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• Leg logoped 
• Dart, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Fil Dr och Docent vid Göteborgs Universitet
• Stort engagemang i frågan om rätten till kommunikation –

flera projekt (föräldrar, skola, sjukvård & tandvård).
• Make med finlandssvensk mor – underbar släkt i Finland
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DART

Kommunikations- och dataresurscenter
för personer med funktionsnedsättning

Utredning och handledning
Utbildning och information
Utveckling och forskning

Kommunikativ tillgänglighet
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Förälder 
till Alfred 28
autism och 
utvecklings-
störning

…som pratar och 
minns allt… men 
ändå behöver AKK

• …som pratar men ändå behöver AKK
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Redskap för delaktighet – för alla!
• Kommunikationspass

• Samtalsmatta

• Introduktionskort

• Visuella schema

• Ritprat
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Jag heter Alfred Thunberg
Min adress är:
xxx-vägen1, 12345 Göteborg
Tel.0700-000000
Jag har autism och lätt intellektuell 
funktionsnedsättning. Jag förstår när du tar det 
lugnt och inte ger för mycket information i taget. 
Då kan jag också svara dig. När det blir många 
frågor och stress blir det svårare.
Vid problem ring hem på 031-123456
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Har alla rätt att kommunicera?

• Vi har vår lag
• Vi har också FNs konventioner 

som reglerar rätt för olika 
grupper – skall påverka 
lagstiftning och policyarbete i 
Sverige

• Barnkonventionen
• Konventionen för personer 

med funktionsnedsättning 
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FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning
• Flera/ de flesta av artiklarna innebär 

att kommunikation måste anpassas 
• Artikel 2: AKK skall också räknas som 

kommunikation –inte bara tal
• Man bestämmer själv AKK-sätt – inte 

verksamheten
• Användning av AKK ska befrämjas
• Det ska finnas kunskap om AKK i alla 

skolformer
• Universell design ska användas!
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Kommunikativt och språkligt tillgänglig miljö

 En attityd och inställning hos oss!
 Beredskap hos oss för att kunna kommunicera med 
personer med funktionsnedsättning – tillgodose rätten 
enligt FNs konventioner och lagstiftning–möjliggöra 
information, uttrycksfrihet, inflytande och delaktighet
 Universell design som idé och AKK som redskap



Så vad behövs – hur skapar vi en 
kommunikativ miljö?
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Vi börjar med oss själva

 Attityder och 
värderingar 
Kunskap och 

medvetenhet
– Om rättigheter, 

kommunikation 
– Hur vi kommunicerar
– Pratar ihop oss 
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Responsiva strategier
Underlättar kommunikation hos personer med 
kommunikationssvårigheter - evidensbaserat

Titta & lyssna: se vad personen gör

Vänta & förvänta: stanna upp och 
visa förväntsfull väntan – ansikte-

kropp! Minst 20 sekunder

Tolka & bekräfta: tolka och bekräfta 
vad personen kommunicerar eller 
gör                          UGGLA!
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Även tillgång till redskap - AKK
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www.akktiv.se
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• Hemmiljö – föräldrar 
• KomIgång habilitering 
• KomIgång barnlogopedi

• KOMiTID barnhälsovård

• KomIgång online – digital resurs 
föräldrar till förskolebarn

• Förskola/särskola 
• KomPis

• Boende/daglig verksamhet/assistans -
personal

• KomBo

AKKtiv programmet – insatspaket samtalspartners 
www.akktiv.se
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3 – 3 ½  
timme

Varje tillfälle:
1. Genomgång hemuppgift, 1 – 2 

föräldrar visar film på sig och 
sitt barn (max 2 min.)

2. Tema 
3. AKK-fika och AKK-bensträckare
4. Genomgång av hemuppgift

Tid / tillfälle

2 ½  timme

2 ½  timme

2 ½  timme

2 ½  timme

2 ½-3  timmar

2 ½  timme

HAB
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Stöd för AKK-bad i hemmet- Aided Language Input
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Färdiggjorda kartor för lek och aktivitet i 
hemmiljö att komma igång med! 
Finns med tecken – och olika språk

AKKtiv samtalskartor – pekprat!
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Exempel hemmiljö
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Exempel

Kommunikationskarta i biblioteket, 
Sundsta Älvkullegymnasiet

Kvibergsnässkolan
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Exempel särskolemiljö
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Exempel förskola
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www.akktiv.se

Kommunikationsstöd i boende och daglig 
verksamhet
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Knippa

• Personalens redskap i 
kommunikation till 
personerna

• Öka personens 
förståelse

• Vara modell i pekprat
• Används hela dagen
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• https://anhoriga.se/metoder-och-stod/vi-ar-med-
paketet/verktyg/verktyg-3/
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Exempel vuxna från ”Vi är med”-paketet
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KomHiT – bildstöd i vården 
– AKK som universell design

• https://www.youtube.com/watch
?v=1YM9a5m3KOs&t=17s

• https://www.youtube.com/watch
?v=QUSWnjoD6v0&t=13s
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Forskning & utvärdering av AKKtiv&KomHiT



AKKTiv Föräldrar
• Hög grad av nöjdhet – snitt 

8,5/10
• Förändring i egen 

kommunikation
• Signifikant positiv förändring 

socialt liv 
• En del barns kommunikation 

ändras i samband med kursen: 
mer samspel, AKK-användning, 
mer tal – ökad förståelse

KomPis – skolpersonal
• Minskning utmanande beteende

• KomHIT –bildstöd i vården
• Lägre grad av stress vid besök 

hos både barn med 
funktionsnedsättning och 
föräldrar

• Mindre smärta och oro hos 
blandad barngrupp (mest typisk 
utveckling)

• Mindre lugnande medicinering
• Färre återbud och uteblivanden

(tandvård)
• Färre felaktigt förberedda



Föräldrars upplevelser av kursen 
- intervju 

Ferm, Andersson, Broberg, Liljegren och Thunberg (2011)

Teorin blir förståelig
Bra att få lära sig om 
AKK i teori och praktik 

Kommunikation har blivit roligt
Beteendeproblem har minskat

Att inte behöva lyssna på professionella 
som säger ”dom här barnen brukar …” –
barnet som individ, att inte fastna i 
diagnoser
Fokus på oss och våra barn – Jag sågs 
som individ och expert på mitt barn: Jag 
blev trodd på för första gången!

Ökad kunskap efter kurs – våra barn 
har också rätt att kommunicera
Lättare att förklara för syskon, 
släktingar och skolpersonal efter kurs
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Tack för idag Finland!



https://www.vgregion.se/ov/dart
gunilla.thunberg@vgregion.se


