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Sammanfattning:  

Syftet med denna studie var att beskriva effekten av alternativ och kompletterande 

kommunikation för personer med autism. Metoden som användes var en litteraturstudie där 

11 vetenskapliga studier användes som underlag till resultatet. Resultatet visade att personer 

med autism bl.a. kan utveckla sin symbolförståelse, sitt spontana tal samt öka antalet ord vid 

användandet av alternativ och kompletterande kommunikation. Några av barnen visade även 

på en positiv utveckling av förmågan att generalisera sina kunskaper till andra situationer och 

kommunikationspartners.  

 

 

Resultatet av denna litteraturstudie bör inte generaliseras till andra person än de som ingår i 

studierna då deltagarantalet är lågt och deltagarna befinner sig på ungefär samma 

kommunikationsnivå.  
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1. Inledning 
Personer med autism kan ha svårt att kommunicera med hjälp av det talade ordet och de 

behöver därför andra sätt att kommunicera på [1]. Ett sätt att kompensera för deras brister på 

talade ord kan vara att använda alternativ och kompletterande kommunikation i form av 

tecken och grafiska symboler [2, 3].  

 

Denna uppsats kommer att beskriva effekten av alternativ och kompletterande 

kommunikation för personer med autism.  

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Autismspektrumstörning 

Autismspektrumstörningar innefattar en rad olika störningar i utvecklingen, som 

kännetecknas av att personen har funktionsnedsättningar i det sociala samspelet, 

kommunikationen och flexibilitet i beteendet [4, 5]. I gruppen autismspektrumstörning ingår 

autism, aspergers syndrom, olika autismliknande tillstånd och autismspektrumstörning utan 

närmare specifikation [4].  

Följande arbete inriktar sig på personer som har autism.  

 

2.2 Autism  

Sedan 1970-talet har beskrivningen av autism förändrats mycket [6]. Tidigare grupperades 

autism tillsammans med psykiska störningar eller psykoser [1] och gick under begreppet 

barndomspsykos [7]. Nu utgår man bland annat ifrån Diagnostic Statistical Manual 4:e 

utgåvan (DSM-IV) [8] för att ställa diagnosen autism som räknas som en utvecklingsstörning 

[1]. Utvecklingsstörningen autism uppkommer före födseln eller i tidig barndom [6] och 

förekommer tre till fyra gånger oftare hos pojkar än flickor [9]. Det finns många orsaker att 

tro att autism är en neurobiologisk störning med starka genetiska komponenter [10], men 

forskarna har inte funnit de exakta biologiska orsakerna till autism ännu. Diagnosen autism 

måste därför ställas utifrån de beteenden som har observerats eller beskrivits [11, 6]. 

För att få diagnosen ska personen ha [6 ]: 

 

1. Kommunikationsnedsättningar, så som brist på utveckling av det talade språket och 

olika gester, nedsättningar i förmågan att inleda eller upprätthålla en konversation, 

upprepande språkbruk och/eller brist på låtsaslek [6]. 

 

2. Begränsade aktiviteter och intressen som visar sig genom att personerna med autism är 

oflexibla gällande rutiner, har repetitiva rörelser och lätt för att fastna i vissa mönster 

t.ex. vid lek [6]. 

 

3. Nedsättningar i det sociala samspelet [10], t.ex. svårigheter med det icke-verbala 

beteendet, brist på spontant deltagande, brist på social och emotionell ömsesidighet 

och/eller svårigheter att utveckla kamratrelationer [6]. 

 

Barn med autism har svårt att utveckla en theory of mind. Med theory of mind menas att 

personen har förmågan att tolka avsikten bakom människors beteenden, hur de tänker, känner 

och reagerar [9]. Personen ska även kunna mentalisera, dvs. skapa sig en inre bild eller 

föreställningar om hur andra tänker [11].  I 4-års ålder sker en grundläggande förändring hos 

barn och deras theory of mind utvecklas. Barn med autism utvecklar inte alltid denna 

förståelse och har därmed en begränsad förmåga att förstå att en person kan känna, tänka och 

föreställa sig saker på ett annorlunda sätt än vad de själva gör [11, 12]. 
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Ungefär 80 % av personerna med autism har även ett begåvningshandikapp där 

begåvningsnivån är tämligen stabil genom livet [9, 7]. När en person har ett 

begåvningshandikapp så innebär det att personen utvecklas efter samma linje som andra, men 

att de gör det långsammare. Den mentala åldern är alltid lägre än den kronologiska åldern. 

När en person har både autism och ett begåvningshandikapp innebär det att personerna har en 

ojämn utveckling. Det kan innebära att personerna ligger på samma utvecklingsnivå inom de 

flesta områden, men att de har så kallade intelligensöar [1]. Dessa intelligensöar innebär att 

personerna med autism har speciella talanger [7] som gör att deras utvecklingsnivå blir högre 

inom en del av områdena. [1]. Detta visar på att det är en stor variation mellan barn med 

autism, precis som det är mellan andra barn som har eller inte har svårigheter. Personerna har 

alla fått diagnosen autism som ger en överskådlig bild av personens problem, men då det är så 

stor variation från person till person gällande svårigheter så måste man alltid utgå ifrån 

personens grundförutsättningar vid bemötandet [7].  

 

2.3 Undergrupper inom Autism 

Personerna med autism kan delas in i tre olika undergrupper, de avskärmade, de passiva och 

de aktiva [7]. 

 

2.3.1 Den avskärmade gruppen 

Personerna i den avskärmade gruppen är de som vill ha minst kontakt med omvärlden, de tar 

enbart kontakt med andra för att få sina behov tillfredsställda, när de känner sig nöjda drar de 

sig tillbaka. De har dålig förståelse för både språklig- och ickespråklig kommunikation, 

ungefär hälften utvecklar inget språk alls. Utvecklar de ett språk är det oftast sådana ord eller 

fraser som endast de själva förstår.  De har svårt att förstå metaforer och bildlika uttryck, detta 

gör att de tolkar det som sägs bokstavligt, vilket kan vara skrämmande för dem. 

