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Sign Intervention on a Day Center 

The Number of Signs Used by Individuals with Down’s Syndrome and Staff 

Abstract 

Manual signs are an augmentative and alternative communication mode which enables and 

facilitates communication for persons with impairments in speech, language and hearing. There 

are different ways of teaching signs to persons with intellectual disabilities. One of them is milieu 

teaching, which is a method where the teaching takes place in natural settings. This method has 

proven to give good results in generalization and maintenance. Teaching signs to staff in groups 

has been shown to be effective. The purpose of the present study was to investigate whether sign 

intervention affected the number of signs and the number of different signs, used by two persons 

with Down’s syndrome and eleven staff on a day center. The study was carried out as a single-

subject design. A sign intervention was conducted at the day center with the two participants 

with Down’s syndrome. They were educated individually with a procedure inspired by milieu 

teaching. When the intervention with the two participants was terminated, the staff was educated 

in a group format. The number of signs and the number of different signs used by the two 

participants with Down’s syndrome and the staff were registered. The sign intervention with the 

two participants led to an increased use of signs for one of them and the sign intervention with 

the staff led to an increased use of signs for the staff together with one of the participants. The 

main reason for why the sign intervention was effective for one of the two participants with 

Down’s syndrome and for one group of staff, but not for the other participant or the other group 

of staff, seems to be that the participants use of signs had an impact on each other. One of the 

participants with Down’s syndrome and one group of staff seems to have had a positive impact 

on each others use of signs. The intervention also seems to have been too short and therefore 

has not given effect for all of the participants. 
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Sammanfattning 

Tecken som AKK, TAKK, är ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt. TAKK 

kan användas av personer med nedsättningar i tal, språk och hörsel för att underlätta eller 

möjliggöra kommunikation. Det finns olika sätt att lära ut tecken till personer med mental 

funktionsnedsättning. Ett sätt är milieu teaching, som är en metod där inlärning av tecken sker i 

naturliga situationer. Denna metod har visat på goda resultat vad gäller generalisering till andra 

personer och situationer och att behålla inlärda förmågor. Ett effektivt sätt att lära ut tecken till 

personal har visats vara i grupp. Syftet i föreliggande uppsats var att undersöka huruvida 

intervention med TAKK påverkade antal tecken och antal olika tecken använda av brukare 

respektive personal på en daglig verksamhet. En single-subject design användes där två brukare 

med Downs syndrom och elva personal deltog. En TAKK-intervention utfördes först 

individuellt med brukarna, med ett tillvägagångssätt inspirerat av milieu teaching. Intervention 

utfördes sedan med personalen i grupp. Antal tecken och antal olika tecken använda av brukare 

respektive personal registrerades. Teckeninterventionen med brukarna gav ett ökat 

teckenanvändande av en av brukarna och teckeninterventionen med personalen gav ett ökat 

teckenanvändande av personalen med en av brukarna. Huvudorsaken till varför interventionen 

gav effekt för en av brukarna och för den ena gruppen av personal, men inte för den andra 

brukaren eller den andra gruppen av personal antas vara att brukarnas och personalens 

teckenanvändande inverkat på varandra. Den ena brukaren och den ena gruppen av personal 

verkar ha haft en positiv inverkan på varandra vad gäller teckenanvändandet. Interventionen 

anses även ha varit för kort och därför inte gett effekt för samtliga deltagare.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, tecken, TAKK, TSS, Downs 

syndrom, utvecklingsstörning, daglig verksamhet, inlärning av tecken, milieu teaching, incidental 
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Förord 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till all personal och alla brukare på den dagliga verksamhet 

studien utfördes på. Tack för all tid ni tagit er och att ni varit så hjälpsamma och flexibla – ni har 

gjort vår studie möjlig! Tack också för att ni varit så glada och tillmötesgående. Vi kände oss 

välkomna från första stund och det var mycket roligt och lärorikt för oss att spendera tiden hos 

er.  

 

Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till vår handledare Catharina Karlsson Foo för all hjälp 

under uppsatsarbetet. Tack för det goda samarbetet och för att du suttit långa stunder med oss 

och klurat på vad som egentligen är ett tecken. Du har alltid varit tillgänglig för våra frågor och 

tagit dig tid när vi mest behövde det – tack för det!  

 

Slutligen skulle vi också vilja tacka Janna Ferreira, som under det inledande skedet var vår 

handledare. Tack för dina inspirerande idéer till utformningen av uppsatsen och hjälp med 

uppstartandet av uppsatsen.  

 

 

 

 

Linköping, maj 2011 

Sandra Berntsson och Karin Svemer 
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Inledning 

Människor, med eller utan funktionsnedsättning, strävar efter att kommunicera (Reichle, 1997; 

Toth, 2009). Vuxna personer med mental funktionsnedsättning kan ha svårigheter att 

kommunicera och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) kan då underlätta 

eller möjliggöra kommunikation för många av dem  (Light & Drager, 2007; Romski, Sevcik & 

Pate, 1988). Tecken som AKK (TAKK) är ett hjälpmedelsoberoende AKK-sätt där man tecknar 

och talar samtidigt. Jämfört med tal har det visat sig att tillägnande av TAKK går snabbare och 

resulterar i mer fullständigt tillägnande för barn med utvecklingsstörning eller autism (Barrera & 

Sulzer-Azaroff, 1983; Kahn, 1981; Sisson & Barrett, 1984). Det finns olika metoder för att lära ut 

tecken. Didaktisk träning har gett goda resultat men har brister i att få personerna att generalisera 

till andra situationer och personer samt att få dem att behålla de inlärda förmågorna (Paul, 2008). 

Milieu teaching har däremot visat på goda resultat gällande detta (Warren & Kaiser, 1986). 

 

Trots att både AKK och TAKK visats förbättra kommunikationen för vuxna personer med 

funktionsnedsättning får de inte alltid tillgång till de insatser de behöver (Hamm & Mirenda, 

2006; Stancliffe et al., 2010).  

Bakgrund 

Utvecklingsstörning, Downs syndrom och autismspektrumstörning  

Funktionsnedsättning innebär att en person, på grund av förvärvade eller medfödda  

hörselmässiga, rörelsemässiga eller intelligensmässiga skador/sjukdomar, inte kan göra saker som 

de flesta personer kan (Gustafson & Molander, 1995). Utvecklingsstörning är ett uttryck för en 

heterogen grupp av funktionsnedsättningar och tillstånd som medför kognitiv begränsning 

(McDermott, Durkin, Schupf & Stein, 2007). Ett sätt att definiera utvecklingsstörning är att testa 

intelligenskvoten (IQ), där ett resultat under 70 innebär utvecklingsstörning (Gustafson & 

Molander, 1995). Ofta innebär utvecklingsstörning även att personen ska ha begränsning av 

adaptivt beteende och begränsningarna, både vad gäller intellektuell och adaptiv förmåga, ska ha 

uppkommit före 18 års ålder (McDermott et al., 2007). Det finns olika grader av 

utvecklingsstörning och indelning sker därför i mild, måttlig och grav (McDermott et al., 2007). 

Nedsättningar av tal och språk i olika grad är vanligt (Gerenser & Forman, 2007).  
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Downs syndrom, som beror på en avvikelse på kromosom 21 (Gerlai, 2000), är den vanligaste 

genetiska orsaken till utvecklingsstörning (Roberts, Price & Malkin, 2007). Även om variationen 

är stor inom diagnosen har personer med Downs syndrom alltid någon grad av 

utvecklingsstörning och det är vanligt med en nedsatt språkförmåga (Roberts et al., 2007) samt 

talförmåga (Dodd & Thompson, 2001). Nedsättningarna i tal och språk kan vara av fonologisk 

art eller bestå av svårigheter med motorisk kontroll av talapparaten, liknande apraxi (Cleland, 

Wood, Hardcastle, Wishart & Timmins, 2010). Även nedsättningar i syntax är vanligt (Roberts et 

al., 2007). Några få procent av de personer som har Downs syndrom har även diagnosen 

autismspektrumstörning (Hepburn, Philofsky, Fidler & Rogers, 2008). Detta kännetecknas av en 

heterogen typ av störningar med de gemensamma särdragen nedsatta sociala relationer, nedsatt 

språk och kommunikation, samt repetitiva beteenden eller ett smalt spektrum av intressen (Miles, 

McCathren, Stichter & Shinawi, 2010). Diagnoserna inom autismspektrumet är autism, Aspergers 

syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning (Autism- och Aspergerförbundet, u.å.). 

Autistiska drag, som inte är någon egen diagnos utan endast en komplettering till andra 

diagnoser, är när en person har en begränsad förmåga till sociala relationer, språk och 

kommunikation samt repetitiva beteenden eller ett smalt spektrum av intressen, men inte 

uppfyller kriterierna för någon av diagnoserna inom autismspektrumet (Autism- och 

Aspergerförbundet, u.å.).  

 

Alternativ och kompletterande kommunikation  

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, definieras enligt American Speech-

Language-Hearing Association (2002, ss. 2) som “…a set of procedures and processes by which 

an individual's communication skills (i.e., production as well as comprehension) can be 

maximized for functional and effective communication”. AKK kan möjliggöra kommunikation 

samt leda till en mer effektiv kommunikation och utveckling av språkförmågor hos personer med 

utvecklingsstörning (Fey et al., 2006; Light & Drager, 2007; Romski et al., 1988) och 

autismspektrumstörningar (Thunberg, 2007). AKK-intervention har dessutom visats ge ökad 

talproduktion hos personer med utvecklingsstörning eller autism (Millar, Light & Schlosser, 

2006). Hos AKK-användare fann Hamm och Mirenda (2006) ett starkt samband mellan 

självskattad livskvalitet och skattning av hur nöjda AKK-användarna var med sin 

kommunikation. Många personer med funktionsnedsättning får inte tillgång till det AKK-sätt de 

skulle behöva (Hamm & Mirenda, 2006; Stancliffe et al., 2010) och detta menar McNaughton och 
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Bryen (2007) delvis kan bero på bristande kunskap hos personal om att AKK-interventioner kan 

leda till förbättrad livskvalitet hos personer med funktionsnedsättning. 

 

Kommunikation är en dynamisk process som kräver deltagande av minst två personer 

(Blackstone, Williams & Wilkins, 2007). Förståelse uppnås gemensamt genom en rad strategier, 

till exempel tal, gester, tecken och ansiktsuttryck. Personer omkring en AKK-användare är viktiga 

som stöd i kommunikationen (Collier, McGhie-Richmond & Self, 2010) och studier har visat att 

vuxna som använder AKK får ökade möjligheter att kommunicera då samtalspartnern lärt sig 

interaktionsstrategier och fått öva dem praktiskt (Calculator & Luchko, 1983; Light, Dattilo, 

English, Gutierrez & Hartz, 1992; McNaughton & Light, 1989). AKK-användare har visats 

kommunicera på olika sätt med olika kommunikationspartners, till exempel genom att variera 

ämne, strategier och kommunikationssätt (Blackstone et al., 2007). AKK-användare tar dock ofta 

en mer passiv roll i interaktion och har ofta en roll som respondent (Light, Collier & Parnes, 

1985). 

 

Thunberg (2007) fann att AKK-intervention påverkade kommunikationen hos barn med 

autismspektrumstörningar på olika sätt i olika situationer. Detta gällde till exempel roll i 

turtagning, kommunikationseffektivitet och kommunikationssätt. De roller personer har i en 

aktivitet, och strukturen på situationen, verkar ha en inverkan på resultatet av AKK-

interventionen. Redan existerande roller och strukturer förefaller inte förändras under en 

intervention (Thunberg, 2007).  

 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation  

Enligt Heister Trygg (2010) är Tecken som AKK, TAKK, ett av de begrepp som används för att 

benämna teckenbaserad kommunikation. Andra begrepp som ofta används synonymt är Tecken 

Som Stöd (TSS), teckenkommunikation och Tecken Till Tal (TTT). Fortsättningsvis kommer 

begreppet TAKK användas i uppsatsen. TAKK är ett hjälpmedelsoberoende AKK-sätt, vilket 

innebär att det inte behövs något fysiskt hjälpmedel; det är endast den egna kroppen som 

används (Von Tetzchner & Martinsen, 2000). Von Tetzchner och Martinsen (2000) skriver vidare 

att många av tecknen i TAKK är lånade tecken från teckenspråket, men att TAKK och 

teckenspråk skiljer sig åt på flera punkter. TAKK är ett stöd till talet då man, till skillnad från 

teckenspråk, tecknar och talar samtidigt. Det är endast de viktigaste orden i en mening som 

tecknas. Vidare följer TAKK svenskans talspråksgrammatik, medan teckenspråk har egen 
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grammatik. Enligt Heister Trygg (2010) används TAKK både av brukaren för att underlätta för 

denne att utrycka sig och av personer i hans/hennes omgivning, för att underlätta brukarens 

förståelse.  

