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Ulrika Ferm 

 Leg logoped, Fil Dr 

 Jobbat på DART sedan början av 90-talet 

 Avhandling om föräldra-barn-interaktion 

 Numera involverad i forskning kring voksne: 

Huntington, Parkinson, demens.  

 Gjort flera studier där Samtalsmatta använts.   
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Gunilla Thunberg  

 Leg logoped, Fil Dr 

 DART sedan starten 1988 

 Avhandling om autism och AAC 

 20-årig son med autism och utvecklingsstörning 

 Initiativtagare till flera projekt med inriktning 

kommunikativ miljö – kommunikativa rättigheter 
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DART-kommunikations- och 

dataresurscenter 
 Tillhör Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus i Göteborg 

Arbetsuppgifter: 

 Utredning och utprovning (även voxne) 

 Utbildning, information, handledning 

 Utveckling och forskning 

Hemsida: www.dart-gbg.org - med tips o 
material kring kommunikation! 

 

http://www.dart-gbg.org/
http://www.dart-gbg.org/
http://www.dart-gbg.org/
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Innehåll 
 Kommunikationsvansker hos voksne  

 - transition 

 Retten till kommunikation 

– FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap 

och retten till ASK/AAC 

 Att skapa en kommunikativ miljö 

 Fallexempel 1 

 Personlig ASK/AAC – arbejde med konkreta 

hverdagsnaer mål – felles problemlösning 

 Fallexempel 2  
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Vuxna med 

kommunikationsvansker 
 Stora problem: 

- Sämre resurser  

- En del har haft en fungerande kommunikation 

- Personal med mindre kunskap 

- Mer omsättning på personal 

- Svagare omgivning – föräldrar blir äldre/ partners 
äldre 

- Komplexa svårigheter 

- Ensamhet 
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Transition – från barn till vuxen 

 Övergångar mellan olika livsfaser svåra för 

personer med funktionsnedsättning och deras 

nätverk 
– Föräldrar  

– Partners 

 Två unika projekt på gång i Göteborg 
– 16-25 

– Eventuellt forskningsprogram Göteborg – samarbete med Lund 

 

 

 
8 



Ferm&Thunberg ISAAC 2014 

9 

Föräldrastödsprojektet 16-25 

 Föräldrar trötta – har slitit på egen hand i många år – 

behövs inte längre men ingen annan tar över ansvaret – 

behövs visst 

 Myndighetsålder och sekretess stor påfrestning – saknas 

kunskap om den unges och föräldrarnas rättigheter 

 Minskat stöd generellt – inte ens någon att kämpa mot 

 Problem i övergångar mellan olika aktörer – avspeglas i 

projektet 

9 



Ferm&Thunberg ISAAC 2014 

10 

 Ansvar för hjälpmedelsfrågor och 

kommunikation oklart 

 Brister i bemötande och i kompetens hos 

professionella, både inom kommun och inom 

hälso- sjukvård 

 Olika förutsättningar för olika 

funktionsnedsättningar 

 

 Stor förändrings- och deltagarlust hos många 

föräldrar 

 Främst mödrar som deltar i projektet 

 
10 
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Har alla rätt att kommunicera? 
 Vi har vår lag 

 Vi har också FNs konventioner som reglerar 
rätt för olika grupper  

– FN’s konvention om rettigheder for 
personer med handicap  
 Undertecknades av Danmark 2007,  

MEN – felöversatt vg ASK/AAC= forstørrende  

og alternative kommunikationsmåder 

NI MÅ AENDRE!!! 

http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-
konventionen/konventionspiloterne/A-
Handicapkonventionen.DOC  

 

http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-konventionen/konventionspiloterne/A-Handicapkonventionen.DOC
http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-konventionen/konventionspiloterne/A-Handicapkonventionen.DOC
http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-konventionen/konventionspiloterne/A-Handicapkonventionen.DOC
http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-konventionen/konventionspiloterne/A-Handicapkonventionen.DOC
http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-konventionen/konventionspiloterne/A-Handicapkonventionen.DOC
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Handicap-konventionen 