Personerna undviker ofta ögonkontakt och de använder sig inte av sociala gester, så som att 

peka eller vinka. Deras perception är annorlunda jämfört med andras, de reagerar annorlunda 

på ljud-, ljus- och känselstimuli, vilket både kan ge positiva och negativa upplevelser 

Personerna är i stort behov av att ha samma rutiner varje dag, annars kan de bli oroliga eller få 

vredesutbrott. [7]. 

 

2.3.2 Den passiva gruppen 

Personerna i den passiva gruppen tar inte heller någon egen kontakt med andra om de inte vill 

ha sina egna behov tillfredsställda, men de accepterar att andra tar kontakt med dem och de 

kan även visa att detta känns bra. Personerna har ett relativt stort ordförråd och visar stort 

intresse för vissa ord och uttryck som ofta upprepas, däremot använder de inte språket för att 

ta kontakt med andra. Även dessa personer har ett stort behov av rutiner, men kan ändå 

acceptera vissa förändringar [7].  

 

2.3.3 Den aktiva gruppen 

I den sista undergruppen så har de flesta personerna inget eller ett milt begåvningshandikapp, 

deras begåvning är högre än hos personerna i de andra undergrupperna. Personerna i denna 

grupp har ofta vissa specialintressen, som t.ex. astronomi eller tågtidtabeller, de skiljer sig 

oftast inte så mycket från de personer som fått diagnosen aspergers syndrom. 

Personerna tar gärna kontakt med andra, men gör det på ett sådant sätt så att omgivningen kan 

reagera på att de är väldigt krävande, klängiga och störande. De har ett ganska välutvecklat 

språk men kan ha vissa svårigheter med konkret språkförståelse. Personerna har ofta 

motoriska svårigheter, som inte finns i de andra grupperna. De kan uppfattas som klumpiga, 

ha svårt med balansen och de rör sig stelt och mekaniskt [7].  
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Då en person med autism ska kommunicera med sin omgivning kan det lätt uppstå 

missförstånd då de oftast inte kommunicerar på samma sätt. Detta eftersom de har svårt att 

förstå och använda det talade språket, då det är för abstrakt för dem [1]. För att underlätta för 

dem i kommunikationssituationer behöver de något som kompenserar för det talade ordet [3], 

de har lättare att förstå tecken och grafiska symboler och därför kan alternativ och 

kompletterande kommunikation vara till hjälp för dem [3]. 

 

2.4 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Syftet med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är att hitta alternativa sätt 

för en person att kommunicera, sätt att kompenserar för de språkliga och kommunikativa 

brister som personen har [2, 13], antingen temporärt eller permanent [14].  

De personer som kan ha nytta av att använda AKK är personer med svåra 

kommunikationssvårigheter [15], där gester, tal, och/eller skriven kommunikation inte räcker 

till för deras kommunikationsbehov. AKK används av både vuxna och barn, dels de som 

tidigare har haft ett språk men som av någon anledning förlorat detta, men även de personer 

som aldrig utvecklat ett språk [3]. Personerna som är i behov av AKK delas in i tre olika 

funktionella grupper, detta för att veta vilka och hur mycket insatser som behövs. De olika 

grupperna är [3]: 

 

1. AKK som medel endast för att uttrycka sig. 

I denna grupp har personerna bra språkförståelse, men stora svårigheter att uttrycka 

sig. Behovet av AKK i denna grupp är oftast bestående [3]. 

 

2. AKK som stöd för uttryck och förståelse. 

Här har personerna nedsatt språkförståelse, de behöver AKK både för att förstå och 

använda språket. Personerna har ett behov av AKK som ibland är övergående, där de 

så småningom lär sig tala eller så är det personer vars tal inte alltid räcker till i vissa 

situationer [3].  

 

 

 

3. AKK som ersättning för både uttryck och förståelse. 

Personerna i denna grupp har nedsatt språkförståelse och är i behov av AKK både för 

att förstå och använda sig av språk, de har ofta ett bestående behov. Till denna grupp 

hör personerna med autism [3]. 

 

Det är alltid personen som är i behov av AKK som står i fokus vid användandet. AKK syftar 

både på redskapet som personen använder sig av för att kommunicera, t.ex. symboler, 

kommunikationshjälpmedel eller kommunikationssätt, det syftar även på omgivningens 

förmåga att tolka de signaler eller symboler som personen använder sig av. Omgivningen 

syftar på de människor, samspelspartners och den miljö som finns runtomkring personen [3].   

 

De olika kommunikationssätten kan delas in i två grupper, manuella/hjälpmedelsoberoende 

och grafiska/hjälpmedelsberoende [16].  

Vid det manuella/hjälpmedelsoberoende kommunikationssättet så använder man sig av den 

egna kroppen i kommunikationen t.ex. gester, teckenspråk, signaler och naturliga reaktioner. 

Vid det grafiska/hjälpmedelsberoende kommunikationssättet krävs 

kommunikationshjälpmedel av olika slag för att kommunicera, detta för att man inte kan 

använda sin egen kropp för att förmedla sig [3, 16, 13].  Definitionen på 
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kommunikationshjälpmedel är fysiska objekt eller utrustning som används för att förmedla 

eller motta meddelande [14]. T.ex. kan det vara bilder, fotografier, pictogram, bokstäver eller 

ord [3]. 

  

2.4.1 AKK för personer med Autism 

Vissa personer med autism är helt beroende av sina AKK för att förstå och göra sig förstådda, 

medan andra behöver det mer som stöd för att kunna kommunicera. För personer med autism 

rekommenderas grafiska AKK då den visuella förmågan är starkare än den auditiva hos de 

flesta av dessa personer [3]. Genom att göra språket mer konkret och visuellt med hjälp av 

t.ex. bilder, föremål eller andra grafiska symboler så går det att kommunicera sådant som 

personen annars inte hade förstått, t.ex. talat språk [1]. Det är även lättare för personen med 

autism att göra sig förstådd med hjälp av dessa grafiska symboler, då dessa symboler är lättare 

för personer i omgivningen att förstå än om personen skulle använda sig av manuella gester 

eller talat språk.  Har personer med autism lärt sig att använda sig av sitt AKK i en viss 

situation eller med en speciell person så har de svårt att generalisera detta till andra 

sammanhang och personer. Detta kan därför påverka kommunikationssituationerna då de inte 

kan kommunicera med alla personer i sin omgivning och i alla situationer i sin vardag [3]. 

