomt og møter det der? 

 

 Er vi til en hver tid bevisste på hva vi ønsker å oppnå innen kommunikasjon?  

Alternativ og støttende kommunikasjon gir svært god hjelp til å oppnå kommunikasjon med 

mennesker som ikke utvikler talespråk. Det er viktig å akseptere den kommunikasjonsformen 

barnet bruker slik at det oppnår å få bekreftelse. Derfor er det flott at et barn kan gjøre 

håndtegn for eller peke på et bilde av noe hvis det ikke utvikler tale. Hvis et initiativløst barn 

vi har prøvd å lære tegnet for ball plutselig utfører tegnet midt i treningssituasjonen, bør vi 

finne frem ballen! 

Et skrekkeksempel på hva man ikke skal gjøre er imidlertid dette: Ei jente helt uten talespråk 

hadde lært at hun bare fikk melk hvis hun brukte håndtegn. De voksne minnet hverandre på 
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hvor viktig det var å være konsekvent i forhold til dette. En dag sa jenta plutselig klart og 

tydelig: ”få melk”. I stedet for å få melk fikk hun beskjed om å gjøre håndtegn!  Her var det 

de voksne som var rigide og ikke utviklet metoden sin i takt med jentas utvikling. 

 

 Kjenner omgivelsene barnets nivå innen emosjonell og sosial utvikling? 

Problemene barn med ASF har på området tidlig kommunikasjon er ikke bare en forsinkelse 

av den normale utviklingen, men også en konsekvens av annerledes strukturer i hjernen. Som 

vi har sett gir det vidtrekkende konsekvenser at de reagerer som de gjør og tidlig går glipp av 

så mye andre barn nærmest skaffer seg selv.  

Man kan se at noen av dem henger igjen i enkelte av de fasene som er beskrevet tidligere. Et 

eksempel er problemene med å flytte oppmerksomheten fra en ting til en annen og behovet for 

pauser i samspillet. Mulige problemer med å regulere våkenhetstilstander kan man merke seg, 

selv om det ser annerledes ut hos eldre barn enn hos spebarn. Det er nyttig å reflektere over 

når barnet er tilgjengelig for kommunikasjon og når vi står i fare for å overvelde eller 

overstimulere det.  

For å bli bedre kjent med barnet er det derfor nyttig å sette seg inn i disse problemstillingene.   

 

Avslutning 

 

Når man diskuterer kommunikasjon og senere talespråk og/eller 

kommunikasjonshjelpemidler, er fokus oftest på utveksling av budskap. Da tenker man at alle 

har et budskap, som de eventuelt trenger hjelp til å formidle og at de tolker, evt. med hjelp, 

andres budskap. Når det gjelder barn som ikke har fått med seg grunnlaget for 

kommunikasjon, finnes det ikke alltid et slikt klart budskap. 

Da er det viktig å ha fokus på hvordan man i fellesskap kan skape mening rundt og sette 

begreper på det som skjer.   

Viktig personalatferd i denne sammenheng er altså sensitivitet i forhold til å følge barnets 

oppmerksomhet, evne til å gjenkjenne og fange opp initiativ, evne til å fange opp og speile 

tilbake følelsesuttrykk og evne til å overfortolke på en måte som fremmer kommunikasjon. 

Hvis vi vil fremme reell kommunikasjon, mellom to personer som kommuniserer om et felles 

tema, kan vi ikke overse de problemene barn med ASF har innen grunnlaget for 

kommunikasjon.  
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HVORDAN FREMME FUNKSJONELLE  SPRÅK-  OG 

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER HOS BARN MED 

AUTISME 

Av Berit Eide (cand.ed) 

 

 

 

Autisme, språk og kommunikasjonsvansker  

 

Autisme er en biologisk betinget utviklingsforstyrrelse som er assosiert med en 

gjennomgripende avvikelse fra normal språkutvikling. Mangel på funksjonelle språk og 

kommunikasjonsferdigheter er kanskje den alvorligste vansken forbundet med det autistiske 

syndrom. I dag er det vanlig å snakke om autisme som et spekter av ulike tilstander, som 

omfatter alt fra dyp psykisk utviklingshemming til normal og over normal intelligens. 

Autismespekteret omfatter diagnoser som barneautisme, Asperger syndrom og atypisk 

autisme. Også hos de med et godt utviklet talespråk og gode kognitive evner, som mennesker 

med Asperger syndrom, vil man finne problemer med å bruke språket fleksibelt i gjensidig 

kommunikasjon med andre. Det kan være problemer med å ta initiativ til kommunikasjon, 

med å forholde seg til andres kommunikative initiativ, med å svare på spørsmål og med å 

skifte mellom rollen som taler og lytter i en dialog.  

 

Særegenheter ved bruk av språket som ekkotale, manglende intonasjon og reversering av 

personlige pronomen er også vanlig ved autisme. Barn med autisme har ofte få ord og fraser, 

og når de kommuniserer er det om få og begrensede temaer. De synes lite i stand til å 

nyttiggjøre seg kontekst, og kan ofte bare bruke ord og fraser i noen sammenhenger og ikke i 

andre. Mange har dårlig uttale, slik at det kan være vanskelig å forstå hva de sier. Noen lærer 

å imitere ord, men ikke å bruke dem funksjonelt. De kan også ha problemer med å dele opp 
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språklyder i meningsfulle enheter, og kan oppfatte en hel setning som et ord. Svært mange 

barn med autisme utvikler ikke talespråk i det hele tatt, og vil forbli språkløse hvis de ikke får 

spesielt tilrettelagt opplæring. 

 

Karakteristisk for barn med autisme er også at de i liten grad bruker nonverbale 

kommunikasjonsformer for å kompensere for manglende talespråk. De bruker ikke gester, og 

de bruker heller ikke blikket for å styre den voksnes oppmerksomhet. De kan ta den voksnes 

hånd og lede vedkommende til noe de vil ha og ikke får tak i, men de bruker ikke blikket for å 

opprette kontakt før de tar et slikt initiativ.  

 

De barna som har de største språk og kommunikasjonsproblemene har som regel problemer 

med å uttrykke egne ønsker og behov på en sosialt akseptabel måte. Manglende evne til å 

forstå og gjøre seg forstått kan føre til ulike typer problematferd. Dette kan gjøre sosialt 

samvær med andre vanskelig, og vil i alvorlig grad kunne begrense disse barnas 

livsutfoldelse. 
Utvikling av funksjonelle språk og kommunikasjonsferdigheter vil derfor være et sentralt 

tema når man skal tilrettelegge et helhetlig tilbud for barn med denne diagnosen.  

 

Det eksisterer fortsatt ulike oppfatninger om hva som er de mest egnede tiltak, men studier av 

vanlige barns utvikling har i stor grad påvirket både teori og praksis i de ulike fagmiljøer. 

Særlig har man sett en forskyvning av fokus fra kommunikativ form til kommunikativ 

funksjon. Det at man kommuniserer er viktigere enn hvordan man kommuniserer, og i dag er 

det vanlig at også hørende barn som ikke utvikler et funksjonelt talespråk får opplæring i 

alternative kommunikasjonsformer, som håndtegn eller grafiske tegn. Det er også større 

enighet om betydningen av å ta utgangspunkt i barnets eget initiativ når man skal utvikle 

funksjonelle kommunikasjonsferdigheter. 

 

Denne artikkelen er i basert på min hovedfagsoppgave: Språkfunksjoner, initiativ og trivsel. 

Opplæring i funksjonell kommunikasjons av en gutt med autisme (Eide, 2000), og vil i 

hovedsak omhandle de barna med autisme som har de største språk og 

kommunikasjonsvanskene. For disse barna vil selv en beskjeden økning i kommunikativ og 

språklig kompetanse ha stor betydning for deres generelle trivsel og livskvalitet.  

 

Jeg bruker begrepet barn i artikkelen, fordi det forhåpentligvis er i barndommen man setter i 
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verk tiltak. Men det er aldri for sent å utvikle funksjonelle kommunikasjonsferdigheter, så 

”barn med autisme” kan i mange tilfeller byttes ut med ”mennesker med autisme” Andre 

mennesker som samhandler med barnet har jeg valgt å kalle kommunikasjonspartner eller 

bare partner. Det vil i eksemplene som er brukt her som regel være en lærer eller assistent.  

 

 

For barn med store språk og kommunikasjonsproblemer vil alternative 

kommunikasjonsformer være svært aktuelt, enten som erstatning for eller supplement til tale. 

Når det gjelder terminologi knyttet til alternativ kommunikasjon, har jeg brukt den 

terminologien som er brukt av Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen i boka  Alternativ 

og supplerende Kommunikasjon. (2002), eller jeg har brukt den terminologien forfattere av de 

ulike kommunikasjonssystemene selv bruker. 

 

Opplæringssituasjonen 

 

I opplæring og tilrettelegging av språk og kommunikasjonsferdigheter er det vanlig å skille 

mellom forståelse og bruk. Noen mener man må lære å forstå et begrep eller ord før man kan 

ta i bruk, mens andre vil mene at forståelse kan komme gjennom bruk.  Andre igjen vil hevde 

at forståelse og bruk kan utvikles parallelt, og at det er det som skjer i normalutviklingen.  

 

Barn har behov for å forstå hva andre ønsker å formidle til dem, for eksempel hva som skal 

skje i løpet av dagen. Denne informasjonen kan formidles gjennom bruk av dagsplaner eller 

dagkasser  med bilder/pictogrammer eller objekter som symboler for dagens aktiviteter. Men 

barn trenger også å kunne påvirke sine omgivelser, og de trenger å lære å uttrykke ønsker og 

behov på en forståelig måte. Brukstrening vil derfor være svært viktig, og denne artikkelen vil 

hovedsakelig ha fokus på denne type opplæring.  

 

Barn som ikke utvikler språk og kommunikasjon under normale betingelser vil være avhengig 

av at man tilrettelegger opplæingssituasjonen på spesielle måter. Dette vil innebære ulike 

former for og grader av strukturering. Det har vært vanlig å skille mellom særtrening og 

trening i naturlige situasjoner. En særtreningssituasjon er en opplæringssituasjon hvor den 

voksne har bestemt på forhånd hva barnet skal gjøre og hvordan det skal gjøres, og treningen 

foregår gjerne på et spesielt rom eller sted. En naturlig situasjon er en situasjon som naturlig 
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forekommer i løpet av en dag, som for eksempel et måltid eller av og påkledning. En slik 

situasjon kan ha en mer eller mindre fast struktur, og man vet ikke nødvendigvis på forhånd 

hvordan ting skal foregå. Fordelen med en særtreningssituasjon er at den voksne har full 

kontroll over opplæringsbetingelsene, at målatferden kan deles opp i delmål og responsen 

gradvis formes gjennom differensierte forsterkningsprosedyrer. Problemet er at barnet lærer å 

svare på en annens initiativ, og vil ofte forbli avhengig av den andres initiativ for å kunne 

utrykke seg. Generalisering er også et stort problem ved denne type opplæring. Det at barnet 

lærer for eksempel å si et ord i en særtreningssituasjon, betyr ikke nødvendigvis at barnet kan 

bruke ordet i en annen situasjon hvor det ville være naturlig å bruke det. Formelle språklige 

ferdigheter, som for eksempel det å kunne imitere språklyder og ord fører ikke nødvendigvis 

til økt kommunikativ kompetanse. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å tilrettelegge 

opplæringssituasjonen slik at den i størst mulig grad ligner de situasjonene hvor 

kommunikasjonsferdighetene forventes å bli brukt. 

 

 

Språk, kommunikasjon og sosial fungering 

 

Språk, kommunikasjon og sosial fungering er nært forbundet med hverandre. Mennesker 

kommuniserer ved hjelp av språk, og kommunikasjon er pr. definisjon en sosial handling. 

Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske communicare, som betyr å gjøre felles, og det 

å skape felles mening vil være et sentralt aspekt ved all kommunikasjon. 

 

Sosialisering skjer gjennom en gjensidig tilpasningsprosess som starter ved fødselen. I 

begynnelsen er barnets signaler uttrykk for basale behov, og ikke bevisst kommunikative.  

Kommunikasjon utvikles fordi den voksne tolker barnets behov, og tillegger barnets signaler 

mening. Det tidlige samspillet har helt fra starten av preg av en dialog, hvor mor eller annen 

omsorgsperson tillegger barnets handlinger mening, og "svarer" som om barnets handlinger 

var bevisst kommunikative. Denne dialogen innbefatter bruk av blikk, lyder og bevegelser i 

en form for turtaking hvor barnet lærer generelle strategier for kommunikasjon. Etter hvert vil 

måten barnet og den voksne skifter på å ta tur i samspillet kunne sammenlignes med måten 

eldre barn og voksne skifter på å ta ordet i en samtale.  
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Den voksne skaper også forutsigbare rutiner og rammer for interaksjon og samspill. I løpet av 

det første leveåret utvikles et stadig mer avansert mønster av ikke- verbal kommunikasjon 

som innbefatter bruk av blikk, gester og vokalisering i gjensidig interaksjon. Gjennom dette 

samspillet utvikler barnet en forståelse av seg selv og andre som er avgjørende for senere 

sosial og kommunikativ utvikling. 

  

Studier har vist at spedbarn har en perseptuell preferanse for det menneskelige ansikt og den 

menneskelige stemme (Tetzchner m.fl.1993), og dette gir grunnlag for å tro at mennesker er 

født med visse biologiske forutsetninger for sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Noen 

barn ser imidlertid ut til å bli født uten de samme forutsetningene. Avvikende perseptuelle 

preferanser og manglende interesse for sosiale stimuli gjør det vanskelig å få til normalt 

samspill. Omsorgspersonene finner ofte få holdepunkter for å tillegge barnas handlinger 

mening, og dermed reagere på det de gjør. Når samspillet ikke kommer i gang, vil barnet gå 

glipp av vesentlige erfaringer som er av betydning for videre utvikling. 

 

Kommunikasjon handler om å dele erfaringer og skape felles mening, noe som forutsetter en 

form for felles oppmerksomhet. Felles oppmerksomhet vil si at to eller flere individer er 

oppmerksomme på det samme, og på at de deler denne oppmerksomheten. Dette etableres når 

barnet blir i stand til å følge den voksnes blikk, og når det selv kan dirigere den voksnes 

oppmerksomhet ved hjelp av blikk eller gester. Dette utvikles vanligvis mellom 6 og 12 

måneders alder, når barnet begynner å vise interesse for objekter og hendelser i miljøet og 

ønsker å dele opplevelsen med omsorgspersoner. Felles oppmerksomhet regnes som en 

forutsetning for utvikling av kommunikasjon og språk, og manglende evne til å skape felles 

oppmerksomhet blir av mange regnet som en grunnleggende svikt og en årsak til den 

manglende utvikling av kommunikasjon og språk man ser hos barn med autisme.  

