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Abstract 
This essay investigates what knowledge members of staff in day care centres for grown up 

people with disabilities have about Alternative and Augmentative Communication, AAC (in 

Swedish, Alterantiv och Kompletterande Kommunikation, AKK). Day care centres are 

working places for people with disabilities who do not have the possibility, caused of their 

disability, to work in ordinary works in the open market. 

To communicate with other people is a human right for all people even if you have a 

disability, even if you don’t have a spoken language or if you, because of your disability, have 

difficulties to understand a spoken language. When you don’t have a spoken language you 

need different ways to be able to communicate, make choices and take part in activities in the 

community. People with disability are supported, in their communication with other people, if 

they meet people, teachers and professionals in their grown up lives, who have knowledge of, 

and know how to use, AAC. To be able to understand others and be able to have a 

communication with other people, you can use specific AAC. These consist of pictures, 

computers, sign language or other equipment that support or replace the spoken language in 

contact with family, friends or staff in the daily working centre. 

In my essay I wanted to find out if and which AAC were used in the day care centres in a 

medium sized community in Sweden. For my investigation I used a questionnaire send to all 

60 persons working in 20 day care centres. The main questions concerned if the staff were 

familiar with AAC, and in that case - what kinds of AAC were used in the day care centres 

and for what purpose.  

This essay is based on 44 answers. The AAC that were most known and used together with 

the disabled persons in the groups in the day care centres were Pictogram and supportive sign 

language. 

  

 
 



 

  

Sammanfattning 
 
I det här examensarbetet har jag undersökt vilken kunskap personal inom Daglig Verksamhet 

i en mellanstor kommun har om Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK. Daglig 

Verksamhet är sysselsättning för funktionshindrade personer som på grund av 

utvecklingsstörning inte klarar av att arbeta inom den öppna arbetsmarknaden, arbetstagarna 

inom Daglig Verksamhet kallas brukare.  

Kunskap om AKK möjliggör kommunikation med personer som på grund av olika 

funktionshinder inte kan tala, har ett bristande språk eller saknar förståelsen för ett talat språk. 

Detta sker genom användandet av alternativa kommunikationssätt som till exempel bilder, 

föremål, teckenkommunikation mm. Att alla funktionshindrade, som har behov av AKK, får 

möta personer i sina liv som kan använda AKK är en förutsättning för att de ska kunna förstå, 

göra sig förstådda och vara delaktiga i det som rör deras vardag.  

Syftet med mitt examensarbete var att kartlägga om AKK används inom Daglig 

Verksamhet i vår kommun, vilka AKK som i sådana fall används i arbetet med olika 

funktionshindrade personer och dessutom om personalen anser sig ha tillräcklig kunskap om 

AKK. Undersökningen är genomförd med en enkätundersökning som skickades ut till 

samtliga 60 anställda i Daglig Verksamhet i den aktuella kommunen. (Bilaga 1). 

Resultatet visar att 42 personer, av de 44 som svarat på enkäten använder åtminstone ett 

par AKK-verktyg i sitt dagliga arbete för att kunna kommunicera med de funktionshindrade 

brukarna på respektive arbetsplats. I den dagliga kommunikationen med brukarna är det enligt 

enkätsvaren mest bildsymbolerna pictogram och teckenkommunikation som används. 

Pictogram och teckenkommunikation är också de AKK som personalen uppger att de 

behärskar så bra att de kan använda dem i sitt arbete.  Slutsatsen är följaktligen att de Dagliga 

Verksamheternas personal använder och behärskar AKK. 

 

Nyckelord: Alternativ kompletterande kommunikation, Daglig Verksamhet, Kommunikativ 

utveckling, LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 
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1. Bakgrund 
 

Det är begåvningen som gör att vi förstår oss själva vår miljö och omvärld och på så sätt kan 
hantera och samspela med den. Begåvningen är ett system som byggs upp genom erfarenheter vi 
gör med våra sinnen i samspel med miljön.  
(Danung & Åberg, 1991, s.3) 

 
Mitt intresse för alternativa kommunikationssätt väcktes när jag för sju år sedan fick en 

lärartjänst på det individuella programmet inom gymnasiesärskolan (IV-sär). Där fick jag för 

första gången i mitt yrkesverksamma liv möta elever som behövde kommunicera på andra sätt 

än med ett talat språk. Eleverna på IV-sär har olika sorters funktionshinder, men gemensamt 

för dem är att de får stort stöd i sin kommunikation och i sin förståelse för omvärlden med 

hjälp av Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK.  

I läroplanen för gymnasiesärskolans individuella program (GySär 2002:2) står 

det att eleverna ska träna samspel och uppmuntras till att kommunicera. Det finns alltså 

väldigt tydliga dokument att följa vad det gäller elevernas rätt till kommunikation. Enligt 

läroplanen ska eleverna bland annat:  

 

• Fördjupa sin kommunikationsförmåga och stärka sin vilja att kommunicera 

• Fördjupa sin tilltro till den egna förmågan att påverka och att förstå andra 

• Fördjupa sin förmåga att samspela med andra 

• Fördjupa sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor samt att 

reflektera och värdera 

• Utveckla redskap för tänkande, lärande, kontakt och påverkan genom verbal och icke-

verbal kommunikation  

• Använda individuella kommunikationshjälpmedel 

 

På IV-sär arbetar vi enligt läroplanen medvetet med kommunikation tillsammans med våra 

elever. Eftersom våra elever kan ha svårigheter i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt, 

kan ha svårt att förstå ett talat språk, svårt att komma ihåg instruktioner och svårt att 

generalisera och dra slutsatser baserat på egna erfarenheter, så använder vi i skolan olika 

alternativa kommunikationssätt för att samtala, framföra tankar, göra olika val, stödja 

närminnet och för att förstå vad vi ska arbeta med i skolan. Lärare och assistenter som arbetar 

på IV-sär behöver därför kunskaper om AKK för att kunna kommunicera med alla elever i 

klassen.  
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I det dagliga arbetet på skolan använder vi olika sorters bilder för att kommunicera, 

bland annat ritade bilder, digitala bilder fotograferade med digitalkamera och färdiga 

bildsymboler som pictogram. Bilder används för att tillverka dagschema, för att dokumentera 

skoldagen så att eleven ska kunna berätta hemma om sin skoldag, för att märka upp lådor och 

skåp, för att eleverna självständigt ska kunna hitta material och så vidare. En del elever 

använder dataprogrammet Widgit, ett program för att skriva med symboler och därigenom få 

symbolstöd i läs- och skrivprocessen, för att skriva dagbok, dokumentera studiebesök osv. De 

flesta elever i klassen får dessutom sina arbetsuppgifter i skolan skrivna med Widgit. Sociala 

berättelser och seriesamtal är ett arbetssätt som vi använder för att med enkla ritade 

streckgubbar hjälpa vissa elever med att hantera olika, för dem, svåra sociala situationer. Det 

kan till exempel handla om hur man kan hantera sina aggressioner eller reda ut vad som hänt i 

en konflikt eleverna emellan. Vi använder dessutom teckenkommunikation för att 

kommunicera med de elever som inte hör eller som inte har ett talat språk.  

Alla alternativa kommunikationssätt använder vi för att eleverna ska kunna 

kommunicera med personalen och med varandra. Eleverna får sina scheman och sina 

arbetsuppgifter med bilder och text, där bilderna förstärker orden, oftast även om eleven kan 

läsa.  

Men vad händer efter skoltidens slut? Möter de personal i sitt arbete, i sitt boende och 

på sin fritid som använder och behärskar alternativa kommunikationssätt med hjälp av AKK? 

Efter sin fyraåriga utbildning på IV-sär får eleverna oftast sin vuxensysselsättning inom 

Daglig Verksamhet. Daglig Verksamhet är arbetsplatser som ska ge en meningsfull daglig 

sysselsättning för vuxna personer med funktionshinder, personer som på grund av sitt 

funktionshinder inte klarar av ett arbete inom den öppna arbetsmarknaden. De 

funktionshindrade personer som har sin sysselsättning på en Daglig Verksamhet kallas 

brukare. 

Eftersom gymnasiesärskolans läroplan så tydligt ger riktlinjer för arbetet med 

kommunikation även för de elever som har behov av AKK, undrar jag om det inom de 

Dagliga Verksamheterna i kommunen, där våra elever oftast får sin sysselsättning, använder 

AKK med de brukare som inte har ett fullgott språk. Finns det kunskap om AKK hos 

personalen som arbetar inom de Dagliga Verksamheterna? Jag ville undersöka hur personalen 

på Daglig Verksamhet arbetar med Alternativ Kompletterande Kommunikation tillsammans 

med de brukare som av olika anledningar behöver stöd i sin kommunikation. I den undersökta 

kommunens information om Daglig Verksamhet står det att:  
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Verksamheten ska erbjuda en meningsfull daglig sysselsättning/arbetsliknande verksamhet för 
personer med funktionshindret utvecklingsstörning och/eller autism. Varje brukare skall ha en 
yrkesidentitet/arbetsuppgifter och skall kunna känna sig behövda. Individuella arbetsplaner 
upprättas tillsammans med brukaren för att garantera den enskildes rätt till inflytande och 
medbestämmande.  
 

Var sjätte vecka gör varje enhetsledare en utvärdering tillsammans med de enskilda brukarna 

för att se hur de upplever sin vardag på Daglig Verksamhet. Socialstyrelsen har ett färdigt 

formulär på sin hemsida (Bilaga 2), men i den undersökta kommunen används inte det 

formuläret utan enhetsledarna har gjort egna frågor som de samtalar runt. (Bilaga 3). 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete om Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK, är att 

undersöka om och hur AKK används i olika enheter inom Daglig Verksamhet. Jag är 

intresserad av att veta vilken kunskap personalen har i AKK och vid vilka tillfällen AKK 

tillämpas i arbetet med de utvecklingsstörda brukarna som har sin dagliga sysselsättning i de 

olika grupperna.  

Den undersökta kommunen är en mellanstor svensk kommun med en Daglig 

Verksamhet som har totalt 20 olika enheter. Ett mer pedagogiskt syfte handlar om att jag 

hoppas att mitt arbete leder till att det blir en utvecklande diskussion på de olika Dagliga 

Verksamheterna om hur personalen och brukarna kommunicerar, vilka AKK de använder och 

hur de använder AKK för att brukarna ska, efter sin förmåga, kunna vara delaktiga i beslut om 

sitt arbete och sin vardag.  
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2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Delaktighet och jämlikhet 
 
Det är en grundläggande mänsklig rättighet att utifrån sin förmåga vara delaktig i beslut 

rörande sin egen person även om man har en utvecklingsstörning eller ett funktionshinder. Ett 

gott bemötande från personer i den funktionshindrades värld kräver en djup inlevelseförmåga, 

allt för att kunna förstå den funktionshindrades livsperspektiv. Behoven hos personer med 

funktionshinder ska vara utgångspunkten för ett gott bemötande. Personal runt den 

funktionshindrade är betald för att hjälpa och ska hålla tillbaka tillfredställelsen av egna 

behov. Vi har så lätt att tycka att våra egna normer och värderingar alltid är de rätta. Våra 

värderingar speglas av uppväxten och de färgar vårt tänkande och våra attityder gentemot 

andra. Dolfe (2006) betonar att en människas värde inte ska avgöras av hennes egenskaper, 

prestationer, vad hon äger eller vilken utbildning hon har. Istället menar han att 

människovärdet är omätbart och finns hos varje levande individ. Det är viktigt att se vad vi 

som människor har gemensamt och inte bara se skillnader mellan olika personer, ”Ingen 

människa har ett högre värde än en annan människa utan vi är alla människor bland andra 

människor”. (Dolfe, 2006, s.11).  