 

2.5 Arbetsterapeutens roll vid användandet av AKK 

Vid utformandet av AKK för en person med autism, som i det här fallet benämns brukaren, så 

bör det finnas ett nära samarbeta mellan flera olika parter, ett team som består av personer i 

dess närhet med bra kännedom om brukaren och med kompetens kring AKK [3, 16]. De 

senare personerna kan t.ex. vara logopeder som har kunskap om språk och kommunikation 

eller arbetsterapeuter som har kunskap om aktiviteter och hjälpmedel i det dagliga livet [3]. 

  

Arbetsterapeuten har som mål att alltid arbeta för att främja personens möjligheter att leva ett 

värdefullt liv, utifrån sina egna önskemål, behov samt i utifrån omgivningens krav. Medlen 

för att nå dessa mål är utveckla, förhindra eller kompensera för personens 

aktivitetsnedsättning, så att personen upplever tillfredsställelse i sin vardag [17, 18].  

Genom att förskriva AKK så hjälper arbetsterapeuten till att kompensera för de språkliga eller 

kommunikativa brister som personer med autism har [3].  

 

Arbetsterapeutens roll i framtagandet av AKK kan vara att delta vid bedömningen av de 

nuvarande kommunikativa förmågor och begränsningar som finns, samt att se till vilka behov 

av kommunikation personen har och vilka möjligheter personen har att utveckla sitt språk.  

Arbetsterapeuten måste vid bedömningen ta hänsyn till de speciella svårigheter som finns vid 

autism, t.ex. måste man ta hänsyn till personens utvecklings- och begåvningsnivå, deras ålder 

och tidigare erfarenheter samt deras språkförmåga [3].     

Arbetsterapeuten är även med och ansvarar för att utforma, prova ut och undervisa brukaren 

kring det hjälpmedel som används vid AKK, samt att utbilda omgivningen kring skötsel och 

funktion av hjälpmedlet. Allt detta sker i samarbete med andra professioner, t.ex. läkare, 

specialpedagoger, sjukgymnaster, logopeder och lärare som har kompletterande kunskap 

kring detta område och kunskap om brukaren [3]. 

 

2.6 Problemområde 

Alla personer har rätt till ett sätt att kunna kommunicera med sin omgivning, detta är ett 

grundläggande behov för oss som personer [3]. De personer som har autism har oftast en 

nedsatt förmåga att kommunicera med andra, hälften av dem utvecklar inget talat språk 

överhuvudtaget [9]. Många av dessa personer visar inget intresse för och försöker inte få 

kontakt med andra. För att underlätta för personers möjligheter att leva ett värdefullt liv 
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utifrån sina egna önskningar och behov samt utifrån omgivningens krav så behöver 

arbetsterapeuten bl.a. ha kunskaper om hur bedömningar [17] av den kommunikativa 

förmågan utförs. Arbetsterapeuten behöver även kunskap om hur åtgärder upprättas och 

genomförs, t.ex. hur de utbildar omgivningen och personen med autism i användandet av 

AKK [3]. Följande studie kan därför vara en bra bas och en kunskapsöversikt för 

arbetsterapeuter inom området AKK för personer med autism.  

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva alternativ och kompletterande kommunikation för 

personer med autism. 

 

3.1 Frågeställningar:   

  

1. Hur är fördelningen mellan könen och vilken kommunikationsnivån har personerna 

med autism som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation?  

 

2. Med vem och var sker kommunikationen och vilka alternativ och kompletterande 

kommunikation används? 

 

3. Vilken effekt har alternativ och kompletterande kommunikation?   

 

4. Metod  

En litteraturstudie genomfördes där författarna konstruerade inklusions- och 

exklusionskriterier utifrån syftet och frågeställningarna, sedan genomfördes en sökning, 

granskning och analys av vetenskapliga artiklar [19]. Analysen av artiklarna gjordes med 

hjälp av ett analysschema som författarna själva konstruerade. 

 

4.1 Datainsamling 

Sökningar av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna Amed, Cinahl och Medline. 

Sökningen utgick från olika kombinationer av sökorden augmentative and alternative 

communication, developmental disabilities, autism, outcome, effect, intervention och 

communication. En översikt över de olika kombinationerna av sökord samt antal träffar finns i 

Bilaga 1. 

 

4.2 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan 2000-2010, peer-

reviewed och skrivna på engelska. Studierna skulle även beskriva effekten av alternativ och 

kompletterande kommunikation för personer med autism och svara på minst en av studiens 

frågeställningar. Exklusionskriterier var litteraturstudier och pilotstudier samt artiklar som 

studerade personer med andra sjukdomar än autism.   

 

4.3 Urval 

Totalt gav sökningen 281 träffar varav 195 exkluderades i ett första urval utifrån titeln, i det 

andra urvalet lästes abstraktet på de 86 artiklar som återstod. Av dessa 86 artiklar så 

exkluderades 60 stycken, då de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller var dubbletter.  26 

artiklar granskades närmare och lästes i sin helhet, av dessa så exkluderades 18 artiklar då de 

inte uppfyllde inklusionkriterierna. De återstående 8 artiklarna svarade på minst en av 

frågeställningarna och dessa inkluderades. En kompletterande databassökning genomfördes 

då antalet inkluderade artiklar var få. Sökningen utfördes i Amed och Medline på orden using 

the picture exchange communication system (PECS). Dessa sökord valdes då författarna 
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noterade att detta AKK var vanligt förekommande bland tidigare artiklar. Totalt gav denna 

sökning 18 träffar.  5 av dessa artiklar exkluderades i det första urvalet, utifrån titeln. Av de 

13 återstående artiklarna så exkluderades 10 efter att författarna hade läst igenom abstrakten, 

de 3 som kvarstod lästes i sin helhet och inkluderades i studien då de svarade på minst en av 

frågeställningarna. Sammanlagt uppfyllde 11 artiklar inklusionskriterierna och dessa 

användes i litteraturstudien. 

