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Utbildning

Kurser & uppdrag

Personal & 
anhöriga

Universitet 

Forskning och
Utveckling

Kring kommunikation

Patient

Utredning och 
utprovning

Barn, ungdomar 
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)

3



Vad är kommunikation?

 utbyte av information mellan människor

 medveten eller omedveten kommunikation

 ett samarbetsprojekt. Vi sänder och mottar 

samtidigt!

Någon gör eller säger något

… som någon annan reagerar på.
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Varför kommunicerar vi ?

 Av många olika anledningar 

 för att få konkreta behov uppfyllda

 för att känna gemenskap och vara delaktiga

 för att ge, få och förstå information

 för att lära oss och för att utvecklas

 för att vi är människor



Rättigheter bl.a. i…

 LSS –

Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade

 Konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning
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LSS

 Få möjlighet att leva som andra

 Personen ska själv kunna bestämma 

om stödet

 Stödet ska vara bra - god kvalitet

 Ge Goda levnadsvillkor

 Ge det stöd som passar 

just den personen
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Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning

 I konventionen står om att personer med 

funktionsnedsättning har samma

rättigheter som alla andra

 Landet Sverige har lovat att följa FN:s 

konvention
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Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning

 I konventionen står att det är viktigt att 

personer med funktionsnedsättning 

får bestämma och välja själva

 De ska få vara med och säga vad 

de tycker när politiker bestämmer 

om regler som påverkar dem
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Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning
Artikel 2 

Förklarar vad olika ord betyder, t.ex.

 Kommunikation är alla sätt att tala och 

skriva till varandra
tal, text, stor stil, punktskrift, talapparat, dator, 

teckenspråk, alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK)
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Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning

Artikel 21

 Länderna ska se till att alla

kan säga och tycka vad de vill –

yttrandefrihet

 Man ska få information på ett sätt 

som man själv har valt 
(t.ex. teckenspråk, AKK, punktskrift)
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Kommunikativa rättigheter -

publicerade av ASHA –

amerikanska logopedförbundet 

tillsammans med 

brukarorganisationer 
http://www.asha.org/NJC/bill_of_rights.htm

Utgångspunkt: FNs skrivningar 

om mänskliga rättigheter

Översättning till enkel svenska 

med bildstöd
http://www.dart-

gbg.org/public/anpassningar/Ratten_att

_kommunicera_bildversion.pdf

http://www.asha.org/NJC/bill_of_rights.htm
http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/Ratten_att_kommunicera_bildversion.pdf


Personer med kommunikationssvårigheter

riskerar
 upprepad upplevelse av misslyckande 

 frustration över att bli missförstådd

 liten möjlighet att uttrycka vad de vill 
– Omgivningens användning av ja / nej-frågor 

och enkla val på andras förslag, idéer och 
gissningar.

– Svårighet att introducera nya samtalsämnen

– För litet ordförråd

 samspel med andra blir ojämlikt



Ja & Nej
Att kunna svara ja / nej är 

betydelsefullt 

- snabb respons

- bekräfta meddelanden 

Att ställa  ja / nej 

frågor kan vara mycket 

begränsande.

Personen kan bara ge 

respons till andra personers 

idéer och förslag.



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 

utmanande beteende – och utveckla språk!



AKK – Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation

 Halvbra översättning av 

AAC- Augmentative and Alternative 

Communication

 Kommunikationsstöd
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Varför AKK?

 AKK ska stödja och komplettera det verbala 

språket

 Alla människor använder AKK!

Mimik, kroppsspråk, gester, symboler osv.



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 förr mest avsett stöd för att uttrycka sig)
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Vem behöver AKK?
Tre huvudgrupper:

 Behov av ett alternativt sätt att uttrycka sig          

- stor skillnad mellan uttryck och förståelse

 Behov av komplement för både uttryck och / 

eller förståelse 

- i vissa situationer eller perioder i livet

 Behov av alternativ för både uttryck och 

förståelse                              (von Tetzchner 1996, fritt översatt)



Exempel

 Grupp 1 – Marika
https://www.youtube.com/watch?v=6MugO_nUsGQ&list=PLb1eOOrS-

6TBgKZhdhYK5Ik2hAZMb9Tjn

 Grupp 2 – Max
https://www.youtube.com/watch?v=mUaGE1B9oxw (4 år), 

https://www.youtube.com/watch?v=l1MX7ZVjyng (8 år)

 Grupp 3 – Agnes 

https://www.youtube.com/watch?v=6MugO_nUsGQ&list=PLb1eOOrS-6TBgKZhdhYK5Ik2hAZMb9Tjn
https://www.youtube.com/watch?v=mUaGE1B9oxw
https://www.youtube.com/watch?v=l1MX7ZVjyng


Tänk på någon person som du är anhörig till 

eller jobbar med. Vilken av grupperna tror 

ni att hen representerar? 