 

Heister Trygg (2010) menar vidare att TAKK kan vara lättare att utföra än tal eftersom det är 

lättare att styra finmotoriken i händerna än finmotoriken i talapparaten. Det kan också vara 

lättare att förstå TAKK jämfört med tal eftersom tecken är visuella och stannar kvar längre i 

rummet medan ljudet från tal försvinner snabbt. Förståelsen underlättas också därför att tecknen 

ofta liknar det som de betyder, samt därför att endast de viktigaste orden i en mening tecknas och 

personen får därför hjälp att förstå vad som är viktigast i det som sägs (Heister Trygg, 2010). 

Även taltempot blir långsammare, vilket underlättar förståelsen (Wilbur & Peterson, 1998). Det 

finns andra AKK-sätt som är mer bestående i tid än TAKK, till exempel bliss (Luftig & Bersani, 

1988). Hjälpmedelsberoende AKK måste dock finnas tillhands, vilket kan vara besvärligt 

(Spencer, 2008).  

 

Enligt ett flertal forskare (bl.a. Faw, Reid, Schepis, Fitzgerald och Welty, 1981, Rudd, Grove och 

Pring, 2007, Sommer, Whitman och Keogh, 1988, Bonvillian och Nelson, 1976 och 

Konstantareas, Oxman och Webster, 1977) har TAKK visats ge positiva effekter för 

kommunikationen hos personer med utvecklingsstörning, Downs syndrom och autism. Vidare 

har TAKK visats ge ökad talproduktion hos personer med utvecklingsstörning eller autism 

(Kahn, 1981; Konstantareas et al., 1977; Sisson & Barrett, 1984). Luftig (1982) fann i sin 

reviewartikel att teckeninlärning kan reducera socialt oönskat beteende hos personer med 

utvecklingsstörning, vilket författaren menar beror på att de för första gången kan uttrycka sig 

språkligt. Då barn med autism börjar använda tecken minskar självstimulerande beteende, såsom 

stereotypt stirrande, att gunga/vagga med kroppen och andra stereotypa beteenden (Carr & 

Kologinsky, 1983).  

 

Tecken kan vara motoriskt svåra att producera för vissa personer med funktionsnedsättning (Seal 

& Bonvillian, 1997; Spencer, 2008). Personer med autism har visat på stora individuella skillnader 

vad gäller antal tecken de producerade och hur korrekt tecknen utfördes (Seal & Bonvillian, 

1997). Många gjorde fel när de producerade tecknen, oftast vad gällde handform och rörelse.  
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Inlärning av tecken  

Personer med Downs syndrom är generellt bättre på visuospatialt arbetsminne än på verbalt 

arbetsminne (Lanfranchi, Caretti, Spanò & Cornoldi, 2009). Detta skulle kunna motivera 

användandet av TAKK för dessa personer. Van der Molen, Van Luit, Jongmans och Van der 

Molen (2007) har visat att barn med mild utvecklingsstörning har flera brister i arbetsminnet. 

Dessa brister finns bland annat i den fonologiska lagringen vilket kan ge betydande konsekvenser 

vid inlärning.   

 

Antal tecken som lärts ut till personer med utvecklingsstörning har varierat. Undervisningstakten 

till personer med utvecklingsstörning har med metoden milieu teaching (en naturalistisk metod, 

för utförligare beskrivning se sidan 9)  varit 3-7 sessioner/tecken (Miller, Collins & Hemmeter, 

2002; Schuebel & Lalli, 1992). Vid användandet av didaktiska metoder (för utförligare 

beskrivning se sidan 6) har utlärningstakten varit 1-3 sessioner/tecken (Clarke, Remington & 

Light, 1988; Remington & Clarke, 1993a, 1993b), 4-10 sessioner/tecken (Faw et al., 1981; 

Goodman & Remington, 1993; Palmer, Collins & Schuster, 1999) eller  4-30 sessioner/tecken 

(Carr, Binkoff, Kologinsky & Eddy, 1978). Till personal har utlärningstakten varit 0,09-0,12 

sessioner/tecken, det vill säga cirka 8-11 tecken per session (Faw et al., 1981; Fitzgerald et al., 

1984).  

 

Clarke, Remington och Light (1986) fann att barn med utvecklingsstörning snabbare lärde in 

tecken som motsvarade för dem kända ord, det vill säga att de fanns i det passiva ordförrådet, än 

tecken som motsvarade okända ord. Det mest avgörande för hur snabbt personen tillägnar sig 

tecknet är enligt Duker och Morsink (1984) hur användbart tecknet är för individen. Palmer et al. 

(1999) skriver att det är viktigt att tecken väljs som är relevanta för personen att lära sig, och som 

kan införlivas i dagliga aktiviteter och rutiner.  

 

Hur konkret betydelsen av tecknet är samt graden av translucency (hur relaterat tecknets utseende 

är till dess innebörd) påverkar inlärningen av enskilda tecken för personer som inte tidigare mött 

tecken (Luftig, 1983) och för personer med grav utvecklingsstörning (Luftig, 1982). Möjligheten 

att lära sig tecken för personer med grav utvecklingsstörning kan öka om hänsyn tas till variabler 

som translucency, nivå av innebördens abstraktion/konkretion, funktionalitet (hur användbart 

tecknet är) och ordfrekvens (hur vanligt ordet är). Vidare menar Luftig (1982) att det är lättare att 

lära sig ett tecken med hög translucency och hög nivå av konkretion, än tvärtom. Vad som anses 
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som konkret och hög translucency kan dock variera med ålder, erfarenhet och kultur (Brown, 

1978).  

 

Kaiser och Hester (1994) fann att hos barn med nedsättningar i språk, och med bland annat 

Downs syndrom eller autism, kom de positiva effekterna av en intervention gradvis eller sent 

under en interventionsperiod. De menar därför att en intervention inte får vara för kort om den 

ska ha en inverkan på den expressiva språkanvändningen. 

 

Teckenintervention med brukare 

Många olika sätt  har använts för att lära ut tecken till personer med utvecklingsstörning, Downs 

syndrom och autism, nedan följer ett antal olika metoder och tillvägagångssätt.   

 

Didaktisk intervention 

Didaktisk intervention innebär att den som lär ut styr situationen och ger direkta instruktioner 

samt på förhand har bestämt vad som ska läras in. Belöning och många repetitioner används för 

att befästa det som ska läras in (Paul, 2008; Rogers, 2006) och träning fortgår tills personen utför 

målresponsen (Paul, 2008). 

Benämning 

Ett sätt att, genom didaktiska metoder, lära ut tecken till barn med utvecklingsstörning (Clarke et 

al., 1986; Clarke et al., 1988; Remington & Clarke, 1983) och ungdomar med autism (Carr et al., 

1978) är att få dem att benämna bilder eller föremål i strukturerade en-till-en-situationer. Då detta 

sätt använts har en kombination av modellering eller imitation av tecknen, fysisk prompting (att 

personens händer guidas, exempelvis sätts i tecknets startposition), gradvis borttagning av 

prompting, stimulus rotation (att inlärning av nya tecken blandas med de tidigare inlärda tecknen, 

så att personen lär sig att diskriminera mellan tecknen) samt belöning använts (Carr et al., 1978; 

Clarke et al., 1986; Clarke et al., 1988; Remington & Clarke, 1983). För att lära barn med autism 

att impressivt diskriminera mellan tecken användes av Carr och Dores (1981) samma procedur 

med skillnaden att barnet istället skulle peka på rätt föremål. För att underlätta generaliseringen av 

tecknandet till andra mer naturliga kontexter, föreslår författarna att träningen kompletteras med 

teckenträning i olika situationer där tecken naturligt används (Carr et al., 1978).  
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Utföra en begäran 

Enligt Goodman och Remington (1993) går inlärning av expressivt tecknande snabbare hos barn 

med grav utvecklingsstörning om tecknen lärs in som en begäran (det vill säga att barnet får det 

objekt som han/hon precis tecknat) än om tecknen lärs in genom benämning och är ospecifikt 

förstärkta (att barnet får ett annat objekt än det han/hon precis benämnt). Att lära in tecken som 

en begäran har även visats vara effektivt hos små barn med typisk utveckling, eller hos barn med 

Downs syndrom, som inte utvecklat något tal (Thompson, McKerchar & Dancho, 2004; 

Thompson, Cotnoir-Bichelman, McKerchar, Tate & Dancho, 2007).  

 

Carr och Kologinsky (1983) visade att spontant tecknande hos barn med autism, som inte 

spontant använde de tecken de kunde, kan läras in genom att den som lär ut gör ett tecken (t.ex. 

för en ätbar belöning) som prompting och sedan inväntar att barnet ska imitera. När barnet 

imiterar får han/hon den ätbara belöningen, och den som lär ut tittar på barnet och väntar på att 

han/hon ska göra tecknet igen. Varje gång barnet tecknar det specifika tecknet ges belöningen. 

Carr och Kologinsky (1983) visade med denna metod på generalisering till andra situationer och 

personer än de som var involverade i träningen.  

 

Personal lär ut och är förebilder  

Konstantareas et al. (1977) fann att barn utan tal, med autism eller andra mentala 

funktionsnedsättningar, ökade sin förmåga att kommunicera då personalen började teckna med 

dem i vardagliga situationer samt uppmuntrade dem att imitera tecknen. Fysisk prompting 

användes, som sedan gradvis togs bort. Barnen började använda fler tecken, blev mer medvetna 

om den sociala omgivningen kring dem och fick en förbättrad ögonkontakt (Konstantareas et al., 

1977).  

 

Grove och Dockrell (2000) fann att barn med måttlig utvecklingsstörning ofta har svårigheter att 

gå vidare från att endast använda ett tecken per yttrande. En orsak skulle kunna vara att det 

saknas förebilder i omgivningen som använder fler tecken per yttrande. Om personer i barnets 

närvaro använde fler tecken skulle barnet motiveras att producera fler tecken per yttrande (Grove 

& Dockrell, 2000).   

 

Att personal lär personer med grav utvecklingsstörning tecken har visats leda till att personerna 

börjar använda tecken, och att de fortsätter teckna upp till minst elva månader efter utbildningen 
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(Faw et al., 1981). Träningen i Faw et al. (1981) var didaktisk, men personalen uppmanades också 

att teckna i vardagliga situationer. Generalisering av tecknandet skedde till personer som inte varit 

involverade i träningen, vilket författarna ansåg bero på att det var flera olika personer ur 

personalen involverade i träningen. Teckenanvändningen ökade dock inte i ostrukturerade 

interaktioner (exempelvis fritid). Författarna föreslog därför att incidental teaching (en 

naturalistisk interventionsmetod, för en utförligare beskrivning se sidan 9) skulle kunna användas 

för att underlätta generalisering till andra situationer (Faw et al., 1981). Att lära ut tecken i olika 

miljöer, som liknar de vardagliga miljöer som brukarna normalt vistas i, kan medföra att de 

tecknar även under ostrukturerade aktiviteter (Handleman, 1979).  

  

Didaktiska metoder eller naturalistiska metoder 

Väldigt strukturerade behavioristiska metoder (didaktisk träning), har brister när det gäller att 

behålla inlärda förmågor och kunskaper samt att generalisera till andra situationer och personer 

(Paul, 2008; Warren & Kaiser, 1986). Paul (2008) föreslår därför att dessa kompletteras med 

metoder som är naturalistiska och mindre styrda av samtalspartnern för att öka de 

kommunikativa initiativen och för att överföra kunskaperna till nya situationer och 

samtalspartners. Farmer-Dougan (1994) menar att användandet av onaturliga belöningar, som till 

exempel att få något som inte är direkt kopplat till en handling, också innebär svårigheter att 

vidmakthålla kunskapen då träningen upphör.  