 

 

Tabell 1: Artiklar som inkluderats i litteraturstudien 
Författare Titel Syfte 

 

Drager K et al [20] 

 

The effect of Aided language modeling on 

symbol comprehension and production i 2 

preschoolers with autism 

Att studera vilken effekt 

undervisningsmetoden aided language 

modeling (ALM) har för symbol- och 

uttrycksförståelsen för förskolebarn med 

autism. 

Thunberg G et al 

[21] 

 

Children with autistic spectrum disorders and 

speech-generating devices: Communication in 

different activities at home 

Syfte saknas. 

Frågeställningar 

1. Hur påverkas kommunikationen för barn 

med autismspektrumstörning vid intervention 

med SGD i olika aktiviteter i hemmiljön? 

2. Finns möjligheten att identifiera specifika 

och generella faktorer i de olika aktiviteterna?  

Johnston S et al 

[22] 

 

The use of visual supports in teaching young 

children with autism spectrum disorder to 

initiate interactions 

Att studera effekten av en 

undervisningsstrategi för att lära förskolebarn 

med autismspektrumstörning att använda 

visuellt stöd för att visa på att de vill delta i 

leken. 

Trembath D et al 

[23] 

 

Peer-mediated teaching and augmentative and 

alternative communication for preeschol-aged 

children with autism.  

Att mäta effekten av kamratledd undervisning 

med och utan SGD. Samt om detta 

kommunikationsbeteende kan generaliseras 

till annan aktivitet. 

Kravits T et al [24] 

 

 

Brief report: Increasing communication skills 

for an elementary-aged student with autism 

using the picture exchange communication 

system 

Att undersöka effekterna av hur Picture 

exchange communication system (PECS) 

påverkar den spontana 

kommunikationsförmågan hos en 6-årig flicka 

med autism i hennes hem och skola. 

Ganz J et al [25] 

 

Effects on communicative requesting and 

speech development of the picture exchange 

communication system in children with 

characteristics of autism 

Att undersöka om PECS förbättrar antalet 

talade ord, utvecklar komplexiteten och 

längden på fraserna. Och om PECS minskar 

ordlösa läten hos tre barn med autism och 

begåvningshandikapp. 

Von Tetzchner S et 

al [26] 

 

Acquisition of graphic communication by a 

young girl without comprehension of spoken 

language 

Att beskriva en grafisk kommunikationsåtgärd 

för en flicka med ett begåvningshandikapp 

och autism och som inte utvecklade 

förståelsen av talat språk. 

Ganz J et al [27] 

 

Generalization of a pictorial alternative 

communication system across instructors and 

distance 

Att undersöka om en 12-årig pojke med 

autism kunde generalisera sina färdigheter till 

både nya och främmande vuxna 

kommunikationspartner. Samt se om han 

klarade av detta när de vuxna befann sig nära 

eller på långt avstånd i rummet där pojken 

befann sig.  

Ganz J et al [28] 

 

 

Impact of the picture exchange communication 

system: effects on communication and colleteral 

effects on maladaptive behaviors 

Att undersöka vilken effekt PECS har på 

kommunikation, både användandet av bilder 

och begripliga ord och om det har någon 

effekt på sociala och problembeteenden för tre 

pojkar i förskoleåldern med autism.  
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Charlop-Christy M 

et al [29] 

 

Using the picture exchange communication 

system (PECS) with children with autism: 

assessment of pecs acquistion, speech, social-

communicative behavior and problem behavior 

Att beskriva effekten av PECS, hur mycket 

träning som krävs för att behärska PECS och 

hur barnen utvecklar språket i form av 

spontant och härmande tal, samt hur PECS 

påverkar sociala och problembeteenden. 

Yoder P et al [30] 

 

A randomized comparison of the effect of two 

prelinguistic communication interventions on 

the acquistion of spoken communication in 

preschoolers with asd 

Att jämföra två kommunikationsåtgärder för 

36 förskolebarn med autismspektrumstörning. 

 

4.4 Dataanalys 

Ett analysschema användes för att få en överblick över vilka artiklar som svarade på vilka 

frågeställningar och vilka som på så vis gick att jämföra med varandra i resultatet. Författarna 

drog utifrån detta slutsatser gällande likheter och olikheter i studierna. En kvalitetsgranskning 

utfördes för att se vilken kvalitet de inkluderade studierna hade, kvalitetsgranskningen 

utfördes utifrån en granskningsmall [19].  

 

5. Resultat 

 
5.1 Urval i studierna 

 

5.1.1 Fördelning mellan könen  

I litteraturstudien ingick elva artiklar, sex av dessa studerade enbart pojkar 

[21,22,23,27,28,29], två studerade enbart flickor [24,26] och tre studerade både pojkar och 

flickor i samma studie [20,25,30]. I studierna deltog totalt 51 pojkar (85 %) och 9 flickor (15 

%). Åldersfördelningen hos deltagarna var mellan 1,5 – 12 år och de kommer fortsättningsvis 

i denna litteraturstudie att benämnas barnen. 

 

 

 
Tabell 2: Studiernas design 
Författare 

Land 

År 

Design 

Typ av studie 

 

Urval Deltagare Datainsamlings- 

metod 

Drager Ket al 

USA 

2006 [20] 

Kvantitativ  

Observation 

Utifrån kriterier. 

Framgick ej hur 

de hittade 

deltagarna 

N=2 De observerades i de 

olika faserna, där de 

skulle uppnå vissa 

kriterier för att gå vidare 

till nästa fas 

Thunberg G et 

al 

Sverige 

2007 [21] 

Kvantitativ 

Videoobservation 

Utifrån kriterier. 