Även i FN: s standardregler (1995), som Sverige ställt sig bakom, stadgas det att 

människor med funktionshinder ska tillförsäkras full delaktighet och jämlikhet. (Gatu, 2004).  

När en person med utvecklingsstörning är inskriven i den så kallade omsorgen, ett ord 

som lever kvar efter den gamla omsorgslagen, betyder det att personen därmed, om den själv 

vill, har rätt till särskilt stöd från samhället hela livet. Barn med utvecklingsstörning har rätt 

att gå i särskola under hela sin skoltid, rätt att som vuxna söka och få en meningsfull 

sysselsättning inom Daglig Verksamhet och rätt att söka boende där det finns möjlighet att få 

stöd av personal för att klara av det vardagliga livet, som till exempel att betala räkningar och 

få stöd i inköp och matlagning. (LSS, 1994) En person med utvecklingsstörning behöver 

oftast stöd av andra människor hela livet och det är viktigt att det finns kunskap om 

funktionshinder och alternativa kommunikationssätt hos de personer som ska arbeta som 

lärare, assistenter och personal inom både skola, boende och Daglig Verksamhet. Det är 

viktigt att personalen har engagemang och ett genuint intresse för sitt arbete för att en person 

med utvecklingsstörning ska få hjälp att utrycka en egen vilja och göra egna val för att 

därmed kunna vara delaktig i beslut rörande den egna personen. Stödet från andra människor 
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kan kallas för ett socialt hjälpmedel och om man helt byter ut det stödet mot 

begåvningshjälpmedel är det viktigt att den utvecklingsstörde inte samtidigt bli av med sina 

sociala kontakter, för självständighet ska inte leda till ensamhet vilket är vanligt bland 

människor med funktionshinder. (Danung & Åberg, 1991). 

Det finns enligt Bergh & Bergsten (1998) några viktiga saker att tänka på när man ska 

tala med en person som använder AKK, till exempel: 

• Var lyhörd för alla kommunikationsförsök. 

• Anpassa tempot i samtalet, ge personen tid att ta initiativ till samtal.  

• Ställ en fråga i taget, och invänta svar. 

• Se till att AKK-användarens hjälpmedel alltid finns tillgängliga. 

• Skapa kommunikationstillfällen. 

• Använd gärna personens egna AKK för att förstärka ditt tal så att personen får en 

modell att ta efter. 

Det vanligaste samtalsmönstret mellan en person som talar och en AKK-användare är att den 

talande dominerar samtalet och tar alla initiativ. (S. 88). 

2.1.1 Daglig Verksamhet 
 
Det är svårt att få ett arbete, eller en daglig sysselsättning som är meningsfull, för personer 

med olika funktionshinder. En person med utvecklingsstörning klarar oftast inte av att arbeta 

inom den öppna arbetsmarknaden utan det är olika Dagliga Verksamheter, i kommunens regi, 

som blir deras sysselsättning i vuxenlivet. Att staten ska erbjuda Dagliga Verksamheter till 

personer med begåvningshandikapp har sin bakgrund i tre omsorgslagar från år 1954, 1967 

och 1985. 

De första Dagliga Verksamheterna startades under senare delen av 1800-talet och var 

institutioner eller anstalter, kallade asyler, som erbjöd daglig omsorg för de 

funktionshindrade. De funktionshindrade delades in i ”bildbara” och ”obildbara” där de 

”obildbara” levde ett ganska passivt liv på asylerna medan de som man ansåg vara ”bildbara” 

kunde få komma till arbetshem som för det mesta var förlagda på landsbygden där det fanns 

chans till ett mer aktivt liv genom att kunna delta i gårdens olika sysslor. I början av 1900-

talet startades externatskolor bland annat i Stockholm för att de funktionshindrade barnen 

skulle kunna bo kvar i sina hem och få gå i skola på sin hemort. När de barnen blev vuxna 

kvarstod behovet av sysselsättning på dagtid och olika verksamheter startades på frivillig väg. 

1952 övertogs verksamheterna i Stockholm av Stockholms stad och 1954 kom lagen om 
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undervisning och vård (SFS 1954:483) som blev de första stegen på väg mot dagens 

integrerade omsorgsformer. Den lagen föreskrev bland annat att det skulle finnas vårdhem för 

personer med svåra begåvningshandikapp, men den innebar inte att alla fick tillgång till 

meningsfull sysselsättning på dagtid utan levnadsstandarden var låg. 

I förberedelserna till 1967 års lag riktades stark kritik mot bristen på sysselsättning och 

aktivering inom de olika vårdformerna, och förslag lyftes för att skyddade verkstäder borde 

skapas för personer med begåvningshandikapp. Riksdagen avslog emellertid förslaget och 

föreskrev i stället att landstinget skulle överta ansvaret för sysselsättningshem som 

omsorgsform med Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet (SFS 1967:940). 

Socialstyrelsen arrangerade 1971 en konferens som utmynnade i en rapport med förslag 

till utformning av dagliga verksamheter för utvecklingsstörda, verksamheter som då kallades 

dagcenter. Förslaget innehöll ett noga utarbetat förslag om vilka personalkategorier som var 

lämpliga att arbeta med verksamheten och även vilka arbetsuppgifter som de dagliga 

verksamheterna skulle erbjuda, samt metodik för detta. Personalen skulle ha kunskap om 

handikapp och funktionshindrades behov, de skulle ha förmåga att arbeta med de personerna i 

grupp. Personalen skulle kunna utveckla verksamheten och därmed skulle de ha kunskaper i 

de arbetsuppgifter, till exempel olika hantverk, som verksamheten arbetade med. Förslag på 

arbetsuppgifter i verksamheterna var träarbeten, montering/paketering, textilarbeten och 

sociala program i träningslägenheter. Under 70-talet påbörjades ett utvecklingsarbete av 

denna omvårdnadsform ur ett perspektiv som förespråkar att personer med 

begåvningshandikapp borde få möjlighet till ett deltagande i samhällslivet och det påbörjades 

en utbyggnad av Daglig Verksamhet med rapporten som förebild. Det medförde att en 

avveckling av de första vårdhemmen påbörjades i slutet av 70-talet och allt fler personer 

flyttade till sina hemkommuner och en integrerad omsorg med boende och Daglig 

Verksamhet.  

Genom socialtjänstlagen (SFS 1980:620) fick kommunen och landstinget ett gemensamt 

omsorgsansvar, ett grundansvar för ett socialt bistånd till alla medborgare, även för personer 

med begåvningshandikapp. Kommunerna fick i den lagen ett utökat ansvar för de dagliga 

omsorgerna och det blev naturligt att en person hade rätt till en daglig verksamhet i den egna 

kommunen. Socialtjänstlagen anger att omsorgerna ska bidra till att personer får möjlighet 

”att leva som andra, i gemenskap med andra”, lagen omfattar även de personer som har ett 

svårt begåvningshandikapp (Eriksson, 1991). Först i 1985 års socialtjänstlag kom en mer 

uttalad betoning av att Daglig Verksamhet ska erbjuda ett innehåll som är positivt för den 

enskilda personen, en meningsfull sysselsättning (SFS 1985:568). 
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Den svenska handikappreformen har pågått under mer än 50 år. En utveckling har skett 

av former för samhällets stöd och service så att alla med begåvningshandikapp har fått 

möjlighet att bo och leva i det ordinarie samhället och inte på institution (Eriksson, 2003).  

Daglig Verksamhet är i dag en rättighet som innebär en rätt till meningsfull 

sysselsättning för vissa funktionshindrade. Dessa rättigheter stadgas i ”Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade” (LSS 1994). LSS är en rättighetslag som började gälla 

den 1 januari 1994 och utgör en utvidgning av den tidigare omsorgslagen. LSS-lagen slår fast 

intentionerna ”Ett samhälle för alla och Leva som andra” (Socialstyrelsen 2004). 

2.1.2 Föreningen SIVUS 
 

Något som har betytt mycket för utvecklingen inom de Dagliga Verksamheterna är 

föreningen SIVUS (Social Individ Via Utveckling i Samverkan). Föreningen, som 

ursprungligen var knuten till Socialstyrelsen men som blev självständig 1993, har som mål att 

undersöka hur, och i vad mån, en väl genomförd organisation av arbete i grupp kan ha för en 

positiv inverkan på social mognad.  

Det var psykologen och doktorn i pedagogik Sophian Walujo, som kom till Sverige i 

början på 70-talet, som fick till uppgift att utveckla en arbetsmetod för personal som arbetar 

med vuxna utvecklingsstörda, en metod som:  

 
[…] riktar intresset mot hur vuxna utvecklingsstörda fungerar tillsammans med sina kamrater i grupp och 

hur enskilda individer i en grupp, med hjälp av sina kamrater, kan utvecklas till personer, som både kan vara 

självständiga och samarbeta med andra. (Citat från SIVUS hemsida, ”Syfte med metoder” s. 1). 

 

Den svenska Sivus-föreningen startades 1992 av personal som arbetade med och för vuxna 

utvecklingsstörda enligt 1985 års omsorgslag. SIVUS arbetade för att utveckla arbetsmetoder 

inom Daglig Verksamhet och den metoden används idag i över fyrtio länder på fem 

kontinenter. Inom SIVUS vill man främst stödja utvecklingen av fyra viktiga egenskaper hos 

de utvecklingsstörda personerna: 

• Självständighet 

• Självförtroende 

• Arbetsförmåga 

• Samarbetsförmåga 

 

Den första punkten, om självständighet, beskrivs så här på SIVUS hemsida:  
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Att vara självständig är t.ex. att vara aktiv, att säga ifrån vad man tycker, att ta ställning, att 

kunna välja, att ifrågasätta, att ta ansvar för sina handlingar, att klara sig själv efter sin förmåga, 

att hävda sin vilja, att ta initiativ, och att ställa krav.  

 

Punkten om självförtroende innebär bland annat att de utvecklingsstörda ska få realistiska 

krav på sig själva, ha ett handikappmedvetande och anstränga sig för att utveckla sina positiva 

egenskaper. Punkten om arbetsförmåga innebär bland annat att genomföra arbetsuppgifter 

som är meningsfulla och varierande och den sista punkten om samarbetsförmåga innebär 

bland annat att man ska kunna välja det bästa sättet att samarbeta på i olika grupper att kunna 

acceptera att man inte alltid får sin vilja igenom. (Svenska SIVUS föreningen, 2001)  

För att självständighet, självförtroende och samarbetsförmåga ska vara möjligt att uppnå 

behövs det olika sätt att kommunicera på, särskilt för de personer som inte har ett talat språk 

eller som inte har förståelsen för ett talat språk. I samspel med en funktionshindrad person 

utan talat språk är det lätt att hamna i situationer där man ser att personen vill något men där 

man blir osäker på ifall man förstår vad personen vill. I användandet av till exempel bilder, 

kommunikationskartor, tecken med mera är det lättare att tolka och uppnå ett utbyte av 

ömsesidig information och gemenskap. Det är, enligt Dolfe (2006), viktigt att det finns 

kunskap i bra samtalsmetodik hos personal som arbetar med funktionshindrade, personal som 

kan bygga upp förtroende och som har tålamod att tolka och lyssna och inte dominerar 

samtalet eller ”förbarnsliga” det.  