 

Naturalistiska kommunikationsinterventioner innebär att kommunikations- och språkförmågor 

lärs in i personens naturliga miljö (Warren & Kaiser, 1986). Att de är effektiva, beror enligt 

Rogers (2006) på att fokus ligger på kommunikationsförmågor som är användbara i alla 

situationer (t.ex. initiering av kommunikation), att de sociala funktionerna betonas genom att 

inlärning sker i naturliga situationer och att dessa metoder bygger på motivation hos personen. 

Rogers (2006) menar även att den naturliga belöningen är en orsak till att naturalistiska metoder 

är effektiva. Belöningen blir starkare eftersom målet och därmed också belöningen är valt av 

personen själv, vilket ökar chanserna till inlärning.  

 

Johnson och Bolstad (1974) anser att det vid användandet av naturalistiska metoder är viktigt att 

vara medveten om att en förändring, såsom att nya/obekanta personer kommer och observerar, 

medför en reaktion hos den observerade och att denna reaktion sedan gradvis anpassas. De 

skriver vidare att personlighet kan påverka hur berörd någon blir av att bli observerad. 
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Milieu teaching  

Milieu teaching är en naturalistisk kommunikationsintervention som har använts i flertalet studier 

(bl.a. Warren, McQuarter och Rogers-Warren, 1984, Matson, Sevin, Box och Francis, 1993 och 

Farmer-Dougan, 1994), mestadels för att utveckla avsiktlig kommunikation för barn med 

språkförsening eller utvecklingsstörning, men den har även använts för vuxna personer med 

utvecklingsstörning. Med milieu teaching lärs målstrukturer in i naturliga situationer, vilket visat 

på generalisering till andra situationer och personer (Halle et al., 1979; Warren, Gazdag, Bambara 

& Jones, 1994; Warren & Kaiser, 1986) samt att kunskaperna kvarstår över tid (Farmer-Dougan, 

1994; Kroeger & Nelson, 2006; Matson et al., 1993; Warren et al., 1984). Vidare är milieu 

teaching ett paraplybegrepp till bland annat följande metoder: incidental teaching, mand-model 

och time delay.  

Incidental teaching 

Incidental teaching innebär att naturliga situationer som inträffar frekvent och naturligt i 

personens miljö utnyttjas (Farmer-Dougan, 1994; Hart & Risley, 1968, 1974, 1975, 1980). Det är 

inte samtalspartnern utan personen själv som initierar interaktionen. Miljön arrangeras på så sätt 

att personen uppmuntras att kommunicera, till exempel genom att be om hjälp för att nå ett 

omtyckt föremål som placerats på en hög hylla. Incidental teaching utförs enligt Hart och Risley 

(1975) på följande sätt: när personen visar intresse för föremålet (eller en viss aktivitet) genom att 

till exempel sträcka sig efter det, ges en sekvens av ökande specifik prompting för att få personen 

att göra den av samtalspartnern, på förhand bestämda målresponsen (t.ex. att teckna ”boll”). 

Promptingen börjar med att samtalspartnern flyttar sig närmare personen, skapar ögonkontakt 

och tittar med en frågande uppsyn på denne (en icke-verbal ledtråd). Om personen inte svarar 

inom några sekunder presenteras en verbal ledtråd, som till exempel en fråga (”vad vill du ha?”), 

och om personen fortfarande inte svarar modellerar samtalspartnern målresponsen (tecknar 

’boll’). Samtalspartnern kan även explicit be personen göra målresponsen (säger till personen: 

”teckna ’boll’”). De kommunikativa försöken och användandet av målresponsen belönas genom 

uppmärksamhet och tillgång till det objekt eller den aktivitet personen kommunicerar att 

han/hon vill ha eller göra. Incidental teaching-interaktionerna ska vara korta och bekväma för 

personen. Målet med incidental teaching är att personen spontant ska använda målresponsen 

(Farmer-Dougan, 1994; Hart & Risley, 1965, 1974, 1975, 1980; Schepis et al., 1982).  

 

Incidental teaching, eller modifierade former av incidental teaching, har gett positiva resultat vid 

utvecklandet av avsiktlig kommunikation (som t.ex. att begära ett föremål) för vuxna personer 



 

10 

 

med måttlig till grav utvecklingsstörning eller autism (Farmer-Dougan, 1994) samt ökning av den 

verbala produktionen hos ett barn med Downs syndrom och autism (Kroeger & Nelson, 2006). 

Studier av Schepis et al. (1982) samt Schuebel och Lalli (1992) har även visat positiva resultat med 

denna metod då personal lärde vuxna personer med utvecklingsstörning tecken. Träningen 

införlivades i de dagliga interaktionerna med brukarna. Personalen i studien av Schepis et al. 

(1982) uppgav att interventionen varit användbar och att den inte störde alternativt minimalt 

störde deras vårdande arbetsuppgifter. Ett konsekvent resultat av incidental teaching är att 

förändringarna kvarstår efter borttagande av intervention och att generalisering sker till andra 

situationer och personer (Farmer-Dougan, 1994). Metoder som incidental teaching gör enligt 

Schuebel och Lalli (1992) att personer med utvecklingsstörning kan delta mer i aktiviteter i det 

dagliga livet. 

Mand-model 

Till skillnad från  incidental teaching, som börjar med en icke-verbal ledtråd, hoppar metoden 

mand-model över detta steg och börjar istället med en verbal ledtråd genom att en öppen fråga 

(mand) ställs. Om personen svarar med målformen ges positiv verbal feedback och 

uppmärksamheten från samtalspartnern eller aktiviteten fortsätter (Warren et al., 1984). Om 

personen inte svarar på frågorna ges verbal modellering av det önskade svaret (Warren et al., 

1984). Om personen imiterar modellen  ges positiv verbal feedback och aktiviteten fortsätter; om 

personen inte imiterar väntar samtalspartnern och ger en öppen fråga vid ett annat lämpligt 

tillfälle i aktiviteten (Warren et al., 1984). Mand-model har visats ge ökad verbalisering och 

initiering av tal hos barn med språkförsening (Warren et al., 1984), samt gett positiva resultat vid 

inlärning av språkljud hos barn (Hawkins & Schuster, 2007). Metoden har även använts för att 

lära barn att göra verbala begäranden (Mobayed et al., 2000).  

Time delay 

Time delay innebär enligt Halle, Marshall och Spradlin (1979) att en fördröjning används (genom 

att vänta ett visst antal sekunder innan t.ex. det föremål som personen vill ha ges) för att elicitera 

målresponsen. Under fördröjningen tittar samtalspartnern förväntansfullt på personen. Fungerar 

inte fördröjningen direkt läggs modellering av den önskade responsen till. Om personen inte 

imiterat efter ett visst antal sekunder (t.ex. 15 sekunder) modelleras den önskade responsen igen. 

Om personen inte imiterar denna gång heller utförs efter 15 sekunder, en tredje och sista modell. 

Personen ges då ytterligare 15 sekunder att imitera, innan personen får föremålet som han/hon 

vill ha (Halle et al., 1979). Halle et al. (1979) menar att time delay är en enkel, men kraftfull, 
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metod för att genom manipulering av omgivningen öka möjligheterna för verbala svar hos barn 

med utvecklingsstörning. Time-delay visade sig vara effektivt för att lära barn med autism och 

utvecklingsstörning att själva initiera tal (Matson et al., 1993). Metoden har även använts med gott 

resultat för att lära vuxna med måttlig till grav utvecklingsstörning utan tal att initiera användning 

av tecken (Miller et al., 2002). Miller et al. (2002) föreslår att träning borde utföras av flera olika 

personer för att underlätta generalisering till andra än de involverade i träningen.  

 

Teckenintervention med personal  

Chadwick och Jolliffe (2008) menar att medvetenheten om tecken kan öka genom utbildning, för 

personal som arbetar med vuxna med utvecklingsstörning, men att det är svårare att få 

personalen att faktiskt öka sitt teckenanvändande. Att därför utbilda personal på dagliga 

verksamheter i grupp kan vara bättre än individuell utbildning, som ett medel för att öka 

användningen av tecken. Chadwick och Jolliffe (2008) använde verbala instruktioner, 

modellering, praktisk övning och verbal feedback. De använde också en bärbar prompt (ett 

papper med fotografier på tecken med skrivna förklaringar till utförandet), för att påminna 

personalen om tecknen, vilket visade sig effektivt.   

 

En liknande metod har visats vara effektiv för att snabbt lära ut tecken till personal som arbetar 

med personer med utvecklingsstörning (Fitzgerald et al., 1984). Metoden innebar utöver verbala 

instruktioner, modellering, praktisk övning och verbal feedback att de tidigare inlärda tecknen 

repeterades. Det gavs även ut ett häfte (likt den bärbara prompt beskriven av Chadwick och 

Jolliffe, 2008), men som också innehöll skriftlig information om hur viktigt det var att teckna med 

brukarna. Såväl utbildning endast i grupp, som utbildning i grupp och individuellt, visades vara 

effektivt. Gruppträningen utfördes vid två eller fyra tillfällen, och var totalt cirka två timmar lång. 

Personalen ökade också teckenanvändandet i interaktionen med brukarna på boendet (Fitzgerald 

et al., 1984).  

 

Det kan finnas en individuell variation i hur personal blir påverkade av instruktioner i AKK och i 

hur mycket de tar till sig (Light et al., 1992). Författarna föreslår orsaker som utbildningsnivå, hur 

länge de känt personen som använder AKK och hur relationen till personen som använder AKK 

ser ut.  
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Många studier som gjorts om TAKK-intervention handlar om barn med funktionsnedsättning. 

Då vuxna personer med funktionsnedsättning som använder AKK inte alltid får tillgång till 

insatser de behöver, behövs mer forskning på detta område som belyser effekten av intervention 

med denna brukargrupp. Det är därför intressant att undersöka effekten av TAKK-intervention 

med vuxna personer.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida intervention med Tecken som AKK 

(TAKK) påverkade antal tecken använda av brukare respektive personal på en daglig verksamhet. 

Frågeställningarna var: 

 Används fler tecken, eller fler olika tecken, av brukare respektive personal efter 

intervention i TAKK med både brukare och personal jämfört med innan all intervention?  

 Används fler tecken, eller fler olika tecken, av brukare respektive personal efter 

intervention i TAKK med både brukare och personal jämfört med när intervention i 

TAKK endast skett med brukarna?  

Metod 

Deltagare och urval 

Deltagarna utgjordes av två brukare samt elva personal på en daglig verksamhet i en mellanstor 

stad i Sverige. Den dagliga verksamheten valdes genom bekvämlighetsprincipen. Urvalet av 

deltagare bland brukarna gjordes i samråd med personalen. Inklusionskriterier för brukarna var 

att de skulle vara över 18 år, ha en funktionsnedsättning men ha tillräcklig handmotorik för att 

kunna göra förståeliga tecken. Vidare skulle de arbeta på den utvalda verksamheten samt ha så 

pass nedsatt tal- och/eller språkförmåga att de av uppsatsförfattarna och personalen informellt 

bedömdes ha behov av TAKK. De deltagande brukarna, som i uppsatsen tilldelats namnen 

Kristian och Tobias, hade Downs syndrom och var båda män  i  20-årsåldern. Tobias hade även 

autistiska drag. Kristian producerade inga verbala ord, utan endast vokaliseringar och enstaka 

protoord. Tobias hade en begränsad verbal produktion, men använde ord, ofta tillsammans med 

tecken. Båda brukarna använde TAKK dagligen innan studien påbörjades, men ingen testning av 

deras expressiva eller impressiva teckenförråd gjordes av uppsatsförfattarna. Inklusionskriteriet 

för personalen var endast att de skulle arbeta på den utvalda dagliga verksamheten; all personal 

erbjöds därmed att delta i studien. Personalen tecknade före studien påbörjades och det noterades 
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en variation dem emellan, men inte heller för personalen gjordes någon testning av deras 

expressiva eller impressiva teckenförråd.  

 

Design 

En single-subject design valdes för studien, där deltagarna var sina egna kontroller (brukarna som 

individer och personalen som två grupper). En brukare filmades tillsammans med en ur 

personalen i en vardaglig situation i ett stängt rum på den dagliga verksamheten. Vem av 

personalen som filmades tillsammans med brukarna varierade, totalt var det åtta personer (fyra 

olika med Tobias och fem olika med Kristian). Vissa personer i personalen ingick i båda 

grupperna. Personalen filmades från en till elva gånger. Den personal som filmades tillsammans 

med Kristian benämns i fortsättningen ”personal med Kristian” och den personal som filmades 

tillsammans med Tobias ”personal med Tobias”. De tecken som användes av brukare respektive 

personal registrerades (med vilket menas att tecken som användes skrevs ner) och räknades. 