 

Felles oppmerksomhet innebærer en forståelse av andre mennesker som ”agenter for 

refleksjon”, i motsetning til instrumentell kommunikasjon, som bare krever forståelse av 

andre mennesker som ”agenter for handling”( Mundy, 1998). En forståelse av andre 

mennesker, både som agenter for handling og agenter for refleksjon, kan bare utvikles i en 

interaksjon. Når man skal tilrettelegge for utvikling av funksjonelle 

kommunikasjonsferdigheter, er det derfor viktig at man ikke bare har fokus på barnet, men 

også på hva som skjer eller ikke skjer mellom barnet og andre personer. Det vil være vår 

oppgave, som den mer kompetente kommunikasjonspartner, å skape de rammene, strukturene 
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og situasjonene barnet trenger for å kunne ta initiativ, bli forstått og reagert på slik at 

funksjonelle kommunikasjonsferdigheter kan utvikles. 

 

 

Funksjonell kommunikasjon 

 

Når man skal tilrettelegge for utvikling av funksjonelle kommunikasjonsferdigheter hos barn 

med autisme eller andre alvorlige utviklingsforstyrrelser, er det viktig at man tar utgangspunkt 

i det enkelte barns egenskaper og særtrekk. Man må kjenne til barnets forutsetninger for å 

kunne kommunisere, man må vite hva barnet er interessert i og hva det har behov for å kunne 

kommunisere om. Opplæringssituasjonen må tilrettelegges på en slik måte at den danner en 

trygg og forutsigbar ramme hvor kommunikative initiativ blir fanget opp, reagert på og satt 

inn i en utvidet kommunikativ og språklig kontekst. Dette vil innebære ulike grader av og 

former for tilrettelegging. Fordi barn med autisme som regel har store problemer med å 

generalisere fra en situasjon til en annen, er det også viktig at kommunikasjonsopplæringen 

blir en integrert del av barnets totaltilbud.  

 

Funksjonell kommunikasjon vil si kommunikasjon som gjør barnet i stand til å påvirke 

omgivelsene på en for barnet meningsfull måte. En vellykket kommunikasjonsopplæring må 

ta utgangspunkt i barnets totale livssituasjon på kort og lengre sikt.  For å vurdere hva som er 

funksjonell kommunikasjon for det enkelte barn, kan man stille følgende spørsmål:    

 

 Hva har barnet behov for å kommunisere om, og i hvilke situasjoner? 

 

 Kommuniserer barnet på en slik måte at det blir forstått og reagert på av omgivelsene?  

 

 Blir kommunikasjonen opprettholdt under naturlige betingelser, dvs. kan barnet 

kommunisere i de situasjoner hvor det har behov for å kommunisere, eller er 

kommunikasjonen begrenset til spesielle settinger/særtreningsituasjoner?   

 

 Tar barnet selv initiativ til å kommunisere, eller venter det på oppfordring fra en 

voksen?  
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Når barnet tar initiativ, når det ser hensikten med å kommunisere, og når det og viser tegn på 

trivsel og glede over økt personlig kompetanse, er dette gode holdepunkter for å si at 

kommunikasjonen er funksjonell, fordi den fører til oppfyllelse av personlige mål. 

 

Den store ulikheten man finner mellom barn med autisme, både i forhold til kognitive evner, 

væremåte, oppmerksomhetsstil og interesser, tilsier at det ikke finnes noe opplæringsprogram 

som passer for alle. Men det finnes noen grunnleggende forutsetninger for utvikling av 

funksjonell kommunikasjon: Barnet må ha en forståelse av årsak og virkning, det må ha en 

måte å kommunisere på, et behov for å kommunisere, en hensikt med å kommunisere og 

noen å kommunisere med.  

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon - en måte å kommunisere på. 
 
 
Det hersker liten uenighet om at talespråket er den mest hensiktsmessige form for 

kommunikasjon. Utvikling av talespråk forutsetter imidlertid at man kan lære å imitere 

språklyder. Noen barn lærer ikke dette, selv etter omfattende trening, og vil være helt 

avhengig av opplæring i alternative kommunikasjonsformer hvis de ikke skal forbli språkløse.  

 
Alternativ og supplerende kommunikasjon er kommunikasjonsformer brukt som erstatning for 

eller supplement til talespråk for personer som av en eller annen grunn ikke utvikler talespråk 

på normal måte og til forventet tid. Det omfatter alle kommunikasjonsformer som ikke er tale. 

De vanligste former for alternativ kommunikasjon er håndtegn eller grafiske tegn, men det 

finnes også kommunikasjonssystemer som involverer bruk av objekter. Bruk av ikke-vokale 

kommunikasjonsformer for hørende personer er av relativ ny dato, og henger sammen med en 

økt forståelse av hvor fundamentalt viktig det er for alle mennesker, også for de som er født 

med et handikap, å kunne kommunisere med sine omgivelser på en forståelig måte. 

 

 

Håndtegn/manuelle tegn 

Håndtegn var lenge den vanligste alternative kommunikasjonsformen som ble brukt i 

opplæringen av psykisk utviklingshemmede og mennesker med autisme her i landet. I 

motsetning til Norsk Tegnspråk, som brukes av døve, vil tegnene som regel følge talespråket, 

noe som også medfører at talen blir forenklet, og lettere for barnet å oppfatte. Tegn-til-tale vil 

si at enkelte ord blir ledsaget av håndtegn. Tegnet blir da et supplement til og ikke et 
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alternativ til tale, og målsettingen vil ofte være utvikling av tale. For noen barn kan det å være 

i et håndtegnmiljø føre til at de selv tar i bruk tegn, og for noen kan det også bidra til utvikling 

av tale. Andre vil imidlertid trenge en mer direkte opplæring for selv å kunne bruke håndtegn.  

 

Håndtegn kan læres enten ved at barnet imiterer den voksnes tegn, eller ved at den voksne 

håndleder barnet i utførelsen av tegnet, og gradvis trekker hjelpen tilbake. Forutsetningen for 

å lykkes er enten at barnet kan imitere den voksnes håndbevegelser, eller at den voksne kan 

forme tegnet med barnets hånd.  Noen barn viser motstand mot å bli håndledet, og i de 

tilfellene kan det være vanskelig å etablere en god opplæringssituasjon. Et annet problem 

oppstår noen ganger etter at barnet har lært et visst antall tegn, nemlig at barnet begynner å 

bruke tegnene om hverandre i en såkalt ”tegnsalat.”. Det samme tegnet kan bli brukt om flere 

ting, og hvis de ikke får umiddelbar respons på bruken av ett tegn, skifter de til et annet. 

Utførelsen kan også være så slurvete at det er vanskelig å oppfatte hvilket tegn barnet bruker. 

”Tegnsalat” forekommer noen ganger hos barn som har et høyt tempo, men det kan også 

oppstå som et resultat av for dårlig innlæring. Det er derfor svært viktig at man lærer ett 

håndtegn skikkelig før man går videre til innlæring av nye. En metode for innlæring av 

håndtegn basert på barnets eget initiativ beskrives i hovedfagsoppgaven  Jon lærer tegn av 

Ellen Margrethe Hansen (1986) 

 

Grafiske tegn 

Grafiske tegn er trykte symboler med ulik grad av ikonitet eller bildelikhet. Grafiske tegn kan 

brukes sammen med enkle kommunikasjonstavler, eller avanserte elektroniske hjelpemidler. 

Det finnes mange ulike systemer, som Blisstegn og Premacs ordbilder, men det vanligste i 

opplæring av barn med autisme er Pictogrammer og Picture Communication Symbols (PCS). 

Pictogrammene kommer opprinnelig fra Canada, og består av stiliserte hvite tegninger på 

svart bakgrunn, med ordet skrevet i hvit skrift. Systemet har vært i stadig utvikling, og nye 

symboler er kommet til. Picture. (GDF pictogrammer AS). Picture Communication System 

(PCS) er et tegnsystem som består av enkle strektegninger, hvor ordet er skrevet under. 

Systemet består av ca. 3000 tegn, og har hatt stor utbredelse de siste årene. (IGEL kompaniet 

A/S) 

 

Bestemte tegnsystemer blir gjerne forbundet med bestemte opplæringsstrategier. Det er 

imidlertid ingenting som tilsier at det må  være sånn. Forskjellige tegnsystemer kan brukes i 

ulike opplæringsprogrammer og strategier. Man kan også bruke flere tegn- og bildesystemer 
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sammen hvis det er hensiktsmessig. Fotografier av personer og spesifikke objekter og steder 

kan brukes sammen med pictogrammer, PCS-symboler eller egenproduserte tegninger.  

Hovedsaken er at fotografiet eller det grafiske tegnet representerer et ord, og at man holder 

bruk av bilder som ord adskilt fra annen bruk av bilder som for eksempel det å se i et 

fotoalbum. 

 

Grafiske tegn har den fordelen at de kan selekteres eller velges ut, i motsetning til håndtegn 

som må produseres. De stiller derfor mindre krav til hukommelsen. Både håndtegn og 

grafiske tegn er visuelle, men grafiske tegn er mer varige, dvs. de gir visuell informasjon så 

lenge det er behov for det. En forutsetning for å lykkes med bruk av grafiske tegn er at man 

får rettet barnets oppmerksomhet mot tegnet. For noen barn med autisme kan dette være 

vanskelig, og det stiller spesielle krav til tilrettelegging av opplæringssituasjonen. 

 
Når man skal velge kommunikasjonsform, må man både vurdere hvilken form som er lettest 

tilgjengelig for barnet, og anvendeligheten av denne kommunikasjonsformen i de ulike 

miljøene barnet oppholder seg i. Man kan ikke i utgangpunktet si at en kommunikasjonsform 

er bedre enn en annen, men det ser ut til at bruk av grafiske tegn er blitt mer vanlig enn bruk 

av håndtegn, noe som kanskje skyldes at de stiller mindre krav til opplæring av nærpersoner.  

 
Visuelt Manipulativt Kommunikasjonssystem (VMK) 
VMK-systemet er et hjelpesystem for språk og kommunikasjonsopplæring som er utviklet av 

de norske spesialpedagogene Ellen Wergeland og Britt Arnessen. Systemet består av en hvit 

kommunikasjonsramme med tre nedsunkne felt og kort med pictogrammer og personfoto. 

Rammen skal fungere som redskap for innlæring av grunnelementene i en enkel setning med 

subjekt, verb og objekt. Det første feltet i rammen er blått (person), det andre er rødt 

(handling) 

og det siste er nøytralt hvitt (objekt). Kortene har farget ramme, som skal angi riktig 

plassering på brettet. Rammen skal fungere som en hjelpebetingelse for å oppnå felles 

rettethet, og brukeren skal kunne se og oppleve at meningsinnholdet i setningen forandres når 

et kort byttes ut med et annet.  

Målsetting med bruk av systemet er bl.a. å:  

- synliggjøre og fastholde en meningsbærende setning 

-  innlæring av grunnelementene i en enkel setning med subjekt, verbal og objekt 

-  synliggjøre at helheten består av delene  

-  etablere en felles oppmerksomhet 
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-  lage en ”avtale” om hva det kommuniseres om 

-  synliggjøre turtaking  ved å bytte ut personfoto 

-  synliggjøre egen person i helheten ved bruk av foto 

- erfare at meningsinnholdet forandres ved manipulering. 

(Wergeland og Arnesen 1994) 

 

Forfatterne beskriver en metode for bruk av brettet, der man begynner med objektkortene, 

deretter personkort og handlingskort. De presiserer imidlertid at VMK-systemet ikke skal 

fungere som en ferdighetsmetodikk, men som en ramme og et hjelpemiddel som må tilpasses 

den enkeltes funksjonsnivå og interesser. Målet med opplæringen er at barnet skal kunne 

uttrykke seg på eget initiativ. Man tar utgangpunkt i objekter barnet er interessert i, legger 

objektkortet på objektet, og når barnet strekker seg mot objektet håndledes det til å ta kortet 

og legge det på plass i rammen.  

 

Rammen kan brukes som et felles kommunikasjonsredskap, hvor barnet og partneren skifter 

på å ha rollen som den som formidler et budskap og den som svarer på et budskap.  Den som 

legger sitt personkort i rammen er den som formilder et budskap, for eksempel når Per lager 

setningen PER FÅR KJEKS, og  kommunikasjonspartner Tove  svarer ved å gi Per kjeks. 

Neste gang kan Tove legge sitt personkort i rammen,  og lage sentingen TOVE FÅR  KJEKS 

og Per svarer med å gi Tove kjeks. PÅ den måten kan man få etablert en enkel dialog.  

 

Mange barn som bruker alternative kommunikasjonsformer som håndtegn og grafiske tegn 

når ikke lenger enn til ettordsytringer. Brukt på riktig måte kan VMK-rammen befordre 

utvikling av forståelse og bruk av flerordsytringer gjennom at barnet erfarer at mening 

forandres når et kort blir skiftet ut. Det forutsetter imidlertid at man ikke begrenser bruken til 

manipulering av objektkortene, men sørger for at barnet også kan manipulere person og 

handlingskort. En forståelse av andre som agenter kan etableres ved at barnet settes i en 

situasjon hvor det trenger å be en annen om å gjøre noe. 
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Eksempel: 

 

Per lagde setningen PER FÅR BALLONG og fikk en ballong som ikke var blåst opp. Han 

klarte ikke å blåse den opp selv og ville gi den til Tove. Hun hjalp ham å lage setningen 

TOVE BLÅSE BALLONG  og blåste opp ballongen. Per lagde deretter setningen PER FÅR 

BALLONG og fikk ballongen. Gjennom å skifte ut personkort fikk han en viss forståelse av 

andre som agenter, og han lærte også å skifte ut handlingsordet.  

               

        

 

  

Fargkodingen i VMK-systemet forutsetter at et ord alltid har samme plassering i setningen, 

men det vil ikke altid være naturlig. 

 

Eksempel: 

 

Jens var veldig opptatt av opptrekkbare leker og brukte VMK-rammen til å be om disse 

lekene. Setningen ble da for eksempel JENS FÅR FUGL og det var bare objektkortet som ble 

bryttet ut, mens person og handlingskort lå fast. Setningen fungerte derfor i praksis som en 

ettordsytring. Jens klarte imidlertid ikke å trekke opp lekene selv, det måtte partneren gjøre. 

Etter hvert utvidet man treningen til å lære Jens å uttrykke hva han ønsket at leken skulle 

gjøre, for eksempel FUGLEN SKAL HOPPE, BILEN SKAL KJØRE etc. Her var leken først 

objekt i setningen og deretter subjekt, og fargekodingen var ikke hensiktsmessig. 

 

 

 

VMK-rammen med store pictogrammer og nedsunkne felt kan gjøre det lettere for barnet å 

plassere kortet og å holde ”ordene” atskilt til å begynne med. Etter hvert kan man imidlertid 

gå over til en mindre kommunikasjonsremse, og mindre kort. Det er viktig at man finner fram 

blåseblåse ballongballong
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til et kommunikasjonssystem som både ivaretar barnets behov for alltid å ha ”ordene” sine 

tilgjengelig, og som også er hensiktsmessig i de miljøene barnet oppholder seg. Dette kan for 

eksempel være en kommunikasjonsperm med en kommunikasjonsremse som kan følge barnet 

i alle situasjoner og miljøer. Hvis barnet har veldig mange ”ord”, kanskje ord man bare bruker 

i enkelte situasjoner, kan man lage undersystemer. Man kan for eksempel ha et pictogram for 

musikk i kommunikasjonspermen, og en egen perm med pictogram eller bilder for ulike ord 

som har med musikk å gjøre. 

