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Inledning 
 

Kommunikation är något helt fantastiskt och alldeles självklart för oss. Just för att 
kommunikation är så självklart och djupt rotat i oss människor är det antagligen svårt att 
förstå sig på – vad är det egentligen vi gör? Den sista biten i evolutionen och vår egen 
utveckling – det talade språket – är ofta det vi hamnar på mentalt då vi reflekterar över vår 
egen kommunikation. Det är ju heller inte fel – det är grädden på moset – eller mer 
egentligen. Men – framförallt då vi skall förstå och hjälpa barn och vuxna som har problem 
med kommunikation och talat språk så genererar denna tankemässiga fixering vid talspråk 
mer problem än lösningar. Det blir väldigt tomt och panikartat – jag har själv varit där – som 
förälder till ett barn med autism utan förmåga att förstå tal eller tala själv. Men som sagt, 
kommunikation är mer än tal – mycket mer – och så mycket mer kropp än vad vi är medvetna 
om. Ju mer man lär om utvecklingen av vårt tänkande och vår kommunikationsförmåga desto 
mer fascinerad blir man över hur många saker som små barn förstår och lär så väldigt tidigt. 
Samtidigt och särskilt då man möter barn med funktionsnedsättning kan det också kännas som 
om vägen till språk och i synnerhet till talat språk är oändligt lång och svårtrampad. 
Kunskapen om kommunikation och kommunikationsutveckling ger oss ändå en mängd 
nycklar och redskap till hur vi kan och ibland måste jobba för att hjälpa eller kompensera 
barnet som har kommunikationssvårigheter. Det är därför jag vill skriva denna uppsats: för att 
visa på trappstegen i trappan upp till språkets boning. Åtminstone beskriva de ”benmuskler, 
trappsteg och räcken” vi känner till idag. Jag vill också peka på de trappsteg som är mycket 
svåra att bara kliva eller hoppa över – som vi liksom inte kan fuska oss förbi.  

Vi vet ju ännu inte allt om vår hjärna och hur den fungerar. Ett exempel är kunskapen om 
spegelneuron som dök upp för ungefär tio år sedan och vars betydelse för 
kommunikationsutveckling vi nu så smått börjar förstå. Upptäckten av spegelneuron 
aktualiserar också den ständigt pågående ”matchen” mellan arv eller miljö när det gäller 
språkutvecklingen. Denna har pågått länge och ”matchläget” har varierat i perioder. I korthet  
kan man säga att behaviorismen med Bloomfield och Skinner som kanske främsta företrädare 
dominerade under 1930-50-talet. Språket sågs då som ett resultat av betingad inlärning. Under 
60-talet togs matchen över av ”arvslaget” i form av den generativa grammatiken med 
Chomsky som den mest kände spelaren. Människan ansågs vara född med en uppsättning 
regler för språklig struktur, kanske främst grammatik (som också bäst gick att placera in i de 
beskrivningssystem som är så typiska inom denna tradition). Under 70-talet hamnade fokus på 
pragmatik och samspel. Som framkommer nedan kom omgivningens betydelse därmed mer i 
fokus igen. Sedan dess kan man kanske säga att nya upptäcker inom neurofysiologi och 
apforskning lett fram till en mer samlad syn där själva samspelet mellan arv och miljö lyfts 
fram och med psykologen Michael Tomasello som den kanske just nu mest framträdande 
forskaren.  

Nedanstående beskrivning av kommunikationsutveckling inleder jag med att beskriva 
spegelneuronteorin eftersom spegelneuronen finns med redan från start – som en viktig 
inkörsport till barnets kommunikationsutveckling. Härefter följer en presentation av 
kommunikatonsutveckling. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring förutsättningar för 
kommunikationsutveckling och ”Kommunikationstrappan” en tydliggörande modell för 
kommunikationsutveckling presenteras.  
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Spegelneuronsystemet och mänsklig kommunikationsutv eckling 
 

Vi vet att barnet föds med ett starkt intresse och föredrag för mänskliga rörelser, ansikte, 
röst och talljud. Vi vet också att spädbarn från det ögonblick de föds imiterar enkla ansikts- 
och handrörelser. Upptäckten av spegelneuronssystemet har bidragit till att förstå varför och 
hur detta kan fungera och sättas igång så tidigt och den har också ökat vår kunskap om hur 
människans kommunikation utvecklas – både i ett fylogenetiskt och ett ontogenetiskt 
perspektiv. Under senare tid diskuteras också spegelneuronsystemets betydelse och eventuella 
dysfunktion i förhållande till kommunikationsstörningar som t ex autism (Dapretto et al., 
2006) respektive afasi och apraxi (Ahlsén, 2008). Rizzolatti och Arbib presenterade sin 
hypotes om spegelneuronsystemet 1998. Detta stimulerade mycket forskning och bland annat 
har teorierna kring vilken betydelse spegelneuron har för utveckling av kommunikation och 
språk successivt kunnat förfinas. Framförallt är det Rizolatti (Rizzolatti, 2009) och Arbib 
själva (Arbib, 2005) som varit aktiva på området. Men också Vittorio Gallese (2008) en 
forskare som också fanns med i de första studierna av spegelneuron, har skrivit en del om 
betydelsen med avseende på kommunikation. 