Situationerna som filmades bestod av att antingen baka, klistra eller duka och varje film utgjorde 

en mätpunkt.  

 

Baslinjen bestod av tre mätpunkter (mätpunkt 1-3), se figur 1, det vill säga att filmning gjordes 

vid tre tillfällen. Efter baslinjen följde en interventionsperiod i TAKK som utfördes individuellt 

med brukarna, vid tre tillfällen med en mätpunkt efter varje tillfälle (mätpunkt 4-6). Efter denna 

interventionsperiod med brukarna ägde ytterligare två mätpunkter rum (mätpunkt 7-8). Mätpunkt 

6-8 utgör tillsammans postbrukarintervention. TAKK-intervention med personalen utfördes 

sedan i grupp, vid tre tillfällen för varje person, med en mätpunkt efter varje tillfälle (mätpunkt 9-

11). Efter denna interventionsperiod med personalen ägde ytterligare två mätpunkter rum 

(mätpunkt 12-13).  Mätpunkt 11-13 utgör tillsammans postintervention. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tidslinje över studien. Siffrorna står för mätpunkterna, IB = intervention med brukare, IP = 

intervention med personal.  

Baslinje Postbrukarintervention Postintervention 

7 veckor 
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En film (mätpunkt 10) för Kristian, blev inte filmad vid rätt tillfälle (på grund av förhållanden på 

den dagliga verksamheten som uppsatsförfattarna inte kunde styra). Personalen som blev filmad 

hade endast gått interventionstillfälle ett och filmen/mätpunkten räknas därför som ytterligare en 

mätpunkt efter interventionstillfälle ett och räknas inte alls som mätpunkt efter 

interventionstillfälle två.  

 

Filmning/mätpunkt 

De situationer som filmades, det vill säga bakning, klistring (bilder klistrades in i en bok som ett 

schema över nästkommande vecka) eller dukning, utgjorde mätpunkterna. Kristian filmades vid 

bakning och klistring och Tobias filmades vid bakning och dukning. Valet av situationer 

bestämdes innan påbörjandet av studien i samråd med personalen. Ingen av situationerna var ny 

för brukarna men bakningssituationen var konstruerad för studien. Den andra situationen, 

klistring respektive dukning, ingick redan i deras schema. Situationerna filmades i 15 minuter 

vardera (såsom i Hancock och Kaiser, 2002 och Thunberg, 2007) och filmningen utfördes av 

författarna. Filmning skedde två dagar i veckan vardera för de två brukarna med personal. Det 

var samma dagar och tider varje vecka, med ett undantag på grund av att en av brukarna var sjuk 

vid ett tillfälle. 

 

Procedur  

Förarbete 

Informations- och samtyckesbrev skickades till verksamhetschef via mail, därefter kontaktades 

verksamheten för ett besök då informations- och samtyckesbrev lämnades ut till personal och 

skickades till god man (se bilaga 1-3). Personalen kände inte till syftet med studien för att i största 

möjliga mån förhindra påverkan på resultatet. Informationen de fick av uppsatsförfattarna var att 

studien handlade om kommunikation samt att en teckenintervention skulle utföras. Ett 

informationsbrev till brukarna med enklare ord, kortare meningar, större text samt mindre 

informationsmängd, gavs till personalen som förklarade innebörden för brukaren (se bilaga 4).  

 

Vid val av tecken samt antal tecken som skulle läras ut till brukarna vägdes förslag från den 

personal som var den inledande kontakten på den dagliga verksamheten, och som arbetat med 

brukarna en längre tid, in tillsammans med uppsatsförfattarnas uppfattning av vad brukarna hade 

för behov av tecken i sin vardag. Dessa tecken noterades under baslinjemätningarna. Tecken som 



 

15 

 

av uppsatsförfattarna ansågs vara generella valdes; tecknen var med andra ord inte specifika för 

en viss situation. Sex av de sju utlärda tecknen var samma för de båda brukarna, ”varm”, ”kall”, 

”var” (frågeordet), ”mer”, ”roligt” och ”tråkigt”. Tecken valdes som uppsatsförfattarna inte sett 

brukarna göra. Vid urvalet av det sjunde tecknet lärdes ”hjälp” ut till Kristian och ”slut” till 

Tobias (då uppsatsförfattarna sett Kristian utföra tecknet ”slut” och Tobias ”hjälp”). Tecknen 

valdes också med hänsyn till hur svåra de var att utföra motoriskt, vilket visats ha betydelse vid 

inlärning av tecken (Seal & Bonvillian, 1997). Totalt lärdes 67 tecken ut till personalen. Vid 

urvalet av tecken för interventionen med personalen tillfrågades några slumpvis utvalda personer 

ur personalen muntligt, om önskemål om vilka tecken de skulle vilja lära sig. Dessa önskemål 

vägdes samman med de tecken som uppsatsförfattarna under baslinjemätningarna ansåg vara 

användbara för personalen i verksamheten. 

 

Intervention med brukare 

Interventionen med brukarna utfördes vid tre tillfällen under två veckors tid, och det var två till 

fem dagar mellan varje interventionstillfälle. Interventionen var individuell och ägde rum under 

aktiviteter som de normalt deltog i, vilket kunde vara att diska, rita, duka, klistra i bok samt äta. 

En av uppsatsförfattarna höll i interventionstillfället och deltog därmed i den aktivitet som pågick 

på den dagliga verksamheten. Vem av uppsatsförfattarna som höll i tillfällena varierade för 

brukarna; två interventionstillfällen var med en av uppsatsförfattarna och ett tillfälle med den 

andra. Förfarandet valdes då det i flera studier (Faw et al., 1981; Konstantareas et al., 1977; 

Schepis et al., 1982) varit olika personer som utfört teckeninterventionen vilket Faw et al. (1981) 

och Miller et al. (2002) menar kan underlätta generalisering till andra personer.  

 

Metoden som användes för att lära ut tecknen till brukarna var inspirerad av milieu teaching och 

då främst incidental teaching. Varje tillfälle varade cirka två timmar och under dessa utfördes flera 

korta milieu teaching-sessioner. Miljön arrangerades så att tecknande med de valda tecknen 

uppmuntrades, till exempel genom att lägga undan ett föremål som brukaren vanligtvis ställde 

fram, för att elicitera tecknet ”var”. Prompting gavs som var icke-verbal (t.ex. att skapa 

ögonkontakt) och verbal (t.ex. ”vill du ha mer?” för att elicitera tecknet ”mer”). Modellering av 

tecknet utfördes samt att brukaren explicit ombads att teckna. De valda tecknen användes även så 

frekvent som möjligt av uppsatsförfattarna i brukarnas närhet. Ett exempel på hur milieu 

teaching och prompting användes under interventionen var att uppsatsförfattaren endast hällde 

upp lite vatten i ett glas. Brukaren visade med kroppsspråk att han ville ha mer och 
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uppsatsförfattaren frågade då ”vill du ha mer?” och tecknade samtidigt ”mer”. Om respons 

uteblev hällde uppsatsförfattaren endast upp lite igen, tittade förväntansfullt på brukaren och 

väntade på att han skulle teckna ”mer”. Om inte detta inträffade så modellerade 

uppsatsförfattaren tecknet igen och sade samtidigt ”teckna ’mer’”. Då interventionstillfällena  

genomfördes i vardagliga aktiviteter förekom det även att andra tecken, utöver de valda, användes 

till brukarna exempelvis då saker i omgivningen kommenterades.  

 

Vid första interventionstillfället presenterades fem tecken för brukarna (”varm”, ”kall”, ”var”, 

”mer”, ”roligt”) och vid det andra tillfället lärdes de fem tecknen ut samt ytterligare ett tecken 

(”tråkigt”). Vid det tredje tillfället lärdes de sex tidigare tecknen ut samt ytterligare ett tecken, 

tecknet för ”hjälp” till Kristian och tecknet för ”slut” till Tobias. Träning av de första tecknen 

och det sjätte samt sjunde tecknet blandades vid interventionstillfällena då denna metod använts i 

tidigare studier (Carr et al., 1978; Clarke et al., 1988; Remington & Clarke, 1983).  

 

Intervention med personal 

Interventionen med personalen utfördes i grupp (två till fem personer) vid tre tillfällen för varje 

person. Vid ett tillfälle utfördes intervention med en ur personalen ensam. Uppsatsförfattarna 

höll tillsammans i varje interventionstillfälle som varade cirka 30 minuter. Interventionen bestod 

av teoretisk information om kommunikation och TAKK, praktisk träning av tecken samt 

utdelning av teckenmaterial. Tillvägagångssättet inspirerades av Fitzgerald et al. (1984). De olika 

interventionstillfällena hade olika teman och cirka 20 tecken lärdes ut varje gång.  

 

Tillfälle ett inleddes med kort teoretisk information och efter detta modellerade 

uppsatsförfattarna tecknen som var utvalda för det tillfället och personalen imiterade. Under hela 

tillfället fördes en diskussion kring tecknen och kring tips på hur de skulle kunna minnas dem. 

Därefter följde en praktisk övning med de utvalda tecknen, bestående av lucktext, lotto eller 

rollspel. I slutet av varje interventionstillfälle uppmanades personalen att välja tre tecken de lärt 

sig som de skulle fokusera extra mycket på och försöka använda i interaktionen med brukarna 

fram till nästa interventionstillfälle. Tillfälle två och tre inleddes med repetition av fyra tecken från 

föregående tillfälle. Uppsatsförfattarna frågade då ”Hur gjorde man tecknet för …?” och ”Vad 

betydde detta tecknet?”. I övrigt följde tillfälle två och tre samma tillvägagångssätt som tillfälle ett. 
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De tre interventionstillfällena med personalen ägde rum under två veckors tid. All personal kunde 

inte delta i interventionen samtidigt. Interventionstillfälle ett utfördes därför vid olika tillfällen för 

personerna ur personalgruppen och likadant var det med interventionstillfälle två och tre, men 

den personal som filmades med en brukare hade alltid gått rätt antal interventionstillfällen innan 

filmningen (med ett undantag, mätpunkt 10 för Kristian). Samtliga interventionsomgångar (ett, 

två och tre) gavs tre gånger vardera. Då olika personal deltog i interventionen vid olika tillfällen, 

blev det också olika många dagar mellan interventionstillfällena för personerna och det var en 

variation på en till sju dagar. 

 

Material  

Inget specifikt material användes vid interventionen med brukarna, endast det som fanns med i 

de naturliga situationerna. I samband med interventionen med personalen lämnades material ut 

till verksamheten. Materialet bestod av ett träningsmaterial med tecken samt två häften med 

fotografier som föreställde en av uppsatsförfattarna när hon gjorde olika tecken med en 

förklarande text till utförandet av varje tecken (för exempel, se bilaga 5). De två häftena bestod av 

cirka 90 tecken vardera inom följande teman: mat/matlagning, känslor, kommunikation, mängd, 

tidsord, frågeord och småord. I häftena fanns även information om var personalen kunde hitta 

olika digitala teckenlexikon och spel- och träningsmaterial med tecken. De teckenlexikon som 

användes var ett i bokform (Andersson, Lindström & Mattsson, 2006) och resterande i digital 

form (European Sign Language Center, 2010; Mindglowing Design, 2011; Stockholms 

Universitet, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk, 2011; Sveriges Dövas 

Riksförbund, 1998; Sveriges Utbildningsradio, u.å.). Som inspelningsutrustning användes en 

videokamera, SONY handycam DCR-SR35E, med stativ.  

 

Analysmetod och statistiska beräkningar 

I varje film användes de 10 sista minuterna, av totalt 15 minuter, för analys där tecken utförda av 

brukare respektive personal registrerades och räknades (såsom i Hancock och Kaiser, 2002 där 10 

av de 15 minuterna användes). Anledningen till att de fem första minuterna togs bort var att 

deltagarna skulle hinna starta aktiviteten samt vänja sig vid kameran. I vissa fall tog inte 

aktiviteten 15 minuter men då räknades fortfarande de 10 sista minuterna, med skillnaden att det 

blev mindre än 5 minuter som togs bort innan analysen startade.  
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Tecken räknades i föreliggande uppsats som ett tecken då det kunnat hittas i något av de använda 

teckenlexikonen. I de fall då tecknen inte utfördes korrekt räknades det som ett tecken då det 

gick att härleda från det korrekt utförda tecknet, men två av tre faktorer hos tecknen (det vill säga 

något av följande: handform, rörelse och position)  skulle vara korrekta, eller nästintill korrekt 

utförda, för att tecknet skulle räknas.  