Åström (2001) beskriver i sin rapport en reflektion vid åsynen av AKK: varför finns det 

så lite bilder på Lasse Berghagen och så många på toalettstolar? (S. 44). Hon önskar att det 

skulle finnas fler bilder på brukarnas egna intressen och aktiviteter för att man ska kunna 

samtala om dessa. Dessutom kommenterar hon att det inte finns någon AKK som har 

retsamma kommentarer och förinspelade skämt men att det annars finns bilder för att uttrycka 

de flesta önskningar och behoven. 

Alla individer, oavsett grad och art av funktionsnedsättningar, har en grundläggande 

mänsklig rättighet att genom sin kommunikation påverka sina egna livsvillkor. Bakom denna 

allmänna rättighet ligger ett antal specifika kommunikativa rättigheter som bör garanteras i 

alla dagliga interaktioner och i alla behandlingsinsatser som rör personer med 

funktionsnedsättningar. Dessa grundläggande rättigheter är följande:  

 

1. Rättighet att begära önskade föremål, handlingar, händelser och personer och att 

uttrycka personliga preferenser och känslor. 
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2. Rättighet att erbjudas valmöjligheter och alternativ. 

3. Rättighet att förkasta eller vägra oönskade föremål, händelser eller handlingar 

inklusive rätten att avböja alla erbjudna valmöjligheter. 

4. Rättighet att kalla på och få delta i samspel med annan person. 

5. Rättighet att begära återkoppling eller information om ett tillstånd, ett föremål, en 

person eller händelse av intresse. 

6. Rättighet till aktiv behandling och aktiva behandlingsinsatser för att möjliggöra för en 

person med grava funktionsnedsättningar att uttrycka sig så effektivt och smidigt som 

möjligt utifrån individens förutsättningar. 

7. Rättighet att få sin kommunikation (kommunikativa handlingar) bekräftad och 

besvarad även om avsikten i den inte kan infrias av den som svarar. 

8. Rättighet att alltid ha tillgång till de alternativa och kompletterande 

kommunikationssystem och andra tekniska hjälpmedel som personen behöver samt 

att dessa är i funktionellt skick. 

9. Rättighet till en god kommunikativ miljö (rikligt med samspelstillfällen) där man 

förväntar sig och uppmuntrar personer med funktionsnedsättningar att delta som 

fullvärdiga samtalspartners, även med jämnåriga. 

10. Rättighet att vara underättad om personer, föremål och händelser i deras omedelbara 

närhet. 

11. Rättighet att samtalas med på ett sätt som erkänner och medger den inneboende 

värdigheten hos den tilltalade, och rättighet att ta del i de samtal som förs i deras 

närvaro om olika individer. 

12. Rättighet att samtalas med på ett sätt som är meningsfullt, förståeligt och språkligt 

och kulturellt lämpligt. 

 
Översatt av Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) med tillstånd av American Speech–Language–Hearing 

Association 

(Heister-Trygg, 1998)
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2.1.3 Den kommunikativa utvecklingen 
 
Ordet kommunikation betyder ”göra gemensam” och kommer från det latinska ordet 

communicare. Det kan definieras på följande sätt:  

 
Kommunikation är en social process som bygger på ömsesidighet, det vill säga att dela 
någonting med en annan människa. I realiteten innebär detta att dela en känsla, handling eller 
erfarenhet  
(Bergh & Bergsten, 1998, s. 9).  

 
Det vanligaste sättet att kommunicera på är genom att tala, men talet är bara en av många 

kommunikationsmetoder. Vid sidan av talet använder vi människor också blickar, gester, 

miner handlingar, skratt och gråt. Är förmågan att tala nedsatt av olika orsaker får man alltså 

kommunicera med andra uttryckssätt. (Bergh & Bergsten 1998). 

Kommunikationsförmågan utvecklas före språkförmågan. Kommunicerar gör redan det 

lilla barnet, fast då omedvetet med skrik, leenden och kroppsrörelser, en kommunikation som 

sedan utvecklas genom samspel med omgivningen, föräldrar, släktingar, kamrater och så 

vidare. Att kommunicera med riktigt små barn, svara på deras tidigaste försök till kontakt, 

verkar på något sätt ligga naturligt hos de flesta människor.  
 
När barnet och den vuxne ser på varandra, börjar ofta den vuxne att prata med barnet. Man 
tröstar, smeker, skojar och vyssar och understryker hela tiden det man säger med tonfall, 
röstläge, betoning och gester. (Olsson, 1986, s. 10)  
 

När det gäller större barn, ungdomar eller vuxna med språkstörning är det inte lika enkelt, då 

behövs kunskap i hur man kommunicerar på andra sätt.  

All utveckling kräver att man vid försök till kommunikation får ett förståligt svar på den 

egna aktiviteten. Om det inte sker upplevs omvärlden som oförståelig och oförutsägbar och 

man drar sig lätt tillbaka och blir passiv. Passivitet är ett av de vanligaste problemen för 

funktionshindrade personer. Om individen däremot är trygg i att få ett svar på sina naturliga 

reaktioner och handlingar kan en kommunikation byggas upp utifrån individens 

förutsättningar. (Granlund, 1986). 

För ett barn med ett rörelsehinder eller ett funktionshinder är den kommunikativa 

utvecklingen annorlunda än hos ett normalt utvecklat barn. Ett barn med ett funktionshinder 

som har svårt att samspela med omgivningen, som till exempel vänder sig bort från ljudet av 

den som pratar i stället för att som normalt vända sig mot ljudet, kan av omgivningen 

upplevas som om det inte är intresserat av kontakt. Det beteendet kan bero på motoriska 

svårigheter som gör att barnet ger fel signaler på grund av att de inte har kontroll över sin 
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motorik. Det kan också bero på utvecklingsstörning, och/eller autism, där barnet har svårt att 

både förstå och uttrycka sig. Forskning har visat att om ett kommunikationssvagt barn inte ger 

respons på försök till kontakt från andra, till exempelvis ett barn med autism, så pratar 

människor i barnets omgivning mindre med det barnet. (Bergh & Bergsten, 1998).  

Om ett barn med funktionshinder inte utvecklar ett talat språk, eller har svårt att förstå 

och uttrycka sig i ett talat språk, finns det olika sorters alternativa kommunikationssätt som 

det är bra att börja med så tidigt som möjligt. Det är viktigt att tala sakta och med korta 

meningar, gärna förstärkt med tecken, att använda mindre information vid varje tillfälle, att 

visa intresse och vänta på en reaktion från barnet. Man behöver inte vara orolig för att ett barn 

med kommunikationssvårigheter som får tillgång till AKK inte lär sig tala, eller inte vill 

använda tal, om det har den förmågan. Vetenskapliga undersökningar har visat att AKK 

snarare har en positiv inverkan på den övriga tal- och språkförmågan. Det är alltså inte så att 

man slutar tala för att man får tillgång till AKK. (G. Thunberg, föreläsning augusti 2006).  

En AKK-användare kan behöva flera olika former av alternativ kommunikation. Ofta 

blandas flera olika kommunikationssätt beroende på situationen och den kommunikativa 

utvecklingsnivån, till exempel kan ett yngre barn med rörelsehinder och utan ett talat språk till 

en början uttrycka sig med kroppsspråk och tecken som stöd. När barnet blir äldre och får ett 

större kommunikativt behov kan till exempel motoriken sätta hinder för tecknandet. Då kan 

det vara aktuellt att komplettera med exempelvis bilder. (Heister & Trygg, 2001). 

AKK kan också introduceras till en person som i vuxen ålder, till exempel efter en 

olycka, fått en hjärnskada. Olika former av AKK kan vara lämpliga i olika åldrar och i olika 

situationer. Vissa AKK-användare behöver AKK i alla situationer medan andra AKK-

användare använder AKK i endast vissa situationer, till exempel i skolan eller på sin Dagliga 

Verksamhet och i samtal med okända personer. När man ska välja en form av AKK behöver 

man ta hänsyn till många olika faktorer såsom kognitiv förmåga, motorisk förmåga, tal- och 

språkförmåga och visuell förmåga.  

Det är bra att få stöd av expertis inom området, till exempel från personal inom 

kommunens habilitering, och att inte ge upp för tidigt. Det kan ta flera år att lära sig AKK 

beroende på vilket funktionshinder man har. AKK-användningen kan också ändras med åren, 

den tekniska utvecklingen går framåt och AKK-användningen utvecklas (www.sit.se).  
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2.2 Alternativ Kompletterande Kommunikation 
 
Talet är människans primära kommunikationsmedel, men alla har inte förmågan att förstå 

eller kommunicera med tal. Talförmågan kan vara outvecklad på grund av 

utvecklingsstörning eller andra funktionshinder och den kan mistas genom sjukdom eller 

olyckshändelse. Om en människa inte kan uttrycka sig tillräckligt bra, eller inte kan uttrycka 

sig alls, minskar möjligheten att vara delaktiga i umgänget med andra. Då behövs det andra 

sätt att kommunicera på för att komplettera eller ersätta språket och inte bli isolerad. 

Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK, är den vedertagna beteckningen på allt 

som används som kommunikationshjälpmedel. AKK kan delas in i två huvudgrupper, normal 

och specifik AKK (Heister-Trygg, 1998). På Specialpedagogiska institutets hemsida kan man 

läsa mer om olika AKK. (www.sit.se). 

2.2.1 Normal AKK  
 
Normal AKK är något som alla människor använder för att förstärka sitt talade språk. Det är 

gester, kroppsspråk, ögonkontakt och mimik. Fördelarna med att använda kroppsspråk är att 

det är naturligt och alltid finns tillgängligt men nackdelarna är att det kan vara svårtolkade för 

utomstående till exempel när en person med funktionshinder använder kroppsspråket på sitt 

eget sätt. En person med till exempel autism har svårt att avläsa och förstå normal AKK hos 

andra människor, de har inte förmågan att tyda kroppsspråk och mimik. 

2.2.2 Specifik AKK 
 
Specifik AKK är alla kommunikationshjälpmedel som används för att förtydliga det talade 

språket eller som används när ett talat språk helt saknas. Det används av och tillsammans med 

personer som inte kan uttrycka sig tillfredställande genom att tala och av personer med 

funktionshinder som har svårigheter att förstå ett talat språk. Exempel på personer som kan 

behöva specifik AKK är personer med: 

• cp-skada   

• utvecklingsstörning  

• autism  

• grav tal- och språkstörning  

• förvärvad hjärnskada 
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För att kunna kommunicera med andra människor behöver alla personer som tillhör dessa 

grupper olika hjälpmedel för att på andra sätt än med talet kunna förstå information, samspela 

med andra människor och uttrycka egna önskningar och behov. Exempel på specifik AKK är 

teckenkommunikation, foton, vanliga föremål, samtalsapparater och grafiska symboler som 

till exempel Pictogam, Bliss, PCS. (Se s. 16-19) 

2.2.3 Bilden som kommunikation 
 
En ganska stor grupp personer med utvecklingsstörning saknar de begåvningsmässiga resurser 

som krävs för att kunna lära sig att läsa och skriva, något som innebär ett stort handikapp i 

dagens samhälle. Dessa personer har ett stort behov av att få stöd i form av bilder eller tecken 

för sina tankar och för att klara av sin vardag. Med hjälp av olika begåvningsstöd kan 

konsekvenserna av funktionshindret minskas. Huvudprincipen för denna typ av hjälpmedel är 

att de ger stöd för att genomföra aktiviteter och tolka information men också för att 

kommunicera. Utformningen av hjälpmedlen varierar, det finns avancerade elektroniska 

apparater, olika programvaror för datorer och enklare hjälpmedel som färgmärkning och 

visuella symboler eller bilder.  

