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Erfarenhet av att möta 
föräldrar till barn med 

flerfunktionsnedsättning i en 
föräldrautbildning om 

kommunikation 
 



AKKtiv – AKK tidig intervention 

Ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt 
Ett antal föräldrautbildningar om 
kommunikation 
Samarbete mellan DART och 
Habilitering och Hälsa, VGR 
Förankrat hos Sveriges 
Habiliteringschefer 
 



KomIgång 

Målgrupp: föräldrar till förskolebarn (KomIgång) eller 
skolbarn/-ungdomar (KomUng) med 
kommunikationssvårigheter 

Syfte: föräldern har kunskap om just sitt barns 
kommunikation och vet hur hen bäst kan ge 
kommunikationsstöd och stimulans i vardagen. 



Hur går en kurs till? 

4-9 familjer 
Två utbildade kursledare, varav minst en logoped 
7-8 kurstillfällen á två timmar 
Föreläsningar, diskussioner, film, gruppövningar, 

hemuppgifter… och fika! 
Kursbok att läsa hemma (om man vill) 
 
 
 





Innehåll i KomIgång 

Mänsklig kommunikation – vad är det och hur gör vi? 
Kommunikationsutveckling 
Att vara kommunikationspartner till sitt barn 
Lekens betydelse för barnets kommunikationsutveckling 
AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation 



Mänsklig kommunikation 

Olika kommunikationssätt 
Att uppfatta och tolka andra 
Varför kommunicerar vi? 



Kommunikationsutveckling – en 
trappstegsmodell 



Att vara kommunikationspartner 
till sitt barn 
Den medfödda kursen 

Heeej! 



Att vara kommunikationspartner 
till sitt barn 
Responsiva 
kommunikationsstrategier: 
Lyhördhet, en ”svarande” och 
bekräftande stil 
 

Miljömodifierande strategier: 
 
Att arrangera för och medvetet 
locka till kommunikation 
 



Lekens betydelse för barnets 
kommunikationsutveckling 
Vad är egentligen lek? 
Vad har lekutveckling och kommunikationsutveckling 

gemensamt? 
Olika sätt att leka 



AKK – Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation 
 Vad är AKK? 
 

Hur gör man? 
Föräldern är förebild! 
Kombinerar olika sorter 
Erbjuder i naturliga och intressanta 
aktiviteter 
Barnets inlärning får ta lång tid! 
 
 



Passar AKKtiv-konceptet för föräldrar 
till barn med flerfunktionsnedsättning? 

Kursinnehållet: baserat på rådande evidens 
Kursformatet: inte formellt utvärderat specifikt på denna 

grupp 
Personlig reflektion: ja, men omständigheterna skall vara 

goda 



Utmaning för föräldrarna 

… att kunna prioritera denna kurs i förhållande till allt annat 
i livet 



Att mötas över ”funktionshindergränserna” i 
en KomIgång-grupp 

Man kan lära mycket av varandra 
Tufft att vara ensam om att ha ett barn på tidig 

utvecklingsnivå ”Mitt barn är ”sämst”… Hör jag hemma 
här?” 

Kräver en lyhörd och erfaren kursledare med strategier för 
ett involvera alla 



”Nischad” KomIgång inom 
Habiliteringen i Göteborg 
Bildades delvis av en slump 
Föräldrar till barn på tidig utvecklingsnivå med 

funktionsnedsättning inom flera områden 
0-16 år 
 
 
 



Möjlighet i en ”nischad” grupp: 
att få vara en i mängden… 

”Det största med 
gruppen är att jag inte 
är så ensam längre” 
 

”Man sitter i andra 
föräldragrupper på 
habiliteringen och tänker att: 
Downs Syndrom – är det ens 
en funktionsnedsättning!?” 
 



Pedagogiska möjligheter med 
”nischad” grupp 
Rikta innehållet: ta bort en del, lyfta fram annat 
Relevanta filmexempel 
 
 
 



Kursboken som stöd för att hitta 
rätt 
Kommunikationstrappan 
Lektrappan 
AKK-trappan 
”Fallbeskrivning”: Li 
Konkreta exempel i kapitel åtta 



Kursledarna - viktiga 

Trygghet 
Kunskap 
Flexibilitet 



Tankar om förbättringsarbete 

Fler filmade exempel på barn med flerfunktionsnedsättning 
och deras föräldrar 

Fler färdiga AKK-exempel och –material som tar hänsyn till 
låg grad av synanvändning 

Diskutera målgruppen och dess specifika behov inom 
nätverket av kursledare i Sverige 



Behov av fortsatt forskning 

Mer kunskap om effekten, specifikt på denna målgrupp, 
både vad gäller barnets utveckling och upplevt 
föräldraskap hos kursdeltagarna. 

Vilka faktorer är avgörande för en god effekt hos just denna 
grupp? 



Vill ni veta mer? 

www.akktiv.se  
http://www.dart-gbg.org/  
 
Kursboken: 
Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. 

(2011). KomIgång - en föräldrakurs om kommunikation och 
kommunikationsstöd. Kursbok. Habilitering och Hälsa. 
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