 

Gester räknades inte som tecken. Inte heller tecknen för ”visa” och ”hämta” räknades, då det 

ofta kan vara svårt att särskilja dem från gester. Även pekningar uteslöts av samma anledning 

samt på grund av att pekningar kan användas istället för tecken. Pekningar för ”jag” och ”du” 

inkluderades dock, eftersom de är tydligare pekningar än andra. Sammansatta tecken (exempelvis 

”dagcenter”) räknades som ett tecken och inte som två tecken. Tecknade bokstäver räknades som 

tecken och om fler bokstäver tecknades i följd som stod för en innebörd så räknades det som ett 

tecken. Om ett tecken gjordes flera gånger efter varandra räknades det endast som flera tecken då 

personen släppte handform och position mellan tecknen. Om ett tecken påbörjades men inte 

slutfördes räknades inte det tecknet. Då det i filmerna inte gick att se hela teckenutförandet, 

räknades det som ett tecken endast då det gick att se så mycket av tecknet (t.ex. rörelse och plats) 

att det skulle räknats som ett tecken även om det som inte gick att se (t.ex. handform) skulle vara 

fel.  

 

Deskriptiv statistik   

Medelvärden beräknades för antal tecken samt antal olika tecken använda av brukare respektive 

personal vid baslinjen (mätpunkt 1-3), postbrukarintervention (mätpunkt 6-8) samt 

postintervention (mätpunkt 11-13). Medelvärden för baslinjen jämfördes med medelvärden för 

postintervention och medelvärdesdifferenserna beräknades. Medelvärden för 

postbrukarintervention jämfördes med medelvärden för postintervention och 

medelvärdesdifferenserna beräknades. Detta gjordes för Kristian, personal med Kristian, Tobias 

och personal med Tobias. 

 

Inter- och intrabedömarreliabilitet 

Interbeömarreliabilitet beräknades genom att uppsatsförfattarnas handledare (som hade 

erfarenhet av teckenspråk) registrerade tecken från filmerna, enligt de uppsatta kriterierna, på 16 

% av materialet. Överrensstämmelse mellan uppsatsförfattarnas registrering och handledarens 

registrering beräknades med formeln nedan. Interbedömarreliabiliteten beräknades till 70 %.  
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Gemensamt registrerade tecken 

Totala antalet registrerade tecken av uppsatsförfattarna & handledaren 

 

Intrabedömarreliabilitet beräknades på 16 % av materialet. Överrensstämmelse mellan 

uppsatsförfattarnas gemensamma registrering vid ett tillfälle och uppsatsförfattarnas 

gemensamma registrering fyra veckor senare beräknades med formeln nedan. 

Intrabedömarreliabiliteten beräknades till 92 %.  

 

Gemensamt registrerade tecken vid de två tillfällena 

Totala antalet registrerade tecken vid de två tillfällena 

 

När det gällde interbedömarreliabiliteten fanns det inget mönster för vem av handledaren eller 

uppsatsförfattarna som registrerade flest respektive minst antal tecken. Likadant var det för 

intrabedömarreliabiliteten, det fanns inget mönster för vilken av gångerna som flest respektive 

minst antal tecken registrerades av uppsatsförfattarna. 

 

Etiska överväganden 

Informationsbreven till brukarna anpassades och de fick därmed inte tillgång till samma 

information som de övriga, men det ansågs viktigare att de förstod helheten istället för att de 

skulle få tillgång till all information utan att kunna ta den till sig (se bilaga 4). Situationerna 

filmades då en brukare och en personal var ensamma i ett stängt rum (tillsammans med en av 

uppsatsförfattarna som filmade), för att undvika att andra än dessa skulle synas eller höras i 

filmen. Personer som inte samtyckt till att delta i studien, men trots detta syntes eller hördes i 

filmen, analyserades inte och filmen visades inte och kommer inte att visas för andra än personer 

involverade i forskning. Endast personuppgifter som namn, ålder, kön och i brukarnas fall 

diagnos registrerades. Verksamheten och deltagarna (brukarna och personalen) avidentifierades i 

uppsatsen. 

Resultat 

Resultatet är uppdelat efter deltagarna.  För varje deltagare behandlas först frågeställning ett, som 

handlar om jämförelsen mellan postintervention och baslinjen och sedan frågeställning två, som 

handlar om jämförelsen mellan postintervention  och postbrukarintervention. 

X 100 

X 100 
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Kristian 

Kristian använde fler tecken postintervention jämfört med under baslinjen, se figur 2 (mätpunkt 

11-13 jämfört med 1-3) och tabell 1. Då de två situationerna jämförs för sig syns dock att han 

inte använde fler tecken, se tabell 1. Kristian använde fler olika tecken postintervention jämfört 

med under baslinjen, se figur 2 (mätpunkt 11-13 jämfört med 1-3) och tabell 1. Då de två 

situationerna jämförs för sig syns att han använde fler olika tecken i klistringssituationen men inte 

i bakningssituationen, se tabell 1. I figur 2 syns att ungefär varannan mätpunkt ligger relativt högt 

och varannan relativt lågt. De som ligger högt är klistringssituationerna (mätpunkt 2, 4, 6, 8, 9, 11, 

13) och de som ligger lågt är bakningssituationerna (mätpunkt 1, 3, 5, 7, 10, 12).  

 

Kristian använde inte fler tecken eller fler olika tecken postintervention jämfört med 

postbrukarintervention, se figur 2 (mätpunkt 11-13 jämfört med 6-8) och tabell 1. Då de två 

situationerna jämförs för sig syns att han använde fler tecken och fler olika tecken i 

bakningssituationen men inte i klistringssituationen, se tabell 1.  

 

 

 

Figur 2. Antal tecken och antal olika tecken producerade av Kristian vid de olika mätpunkterna. Mätpunkt 1-3 är 

baslinjen och de streckade linjerna indikerar när intervention startar med först brukare och sedan personal. De tre 

interventionstillfällena med brukarna ägde rum innan respektive mätpunkt 4, 5, 6 och interventionstillfällena med 

personalen ägde rum innan respektive mätpunkt 9, 10, 11.  

 

  

 

 

 

Baslinje 

KRISTIAN 

MÄTPUNKT 
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Tabell 1 

Medelvärden och medelvärdesdifferenser uttryckt i antal använda tecken av Kristian. I första raden jämförs postintervention (mätpunkt 

11-13) med baslinjen (mätpunkt 1-3), genom att medelvärdet för postintervention subtraheras med medelvärdet för baslinjen. I andra 

raden jämförs postintervention (mätpunkt 11-13) med postbrukarintervention (mätpunkt 6-8), genom att medelvärdet för 

postintervention subtraheras med medelvärdet för postbrukarintervention. De fetstilade medelvärdesdifferenserna markerar en ökning 

 Antal tecken Antal olika tecken 

Båda 

situationerna 

Baka                Klistra Båda 

situationerna 

Baka Klistra 

Postint. - 

baslinjen 

27-21 = 6  4-7 = -3  38-49 = -11  17-10 = 7  
 

4-4 = 0 24-23 = 1  

Postint. -

postbrukarint. 

27-35 = -8  4-1 = 3 38-52 = -14  17-20 = -3  4-1 = 3  24-29 = -5 

 

 

Personal med Kristian 

Personal med Kristian använde fler tecken postintervention jämfört med under baslinjen, se figur 

3 (mätpunkt 11-13 jämfört med 1-3) och tabell 2. Då de två situationerna jämförs för sig syns att 

de inte använde fler tecken i någon av situationerna, se tabell 2. Personal med Kristian använde 

fler olika tecken postintervention jämfört med under baslinjen, se figur 3 (mätpunkt 11-13 jämfört 

med 1-3) och tabell 2. Då de två situationerna jämförs för sig syns att de använde fler olika tecken 

i klistringssituationen men inte i bakningssituationen, se tabell 2. I figur 3 syns att ungefär 

varannan mätpunkt ligger relativt högt och varannan relativt lågt. De som ligger högt är 

klistringssituationerna (mätpunkt 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13) och de som ligger lågt är 

bakningssituationerna (mätpunkt 1, 3, 5, 7, 10, 12). 

 

Personal med Kristian använde inte fler tecken eller fler olika tecken postintervention jämfört 

med postbrukarintervention, se figur 3 (mätpunkt 11-13 jämfört med 6-8) och tabell 2. Då de två 

situationerna jämförs för sig syns dock att de använde fler olika tecken i klistringssituationen, se 

tabell 2.   
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Figur 3. Antal tecken och antal olika tecken producerade av personal med Kristian vid de olika mätpunkterna. 

Mätpunkt 1-3 är baslinjen och de streckade linjerna indikerar när intervention startar med först brukare och sedan 

personal. De tre interventionstillfällena med brukarna ägde rum innan respektive mätpunkt 4, 5, 6 och 

interventionstillfällena med personalen ägde rum innan respektive mätpunkt 9, 10, 11.  

 

 

Tabell 2 

Medelvärden och medelvärdesdifferenser uttryckt i antal använda tecken av personal med Kristian. I första raden jämförs postintervention 

(mätpunkt 11-13) med baslinjen (mätpunkt 1-3), genom att medelvärdet för postintervention subtraheras med medelvärdet för baslinjen. 

I andra raden jämförs postintervention (mätpunkt 11-13) med postbrukarintervention (mätpunkt 6-8), genom att medelvärdet för 

postintervention subtraheras med medelvärdet för postbrukarintervention. De fetstilade medelvärdesdifferenserna markerar en ökning 

 Antal tecken Antal olika tecken 

Båda 

situationerna 

Baka                Klistra Båda 

situationerna 

Baka Klistra 

Postint. - 

baslinjen 

63-54 = 9  30-42 = -12  80-80 = 0  38-27 = 11 
 

18-22 = -4 49-38 = 11  

Postint. -

postbrukarint. 

63-71 = -8  30-53 = -23 80-81 = -1  38-40 = -2 18-31 = -13  49-45 = 4 

 

 

Tobias 

Tobias använde fler tecken postintervention jämfört med under baslinjen, se figur 4 (mätpunkt 

11-13 jämfört med 1-3) och tabell 3, vilket stämmer även då de olika situationerna jämförs för sig. 

Tobias använde fler olika tecken postintervention jämfört med under baslinjen, se figur 4 

(mätpunkt 11-13 jämfört med 1-3) och tabell 3. Då de två situationerna jämförs för sig syns att 

Baslinje 

PERSONAL MED KRISTIAN 

MÄTPUNKT 
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han använde fler olika tecken i bakningssituationen men inte i dukningssituationen, se tabell 3. 

När det gäller samtliga mätpunkter användes oftast fler tecken och fler olika tecken av Tobias i 

dukningssituationen (mätpunkt 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12) än i bakningssituationen (mätpunkt 2, 5, 7, 9, 

11, 13), se figur 2.  

 

Tobias använde inte fler tecken eller fler olika tecken postintervention jämfört med 

postbrukarintervention, se figur 4 (mätpunkt 11-13 jämfört med 6-8) och tabell 3, vilket stämmer 

även då situationerna jämförs för sig. Ett extremvärde kan noteras på mätpunkt 8, se figur 4. Då 

extremvärdet utesluts och endast medelvärdesdifferensen för mätpunkt 6 och 7 jämförs med 

medelvärdesdifferensen för mätpunkt 11-13, blir resultatet för de båda situationerna istället en 

ökning för antal tecken (med 2 tecken) men inte för antal olika tecken (ingen förändring).  