 
 I korthet kan man säga att spegelneuron mer specifikt utgörs av neuron i den prefrontala 
motorbarken samt hos människan också i Brocas område. Man har länge känt till att dessa 
områden är aktiva då vi människor talar, men det revolutionerande som formuleras i 
spegelneuronteorin är att dessa motoriska områden är aktiva också då vi tittar på eller lyssnar 
till motoriska handlingar. De motoriska handlingar som avfyrar systemet är sådana där 
framförallt hand, gest, tal och ansikte är involverade. Handlar det om en handrörelse så 
avfyrar systemet framförallt då rörelsen utgörs av en kommunikativ gest eller är riktad mot ett 
objekt – dvs. har en avsikt (Montgomery, Isenberg, & Haxby, 2007 ). Systemet är alltså 
inställt på mänskliga kommunikationskanaler. Man pratar dock inte vanligen om de specifika 
spegelneuronen utan mer om spegelneuronsystemet (Mirror Neuron System, MNS) och en 
nödvändig del är då också de sensoriska områdena i hjärnans bakre mottagande delar; 
framförallt i den nedre delen av parietalloben (känsel) respektive i de mediala delarna av 
tinningloben (hörsel) (Arbib, 2005). Intressant nog har även primaterna spegelneuron i F5 och 
resonemangen kring skillnad i spegelneuronsystem när det gäller apa och människa ger 
intressant input till kunskap om vår egen utveckling och ursprunget till det mänskliga talade 
språket.  
 

Arbib (2005) hävdar bestämt att människans kommunikationsutveckling utgår från rörelse 
och då framförallt handens rörelse. De tre första stadierna i hans 
kommunikationsutvecklingsmodell finns också hos aporna och omfattar 1) utvecklingen av 
gripförmåga 2) ett spegelneuronsystem för gripförmåga 3) ett enkel imitationssystem för 
objektrelaterat gripande/handrörelser genom en frekvent exponering av vissa rörelser. De 
följande stadierna finns inte hos aporna och utgörs av: 4) ett komplext imitationssystem för 
gripande där vi kan observera en annan persons handlingar och planera hur vi själva kan 
åstadkomma dessa genom att direkt imitera, alternativt känna igen rörelsen som ny och då 
använda rörelser vi redan har i vår repertoar för att efterlikna den. 5) proto-tecken – ett 
manuellt baserat kommunikationssystem där händerna kan kontrolleras så att de kan användas 
situationsoberoende och föreställande eller pantomimiskt t ex att röra händerna i luften för att 
efterlikna fågel. 6) proto-tal – parallellt med ovanstående handlar det här om att oberoende av 
kontext kunna kontrollera talapparaten på ett mer specialiserat sätt. Det sista steget menar 



 5 

Arbib egentligen inte krävde så stor förändring i vår hjärna utan uppstod mer genom kulturell 
evolution hos Homo Sapiens: 7) språk: utveckling från handlings-objekt-orienterad referens 
till verb-argument och till syntax och semantik: utveckling av kognitiv och språklig 
komplexitet.  

 
Arbibs huvudtes är alltså att utvecklingen av mänskligt talat språk i högsta grad är 

kroppsförankrad och utgår från användning av enkla gester och manuell kommunikation. Ljud 
och tal med utgångspunkt från spegelneuron i Brocas område är en vidareutveckling som 
tillkommit hos människa. Människoapor kommunicerar också med ljud – men dessa är helt 
och hållet bundna till emotioner och kan inte frikopplas till att beteckna något annat 
emotionsoberoende så som för människan (Tomasello, 2008). I människans 
spegelneuronsystem ingår förutom Brocas area Wernickes area - sensoriska områden för 
talljud i tinningloben. Det är viktigt att framhålla att Brocas område inte endast speglar tal-
ljud utan aktiveras även vid observation av handlingar och gester. Arbib menar att här har vi 
också förklaringen till att vi kan utveckla ett fullödigt språk oavsett vi är döva eller inte – dvs 
att har potentialen att utveckla både ett gestbaserat teckenspråk och/eller talat språk.  

 
Som nämnts har upptäckten av spegelneuronsystemet stimulerat forskning inom 

kommunikationsområdet. Vid sökning våren 2009 i PsycInfo, PubMed och Cinahl på 
sökorden Mirror Neuron System respektive Communication återfanns en rad spännande 
artiklar. Med avseende på tidig kommunikationsutveckling framkommer exempelvis att man 
kunnat visa liknande EEG-mönster med avseende på spegelneuronaktivering för sexmånaders 
barn som för vuxna personer (Nystrom, 2008). Arbibs teori om att det är motoriska handlingar 
som är grundstenen i spegelneuronsystemet stärks av Montgomery et al (2008) som visar att 
de uppmätta reaktionerna i spegelneuronsystemet är desamma oavsett om de rörelser 
försökspersoner ser är en kommunikativ gest eller en objektorienterad rörelse. Däremot har 
(Kilner, Marchan, & Frith, 2006) sett att spegelneuronsystemet aktiveras i högre grad om man 
ser ansiktet på personen som rör sig jämfört med om personen vänder ryggen till betraktaren. 
Det förefaller också vara så att det finns en viss lateralisering i spegelneuronsystemet på så 
sätt att höger hjärnhalva aktiveras mer då man ser på egna rörelser, både ansikte och röst 
(Kilner, Marchan, & Frith, 2006).  