 Flera/ de flesta av artiklarna innebär att 

kommunikation måste anpassas ,  

 De 4 första är reglerande och innehåller också 

definitioner: i artikel 2 definieras kommunikation 

som också omfattande AAC 

 ALLA artiklar viktiga, men för oss i AAC-feltet 

kanske ändå: 1-4, 8, 9, 13, 19, 21, 24, 25, 26  
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Artikel 21 – Ytrings- og meningsfrihed 

samt adgang til information  
 

 

 Deltagerstaterne skal træffe alle passende 
foranstaltninger til at sikre, at personer med 
handicap kan udøve deres ret til ytrings- og 
meningsfrihed, herunder frihed til at søge, 
modtage og meddele oplysninger og tanker på 
lige fod med andre og ved alle former for 
kommunikation efter eget valg som defineret i 
konventionens artikel 2, herunder ved:  
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 a) at information til den brede 

offentlighed gives til personer med 

handicap i tilgængelige formater og ved 

hjælp af teknologi, der er passende for 

forskellige typer af handicap, inden for en 

rimelig tid og uden yderligere 

omkostninger  
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 b) at acceptere og gøre det lettere for 

personer med handicap at bruge 

tegnsprog, punktskrift, forstørrende og 

alternativ kommunikation og alle andre 

tilgængelige kommunikationsmidler, -

måder og -formater efter eget valg i 

samspillet med det offentlige  
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 C) at opfordre private udbydere af 

tjenesteydelser til den brede offentlighed, 

herunder via internettet, til at levere 

information og ydelser i formater, der er 

tilgængelige og anvendelige for personer 

med handicap  
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 D) at tilskynde massemedierne, herunder 

udbydere af information via internettet, til 

at gøre deres ydelser tilgængelige for 

personer med handicap,  

 E) at anerkende og fremme anvendelsen 

af tegnsprog.  



Kommunikativ miljö 

 En attityd och inställning hos oss! 

 Vilja att tillgodose allas kommunikativa 

rättigheter – anpassa oss och vår verksamhet 

 Beredskap hos oss för att kunna kommunicera 

med personer med funktionsnedsättning – 

tillgodose rätten enligt FNs konventioner – 

dvs att kommunicera på det sätt och med det 

språk som är valt för att ge information, 

uttrycksfrihet, inflytande 



Kommunikativ 

tillgänglighetsprojekt 

DART  

AKKtiv, AEGIS, KOMPIS 

Samtalsmatta…… 

KomHIT-exempel 
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Kommunikativ miljö - projekt  

Webbresurs med 

  Kunskapsbas/kurser 
 

 Materialbank – färdiga resurser – 
som används av alla-Universal 
design 
– Samtalsmatta 

– Bildkartor: allmän – olika specifika  

– Schemabilder  

– Text med bildstöd (bildbrev, bildkallelse) 

– Surfplatta/iPad och smartphone – app 
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 Syfte: tillgodose rätten till 

kommunikation enligt 

Barnkonventionen och 

Funktionshinderkonventio

nen för personer med: 

– Funktionsnedsättning 

– Svårigheter med svenska: 

nysvenskar, dyslexi, små 

barn 

 Universell design – bilder 

för alla – så långt det går! 
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Alla måste vara med på tåget! 

 Utbildning av 
Kommunikations-
handledare  
– Dessa utbildar sedan 

vidare på sina 
arbetsplatser: 
Powerpoint, videoklipp, 
webinarer 
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Tillgång till redskap – främst 

bildstöd och demoklipp  

www.bildstod.se senare i 
vår  även www.kom-hit.se, nu 

http://www.dart-
gbg.org/sv/tips_material/tm_bil
d_symbolmaterial/tm_bild_sy
mbolmaterial_komhit  

http://www.svt.se/nyheter/sve
rige/bildbok-infor-operation-
lugnar-barn  

http://www.bildstod.se/
http://www.kom-hit.se/
http://www.kom-hit.se/
http://www.kom-hit.se/
http://www.dart-gbg.org/sv/tips_material/tm_bild_symbolmaterial/tm_bild_symbolmaterial_komhit
http://www.dart-gbg.org/sv/tips_material/tm_bild_symbolmaterial/tm_bild_symbolmaterial_komhit
http://www.dart-gbg.org/sv/tips_material/tm_bild_symbolmaterial/tm_bild_symbolmaterial_komhit
http://www.dart-gbg.org/sv/tips_material/tm_bild_symbolmaterial/tm_bild_symbolmaterial_komhit
http://www.dart-gbg.org/sv/tips_material/tm_bild_symbolmaterial/tm_bild_symbolmaterial_komhit
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
http://www.svt.se/nyheter/sverige/bildbok-infor-operation-lugnar-barn
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Fall 1 - ALEX 