 

Picture Exchange Communication System (PECS) 

PECS er utviklet av Andrew Bondy og Lora Frost og har fått stor utbredelse de siste årene. 

Bondy har en teoretisk forankring i atferdsanalyse, noe som har gjort at metodikken har fått 

innpass i miljøer som tradisjonelt har vært skeptisk til bruk av alternativ kommunikasjon, og 

som har lagt stor vekt på ”grunntrening” og opplæring i talespråk. PECS tar, i likhet med 

VMK, utgangspunkt i objekter barnet er interessert i, og bygger på barnets eget initiativ. Men 

i motsetning til bare å plassere det grafiske tegnet på en kommunikasjonsremse, skal barnet gi 

det til en partner. Man legger stor vekt på at barnet skal lære seg å henvende seg, og treningen 

vil derfor være en form for utveksling, hvor barnet gir bilde av ønsket objekt til partneren og 

partneren gir barnet objektet. 

 

Metoden består av 6 trinn: 

1. Barnet gir partner bilde av ønsket objekt 

2. Barnet går til tavle/perm, tar ut bilde og gir til partner 

3. Bildediskriminering, barnet velger mellom bilder av ønskede og ikke ønskede objekter 

4. Barnet bruker setningsremse: jeg vil ha… 

5. Svare på spørsmål ”hva vil du ha 

6. Kommentere: Jeg ser.., jeg liker etc. Utvidete setninger: ”jeg vil ha en stor rød ball” 

(Bondy og Frost, 1994) 

 

I PECS går man også fra ett- til flerordsytringer, men agenten er alltid den samme, nemlig 

barnet selv. Fra manding, dvs. ”be om” funksjon, går man på trinn 6 over til tacting, dvs. 

”snakke om”. Men det er litt uklart hvem det er som velger tema for hva det skal snakkes om, 

og på dette nivået minner treningen mer om tradisjonell språktrening. PECS har sin styrke i at 

det tar utgangpunkt i barnets interesser og bygger på barnets eget initiativ. Det er også positivt 

at barnet lærer å henvende seg. Men så lenge det bare er barnet som bruker systemet og som 
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er agent, vil kommunikasjonen ha sterkt preg av være en instrumentell kommunikasjon, hvor 

barnet ikke vil lære for eksempel å forholde seg til en annens kommunikative initiativ. 

 

Forfatterne er ganske strenge med at metodikken og progresjonen i programmet skal følges. 

Mange vil imidlertid mene at de fleste metoder og systemer både har fordeler og ulemper, og 

at alle metoder og systemer må tilpasses det enkelte barn. Uansett hvilke opplæringsstrategier 

man bruker bør målet være at barnet har et kommunikasjonssystem som inneholder alle 

”ordene” barnet har behov for, som er tilgjenglig til enhver tid, som barnet kan bruke på eget 

initiativ og som kan brukes som et felles kommunikasjonsredskap. Ofte vil barnet ha en 

kombinasjon av håndtegn og grafiske tegn. Noen håndtegn kan være svært nyttig for barnet å 

kunne bruke, selv om det hovedsakelig bruker grafiske tegn i sin kommunikasjon. Det kan for 

eksempel være håndtegn for FERDIG , HJELPE  og  MER.  Bruk av disse ordene vil kunne 

gjøre barnet i stand til å påvirke sine omgivelser på en effektiv måte, og med håndtegn vil 

ordene alltid være tilgjengelige. 

 

 

 

Svært mange barn med kommunikasjonsvansker som bruker alternativ kommunikasjon lærer 

aldri å bruke noe mer enn ettordsytringer, og dette skyldes ikke alltid at de ikke har 

forutsetninger for å lære flerordsytringer. Stephen von Tezchner (2002) beskriver hvordan to 

førskolebarn med autisme fikk opplæring i bruk av grafiske tegn i en setningsstruktur, hvor 

semantisk rolle, dvs. agentfunksjonen ble vektlagt. Forståelse og bruk av agentfunksjonen i 

grafisk kommunikasjon er også et sentralt tema min hovedfagsoppgave (Eide, 2000), som 

beskriver utviklingen av funksjonell kommunikasjon hos en gutt med autisme. 

 

 

 

 

 

    hjelpe 
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Utvikling av funksjonelle språk og kommunikasjonsferdigheter. 

 

For å få etablert en mest mulig naturlig kommunikasjonssituasjon kan det være en fordel å ha 

en hjelper som kan være barnets ”alter ego” i kommunikasjonen med en partner. Hjelperens 

rolle kan for eksempel være å håndlede barnet i utføringen av et håndtegn, eller til å gi et 

grafisk tegn til en kommunikasjonspartner. I de følgende eksemplene vil derfor partner være 

den personen barnet skal kommunisere med, og hjelper vil være den personen som hjelper 

barnet å uttrykke seg. Det vil selvfølgelig ikke alltid være mulig å ha en ekstra person i en 

opplæringssituasjon, og da vil partneren også måtte hjelpe barnet å utføre 

kommunikasjonshandlingen. 

 

Forståelse av årsak og virkning. 

En forutsetning for at et barn skal kunne utvikle seg til en aktiv, initiativrik og selvstendig 

person er at dets egenaktivitet blir reagert på av omgivelsene. For barn med store kognitive 

vansker kan det være nødvendig å lære enkle årsak/virkning sammenhenger. Det første barnet 

må lære er at egne handlinger kan ha effekt ved at noen reagerer på det barnet gjør. Initiativ 

utvikles når barnet har forstått at det kan påvirke omgivelsene ved å handle på bestemte 

måter, og dette er begynnelsen på utvikling av intensjonell kommunikasjon. Overgang fra 

ikke intensjonell til intensjonell kommunikasjon skjer gradvis, og fordi den voksne tolker 

barnets initiativ som bevisst kommunikativt og reagerer som om det var det. Dette kan brukes 

systematisk i en opplæringssituasjon, for eksempel gjennom å starte og stoppe en aktivitet. 

Denne strategien går ut på å sette i gang en aktivitet barnet liker, stoppe, vente til barnet tar et 

initiativ i form av en bevegelse eller en lyd, og så fortsette aktiviteten. Når barnet har skjønt 

sammenhengen mellom eget initiativ og det at aktiviteten blir gjenopptatt og tar hyppige 

initiativ, kan man velge å lære barnet et mer konvensjonelt uttrykk for aktiviteten, eller for 

MER 
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Eksempel 1. 

 

Morten liker å bli snurret rundt på kontorstolen. Han setter seg på stolen og partneren snurrer 

stolen rundt noen ganger og så stopper han den. Når stolen stopper, gjør Morten en bevegelse 

med kroppen som læreren tolker som at han vil snurre mer. Læreren sier du vil snurre mer, 

håndleder tegnet for MER, og snurrer stolen. 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel 2. 

 

Henrik, lærer og en hjelper er i gymsalen. Henrik er glad i å leke med ball. Han har lært å 

imitere ordet ball, men bruker det ikke på eget initiativ. Henrik sitter på gulvet mellom bena 

på hjelperen, og partneren sitter noen meter lenger bort. Henrik og partneren triller ball til 

hverandre. Etter et par gjentagelser holder partneren ballen tilbake og venter. Hjelperen 

hvisker ball til Henrik, Henrik gjentar ball, og hjelperen triller ballen til ham. Etter noen 

gjentagelser sier Henrik ball på eget initiativ. 

 

 

 

Et behov for å kommunisere. 
Alle har behov for å kommunisere. Også barn med autisme kommuniserer, men de gjør det 

ofte på måter som er lite sosialt aksepterte, eller på måter som kan være vanskelig å forstå for 

de som ikke kjenner barnet godt. Manglende kommunikasjonsferdigheter fører ofte til 

mer 
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frustrasjoner og problematferd. Motivasjon til å kommunisere oppstår når barnet opplever at 

kommunikasjonen fører til oppfyllelse av personlige mål. En god opplæringssituasjon vil si en 

situasjon hvor barnet raskt opplever kommunikativ suksess og ser meningen med å 

kommunisere. For å få til dette må man ofte ta kontroll over objekter og aktiviteter barnet 

tidligere hadde fri tilgang til. Man må skape et behov for å kommunisere som kanskje ikke var 

der i utgangspunktet. Dette må man gjøre både for å la barnet oppleve at andre mennesker er 

betydningsfulle fordi de kan hjelpe barnet å oppnå personlige mål, men også for å utvikle 

kompetanse barnet vil trenge for å kommunisere om objekter, aktiviteter og personer som 

ikke er tilstede eller umiddelbart tilgjengelige.  

 

Eksempel 1. 

 

Martin er glad i sjokolade. Partneren og Martin sitter overfor hverandre ved bordet. Bak 

Martin står en hjelper.  Partneren legger en sjokoladebit på bordet og PCS-symbol av 

sjokolade ved siden av.  Når Martin strekker seg mot sjokoladen tar hjelperen Martins hånd 

og håndleder ham til å ta symbolet og gi det til partneren. Partneren gir Martin sjokolade 

                                                             

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjokolade 
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Eksempel 2. 

 

Jonas er glad i å bla i bildebøker, og har det som foretrukket pauseaktivtet. Bøkene plasseres i 

øverste hylle, så Jonas kan se dem, men ikke få tak i dem. Når Jonas tar partnerens hånd og 

strekker den mot bøkene, tar den partneren Jonas hender og håndleder tegnet for BOK.  

 

 

 

                                                                              

 

 

 
Man kan også skape et behov for å kommunisere gjennom å lage en mangelsituasjon. 

 

Eksempel 3. 

 

Nina bruker pictogrammer og har bedt om brød og nuggatti til lunsj. Partneren har bevisst 

ikke dekket på kniv, men Nina har pictogram av kniv i permen sin.  Når Nina ser på partneren 

(det blir tolket som om hun ber om hjelp)  hjelper partneren Nina å finne pictogram av kniv, 

Nina legger pictogrammet på kommunikasjonsremsen, gir remsen til partneren  og hun henter 

en kniv. 

 

 

 

 

 

 

knivkniv

   bok 
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Noe å kommunisere om. 

Den mest effektive kommunikasjonsopplæringen er den som tar utgangspunkt i noe barnet er 

interessert i. En kartlegging av barnets interesser vil derfor være en nødvendig forberedelse til 

trening. Den første kommunikasjonen vil som regel dreie seg om objekter og aktiviteter 

barnet er opptatt av og tar initiativ i forhold til. Mange barn med autisme har imidlertid svært 

få interesser, og er ofte svært stereotype når det gjelder å velge objekter og aktiviteter. En 

viktig målsetting vil derfor ofte være å utvide interessene, og dermed også temaene for 

kommunikasjon. En måte å gjøre dette på er å begrense tiden eller antall repetisjoner de får 

knyttet til et objekt eller aktivitet, og la dem foreta flere valg etter hverandre. 

 

Eksempel: 

 

Morten  brukte VMK- systemet. Han hadde en boks med pictogrammer av objekter og 

aktiviteter han likte og plukket ut og la pictogram av ønsket objekt eller aktivitet i 

kommunikasjonsrammen. Han var imidlertid ganske stereotyp i sine valg, selv om det 

egentlig var flere ting han likte. Han valgte stort sett de samme tingene, og oftest også i 

samme rekkefølge: BALL, KNEKKEBRØD, HVILE. Noen ganger ville han ikke ha 

knekkebrød selv om han hadde valgt det, og det var tydelig at han hadde laget seg et mønster 

som ikke var særlig funksjonelt. For å få ham til å variere sine valg i større grad, lot 

personalet ham foreta flere valg etter hverandre. De måtte få ham til å variere valgene ved å si 

det er du ferdig med, og oppfordre ham til å velge noe annet. Fordi de hadde avsatt mer tid til 

å la ham velge, og fordi de begrenset hvor lenge han fikk holde på med hver enkelt aktivitet, 

ble han nødt til å foreta flere forskjellige valg, og etter hvert ble repertoaret av objekter og 

aktiviteter han ba om på eget initiativ betraktelig utvidet. 

 

 

                                            

 

 

 

ballball knekkebrødknekkebrød hvilehvile
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 En kommunikativ hensikt 

En kommunikativ handling kan ha mange ulike funksjoner, fordi mennesker har ulike 

hensikter eller mål med sin kommunikasjon. Man kan dele de ulike funksjonene inn i to 

hovedgrupper, nemlig imperativ og deklarativ kommunikasjon. 

Imperativ kommunikasjon innebærer en form for styrende kommunikasjon, hvor hensikten er 

å få oppfylt et ønske om for eksempel et objekt, en aktivitet eller informasjon. Denne form for  

kommunikasjon, som også  kan kalles instrumentell,  kan sies å være vellykket når målet er 

oppnådd, dvs. når man har fått det man ønsket. Deklarativ kommunikasjon har ofte til hensikt 

å utvikle eller opprettholde et sosialt samspill, og er derfor mer krevende fordi den forutsetter 

en form for felles oppmerksomhet. Den forutsetter dermed også en forståelse av andre 

mennesker, ikke bare som handlende, men også som tenkende. I normalutviklingen vil den 

første kommunikasjon ha til hensikt å tilfredsstille basale behov hos barnet, og dermed være 

en form for styrende kommunikasjon. Etter hvert får kommunikasjonen en kontaktskapende 

funksjon i et ansikt til ansikt samspill. Når barnet blir oppmerksom på objekter og hendelser i 

omgivelsene vil hensikten ofte være oppmerksomhetsdirigerende, dvs. at barnet ønsker å dele 

oppmerksomheten og opplevelsen med den voksne. 

 

Det man ser mest av hos barn med autisme er instrumentell kommunikasjon, dvs. 

kommunikasjon som har til hensikt å be om eller avvise objekter eller aktiviteter. Det man ser 

minst av er kommunikasjon som har til hensikt å dele tanker og opplevelser. Men barn med 

autisme trenger også lære å snakke om objekter, hendelser og personer. Svært ofte blir alt 

barn med autisme sier tolket som at de ber om, mens de kanskje noen ganger bare vil snakke 

om. Det er også viktig at barnet får anledning til å kommunisere om personer, fordi personer 

vil være like viktig i disse barnas liv som i alle andres liv. For å kunne skille mellom ulike 

kommunikative funksjoner, som for eksempel det å be om og det å snakke om, må 

handlingsordet kunne skiftes ut, og barnet må kunne forstå og konstruere en flerordsyttring. 
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Eksempel: 

Andreas hadde en egen kommunikasjonsperm med fotografier og pictogrammer. Denne 

brukte han bl.a. til å fortelle hva han ville spise om morgenen. Han tok foto eller pictogram  

av det han ville ha og gav det til partneren, og fikk det han ba om. En morgen tok han 

fotografi av moren sin og gav til partneren. Hun kjente Andreas godt, og visste at han hadde 

vært på avlastning i helgen, og ikke hos moren sin som han pleide. Hun tolket Andreas 

initiativ som at han ville snakke om moren og sa du vil snakke om mamma. Hun snakket hun 

litt om mamma mens de så på fotografiet, noe Andreas så ut til å være fornøyd med. Så satte 

hun fotografiet inn i permen igjen. Andreas  tok da pictogram av brød,  ga det til partneren og 

fikk brød. Etter dette ble pictogram for FÅ og SNAKKE  satt på kommunikasjonsremsen for å 

holde de to funksjonene atskilt.                        