 

Från reaktion till symbol – olika faser i utvecklin gen 
 

Den tidiga kommunikationsutvecklingen hos människan ser likadan ut oberoende av vilken 
språklig form som används eller kommer att användas av barnet och omgivningen: tal, 
teckenkommunikation eller grafiska symboler (Cress, 2002). Olika forskare och kliniker gör 
olika indelnignar och beskrivningar av den tidiga utvecklingen beroende på vilket fokus och 
intresse man har. Ovan presenterades till exempel Arbibs utvecklingssteg. Många utgår ändå 
på något sätt från Elisabeth Bates modell (Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni, & Volterra 
1979). Dessa forskare delar in den tidiga utvecklingen i tre större faser: 1) Partnerberoende 
kommunikation eller perlokut fas 2) Avsiktlig kommunikation eller illokut fas 3) Symbolisk 
kommunikation eller lokut fas. Partnerberoende kommunikation kan i sin tur enligt McLean 
och Snyder-McLean (1987)  indelas i två stadier: a) spontant (reaktivt) beteende och b) 
avsiktligt (proaktivt) beteende. Inom ramen för kliniskt arbete vid DART kommunikations- 
och dataresurscenter och i synnerhet i föräldrautbildningsprojektet AKKTIV utgår vi från fem 
utvecklingssteg som vi kallar: 1) spontana handlingar, 2) medvetna handlingar, 3) medveten 
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kommunikation, 4) symbolkommunikation 5) symbolkombination (se bilaga 
Kommunikationstrappan).  

 

Partnerberoende kommunikation eller perlokut fas 
 

Det typiska för detta stadium precis som rubriken säger är att barnet sänder signaler till oss 
men huruvida dessa skall uppfattas som kommunikation eller inte är beroende av oss som tar 
emot dessa signaler. Barnet har ännu inte utvecklat förmåga att förstå kommunikativ avsikt 
utan det är vi som måste lägga till denna –tilldela barnets kommunikation en betydelse – se 
den som menings- och betydelsefull (Harwood, Warren, & Yoder, 2002). Signalerna som 
barnen sänder till oss är intimt sammankopplade med barnets emotioner t ex hunger eller 
smärta. Signalerna kan också vara reaktioner på våra rörelser, ljud och framförallt vår mimik. 
Här kommer nyvunna kunskaper om spegelneuron in som en ny del att tillfoga till tidigare 
teorier. Spegelneuronsystemet har en viktig roll, kanske nyckelroll, när det gäller att 
underlätta inlärning av kommunikation under just den partnerberoende fasen. 

 
Som nämnts kan man se att utvecklingen i den perlokuta fasen sker i två steg: från spontana 
handlingar till medvetna handlingar. Med avseende på personer med funktionsnedsättning är 
det viktigt att vara medveten om dessa faser.  

Spontana handlingar eller reaktiva perlokuta handlingar 
 

Barnets signaler till oss under denna fas uppstår som en följd av vad som biologiskt händer 
med dem. Signalerna kan vara en följd av vad som händer runtomkring barnet (ljud och ljus) 
vad vi gör med barnet (ler mot det, vaggar det, ”småbarnspratar”) men också på vad barnet 
känner inombords (hunger, smärta, obehag). Tolkningsproceduren som vi som vuxna står för 
är här och även i de senare faserna i den tidiga utvecklingen, mycket viktig, nämligen att vi 
ständigt tilldelar det barnet gör en mening och betydelse (Harwood, Warren &Yoder, 2002). 
Enligt Harwood, Warren och Yoder är det viktigast att responsen i detta tidiga skede är 
inriktad på att bekräfta det barnet gör genom att man faktiskt gör det som man tror barnet vill, 
att man imiterar barnet, försöker få igång turtagning, uppmärksammar/kommenterar det 
barnet uppmärksammar samt förstås försöker lugna eller trösta barnet då detta behövs. I detta 
tidiga skede behöver responsen inte vara språklig/verbal; kroppskommunikationen är 
viktigast.  

 

Under denna kommunikationsfas håller barnet också på att utveckla en allt förbättrad 
kontroll över sin egen kropp och där utvecklingen av motorisk kontroll över handen är mycket 
viktig (medierad delvis av spegelneuronsystemet). Vygotsky (1978) var en av de första som 
pekade på det tydliga sambandet mellan verktygsanvändning eller praktiskt intelligens och 
språklig utveckling. Han intresserade sig mest för betydelsen av kopplingen mellan dessa till 
synes olika aktiviteter senare i barnets utveckling, men framhävde samtidigt vikten av den 
tidiga verktygsanvändningen och praktiska intelligensen för den tidiga kommunikativa 
utvecklingen. Med ökad kontroll över händerna börjar barnet kunna utforska och manipulera 
omgivningen allt mer och börja koppla samman upplevelsen av den egna handlingen med vad 
som händer i omgivningen. Spegelneuronen styr också barnet till att varsebli och intressera 
sig för andras motsvarande objektrelaterade motoriska handlingar. Denna koppling mellan 
handling och resultat innebär starten på utvecklingen av avsiktligt eller medvetet handlande 
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och tänkande och – enligt Tomasellos (2008) beskrivning av kommunikationsutveckling - den 
viktigaste grundvalen för mänsklig kommunikation. För att förstå att andra har en avsikt eller 
intention måste man givetvis utveckla ett eget avsiktsmässigt tänkande först. Vygotsky talar 
om också denna fas i termer av den utgör en grund för målinriktat handlande, tänkande och 
för planering (1978).  