Bilden är vid sidan om språket ett stöd för vårt tänkande och vår kommunikation med 

andra, även om vi inte har några funktionshinder. Det är en komplicerande process att tolka 

bilder och det kräver en intellektuell utveckling, en utveckling som den normalbegåvade inte 

har helt färdigutvecklat förrän en bit upp i skolåldern.  

Bilder betecknas som ikoner och återger verkligheten i olika skalor. Bilder i form av 

fotografier och detaljerade teckningar kallas högikoniska. Lågikoniska bilder är förenklade 

och stiliserade bilder där endast de karaktäristiska dragen av något återges. Bilder utan en 

direkt avbildande funktion kallas symboler. Symboler ger en vägledning för tolkning genom 

att de avbildar något som är förknippat med det som symbolen är avsedd att symbolisera, till 

exempel kan en gran symbolisera julhelgen. En utvecklingsstörning kräver oftast att man 

använder bilder som stöd för kommunikation, tänkande och inlärning, och bilden fyller ofta 

en viktig funktion som ersättning för skriftspråket. När bilder ska fungera som 

kommunikation och begåvningsstöd för personer med utvecklingsstörning är det viktigt att 

sambandet mellan bild och ord lärs in på samma sätt som man lär sig nya talade ord. I vårt 

vardagliga språk använder vi tusentals ord och de kan uttryckas i skriftspråk, i olika 

kombinationer, med endast 28 bokstäver. Om man i stället använder bilder i ett 

symbolsystem, där bilden står för ett ord, har man fler än 28 symboler att använda eftersom 
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antalet bilder i ett symbolsystem brukar variera från ett tusental till flera tusen bilder. Bildens 

tre huvudfunktioner är följande enligt Bond med flera. (2002).  

 

• Kompensera nedsatt förmåga att hantera abstrakta begrepp 

• Ersätta skriftspråket 

• Ge information om omvärlden och ge möjlighet att återuppleva händelser och 

situationer. 

 

Det finns flera olika bildsystem och symboler, till exempel Pictogram, Bliss, Nilbilder, Rebus 

och PCS. På Internets söksidor, till exempel Yahoo och Goggles, finns också flera olika 

bildbaser att hämta olika bilder ifrån 

 

2.2.4 Beskrivning av några olika AKK 
 
På gymnasiesärskolans individuella program, IV-sär, använder vi olika sorters AKK för olika 

elever utifrån deras olika behov och även utifrån deras egna önskemål. De flesta elever har 

sina individuella veckoscheman och sina arbetsuppgifter under skoldagen skrivet i 

dataprogrammet Widgit. Det individuella schemat sitter i hallen på varje elevs skåp. När den 

gemensamma skoldagen börjar, med morgonsamling i smågrupper i olika klassrum, används 

stora Pictogrambilder på whiteboarden för att göra ett överskådligt dagsschema för alla. Då 

får eleverna mer i detalj reda på vad som ska ske under skoldagen, vad de ska arbeta med och 

med vilken personal de ska göra sina arbetsuppgifter. Vid morgonsamlingen uppmuntrar vi 

eleverna att kommunicera med varandra, de får till exempel berätta om sin eftermiddag och 

kväll hemma dagen före och om olika aktiviteter de gjort. Eftersom vi har elever som helt 

saknar talat språk och elever som har ett bristfälligt språk används teckenkommunikation för 

att kunna kommunicera. Tecken används av både personal och klasskamrater. För att det 

samspelet ska fungera startades för två läsår sedan kursen ”kompistecken” som alla elever i 

klassen deltar i. Även personalen går kurs i teckenkommunikation en timme i veckan för att 

hela tiden öka sina kunskaper. Detta ger de elever som är behov av tecken en chans att kunna 

kommunicera och bli förstådda av alla i klassen. Det bidrar även till att uppfylla en av IV-särs 

egen målsättning, att bygga upp en tecknande miljö i skolan.  

 
Pictogrambilder är en läs- och skrivmetod för icke läskunniga som har funnits i Sverige 

knappt ett par decennier. Pictogram kommer ursprungligen från Kanada, där det kallas PIC 
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(Pictogram Ideogram Communication) och skapades av logopeden Subhas Maharaj. År 1981 

presenterades pictogram för första gången i Sverige på en sommarkurs för lärare inom 

särskolan. I Lidéns bok Grafisk design av Pictogram (1999) ges en bakgrundsbeskrivning 

över hur tankarna runt kommunikation har utformat bilderna. Bilderna är vita på en svart 

bakgrund, därför att vitt mot svart ger den högsta kontrasten och ger ögat den tydligaste 

signalen. (Lidén, 1999) Symbolerna är generella, vilket gör dem användbara i många olika 

sammanhang, och de är utformade för att ge möjlighet att skapa logiska bildfrekvenser. 

Pictogrambilderna används sedan många år av ett mycket stort antal personer med 

utvecklingsstörning, både barn och vuxna, och de används i 32 olika länder. Den svenska 

versionen skapades i samarbete med lärare och elever inom särskolan och idag finns det runt 

1200 olika pictogrambilder i Sverige. Pictogrambilderna är lätta att använda till schema, 

arbetsbeskrivningar, dörrskyltar mm.  

Pictogrambilderna används på Dagliga Verksamhet för att tydliggöra brukarnas dagliga 

scheman, för att markera var saker är placerade i till exempel ett kök, vid skrivandet i 

kontaktbok, scheman för toalettbesök, inköpslista och vid olika inlärningssituationer. 

 
jag

 

vad

 

när

 

TV

 

fiska

 

i morgon

 

ja

 

nej

 

duktig

  
Exempel på pictogram bilder  
 
 
Bliss skapades som ett världsspråk av Charles Bliss på 40-talet. Det kom till Sverige 1976. 

Bliss är ett grafiskt symbolspråk som är rikare och mer nyanserat än pictogram och nästan lika 

abstrakt som skrivspråket. Det är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av 

ritade figurer i stället för bokstäver. Blissystemet innehåller symboler och grammatiska tecken 

som gör det möjligt att bilda fullständiga meningar. Blissanvändaren kommunicerar ofta 

genom att peka på en symbolkarta, en mapp med olika bliss-bilder som användaren visar på i 

den ordning han eller hon vill uttrycka sig. Användaren kan peka med hand, pannpinne, lampa 

eller använda dator med andra styrsätt. Den person som blissanvändaren talar med behöver 

inte veta vad symbolerna betyder utan läser ordet ovanför eller under varje utpekad symbol. 

En del bliss-symboler är bildlika, andra är ideografiska, står för en idé, eller så är de 

internationellt kända, till exempel siffror. Symbolerna är svarta linjebilder med olika 

bakgrundsfärger, medan till exempel substantiv finns på grön bakgrund.   
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 Ordet rolig skrivet med Pictogram, Bliss och PCS.  
 
 

Picture Communication Symbols (PCS) är en bildbas med tecknade bilder i svartvitt och 

färg. PCS innehåller runt 3000 symboler och används ibland annat dataprogram och i 

samtalsapparater. Inom den undersökta kommunens Dagliga Verksamhet används PCS-bilder 

bland annat i dataprogrammet Widgit. En Daglig Verksamhet i kommunen gör en tidning där 

Widgit används för att skriva vissa reportage och ge läsarna tips på aktiviteter. Tidningen 

vänder sig till alla brukarna på kommunens Dagliga Verksamheter och även eleverna på 

gymnasiesärskolan får också varsitt exemplar. 

Exempel på PCS- bilder. 
 
 

Rebus bilder är enkla ritade bilder varav de flesta är bildlika. Systemet kommer från England 

och planerades ursprungligen för att stödja lindrigt utvecklingshandikappade människors 

läsinlärning. På IV-sär har vi rebusbilder och PCS-bilder som val i dataprogrammet Widgit. 

Hund           Kläder                       Vem               Exempel på Rebus bilder 

 

Digitala bilder fotograferas med en digitalkamera. Det blir allt vanligare att använda 

digitalkameror både i skolan och på de Dagliga Verksamheterna som hjälp för 

kommunikationen. Digitala bilder har flera fördelar, de kan dokumentera händelser, personer 

och arbeten, skrivas ut eller visas på dataskärmen direkt. Bilderna kan tydliggöra vad som ska 

hända, eller vad som har hänt, för de personer som har svårt för att läsa symboler eller 

grafiska bilder. Kameran är lätt att bära med sig överallt och bilderna kan sen skrivas ut och 
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sparas. Digitalbilder kan användas vid samtal, till scheman, till arbetsordningar och kan 

användas för att skriva dagbok eller kontaktbok. 

 

Dataprogram för information och kommunikation finns det många av i dag och det ligger i 

tiden att använda datorer både i skolan och på Daglig Verksamhet. Många personer med 

talhandikapp kan självständigt kommunicera med hjälp av datorn. Till exempel kan personal, 

och personer med utvecklingsstörning, kommunicera med andra Dagliga Verksamheter eller 

särskolor över hela landet via datorn på föreningen Särnäts hemsida, www.sarnat.goteborg.se. 

Där finns det möjligheter att kommunicera med personer som skriver meddelanden med 

bilder i stället för med ord. Ett dataprogram som är vanligt, både inom gymnasiesärskolan och 

inom Daglig Verksamhet i den undersökta kommunen, är Widgit. Widgit är ett skrivprogram 

som kan användas på fler olika sätt. Man skriver ett ord på datorn och får då på skärmen ett 

förslag på en bild som illustrerar ordet, en Rebus-bild eller en PCS-bild, det finns oftast fler 

bilder för samma ord, att välja mellan. Det går också att lägga in egna bilder från 

digitalkameran eller någon annan bildbas i programmet. Datorn har en talsyntes som läser det 

skrivna ordet och när hela raden är skriven så läser datorn hela radens ord. Om man inte kan 

skriva eller stava kan man använda bilderna att skriva med och datorn skriver texten och läser 

ordet. Det finns även färdiga schemamallar och samtalskartor i programmet. 

 

Sociala berättelser – seriesamtal är ett pedagogiskt arbetssätt, ett pedagogiskt redskap för 

personer som har svårt att förstå verbal kommunikation och som behöver stimulera fler sinnen 

för att förstå. Det är också bra för personer som behöver skrivna levnadsregler eller strategier 

för att komma ihåg. I kommunikationen med en utvecklingsstörd person går det ut på att med 

hjälp av enkla streckgubbar rita, skriva, förklara och förbereda personen på vad som ska 

hända eller förtydliga vad som har hänt. (Andersson, 1999). 