Framgick ej hur 

de hittade 

deltagarna 

N=4 Videofilmade barnen 

före och under 

interventionerna 

Johnston S et al 

USA 

2003 [22] 

Kvantitativ 

Observation 

Framgick ej hur 

de hittade 

deltagarna och 

varför de deltog 

N=3 Observerade barnen och 

räknade antalet gånger 

de använde sig av sin 

grafiska symbol och 

verbala ord. 

Trembath D et 

al 

Australien och 

Norge 

2009 [23] 

 

Kvantitativ 

Videobservation 

 

Framgick ej hur 

de hittade 

deltagarna och 

varför de deltog 

N=3 Videofilmade barnen 

under aktiviteterna och 

räknade antalet 

reaktioner från barnen 
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Kravits T et al 

USA 

2002 [24] 

 

 

Kvantitativ 

Observation 

 

 

Framgick ej hur 

de hittade 

deltagaren och 

varför hon deltog 

N=1 Observerade flickans 

beteenden och räknade 

antalet spontana 

kommentarer och 

förfrågningar 

Ganz J et al 

USA 

2004 [25] 

 

Kvantitativ 

Observation och 

videoobservation 

Utifrån kriterier. 

Identifierades 

med hjälp av 

personal i det 

lokala 

skoldistriktet 

N=3 De observerade om 

barnen utförde sina 

handlingar självständigt 

eller ej och hur många 

verbala ord de använde 

sig av. 

Von Tetzchner 

S et al  

Norge 

2004 [26] 

 

Kvantitativ 

Observation 

Deltagaren valdes 

ut då hennes 

skola ingick i ett 

samarbetsprojekt 

För att utveckla 

personalens 

kompetens 

N=1 De registrerade och 

räknade flickans 

användande av grafiska 

symboler och andra 

kommunikations- 

sätt 

Ganz J et al 

USA 

2008 [27] 

Kvantitativ 

Observation 

Framgick ej hur 

de hittade 

deltagaren  

N=1 De räknade antalet rätt 

handlingar som pojken 

genomförde i de olika 

faserna. 

Ganz J et al 

USA 

2009 [28] 

Kvantitativ  

Observation 

Utifrån kriterier. 

Deltagarna 

rekryterades från 

en skola för barn 

med autism 

N=3 De räknade antalet 

variabler som barnet 

använde i varje fas och 

jämförde sedan dessa 

Charlop-Christy 

M et al 

USA 

2002 [29] 

 

Kvantitativ  

Observation och 

videoobservation 

Utifrån kriterier. 

Framgick ej hur 

de hittade 

deltagarna 

N=3 De hade vissa områden 

som de mätte före och 

efter interventionerna 

Yoder P et al 

USA 

2006 [30] 

 

Kvantitativ 

Randomiserat 

grupp experiment 

Observation 

Utifrån kriterier. 

Framgår ej hur de 

hittade deltagarna 

N=36 Mätte korrelationen 

mellan PECS och 

RPMT 

 

 

5.1.2 Kommunikationsnivån hos deltagarna   

Åtta av studierna studerade barn som hade litet eller inget funktionellt tal, det vill säga de 

använde sig av mellan 0-30 talade ord [20,21,23,25,26,27,29,30]. I tre av studierna kunde 

barnen sätta ihop tvåordsmeningar, men dessa var ibland svåra att förstå [22,24,28]. I en av 

dessa studier ingick en pojke som använde sig av mellan fyra till sex ord i meningarna och 

som kunde förstås av både bekanta och obekanta kommunikationspartners [28].   

I två studier studerades barn som inte visade några tecken på att förstå talade ord [25,26], i tre 

studier studerade de barn som visade tecken på att förstå lätta och vissa talade ord [21,27,28]. 

Resterande studier tog inte upp vilken förståelse barnen hade av talat språk 

[20,22,23,24,29,30]. I sex av studierna använde sig barnen av manuella gester, så som att 

peka eller leda en annan person till det föremål de ville ha, istället för, eller som komplement 

för det talade språket [20,21,24,27,28,29]. I två av studierna använde barnen inte manuella 

gester eller symboler för att kommunicera, det framgick inte om de hade förståelse för detta 

[22,23]. I en av studierna framgick det att barnet inte förstod manuella gester och tecken, 

därför använde hon sig inte av dessa [26].  Två av studierna nämnde ingenting om 

användandet av manuella gester och symboler [25,30].  
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Sammanfattningsvis kan sägas att kommunikationsnivån hos flertalet av barn var lågt, de 

förstod inga eller endast lätta talade ord och istället använde en del av barnen sig av manuella 

gester för att kommunicera.   

 

5.2 Upplägg av studierna 

 

5.2.1 Med vem och var skedde kommunikationen? 

Vem barnen kommunicerade med i studierna varierade i olika studier. I åtta av studierna 

kommunicerade barnet med den eller de som ledde studien [20,23,25,26,27,28,29,30], i fyra 

fall kommunicerade barnet med föräldrarna [20,21,24,30]. I fem studier kommunicerade 

barnet med skolpersonalen [20,22,24,26,27] och i två fall kommunicerade barnet med sina 

klasskamrater [23,24]. I tre av dessa studier sker kommunikationen enbart med forskarna 

[25,28,29] och i ett fall enbart med föräldrarna [21]. 

Sju av studierna genomfördes i förskolan eller skolan [20,22,23,25,26,27,28], i Kravits et als 

[24] studie genomfördes interventionerna både i hemmet och i skolan och ytterligare en studie 

genomfördes enbart i hemmet [21]. De två återstående studierna genomfördes på kliniker vid 

två olika universitet [29,30].  

Sammanfattningsvis så var det vanligt att barnen med autism kommunicerade med en vuxen 

person, antingen den som ledde studien, föräldrarna eller skolpersonalen. I få fall 

kommunicerade barnen med sina jämnåriga. Studierna genomfördes oftast i barnens 

skolmiljö.  