 

Medvetna handlingar eller proaktiva perlokuta handlingar 
 

Även om barnet i denna fas börjat utveckla ett intentionellt medvetet tänkande i förhållande 
till objekt så gör det ännu inte det i förhållande till andra människor, på annat sätt än att 
människan i fråga också fungerar som en aktivitet eller föremål för aktivitet. Barnet kan skjuta 
saker ifrån sig, dra saker till sig, manipulera leksaker, ta tag i en vuxens hand för att få något 
roligt att hända igen- som att bli killad. Ännu förstår dock inte barnet att det kan påverka 
människor i sin omgivning. Det ber ännu inte om hjälp, frikopplat från aktiviteten i sig (jmf 
kittelexemplet), genom att till exempel titta på oss (vårt ansikte) eller peka för att få tag i en 
rolig leksak eller få en aktivitet upprepad. 

 
Hur har barnet tagit sig fram till denna viktiga milstolpe? En nyckel är som nämnt 

spegelneuronen som ”styr in” barnet på att uppmärksamma och imitera användning av händer 
och redskap. Men det som också krävs är en riktad uppmärksamhet, strukturerad perception 
och minne där den omedelbara situationen kan dela plats med den nyss upplevda effekten 
(Vygotsky, 1978). Alltså att man varseblir den aktuella situationen men samtidigt ”ser målet 
framför sig”. Enligt Vygotsky krävs för detta också utveckling av en än mer grundläggande 
förmåga; motivationssystemet. Vygotsky hänför till K.Lewins teorier kring människans 
motivationssystem där han hävdade att vi har förmågan att åsidosätta uppenbara primära 
behov och motiv och istället förhålla oss till ”kvasi-motiv”, ofta socialt rotade och mycket 
starka till sin natur. Lewin menade att då vi utvecklar denna kvasiförmåga har vi möjligheten 
att vara lika emotionellt engagerade i lösningen av ett problem som själva resultatet; alltså 
vägen blir viktigare eller lika intressant som målet. Lewin menar att det är detta som 
möjliggör att vi kan bryta ner en procedur i olika moment och beståndsdelar. Vi kan frigöra 
oss från en situation och handla utifrån vår fria avsikt och vilja – hur oförnuftig den än må 
vara! Vygotsky menar att denna frihet vad gäller val av motiv, avsikt och uppmärksamhet 
utvecklas successivt och förstås är mindre ju mindre barnet är. Enligt Vygotsky är denna vår 
förmåga att handla utifrån vår fria vilja och avsikt det som kanske än mer än våra högre 
intellektuella funktioner skiljer oss från djuren! Arbib har som nämnt också med detta som ett 
mycket viktigt utvecklingsstadie i sin modell av den mänskliga kommunikationsförmågan 
(2005). Vygotsky menar också att det är just språket som möjliggör människans förfinade 
viljemässiga styrning och planering av sina handlingar (1978). 

 
Förmågan att arbeta med frikopplade mentala representationer snarare än direkta 

sensationer av den upplevda verkligheten här och nu är således mycket grundläggande för 
mänsklig kognition och kommunikation (Gärdenfors, 2000). Till att börja med är dessa 
frikopplade representationer detsamma som minnen eller perceptioner av tidigare upplevda 
sensationer. Människan är inte ensam om att kunna föreställa sig saker, uppleva det nyss 
upplevda – utan delar detta med andra däggdjur. Tecken som tyder på detta är bland annat att 
andra däggdjur också kan leka respektive drömma (ögonrörelsemönster visar detta). Den 
sekundära hjärnbarken, där sensationer bearbetas, kombineras och organiseras, tillsammans 
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med hippocampus förefaller spelar en viktig roll för det representativa tänkandet (Oakley, 
refererad i Gärdenfors, 2000). Däggdjur har också dessa strukturer. Skillnaden jämfört med 
människan är dock, som nyss diskuterats, avsikten – att med vår vilja kunna navigera mellan 
sensationer och perceptioner; här och nu respektive frikopplade representationer: tidigare 
upplevda perceptioner. Gärdenfors menar att det största problemet personer med autism 
förefaller ha, handlar just om denna förmåga –att hantera parallella perceptioner och då 
framförallt att undertrycka en konkret representation till förmån av att fokusera på en mer 
abstrakt sådan (2000). 

 

Medveten kommunikation eller illokut fas 
 

I denna fas visar barnet en klar avsikt att kommunicera med en samspelspartner. 
Kommunikation uppstår som resultat av aktiva bidrag från båda parter där samspelet präglas 
av ömsesidighet och flexibilitet. Kriterier för avsiktsmässig (intentionell) kommunikation är 
enligt Wetherby och Prizant (1993): 

1) avsiktsmässiga försök att få samspelspartnerns uppmärksamhet genom att använda en gest, 
ljud eller ord 
2) belägg för försök att överföra ett visst budskap 
3) belägg för att barnet förväntar sig eller väntar på en respons från partnern. 
4) belägg för att barnet framhärdar i sina försök att uppnå ett kommunikativt mål. 
 