 

 

Noen å kommunisere med. 

For å kunne kommunisere funksjonelt, må barn med autisme forstå at andre mennesker står i 

fokus for deres kommunikasjon. I begynnelsen er det den voksne som reagerer på barnets 

initiativ, og hjelper barnet  å formidle hva det ønsker gjennom bruk av et mer konvensjonelt 

kommunikasjonssystem. Det krever at den voksne har sin oppmerksomhet rettet mot barnet, 

og kan reagere når barnet tar et initiativ. Etter hvert som barnet har fått et visst repertoar av 

objekter og aktiviteter det kan be om, bør kommunikasjonen utvides slik at barnet også må 

forholde seg til den voksnes kommunikative initiativ. For at barnet skal bli en kompetent 

kommunikasjonspartner, må det lære at også andre mennesker har intensjoner. Dette 

forutsetter  en situasjon hvor barnet og den voksne skifter på å ta initiativ og svare på initiativ 

i en form for dialog. Barnet må lære både å ha rollen som den som tar initiativ og sender et 

budskap, og den som mottar og svarer på et budskap. 
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Henrik har lært å be om objekter og aktivtiteter gjennom bruk av VMK-systmet.  På bordet er 

en skål med agurk og en med kjeks og pictogrammer av de samme objektene . Foto av Henrik 

ligger i første felt i kommunikasjonsrammen,  FÅ i andre, og Henrik legger AGURK i siste 

felt. Han peker og ”leser” setningen Henrik får agurk. Partner Marit gir Henrik agurk, tar 

personkort og objektkort  ut av rammen igjen og legger dem på bordet. Henrik legger 

HENRIK i første felt, KJEKS i siste, ”leser” Henrik får kjeks og Marit gir ham kjeks. Så tar 

Marit ut kortene ut igjen, legger MARIT og KJEKS i rammen peker og ”leser” Marit får 

kjeks. Når Henrik ikke får kjeks, strekker han seg for å ta selv. Marit  tar hans hånd og 

håndleder ham i å peke på sitt foto og på seg selv, sier sitt navn. Hun ”leser” igjen Marit får 

kjeks, og  håndleder Henrik til å gi henne agurk. Etter en del repetisjoner gir Henrik Marit det 

hun ber om når hun legger sitt foto i rammen. De veksler på å være den som mottar og svarer 

på et budskap og den som sender et budskap i en enkel form for dialog. 

 
 

Fordelen med å ta utgangspunkt i barnets eget initiativ er at barnet raskere ser sammenheng 

mellom handlingen og resultatet av handlingen, det blir motivert for å kommunisere, det lærer 

å kommunisere i situasjoner hvor det har behov for å kommunisere, og mye taler også for at 

innlæringen er mer effektiv, på den måten at barnet trenger færre repetisjoner for f.eks. å lære 

å utføre et håndtegn. Med en slik opplæringsstrategi vil den voksne mer ha rollen som den 

kompetente kommunikasjonspartneren som setter barnets initiativ inn i en kommunikativ 

sammenheng, enn den som skal lære bort spesifikke språklige ferdigheter. 

 

Hvor langt et barn vil nå i kommunikativ og språklig utvikling vil være avhengig av flere ting. 

Mange begrensninger vil ligge i barnet selv, men mye vil også være avhengig av riktig valg 

av opplæringsstrategier. Opplæring basert på barnets eget initiativ stiller store krav til den 

voksnes sensitivitet og evne til individuell tilrettelegging. De kommunikative ferdigheter som 

blir lært under slike betingelser vil imidlertid ofte være mer funksjonelle i den forstand at 

barnet bruker dem på eget initiativ, og i de sammenhenger hvor barnet har behov for å 

kommunisere.  

 
 
 
 



 45 

Litteratur: 
 
Bates, Elisabeth, O'Connell, Barbara and Shore, Cecilia (1987) 
                Language and Communication in Infancy. I Osofsky, J.D.(ed),  
                Handbook of Infant Development. New York: John Wiley & Sons  
 
                
Baron-Cohen, Simon, Tager-Flusberg, Helen and Cohen, J. Donald (1993). 
                 Understanding other Minds. Oxford: Oxford University Press. 
 
Bloom, Lois og Lahey, Margaret (1978) 
                  Language Development and Language Disorders. New York: John Wiley &  
                  Sons.  
 
Bondy, Andrew and Frost Laura (1994)  
               The Picture Exchange Communication System: Training manual. Pyramid 
Educational  
               Consultants, Cherry Hill, NJ 
 
Eide, Berit (2000) 
                  Språkfunksjoner, initiativ og trivsel. Opplæring I funksjonell kommunikasjon av en 
                  gutt med autisme. Universitetet i Oslo. (Autismeforeningen i Norge) 
   
Hansen, Ellen Margrethe (1986) 
                 Jon lærer tegn. Universitetet i Oslo 
                
Hobson, Peter R.  (1993)     
                Autism and the Development of Mind. Trowbridge UK: Psychology Press. 
 
Jordan, Rita og Powell, Stuart  (1998) 
                Understanding and Teaching Children with Autism. Chichester, England: 
                John Wiley & Sons.             
 
Layton, Thomas L & Watson, Linda R. (1995)                 
               Enchancing Communication in Nonverbal Children with Autism. I Quill,  
               Teaching Children with Autism. New York: Delmar Publishers Inc. 
 
Martinsen, Harald. (1992)        
              Tidlige tiltak for Autistiske Barn. Autisme i dag, bind 19. Nr. 1. 
 
Martinsen, Harald og Siverts, Brit Eli (1990) 
             Tegntrening og kommunikasjon, opplæring av autister og andre språksvake  
             mennesker. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag,  
 
Martinsen, Harald (l992) 
             Utvikling av aktivitet og initiativ. I Carl Jacobsen (red), Forutsetninger for 
              kommunikasjon med døvblinde. Nord-Press 
 
Mundy, Peter m.fl. (1998) 
             The theory of mind and joint-attention deficits in autism. I Baron-Cohen,  



 46 

              Tager Flusberg and Cohen, Understanding  other Minds. Oxford: Oxford 
              University Press. 
 
 
Schopler, E & Mesibov, G.  (1985)        
              Communication Problems in Autism. New York: Plenum Press. 
 
 
Tetzchner von, Stephen m.fl. (1993) 
                Barns språk. Gjøvik: Ad Notam Gyldendal. 
 
Tetzchner von, Stephen og Martinsen Harald (2002) 
                Alternativ og supplerende kommunikasjon: Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
 
                                                                                      
Wells, Gordon og Gutfreund, Mary (1987) 
               The Conversational Requirements for Language Learning. I Yule & Rutter   
                (ed.)  Language Development and Disorders. London: Mac Keith Press. 
 
Wergeland, Ellen & Arnessen, Britt (1994)  
                    Visuelt manipulativt kommunikasjonssystem. WABE forlag 
                 
Wing, Lorna (1976) 
                Early Childhood Autisme. Oxford: Pergamon Press. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Kommunikasjonskompetanse 

(av Cand.Paed.Spec. Torill Fjæran) 

 

Kommunikasjon er en viktig del av det å være menneske. Uten mulighet til å kommunisere 

forringes livskvaliteten betydelig og det meste i livet blir vanskelig. For mennesker med 

autismespekterforstyrrelser (ASF) er det å forholde seg til andre, inkludert det å 

kommunisere, en stor utfordring. For oss som forholder oss til mennesker med ASF blir det 

ekstra viktig å legge til rette for og være med å støtte opp om den enkeltes rett til og 

kompetanse på kommunikasjon. Artikkelen tar opp tema som definisjon av kommunikasjon, 

spesifikke kommunikasjonsvansker hos mennesker med autismespekterforstyrrelser, de ulike 

dimensjoner kommunikasjonskompetanse består av, kartlegging, tiltak og hjelpemidler. 

 

Hva er kommunikasjon? 

 

Overføring av et budskap fra en person til en annen person 

                                              (Granlund og Olsson, 1988) 

 

Måten vi definerer kommunikasjon på vil påvirke hvordan vi betrakter mennesker som har 

kommunikasjonsvansker og hvordan vi forsøker å hjelpe dem. Det finnes ulike måter å 

definere kommunikasjon på og ulike perspektiver på hva kommunikasjon innebærer. De fleste 

er enige om at kommunikasjon er noe som foregår mellom to eller flere personer. Det som 

skiller de forskjellige definisjonene er ofte hvor man trekker grensen for krav om intensjon 

eller bevisst vilje til å formidle og / eller motta budskap hos de som kommuniserer. Uten å gå 

inn på spesifikke teorier omkring dette, kan vi noe forenklet si at det finnes en snever og en 

utvidet måte å betrakte kommunikasjon på.  

 

I en snever definisjon av kommunikasjon kreves det at kommunikasjonen er en bevisst 

handling der sender formidler et bestemt budskap til mottaker og vise versa. Budskapet 

formidles med utgangspunkt i et klart ønske om at mottaker skal få informasjon. Mottaker på 

sin side er klar over at han eller hun mottar et budskap og velger enten å svare eller ikke svare 

på dette. Benytter vi denne definisjonen vil mange av de mennesker vi kjenner innen 

autismespekteret ikke kunne sies å kommunisere. 
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I en utvidet definisjon av kommunikasjon kan vi imidlertid si at all atferd er kommunikativ, i 

det den forteller oss noe om den som utviser atferden, selv om denne ikke bevisst ønsker å 

formidle noe til oss der og da. Når vi møter noen tolker vi som regel atferd, kroppsholdning, 

ansiktsuttrykk osv og danner oss gjennom dette et inntrykk av hvordan personen har det. 

Dette skjer selv om personen selv ikke bevisst ønsker å formidle dette til oss. Likevel 

forholder vi oss til denne informasjonen og samhandler med personen på grunnlag av dette. 

Vi vet at mange mennesker som ikke behersker tale eller andre former for forståelige 

språkuttrykk, ofte utvikler atferd som blir tolket kommunikativt av omgivelsene. Atferden er 

kanskje i utgangspunktet kun et uttrykk for frustrasjon, men kan over tid bli en funksjonell 

måte å uttrykke seg for personen, på godt og vondt, nettopp fordi vi andre tolker atferden og 

svarer på den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi har dette perspektivet på kommunikasjon kan vi slå fast at alle mennesker 

kommuniserer, også de vi ofte kaller ”språkløse.” Det er her viktig å presisere at selv de som 

tilsynelatende har et godt talespråk ofte kan ha vansker med å uttrykke seg og forstå andre og 

dermed også kan utvikle en del atferd som kan bli kommunikativ over tid.  

 

En følge av å definere all atferd som mulig kommunikasjon, er at vi tenker kommunikativ 

funksjon når vi analyserer atferd. Dette vil igjen føre til at mange tiltak som settes inn i 

forhold til utfordrende atferd, vil være tiltak som går ut på å tilrettelegge for bedre 

kommunikasjonsmuligheter for den enkelte. Les mer om dette i Nordvoll skole og 

autismesenters dokumentsamling nr 3, Utfordrende atferd. 

Eksempel:  

Ivar blir ofte frustrert og uttrykker dette ved å rasere rommet han er i. Personalet reagerer som 

regel med å ta ham med ut i hagen, der han roer seg. Over tid utvikler Ivar en strategi der han 

bevisst raserer rommet med en intensjon om å komme ut i hagen. Atferden betyr nå ”jeg vil ut i 

hagen.” Siden både personalet og Ivar selv etter hvert tolker atferden på denne måten har 

atferden fått en kommunikativ funksjon. Graden av intensjonell kommunikasjon har økt for Ivars 

del, han har lært en (uhensiktsmessig) måte å be om å komme ut.  

 

I dette tilfellet vil det være nødvendig for personalet å lære Ivar en annen måte å be om å komme 
ut i hagen, slik at behovet ivaretas, men kommunikasjonen blir mer hensiktsmessig og akseptabel. 
For eksempel kan Ivar få et bilde av hagen som han kan gi til personalet når han vil ut. 
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Kommunikasjonens mulige intensjoner 

Selv om kommunikasjon ikke alltid trenger å være intensjonell utfra en utvidet forståelse av 

kommunikasjonsbegrepet, er det jo den intensjonelle kommunikasjonen vi streber etter å gi 

våre elever kompetanse i. Det blir derfor interessant å se på hvilke intensjoner 

kommunikasjon vanligvis kan ha.  

 

I følge Østvik (2004) kan kommunikativ intensjon deles i tre grupper; 

□ Styrende kommunikasjon 

□ Kontaktskapende kommunikasjon 

□ Oppmerksomhetsrettet kommunikasjon 

 

Styrende kommunikasjon er den intensjonen som naturlig er den første måten å kommunisere 

på. Styrende kommunikasjon innebærer å be om å få noe eller å svare et annet menneske på 

noe det ber om å få. Når målet med denne kommunikasjonsformen er nådd, avsluttes 

kommunikasjonssekvensen. Styrende kommunikasjon kan derfor betraktes som den enkleste 

intensjonelle formen. Denne formen er mindre sosial enn de andre, fordi hensikten primært er 

å oppnå et spesielt mål. Kommunikasjonssekvensen må derfor være kort for å være effektiv.  

 

Kontaktskapende kommunikasjon utvikles som regel samtidig eller rett etter styrende 

kommunikasjon hos normalutviklede personer.  Kontaktskapende kommunikasjon innebærer 

å svare på kontakt fra andre og å selv ta kontakt med andre, for eksempel med smil, hilsing 

osv. En forutsetning for å ha en kontaktskapende intensjon med sin kommunikasjon er at 

kommunikasjonspartene er oppmerksomme på hverandre. En annen forutsetning for denne 

formen er at man er interessert i å få kontakt med andre, at man er interessert i andre 

mennesker. Begge disse forutsetningene er knyttet til elevens sosiale kompetanse. I Nordvoll 

skole & autismesenters dokumentsamling, hefte nr 6; Sosial kompetanse, kan vi lese mer om 

dette. 

 

Oppmerksomhetsrettet kommunikasjon er den mest kompliserte kommunikative intensjonen, 

fordi det kreves konsentrasjon og evne til å gjøre mer enn en ting av gangen. 

