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Kommunikation kan se ut på olika sätt



• ”...Du som förälder är ditt barns främsta 

kommunikationslärare...”

• Kommunikation sker inte i ensamhet – kan jag inte prata 
språket omkring mig måste jag lära mig det eller så måste 
omgivningen lära sig mitt språk

Kommunikationslärare/partner...



• Språkinlärningen tar tid

• I regel tar det över ett år att producera tal även om barnet 

vistas i en talande miljö

• Ett talande barn får fråga, säga fel och får förklaringar för hur 

ord används

• Barn hittar på egna ord

• Talade ord finns överallt runt barnet – barnet badar i ord

• De flesta i barnets omgivning använder samma ord, språk

Språkutveckling - Hur lär vi oss prata?



• Visuellt stöd utvecklar kommunikationen och talutvecklingen

talutvecklingen kan få en ”kick start”

• Alla varianter av kommunikationsstöd är krävande att ta i bruk

det blir inte lättare av att vi väntar

• Huvudpersonen hittar på sätt att göra sig förstådd

varför börja använda något krävande då jag klarar mig utan

• Näromgivningen lär sig förstå huvudpersonen

varför börja använda något krävande då jag klarar mig utan

Varför är tidigt visuellt stöd så viktigt?



• ”De allra yngsta har varit kanske två, men det händer väldigt sällan. 

Treåringar ser vi nu och då.”

• ”Vanligtvis kommer de till oss i ca 5-årsåldern om det är fråga om 

barn med språkstörning. Barn med rörelsehinder kommer i regel lite 

tidigare.”

Viktigt vad som gjorts före utredningen kommer igång...

När kommer man till 
kommunikationsutredning:



• De naturliga och självklara 

inlärningssituationerna blir 

utmanande

• Det finns få ”kommunicerande” 

modeller och förebilder

• Personer runt barnet lär sig språket 

samtidigt med barnet

Då barnet behöver en ”pärm”



• Omgivningen agerar förebilder och ger brukaren modeller

• Komplettera talet med symboler och tecken i vardagliga 

situationer och så ofta det går

• Ge tid för inlärning - både för brukaren och omgivningen...

• Gör det lekfullt

Viktiga förebilder



”Ensi kansio”-Kommunikationsstigen 1



• Startstigen (utkommer hösten 2022)

• Dagisstigen (2020)

• Kommunikationsstigen 1-4 (2019)

”Stigarna”



• Startstigen är ett första steg på ”kommunikationsstödsstigen”

• Ett ”lågtröskelmaterial”, fritt att ladda ner

• Består av ett häfte och en solfjäder

• Häftet består av fem olika vardagliga kategorier

(känslor, platser/fordon, aktiviteter, kläder och mat)

• 9 symboler/sida (18 symboler/uppslag)

• Solfjädern innehåller 8 symboler

Startstigen



Startstigen

• Introducerar symboler ur 

vardagslivet

• Vi övar att pekprata med 

några symboler



Kommunikationsstigen



• Lätt att ha med sig

Kategorier i solfjäder

På kommande...



• 6 x 3, 6 x 4, 8 x 4 och 8 x 5 celler

• 15 kategorier

• Kategorierna kan placeras i önskad ordning

• Kombinera stigarna 1-4 enligt behov (blandad pärm)

Kommunikationsstigens struktur



Utveckling...



Kategorierna

• Personer

• Känslor

• Platser

• Fordon

• Vardagsrutiner

• Mat

• Kläder, inne

• Kläder, ute

• Kroppen

• Sysselsättning

• Pyssel, färger (och former)

• Hemma

• Väder

• Tid

• Året (pärm 4)



• Adventstiden

• Glasskiosken

• Julmat

• Leka med Babblarna

• Sommaraktiviteter

• Vinteraktiviteterna 

• Hur gick det sen? (karta till Muminbok)

• Vem skall trösta Knyttet? (karta till Muminbok)

Tillägg (idag)



• En version av Kommunikationsstigen  (pärm 3 och 4)

• Mera anpassad för “daghemsvärlden”

• Sänker tröskeln till att använda symboler som stöd för 

kommunikationen

• Ökar inkluderingen

• Kan ”upptäcka” behov

Dagisstigen



• På rådgivningen inte sagts någonting tidigare och inte heller 

vid 2-års granskningen

• Träffar talterapeut i samband med uppföljning hos neurolog

• ...

Fallbeskrivning – (2 års ålder, inget talat ord) 



• Träffar talterapeut som extra insatt möte inom 

specialsjukvården (pga påtryckning från hemmet)

• Ensikansio ges med en kort beskrivning om vad pekprat

innebär (en halv A4)

• Ingen information om hur man själv kan skapa material med 

symboler (fastnar hos modern)

• ...

Fallbeskrivning – (2,5 års ålder, inget talat ord) 
-förutom ”pappa” och ”apa”...



• Ett par besök hos kommunal talterapeut

• Symboler nämndes, fanns i strukturschema på mottagningen

• Verktyg för vardagen?

• Remiss till habiliterande talterapeut görs vid 3+ år

Betydelsen av tidiga insatser...

Närmare 3-års ålder, inget nytt talat ord



• Kommunikationsstöd infördes långt innan det första verktyget 

presenterades för familjen

• Kommunikationsstigens ”prototyp” föddes

Behovet finns långt innan en kommunikationsutredning 

kommer på tal och kommunikationshjälpmedel ges ut

(kön till utredning är tidvis lång)

Det bara råkade sig att...



• Vem har rätt att reagera?

• Vem har rätt att komma med förslag om vad man kunde 

prova på?

• Vem får tala om tecken och/eller symboler som stöd för 

kommunikationen?

Betydelsen av tidiga insatser



• Vi skall reagera och agera

• Vi skall tro på det vi reagerar på

• Inte vänta på att någon annan reagerar

• Vi skall alla agera!

Allas tidiga insatser!

Insikter, kunskap, verktyg, samsyn



• Startstigen finns som pdf

• Dagisstigen finns i WO, IP och WG

• Kommunikationsstigen finn i WO och IP

(pärm 4 finns även som WG upplägg)

Med Widgit Online oxh två språks tillägget finns en två språkig 

pärm (svenska-finska, utan tillägg)

Widgit Online, InPrint 3 och Widgit Go SE
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