Av dessa kriterier kan vi utläsa att barnet nu till skillnad från i föregående stadie har börjat 
förstå att andra människor också har en uppmärksamhet och en avsikt dvs att man börjat 
utveckla en förmåga att representera andra individers medvetanden. Representationer av 
andras medvetande eller sk ”Theory of mind” har flera olika nivåer. Gärdenfors (2000) 
urskiljer följande sex kompetenser som utvecklas stegvis: 

1) Att ha en egen inre värld 
2) Att ha en uppfattning om andras känslor 
3) Att ha en uppfattning om andras uppmärksamhet 
4) Att ha en uppfattning om andras avsikter 
5) Att ha en uppfattning om andras medvetanden 
6) Att ha ett självmedvetande 

 
Barn med funktionsnedsättning kan ha problem med flera av dessa kriterier och t ex 

använda sig mer av något sätt att visa avsikt t ex framhärda istället för att upprätta delad och 
samordnad uppmärksamhet (Iacono, Carter & Hook). Det finns också enligt Snyder och 
Snyder-McLean (1987) en utvecklingsgång när det gäller det sätt som barn använder för att få 
partners uppmärksamhet. Denna innebär att barnet använder mer direkt kontakt först, t ex 
räcker över eller visar föremål för att senare använda sig av distala gester utan fysisk kontakt, 
som att peka och vinka.  

 
Tomasello har intresserat sig mycket för pekningens betydelse och menar att denna 

tillsammans med förmågan att använda sig av pantomim eller ikoniska gester är nycklar till 
människans kommunikationsutveckling (2007). Tomasello skriver att vi faktiskt inte vet så 
mycket om pekningens ursprung men att man ändå är ganska säker på att den primärt inte lärs 
in genom imitation. Möjligen i senare skede när barnet förstått funktionen menar Tomasello 
att användningen kanske utvecklas och förfinas genom imitation.  
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Vygotsky menar att pekningen är ett typiskt exempel på människans förmåga att 

internalisera och förenkla externa handlingar och procedurer. Han menar att från början är 
pekningen ett misslyckat försök att greppa och få tag i något – en rörelse som riktas mot ett 
önskat föremål och där handen sträcker sig och fingrarna börjar utföra små griprörelser. I 
denna första fas utgörs pekningen av armens rörelse som riktas mot något barnet vill ha. 
Omgivningens svar på denna rörelse för utvecklingen framåt: barnets misslyckade försök 
framkallar en reaktion – inte från föremålet utan från en annan person. Avsikten i barnets gest 
uppfylls på så sätt genom någon annan. Först senare då barnet kan börja koppla sin egen gest 
till den objektiva situationen som helhet börjar innebörden i att peka dyka upp hos barnet. 
Från att ha varit en objektorienterad rörelse blir det nu en gest som riktas till en annan person. 
Griprörelsen blir till en pekning. Som ett resultat kan denna gest också förenklas och bli till en 
pekgest. Pekningens betydelse och funktion förstås först utifrån sammanhanget och sen av 
personer i barnets omgivning.  

 
Pekning som exempel på en mänsklig internaliseringsförmåga karaktäriseras av följande: 

1) Består av en extern process som blir till en intern process 
2) En interpersonell process blir till en intrapersonell process 
3) En omvandling av en interpersonell process till en intrapersonell sker alltid i en rad 

utvecklingssteg 
 
Vidare menar Vygotsky att vårt språk är ett mycket viktigt redskap för att kunna internalisera 
våra handlingar. Vygotsky menar att nästan all kunskap är socialt överförd och att inlärningen 
sker i två steg: först socialt med hjälp av andra – sedan individuellt inom barnet. Inte bara 
pekning utvecklas på detta sätt utan viljestyrd uppmärksamhet, logiskt minne och 
begreppsbildning. Alla högre funktioner är enligt Vygotsky resultat av faktiska relationer 
mellan människor.  
 
Harwood, Yoder och Warren (2002) menar att de responser som bör ges till barn på denna 
nivå nu jämfört med tidigare, bör innehålla mer språklig stimulans. Genom att benämna och 
kommentera det barnet uppmärksammar och gör förser vi barnet med etiketter och underlättar 
segmenterings- och kopplingsproblematiken – alltså att förstå vilka symboler/ljudräckor som 
hör ihop med vilka ting eller företeelser i omgivningen (MacDonald, 1989). Flera forskare har 
kunnat konstatera att det finns ett starkt samband mellan hur mycket mödrar benämner och 
barnets senare språkutveckling; både med avseende på förståelse och uttrycksförmåga (Harris, 
1994).  
 

Symbolkommunikation  eller lokut fas 
 

På detta utvecklingssteg klarar barnet att kommunicera tydligt och avsiktsmässigt och med 
regelbestämda konventionella symboler. Dessa symboler kan vara talade (med egen röst eller 
från samtalshjälpmedel) tecknade, grafiska eller skrivna (Cress, 2002).  