Kommunikasjonspartene skal her både huske og holde seg til dialogens tema og samtidig 

opprette og / eller opprettholde kontakt med sin kommunikasjonspartner. Dette forutsetter 

igjen en viss sosial interesse samt at man forstår noe om hva som er passende å si og gjøre i 

en kommunikasjonssekvens. En annen forutsetning for oppmerksomhetsrettet kommunikasjon 
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er at kommunikasjonspartnerne har felles oppmerksomhet. Vi kan lese mer om dette i 

artikkelen skrevet av Anne Marie Endresen, i dette heftet. Oppmerksomhetsrettet 

kommunikasjon inneholder flere faser; man må fange oppmerksomheten til den man 

kommuniserer med, oppmerksomheten skal rettes mot noe og man skal kontrollere at 

kommunikasjonspartneren fortsatt er interessert. Opprettholdelse av kommunikasjonen 

forutsetter at de som kommuniserer med hverandre deltar i alle disse fasene, som igjen 

forutsetter en utholdenhet i kommunikasjonssekvensen, samt en evne til å skifte roller mellom 

å være den som snakker og den som lytter, dvs. inngå i en gjensidig prosess. For at interessen 

for dialogen skal opprettholdes kreves det at innholdet i samtalen oppleves som tilstrekkelig 

interessant for de som deltar. For at dette skal innfris må dialogen ha en utvikling og tilføres 

nye elementer suksessivt.  

 

Kommunikasjonsvansker ved autismespekterforstyrrelse (ASF) 

Autisme (infantil autisme / barneautisme) og Asperger syndrom er diagnoser som begge 

befinner seg innen det vi kaller autismespekteret.  Dette spekteret strekker seg fra mennesker 

med dyp psykisk utviklingshemming til mennesker med normal, og over normal, intelligens. 

Autisme er altså ikke knyttet til evnenivå og kan derfor forekomme langs hele dette spekteret. 

Naturligvis vil mennesker langs spekteret framstå ulikt, utfra det nivået de befinner seg på 

evnemessig. På tross av dette har de, gjennom sine autismevansker, en del fellestrekk. Et 

samlebegrep som er blitt vanlig å bruke om de vanskene personer som befinner seg på 

autismespekteret har er autismespekterforstyrrelse (ASF.) Lorna Wing (1976) beskriver de 

vanskene personer med ASF har som en triade av kjernevansker. Mennesker med ASF har 

alle vansker på tre områder; sosial fungering, forestillingsevne og kommunikasjon. Disse tre 

områdene griper i hverandre og kan kun skilles ad på teoretisk plan.  

 

                                             KOMMUNIKASJON 

 

 

 

 

             FORESTILLINGSEVNE   SOSIAL FUNGERING 
    Fig.1. Wings triade av kjernevansker i autismespekteret 
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Kommunikasjonsvansker er ikke noe en person alene ”eier.” Vi slo tidligere fast at 

kommunikasjon er noe som foregår mellom to eller flere personer. Vanskene relatert til 

kommunikasjonen oppstår derfor i dette samspillet og eies av de som forsøker å kommunisere 

med hverandre.  

 

Dette betyr at vi egentlig ikke kan si at en person har kommunikasjonsvansker, men at vi, i 

samspill med personen, har vansker med kommunikasjon. Når vi tar dette perspektivet blir 

følgen at det er vi, i felleskap, som må forsøke å løse problemet.  

 

 

 
 
 
                 
       
       Person A                                                    Person B 
                                                       
 
 
                                              Kommunikasjonsvanske 

 

 

 

I kommunikasjon med mennesker som har autismespekterforstyrrelse (ASF) oppstår en rekke 

utfordringer som følge av autismen. Om personen i tillegg har psykisk utviklingshemming 

kan disse vanskene forsterkes.  

 

For personer med ASF kan alle formene for kommunikativ intensjon være vanskelig.  

 

Styrende kommunikasjon er antagelig den intensjonelle kommunikasjonsformen vi jobber 

mest med og som det er vanlig å starte med når man skal forsøke å utvikle intensjonell 

kommunikasjon hos elever med ASF. Dette er også den formen som er lettest for elever med 

ASF å tilegne seg. Ofte må elevene lære eksplisitt at det er nyttig å henvende seg til andre og 

da er ofte styrende kommunikasjon, der eleven lærer å be om noe han eller hun vil ha og får 

en rask positiv respons, godt egnet som undervisningsstrategi.  

Fig.2. Kommunikasjonsvansker er noe vi eier sammen 
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Utfordringen ligger her i å få eleven til å forstå at det å henvende seg til andre kan skaffe 

goder. Mange personer med ASF har ikke denne forståelsen og henvender seg derfor ikke til 

andre på vanlig måte. Personer med ASF blir ofte beskrevet som initiativsvake, dvs. at de tar 

få egne initiativ, og dette er spesielt merkbart i forhold til kommunikasjon. Dette kan ha 

sammenheng med den manglende forståelsen for nytten av å henvende seg til andre, at andre 

mennesker har noe å bidra med i forhold til personens egne behov.  

 

En del personer med ASF har også erfaringer med å ikke bli forstått på sine henvendelser og 

de har derfor funnet andre måter å få tak i det de vil ha. Noen mennesker med ASF har ikke et 

opplevd behov for å be om noe, enten fordi de skaffer seg det selv, eller fordi de får god 

”service” av sine nærpersoner.  

 

Et viktig tilretteleggingsgrep for å få personen til å ta kommunikativt initiativ, er derfor å 

skape mangelsituasjoner eller fristelser, der personen er nødt til å henvende seg til andre for å 

få tak i det han eller hun ønsker, (se også avsnittet om motivasjon, senere i denne artikkelen). 

 

Kontaktskapende kommunikasjon må som regel trenes inn helt spesifikt for personer med 

ASF fordi dette er nært knyttet til initiativ og sosial interesse. Som sagt, er det ofte dette som 

kan være et problem for personer innen autismespekteret. Grovt sagt kan personer med ASF 

deles i to grupper når det gjelder sosial interesse; de som ikke er interessert i andre og de som 

er interessert, men ikke får til å ta kontakt på en hensiktsmessig måte. Når det gjelder den siste 

gruppen, blir det viktig å hjelpe dem til mer hensiktsmessige måter å ta kontakt. Les mer om 

dette i hefte nr 6, Sosial kompetanse, og hefte nr 4, Sosiale historier og visuelle forklaringer, i 

Nordvoll skole & autismesenters dokumentsamling. 

 

For personer med ASF kan oppmerksomhetsrettet kommunikasjon være vanskelig av flere 

årsaker. For det første har ofte våre elever færre og / eller andre interesser enn jevnaldrende 

og andre de vanligvis forventes å kommunisere med. For oss, som sterkeste part i en 

kommunikasjonssekvens, blir det derfor viktig å sikre at det vi snakker om er noe eleven er 

interessert i. For å få til det, må vi kjenne eleven og vite noe om hva han eller hun er opptatt 

av. Dette er i tråd med Nordvoll skole & autismesenters prinsipp, å alltid ta utgangspunkt i 

den enkelte elevs egenskaper, forutsetninger og behov. Det er derfor lurt å kartlegge eleven 

godt, både i forhold til interesser og kommunikasjon. Les mer om kartlegging senere i denne 

artikkelen og i hefte nr 5 i Nordvoll skole & autismesenters dokumentsamling.  
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Et annet problem i forhold til oppmerksomhetsrettet kommunikasjon er våre elevers vansker 

med å tolke budskap inn i det som blir kommunisert til dem (se avsnittet om inferens senere i 

denne artikkelen). Dette har sammenheng med den bokstavelige forståelsen som mange med 

ASF preges av. Resultatet av disse vanskene kan ofte vises ved at eleven med ASF gir såkalte 

”god dag mann - økseskaft” svar, fordi han eller hun har misforstått det egentlige budskapet 

som ble forsøkt kommunisert.  

 

Ofte kan elevene også ha problem med å få andre til å forstå det de selv ønsker å formidle. 

Mange personer med ASF ”glemmer” å gi nok opplysninger til at mottakeren forstår hva det 

er snakk om. Dette henger sammen med vansker i forhold til Theory of Mind, dvs. evnen til å 

sette seg inn i hva andre vet og tenker og at dette kan være noe helt annet enn hva en selv vet 

og tenker. Les mer om Theory of Mind i Anne Marie Endresens artikkel i dette heftet. 

Eksempelet om Tore som hadde kjørt karusell, senere i denne artikkelen, er også en 

illustrasjon av manglende evne til å forstå hvilke opplysninger andre trenger. 

 

 

Kommunikasjonskompetanse 

Noe som er typisk for mange mennesker med ASF er at de, til tross for at de kan besitte en 

god del kunnskap og ferdigheter, likevel har vansker med å bruke det de kan når de trenger 

det. For meg er kompetanse derfor noe annet og mer enn kunnskap, kompetanse er evnen til å 

benytte ervervet kunnskap på en hensiktsmessig og funksjonell måte. Når vi forholder oss til 

elever med ASF blir det derfor viktig å ikke bare være opptatt av opplæring i ferdigheter og 

kunnskaper, men også av hvordan elevene skal bruke det de kan, dvs. å få kunnskaper og 

ferdigheter funksjonelle.  

 

For at vi skal sikre at vi jobber i tråd med målet om funksjonell og hensiktsmessig 

kommunikasjonskompetanse for elevene, kan det være nyttig å dele opp dette begrepet, for å 

bli mer bevisst hvilke delområder, eller dimensjoner kommunikasjonskompetanse kan 

inneholde. Jeg har her valgt å dele kommunikasjonskompetanse i fem dimensjoner. 
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Disse dimensjonene er; 

□ nivå (ord / begrep eller språk) 

□ form (verbal og nonverbal kommunikasjon og kommunikativ 

atferd)  

□ funksjon (å formidle eget budskap og å forstå andres 

budskap)  

□ inferens (å tolke mening inn i det som sies) 

□ motivasjon (å ha et ønske om og et behov for å kommunisere) 

 

For å ha kompetanse på kommunikasjon, må alle dimensjoner beherskes. Jeg vil nå beskrive 

de fem dimensjonene nærmere, for å tydeliggjøre hva jeg mener med 

kommunikasjonskompetanse og hvorfor det er viktig å ta hensyn til alle dimensjonene når vi 

forsøker å hjelpe og støtte mennesker med ASF i forhold til kommunikasjon.  

 

Nivå 

Kunnskaper og ferdigheter knyttet til kommunikasjon kan sies å være på to nivåer;  

□ Ord / begrep: det grunnleggende nivå der personen kjenner og benytter enkeltord og 

enkeltbegreper 

□ Språk: det viderekommende nivået der personen forstår og benytter språk, dvs. 

kunnskap i å sette ord sammen til setninger styrt av visse regler. 

 

Forskjellen mellom disse to nivåene ligger i definisjonen av hva språk er: 

 

 

Et grammatikkstyrt representasjonssystem der ord og setningsledd står i innbyrdes syntaktisk 

og betydningsmessig forbindelse.  

(Kaland, 2002) 

 

 

Språk er altså noe mer enn bare ord og begreper. For å si at en person behersker et språk, er 

det ikke nok at personen kan ordene, han eller hun må også kunne sette ordene sammen til 

setninger utfra bestemte grammatiske regler. Vi kan sammenligne dette med å beherske et 

fremmedspråk – vi kan kanskje noen tyske gloser, men vi kan ikke si at vi behersker det tyske 

språket før vi også kan sette ord og setninger sammen i tråd med tyske grammatiske regler. 
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Mange personer med ASF vil utfra denne definisjonen av språk aldri tilegne seg 

språkferdigheter. De kan likevel lære å beherske et kommunikasjonsverktøy bestående av 

representasjoner for ord og begrep som de kan benytte både for å forstå hva andre formidler 

og for å formidle seg selv. 

 

Ord / begrep 

Vanligvis starter opplæring i kommunikasjonsferdigheter på Nordvoll skole & autismesenter 

med å gi elevene tilpassede kommunikasjonshjelpemidler, der de har behov for supplement 

eller alternativ til tale.  Med et kommunikasjonshjelpemiddel mener vi et sett av 

representasjoner for ulike ord og begreper som benyttes i tillegg til eller i stedet for tale. 

Hvilken type representasjoner dette er må tilpasses den enkeltes forståelses- og 

ferdighetsnivå.  

 

Kommunikasjonshjelpemidler kan for eksempel være objekter, modeller, håndtegn, 

fotografier, tegninger, piktogram, ordbilder eller skriftlige setninger, talebrytere eller på annen 

måte framstilt syntetisk stemme osv. 

 

Eksempel på kommunikasjonshjelpemidler i forhold til begrepet BIL: 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

objekt 

 

modell 

 

håndtegn 

 

fotografi 

 

tegning 

 

 bil 
   ordbilde  

talebryter 

bil 
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Hvilken type kommunikasjonshjelpemidler man velger er underordnet funksjon. Dette betyr 

at det viktigste er at kommunikasjonshjelpemiddelet fungerer for den som skal benytte det. 

Igjen er det den enkelte elevs egenskaper som skal stå i sentrum. Undervisning i 

kommunikasjonsferdigheter på ord/begreps - nivået består som regel av trening på 

enkeltbegreper, det være seg å kunne plukke ut, peke på eller gi fra seg bilder eller objekter, 

uttale ord eller gjøre håndtegn, samt å knytte rett begrep til rett objekt / situasjon.  

 

Utvalget av ord og begreper vi velger å lære bort gjenspeiler hvilke mål vi har for 

kommunikasjonsopplæringen. Noen ganger kan det virke som vi glemmer personens eget 

formidlingsbehov og prioriterer opplæring og tilrettelegging i forhold til å forstå det vi 

forsøker å si til personen. For personer med ASF er det imidlertid viktig å velge ut begrep de 

selv opplever nyttig å kunne og at det tilrettelegges for å hjelpe dem i formidling av egne 

behov! Jo større vansker personen har med kommunikasjon, jo viktigere blir det å velge ut ord 

og begreper som personen selv har behov for. ”Våre” behov må her komme i annen rekke. 

Det er viktigere at personen får sagt fra om noe han / hun trenger enn at han / hun forstår en 

instruks vi gir! Personens behov, både for formidling og forståelse må altså stå i fokus når vi 

jobber med kommunikasjon. Hva har personen behov for å si noe om? Hva trenger han / hun 

å forstå?  

 

Hvilke ord og begrep vi velger ut i opplæringen må altså tilpasses de personene vi arbeider 

med. Av og til følger ikke dette normal progresjon i utvikling av ordforråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel:  

Lille Per elsket å snurre på ting og å se på ting som snurret. En av hans største interesser var å se på 

vaskemaskinen når den var i bruk. Klærne i mange farger  

snurret så fint og det ble hele tiden nye mønstre å se på. Han  

kunne sitte i timevis foran maskinen og kose seg. Når  

kommunikasjonsopplæringen ble planlagt ble det tatt  

utgangspunkt i Pers interesser og ordet ”vaskemaskin”  
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Språk 

For bedrefungerende personer kan det være viktig å lære språkferdigheter. Eksempler på 

språk er talespråk, skriftspråk og døves tegnspråk. I følge definisjonen tidligere i artikkelen er 

språk altså noe mer enn ord og begreper, språk er et system for disse. Språkferdigheter kan 

læres ved hjelp av for eksempel metoder som VMK (Visuelt manipulativt 

kommunikasjonssystem, Arnesen og Wergeland, 1994), ulike grammatiske spill osv. Her blir 

det å forme meningsfylte setninger og utsagn det viktige. Les mer om VMK og andre visuelle 

hjelpemidler i forhold til ord / begrep og språk i Berit Eides artikkel i dette heftet. 