 Alex 18 år 

 Autism, utvecklingsstörning 

 Flerspråkig: spanska, svenska, tegn 

 Självskadande och utagerande beteende 

 Vid start: särskilt boende – ensam, 14 personal, 
gick ej i skolan 

 Logoped&pedagog från DART handledde under 
1 år, hade då bytt boende och gick i skolan 30 
min/dag 
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Insatser 
 Arbete med problemlösning (nedan) 

 Tyngdpunkten i insatsen handlade om den 
kommunikativa miljön: 
– Utbildning till personalen; tecken och pekprat 

– Tillverkande av kommunikationspass för gemsnam 
kunskapsbas, syn och bemötande av Alex 

– Användning av tecken och pekprat till Alex i så 
många situationer som möjligt: kartor med 
utgångspunkt från AKKtiv och KOMPIS (DARTs 
hemsida) och knippa.   

– Införskaffande av iPad – app GridPlayer 

– Visuella schema – vecko- och månadsöversikt 
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Vad hände? 

 Redan vid första uppföljningen efter en 

månad hade Alex börjat att pekprata – i 

flerordssatser 

 Schemat med översikt över längre tid – 

gjorde honom lugnare – mindre ledsen 

(saknade sin mamma) 

 Minskat problemskapande beteende 
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Efter ett år 
 Använder tecken, kommunikationsbok, knippa, 

kartor och app – flersymbolkombinationer - för 
att kommunicera olika funktioner 

 Tecken fungerar mer i den närmsta 
personalgruppen 

 Kan börja skolan 2 tim/vecka – skolan pekpratar 
och utgår från Alex intressen 

 Det viktigaste: synen på Alex som en positiv och 
kommunikativt kompetent person som vill och 
tänker många olika saker – gjorde den största 
skillnaden! 



Individuellt 

kommunikationsstöd 
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Gemensam problemlösning  

 Arbetssätt som genomsyrar allt klientrelaterat arbete på 

DART sedan ca 15 år 

 En modell som vi och de vi träffar är nöjda med 

 Ett sätt att tänka som utmanat och gjort oss 

uppmärksamma på vad som är viktigt 

– individen själv och hans eller hennes sociala nätverk 

– det öppna och konkreta samtalet 
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 Kommunikation handlar om att anpassa sig; 

situationen förändras hela tiden, kraven varierar 

och samtalspartners med varierande kompetens 

kommer och går: Information om vardagen 

nödvändig 

 

 Vårdkrävande människor ger kompetenta 

medmänniskor: Ta tillvara denna kompetens 
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 Test som avser att mäta specifika funktioner 
säger ofta lite om hur olika fenomen 
samverkar i kommunikation utanför 
testrummet  

– Kan fungera bättre eller sämre än vad ett test 
visar beroende på exempelvis aktivitet och 
samtalspartner 

 Det som är relevant att veta när det gäller 
utformandet av AKK-relaterade åtgärder på 
aktivitets- och delaktighetsnivå kan man ofta 
ta reda på genom intervju, samtal och 
observation vilket ofta är etiskt mer korrekt 
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 Personer i behov av AKK har ofta 
omfattande och bestående svårigheter  

– problemen springer inte iväg  

– finns anledning (för alla) att sortera och 
prioritera 

 

 Social validitet 

– Är målen metoderna och resultaten 
meningsfulla? 

– För vem? Vem har konsulterats? 

– Upplevda behov syns inte utanpå! 