 

Samtalsapparater är små handdatorer eller pratapparater där ett meddelande kan talas in av 

någon och som personen med språknedsättning sedan kan spela upp för sin omgivning. Det 

finns också samtalsapparater där förinspelade meddelanden kan väljas genom att man trycker 

på en bild. Det finns fler olika modeller av samtalsapparater som har olika arbetssätt till 

exempel: Step by step, Mic Mac, Handy med flera. 

 

Tecken som AKK (TAKK), eller teckenkommunikation, är enligt Falck (1995) varken 

teckenspråk eller tecknad svenska. Det är alltså inte identiskt med, men har sitt ursprung i, 
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teckenspråket som används bland döva och hörselskadade. Tecknen lånas från de dövas 

teckenspråk och anpassas till de begåvningshandikappades förutsättningar. Det är endast 

nyckelorden som tecknas, informationen ges med talet och talet förstärks samtidigt med 

tecken. Tecken kräver inte lika utvecklad finmotorik som talet och är inte svårare att lära sig 

än att lära sig tala (Olsson, 1986). En förutsättning för att kommunicera med tecken är att alla 

i omgivningen använder tecken, att en tecknad miljö byggs upp. Ingen är hjälpt av att få 

kommunicera en liten del av dagen och med bara några få personer enligt Heister-Trygg 

(2001). Kommunikationen utvecklas i samspel och samtal. Teckenkommunikation används 

inom fler Dagliga Verksamheter i den undersökta kommunen.  
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2.3 Preciserad frågeställning 
 
Efter det att jag har läst den av mig valda litteraturen så handlar mina mer konkreta frågor om: 

  

• Vilka kunskaper finns hos personalen inom Daglig Verksamhet om AKK? 

• Hur använder personalen AKK? 

• I vilka sysslor används AKK? 

• Används AKK enskilt, i grupp eller generellt i arbetet med brukarna? 

• Vilka ytterligare kunskaper om AKK vill personalen lära sig? 
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3 Metodval 
 
För att undersöka vad personal inom Daglig Verksamhet i den undersökta kommunen har för 

kunskaper om AKK valde jag att göra en enkät med öppna svarsalternativ. Enkäten lämnades 

till samtlig personal inom kommunens 20 olika Dagliga Verksamheter. Jag valde öppna 

svarsalternativ i enkäten för att jag hoppades på att då få mer utförliga och beskrivande svar 

om vilken kunskap personalen har om AKK, om AKK används i det dagliga arbetet med 

brukarna, vilka AKK som i sådana fall används, hur de används och i vilka situationer de 

används. (Bilaga 1). 
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3.1 Genomförande 
 
Inför arbetet med att utforma enkäten läste jag i Jan Trost Enkätboken (2001) om hur viktigt 

det är att skriva ett bra missivbrev som gör att den som ska svara på enkäten blir positivt 

inställda till och intresserade av att svara på den. Missivbrevet ska vara kortfattat men 

innehålla information om syftet med enkäten, vad den ska användas till och naturligtvis vem 

som frågar efter informationen. Jag skickade först ett mail till de fem enhetsledarna som är 

chefer för de tjugotalet större eller mindre grupper inom Daglig Verksamhet och frågade hur 

många personal som arbetade i deras enheter och om de var villiga att låta personalen hjälpa 

mig med en enkätundersökning till ett examensarbete. De var positiva och jag skickade 

enkäten till dem för att de skulle kunna se vilka frågor jag ville få svar på. Jag erbjöd mig att 

komma ut och lämna enkäten till varje enhet men fyra av enhetsledarna skrev själva ut mitt 

missivbrev och min enkät och delade ut den direkt till sin personal. Till en enhet var jag 

personligen och lämnade enkäten.  

För att undvika missförstånd om vad jag menade med AKK började jag missivbrevet 

med att tala om att det var deras kunskaper om specifik AKK som jag ville undersöka. Jag 

beskrev även vad specifik AKK är. Jag inledde enkäten med att fråga om personalens 

utbildning för att se om kunskap om AKK hade något samband med vilken utbildning de 

hade. Resterande frågor i enkäten handlade om vilka AKK de kände till, vilka de behärskade, 

vilka de använder, i vilka sysslor de använder AKK tillsammans med brukarna och så vidare. 

När enkätsvaren kom tillbaka upptäckte jag hela tiden följdfrågor som jag skulle vilja ställa 

om deras kunskaper. Efter två veckor hade jag fått in 40 svar av 60 möjliga och skickade ut en 

påminnelse med mail till enhetsledarna vilket resulterade i att jag fick in ytterligare 4 enkäter. 

Med den svarsfrekvensen nöjde jag mig. Jag skickade ut tackbrev till enhetsledarna och bad 

dem att tacka all sin personal. Fick ett mail tillbaka med ”Det gjorde vi så gärna”. Jag tror att 

personalen ansträngde sig att svara på enkäten tack vare att deras enhetsledare var positiva till 

att hjälpa mig och att de delade ut den direkt till sin personal. Svarsfrekvensen blev alltså 44 

stycken inskickade enkäter av 60 möjliga vilket är lite mer än 73 procent.   
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4 Resultat 
 

Jag har valt att redovisa enkäten med en genomgång av frågorna i tur och ordning för att 

kunna analysera svaren fråga för fråga och sedan resonera kring hur respondenterna svarat.  

 

4.1 Fråga 1, respondenternas utbildning 
 
Enkätens första fråga handlade om respondentens utbildning. Det är flera respondenter i 

enkäten som svarat att de har fler än en utbildning. Jag valde då att kalla den utbildning som 

nämndes först för grundutbildning och övriga utbildningar och kurser för 

påbyggnadsutbildning.  

Av enkätens 44 inlämnade svar är det tre respondenter som inte har uppgivit någon 

utbildning och en respondent som inte angivit någon utbildning utan istället skrivit personlig 

erfarenhet. 19 respondenter har angett att de har en grundutbildning och 21 respondenter har 

angett att de har en eller fler påbyggnadsutbildningar utöver sin grundutbildning.  

Av de 21 respondenter som genomgått någon form av påbyggnadsutbildning är det 18 

stycken som angivit att de läst en grundutbildning och sedan en påbyggnadsutbildning. Tre 

respondenter har angivit att de läst en grundutbildning och, utöver den, flera 

påbyggnadsutbildningar.  

Jag var intresserad av att undersöka om det i någon av respondenternas utbildningar ingick 

utbildning i specifik AKK, men jag upptäckte att det var ett svårt arbete att söka svar på detta 

i kursplanerna för de respektive utbildningarna. Många av respondenterna har inte preciserat 

sin utbildning – om det är en gymnasial utbildning eller annan skolform, hur lång den är och 

så vidare. Namn på utbildningarna, deras kursplaner och innehåll, har även ändrats med åren 

och alla utbildningar finns inte kvar. Därför var det inte möjligt att, inom ramen för det här 

arbetet, söka rätt på den informationen. En möjlighet hade varit att ställa frågan direkt i 

enkäten, något som jag dock inte gjorde, men jag har ändå försökt titta lite närmare på hur det 

ligger till.   

Jag frågade bland annat en gymnasielärare som i dag arbetar på Barn- och 

Fritidsprogrammet om det i deras kursplan, eller inom Omvårdnadsprogrammets kursplan, 

finns någon obligatorisk kurs i AKK. Det finns det inte, men eleverna på Barn- och 

Fritidsprogrammet kan välja en kurs om ”funktionshinder och fritid”. Det ingår inte specifik 

AKK i den kursen men eleverna gör pryo i olika verksamheter med utvecklingsstörda och får, 
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om AKK används i den verksamheten, se AKK på praktikplatsen. Gymnasieskolan i den 

undersökta kommunen erbjuder under ämnet ”Elevens val” en kurs i teckenkommunikation 

som alla gymnasieprograms elever kan söka. När Daglig Verksamhet söker ny personalen 

skrivs det i annonsen, enligt en enhetsledare, att den sökande i första hand ska ha genomgått 

Omvårdnadsprogrammet och i andra hand Barn- och Fritidsprogrammet, några krav på 

utbildning i AKK ställs däremot inte.  

Av de 44 respondenterna har alltså 21 personer – nästan hälften – genomgått någon 

form av påbyggnadsutbildning. Även vad gäller de angivna påbyggnadsutbildningarna är det 

svårt att veta om det ingått specifik AKK eller inte. Det är påbyggnadsutbildningen i TAKK, 

det vill säga tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och kurser i 

teckenspråk, som jag säkert vet, innehåller specifik AKK. Jag vet också att 

påbyggnadsutbildningen om Autism innehåller specifik AKK eftersom jag gått den kursen 

och eftersom jag vet att personer med autism har en nedsatt språkförståelse och behöver 

specifik AKK för att kunna kommunicera.  

 

4.2 Fråga 2, respondenternas erfarenhet 
 
Enkätens andra fråga handlade om hur länge respondenterna arbetat inom Daglig Verksamhet 

och svaren återges i nedanstående tabell.   

 
 
Antal yrkesverksamma år inom Daglig Verksamhet 

 
Antal respondenter 

Mindre än ett år 6 
1-5 år 15 
6-10 år 8 
11-15 år 6 
16-20 år 5 
Mer än 20 år 4 

 
Det framstår som rimligt att en längre erfarenhet generellt sett leder till större kunskap om 

AKK genom att de flesta hela tiden lär sig mer i samspel med andra människor. Enkäten ger 

däremot inte något direkt svar på om de som arbetet längst inom Daglig Verksamhet också 

har mest kunskap om AKK. Jag menar att det finns andra faktorer som avgör hur mycket 

någon lär sig, bland annat vilket intresse för kommunikation med hjälp av AKK som han eller 

hon har och med vilka brukare som personen arbetar. Det senare är viktigt eftersom behovet 

av att använda AKK i den grupp med brukare som man arbetar varierar.  
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4.3 Fråga 3, 4 och 5, respondenternas kännedom om AKK 
 
I enkätens tredje, fjärde och femte fråga undrade jag vilka AKK respondenterna kände till, 

behärskade och använde i sitt arbete med brukarna på den egna arbetsplatsen. Jag delade in 

svaren i tre olika grupper: tidshjälpmedel, bilder som hjälpmedel och övriga. 

 
Olika AKK  
 
Tidshjälpmedel 

Antal respondenter 
Känner till 

Antal respondenter 
Behärskar 

Antal respondenter 
Använder  

Kvartur 9 7 2 
Kom ihåg klocka 5 3 3 
Handy 4 2 2 
Timstock 2   
Dygnstavla 1   
Mobiltelefon 1 1  
    

 

 
Bilden som hjälpmedel 

Antal respondenter 
Känner till 

Antal respondenter 
Behärskar 

Antal respondenter 
Använder 

Pictogram, Pictomalia 40 33 33 
Digitala bilder, fotografier 
Egna bilder 

 
 
23 

 
 
23 

 
 
15 

Bliss 18 3 2 
Widgit 9 3  
Bildtolk 7 5 5 
Boardmaker 5 2 2 
TEACH 5 2 2 
Bildbasen 1   
Bildschema 1   
Röstinspelade bilder 1   
Symbolskrift 1   

 

 
Övriga AKK 

Antal respondenter 
känner till 

Antal respondenter 
Behärskar 

Antal respondenter 
Använder 

Teckenkommunikation, TAKK 
Teckenspråk 

 
 

34 

 
 

25 

 
 

23 
Dataprogram 18 6 8 
Samtalsapparater 11 8 3 
Konkreta föremål 7 6 5 
Blindskrift 2   
De flesta, lite blandat 2  1 
Bild och form 1 1  
Bokstavsplatta 1   
Dans och rörelse 1 1  
Flexiboard 1 1 1 
Lite blandat   1 
Använder inte eller otolkbart 
svar   

 
3 
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I enkätens tredje fråga om vilka AKK respondenterna känner till nämns många olika sorters 

AKK.  Det AKK som nästan samtliga respondenter, 40 av 44, kände till är Pictogram. Även 

teckenkommunikation är ett AKK som många respondenter känner till, 32 av 44. 

