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Kommunikativa svårigheter är vanligt hos individer med olika typer av
funktionsnedsättningar. Många av dessa behöver därför ett Alternativt 
och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) för att kunna 
kommunicera.

Kommunikation är grunden för all social gemenskap.

Trots att kommunikation är viktigt finns indikationer på att många 
individer med kommunikativa svårigheter inte får det stöd de behöver. Se 
t.ex. den studie som FUB med stöd av Uppsala kommun gjorde 2014.

Omgivningen i form av till exempel personal och närstående spelar en 
viktig roll i identifieringen av dessa individer, men det saknas ett enkelt 
verktyg för dem att använda i det syftet.
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- Vi tog kontakt med logopedprogrammet 2017.

- Vi informerade studenter december 2017

- Två studenter gjorde en projektplan våren 2018, 
där omvärldsbevakning ingick

- Helena Tegler kom in i studien

- Vi beslöt att använda 
Communication Function Classification System, CFCS
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- Inklusions- och exklusionskriterier resulterade i att det bara 
var jag som kunde förbereda DV under våren utan att 
kunna ge några detaljer. 

- En verksamhetschef ställde upp med två dagliga verksamheter
Totalt ca 10 möjliga deltagare.

- Projektplanen var godkänd i augusti!

- Studenterna informerade de båda DV på exakt samma sätt.

- Bedömningen måste genomföras i september!

- En deltagare från vardera DV deltog! 

- Fem bedömare: 3 personal, 1 närstående, 1 logoped
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Genomsnittlig avvikelse 0 
Procentuell överensstämmelse 100 % 
(p = 0,0003). 
Medelvärde = 4.

Genomsnittlig avvikelse 0,4 
Procentuell överensstämmelse 30 % 
(p = 0,051). 
Medelvärde = 2.

Total genomsnittlig avvikelse 0,2
Total procentuell överensstämmelse 65 %.
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Deltagarna uttryckte att CFCS generellt sett var
bra, att det var tydligt och relativt enkelt att använda.

Deltagarna önskade att de hade
haft mer tid att sätta sig in i materialet.

Deltagarna uttryckte ett behov av ändring
av materialet för att underlätta användningen
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Fortsatta studier

Fler deltagare

Två bedömarkategorier: Personal + logoped

Examensarbete: Logopedstudenter 

Forskningsstudie