 

 

 

Figur 4. Antal tecken och antal olika tecken producerade av Tobias vid de olika mätpunkterna. Mätpunkt 1-3 är 

baslinjen och de streckade linjerna indikerar när intervention startar med först brukare och sedan personal. De tre 

interventionstillfällena med brukarna ägde rum innan respektive mätpunkt 4, 5, 6 och interventionstillfällena med 

personalen ägde rum innan respektive mätpunkt 9, 10, 11.  
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Tabell 3 

Medelvärden och medelvärdesdifferenser uttryckt i antal använda tecken av Tobias. I första raden jämförs postintervention (mätpunkt 11-

13) med baslinjen (mätpunkt 1-3), genom att medelvärdet för postintervention subtraheras med medelvärdet för baslinjen. I andra raden 

jämförs postintervention (mätpunkt 11-13) med postbrukarintervention (mätpunkt 6-8), genom att medelvärdet för postintervention 

subtraheras med medelvärdet för postbrukarintervention. De fetstilade medelvärdesdifferenserna markerar en ökning 

 Antal tecken Antal olika tecken 

Båda 

situationerna 

Baka                Duka Båda 

situationerna 

Baka Duka 

Postint. - 

baslinjen 

11-8 = 3  10-3 = 7  13-11 = 2  7-6 = 1 
 

6-2 = 4 8-8 = 0  

Postint. -

postbrukarint. 

11-20 = -9 10-10 = 0 13-26 = -13  7-12 = -5 6-7 = -1  8-15 = -7 

 

 

Personal med Tobias 

Personal med Tobias använde fler tecken och fler olika tecken postintervention jämfört med 

under baslinjen, se figur 5 (mätpunkt 11-13 jämfört med 1-3) och tabell 4, vilket stämmer även då 

situationerna jämförs för sig. När det gäller samtliga mätpunkter användes oftast fler tecken och 

fler olika tecken av personal med Tobias i dukningssituationen (mätpunkt 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12) än i 

bakningssituationen (mätpunkt 2, 5, 7, 9, 11, 13), se figur 5. 

 

Personal med Tobias använde fler tecken och fler olika tecken postintervention jämfört med 

postbrukarintervention, se figur 5 (mätpunkt 11-13 jämfört med 6-8) och tabell 4. Då de två 

situationerna jämförs för sig syns att de använde fler tecken och fler olika tecken i 

bakningssituationen men inte i dukningssituationen, se tabell 4. Ett extremvärde kan noteras på 

mätpunkt 8, se figur 5. Då extremvärdet utesluts och endast medelvärdesdifferensen för 

mätpunkt 6 och 7 jämförs med medelvärdesdifferensen för mätpunkt 11-13, blir resultatet för de 

båda situationerna istället en ökning för både antal tecken (med 29 tecken) och antal olika tecken 

(med 13 tecken). 
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Figur 5. Antal tecken och antal olika tecken producerade av personal med Tobias vid de olika mätpunkterna. 

Mätpunkt 1-3 är baslinjen och de streckade linjerna indikerar när intervention startar med först brukare och sedan 

personal. De tre interventionstillfällena med brukarna ägde rum innan respektive mätpunkt 4, 5, 6 och 

interventionstillfällena med personalen ägde rum innan respektive mätpunkt 9, 10, 11.  

 

 

Tabell 4 

Medelvärden och medelvärdesdifferenser uttryckt i antal använda tecken av personal med Tobias. I första raden jämförs postintervention 

(mätpunkt 11-13) med baslinjen (mätpunkt 1-3), genom att medelvärdet för postintervention subtraheras med medelvärdet för baslinjen. 

I andra raden jämförs postintervention (mätpunkt 11-13) med postbrukarintervention (mätpunkt 6-8), genom att medelvärdet för 

postintervention subtraheras med medelvärdet för postbrukarintervention. De fetstilade medelvärdesdifferenserna markerar en ökning 

 Antal tecken Antal olika tecken 

Båda 

situationerna 

Baka                Duka Båda 

situationerna 

Baka Duka 

Postint. - 

baslinjen 

73-42 = 31  73-21 = 52  74-52 = 22  41-23 = 18 
 

40-12 = 28 43-29 = 14  

Postint. -

postbrukarint. 

73-70 = 3  73-49 = 24 74-80 = -6  41-22 = 19 40-30 = 10  43-48 = -5 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Resultaten diskuteras först separat för Kristian och personal med Kristian, sedan diskuteras det 

som gäller för dem båda. Samma gäller för Tobias och personal med Tobias.  

Baslinje 

PERSONAL MED TOBIAS 

MÄTPUNKT 
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Kristian 

Kristian använde inte fler tecken postintervention jämfört med under baslinjen med undantag för 

antal olika tecken i klistringssituationen. Ökningen där var emellertid endast ett tecken och tolkas 

därför som slumpmässig variation. Resultatet pekar alltså mot, trots de positiva siffrorna för de 

båda situationerna tillsammans, att teckeninterventionen inte ökat Kristians teckenanvändande. 

 

Kristian använde fler tecken och fler olika tecken postintervention jämfört med 

postbrukarintervention i bakningssituationen, men inte i klistringssituationen. Ökningen i 

bakningssituationen har alltså skett efter att interventionen med Kristian avslutats och 

personalinterventionen kan därmed ha haft en inverkan på hur många tecken Kristian använde. 

Då det visat sig att brukare får ökade möjligheter att kommunicera då samtalspartnern lärt sig 

interaktionsstrategier (Calculator & Lucho, 1983; Light et al., 1992; McNaughton & Light, 1989) 

skulle detta kunna stämma. Möjligheten finns dock även att det skulle kunna vara en fördröjd 

effekt av brukarinterventionen då Kaiser och Hester (1994) skriver att det kan ta tid innan effekt 

av intervention syns i den expressiva användningen. Att han inte använde fler tecken i 

klistringssituationen kan bero på att den är mer strukturerad än bakningssituationen. Kristian 

tecknade i klistringssituationen de aktiviteter som fanns på det schema han klistrade in i sin bok, 

vilka var samma från vecka till vecka. De tecken han använde blev därför ungefär samma varje 

gång. Detta kan stämma med vad Thunberg (2007) funnit då hon skriver  att roller och struktur i 

en situation påverkar resultatet av AKK-interventionen. 

 

Att teckeninterventionen med Kristian inte gav effekt kan bero på att den hade behövt vara 

längre än tre tillfällen, då Kaiser och Hester (1994) funnit att interventionen inte får vara för kort 

om den ska kunna påverka den expressiva användningen. Eftersom Kristian har en 

utvecklingsstörning kan han behöva mer tid för inlärning, då det visat sig att personer med 

utvecklingsstörning har bristande minnesförmåga (Van der Molen et al., 2007). I enlighet med 

andra studier (Miller et al., 2002; Schuebel & Lalli, 1992) borde färre tecken, alternativt fler 

interventionstillfällen, valts. Interventionen med brukarna hade även kunnat utföras av 

personalen i verksamheten, istället för av uppsatsförfattarna, vilket visats vara effektivt 

(Konstantareas et al., 1977; Faw et al., 1981; Schepis et al., 1982; Schuebel & Lalli, 1992).  
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Personal med Kristian  

Personalen använde inte fler tecken eller fler olika tecken med Kristian, postintervention jämfört 

med under baslinjen med undantag av antal olika tecken i klistringssituationen där de använde fler 

tecken. Detta pekar mot att interventionen kan ha gett effekt i klistringssituationen där 

användningen av antal olika tecken ökat. Att det endast var i klistringssituationen tecknandet 

ökade skulle kunna bero på att personalen i den situationen var mer passiv då brukaren klistrade, 

och därmed eventuellt hade större möjlighet att teckna, jämfört med i bakningssituationen där de 

använde sina händer mycket (t.ex. för att vispa och rulla chokladbollar). Det är dock osäkert om 

ökningen av antal olika tecken i klistringssituationen kan tillskrivas interventionen eftersom det i 

bakningssituationen används så pass mycket färre tecken efter interventionen. Det varierande 

resultatet för personal med Kristian skulle kunna bero på att det är olika personal i gruppen 

”personal med Kristian” och att dessa tecknar olika mycket, vilket noterades redan under 

baslinjen av uppsatsförfattarna. 

 

Personalen använde inte fler tecken eller fler olika tecken postintervention jämfört med 

postbrukarintervention, med undantaget att antal olika tecken ökade marginellt i 

klistringssituationen. Interventionen med personalen med Kristian tolkas därför som att den inte 

gett några positiva resultat. Att den inte gav effekt kan bero på att de tre interventionstillfällena 

låg för tätt, då det för vissa av personerna bara var en dag mellan två interventionstillfällen, vilket 

kan ha gjort att det blev för många nya tecken på för kort tid. Det kan också bero på att antalet 

tecken som totalt lärdes ut var för många,  67 stycken på tre interventionstillfällen. I andra studier 

(Faw et al., 1981; Fitzgerald et al., 1984) har färre tecken lärts ut.  

 

Kristian och personal med Kristian  

Situationerna klistra och baka skiljer sig mycket åt i teckenanvändande, både för Kristian och för 

personal med Kristian, då det i klistringssituationerna användes många tecken och i 

bakningssituationerna färre tecken. Att det var så olika teckenanvändande i de olika situationerna 

tros bero på att klistringssituationen kretsade kring ett schema som brukaren klistrade in i sin 

bok. Både Kristian och personalen tecknade i princip alla aktiviteter på schemat, vilket gjorde att 

denna situation blev väldigt lik från gång till gång, även om de ibland samtalade om annat än just 

aktiviteterna. Det fanns ingen sådan struktur i bakningssituationen. Att det tecknas färre tecken i 

bakningssituationen kan också bero på att både brukare och personal använder sina händer mer 

och därför inte tecknar lika mycket som i klistringssituationen.  
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Då baslinjen bestod av två bakningssituationer (vilka ofta bestod av få tecken) och en 

klistringssituation (vilka ofta bestod av många tecken) och de tre mätpunkterna efter all 

intervention slutförts, tvärtom, bestod av en bakningssituation och två klistringssituationer, ger 

det ett missvisande resultat då de jämförs med varandra. Det ser ut som att teckenanvändandet 

ökade även om det egentligen inte gjorde det. Detta gäller för Kristians teckenanvändande samt 

för personalens teckenanvändande. Det är därför viktigt att de olika situationerna även jämförs 

för sig för att resultaten inte ska bli missvisande.  

 

Kristians och personal med Kristians kurvor verkar följa varandra då de ser väldigt lika ut i 

figurerna. Detta diskuteras vidare under allmän diskussion.  

Tobias 

Tobias använde fler tecken och fler olika tecken postintervention jämfört med under baslinjen, 

dock inte fler olika tecken i dukningssituationen. Han använde inte fler tecken eller fler olika 

tecken postintervention jämfört med postbrukarintervention. Personalinterventionen ökade 

därmed inte Tobias teckenanvändande, det verkar endast vara interventionen som var riktad till 

honom själv som hade effekt. Att teckeninterventionen med Tobias hade effekt är i enlighet med 

andra studier (Miller et al., 2002; Schepis et al., 1982; Schuebel & Lalli, 1992) som visat att milieu 

teaching är effektivt för att lära in tecken hos personer med utvecklingsstörning. Det är svårt att 

veta varför han inte använde fler olika tecken i dukningssituationen, men det skulle kunna bero 

på, som diskuterats för Kristian, att interventionen var för kort eller att för många tecken valts.     

 

Då extremvärdet uteslutits förändras resultatet på det sättet att antal använda tecken, 

postintervention jämfört med postbrukarintervention, visade en ökning medan antal olika tecken 

fortfarande inte visade någon ökning. Ökningen bestod emellertid endast av två tecken varför det 

tolkas som slumpmässig variation, och inte som att interventionen med personalen ökade Tobias 

teckenanvändande.  

 

Personal med Tobias  

Personalen använde fler tecken med Tobias postintervention jämfört med under baslinjen i alla 

avseenden, alltså för antal tecken och antal olika tecken samt i båda situationerna. En relativt 

kraftig ökning skedde då teckenanvändandet ökade med  14-52 tecken. Teckenanvändandet, både 

antal tecken och antal olika tecken, ökade för personal med Tobias postintervention jämfört med 

postbrukarintervention, med undantag av dukningssituationen. Att teckenanvändandet i 
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dukningssituationen inte ökat kan bero på att det sista tillfället innan personalinterventionen 

(mätpunkt 8) var ett extremvärde med den högsta noteringen under hela perioden, vilket höjer 

medelvärdet. Att just det värdet var så högt verkar ha varit ett undantag och kan ha berott på hur 

situationen såg ut den dagen. Det var en annan person ur personalen närvarande som eventuellt 

kan ha lett till att personalen som filmades kände en större press att prestera och därmed använde 

fler tecken och fler olika tecken, då personer visats bli påverkade av att bli observerade (Johnson 

& Bolstad, 1974). 