Förhållandevis många respondenter känner även till möjligheten att använda sig av 

dataprogram, en dryg fjärdedel, även om det bara är tre personer som uppger att de använder 

sig av det hjälpmedlet. Konkreta föremål känner 7 personer till, medan övriga AKK är 

betydligt mer okända. Bara en till två personer, det vill säga mindre än 5 procent, känner till 

flexiboard och bokstavsplatta.  

Det bör nämnas att några av svaren på den tredje frågan är svåra att tolka, som till 

exempel när respondenterna svarat med bara ordet ”tecken”. Av det svaret framgår det inte 

om personen menar teckenkommunikation eller teckenspråk. I efterhand kan jag konstatera att 

det hade varit enklare om jag hade formulerat min fråga tydligare och delat upp den i 

kategorier som till exempel: vilken sorts bilder, vilka tidshjälpmedel eller vilka 

samtalsapparater känner Du till. På så sätt hade arbetet med att analysera svaren underlättats. 

Svaret ”hjälpprogram” tolkar jag som ett dataprogram.  

Den fjärde frågan i enkäten handlar om vilka AKK respondenterna tycker att de 

behärskar så bra att de kan arbeta med dem. Många av svaren på den här frågan tycker jag 

också är svårtolkade. Till exempel vet jag inte om respondenterna med svaret ”databilder” 

eller svaret ”bilder” menar egna digitala bilder från digitalkamera, bilder som man kan hämta 

från olika bildbaser eller färdiga bildsymboler som till exempel PCS-bilder. Det är 6 

respondenter som har svarat ”tecken”, är det teckenspråk eller teckenkommunikation? Om jag 

tolkar tecken som att det betyder teckenkommunikation är det 25 av 44 respondenter som 

behärskar det. Det är extra roligt att det är så många av personalen inom Daglig Verksamhet 

som behärskar teckenkommunikation eftersom vi i skolan arbetar medvetet med just den 

sortens AKK. Det känns bra att våra elever kommer att få fortsätta kommunicera med 

teckenkommunikation. Jag kan i efterhand konstatera att jag även på den här frågan kunde ha 

underlättat arbetet genom att ha gjort färdiga kategorier för att vägleda respondenterna till mer 

lättolkade svar. 

Fråga fem i enkäten handlade om vilka AKK respondenterna använder i det dagliga 

arbetet med brukarna på sina arbetsplatser inom Daglig Verksamhet. Här är det tydligt att det 

är Pictogrambilder som är det AKK som används mest. Av de 44 tillfrågade respondenterna är 

det 32 stycken som svarade att de använder Pictogram. Jag fick samma otydliga svar om 

tecken även på denna fråga. Om jag tolkar tecken och TAKK som teckenkommunikation är 
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det 23 personer som använder det i arbetet med brukarna. På denna fråga är också en del svar 

svårtolkade eftersom respondenterna svarat med till exempel ”lite blandat” och ”olika bilder”. 

4.4 Fråga 6, i vilka sysslor används AKK? 
 
I enkätens sjätte fråga undrar jag i vilka sysslor inom Daglig Verksamhet som respondenterna 

använde AKK tillsammans med brukarna. 

 
 
I vilka sysslor används AKK 

 
Antal respondenter 

Schema, planeringar 21 
Samling, samtal 16 
Förtydliga och inlärning av arbetsuppgifter 13 
Alla dagliga 12 
Dagbok, Kontaktbok, Månadsbok 8 
Olika aktiviteter till exempel promenad, toalettbesök mm 7 
Skriva texter på eller skriva ut bilder från datorn 5 
Använder aldrig 2 
Förstärka ord 2 
Märka upp lådor och skåp 1 

 
Mer än hälften av respondenterna använder AKK som hjälpmedel för planering och till 

arbetet med brukarnas dagliga schema. Nästan hälften använder AKK vid samlingar och för 

att samtala med brukarna. Runt en fjärdedel använder AKK för att förtydliga inlärning och 

arbetsuppgifter och nästan en fjärdedel för att föra någon form av dag- eller månadsbok samt 

vid olika vardagsaktiviteter som toalettbesök och på promenad. Även på den här frågan finns 

det svar som är svårtolkade, till exempel svaret ”vid planering” eller ”alla dagliga”. Jag blev 

positivt överraskad av att det bara var två respondenter av 44 som uppgav att de inte använder 

AKK alls, men enligt min åsikt är det två för många eftersom personer med 

utvecklingsstörning är hjälpta av AKK, även om de har ett talat språk. 

Även vad gäller den här frågan har jag i efterhand kommit på förändringar som jag tror 

hade underlättat mitt arbete. Den här frågan i enkäten skulle ha varit bättre formulerad för att 

verkligen få reda på hur respondenterna använder AKK tillsammans med brukarna i de olika 

sysslorna. Till exempel svaren ”schema”, som 20 av 44 tillfrågade respondenter uppger att 

brukarna använder AKK till eller ”förtydliga arbetsuppgifter”, som 12 respondenter uppger att 

de använder AKK till, är för mig otillfredsställande svar. Jag undrar vilka AKK används, hur 

de används, hur schemat ser ut, med vilkens sorts bilder eller ord det är uppbyggt. Det som är 

bäst förklarat i enkäten är en respondent som beskriver vad brukarna använder tidshjälpmedlet 

Handyn till i många av sina sysslor under dagen.  



 

 - 28 - 

4.5 Fråga 7, används AKK i grupp, enskilt eller generellt?  
 
I fråga 7 frågade jag om AKK används med enskilda brukare, i grupp eller mer generellt. 

 
 
Används AKK med enskilda brukare/i grupp/generellt 

 
Antal respondenter 

Enskilt och i grupp 19 
Enskilt 13 
Generellt 5 
Enskilt/generellt/i grupp 4 
Inte alls 2 
Enskilt och generellt 1 

 
Runt hälften av de tillfrågade använder AKK både med enskilda brukare och i grupp, medan 

en dryg fjärdedel säger sig använda AKK enskilt. Som tidigare väcker den ställda frågan fler 

intressanta frågeställningar: används AKK för envägsinformation från personalen till brukarna 

eller som samtalsgrund? Hur fungerar samspel tillsammans med brukarna? Använder 

brukarna AKK för att uttrycka egna önskningar? Hur och om vad kommunicerar brukarna 

själva? Dessa frågor och andra är väldigt intressanta, men ligger tyvärr utanför ramarna för 

det här arbetet.  

4.6 Fråga 8, vilken fortbildning önskar respondenterna i AKK? 
 
I enkätens åttonde fråga ville jag undersöka om respondenterna tyckte att deras kunskaper om 

AKK var tillräckliga eller om de önskade någon form av fortbildning, och i sådana fall om 

vilka AKK de skulle vilja lära sig mer. Det var många som svarade att de önskade fler än en 

fortbildning. Nästan hälften skulle vilja lära sig mer om olika datahjälmedel, till exempel 

Widgit. En fjärdedel skulle vilja lära sig med om teckenkommunikation eller teckenspråk, 

vilket är lika många som är nöjda med de kunskaper som de har.  

 
 
Önskade fortbildningar 

Antal 
respondenter 

Datautbildning till exempel i Widgit 19 
Nöjd med sin kunskap 10 
Teckenkommunikation eller teckenspråk 10 
Generellt i allt 5 
Vet ej 2 
Hur brukarna tänker i andra miljöer 1 
Nya hjälpmedel 1 
Pictogram 1 
TEACH 1 

 
Datorn har gjort sitt intåg på så gott som alla typer av arbetsplatser, även på de Dagliga 

Verksamheterna i deras arbete med de utvecklingsstörda brukarna. Detta märks också i 
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enkäten på respondenternas önskningar om fortbildning i just dataprogram. Det är 19 

respondenter av 44 som önskar någon form av fortbildning inom data. Jag räknar 

dataprogrammen Widgit och Communicate 2 till önskemål om mer datakunskap. Den siffran 

kan utökas om man tolkar svaren ”nya hjälpmedel” och ”generellt i allt” till att även det är, till 

en del, önskemål om mer kunskap i data.  Helt nöjda med sina kunskaper är 10 respondenter 

och två respondenter svarade ”jag vet inte” på frågan om de önskade någon fortbildning. Det 

är 12 respondenter av 44, vilket jag är osäker på om jag ska tolka svaret som att dessa 

respondenter har ett svagt intresse för att vidareutveckla sig i sitt arbete eller om de inte vet 

vilken utbildning de ska, eller kan, efterfråga när det gäller användandet av AKK.  

 

4.7 Sammanfattning av undersökningsresultatet 
 

Enligt min undersökning visade det sig att personalen som arbetar inom kommunens 

olika enheter, inom daglig Verksamhet, använder många olika sorters AKK. Det är två AKK 

som nästan samtliga respondenter i undersökningen uppger att de känner till och som många 

använder i det dagliga arbetet tillsammans med brukarna, dessa två AKK är Pictogram och 

teckenkommunikation. Respondenterna använder AKK i många olika sysslor till exempel till 

brukarnas schema, för att förtydliga arbetsuppgifter och vid samlingar och samtal. De 

använder AKK tillsammans med brukarna både enskilt och i grupp och 32 av 44 respondenter 

önskar sig fortbildning inom AKK, de flesta önskar sig mer datakunskap. Däremot min fråga 

om hur olika AKK används i olika sammanhang fick jag, på grund av enkätens utformning, 

inget svar på. 

 



 

 - 30 - 

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  
 
I mitt examensarbete om AKK-användning inom Daglig Verksamhet för funktionshindrade 

personer ville jag undersöka vilken kunskap personalen har om AKK, vilka AKK de använde 

och i vilka sammanhang de använde AKK. Efter att jag läst boken Examensarbete i 

lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2006) valde jag att göra en enkät, eftersom jag ville 

få en bred information om AKK-användningen i den undersökta kommunens grupper, trots att 

enkätundersökning, enligt boken, är svårare att genomföra jämfört med till exempel 

intervjuer. Jag valde frågor med ”öppna svarsalternativ”, istället för ”slutna svarsalternativ”, 

med en förhoppning om att respondenterna skulle beskriva sitt arbete med AKK och hur de 

använder AKK tillsammans med de funktionshindrade personerna som de arbetar med.  

Enkäten skickade jag ut via e-post till fyra av fem enhetsledare. De fyra som jag 

mailade till skrev ut enkäten och lämnade den till sin personal, till den femte enhetsledarens 

personal skrev jag själv ut enkäten och lämnade den till enhetsledaren som i sin tur delade ut 

den till sin personal.  

