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Kommunikativa funktioner
- Vad gör vi egentligen när vi kommunicerar 

med varandra?

Målet måste alltid vara att 
personen med kommunikativ 

nedsättning ska få lov att 
kommunicera 
vad hen vill, 

med vem hen vill, 
när hen vill, 
var hen vill. 



Kommunikativa rättigheter
https://www.youtube.com/watch?v=7Lv5ab_0TjA 

● Sverige har skrivit under FN’s 
barnkonvention och Konventionen för 
personer med funktionsnedsättning - flera 
artiklar som berör rätten till kommunikation

● Rätten att kommunicera - Ett dokument 
framtaget av Amerikanska 
logopedförbundet tillsammans med 
amerikanska organisationer för personer 
med kommunikationssvårigheter - översatt 
till svenska av DART i Göteborg.

https://www.youtube.com/watch?v=7Lv5ab_0TjA




Tolka och bekräfta - “Mera avokado!”



Bildstöd - olika syften
Bilder för struktur/information Bilder för att kommunicera - förstå och uttrycka sig



Pekprata
● Var en god modell
● Förstärk dina ord genom att 

peka på en bild
● Bilderna är en konkretisering av 

de talade orden
● Alternativ kommunikation 

stimulerar kommunikations- och 
språkutvecklingen!

Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ERBnQwz8rM 

https://www.youtube.com/watch?v=3ERBnQwz8rM


Berätta

“Vet du… Sen, i övejövejgår, näj vi åkte 
och då baja hon AKTA AKTA och jag såg 
inte ens att den komde däj… Och då jag 
nästan djunknade!”



Bryt ner berättandet i mindre delar

● Ställ hjälp-frågor
● Använd stöd för innehållet
● Hjälp till att formulera meningarna
● Var modell och visa hur man gör. 

Många gånger!















Om ni tillverkar eget berätta-stöd
● Fundera kring vad ditt barn brukar vilja visa/förmedla/berätta om
● Vad kommunicerar andra barn i samma ålder om?
● Vilka ord skulle ni behöva på era kartor?
● Är det kanske dags att börja få svära lite?



Tips!
● På www.bildstod.se kan man skapa ett gratis konto för att göra eget bildstöd
● Habiliteringens logoped och arbetsterapeut förskriver bildstödsprogram och 

samtalshjälpmedel - med både symboler och tal.
● Påtala ditt barns rättigheter - utgå från Rätten att kommunicera



Tack för mig!


