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Hva er Alternativ og supplerende 
kommunikasjon?

• Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er erstatning for, eller et 
supplement til, talespråk.
• ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere med andre. Dette kan være 

ved bruk av ASK-hjelpemidler, kroppsspråk, mimikk og lyder.
• Brukes av mennesker med nedsatt produksjon- eller forståelse av talespråk og 

deres kommunikasjonspartnere.



Hva er Alternativ og supplerende 
kommunikasjon?
• En form for språkutvikling–med vanlige og atypiske trekk
• Viktig særtrekk: Planlagt utviklingsforløp
• Det stiller uvanlige krav til fagfolk og foreldre
• Utviklingsfokus: fokuserer mer på mestring enn på mangler.
• Utviklingen skal lede hen mot kommunikativ og språklig kompetanse
• Mål om autonom kommunikasjon: ikke begrenset av kommunikasjonssystemet



Hva er Alternativ og supplerende 
kommunikasjon?
Alternativ kommunikasjon:
• Personen har en annen måte å kommunisere på ansikt til ansikt enn tale. For 

eksempel bruk av manuelle, grafiske eller materielle tegn.
• Tilegnelse av kommunikasjonsmåten forstås som språkutvikling – med både 

typiske og atypiske trekk
Supplerende kommunikasjon:
• Støtte- eller hjelpekommunikasjon. For eksempel tegn til tale, tegnstøtte.



• Personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge 
og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med 
andre



Utvikling ASK



Utvikling ASK



ASK -
grupper
• Uttrykksmiddelgruppen 
• Støttespråkgruppen
• Språkalternativgruppen



Avhengig versus uavhengig kommunikasjon

• Avhengig kommunikasjon
• Ved begrensninger i kommunikasjon med andre enn velkjente partnere; f.eks. 

utydelig tale eller kommunikasjonsstrategier som krever at 
kommunikasjonspartneren kjenner dem.
• Noen kan kun kommunisere i begrensede situasjoner fordi mangler 

tilstrekkelige vokabular
• Uavhengig kommunikasjon
• Kan kommunisere med både kjente og ukjente om hvilket som helst tema, 

uansett sammenheng. Kan ofte i tillegg lese og skrive.



Kommunikasjonstyper

Partnerstøttet kommunikasjon 
Selvstendig kommunikasjon
Autonom kommunikasjon



Hjulpet- og ikke-hjulpet kommunikasjon

• Ikke-hjulpet kommunikasjon
• Kroppen brukes som kommunikativ ressurs
• Håndtegn, lyder og ulike former for kroppsspråk (hode- og øyebevegelser, 

mimikk, gester, peking og andre bevegelser)
• Hjulpet kommunikasjon
• Bruk av hjelpemidler for å gjøre seg forstått. Personen bruker hjelpemiddelet 

til å produsere kommunikative uttrykk ved å velge tegn fra det valgte 
tegnsystemet for det som skal uttrykkes



Den sosiale interaksjonens betydning:

• Tilrettelegging for språktilegnelse ikke kan reduseres til språklig input alene
• Barn som vokser opp med adgang til språk, men uten deltakelse eller adgang til 

sosial interaksjon, vil heller ikke utvikle språk.
• For eksempel: barn som i lang tid er overlatt alene til TV-programmer som 

sender på et fremmed språk, vil ikke kunne lære dette språket, uansett 
kvantitet av input (Cole, 1996, s. 205).
• Barn som vokser opp som aktive deltakere i et miljø som er rikt på kulturelt 

formidlet sosialt samspill, men som ikke får tilgang til språk, vil utvikle kun 
rudimenter av språk (døve som har vokst opp uten tegnspråk)

• Barns deltakelse i (språklige) aktiviteter avgjørende



ASK

• ASK-hjelpemidler resulterer i seg selv ikke i funksjonell kommunikasjon
• Språklæring fungerer best i naturlige hverdagssituasjoner og lek
• Meningsfulle og lystbetonte aktiviteter for barnet – følge barnets interesser og 

motivasjon
• «For personer med behov for ASK er kommunikasjonspartneren kanskje deres 

viktigste ressurs i å oppnå god kommunikasjon» (Østvik, 2008, s. 19)



Kommunikasjonsmiljø

• Kompetente kommunikasjonspartnere
• Kommunikasjonsform og kommunikasjonsmidler
• Meningsfulle og motiverende samtaler
• Tilrettelagt fysisk miljø
• Holdninger til at barnet kan lære og ta i bruk ASK





Picture Exchange 
Communication System 

(PECS)



PECS

• Metodikk i implementering av alternativ og 
supplerende kommunikasjon

• Baserer seg på en funksjonell forståelse av 
kommunikasjon

• Utviklet av Bondy og Frost 1985

• Målet er å etablere funksjonell kommunikasjon hos 
personer med kommunikasjonsvansker



PECS
• For personer med lite eller manglende verbalspråk
• Vansker med felles oppmerksomhet



Faser i PECS

1. Hvordan kommunisere
2. Distanse og utholdenhet
3. Diskriminasjon
4. Setningsstruktur
5. Etterspørre som respons
6. Kommentering



Fase 1 –
hvordan 
kommunisere 

• Overlevere
• Kontingent og konkret positiv forsterker
• Inkluderer ikke symbolforståelse





Fase 2 –
Distanse og 
utholdenhet

• Over alt
• Til alle tider
• Med mange mennesker



Fase 3 -
Diskriminasjon

• Skille mellom ulike symboler

• PECS-perm



Fase 4 til 6 -
Setninger