 

For elever med ASF og normalt evnenivå kan språkopplæring bestå også i trening på 

forståelse av metaforer, tvetydige budskap, vitser osv. Det å formidle seg slik at andre forstår 

det budskapet man ønsker å få frem, er også noe personer med ASF trenger å jobbe med. 

Dette gjelder både muntlig og skriftlig formidling. Tidligere har det vært vanlig å tenke at å 

trene på ferdigheter i ord / begrep og evt. språk var nok for å kunne kommunisere. Vi ser 

imidlertid at det å beherske et verktøy, uansett på hvilket nivå det er, ikke er tilstrekkelig i seg 

selv. I tillegg er det nødvendig å beherske de andre dimensjonene 

kommunikasjonskompetanse består av. 

 

Form 

Med form menes hvilket uttrykk kommunikasjonen har. I denne artikkelen har jeg valgt å dele 

kommunikasjon i tre former: verbal og nonverbal kommunikasjon samt kommunikativ 

atferd. 

  

□ Med verbal kommunikasjon menes alt som representerer ord, begrep eller setninger, 

altså ikke bare det talte eller skrevne ord, men også andre representasjoner som bilder, 

piktogram, håndtegn osv.  

□ Med nonverbal kommunikasjon menes kroppsspråk, ansiktsuttrykk, mimikk, gester, 

blikk, stemmeleie, intonasjon osv som ikke representerer ord eller begrep, men som 

benyttes for å understreke et budskap.   

□ Atferd kan, slik jeg beskrev innledningsvis i denne artikkelen, også være en form for 

kommunikasjon, selv om dette ikke alltid er en hensiktsmessig måte å kommunisere 

på. Min erfaring er at mange personer med ASF utvikler atferd med kommunikativ 

funksjon (som ofte kan være uhensiktsmessig, påfallende og utfordrende) når de ikke 

har fått tilstrekkelig og godt nok tilpasset opplæring og tilrettelegging i forhold til å 



 58 

kunne uttrykke seg og forstå andre. Eksempler på kommunikativ atferd kan være å 

legge seg ned og skrike (for eksempel for å få noe eller for å slippe unna), kaste eller 

ødelegge gjenstander (for eksempel for å slippe ut av en situasjon) osv. Atferd som for 

eksempel å håndlede andre til å hente noe for seg eller for å få kos og klapp kan tolkes 

kommunikativt. Denne atferden kan også være uhensiktsmessig for personen det 

gjelder. Ofte ser vi at denne typen kommunikativ atferd reduseres i takt med økende 

kommunikasjonskompetanse hos disse personene.  

 

Videre i denne artikkelen vil jeg konsentrere meg om formene verbal og nonverbal 

kommunikasjon, siden det er disse vi ønsker å fremme hos elevene våre.  

 

Kommunikasjon består ikke bare av ord, men også av nonverbal informasjon. Ofte er det den  

nonverbale delen av kommunikasjonen som inneholder signal om meningen bak det som 

formidles. Vi sier ofte at kommunikasjon består av 30% verbalspråk og 70% nonverbalt 

uttrykk.(Bandler og Valla, 1995) Dette betyr at kroppsspråk, ansiktsuttrykk, stemmeleie, 

intonasjon, gester og annet har stor betydning for hvordan vi forstår hverandre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange mennesker med ASF forstår bare det som blir sagt, uten å tolke det som formidles 

nonverbalt. Dette er kilde til mange misforståelser og konflikter. For å være en dyktig 

kommunikasjonspartner må derfor både verbal og nonverbal kommunikasjon beherskes. Dette 

er en ekstra stor utfordring for mennesker med ASF. Ikke bare kan de ha vansker med å lære 

Eksempel: 

Utsagnet ”Det er jammen fint vær i dag” får to helt motsatte betydninger bare avhengig av 

ansiktsuttrykk, for ikke å snakke om stemmeleie og intonasjon: 

 

                                                                                                                                       

Det er jammen 
fint vær i dag! Det er 

jammen fint 
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verbale ferdigheter, men nonverbal kommunikasjon er også meget vanskelig for de fleste. En 

del av dette kan imidlertid læres.  

 

Vanlige hjelpemidler når man jobber med nonverbal kommunikasjon er for eksempel 

fotografier av ansiktsuttrykk, ofte kombinert med bruk av speil der personen kan se sitt eget 

og evt. også lærerens ansikt, mime – leker, rollespill og annet. Et hjelpemiddel som vi i de 

senere år har hatt god erfaring med er KAT - kassen (Callesen, Nielsen & Attwood, 2002.) 

KAT står for Kognitiv Affektiv Trening. Materiellet består blant annet av en rekke stiliserte 

ansiktsuttrykk fordelt på 8 hovedfølelser; glede, sorg, redsel, sinne, stolthet, skam, 

overraskelse og trygghet. Materiellet kan brukes på en rekke måter og er særlig nyttig i 

samtaler om følelser, opplevelser og sosial forståelse. Det vil føre for langt å gå inn på 

hvordan KAT – kassen fungerer her, men interesserte kan henvende seg til Nordvoll skole & 

autismesenter, der det blant annet holdes forelesninger om emnet. 

 

Funksjon 

På Nordvoll skole & autismesenter er vi opptatt av at dimensjonen funksjon har to like viktige 

deler: formidle og forstå. For å være en god kommunikasjonspartner er det viktig både å 

kunne formidle budskap til andre og å forstå hva andre formidler. Kommunikasjon er en 

gjensidig prosess og derfor bør formidling og forståelse vektes noenlunde likt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.3. Kommunikasjonens funksjon 

 

Vi ser imidlertid at for mange med ASF er det ikke likevekt mellom hva de forstår og hva de 

formidler. Når det gjelder personer med ASF og psykisk utviklingshemming kan det ofte være 

at de forstår mer enn de selv formidler. Dette henger dessverre ofte sammen med at det har 

vært jobbet mer med instrukstrening enn opplæring i formidling. For godtfungerende personer 

med ASF kan det av og til være motsatt. Mange personer med Asperger syndrom eller 

høytfungerende autisme har ofte et stort ordforråd og prater mye. Dette betyr ikke 

FORMIDLE       FORSTÅ 

 

For eksempel:      For eksempel: 

* Ønsker       * Informasjon 

* Behov       * Beskjeder 
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nødvendigvis at forståelsen er god. At de tilsynelatende har et godt språk fører imidlertid ofte 

til at de blir overvurdert kommunikasjonsmessig, og derfor heller ikke får den støtten, 

tilretteleggingen og opplæringen de trenger i forhold til dette. 

 

En ting er å forstå og formidle ordene, en helt annen ting er å forstå og formidle budskapet! 

Og, som tidligere sagt, budskapet ligger ofte i den nonverbale kommunikasjonen. Andre 

ganger ligger budskapet i noe underforstått knyttet til den aktuelle situasjonen eller til felles 

erfaringer. For å forstå det egentlige budskapet kreves som regel en eller annen form for 

tolkning. Dette steget kalles inferens (Kaland, 2002.) 

 

Inferens 

Med inferens menes å trekke slutninger på grunnlag av verbalt og nonverbalt budskap, dvs. å 

forstå det egentlige budskapet og tolke noe inn i det som formidles. Dette ”noe” er senders 

intensjon, perspektiv og bakgrunnstanke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 4. Fra kunnskap til kompetanse 

 

Å hjelpe personer med ASF i det å tolke og å forstå hvordan andre tolker deres formidling er 

kanskje den største utfordringen vi står ovenfor når vi jobber med kommunikasjons-

kompetanse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskap og ferdigheter ifht               Forståelse og beherskelse 

nivå, form og funksjon                                             av kommunikasjon 

       KUNNSKAP 

og FERDIGHETER 

INFERENS 

      KOMPETANSE 

Eksempel: 

 Noen barn ble vist en video der en person mimet ulike følelsesuttrykk. De barna som var 

normalutviklet og de barna som hadde Down syndrom svarte alle at de så en person som var redd, 

glad, sint osv. Barna med ASF beskrev imidlertid bare personens bevegelser – ”han gikk to skritt 

tilbake og strakte armene foran seg” – uten å tolke noe inn i det de så 
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Evnen til inferens er knyttet til både sosial kompetanse, forestillingsevne og atferd. Dette er 

områdene mennesker med ASF har størst vansker med. Innledningsvis sa jeg at området 

kommunikasjon kun kan skilles fra de andre kjernevanskene på teoretisk plan. Når det gjelder 

evne til inferens blir dette ekstra tydelig. Det er derfor ikke hensiktsmessig å jobbe isolert med 

kommunikasjon, alle personens vansker må ses i sammenheng, hele tiden og i alt arbeid. 

 

Motivasjon 

Mange mennesker med ASF har vansker med å se nytten av å kommunisere. En 

overbyggende dimensjon i arbeidet med kommunikasjon må derfor være motivasjon. 

Jeg mener altså at vi må ta hensyn til elevenes motivasjon når vi jobber med de andre 

dimensjonene i kommunikasjonskompetanse. Med motivasjon mener jeg i denne 

sammenhengen det å oppleve kommunikasjon som nyttig og viktig. Mange personer med 

ASF gjør ikke det. Noen ordner heller opp selv enn å henvende seg til andre og mange 

skjønner ikke at de ved å henvende seg kan oppnå goder. Et ønske om å kommunisere henger 

også sammen med sosial kompetanse. Personen må oppleve andre mennesker som 

interessante, både i seg selv og fordi de kan tilby noe som er interessant for personen.  

 

Motivasjon kan særlig knyttes til to faser av kommunikasjonsprosessen; 

□ opprette kontakt / initiere kommunikasjon  

□ opprettholde kommunikasjonen, fortsette samtalen og holde seg til tema.  

 

Mennesker med ASF har som regel vansker i forhold til begge disse fasene. For å motivere 

personen i forhold til kommunikasjon er det viktig å ta utgangspunkt i det personen har bruk 

for å kommunisere om. Vi må tilrettelegge situasjoner der personen oppdager nytten av å 

henvende seg og å forstå hva vi formidler. For å gi personer med ASF behov for å henvende 

seg kan det for eksempel være lurt å plassere ting vi vet de gjerne vil ha synlig, men utenfor 

rekkevidde (fristelser) eller fjerne gjenstander vi vet de har bruk for i løpet av en oppgave 

(mangelsituasjoner) samtidig som vi hjelper dem til å henvende seg for å få tak i det. Vi må 

også passe på at vår kommunikasjon er tilpasset deres forståelse og nivå. Det er vi som 

hjelpere som er den sterkeste parten og det er vi som må tilpasse oss deres behov.  
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Vansker i forhold til kommunikasjonskompetanse  

De fleste mennesker med ASF har vansker innenfor alle eller de fleste dimensjonene av 

kommunikasjonskompetanse. I tillegg til manglende eller mangelfulle ferdigheter i det å 

beherske selve språkverktøyet (kunne ord, begreper og grammatisk sammenstilling av språk) 

har de fleste også vansker med å forstå meningen med det som formidles.  

 

Selv de som har et godt utviklet ordforråd og språk kan ha store vansker med å forstå 

budskapet bak ordene, det vil si hva som egentlig formidles. Mange har en bokstavelig 

forståelse av språk, noe som gjør at budskap i form av ironi, metaforer, overført betydning og 

fleip kan være svært vanskelig å forstå.  

 

Mennesker med ASF har ofte store vansker med nonverbal kommunikasjon. Selv de som har 

et godt talespråk misforstår ofte budskap fordi de ikke tolker den nonverbale delen av 

kommunikasjonen. Mange har selv et påfallende ”flatt” eller avvikende kroppsspråk, noen 

snakker med monoton stemme, enkelte har manglende eller avvikende ansiktsuttrykk og 

gester osv.  

 

Også når det gjelder å formidle seg verbalt kan mennesker med ASF ha vansker. Både når det 

gjelder de ulike formene for intensjonell kommunikasjon og når det gjelder å formidle tanker, 

følelser og opplevelser slik at andre forstår. Noen ganger kan dette være knyttet til deres 

manglende forståelse av at andre ikke vet det de selv vet. De ”glemmer” derfor å gi viktige 

opplysninger som hjelper andre å forstå hva de snakker om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel: 

 Tore kommer gledestrålende løpende inn i klasserommet den første dagen etter sommerferien, 

mens han gjentar ”Den gikk fort! Den gikk fort!” Læreren hans skjønner naturlig nok ikke hva han 

snakker om og forsøker å få ham til å fortelle mer. I stedet for å utdype utsagnet blir Tore 

frustrert over lærerens spørsmål. Etter å ha lest i dagboken hans, forstår imidlertid læreren hva 

Tore snakker om – et par dager før skolen startet har Tore vært på Tusenfryd og for første gang 

våget seg opp i en av karusellene der, noe som viste seg å være en stor opplevelse for ham. Hele 

tiden etterpå har han frydet seg over opplevelsen og snakket om hvor fort karusellen gikk. Han 

viste imidlertid ingen forståelse for at læreren trengte disse bakgrunnsopplysningene, at hun 

ikke visste hva han snakket om. 
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Det å ikke kunne ta andres perspektiv (manglende Theory of Mind) er regnet for å være en av 

hovedvanskene innen autisme. Denne vansken får ofte store konsekvenser for 

kommunikasjonen, slik vi ser i eksempelet om Tore og karusellen. 

 

Motivasjon er nok likevel den største utfordringen vi står ovenfor når det gjelder 

kommunikasjon og mennesker med ASF. Dette er, som tidligere sagt, sterkt knyttet til sosial 

interesse og sosial kompetanse og er derfor en del av kjerneproblematikken innen 

autismespekterforstyrrelse. 

 

Vi har i denne artikkelen slått fast at for å bli en god kommunikasjonspartner kreves 

kompetanse på mer enn bare å beherske et kommunikasjonsverktøy. Kommunikasjon krever 

en kompetanse utover det rent tekniske og det er her personer med ASF ofte kommer til kort.  

For å vite hvordan vi best kan fremme kommunikasjonskompetanse hos våre elever er det 

viktig å vite mest mulig om hva de kan, hva de trenger, hvordan de lærer og ikke minst hva 

som motiverer dem. Grundig kartlegging med kommunikasjon som hovedfokus er derfor 

nødvendig. 

 

Kartlegging 

Det er alltid lurt å starte med en grundig individuell kartlegging når vi skal utvikle 

undervisningsopplegg, tilrettelegging og hjelpemidler. Dette gjelder selvfølgelig også når vi 

skal jobbe med kommunikasjon. Jeg har flere ganger presisert at tiltak skal utarbeides 

individuelt og med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, behov og interesser. For å vite 

noe om dette, kreves en systematisk innhenting av informasjon.  