 



Ferm&Thunberg ISAAC 2014 

33 

KARTLÄGGNINGSFAS ÅTGÄRDSFAS 

Resurser Problembeskrivning Problemförklaring Prioritering och 

målformulering 

Metod 

(redskap och 

strategier) 

Utvärdering och 

revidering 

- Gillar pyssel, pussel, 

pärlor och plock. god 

mat och dryck, att gå på 

restaurang och 

pensionärsträffar 

- Gillar aktiviteter han 

känner igen, med 

personal han är van vid, 

rutiner och ordning 

- Visar vad han vill ha 

genom att titta på det, ta 

tag i personalens hand 

och föra dit den 

- Visar att han gillar 

personer genom att luta 

panna mot panna 

- Förstår, vad saker ska 

användas till, 

handlingssekvenser, ord 

och gester 

- Kan välja när han 

erbjuds  

- Kan sysselsätta sig själv 

Henke är ofta 

trött och vill 

helst ligga i sin 

säng 

  

  

  

 

 

Henke skadar sig 

själv 

Henke har 

sönder saker 

  

- Sviter efter 

hjärnhinneinflammation

? 

- Biverkningar av 

mediciner? (Har bl a 

medicin mot psykos) 

- Autism 

- Intellektuell 

funktionsneds – kognitiv 

nivå? 

- Syn och hörsel - inte 

utredda 

- Vet inte vad erbjudna 

aktiviteter innebär och 

med vem de ska ske: 

tackar nej hellre än att 

chansa? 

- Ålder; är han trött för 

att han är gammal? 

- Saknar sysselsättning? 

- Förstår inte vad som 

förväntas av honom? 

- Ett sätt att få 

uppmärksamhet, att 

meddela att han har 

tråkigt, att sysselsätta 

sig, säga ifrån? 

Övergripande mål 

Henke ska vara mera 

delaktig i beslut som rör 

hans aktiviteter 

 Delmål 1 

Henke ska välja mellan 

två aktiviteter 

  

  

 

 

 

Delmål 2 

Henke ska välja eget 

”pyssel” ur bokhyllan. (4 

alternativ) 

Delmål 3  

Personalen skall 

konsekvent använda 5 

tecken när Henke väljer 

aktivitet 

1. Hur? 

Inköp av fler roliga 

”pyssel”  

H erbjuds att välja 

konkret aktivitet  (visa 

två föremål).  

Korta meningar: ”Vad vill 

du ha?”  

- samtidiga tecken 

Lista upprättas:  

- Valde han? 

- Vad valde han? 

- Valde han höger 

/vänster alternativ? 

När?  

Två gånger per dag: För- 

och eftermiddag 

Var?  

Allrummet  

2, 3 Hur? Hylla rensas så 

fyra ”pyssel” kvarstår. 

Tag med H dit, visa, 

teckna. Varje sö. byts de 

2 minst valda alt. ut. 

Vem? Kajsa 

Delmål 1 uppnåddes 

med förväntat resultat 

efter 5 veckor 

  

H valde aktivitet 

nästan varje gång han 

erbjöds välja (13 ggr av 

14) 

När gruppen träffas för 

att utvärdering av 

delmål 1 formuleras 

därför delmål 2 och 3  

  

  

  

 

 

33 



Ferm&Thunberg ISAAC 2014 

34 

KARTLÄGGNINGSFAS ÅTGÄRDSFAS 

Resurser Problembeskrivning Problemförklaring Prioritering och 

målformulering 

Metod 

(redskap och 

strategier) 

Utvärdering och 

revidering 

- Gillar pyssel, 

pussel, pärlor och 

plock. god mat och 

dryck, att gå på 

restaurang och 

pensionärsträffar 

- Gillar aktiviteter 

han känner igen, 

med personal han 

är van vid, rutiner 

och ordning 

- Visar vad han vill 

ha genom att titta 

på det, ta tag i 

personalens hand 

och föra dit den 

Henke är ofta trött 

och vill helst ligga i 

sin säng 

  

  

  

  

  

  

  

Henke skadar sig 

själv 

Henke har sönder 

saker 

  

- Sviter efter 

hjärnhinneinflammat

ion? 

- Biverkningar av 

mediciner? (Har bl a 

medicin mot psykos) 

- Autism 

- Intellektuell 

funktionsneds – 

kognitiv nivå? 