 
Acredolo & Goodwyn (1990) menar att barnet behöver ha utvecklat följande färdigheter för 

att kunna använda sig av symbolkommunikation: 

1) förstå informationsutbytet i kommunikation 
2) avsikt att kommunicera 
3) bildat begrepp fria från kontext som de klarar att förstå utanför sitt sammanhang 
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4) förstå att symboler står för idéer 
5) uppvisa kännedom om att symboler är etiketter, namn på föremål: förståelse för 

benämningsprincipen 
6) kontrollera talapparaten i tillräcklig mån för att kunna producera ett förståeligt tal 

De tre första av dessa klarar barn med typisk utveckling i allmänhet före de är ett år, de tre 
sista ungefär vid 18 månaders ålder. Mest och bäst syns barnets symbolhanteringsförmåga i 
denna ålder i lek och gester snarare än i tal.  
 

Även under detta utvecklingssteg är de vuxnas sätt att svara på barnets kommunikation och 
språkanvändning viktig för fortsatt utveckling. Harwood, Warren och Yoder (2002) menar att 
nu bör responsen bestå av spegling och utvidgning, dvs. att den vuxne upprepar allt eller en 
del av det barnet sagt men lägger till semantiskt och/eller syntaktiskt ny information. Yoder 
(1998) och även Nelson (1989) framhåller vikten av just det tidsnära överlappet – mellan det 
barnet precis sagt och det den vuxne tillför – som mycket viktigt och stimulerande då det 
möjliggör en omedelbar jämförelse för barnet.  

 

Diskussion – nödvändiga förutsättningar för kommuni kation och 
språk 
 

Som nämnts i inledningen har matchen mellan arv och miljö pågått länge och 
förhoppningen är att föreliggande beskrivning av förspråklig utveckling visar på det komplexa 
samspelet mellan arv och miljö. Spegelneuronen är en ny spännande spelare – en extrem 
mittfältare kan man kanske säga – en medfödd förmåga (arv) - men med ett tämligen specifikt 
socialt syfte – att styra in det lilla barnet på interaktion (ansikte, talljud och gester) och 
intention (objektorienterade handlingar) – de två viktigaste förutsättningarna för mänskligt 
lärande och överlevnad. Spegelneuronen kan man också säga är spelare i båda lagen eftersom 
vi som vuxna och föräldrar också har spegelneuron och som fortsätter att vara aktiva och blir 
mycket viktiga för vårt samspel med det lilla barnet. Således påverkas vi av det lilla barnets 
signaler och imiterar helt naturligt och omedvetet samma beteenden: ansikte, ljud, gester och 
målinriktade handrörelser. I och med den vuxna imitationen uppstår en nödvändig synkroni 
och den ömsesidiga sociala imitation som blir så viktig i kommunikationsinlärning 
(Tomasello, 2008). Kanske är just därför ögonblicket då föräldern helt automatiskt imiterar 
eller speglar sitt barn rent av det allra mest betydelsefulla för språk- och 
kommunikationsutvecklingen? Detta vet vi ju inte och kommer aldrig att få reda på – inget 
spädbarn klarar sig utan någon som tar hand om det – så experiment är uteslutna….Men helt 
klart är det så att det är förälderns ”jobb” att få till kommunikation under det första 
utvecklingsstegen. Barnet agerar – vi svarar och tolkar intentionen. Jag vill faktiskt mena att 
man när det gäller spegelneuronens betydelse för kommunikationsutveckling alltför ensidigt 
fokuserat barnet – den vuxnes speglande är minst lika viktigt och utgör sannolikt grundstenen 
i Baby Talk eller Motherese. Ingen av de artiklar jag funnit i mina litteratursökningar har 
diskuterat detta – men möjligt är att jag inte hittat rätt artikel.  

Under utvecklingssteget medvetna handlingar börjar barnet själv utveckla intention – men 
först sin egen: med hjälp av sina händer utforskar barnet sin omgivning och upptäcker hur 
han/hon kan påverka vad som händer. Arbetsminnet möjliggör att sensation och perception 
kan dela plats. Kopplingar, schemata mellan orsak-verkan, stimuli-respons uppstår vilket 
naturligtvis också kommer att effektivisera och utveckla förmågan både att förstå och att 
handla motoriskt. Enligt min mening är detta mycket viktigt. Kanske är det svårt att 
identifiera som ett eget utvecklingsstadie - men för personer med funktionsnedsättning som 
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befinner sig på en tidig utvecklingsnivå, kanske mycket länge eller alltid, så vill jag i ”min” 
modell för kommunikationsutveckling lyfta in detta steg som ett eget och viktigt trappsteg då 
jag vill mena att det är det pedagogiskt korrekta (bilaga 1). Min teori och erfarenhet är att 
tidig kommunikation är mycket svår att förstå sig på. Det är antagligen också därför som 
forskare så många år såg den som i princip menings- och kommunikationslös! Vi har ju inga 
minnen till hjälp och som vi viljemässigt kan aktivera från denna tid och som skulle kunna 
hjälpa oss att förstå. Detta i sig är också intressant. Därför är det viktigt att lyfta fram och 
tydliggöra alla viktiga steg och små steg på väg mot kommunikation. När det gäller 
utvecklingssteget medvetna handlingar är som sagt spegelneuronen också viktiga då fasen 
handlar väldigt mycket om händer och verktygshantering. Handens betydelse som redskap för 
språk och kognition betonades redan av Vygotsky (1978). Nedsättningar i motorik och 
sensorik måste därför självfallet påverka den kognitiva utvecklingen och komplicera 
utveckling av exekution, intention och begrepp. Något som också påvisas i studier av 
utvecklingen hos barn med cerebral pares, men där mycket mer forskning behövs för att förstå 
samspelet mellan orsaksfaktorer (Dahlgren Sandberg, 2006). 