 

Det finnes mange ulike tester og kartleggingsverktøy vi kan benytte når vi vil skaffe oss 

informasjon om en persons kommunikasjonskompetanse og behov. I denne artikkelen vil jeg 

konsentrere meg om de verktøy vi bruker i kartlegging av elever på Nordvoll skole & 

autismesenter. Det er ikke alltid vi bruker alle tester og kartleggingsverktøy på en enkelt 

person, vel så viktig som å individualisere tiltak er det å individualisere kartleggingen. Vi må 

ha et klart mål med det vi gjør. Innledningsvis i hver kartleggingsprosess spør vi oss derfor; 

Hva er det vi ønsker å vite noe om? Hvilke kartleggingsmetoder passer den enkelte og det vi 

ønsker å vite om denne personen best?   
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Formelle språktester og kartleggingsverktøy 

Jeg vil her kort ramse opp de formelle tester og kartleggingsverktøy vi benytter på Nordvoll 

skole & autismesenter i forhold til kommunikasjon. Interesserte kan lese mer om dette i hefte 

nr 5 i Nordvoll skole & autismesenters dokumentsamling. 

 

□ Reynell er en språktest beregnet for barn i alderen 1år6mndr – 6år. Testen er delt i 

henholdsvis formidlingsferdigheter (”talespråk”) og forståelse (”språkforståelse”) 

□ ITPA er beregnet på barn i alderen 4 – 10år og tester psykolingvistiske ferdigheter. 

Testen brukes ofte i forbindelse med utredning av dysleksi. 

□ ROWPVT er en reseptiv ordforrådstest beregnet på personer i alderen 2år – 

18år11mndr. 

□ EOWPVT er tilsvarende ekspressive ordforrådstest for samme aldersgruppe som 

ROWPVT. De to ordforrådstestene kan ses i sammenheng. 

□ Deler av Wechslerskalaen. Dette er den mest vanlige evnetesten. Skalaen er delt i tre; 

WPPSI (3år – 7år3mndr), WISC (6år5mndr – 16år5mndr) og WAIS (16 – 89år.) Noen 

av deltestene dreier seg om spesifikke språkferdigheter. 

 

Intervjuguiden 

Intervjuguiden er utviklet ved Nordvoll skole & autismesenter og er et sett spørsmål knyttet til 

tema innenfor kommunikasjon, som stilles til foreldre og personal rundt hver enkelt elev. 

Målet er å få et helhetlig inntrykk av hvordan eleven fungerer kommunikasjonsmessig, hva 

som er arbeidet med tidligere og hva eleven har behov for videre.  

 

Fristelsen 

Fristelsen er utviklet ved Nordvoll skole & autismesenter og er en planlagt situasjon der 

eleven observeres i forhold til ulike sider ved kommunikasjon. Barnet presenteres for en 

samling av ulike leker og andre ting og målet er både å se hva det er som fenger barnet og 

hvordan barnet ber om eller forholder seg til objektene og til testleder.  

 

Nordvoll skoles sjekkliste for kommunikasjon 

På Nordvoll skole & autismesenter er det utviklet et eget verktøy for opplæringsområdet 

kommunikasjon. Dette materiellet har fire deler; rammer for kommunikasjonsopplæring, 

sjekkliste for utarbeiding av mål og tiltak del 1 og 2 og spørsmål til evaluering av tiltak.  
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Verdier som gjennomsyrer dette verktøyet er individualitet, helhetlig syn på elever, 

likeverdighet og funksjonalitet.  

 

Sjekklistene, del 1 og 2, som er verktøyets hoveddeler, har utgangspunkt i et sett 

grunnleggende rettigheter fra The National Committee for Communication Needs and Severe 

Disabilities fra 1992 og er bygget opp som et sett kommunikasjonsrettigheter. Sjekklistene og 

evalueringsspørsmålene skal brukes som grunnlag for diskusjon rundt den enkelte elev og har 

vist seg å være meget nyttige redskap i skolens arbeid med kommunikasjon. 

 

Sjekklistene presenteres i dette heftet. 

 

Tiltak og hjelpemidler 

Når vi skal jobbe med kommunikasjonskompetanse er det like viktig å tenke på hva vi som 

skal hjelpe eleven med ASF gjør, som hvilke konkrete treningsoppgaver eleven får. Med 

utgangspunkt i individuell kartlegging av eleven, må vi jobbe med følgende innsatsområder; 

 

□ Tilrettelegging av omgivelsene 

□ Personalatferd 

□ Treningsoppgaver for eleven 

 

Ved hjelp av sjekklistene for kommunikasjon samt annen kartlegging i forhold til 

kommunikasjon vil vi kunne identifisere hva slags tilrettelegging som er nødvendig, hvordan 

vi som personale bør forholde oss til eleven og hvilke ferdigheter eleven bør trene på. Det er 

også viktig å tenke på alle dimensjonene innen kommunikasjonskompetansen når vi 

planlegger hvordan vi skal jobbe med kommunikasjon for den enkelte elev. 

 

God tilrettelegging og gode hjelpemidler, metoder og arbeidsmåter for mennesker med ASF 

kjennetegnes ved at de er tilpasset den enkeltes utgangspunkt og er konkrete, visualiserende, 

systematiske og strukturerte.  
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Tilrettelegging av omgivelsene  

Tilrettelegging av omgivelsene er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe 

personer med ASF, også når det gjelder kommunikasjon. Tilrettelegging innebærer både 

fysisk tilrettelegging av omgivelsene eleven befinner seg i (for eksempel merking eller 

navngiving av og i rom, situasjoner og objekter), tilgang på oppdaterte hjelpemidler i forhold 

til kommunikasjon (for eksempel visuelle representasjoner for ord og begreper som eleven 

kan bruke til å be om ting i omgivelsene og som personalet kan bruke til å formidle 

informasjon til eleven) samt tilrettelegging av situasjoner slik at eleven får behov for å 

henvende seg. Det viktigste å tenke på når man tilrettelegger på denne måten er å alltid ta 

utgangspunkt i den enkelte elevs egenskaper, slik at tilretteleggingen blir funksjonell for 

eleven. Dette gjelder ikke minst hvilke ord og begrep man prioriterer at eleven skal lære. 

Interesserte kan lese mer om tilrettelegging i hefte nr 2 i Nordvoll skole & autismesenters 

dokumentsamling. 

 

Personalatferd 

Hvordan vi, som hjelpere, oppfører oss har stor betydning. Som tidligere sagt, er 

kommunikasjon noe vi har sammen og det blir derfor et felles ansvar å få kommunikasjonen 

funksjonell. Det er vi, som den sterkeste part, som må tilpasse oss elevens behov i 

kommunikasjonssammenheng.  

 

Et viktig prinsipp på Nordvoll skole & autismesenter er læring gjennom mestring. Vi har tro 

på at våre elever lærer best ved å få mange repetisjoner på å lykkes, noe som innebærer at det 

er vårt ansvar å legge til rette for mestring for den enkelte elev. Dette betyr at den enkelte må 

få akkurat så mye og tilpasset hjelp som han eller hun trenger for å lykkes i sin 

kommunikasjon, både i forhold til å forstå og formidle.  

 

Gode personalstrategier kan for eksempel være å tilpasse vår kommunikasjon til elevenes 

forutsetninger og interesser, bekrefte og gjenta det eleven forsøker å formidle, svare på 

elevens kommunikasjonsforsøk hver gang, gi eleven tilgang på oppdaterte hjelpemidler samt 

hjelp til å bruke disse hensiktsmessig, sette ord på elevens atferd (”nå spiser du”), tegne og 

forklare, visualisere så mye som mulig og benytte så mange naturlige situasjoner vi kan til 

kommunikasjon. 
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Treningsoppgaver for eleven 

Opplæring i kommunikasjonskompetanse bør være noe vi jobber med kontinuerlig og i de 

fleste situasjoner. Både naturlige situasjoner og særtrening (timeplanfestede treningsøkter) bør 

benyttes. Hva som trenes på må ha utgangspunkt i den enkelte elevs behov og egenskaper og 

vi bør både jobbe med alle dimensjonene innen kommunikasjonskompetanse.  

 

Vanlige treningsoppgaver kan for eksempel være navngiving av enkeltobjekter, bilder eller 

piktogram i ulike situasjoner og sammenhenger, arbeid med setninger i ulike kontekster, be 

om noe, kommentere noe osv, mimeleker og rollespill med verbal støtte (Hva gjør jeg nå? 

Hva betyr det når jeg gjør sånn?) og muntlig og / eller skriftlig gjengivelse av opplevelser 

(eks. dagbok, fortelle om noe som har skjedd osv.) 

 

Hjelpemidler 

Det finnes mange hjelpemidler, metoder og materiell vi med fordel kan bruke når vi jobber 

med kommunikasjon. Under vises et bilde med noen få av de mange hjelpemidlene man kan 

benytte. Her er det egentlig bare fantasi, tilgjengelighet og økonomi som setter begrensinger. I 

ide - banken som presenteres etter denne artikkelen vil de mest brukte kommunikasjons - 

hjelpemidlene på Nordvoll skole presenteres. En del av disse hjelpemidlene holdes det egne 

kurs og forelesninger om og interesserte kan henvende seg til Nordvoll skole & autismesenter 

for mer informasjon angående dette eller se på Nordvoll skoles hjemmesider / kurskatalogen. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  
Eksempler på ulike visuelle kommunikasjonshjelpemidler 
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Opplæringsområdet -  kommunikasjon 

 
Nordvoll Skole & Autismesenter har i løpet av 1998-2000 arbeidet spesielt med 

kommunikasjon.  Ut fra erfaringene som er gjort i denne perioden er det utarbeidet et verktøy 

til bruk for skolens ansatte når man skal arbeide med kommunikasjon.  Verktøyet ble revidert 

høsten 2005.  

Verktøyet inneholder fire deler: 

 

1. Ramme for kommunikasjonsopplæring. 

2. Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring, del 1. 

3. Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring, del 2. 

4. Sjekkliste for evaluering.   

 

Den faglige rammen er utarbeidet ut fra den praksis som er blitt belyst i  

kompetansehevingsperioden.    

 

Sjekklistene for kommunikasjonsopplæringen har tatt utgangspunkt i et sett av grunnleggende 

rettigheter fra The National Joint Committee for Communication Needs of Severe Disabilities 

(1992).  Under de enkelte rettigheter har punkter som personalet vurderer som viktig blitt 

plassert.      

 

Sjekklisten for evaluering har også tatt utgangspunkt i de momenter som personalet har gitt 

tilbakemelding om som viktig for å se om kommunikasjonsopplæringen har vært vellykket.   

 

Sjekklistene skal være et utgangspunkt for refleksjon og diskusjoner om hva eleven trenger av 

kommunikasjonstiltak. Evalueringen er med på å gi gode begrunnelser for valg av videre mål.  

De tre sjekklistene må derfor sees i sammenheng. Sjekklistene må også sees i sammenheng 

med IOP og Individuell Plan. De refleksjonene og diskusjonene som oppstår i gjennomgangen 

av sjekklistene vil videreutvikle og påvirke de langsiktige målene. 
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1.  Ramme for kommunikasjonsopplæringen 
 

Kommunikasjon er overordnet annen virksomhet.  Med det menes at det skal tilrettelegges for 

god kommunikasjon gjennom hele skoledagen (og døgnet for øvrig).   

Alle elever ved Nordvoll Skole & Autismesenter har krav på å få oppfylt sine rettigheter i 

forhold til kommunikasjon (se sjekklistene) i den utstrekning det er mulig.   

 

Målet er at eleven skal forstå og bli forstått på best mulig måte.   

Dette impliserer tilrettelegging.  Tilrettelegging for å redusere forståelsesvanskene – og 

tilrettelegging for å øke elevens mulighet for å uttrykke seg når behovet er tilstede.   

Her er form underordnet funksjon.   

 

I tillegg til tilrettelegging for å gjøre vanskene så små som mulig, skal skolen drive opplæring 

for å bedre kommunikasjonsferdighetene.  Opplæringsmålene skal alltid ta hensyn til både 

formidling og forståelse. Tilrettelegging og mer spesifikk opplæring skal skje parallelt og sees 

i sammenheng.   Tilrettelegging og opplæring må samkjøres med tanke på at 

kommunikasjonsferdighetene skal bli funksjonelle og generaliserte.   

Kommunikasjonsopplæringen skal ta utgangspunkt i elevens interesser og forutsetninger.  

Målet er at elevene skal kunne uttrykke seg uten startinstruks fra voksen.  

De må oppleve at de kommuniserer utfra sine egne behov. 

Naturlige situasjoner skal brukes og utnyttes for å skape behov for og lyst til å kommunisere. 

Elevene skal være i et miljø som forventer og oppmuntrer kommunikasjon.  

 

Alle elever skal ha tilgang på kommunikasjonshjelpemidler for både å avhjelpe formidling og 

forståelse.  Det kan være alt fra å lære seg å skrive ned ord de ikke forstår til å bruke 

konkreter for å uttrykke seg.  

Kommunikasjonsopplæringen skal være relevant og anvendelig for eleven i alle miljøer hvor 

han / hun ferdes.   

Eventuelle hjelpemidler må derfor utvikles sammen med foreldre og andre nærpersoner.  

Hjelpemidler må utvikles med tanke på overføring og mulige bruksområder også framover i 

tid. 

Individuell Plan og IOP er nødvendige hjelpemidler for å sikre helhet og langsiktig tenkning. 
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Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring   Del 1 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPRESSIV KOMMUNIKASJON – FORMIDLE 

 

1. Retten til å kunne be om ønskede objekter, aktiviteter, hendelser og personer. 

a) Kan eleven be om objekter han / hun vil ha? 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

b) Kan eleven be om aktiviteter han / hun vil ha? 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

c) Kan eleven spørre etter personer? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 

 

Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring Del 1 er ment å gi en overfladisk oversikt over 
elevens funksjonelle kommunikasjonskompetanse. Etter utfylling av del 1 bruker man Del 
2 og evt. andre kartleggingsverktøy for kommunikasjonskompetanse for å gå i dybden. 
 
Setter man kryss i noen av boksene som er merket med tykk ramme, anbefales det å gå videre til 
Sjekklistens Del 2. Man bør også gå videre til Del 2 dersom man er usikker på 

hvor man skal krysse av. 

 

Sjekklisten del 1 fylles ut i samarbeid mellom elevens nærpersoner med utgangspunkt i 
observasjon av eleven i ulike situasjoner. 
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2. Retten til å kunne uttrykke personlige preferanser eller følelser. 

 

a) Kan eleven si fra om hvem han / hun liker / ikke liker? 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 

b) Kan eleven uttrykke at han / hun er glad? 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 

c) Kan eleven uttrykke at han / hun er sint? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 

d) Kan eleven uttrykke at han / hun er lei seg? 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 

e) Kan eleven uttrykke at han / hun er redd? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 
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3. Retten til å be om oppmerksomhet fra en annen person. 

a) Kan eleven be om oppmerksomhet fra andre personer? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

  

 

4. Retten til å utvikle samtaleferdigheter. 

a) Kan eleven be om samhandling med en annen person? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 5. Retten til å be om informasjon om en tilstand, et objekt, en person eller en hendelse. 

a) Kan eleven be om informasjon om et objekt? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

b) Kan eleven be om informasjon om personer? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

c) Kan eleven be om informasjon om tilstander / hendelser? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 
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6. Retten til å kunne avvise uønskede objekter, hendelser eller aktiviteter.  
a) Kan eleven avvise objekter han / hun ikke vil ha? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

b) Kan eleven avvise situasjoner og aktiviteter? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 

7. Retten til å kunne uttrykke seg gjennom hele døgnet. 

a) Kan eleven uttrykke seg funksjonelt på skolen? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

b) Kan eleven uttrykke seg funksjonelt hjemme hos familien? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

c) Kan eleven uttrykke seg funksjonelt på avlastning / bolig? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

 



 75 

d) Kan eleven uttrykke seg funksjonelt på andre arenaer enn disse? 