Jag fick 44 svar av 60 möjliga, en svarsfrekvens på drygt 73 procent. Jag anser 

fortfarande att en enkät är en bra undersökningsmetod men hade formulerat mina frågor på ett 

tydligare sätt om jag hade fått möjlighet att göra om min undersökning. Till exempel första 

frågan om utbildning, där jag egentligen var intresserad av att veta om AKK ingått i 

respondenternas respektive utbildningar, hade jag i stället för att fråga vilken utbildning 

respondenten har kunnat fråga direkt om AKK ingått i deras utbildning. Frågorna tre till fem 

som handlade om respondenternas kunskaper om, och användandet av, olika AKK hade 

antagligen varit enklare att tolka om jag delat in frågorna om AKK i färdiga grupper och mer 

specifikt frågat om vilka talapparater, vilka bilder osv. som de kände till. Gällande min sjätte 

fråga som löd ”i vilka sysslor används AKK”, tror jag att de svaren hade givit ett klarare 

resultat om jag mer specifikt frågat hur AKK användes i verksamheten.  

Även om jag är nöjd med mitt val av metod, en enkätundersökning, så har jag ändå 

frågat mig hur det hade gått om jag istället valt att göra en mer kvalitativ undersökning och 

gjort ett antal intervjuer.  Det hade kunnat ge ett betydligt mer ingående svar på hur 

personalen använder sig av AKK, vad de kan om AKK och hur de ser på AKK. Det hade varit 

mycket intressant, inte minst eftersom jag då fått möjlighet att ställa alla de följdfrågor som 

radade upp sig när jag fick in svaren på min enkät. Å andra sidan får man komma ihåg att jag 
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då samtidigt inte hade fått den övergripande kunskapen om AKK som jag fick genom min 

enkätundersökning. Det är lätt att bli självkritisk när man begrundar vilken information som 

man tycker sig sakna och som man tror att man kunnat tillägna sig vid ett annat metodval. Det 

hade möjligtvis gått att få en översiktlig bild av verksamheten även genom intervjuer, till 

exempel genom att prata med de fem enhetsledarna, samtidigt är det inte säkert att de med 

säkerhet faktiskt vet vilken kunskap deras respektive personal har om AKK. Jag tror således 

att min valda metod var bra, även om det inom ramarna för ett större arbete hade varit 

spännande att komplettera enkätundersökningen med intervjuer.  

5.2 Resultatdiskussion 
 

Det huvudsakliga resultatet av min undersökning visar att personalen inom Daglig 

Verksamhet i den undersökta kommunen känner till många olika AKK. Samtidigt är det 

tydligt att det framförallt är två AKK som används: Pictogram och teckenkommunikation. 

Pictogram säger sig 40 av 44 respondenter känna till, över 90 procent, och 33 av 44 

respondenter, tre fjärdedelar, uppger att de använder sig av Pictogram i sitt dagliga arbete. 

Teckenkommunikation är det 34 respondenter som känner till, 25 som behärskar och 23 

respondenter som använder. Personligen skulle jag önska att det var 34 respondenter som 

använde sin kunskap eftersom man lätt ”tappar” kunskapen om tecken när man inte använder 

det dagligen. Grupperna inom Daglig Verksamhet kan få nya brukare som är i behov av 

tecken och då är det bra om kunskapen finns.  

Utöver pictogram och teckenkommunikation är det 15 respondenter som uppger att de 

använder digitala bilder och/eller egna fotografier för sin kommunikation med brukarna. 

Endast två av respondenterna uppgett att de inte använder AKK alls. Sammantaget innebär 

det här att pictogram och olika sorters bilder används som AKK, i stort sett, av alla grupper 

inom kommunens dagliga verksamhet. Det är ett mycket bättre resultat än jag hade förväntat 

mig innan jag gjorde min undersökning. Det vore trots det intressant att göra en fördjupad 

undersökning för att få reda på hur bilderna används, vid vilka tillfällen och tillsammans med 

vilka brukare de används.  

När det gäller dataprogram som stöd för kommunikationen är det 27 respondenter som 

säger att de känner till att man kan använda datorn som AKK, 18 respondenter uppger att de 

känner till dataprogram, utan att ange något specifikt dataprogram och 9 respondenter nämner 

att de känner till dataprogrammet Widgit. Däremot är det bara 8 respondenter, mindre än 20 

procent, som uppger att de använder sig av datorn för att kommunicera och ingen av 
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respondenterna har uppgett att de använder programmet Widgit. Jag undrar om detta kan 

beror på att det saknas datorer på en del grupper inom Daglig Verksamhet? Eller om det är 

kunskaperna eller intresset som brister? Eftersom jag vet att Widgit används inom åtminstone 

en verksamhet förstår jag att det är just den personalen som inte svarat på enkäten. Det har 

hänt mycket inom AKK-användning med hjälp av datorer, vilket man kan läsa om på Dart – 

kommunikation och dataresurscenters hemsida. Det visar sig också i enkätens sista fråga 

gällande vilken fortbildning respondenterna önskar att en hel del talar för att det är bristande 

kunskap som ligger till grund för att datorer används så lite för AKK, hela 19 respondenter 

efterfrågar fortbildning just i datorkunskap, nästan hälften.   

5.3 Slutdiskussion  
 
Att kunna kommunicera är en förutsättning för mänskliga relationer och för en normal 

begåvad person är det främst talet och synen, för att avläsa mimik och kroppsspråk, som 

används för att utbyta information, uttrycka önskningar, lära känna andra människor och så 

vidare. Allt detta är aktiviteter som vi alla använder oss av dagligen och en stor del av den 

kommunikationen är naturliga former av alternativ kommunikation. Datorn har också, i 

dagens moderna teknologisamhälle, fått stor betydelse för information och kommunikation 

mellan människor.  

Om man som utvecklingsstörd inte har förmågan att kommunicera med talet måste man, 

utifrån sin förmåga, ges andra möjligheter till att framföra åsikter, få information och knyta 

vänskapskontakter. 

 
Historiskt har personer med utvecklingsstörning således betraktats som personer med lägre 
människovärde. De sågs för ungefär hundra år sedan inte som fullt mänskliga individer – varför 
man inte heller tyckte sig behöva ta hänsyn till dem på samma sätt som till andra människor. 
(Dolfe, 2006, s.10-11).  
 

Med den inställningen till personer med utvecklingsstörning som rådde för hundra år sedan 

var det ofta mycket svårt för personer med utvecklingsstörning att kunna kommunicera och 

framföra tankar och önskemål. Det togs ofta helt enkelt för givet att de saknade den förmågan. 

Som jag visat i mitt arbete så var det först i socialtjänstlagen 1985 som det kom ett uttalat 

beslut från statens sida om att Daglig Verksamhet skulle erbjuda en meningsfull 

sysselsättning och att även personer med en utvecklingsstörning skulle få en möjlighet att 

vara delaktiga i samhället, det är bara drygt 20 år sedan. En anledning till att det dröjt så länge 

är, som jag försökt beskriva, att synen på utvecklingsstörda och deras förmåga att 

kommunicera förändrats över tid. Inte minst har detta speglats i lagstiftningen, något som jag 
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beskrivit ovan. En annan sak som förändrats och utvecklats är de instrument och hjälpmedel 

som kan hjälpa dem som har ett handikapp i att kommunicera. Jag har i mitt arbete försökt 

visa på några av dessa för att skapa en bild av vilka stora möjligheter som finns idag, 

möjligheter som få ens vågade drömma om för bara några decennier sedan. Det finns idag bra 

förutsättningar för att en utvecklingsstörd person ska kunna vara delaktig efter sin förmåga, 

kunskapen om AKK har utvecklats och hjälpmedlen är många.  

Det låter så självklart när man säger att det är en mänsklig rättighet för alla att kunna 

umgås med andra människor, uttrycka åsikter, ta del av information och göra olika val. Men 

personer med utvecklingsstörning klarar ofta inte av detta utan att få hjälp av människor som 

kan tolka signaler, använda bilder och andra hjälpmedel. Det behövs kunskap om AKK-

användning för att alla människor med funktionshinder ska kunna vara delaktiga i beslut runt 

sin egen livssituation. 

De svar som jag fått i min undersökning tyder på att det finns goda kunskaper om AKK 

på många håll i den Dagliga Verksamheten. Det är naturligtvis positivt, inte minst eftersom 

jag ser det närmast som ett krav, för att vi skall kunna uppfylla den gällande lagstiftningen. 

Det måste helt enkelt finnas personal som behärskar AKK för att brukarna ska kunna få den 

hjälp som de har rätt till. En annan sak som min undersökning visade är att det finns en stor 

spridning vad gäller hur lång erfarenhet personalen i Dagliga Verksamhet har, vilket jag tror 

är bra. Det betyder förhoppningsvis att en del personal har arbetat länge i verksamheten och 

därför har hunnit tillförskaffa sig gedigna kunskaper i sitt yrke som det är svårt att få genom 

utbildning. Samtidigt betyder det att de finns en hel del yngre personal som genomgått sin 

utbildning för inte allt för länge sedan, vilket gör att de förhoppningsvis har bättre kunskaper 

om de senaste framstegen vad gäller till exempel hjälpmedel och forskning. Med detta sagt så 

är det naturligtvis viktigt att de personer som gick sin grundutbildning för länge sedan ges en 

möjlighet att utbilda sig i ny teknik och nya metoder som introduceras. När det gäller just 

utbildning visar min undersökning att många av respondenterna skulle vilja fortbilda sig, inte 

minst i de olika AKK som tar datorn till hjälp, nästan hälften vill lära sig mer datakunskap. 

Det är positivt att det är så pass många respondenter som uttryckligen önskar sig mer 

kunskap, samtidigt är det trist att en fjärdedel på motsvarande sätt säger sig vara nöjda med de 

kunskaper som de har. Det kan naturligtvis finnas personer som tycker sig ha, och faktiskt 

har, de kunskaper som de behöver för att sköta sitt jobb på bästa sätt. Jag undrar dock om det 

inte alltid går att lära sig nya saker för att bli ännu bättre på att använda sig av AKK. En sak 

som talar för att det är så, pekar min fråga om vilka AKK som respondenterna känner till på.  

I några fall, till exempel AKK med hjälp av dataprogram och tecken, var kännedomen 
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förhållandevis välkänd. Däremot fanns det en rad andra AKK som bara en eller två 

respondenter känner till. En fråga som infinner sig är naturligtvis om inte många skulle kunna 

använda AKK på ett bättre sätt om de fick lära sig mer om de olika möjligheter som finns och 

som de inte känner till. Kanske finns det någon AKK som de inte hört talas om som skulle 

underlätta deras arbete och passa just brukarna på deras grupp inom Dagliga Verksamhet. 

Ungefär samma slutsats drar jag av svaren på frågan om till vad respondenterna använder 

AKK. Det är roligt och bra att användandet av AKK spridit sig och används så mycket till 

vissa sysslor som till exempel olika former av dagböcker och för scheman. Samtidigt undrar 

jag om det inte skulle vara möjligt att hitta nya områden där AKK vore användbart genom att 

lära sig av hur andra gör. Som jag visat ovan så finns det många olika användningar av AKK 

som bara en eller ett par respondenter nyttjar. Kanske kunde respondenterna, inom de olika 

enheterna, lära sig av varandra? 

