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och  vuxna.

Hela nätverket! 

DART – Kommunikations- och 

dataresurscenter för barn, 

ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning

Kommunikationsstöd (AKK) 

och kommunikativ och kognitiv 

tillgänglighet

Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus

Neurologi, Psykiatri, 

Habilitering (NPH)
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Klippan (Inre ringen)

 Övergripande mål - empowerment

 Mål – ledamöterna ska kunna förstå och 

dra egna slutsatser för att kunna besluta

 Hur - vilket stöd/anpassning behövs?

 Utvärdera – ledamotens självständighet 

och hur handledaren förhåller sig.
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Miljörelativt synsätt

 FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning

”funktionshinder härrör från samspel mellan 

personer med funktionsnedsättningar och 

hinder som är betingade av attityder och 

miljön”
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Utvecklingsrelaterade kognitiva 

funktionsnedsättningar 
t.ex.

 Autismspektrumtillstånd (AST)

 ADHD

 Tourettes Syndrom

 Utvecklingsstörning
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Kognitiva funktioner

 Kognition – hur man hanterar kunskap, 
information och hur man lär

 KOGNITIVA FUNKTIONER inbegriper bl.a. 
uppmärksamhet, minne, planering, inlärning,  
problemlösning, sammanhangsförståelse och är 
grundläggande för att vårt dagliga liv ska 
fungera
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Kognition

 Nyckelbegrepp

- Theory of Mind – förstå och föreställa sig andras 

tankar, vad de vet, ta andras perspektiv

- Central koherens – tolka information och utläsa 

betydelse ur sammanhang, förstå orsak och konsekvens

- Exekutiva funktioner – initiativförmåga, 

planering och organisering, tidsuppfattning, skifta och 

kontrollera uppmärksamhet, impulskontroll, arbetsminne
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Svårigheter

 Nedsatt kognition

- tänka abstrakt

- förstå relationer (jämförelser)

- långsammare inlärning

- anpassa sig till nya situationer

- använda erfarenheter på ett nytt sätt

- kommunikationssvårigheter
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Generalisera

 Ett sammanhang till ett annat

 Egna erfarenheter till andras 

 Dra slutsatser 
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Språk och kommunikation

 Förstå och använda språk

 Verbalt språk abstrakt

 Språk behöver konkretiseras
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Föreställningsförmåga

 Saker som inte har hänt

 Saker man inte har erfarenhet av

 Alternativ vid val

 Konsekvenser av val
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Språkets tre sidor

Att förstå
- kommer först i utvecklingen

- en del personer har dock sämre förståelse än förmåga att tala 
(t ex högfungerande autism, viss typ av demens)

Att uttrycka sig
- andra personer har mer förståelse än förmåga att uttrycka sig 
(t ex personer med cerebral pares, förlamning)

- tal vår mest avancerade motorik! 150 muskler används samtidigt i 
oerhört snabbt tempo

Inre språk 

-reflektera, planera, strukturera & reglera känslor

Det är vanligt att man har svårighet med alla delar!
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Artikel 2

 ”kommunikation” innefattar språk, textning, 

punktskrift, taktil kommunikation, storstil, tillgängliga 

multimedier, kompletterande och alternativa 

former, medel och format för kommunikation 

baserade på textstöd, uppläst text, lättläst språk, 

mänskligt tal, tillgänglig informations- och 

kommunikationsteknik.

 ”språk” innefattar bl.a. talade och tecknade språk 

och andra former av icke talade språk
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Artikel 21

 Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga 
åtgärder för att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och 
åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot 
och sprida uppgifter och idéer på samma villkor som 
andra och genom alla former av kommunikation som 
de själva väljer enligt definitionen i artikel 2 (olika 
kommunikationsformer)
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AKK – Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation

 Halvbra översättning av 

AAC- Augmentative and Alternative 

Communication

 Kommunikationsstöd
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AKK - BRO

 Omfattar BRO = Brukare,   
Redskap+metoder, Omgivning

 Stöd för både förståelse och uttryck men 
vanligt är att förståelsestöd kallas bildstöd 
eller tydliggörande pedagogik och 
historiskt placerats utanför AKK (som 
historiskt mest avsett stöd för att uttrycka 
sig)
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Kommunikationsstöd -
kompletterar & stärker varandra

Kroppskommunikation

Föremål

Tecken som AKK

Foton, bilder och ritade 

symboler

Text

Talande hjälpmedel

bil

bil

bil

åka bil 

till 

kusinen
bil
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Anpassning

 Kommunikation och information

 Miljö

 Använd flera ”kanaler” för kommunikation
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Universell utformning
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• En metod som gör det 

möjligt för personer med 

kommunikativa och 

kognitiva svårigheter att 

uttrycka åsikter

• Inte personligt 

kommunikationshjälpmedel

• Används tillsammans 

med befintliga 

kommunikationssätt

Samtalsmatta
Visuell skala 

 

 

      

samtalsämne     frågeställningar 
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Utmanande beteende = 

kommunikation 

 Otroligt frustrerande att inte förstå – kunna 

uttrycka sig: fråga, protestera, bli hörd……

 Om inte språk eller AKK/kommunikationsstöd 

finns är det helt naturligt och logiskt att använda 

kroppen

 Att så tidigt som möjligt börja använda AKK/stöd 

är därför det säkraste sättet att förebygga 

problemskapande beteende – och utveckla språk!
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Socialstyrelsens kunskapsstöd

Ny, mycket tydlig och lättläst 

rapport som skolan också kan 

använda!

Kunskap om 

funktionsnedsättning, 

kommunikation och 

kommunikationsstöd det 

viktigaste för att både förebygga 

och minska självskadande och 

utagerande beteende
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Sammanfattning enkla tips

 Förstärk information visuellt – text, bild, 

tecken

 Begränsa antal val – visuellt stöd isf

 Använd AKK/kommunikationsstöd

 Ge tid för personen att svara

32

FUB VG 23 oktober



www.bildstod.se www.appstod.se www.spsm.se

Studiepaket AKK

Studiepaket NPF

www.dart-gbg.org

https://lasochskrivportalen.skolverket.se

http://www.kom-hit.se/
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