  

Då extremvärdet uteslöts blev resultatet istället en ökning för både antal tecken och antal olika 

tecken i båda situationerna. Detta tolkas som att personalinterventionen gav effekt för personal 

med Tobias. Resultatet är i enlighet med Fitzgerald et al. (1984), som utfört personalintervention 

på liknande sätt som i föreliggande uppsats med gott resultat, samt Chadwick och Jolliffe (2008) 

som menar att intervention i grupp är ett effektivt förfarande då personal på dagliga 

verksamheter utbildas. De häften med tecken som gavs till personalen och bland annat hängdes 

upp i köket på den dagliga verksamheten, gjorde att personalen kunde slå upp tecken de undrade 

över i situationen. Detta kan ha hjälpt till att öka teckenanvändandet då Chadwick och Jolliffe 

(2008) och Fitzgerald et al. (1984)  menar att det är bra att ha en bärbar prompt för att få 

personalen att öka användandet av tecken.  

 

Tobias och personal med Tobias  

När det gäller de olika situationerna var teckenanvändandet oftast högre i dukningssituationen än 

i bakningssituationen både för Tobias och för personal med Tobias. Detta kan antas bero på att 

personalen inte var lika upptagen under dukningssituationen som i bakningssituationen. I 

dukningssituationen var personalen endast med som stöd när brukaren dukade, medan de i 

bakningssituationen använde sina händer mycket. De kunde därför teckna mer och initiera samtal 

i större utsträckning i dukningssituationen, vilket troligtvis också bidragit till att brukaren 

tecknade mer. Dukningssituationen uppfattades även som lugnare än bakningssituationen och det 

skulle därför kunna vara så att det funnits mer tid för samtal, och därmed tecknande, i den 

situationen.  

 

Tobias och personal med Tobias kurvor verkar följa varandra då de ser väldigt lika ut i figurerna. 

Detta diskuteras vidare under allmän diskussion. 
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Inter- och intrabedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten blev 70 %, vilket kan bero på att det många gånger var svårt att tolka 

brukarnas tecken (och i vissa fall även personalens tecken), och att handledaren och 

uppsatsförfattarna därför tolkade dem olika. Det kunde också vara svårt att veta om det 

överhuvudtaget var ett tecken brukarna gjorde eller om det bara var en rörelse. En annan orsak 

skulle kunna vara att uppsatsförfattarna hade sett hela filmmaterialet samt träffat brukarna och 

personalen under sju veckors tid på den dagliga verksamheten, jämfört med handledaren som 

tittat på betydligt mindre del av materialet och som inte träffat deltagarna. Detta skulle kunna 

innebära att uppsatsförfattarna hade lättare att förstå och tolka brukarna och i vissa fall även 

personalen. Slutligen skulle det kunna bero på att uppsatsförfattarna och handledaren hade olika 

erfarenheter, av TAKK respektive teckenspråk. Detta innebar att förförståelsen hos 

uppsatsförfattarna och handledaren skiljde sig åt, vilket kan ha inneburit att de såg olika saker. 

Kriterierna var tydliga, men mängden kriterier kan ha gjort att några tecken lättare missats.   

  

Intrabedömarreliabiliteten blev 92 %, det vill säga högre än interbedömarreliabiliteten. Detta 

betyder att uppsatsförfattarna var stabila i sin bedömning. Då uppsatsförfattarna var de som 

gjorde samtliga registreringar, vilka resultatet baseras på, kan resultatet ur den aspekten betraktas 

som tillförlitligt. 

 

Metoddiskussion 

Som diskuteras i resultatdiskussionen för brukarna borde färre tecken alternativt fler 

interventionstillfällen valts i enlighet med andra studier (Miller et al., 2002; Schuebel & Lalli, 

1992), för att underlätta teckeninlärningen. Det var dock inte möjligt att ha fler 

interventionstillfällen i föreliggande uppsats på grund av tidsbegränsning. Att sju tecken valdes 

berodde på att antal tecken valdes i samråd med den personal som var den inledande kontakten 

på den dagliga verksamheten, som arbetat med brukarna en längre tid. Vid upprepande av studien 

kunde färre tecken valts till brukarna. Interventionen med brukarna hade även kunnat utföras av 

personalen i verksamheten, istället för av uppsatsförfattarna, vilket visats vara effektivt 

(Konstantareas et al., 1977; Schepis et al., 1982). Detta förfarande valdes dock inte för denna 

uppsats då en del av syftet var att undersöka om interventionen med personalen hade någon 

effekt på brukarnas teckenanvändande.  
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De tecken som valdes till brukarna var de som ansågs vara användbara för dem, något som 

Duker och Morsink, (1984) och Palmer et al. (1999) poängterar vikten av. Vid upprepande av 

studien borde möjligtvis även aspekterna translucency och konkretion tas i beaktande, då det är 

lättare att lära sig tecken med hög translucency och hög nivå av konkretion (Luftig, 1982). Innan 

interventionen påbörjades kunde det ha testats om brukarna kunde de valda tecknen samt orden, 

då kända ord visats vara lättare att lära sig (Remington et al., 1986). Yoder och Warren (2002) 

accepterade det bara som ett tecken då rörelse och position var rätt (endast handformen kunde 

vara fel), men då brukarna i denna uppsats kunde avvika på alla tre faktorerna skapades kriteriet 

att två av tre faktorer skulle vara nästintill korrekta. 

 

När det gäller interventionen med personalen borde, som diskuterats i resultatdiskussionen, det 

varit längre tid mellan varje interventionstillfälle för att underlätta teckeninlärningen. På grund av 

tidsbegränsning var detta inte möjligt i föreliggande uppsats. Färre tecken kunde däremot valts till 

personalen. Detta gjordes inte då personalen redan kunde tecken vid påbörjandet av studien. En 

del av de tecken som lärdes ut hade uppsatsförfattarna under baslinjen noterat att några av 

personerna i personalgruppen redan kunde, men de valdes därför att andra i personalen inte 

verkade kunna dem. Fler tecken valdes alltså för att alla skulle kunna lära sig nya tecken, och då 

någon kunde tecknet sedan innan ansågs det av uppsatsförfattarna vara bra med repetition.  

 

Det var olika personal som filmades med Kristian och olika personal som filmades med Tobias. 

Det hade varit att föredra att samma personal filmades med Kristian och samma personal 

filmades med Tobias, för att bättre kunna jämföra medelvärdesdifferenserna. Detta var dock inte 

möjligt att utföra på den aktuella dagliga verksamheten.   

 

Det faktum att uppsatsförfattarna var okända för brukarna och personalen, kan ha påverkat 

resultatet (Johnson & Bolstad, 1974). Personalen tecknade möjligtvis mer än de vanligtvis gör 

redan under baslinjen eftersom uppsatsförfattarnas närvaro kan ha ökat medvetenheten om att 

använda tecken. För att förhindra detta skulle uppsatsförfattarna behövt vara i verksamheten en 

längre tid innan baslinjen (Johnson & Bolstad, 1974) såsom i Faw et al. (1981), vilket inte var 

möjligt på grund av tidsbegränsningen för uppsatsen.   

 

Filmningen kunde ha utförts av personalen, likt Thunberg (2007) där den utfördes av föräldrar 

och lärare för att minska störningar i brukarnas naturliga miljö. Det hade då behövts ytterligare en 

personal, som filmade, och det var inte möjligt på den dagliga verksamheten. Om personalen som 
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filmades själv hade startat kameran, likt Ferm (2006) för att förhindra observatörers påverkan, 

skulle många tecken inte ha synts i filmen. Uppsatsförfattarna styrde kameran för att i möjligaste 

mån förhindra att tecken missades, då personal och brukare ibland rörde sig ur bild. Att en 

filmning genomfördes vid fel tillfälle för Kristian anses inte ha påverkat resultatet eftersom denna 

mätpunkt inte användes då något av medelvärdena beräknades. 

 

Det hade varit att föredra att, i studiedesignen, ha fler mätpunkter, bland annat för att undvika att 

extremvärden, såsom mätpunkt 8 i figur 4 och 5, skulle påverka resultatet i samma höga grad som 

i föreliggande studie.  

 

En styrka i studien var att uppsatsförfattarna försökte undvika att bryta rutiner genom att utföra 

interventionen i de situationer brukarna redan befann sig. Ytterligare en styrka var att studien 

undersökte om brukarnas teckenanvändande ökade efter intervention med personal, eftersom 

Collier et al. (2010) och Grove och Dockrell (2000) skriver att personerna omkring en brukare är 

viktiga för brukarnas kommunikation. 

 

Allmän diskussion 

Interventionen med brukarna gav effekt, det vill säga ökade teckenanvändandet, för Tobias men 

inte för Kristian. Interventionen anses ha varit för kort och om den varit längre hade eventuellt 

även Kristian ökat sitt teckenanvändande. Möjligtvis hade Tobias ökat sitt användande ytterligare. 

Varför interventionen inte gav någon effekt för Kristian när den gjorde det för Tobias, skulle 

kunna bero på att Kristian hade svårare att lära sig tecken än Tobias. Det skulle också kunna bero 

på att Kristian hade svårare för förändringar, och att uppsatsförfattarnas närvaro lett till en 

ändring av rutiner och därmed en påverkan på Kristian, då Johnson och Bolstad (1974) menar att 

närvaron av obekanta personer leder till en reaktion hos den observerade. Kristian använde också 

fler tecken än Tobias under baslinjen och det antas därför ha varit svårare för honom att öka sitt 

teckenanvändande än för Tobias. 

 

Interventionen gav goda resultat för personal med Tobias, men inte för personal med Kristian. 

Detta kan bero på hur de olika personerna i personalen tar till sig av interventionen, då Light et 

al. (1992) menar att det finns en individuell variation i hur personer tar till sig AKK-intervention. 

Den individuella variationen skulle också kunna bestå av olika grad av intresse för TAKK och 

hur villiga de var att lära sig nya saker. Det kan också vara så att de tre interventionstillfällena låg 
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för tätt, vilket kan ha gjort att det blev för många nya tecken på för kort tid. Antal tecken som 

totalt lärdes ut kan också ha varit för många, då det i andra studier (Faw et al., 1981; Fitzgerald et 

al., 1984) lärts ut färre.  

 

Då kommunikation sker i interaktion tros personalens och brukarnas teckenanvändande ha 

påverkat varandra, vilket kan antas eftersom Kristians och personal med Kristians kurvor i 

figurerna liknar varandra, liksom Tobias och personal med Tobias kurvor. Då brukare ofta tar en 

roll som respondent i interaktion (Light et al., 1985) och alltså oftast endast svarar 

samtalspartnern kan personalens teckenanvändande ha påverkat Kristians och Tobias 

teckenanvändande. Brukare har även visats variera kommunikationen beroende på vilken 

samtalspartner de kommunicerar med (Blackstone et al., 2007). Då det inte var samma personal 

som filmades med Kristian, eller Tobias, vid alla mätpunkter kan denna aspekt ha orsakat 

skillnaderna mellan Kristians och Tobias teckenanvändande. Att interventionen gav effekt för 

både Tobias och personal med Tobias men inte för Kristian eller personal med Kristian, kan 

därför bero på att interaktionen mellan Tobias och personal med Tobias fungerat bra och därmed 

stimulerat till ett större teckenanvändande.  

 

Huruvida just personalinterventionen påverkat brukarnas användande av tecken är svårt att uttala 

sig om då dessa resultat inte är entydiga. Även om det pekar mot att personalinterventionen 

påverkat Kristians teckenanvändande i den ena situationen, skulle det även kunna bero på att det 

tar längre tid innan intervention ger effekt.  

 

På grund av att alla tecken inte syntes på filmerna är antalet registrerade tecken färre än det antal 

tecken som verkligen användes. Detta gäller samtliga deltagare och genomgående under hela 

perioden, både före, under och efter all intervention. Det var dock endast enstaka tecken som 

inte kom med på filmerna. Resultaten anses därför inte ha påverkats. 

 

Slutsatser 

TAKK-interventionen med brukarna som utfördes med ett tillvägagångssätt inspirerat av milieu 

teaching, medförde ett ökat teckenanvändande av en av brukarna både vad gällde antal tecken 

och antal olika tecken.   
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TAKK-interventionen med personalen som utfördes i grupp medförde ett ökat 

teckenanvändande av personalen med en av brukarna, både vad gällde antal tecken och antal olika 

tecken.  

 

Brukarnas och personalens teckenanvändande verkar ha haft en inverkan på varandra.  