 

 

 

Ord/tale Tegn             Ordbilder/bilder         Annet  Kan ikke 

 

RESEPTIV KOMMUNIKASJON - FORSTÅ 

 

1. Retten til å bli kommunisert til på en måte som er forståelig og språklig tilpasset. 

a) På hvilket nivå er elevens kommunikasjonsforståelse? 

 

Vanlig tale          Tegn / gester 

 

Enkle setninger        Forstår utfra situasjon / kontekst 

 

Ettordssetninger    Ordbilder / bilder… 

 

Konkreter     Annet 

 

Vet ikke     Evt hva: ________________________________ 

 

b) Hva slags kommunikasjonsform blir vanligvis brukt sammen med eleven – for å gi 

beskjeder / informasjon? 

 

Vanlig tale          Tegn / gester 

 

Enkle setninger        Forstår utfra situasjon / kontekst 

 

Ettordssetninger    Ordbilder / bilder… 

 

Konkreter     Annet 

 

Vet ikke     Evt. hva: _______________________________ 
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c) Hva slags kommunikasjonsform blir vanligvis brukt sammen med eleven – for å samtale? 

 

Vanlig tale          Tegn / gester 

 

Enkle setninger        Forstår utfra situasjon / kontekst 

 

Ettordssetninger    Ordbilder / bilder… 

 

Konkreter     Annet 

 

Vet ikke     Evt..hva: _______________________________ 

 

 

2. Retten til å bli informert om dagens gjøremål. 

a) Hva slags informasjon får eleven? 

 

Hovedaktiviteter   Personale 

 

Delaktiviteter    Sted 

 

Rekkefølge    Tid 

 

Omfang / varighet   Annet    Hva?__________________ 

 

Vet ikke                                      Ingen informasjon 

 

b) Blir informasjonen gitt i en form eleven forstår? 

 

Ja                              Nei                             Vet ikke  
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 3. Retten til å bli informert om begivenheter, ting og personer i sitt nærmiljø. 

a) Hva får eleven informasjon om? 

 

Endring av fast aktivitet  Besøk ; hvem og hvorfor 

 

Endringer i personalet  Høytider / ferier / merkedager 

 

Endringer i elevgruppen  Annet        Hva?__________ 

 

Endringer av lokalitet   Ingen informasjon 

 

Vet ikke                                       

 

b) Blir informasjonen gitt i en form eleven forstår? 

 

Ja                              Nei                             Vet ikke  

 

 

 

4. Retten til å bli tilbudt valg og alternativer. 

a) Hvordan påvirker eleven sin egen hverdag? 

 

Kan velge til gitt tidspunkt     Kan velge omfang / varighet i aktiviteter 

 

Kan velge i bestemte situasjoner   Har ingen muligheter til valg 

 

Kan velge når som helst    Klarer ikke å velge 

 

Kan velge bort      Vet ikke 

 

Kan velge rekkefølge i aktiviter 
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b) Hvordan foretar eleven valg? 

 

Med bruk av visuelle hjelpemidler         Sier det selv 

 

Ved å svare på spørsmål           Annet        Hva?_______________ 

 

 

 

FORUTSETNINGER / MILJØBETINGELSER 

 

1. Retten til opplæring som gjør elevene i stand til å kommunisere et budskap på den 
måten som er mest effektiv og virkningsfull. 
 

Hva slags kommunikasjonsopplæring får eleven? 

a)FORM: 
 

 

Tale  Tegn  Grafisk Konkreter Ingen 
 

 

b) NIVÅ: 

 

 

Ord/begrep  Setninger  Ingen 

 

c) OPPLÆRINGSSITUASJONER: 

 

 

Særtrening  Naturlige situasjoner  Vet ikke 
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2. Retten til alltid å ha nødvendige alternative og supplerende 

hjelpemidler tilgjengelig,      

 oppdatert og i orden  

 

a) Er hjelpemidlene tilgjengelig for eleven? 

 

Ja  Nei  Delvis   Vet ikke 

 

  

b) Er hjelpemidlene oppdatert i forhold til aktiviteter, begivenheter og personer? 

 

Ja  Nei  Delvis   Vet ikke 

 

 

3. Retten til å bli kommunisert til på en respektfull måte. 

a) Hva kommuniserer vi med eleven om? 

 

Noe eleven er interessert i                            Annet  

 

Noe vi er interessert i 

 

 b) Kommuniserer vi på en måte vi mener eleven forstår? 

 

Ja                         Nei                           Vet ikke 

 

 

 

4. Retten til å bli inkludert i samtaler som foregår i elevens nærvær. 

a) Har eleven mulighet til å delta i samtaler som foregår i hans / hennes nærvær? 

 

Ja                         Nei                           Vet ikke 
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 5. Retten til å være i et miljø som forventer og oppmuntrer eleven til å være en 

fullverdig kommunikasjonspartner, også med jevnaldrende. 

 

a) Hvem forventer vi at eleven skal kommunisere med? 
 
Personalet som jobber direkte med eleven 
 
 
Mer perifert personale 
 
 
Klassekamerater                                                                            Fremmede 
 
 
Andre jevnaldrende                                                                       Andre 
 
 
Nærmeste familie             Evt. hvem?_______________ 
 
 
Annen familie / venner / naboer 
 
 
Besøkende 
 
 
Ingen 
 
 
Vet ikke 
 
 
 
 
 

b) Hvem oppmuntrer vi eleven til å kommunisere med? 
 
 
Personalet som jobber direkte med eleven                               Fremmede 
 
 
Mer perifert personale                                                              Andre 
 
 
Klassekamerater      Evt. hvem?__________________ 
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Andre jevnaldrende 
 
 
Nærmeste familie 
 
 
Annen familie / venner / naboer 
 
 
Besøkende 
 
 
Ingen 
 
 
Vet ikke 
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Sjekkliste for kommunikasjonsopplæring     Del 2 
 
 

 

EKSPRESSIV KOMMUNIKASJON – FORMIDLE 

 1. Retten til å kunne be om ønskede objekter, aktiviteter, hendelser og personer. 

 Tar vi tilstrekkelig utgangspunkt i elevens interesser? 

 Har eleven tilstrekkelig oversikt til å kunne kommunisere?   

 Tar eleven initiativ til å kommunisere selv?  Imellom aktiviteter?  Under en aktivitet? 

 Har eleven et ordforråd (måte å kommunisere på) som dekker det de har behov for og 

er interessert i? 

 Har eleven mulighet for å be om kontakt med spesielle personer? 

 Trenger eleven hjelp for å huske hvilke muligheter han / hun har? 

 

2. Retten til å kunne uttrykke personlige preferanser eller følelser. 

 Har eleven adekvate måter å uttrykke frustrasjon, sinne, glede, osv. på? 

 Har eleven adekvate måter å uttrykke at de liker noe/noen, eller ikke liker noe/noen? 

 

3. Retten til å be om  oppmerksomhet fra en annen person. 

 Har eleven akseptable og hensiktsmessige måter å be om oppmerksomhet på? 

 Kjenner alle disse måtene? 

 Finnes det tilstrekkelige situasjoner hvor eleven kan be om oppmerksomhet? 

 

4. Retten til å utvikle samtaleferdigheter. 

 Har eleven sosialt akseptable og hensiktsmessige måter å henvende seg på? 

 Kjenner alle disse måtene? 

 Er vi attraktive å samhandle med? 

 Behersker eleven turtaking? 

 Forstår eleven hva som er spørsmål og hva som er svar i en samtale? 

 Kan eleven avslutte en samtale? 
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5. Retten til å be om tilbakemelding eller informasjon om en tilstand, et objekt, en 
person eller en hendelse. 

 Kan eleven spørre om igjen dersom det er noe han/hun ikke forstår? 

 Kan eleven stille spørsmål ved ting i omgivelsene? 

 Får eleven hjelp til å snakke om ting som har hendt? 

 

6. Retten til å kunne avvise uønskede objekter, hendelser eller aktiviteter.  

 Har eleven en klar måte å uttrykke ja / nei? 

 Har eleven mulighet til å avslutte aktiviteter på akseptable måter? 

 Har eleven mulighet for å be om alternative aktiviteter?  

 Har eleven mulighet for å trekke seg unna hendelser som de avviser?  

 

7. Retten til å kunne uttrykke seg gjennom hele døgnet. 

 Er miljøet tilrettelagt for å skape interesse og mulighet for å kommunisere gjennom 

dagens gjøremål?  I mellom aktiviteter og innen aktiviteter?  

 Har eleven behov for å kommunisere? 

 Har eleven ordforråd til å be om hjelp? 

 Har eleven ordforråd til å takle mangelsituasjoner? 

 Har eleven mulighet for å rette opp misforståelser – gjøre seg selv forstått med ulike 

midler? 

 

 

RESEPTIV KOMMUNIKASJON - FORSTÅ 

 

1.Retten til å bli tilbudt valg og alternativer. 

 Har eleven et oppdatert ordforråd? 

 Er elevens ordforråd tilgjengelig i alle situasjoner?  

 Trenger eleven hjelp til å vite hvilke muligheter han/hun har for valg? 

 Har eleven mulighet for å avslå et tilbud om valg? 

 Har eleven mulighet for å be om noe annet han/hun heller foretrekker?  

 Har eleven forhandlingsmuligheter?         
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2.Retten til å bli kommunisert til på en måte som er forståelig og språklig tilpasset. 

 Forstår eleven de beskjeder som blir gitt? 

 Trenger eleven et hjelpemiddel for å forholde seg til beskjeder? 

 Forstår eleven spørsmål og svar som blir gitt i en samtale? 

 Legges det vekt på at kommunikasjonen skal oppleves meningsfylt for eleven? 

 

5.Retten til å bli informert om dagens gjøremål. 

 Har eleven en oversikt over dagens gjøremål som han/hun forstår?  

 Er informasjonen for eksempel i form av en dagsplan tenkt å være et verktøy for 

kommunikasjon eller et hjelpemiddel for selvstendighet? 

 Kan planene ha flere funksjoner, for eksempel både gi informasjon/oversikt og 

mulighet/verktøy for å kommunisere?  

 Trenger eleven en medbrakt informasjon om hva som skal skje? 

 Trenger eleven oversikt over innholdet i den enkelte aktivitet? 

      

6. Retten til å bli informert om begivenheter, ting og personer i sitt nærmiljø. 

 Blir eleven tidsnok informert om spesielle begivenheter? 

 Har eleven oversikt over tid og sted i forhold til begivenheter? 

 Blir eleven informert om nye personer som kommer til basen? 

 Blir det tatt høyde for hva eleven legger vekt på som viktige begivenheter? 

 

FORUTSETNINGER / MILJØBETINGELSER 

1.Retten til opplæring som gjør elevene i stand til å kommunisere et budskap på den 
måten som er mest effektiv og virkningsfull. 

 Er det lojalitet til elevens system og det som fungerer bra på andre arenaer? 

 Hvilken forståelse har omgivelsene for nåværende og framtidige 

kommunikasjonsformer? 

 Er systemene funksjonelle på andre arenaer?   

 Er systemene lett å overføre?  

 Har alle som omgåes eleven lik oppfatning av elevens kommunikasjon?  

 Hva gjør eleven i en ny kommunikasjonssituasjon hvor den vanlige tilretteleggingen er 

fraværende? 
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2.Retten til alltid å ha nødvendige alternative og supplerende 

hjelpemidler tilgjengelig,      

 oppdatert og i orden  

 Er det etablert samarbeidsrutiner mellom de ulike arenaene for jevnlig ajourføring av 

systemene? 

 Er det laget felles strategier for bruken av hjelpemidlet for de ulike arenaene? 

 Er ordforrådet sett i forhold til habiliteringsplan og IOP /det eleven trenger å snakke 

om ut fra sitt liv? 

3.Retten til å bli kommunisert til på en respektfull måte. 

 Kommuniserer vi på en måte som har tatt høyde for elevens forståelsesvansker? 

 Er vi tilstrekkelig entusiastiske overfor elevens kommunikative forsøk? 

 Greier vi å se elevens kommunikasjon som interessant og meningsfull slik at han/hun 

føler trygghet til å kommunisere? 

 Får eleven bekreftelse på at han/hun kommuniserer? 

 Får eleven bekreftelse på hva han/hun kommuniserer? 

 

4.Retten til å bli inkludert i samtaler som foregår i elevens nærvær. 

 Er eleven i et miljø som benytter han/hennes kommunikasjonsform? 

 Blir det tilrettelagt for samtaler som eleven kan delta i? 

 Blir det tilrettelagt for at eleven kan ha mulighet for å komme inn i de samtaler som 

foregår rundt ham/henne? 

 Tilrettelegger man samtalen ved å ta hensyn til elevens forståelsesvansker? 

 

5. Retten til å være i et miljø som forventer og oppmuntrer eleven til å være en fullverdig 

kommunikasjonspartner, også med jevnaldrende. 

     

 Er det tilrettelagt for kommunikasjon/samhandling mellom elevene?   

 Er det tilrettelagt for kommunikasjon/samhandling med andre jevnaldrende?  

 Har elevene noe å snakke om?   

 Forstår eleven turtaking? 
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3.  Sjekkliste for evaluering 

 
 

 Viser eleven tegn på trivsel, trygghet, fornøydhet?  Gi eksempler 

 Er eleven mer nysgjerrig?  Gi eksempler 

 Er eleven blitt mer pågående?  Gi eksempler 

 Viser eleven større forståelse for det som blir formidlet?  Eksempler 

 Følger eleven beskjeder?   Eksempler 

 Viser eleven færre tegn på frustrasjon?  Gi eksempler. 

 Har eleven mer akseptabel atferd?  Gi eksempler.  

 Tar eleven flere hensiktsmessige og kommunikative initiativ. Hvordan? 

 Bruker eleven flere kommunikasjonsfunksjoner?  Hvilke? 

 Bruker eleven det han/hun har lært uten startinstruks fra den voksne?  Eksempler. 

 Kommuniserer eleven mer enn før?   Hvordan, hvor ofte? 

 Tar eleven i bruk nye begreper på eget initiativ?  Gi eksempel 

 Overfører eleven ferdighetene til nye situasjoner? 

 Overfører eleven ferdighetene til andre arenaer? 

 Henvender eleven seg til andre når de vil kommunisere?   Eksempler. 

 Viser eleven økt selvstendighet i forhold til dagsplan?  Hvordan 

 Viser eleven økt selvstendighet generelt? Gi eksempler. 

 Tar eleven i bruk ferdighetene i nye situasjoner hvor det oppstår behov for å 

kommunisere?  Eks. mangelsituasjoner, nye, ustrukturerte situasjoner? 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Nordvoll skole og autismesenter 15.09.2005 
 
 

 