 

5.2.2 Vilket AKK använde personerna med autism? 

I Drager et als [20] studie använde barnen med autism Aided language modeling (ALM) där 

symboler användes för att kommunicera och engagera barnet till lek. Två av studierna 

använde Speech-generating device (SGD) [21,23] en talapparat med möjlighet att spela in 

egna ord och meningar som spelades upp då barnet tryckte på motsvarande bild på apparaten 

[21]. Johnston et al [22] använde i sin studie utvalda delar av picture communication system 

(PCS), ett visuellt stöd i form av streckteckningar som var enkelt utformade, ovanför 

teckningen fanns betydelsen eller ordet för teckningen skrivet [22].  

Sex studier använde Picture exchange communication system (PECS) [24,25,27,28,29,30] 

PECS utgår från olika faser där barnet i första fasen fick mycket assistans av en vuxen som 

fysiskt hjälpte dem att räcka över en bild till en annan vuxen för att få det föremål de önskade. 

Längre fram i faserna fick de mindre assistans och fick själva lära sig att leta reda på rätt bild 

och lämplig kommunikationspartner för att kunna få det föremål de önskade. Av studierna 

ovan var det en av dem som även använde sig av Responsive Education and prelinguistic 

milieu teaching (RPMT) som är ett pedagogiskt sätt att lära barn att utveckla sin 

kommunikation och sitt språk [11]. Den första delen består av att lära barnen detta genom 

lekbaserad inlärning med sång, gester, blickar och senare med ord. Den andra delen är att lära 

föräldrarna hur de ska prata med sina barn för att underlätta deras kommunikations- och 

språkutveckling [30]. I Von Tetzchner et als [26] studie användes ett grafiskt 

kommunikationssystem som påminde om PECS, där flickan skulle överlämna en bild för att 

få det föremål hon önskade. 

Sammanfattningsvis så använde barnen sig av olika grafiska AKK med bilder eller symboler 

och det som förekom i flest studier var PECS.   

 

5.3 Effekt av användandet av AKK 
Tre av studierna utvärderade huruvida barnen kunde generalisera de 

kommunikationsfärdigheter de utvecklat inom ramen för studien, i andra sammanhang 

[23,25,27]. Samtliga tre studier visade att någon form av generaliseringsförmåga fanns hos 
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barnen. Två studier visade att barnen generaliserade sina färdigheter till andra situationer och 

aktiviteter där inga instruktioner eller träning hade getts [23,27].  

Två av studierna [25, 27] visade att barnen hade förmåga att kommunicera med andra 

personer än de som ingått i studien. 

 

I två av studierna där de använde sig av ALM eller PECS visade resultaten på en ökad 

symbolförståelse och ett ökat användande hos barnen. De lärde sig att använda sig av och ta 

till sig många olika symboler i kommunikationen med andra. Resultaten visade även att 

barnen kunde upprätthålla de symboler som de lärt sig [20,26]. I en studie [22] där utvalda 

delar från PCS användes visade resultatet på att en symbolisk kommunikation med ett visuellt 

stöd kunde göra så att barnen fick kontakt med sina klasskamrater för att visa att de ville delta 

i lek. I sex av studierna visade resultaten på att det spontana talet hos barnen ökade med hjälp 

av SGD,PECS och RPMT [21,24,25,28,29,30]. I Kravits et als [24] studie så innebar det att 

flickan oftare ställde frågor och inledde kommunikationen med andra. I en av studierna där de 

följde upp en av pojkarna ett år senare, så visade resultatet att hans spontana tal låg på samma 

nivå som vid senaste mätningen som genomfördes i slutet av interventionen [29]. I en studie 

visade resultatet även att det spontana talet stimulerade barnet att härma och imitera sina 

föräldrars tal mer [21].  

 Yoder et al [30] jämförde två grupper där en grupp använde PECS och en grupp använde 

RPMT. Resultatet visade att de barn med autism som hade stort intresse för föremål ökade sitt 

spontantal lättare med hjälp av PECS, medan de med litet intresse för föremål gjorde detta 

lättare med hjälp av RPMT. Tre av studierna visade att barnen ökade antalet ord i sina 

meningar och i och med detta även medellängden på dessa [25,26,29].  

I två av studierna studerades hur barnens beteenden förändrades med hjälp av PECS eller 

SGD [23,29]. Trembath et als [23] studie visade att det fanns en liten ökning av barnens 

kommunikativa beteende under lekbaserade insatser, dessa beteenden grundade sig i den 

reaktion barnet visade upp då den vägledande klasskamraten utförde något i leksituationen. I 

den andra studien visade resultatet att barnens sociala kommunikationsbeteenden, så som att 

ta ögonkontakt med andra, ökade när de använde sig av PECS och även att deras 

problembeteenden, så som utbrott, minskade [29].  

Sammanfattningsvis så ökade flertalet av barnen sin symbolförståelse, sitt spontana tal, samt 

antalet ord [20,21,24,25,26,28,29,30]. I en av studierna visade sig detta genom att flickan 

oftare inledde kommunikationen med andra och ställde frågor [24]. I andra studier så 

förbättrades barnens beteenden [23,29]. 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att inkludera artiklar skrivna mellan 2000-2010, detta för att få med den 

forskning som var aktuell inom området AKK för personer med autism.  

För att få så bred information som möjligt valdes sökorden ut utifrån syftet. Bredden på 

informationen och antalet träffar hade kunnat bli annorlunda med en annan kombination av 

sökord (Bilaga 1). Författarna anser dock att det blev ett varierat urval av artiklar som var 

relevanta för studiens syfte. Som det framkommer av sökmatrisen (Bilaga 1) så har författarna 

inte har använt sig av samma sökord i de olika databaserna, det beror på att författarna såg att 

sökningarna gav liknande artiklar trots att sökorden inte var de samma. Alla artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien visade på ett resultat som beskrev någon effekt av användandet 

av AKK för personer med autism [20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]. Efter att den första 

sökningen var avslutad var antalet artiklar som inkluderades för få, och en kompletterande 

sökning genomfördes. Författarna valde att söka på using the picture exchange 
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communication system (PECS) då författarna noterade att det var ett sökord som gav träffar 

som innehöll relevanta artiklar och som återkom ofta. Det är förklaringen till att PECS var det 

AKK som var vanligast [24,25,27,28,29,30] bland de studier som inkluderades i 

litteraturstudien. PECS är ett AKK som är speciellt utformat för personer med autism [31], 

där de använder sig av ett kommunikationssätt som har en bra effekt för dessa personer [3]. 