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



Kroppskommunikation

 Gester, mimik och att med sin 
kropp utföra en handling

 Kan användas av och med 
individer på alla 
kommunikationsstadier

 Inte hjälpmedelsberoende

 Kännedom om individen krävs för 
att man ska förstå vad han eller 
hon menar



Föremål som AKK

 Visas för att förbereda och 

skapa förväntan 

 Oftast för att kommunicera 

från omgivningen till personen

 Personen själv använder 

oftast genom att titta på, peka 

mot eller att hämta en sak



Tecken som AKK

 Tecken som stöd eller komplement till tal 

(Ej samma som teckenspråk)

 Förstärker viktigaste orden med tecken 

samtidigt som man pratar

 Vanligt i verksamheter med personer med 

olika språksvårigheter och 

utvecklingsstörning

https://www.youtube.com/watch?v=_xsGOOrH--

Q&index=2&list=PLtyY8pFWMDnKwWEIECAmvG9Swm5zjBgNO

https://www.youtube.com/watch?v=_xsGOOrH--Q&index=2&list=PLtyY8pFWMDnKwWEIECAmvG9Swm5zjBgNO


TaSSeLs
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http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Verksamheter/Halsa-
och-habilitering/Utbildningar-och-kurser/Webbkurser/Tecken-
som-AKK---TAKK/

Gratis teckenkurs från habiliteringen Uppsala!

http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Verksamheter/Halsa-och-habilitering/Utbildningar-och-kurser/Webbkurser/Tecken-som-AKK---TAKK/


Foto
 Kan visas för att förbereda 

eller skapa förväntan

 Kan användas för att ge 
personen ett uttryckssätt 
och/eller för att öka 
förståelsen

 Kan användas som stöd för att 
berätta eller som underlag för 
samtal

Använder du foton för att 
kommunicera?



Schema

 Omvärlden ska upplevas som ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig 

– inte tvärtom

 Förstå vad som förväntas

 Tillvaron ska vara hanterbar



Schema

 Ger kontroll över dagen

Vad ska 

jag göra?När? 

I vilken 

ordning?

Med 

vem?

Vad 

händer 

sedan?

När får jag 

göra min 

favoritgrej?

bild: pixabay.com



Schema – olika typer

Dag-, veckoschema

Dag-, veckoschema

Schema/minnesstöd

i mobilen

Foto: tinaw.se
foto Britt Claesson



Schema - aktiviteter

https://www.youtube.com/watch?v=3ftCp4NOZ2E

bildstod.se

Tvätta händer mattelektion

morgonrutin

https://www.youtube.com/watch?v=3ftCp4NOZ2E
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Ritade bilder och symboler

 Används genom att peka på eller ge 
till någon

 Ger personen ett uttryckssätt 
och/eller används för att öka 
förståelsen

 Stor variation och stor vokabulär

 Kan användas enskilt och/eller samlas 
i system av bilder/symboler



Bildkartor

 Utgår från de aktiviteter och situationer som 
finns i vardagen 

 Är till för att ge möjlighet att kommunicera och 
samspela i aktiviteten

 Ger stöd för förståelse: vad och vem ingår och 
vad som skall hända

 Ger möjlighet till uttryck av olika slag: frågor, 
kommentarer, skämta, begära, få information, 
protestera, bejaka!
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Bild från ”Du och jag och något att tala om” Bitte Rydeman



Fördel grafisk AKK

 Kan användas av många och på olika sätt

 Kräver mindre motorik än tal och tecken

 Kräver inte så mycket minne och inlärning –

om det används av alla i omgivningen

 Ger stöd för minne och struktur –varaktigt!

 Ger idéer och gemensamt underlag för 

kommunikation!

 Saktar ner tempot i kommunikationen



Pekprata 
 Man lär sig kommunikation genom 

att kommunicera

 Partnerstyrd användning 

– Modell behövs – jmf utveckling av 

talat språk

– Kartan används av både dig och 

personen. Tala samtidigt som du 

pekar

 Genom att använda kartan ser du 

hur den ska utvecklas



Inte redo för bilder/symboler?



Talande hjälpmedel

 En knapp

 2-8 knappar

 Handdator

 Dator

 surfplatta

https://www.youtube.com/watch?v=1imOlPt-YP8

https://www.youtube.com/watch?v=9mSUacNLic0

http://www.skane.se/Public/HAB/Dahjm/500bigmack.jpg
http://www.skane.se/Public/HAB/Dahjm/500bigmack.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1imOlPt-YP8
https://www.youtube.com/watch?v=9mSUacNLic0


Fördel talande hjälpmedel

 Ljudåterkoppling ofta motiverande.

 Med dator finns stora 

utvecklingsmöjligheter

 Inte beroende av att assistenten ser

 Kan göra ”sin röst” hörd. Delta i 

samtalet.

 Med talsyntes eller inspelat tal kan barnen själva 

lyssna på och leka med ord och fraser 



Hur gör vi när barn ska lära sig 

talad kommunikation

 Vi pratar med barnet! 

 Talat språk finns runt 

omkring från radio, TV, 

surfplattor…..
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Hinder för utveckling -

kommunikation och språk

 AKK finns inte naturligt i omgivningen 
– personen kan inte spontant fånga upp något 

som inte är där 

– professionellas åtgärder basers på deras 
förväntningar på vad som är möjligt

 Personen kan bara visa vad hen kan genom 
det som finns att tillgå

 Andra kan bara bli influerade av det 
personen har fått att använda 



Vilket sätt är bäst

 Beror på person

 All kommunikation är multimodal

 Mer är bättre – använd flera sätt samtidigt

 Aldrig för tidigt eller för sent att börja med 

AKK

 Omgivningens agerande viktigt
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Kommunikativ miljö

• Attityder och 
värderingar 

• Kunskap och 
medvetenhet

– Om rättigheter, 
kommunikation 

– Hur vi 
kommunicerar 



Kommunikativ miljö
 Personalen har god kompetens i olika sätt att 

kommunicera, kommunikation uppmuntras och 

omgivningen är lyhörd till personens försök till 

kommunikation

 Kommunikation tar tid och omgivningen har tid att 

vänta. Tillgång till redskap – kunskap om tecken 

(TAKK), bilder och foton, programvaror, datorstöd 

mm.

 Kommunikation är i centrum hela dagen – inte 

bara en punkt på schemat!