Det är naturligtvis extra svårt att kommunicera om man inte har ett talat språk eller har 

ett bristande tal som inte förstås av andra, men med hjälp och stöd i och av olika AKK kan 

personer med kommunikationssvårigheter vara mera självständiga, få det lättare att göra olika 

val och därmed beredas möjlighet att påverka sina egna liv. Tänk att inte kunna tala om vilka 

kläder jag vill ha på mig, eller inte vill ha på mig, fast jag har åsikter om detta. Att inte kunna 

framföra åsikter om att jag tycker att mina arbetsuppgifter är så tråkiga att jag vill ha nya och 

så vidare.  

En lärare som tidigare arbetat inom grundsärskolan berättade om en elev som hade ett 

mycket bristfälligt språk och som inte gavs möjlighet att kommunicera med AKK i skolan. 

Eleven hade en arbetsuppgift där det i en fyrkantig träbit med 20 borrade hål skulle sättas 20 

pinnar. Efter skolans slut togs dessa pinnar bort så eleven kunde göra om uppgiften nästa dag 

igen. När arbetsuppgiften återkom dag efter dag försökte eleven protestera och tala om att 

”jag kan den här uppgiften nu” men ingen förstod. En eftermiddag när läraren skulle avlägsna 

pinnarna ur brädan satt de fast, eleven hade fyllt hålen med lim och sedan tryckt fast pinnarna. 

Det var en mycket tydligt åsikt om den arbetsuppgiften och åsikten meddelades, tycker jag, på 

ett mycket smart och tydligt sätt.  

Jag undrade om brukarna i kommunens dagliga Verksamheter har möjlighet att uttrycka 

åsikter och önskemål om sina arbetsuppgifter och om sin arbetsplats. I frågeformuläret, som 

enhetsledarna använder vid sina samtal med brukarna var sjätte vecka, finns frågor om 

brukarnas trivsel med personal, medarbetare och arbetsuppgifter. (Bilaga 3). Det vore 

intressant att i en ny undersökning undersöka hur enhetsledarna genomför de samtalen och 

vilka AKK de använder. 
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På en temadag med föreläsning om Alternativ kompletterande kommunikation i 

Stockholm i augusti 2006 visades en DVD-film om ett projekt i kommunikation som en 

gymnasiesärskola i Ludvika genomfört. Där hade eleverna som deltog i projektet gjort 

kommunikationstavlor som kallades pekkartor. Pekkartan är en mapp med bilder och 

fotografier uppbyggda utifrån varje elevs intresse och behov. Det finns bilder på alla viktiga 

personer i elevernas närhet, frågeord, bilder på aktiviteter osv. på varje bild står också ordet 

skrivet med bokstäver. Kommunikationen med hjälp av pekkartan genomförs sen genom att 

eleven pekar på de olika bilderna i tur och ordning och personen de talar med tolkar genom att 

läsa. I filmen får man se en elev utan talat språk som själv, med hjälp av sin pekkarta, går till 

en affär och köper en tröja. Eleven kan kommunicera med expediten i affären genom att peka 

på sina olika bilder i mappen och expediten läser texten på bilden och förstår vad han vill 

köpa.(Andersson & Jansson, 2006). Pekkartor eller samtalskartor är ett AKK som är mycket 

användbart men som inte någon respondent i enkäten uppger att de känner till eller använder. 

I dataprogrammet Widgit, som används på några dagliga verksamheter i kommunen, finns 

mallar och förslag på olika pekkartor. 

En person med utvecklingsstörning och kommunikationsproblem kan i sin frustration 

över att inte bli förstådd vara utåtagerande, särskilt om personen har en låg utvecklingsnivå. 

Jag har av erfarenhet lärt mig att det går lättare att undvika avvikande, utåtagerande, beteende 

hos personer med funktionshinder om man använder AKK. Det är min övertygelse att ett 

avvikande beteende kan tolkas som ett uttryck för just brist på kommunikation och det i sin 

tur leder till frustration. Det fick jag uppleva i början av mitt arbete som lärare på 

gymnasiesärskolan, dit jag kom helt utan erfarenhet av personer med utvecklingsstörning. Jag 

kunde inte, på grund av bristande kunskap, kommunicera på rätt sätt och därmed ”vände jag 

upp och ner på verkligheten” för en del av mina elever. Speciellt en flicka i klassen som var 

autistisk och befann sig på en låg utvecklingsnivå. Hon behövde struktur och tydlighet för att 

fungera i skolan, bilder för att förstå vad som skulle hända till exempel en bild på mat så hon 

visste att hon skulle få lunch och att det fanns en bild på en taxi så hon visste att hon skulle få 

åka hem när skolan var slut för dagen. Jag förstod inte att bilderna var så viktiga för henne, 

eftersom hon hade ett verbalt språk, utan kunde i början flytta om bilderna eller byta ut dem 

utan att hon var med och såg på. Det ledde till stora aggressionsutbrott och hon välte skåp och 

bord och slog sina klasskamrater. Det fick till följd att jag insåg att jag snabbt måste skaffa 

mig kunskap om funktionshindret autism. 

För att det ska vara möjligt att kommunicera med andra människor behöver personer 

med funktionshinder och språkstörningar, en personal som behärskar AKK inom skola och i 
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sitt vuxenliv i boende, fritid och arbete. I rättighetslagen LSS, lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade (1994), står det i § 7 att målet för lagen är: att den enskilde skall ges 

möjlighet att leva som andra trots sitt funktionshinder. Att den enskilde ska kunna skapa sig 

ett värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra. Målet 

ska uppnås genom stöd och särskild service så att svårigheter i den dagliga livsföringen kan 

undanröjas. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Med goda levnadsvillkor 

menas det övergripande kvalitetsbegreppet för insatserna enligt LSS där verksamheten ska 

grundas på: respekt för den enskildes rätt till själbestämmande, inflytande och integritet. I 

LSS 9 § 10 står att: varje brukare ska kunna känna sig behövd och att individuella planer ska 

upprättas tillsammans med brukaren för att garantera den enskildes rätt till inflytande och 

medbestämmande. (LSS 2004) Hur genomför man sådana intentioner med en person som har 

svårt att förstå ett talat språk eller som har svårt att uttrycka sig i ett talat språk? Då behövs 

alternativa kommunikationssätt alltså Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK.  

Jag tycker inte att svaren på min enkät visar AKK-användningen inom Daglig 

Verksamhet på ett bra sätt. Om jag fått göra om min undersökning i dag skulle jag vilja titta 

mer ingående på hur man använder AKK i olika aktiviteter. Enkäten visar bara i vilka sysslor 

de använder AKK men inte hur. Jag vill veta om personalen samtalar med brukarna eller om 

AKK används mest som envägskommunikation, till exempel för information om 

arbetsuppgifter. Jag skulle vilja undersöka om brukarna utbyter tankar med varandra och med 

personalen om vardagliga saker och om de diskuterar något som sker i samhället osv. med 

hjälp av AKK.  

Ett bra sätt för att kommunikationen med en AKK-användare ska fungera som en 

ömsesidig kommunikation, är att AKK-användaren har tillgång till sin AKK överallt. Att det 

till exempel finns pekkartor, samtalskartor eller bilder att peka på, vid alla olika platser i deras 

miljö på Daglig Verksamhet. Om det till exempel på en daglig verksamhet finns ett akvarium 

kan det vid akvariet sitta en samtalskarta med bilder på alla olika fiskarna i akvariet, stenar, 

växterna, redskapen för att sköta akvariet med mm. så att brukaren i behov av AKK kan ta 

initiativet till ett samtal runt akvariet. Det kan också finnas samtalskartor eller bilder som 

uppmuntrar till samtal om brukarnas intressen eller som handlar om saker man ska göra eller 

har gjort, till exempel läkarbesök, biobesök osv. för att AKK-användaren alltid ska kunna ta 

initiativ till ett samtal med sina medarbetare och sin personal.  

I vårt samhälle kan mycket göras för att underlätta livet för utvecklingsstörda AKK-

användare. Till exempel informationsskyltar i alla officiella miljöer och sammanhang skulle 

kunna skrivas med Pictogramskyltar, vilket skulle göra att AKK-användaren blev mer 
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självständig. Företaget SJ använder redan idag pictogrambilder för en del information till sina 

resande. 
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6.1 Länkar till Internetadresser 
 
Dart. Kommunikations och dataresurscenter för funktionshindrade. Göteborg: 

http://www.dart-gbg.org  

 

Svenska SIVUS föreningen: www.sivus.org 

 

Specialpedagogiska institutet. Stockholm: www.sit.se 

 

Hjälpmedelsinstitutet. Vällingby: www.hi.se 

 

Riksförbundet FUB. Stockholm: www.fub.se 

 

Särskolans nätverk i Sverige. Göteborg: http://www.sarnat.educ.goteborg.se 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 1. Enkäten 
 
Vilka kunskaper om AKK finns hos personal på Daglig Verksamhet i vår kommun? 
 

1. Vilken utbildning har Du?................................................................................................ 
 
2. Hur länge har Du arbetat inom DV?................................................................................. 

 
3. Vilka AKK känner Du till?...............................................................................................  

 
…………………………………………………………………………………………......... 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Vilka AKK tycker Du att Du behärskar?……………………………………………….. 

 
................................................................................................................................................. 

 
       ……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Vilka AKK använder Du i ditt arbete?.............................................................................. 
 

................................................................................................................................................. 
 
       ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

6. I vilka sysslor används AKK?........................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
7. Används AKK enskilt/i grupp/generellt? ………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Vilka ytterligare kunskaper i AKK skulle du vilja ha?..................................................... 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
(skriv gärna på baksidan om raderna inte räcker till) 



 

  

Bilaga 2. LSS - frågeformulär 

 
 



 

  

 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 3. Enhetsledarnas egna frågor 
 
APT med arbetstagarna var 6:e vecka. 
 

1. Hur trivs du på arbetet?..................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Hur trivs du med personalen?........................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

3. Hur trivs du med dina kamrater i gruppen?...................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

4. Tycker du att personalen lyssnar på dig?.......................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

5. Trivs du med det du gör i gruppen?.................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

6. Har du något förslag på något annat du vill göra på dagarna?.......................................... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 4. Enkätsvar 
 
1. Vilken utbildning har Du? 
 
 

                                   
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TAKK=Tecken som alternativ kommunikation. GPU=Grundkurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. 
PPU=Påbyggnadskurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. APY=Anstaltspedagogisk yrkesutbildning. 
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3. Vilka AKK känner Du till? 
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5. Vilka AKK använder Du på din arbetsplats? 
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6. I vilka sysslor används AKK? 
 
 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handyn används till att programmera in när brukaren ska: hämta post, duka, 
byta om, ta med träningskläder, ta medicin, koka kaffe, sätta på diskmaskinen, 
plocka ur diskmaskinen, åka hem, stiga upp, gå till doktor eller tandläkare, åka 
bort, gå till skolan (Särvux). 
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7. Används AKK med enskilda/i grupp/generellt? 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

8. Vilka ytterligare kunskaper i AKK skulle Du vilja ha? 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