Då PECS är det AKK som förekommer i flest studier som inkluderats i denna litteraturstudie 

så kan detta ha påverkat studiens resultat till att visa på en positiv effekt vid användandet av 

AKK.   

 

Den första tanken författarna hade var att göra en litteraturstudie som inkluderade studier på 

både vuxna och barn med autism, författarna fann dock inga studier som tog upp användandet 

av AKK för vuxna med autism. Detta resulterade i att de studier som inkluderades i 

litteraturstudien enbart handlade om barn. Att det inte fanns några studier gjorda på vuxna 

med autism kan ha att göra med att diagnosen ställs redan i tidig ålder. En annan orsak kan 

vara att forskning visar på att det är viktigt att komma igång med träningen så tidigt som 

möjligt innan barnen med autism har utvecklat olika problembeteenden, dessutom är hjärnan 

mer formbar ju yngre barnet är och träningen kan ge bättre resultat [2]. Ytterligare en orsak 

till att studierna inte utförs på vuxna skulle kunna vara att de vuxna personerna har 

feldiagnosisterats med t.ex. psykiska störningar eller psykoser. Anledningen till att de vuxna 

personerna kan ha feldiagnosisterats är att det har skett en förändring i synen på autism sedan 

1970-talet, innan dess så ansågs dessa personer ha någon typ av psykisk störning [1].   

 

Ett av inklusionskriterierna i litteraturstudien var att artiklarna tilläts vara både kvantitativa 

och kvalitativa. Av de studier som sedan inkluderades i litteraturstudien så var alla artiklarna 

kvantitativa. Att det ser ut på detta vis kan ha att göra med att det är lättare att observera 

personer med autism genom att studera deras beteenden än att de själva ska förmedla det de 

tänker och känner kring denna situation. Alla studier utom en [30] som inkluderades i 

litteraturstudien var fallstudier, den studie som skiljde sig från mängden utfördes som ett 

randomiserat grupp experiment (RCT). Överlag såg författarna att det var ovanligt med 

studier utförda på annat sätt än som fallstudier, detta styrks av det som står skrivet i Preston D 

et als [31]. studie, där forskarna i sitt resultat beskriver att de endast fått 3 träffar på RCT 

studier. En av anledningarna till att det finns så få RCT-studier kan vara att forskningen inom 

detta område är tämligen ny och att studierna då utförs som fallstudier för att skapa sig en 

grund för att senare kunna utföra studier med fler deltagare. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det är svårt att generalisera och dra slutsatser 

utifrån denna litteraturstudies resultat när deltagarna är så få och att det därför kan vara svårt 

att använda den data som framkommer i studiens resultat till andra personer med autism. 

 

Författarna till denna litteraturstudie anser att de uppnått syftet med studien vilket var att 

beskriva alternativ och kompletterande kommunikation för personer med autism. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

I de elva studier som ingick i denna litteraturstudie så deltog 85% pojkar och 15% flickor. I 

hela populationen förekommer autism 3-4 gånger oftare hos pojkar än hos flickor [9], vilket 

kan vara en av anledningar till att det är fler pojkar som deltar i studierna. En annan orsak kan 

vara att flickor med autism oftare ligger på en låg begåvningsnivå [11] och att det då kan vara 

svårare att delta i studierna. Barnen i de inkluderade studierna var mellan 1,5 -12 år och så 

som författarna till denna litteraturstudie tidigare har nämnt så är det viktigt att barnen börja 

lära sig AKK i tidig ålder då hjärnan är mer formbar samt att träningen börjar innan barnen 
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med autism har utvecklat några problembeteenden [2]. Detta kan vara ytterligare en anledning 

till att de inkluderade studierna utförs på barn. 

 

Flertalet av barnen i studierna hade ett litet eller inget funktionellt tal och i de studier där de 

tog upp förståelsen av ord, så förstod barnen inga, eller få och lätta talade ord 

[20,21,23,25,26,27,29,30]. Att barn med litet eller inget funktionellt tal deltar i studier ser ut 

att vara vanligt förekommande, vilket även beskrivs i Schlosser et als [32] litteraturstudie, där 

de flesta deltagarna låg på denna nivå.  Detta kan tolkas som att forskarna väljer att utföra 

studierna på barn med litet eller inget funktionellt tal för att det tydligt går att se en effekt vid 

användandet av AKK. Om studierna hade utförts på de barn med autism som har ett 

någorlunda fungerande kommunikationssätt så hade effekterna kanske inte varit lika 

utmärkande och tydliga. Dock har inte författarna av denna litteraturstudie hittat några belägg 

för detta, utan det är enbart författarnas egen tolkning.  

 

Vid granskning av kvaliteten av studierna så var det en av studierna [30] som inkluderades i 

litteraturstudien uppnådde bra kvalitet bl.a. beskrivs det tydligt att studien har blivit godkänd 

av en forskningsetisk nämnd och att deltagarna fått lämna samtycke om att delta i studien.  De 

resterande studierna uppnådde endast en medelmåttig kvalitet, detta för att det saknas 

beskrivning inom vissa av områdena som är viktiga att ha utfört och beskrivit för att uppnå en 

bra kvalitet. Vad som var bristfälligt beskrivet varierade mellan studierna och det var ingen av 

studierna som hade brist inom alla områden, så författarna av denna litteraturstudie anser att 

kvaliteten på studierna var tillräckligt god för att ge ett tillförlitligt resultat.  