- Syn och hörsel - 

inte utredda 

- Vet inte vad 

erbjudna aktiviteter 

innebär och med 

vem de ska ske: 

tackar nej hellre än 

att chansa? 

 

Övergripande mål 

Henke ska vara mera 

delaktig i beslut som 

rör hans aktiviteter 

 Delmål 1 

Henke ska välja 

mellan två 

aktiviteter 

Delmål 2 

Henke ska välja eget 

”pyssel” ur 

bokhyllan. (4 

alternativ) 

Delmål 3  

Personalen skall 

konsekvent använda 

5 tecken när Henke 

väljer aktivitet 

1. Hur? 

Inköp av fler roliga 

”pyssel”  

H erbjuds att välja 

konkret aktivitet  

(visa två föremål).  

Korta meningar: 

”Vad vill du ha?”  

- samtidiga tecken 

Lista upprättas:  

- Valde han? 

- Vad valde han? 

- Valde han höger 

/vänster alternativ? 

När?  

Två gånger per dag: 

För- och eftermiddag 

Var?  

Allrummet  

Delmål 1 

uppnåddes med 

förväntat resultat 

efter 5 veckor 

  

H valde aktivitet 

nästan varje gång 

han erbjöds välja 

(13 ggr av 14) 

När gruppen träffas 

för att utvärdering 

av delmål 1 

formuleras därför 

delmål 2 och 3  
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KARTLÄGGNINGSFAS ÅTGÄRDSFAS 

Resurser Problembeskrivning Problemförklaring Prioritering och 

målformulering 

Metod 

(redskap och 

strategier) 

Utvärdering och 

revidering 

- Visar att han 

gillar personer 

genom att luta 

panna mot 

panna 

- Förstår, vad 

saker ska 

användas till, 

handlingssekven

ser, ord och 

gester 

- Kan välja när 

han erbjuds  

- Kan sysselsätta 

sig själv 

Henke är ofta 

trött och vill 

helst ligga i sin 

säng 

  

  

  

  

 

  

Henke skadar sig 

själv 

Henke har 

sönder saker 

  

 

- Ålder; är han 

trött för att han 

är gammal? 

- Saknar 

sysselsättning? 

- Förstår inte vad 

som förväntas av 

honom? 

- Ett sätt att få 

uppmärksamhet, 

att meddela att 

han har tråkigt, 

att sysselsätta 

sig, säga ifrån? 

Övergripande mål 

Henke ska vara mera 

delaktig i beslut som 

rör hans aktiviteter 

 Delmål 1 

Henke ska välja 

mellan två 

aktiviteter 

  

Delmål 2 

Henke ska välja eget 

”pyssel” ur 

bokhyllan. (4 

alternativ) 

Delmål 3  

Personalen skall 

konsekvent använda 

5 tecken när Henke 

väljer aktivitet 

2, 3 Hur? Hylla 

rensas så fyra 

”pyssel” kvarstår. 

Tag med H dit, 

visa, teckna. 

Varje sö. byts de 

2 minst valda alt. 

ut. 

Vem? Kajsa 

Delmål 1 

uppnåddes med 

förväntat resultat 

efter 5 veckor 

H valde aktivitet 

nästan varje gång 

han erbjöds välja 

(13 ggr av 14) 

När gruppen 

träffas för att 

utvärdering av 

delmål 1 

formuleras därför 

delmål 2 och 3  
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H ska välja mellan 2 aktiviteter två ggr/dag 

+2  H tar själv initiativ till val utan uppmaning från 

 personalen 

+1  H väljer varje gång han erbjuds och hämtar 

 dessutom själv saker på uppmaning av  personalen 

0  H väljer aktivitet nästan varje gång han  erbjuds (13-

14 av 14 ggr/vecka) 

-1  H väljer aktivitet 1- 12 ggr /v av 14 

- 2  H erbjuds inte välja mellan aktiviteter 0 ggr/v 

ulrika.ferm@vgregion.se 
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www.dart-gbg.org 

Här hittar du mer information om 
projekt och material för kommunikativ 

miljö och personliga 
kommunikationssystem 