Om nu den vuxna responsen utgör den första förutsättningen för mänskligt lärande – ja den 
vuxne är ju läraren – så kommer vi nu i utvecklingsstegen fram till den mänskliga 
”skolbänken”: common ground, delad uppmärksamhet och intention – eller den gyllene 
triangeln som jag också valt att kalla den. Kärt barn bör ha många namn! Nu under medveten 
kommunikation sätter barnet alltså ihop sin två viktigaste kunskapsvinningar från den de två 
tidigare utvecklingsstegen: intention och interaktion. Summan blir kommunikation! Nu är det 
mer som skall kunna dukas upp i arbetsminnet. Minst två perceptioner skall få plats samtidigt 
med sensation (här och nu). Gärdenfors tror att svårigheten att fokusera mer än en sak och 
framförallt – låta representationerna få större plats än sensationen – är grundproblemet hos 
personer med autism. Jag tror han kan ha rätt i detta. Jag skulle gärna lära mig mer om 
styrning av arbetsminne och uppmärksamhetsfunktion. Det vill säga hur styr hjärnan balansen 
mellan de inkommande impulserna (sensationerna) och de inifrån kommande (perceptionerna 
och representationerna). Kaptenen på denna skuta är en viktig person och för personerna med 
autism en som har svårt med jobbet. För när det gäller personer med autism som kommit 
längre i sin utveckling och/eller personer med Asperger så tenderar ju svårigheten att 
balansera det inre och det yttre, ofta slå helt fel åt andra hållet. Specialintressena (inre 
perceptioner och representationer) tar istället ofta över rodret – så fort kapten tittar bort kan 
man säga! Vi behöver lära mer om uppmärksamhetsstyrning och motivation som endast 
beskrivits kortfattat ovan. En del framträdande forskare inom autismområdet vill också mena 
att den fallerande länken handlar om störningar i ”gamla delar” i hjärnan som handlar om 
människans uppmärksamhets- och motivationssystem (Trevarthen, Aitken, Papoudi, & 
Robarts, 1998). Man menar att störningar på denna tidiga eller grundläggande nivå får följder 
för anläggning och utveckling av hela hjärnan under barndomen.  

Åter till ”skolbänken” eller common ground. Nu börjar barnet alltså koppla den vuxnes 
ansiktsuttryck till något i omgivningen och enligt Gärdenfors turordning för utveckling av 
intention eller ”theory of mind” är det ansiktsuttrycket eller känslan som kommer först. Från 
ett evolutionärt perspektiv borde det också vara det självskrivna: fasa eller glädje är givetvis 
viktig att kunna koppla till något i omgivningen för överlevnad. Härefter börjar barnet följa 
den vuxnes huvudrörelse och blick utan signaler via mimik eller ljud. Även om motivet till 
detta ännu handlar om inlevelse eller empati utan mer om det som händer konkret: att få den 
den vuxne att bli en ”ny förlängd hand” dvs. en möjlighet att utforska världen och uppnå 
målet. Vygotskys idé om pekningens ursprung ligger ju också precis här i detta fokus – att den 
vuxne verkligen konkret kommer in och hjälper barnet då det sträcker sina fingrar mot något 
intressant. Tomasello är fullt och fast övertygad att pekningen är fundamentalt viktig för 
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mänsklig kognition, kommunikation och språklig utveckling. Den utgör ju i sig själva 
symbolen/representationen för styrning av uppmärksamhet och kommunikation av intention. 
Så sannolikt sker här som i mycken utveckling också ett spännande samspel mellan förståelse 
och uttryck – den vuxne och barnet. Alltså barnets förmåga att styra den vuxnes 
uppmärksamhet ökar när pekningen kommer in samtidigt som barnet iom att det tillägnar sig 
denna gest får bättre återkoppling-belöning och också bättre förstår hur det kan påverka 
andras intention. Pekningen är också som sådan en av de första rörelserna som utförs 
frikopplat från ett föremål/händelse och som istället är kopplat till en inre idé eller 
representation. Enligt Arbib är detta också ett viktigt steg i utvecklingen av det mänskliga 
språket. Jag tror att Arbib delvis har rätt i att den frikopplade motoriken är mycket viktig för 
vår uttrycksförmåga. Men att det kanske främst handlar om uttrycksförmågan. Förvisso skall 
vi inte underskatta spegelneuronens viktiga roll vad gäller förståelse och medkänsla, men 
uppmärksamhetsfunkion, motivation och arbetsminne måste så som beskrivits ovan också till 
för att delad uppmärksamhet och intentionell kommunikation skall komma till stånd.  