I flertalet av studierna är det otydligt beskrivet hur forskarna gått tillväga vid urvalet av 

deltagarna. Detta kan bero på att forskarna valt ut de barn med autism som forskarna ansåg 

hade förmågan att utveckla sin kommunikation och som inte tidigare blivit hjälpta av de 

interventioner de deltagit i. Därmed kan det tolkas som att forskarna har exkluderat de barn 

med autism som haft en bättre förmåga att kommunicera från början och de barn som 

forskarna ansåg inte hade någon potential att utveckla sin kommunikation. Hur urvalet av 

deltagare har utförts kan ha påverkat hur resultaten blivit i de studier som inkluderades i 

litteraturstudien. Hade forskarna studerat barn med autism som inte hade potential att utveckla 

sin kommunikation så hade kanske inte resultaten visat på en lika positiv effekt vid 

användandet av AKK.   

 

Alla studierna som inkluderades i denna litteraturstudie använde sig av någon typ av grafisk 

AKK med bilder och symboler, det AKK som förekom mest i studierna var PECS. Att barnen 

ökade sin kommunikationsförmåga med hjälp av dessa AKK visar på att de kan förstå tecken 

och grafiska symboler. Detta ligger i linje med det som står skrivet i litteraturen där Heister 

Trygg et al [3] beskriver att personer med autism har lätt att använda sig av grafiska symboler 

för att kommunicera.  

 

Barnen i de inkluderade studierna använde sig av manuella gester så som att peka, gestikulera 

eller leda en annan person till de föremål de ville ha [20,21,24,27,28,29]. Att barnen 

kommunicerade på detta sätt kan bero på att de saknade förmågan att kommunicera med hjälp 

av det talade ordet och därmed försökte hitta ett sätt att komplettera för detta. Detta kan tolkas 

som att barnen med autism var intresserade av och ville ha kontakt med andra för att få sina 

behov tillfredsställda.  

I de studier som ingick i litteraturstudien så visade resultaten att när barnen använde sig av 

AKK så ökade de flesta sin symbolförståelse, sitt spontana tal, antalet ord och längden på 

meningarna [20,21,24,25,26,28,29,30]. I en av studierna så visade resultatet att flickan oftare 

tog kontakt genom att ställa frågor och inleda kommunikationen med andra [24]. I andra 



16 

 

studier så blev barnens beteenden bättre efter att de lärt sig kommunicera med AKK, de fick 

t.ex. inte utbrott lika ofta och lärde sig hur de skulle bete sig bättre i sociala situationer 

[23,29]. Detta kan tolkas som att när barnen fick tillgång till ett AKK så fick de ett sätt att 

förmedla och uttrycka sina behov på och att det blev lättare för dem att göra sig förstådda, 

förstå och få en reaktion från andra. Detta styrks av det som står skrivet i litteraturen [2] om 

problembeteenden, där det beskrivs att dessa beteenden kan vara ett sätt för barn med autism 

att försöka kommunicera med sin omgivning. När barnen med autism får en bättre 

språkförmåga så behöver de inte använda sig av dessa problembeteenden för att få kontakt 

med andra och kommunikationen förbättras [2].  

 

Då barnens förmåga att använda sina nya kunskaper i andra situationer studerades så visade 

resultaten att barnen klarade av att byta både kommunikationspartner och kommunicera i 

andra situationer än de som de tränat i [23,25,27]. Detta styrks av resultatet i Preston et als 

[31] litteraturstudie där flertalet av artiklarna tar upp en positiv utveckling av barnens 

generalisering, endast ett fåtal av studierna visade på att det inte fanns någon förbättring 

gällande barnens generalisering [31]. Dock var Preston et als [31] litteraturstudie en 

sammanfattning av artiklar som endast studerade effekten av användandet av PECS och kan 

därför inte jämföras fullt ut med denna litteraturstudie. Å andra sidan skriver Heister Trygg et 

al [3] att barn med autism har svårt att generalisera sina kunskaper till andra situationer och 

kommunikationspartner.  Av alla de studier som inkluderades i litteraturstudien, så utfördes 

alla utom en [24] på enbart en plats, t.ex. enbart i skolan eller i hemmet och barnen 

kommunicerade endast med ett fåtal kommunikationspartners. Då studierna enbart utförs på 

en plats så innebär det att om barnen med autism inte kan generalisera dessa kunskaper till 

andra sammanhang så finns det fortfarande delar av barnens vardag som kan bli lidande då de 

inte har ett sätt att kommunicera på i dessa situationer. För att hjälpa barnen att få lättare att 

generalisera sina kunskaper så är det viktigt att alla personer i barnens omgivning deltar i 

träningen med AKK, t.ex. att både skolpersonal och föräldrar använder samma sätt att 

kommunicera på och att de är överens om hur de lär ut detta till barnet. Personer i 

omgivningen är en viktig del i användandet av AKK, det är deras förmåga att tolka signaler 

eller symboler [3], som avgör hur kommunikationen kommer att fungera mellan personen 

med autism och dennes kommunikationspartner.  

 

7. Slutsats 
Av de studier som inkluderades i denna litteraturstudie var alla utom en [30] fallstudier där 

forskarna oftast studerade barn med litet eller inget funktionellt tal [20,21,23,25,26,27,29,30] 

och att deltagarna oftast var pojkar [20,21,22,23,25,27,28,29,30]. Flertalet av dessa studier 

genomfördes i barnens skolmiljö [20,22,23,24,25,26,27,28] och i alla studier utom två [23,24] 

kommunicerade barnen med autism med vuxna personer. Samtliga studier använde sig av 

grafiska AKK, och PECS var det mest förekommande [24,25,27,28,29,30]. Resultaten som 

beskrivs i studierna visar på att barn med autism kan utveckla sin kommunikationsförmåga 

med hjälp av olika AKK [20,21,24,25,26,28,29,30].  I ett litet antal av studierna beskriver de 

ett positivt resultat gällande barnens förmåga att generalisera sina färdigheter till andra 

aktiviteter och kommunikationspartners [23,25,27].   

 

Slutsatsen författarna drar av denna litteraturstudie är att det är svårt att generalisera resultaten 

till andra personer då det saknas forskning på grupper med större deltagarantal och med 

deltagare med mer varierande kommunikationsnivå. Då uppgifter från litteraturen och 

resultaten i studierna går isär gällande förmågan att generalisera hos barn med autism så kan 

detta var ett område som kräver vidare forskning.  
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