Inom ramen för det triadiska samspelet börjar den vuxne nu ännu mer än tidigare att 
använda ord och benämna det som fokuseras och händer. Genom att barnet om och om igen, i 
liknande men också i något olika kombinationer, i olika situationer och med olika personer 
möter dessa ord och fraser börjar det att få en uppfattning om vad det står för: funktion, 
innehåll och begrepp. Förståelsen av symboler och språk utvecklas successivt från 
symbolkommunikation till symbolkombination: från ikoniska gester till arbiträra eller 
godtyckliga symboler. Tomasello (2007) framhåller hur viktigt just detta mångfacetterade 
upplevande och lärande – i samspel med andra -  är för barnets förståelseutveckling och för 
förmågan att så småningom knäcka den språkliga nöten. Ett ensidigt nötande eller drill av ord 
kopplat till ett visst material och en viss person eller situation kommer därför inte att leda till 
mer än situationsbunden signalförståelse eller ikonisk förståelse, vilket också bevisar sig 
självt genom att barn mycket sällan kan generalisera denna typ av ordinlärning.  

Den amerikanske Neurobiologen Terrence Deacon (1997) hävdar också att symboler måste 
läras i kombination med andra symboler. Det som skiljer en symbol från en signal eller ikon 
är just att symbolen inte bara har en association till en referent utan också samtidigt har en 
relation till andra symboler. Deacon hänvisar till experiment som gjorts med schimpanser som 
visar att det är först när schimpanserna fått träning som innebär att de kan kombinera 
symboler fritt (i detta experiment lexigram) som de i sin användning, efter mycken möda, kan 
lära sig att använda dem på symbolisk nivå, syntaktiskt och i samspel med andra schimpanser. 
Då de endast fått träning som innebar att lära sig kombinera symboler och referent (föremål 
eller handlingar) ledde detta inte till symbolförståelse dvs schimpanserna kunde inte 
kombinera symboler, inte finna nya egna kombinationer och de använde dem inte för att 
kommunicera med varandra (Rumbaugh, 1977; Rumbaugh, Rumbaugh & Wahburn,1996 i 
Deacon, 1997). Detta känns oerhört viktigt att betona då just denna typ av gammaldags 
språkinlärning återigen kommit på modet inom intervention till barn med 
funktionsnedsättning, till och med motiveringen att den är effektiv! Tomasello (2001) 
framhäver i sin sociala-pragmatiska teori hur det är just det sociala samspelet eller den sociala 
aktiviteten och strävan som är utgångspunkten för språkinlärning. Barnets strävan är hela 
tiden att förstå och tolka intention, att skapa mening i den situation här och nu som de är en 
del av. Det är situationen i sig, strukturen och kontexten i denna som begränsar barnets 
möjliga sätt att tolka och förstå språk. Uppsättningar av inre nedärvda regelsystem, så som 
strukturalistiska teorier vill hävda är en förutsättning, krävs därmed inte heller.  

För att komma till en slutkläm i denna uppsats om tidig kommunikation och dess 
förutsättningar så anser jag att kunskap om spegelneuronsystemet och dess betydelse 
egentligen bara pekar framåt och förstärker de sociala pragmatiska och social-
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interaktionistiska teorierna om barns språk- och kommunikationsutveckling. Kunskapen om 
vårt gemensamt nedärvda system för att varsebli och imitera rörelser av betydelse för 
kommunikation ger ett viktigt incitament till att det nedärvda inte handlar om språk och 
grammatiska regler utan istället om något mycket mer basalt men samtidigt mer komplext: ett 
system som styr oss mot varandra och till samspel med de delar av våra kroppar som är bäst 
ägnade för detta: ansiktet, ögonen, munnen och händerna. Mycket fokus ligger givetvis idag 
på att utforska spegelneuronens utveckling och betydelse hos spädbarnet. Men när det gäller 
språk- och kommunikationsutveckling och det förutsättande sociala samspelt så återkommer 
jag till att den vuxnes spegelneuron kanske är lika viktiga – eller viktigast? Barnet är ju helt 
beroende av den vuxne som samspelspartner och uttolkare av kommunikation under nästan 
hela sitt första levnadsår – egentligen en ganska lång tid – och en oerhört viktig tid! Det är då 
”den mänskliga skolbänken byggs” – eller grunden för mänskligt lärande: den gyllene 
triangeln, delad uppmärksamhet och intention, etableras – samspelet mellan barnet, föräldern 
och världen runtomkring. Föräldern – den sociala miljön är alltså oerhört viktig. Det är 
förälderns imitation av barnet som startar interaktion och kommer att trigga barnets egen 
imitation och imitationsutveckling – om än också understödd av barnets nedärvda utrustning i 
form av spegelneuronsystemet. Det är föräldern som kommer att förmedla länken mellan sin 
intuition och det talade ordet (eller andra uttryckssätt och kommunikationshjälpmedel). Att ge 
stöd till föräldern som får ett barn med kommunikationssvårigheter är därför av yttersta vikt. 
Framförallt för barnets utveckling men också givetvis för föräldrarnas skull och för hela 
familjen. För - vad är viktigare för oss människor än samspel, kommunikation och språk? Att 
kommunicera är att vara människa 
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