 

Framtida studier  

Framtida studier skulle kunna undersöka huruvida teckenintervention med personal påverkar 

teckenanvändandet av brukare. En metod som liknar den i föreliggande studie skulle kunna 

användas, med tillägget fler mätpunkter och fler interventionstillfällen under en längre tidsperiod. 

Det hade också varit intressant att undersöka huruvida teckenintervention med brukare påverkar 

personalens teckenanvändande.  



 

35 

 

Referenser 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). (2002). Augmentative and Alternative 

Communication: Knowledge and Skills for Service Delivery [Knowledge and Skills]. Hämtat den 3 juni 

2011, från ASHA, www.asha.org/policy. 

 

Autism- och Aspergerförbundet. (u.å.). Autistiska drag. Hämtat den 15 maj 2011, från Autism & 

Asperger förbundet, http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19413 

 

Barrera, R. D. & Sulzer-Azaroff, B. (1983). An alternating treatment comparison of oral and total 

communication training programs with echolalic autistic children [Elektronisk version]. Journal of 

Applied Behavior Analysis, 16(4), 379-394.  

 

Blackstone, S. W., Williams, M. B. & Wilkins, D. P. (2007). Key principles underlying research 

and practice in AAC [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 23(3), 191-

203. 

 

Bonvillian, J. D. & Nelson, K. E. (1976). Sign language acquisition in a mute autistic boy 

[Elektronisk version]. Journal of Speech and Hearing Disorders, 41(3), 339-347.  

 

Brown, R. (1978). Why are signed languages easier to learn than spoken languages?: Part two 

[Elektronisk version]. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 32(3), 25-44.  

 

Calculator, S. & Luchko, C. (1983). Evaluating the effectiveness of a communication board 

training program [Elektronisk version]. Journal of Speech and Hearing Disorders, 48, 185-191. 

 

Carr, E. G., Binkoff, J. A., Kologinsky, E. & Eddy, M. (1978). Acquisition of sign language by 

autistic children. I: Expressive labeling [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior 

Analysis,11(4), 489-501. 

 

Carr, E. G. & Dores, P. A. (1981). Patterns of language acquisition following simultaneous 

communication with autistic children [Elektronisk version]. Analysis and Intervention in 

Developmental Disabilities, 1, 347-361. 



 

36 

 

Carr, E. G. & Kologinsky, E. (1983). Acquisition of sign language by autistic children. II: 

Spontaneity and generalization effects [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 

16(3), 297-314. 

 

Chadwick, D. D. & Jolliffe, J. (2008). A pilot investigation into the efficacy of a signing training 

strategy for staff working with adults with intellectual disabilities [Elektronisk version]. British 

Journal of Learning Disabilities, 37(1), 34-42. 

 

Clarke, S., Remington, B.  & Light, P. (1986). An evaluation of the relationship between receptive 

speech skills and expressive signing [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 19(3), 

231-239.   

 

Clarke, S., Remington, B. & Light, P. (1988). The role of referential speech in sign learning by 

mentally retarded children: A comparison of total communication and sign-alone training 

[Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 21(4), 419-426. 

 

Cleland, J., Wood, S., Hardcastle, W., Wishart, J. & Timmins, C. (2010). Relationship between 

speech, oromotor, language and cognitive abilities in children with Down’s syndrome 

[Elektronisk version]. International Journal of Language and Communication Disorders, 45(1), 83-95. 

 

Collier, B., McGhie-Richmond, D. & Self, H. (2010). Exploring communication assistants as an 

option for increasing communication access to communities for people who use augmentative 

communication [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 26(1), 48-59. 

 

Dodd, B. & Thompson, L. (2001). Speech disorder in children with Down’s syndrome 

[Elektronisk version]. Journal of Intellectual Disability Research, 45(4), 308-316. 

 

Duker, P. C. & Morsink, H. (1984). Acquisition and cross-setting generalization of manual signs 

with severely retarded individuals [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis,17(1), 

93-103. 

 

European Sign Language Centre. (2010). Spread the sign. Hämtat den 15 april 2011 från European 

Sign Language Centre, http://www.spreadthesign.com/se/ 

 

http://www.spreadthesign.com/se/


 

37 

 

Farmer-Dougan, V. (1994). Increasing requests by adults with developmental disabilities using 

incidental teaching by peers [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 27(3), 533-

544. 

 

Faw, G. D., Reid, D. H., Schepis, M. M., Fitzgerald, J. R. & Welty, P. A. (1981). Involving 

institutional staff in the development and maintenance of sign language skills with profoundly 

retarded persons [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 14(4), 411-423. 

 

Ferm, U. (2006). Using language in social activities at home: a study of interaction between caregivers and 

children with and without disabilities. Doctoral dissertation, Göteborg University, Department of 

Linguistics.  

 

Fey, M. E., Warren, S. F., Brady, N., Finestack, L. H., Bredin-Oja, S. L., Fairchild, M., Sokol, S. & 

Yoder, P. J. (2006). Early effects of responsivity education/prelinguistic milieu teaching for 

children with developmental delays and their parents [Elektronisk version]. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, 49, 526-547. 

 

Fitzgerald, J. R., Reid, D. H., Schepis, M. M., Faw, G. D., Welty, P. A. & Pyfer, L. M. (1984). A 

rapid training procedure for teaching manual sign language skills to multidisciplinary institutional 

staff [Elektronisk version]. Applied Research in Mental Retardation, 5, 451-569. 

 

Goodman, J. & Remington, B. (1993). Acqusition of expressive signing: Comparison of 

reinforcement strategies [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 9, 26-35.  

 

Gerenser, J. & Forman, B. (2007). Speech and language deficits in children with developmental 

disabilities [Elektronisk version]. In J. W. Jacobson, J. A. Mulick & J. Rojahn (Eds.), Handbook of 

intellectual and developmental disabilities (pp. 563-579).  New York: Springer Science + Business 

Media, LLC. 

 

Gerlai, R. T. (2000). Down to less than 300 genes: The DNA sequence of human chromosome 

21 and Down’s syndrome [Elektronisk version]. Trends in Neurosciences, 23(8), 332.  

 



 

38 

 

Grove, N. & Dockrell, J. (2000). Multisign combinations by children with intellectual 

impariments: An analysis of language skills [Elektronisk version]. Journal of Speech, Language, and 

Hearing Research, 43, 309-323.  

 

Gustafson, S. & Molander, L. (1995). Stöd och omsorg för utvecklingsstörda: en bakgrund. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Halle, J. W., Marshall, M. & Spradlin, J. E. (1979). Time delay: A technique to increase language 

use and facilitate generalization in retarded children [Elektronisk version]. Journal of Applied 

Behavior Analysis, 12(3), 431-439. 

 

Hamm, B. & Mirenda, P. (2006). Post-school quality of life for individuals with developmental 

disabilities who use AAC [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 22(2), 

134-147. 

 

Hancock, T. B. & Kaiser, A. P. (2002). The effects of trainer-implemented enhanced milieu 

teaching on the social communication of children with autism [Elektronisk version]. Topics in 

Early Childhood Special Education, 22(1), 39-54. 

 

Handleman, J. S. (1979). Generalization by autistic-type children of verbal responses across 

settings [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 12(2), 273-282.  

 

Hart, B. & Risley, T. R. (1968). Establishing use of descriptive adjectives in the spontaneous 

speech of disadvantaged preschool children [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior 

Analysis,1(2), 109-120. 

 

Hart, B. & Risley, T. R. (1974). Using preschool materials to modify the language of 

disadvantaged children [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 7(2), 243-256. 

 

Hart, B.  & Risley, T. R. (1975). Incidental teaching of language in the preschool [Elektronisk 

version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 8(4), 411-420. 

 

Hart, B. & Risley, T. R. (1980). In vivo language intervention: Unanticipated general effects 

[Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis,13(3), 407-432. 



 

39 

 

Hawkins, S. R. & Schuster, J. W. (2007). Using a mand-model procedure to teach preschool 

children initial speech sounds [Elektronisk version]. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 

19(1), 65-80. 

 

Heister Trygg, B. (2010). TAKK: Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Malmö: 

Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK .  

 

Hepburn, S., Philofsky, A., Fidler, D. J. & Rogers, S. (2008). Autism symptoms in toddlers with 

Down syndrome: A descriptive study [Elektronisk version]. Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 21(1), 48-57.  

 

Johnson, S. M. & Bolstad, O. D. (1974). Methodological issues in naturalistic observation: some 

problems and solutions for field research. In L. A. Hamerlynck, L. C. Handy & E. J. Mash (Eds.), 

Behavior change: Methodology, concepts and practice (pp. 7-67). Champaign, Illinois: Research Press 

Company. 

 

Kahn, J. V. (1981). A comparison of sign and verbal language training with nonverbal retarded 

children [Elektronisk version]. Journal of Speech and Hearing Research, 24(1), 113-119.  

 

Kaiser, A. P. & Hester, P. P. (1994). Generalized effects of enhanced milieu teaching [Elektronisk 

version]. Journal of Speech and Hearing Research, 37(6), 1320-1340.  

 

Konstantareas, M. M., Oxman, J. & Webster, C. D. (1977). Simultaneous communication with 

autistic and other severely dysfunctional nonverbal children [Elektronisk version]. Journal of 

Communication Disorders, 10, 267-282. 

 

Kroeger, K. A. & Nelson, W. M. (2006). A language programme to increase the verbal 

production of a child dually diagnosed with Down syndrome and autism [Elektronisk version]. 

Journal of Intellectual Disability Research, 50(2), 101-108.  

 

Lanfranchi, S., Caretti, B., Spanò, G. & Cornoldi, C. (2009). A specific deficit in visuospatial 

simultaneous working memory in Down syndrome [Elektronisk version]. Journal of Intellectual 

Disability Research, 53(5), 474-483. 

 



 

40 

 

Light, J., Collier, B. & Parnes, P. (1985). Communicative interaction between young nonspeaking 

physically disabled children and their primary caregivers: Part I – discourse patterns [Elektronisk 

version]. Augmentative and Alternative Communication, 1(2), 74-83. 

 

Light, J., Dattilo, J., English, J., Gutierrez, L. & Hartz, J. (1992). Instructing facilitators to support 

the communication of people who use augmentative communication systems [Elektronisk 

version]. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 865-875. 

 

Light, J. & Drager, K. (2007). AAC technologies for young children with complex 

communication needs: State of the science and future research directions [Elektronisk version]. 

Augmentative and Alternative Communication, 23(3), 204-216. 

 

Luftig, R. L. (1982). Increasing probability of sign language learning by severe mentally retarded 

individuals: A discussion of learner, sign production, and linguistic variables [Elektronisk 

version]. Applied Research in Mental Retardation, 3, 81-97.  

 

Luftig, R. L. (1983). Variables influencing the learnability of individual signs and sign lexicons: A 

review of the literature [Elektronisk version]. Journal of Psycholinguistic Research, 12(4), 361-376. 

 

Luftig, R. L. & Bersani Jr, H. A. (1988). A comparison of the learnability of manual sign and 

blissymbolics with nonhandicapped adults [Elektronisk version]. Journal of Communication Disorders, 

21(1), 51-58. 

 

Matson, J. L., Sevin, J. A., Box, M. L. & Francis, K. L. (1993). An evaluation of two methods for 

increasing self-initiated verbalizations in autistic children [Elektronisk version]. Journal of Applied 

Behavior Analysis, 26(3), 389-398. 

 

McDermott, S., Durkin, M. S., Schupf, N. & Stein, Z. A. (2007). Epidemiology and etiology of 

mental retardation [Elektronisk version]. In J. W. Jacobson, J. A. Mulick & J. Rojahn (Eds.), 

Handbook of intellectual and developmental disabilities (pp. 3-40).  New York: Springer Science + 

Business Media, LLC. 

 



 

41 

 

McNaughton, D. & Light, J. (1989). Teaching facilitators to support the communication skills of 

an adult with severe cognitive disabilities: A case study [Elektronisk version]. Augmentative and 

Alternative Communication, 5(1), 35-41. 

 

McNaughton, D. & Bryen, D. N. (2007). AAC technologies to enhance participation and access 

to meaningful societal roles for adolescents and adults with developmental disabilities who 

require AAC [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 23(3), 217-229.  

 

Miles, J. H., McCathren, R. B., Stichter, J. & Shinawi, M. (2010). Autism spectrum disorders: A 

genetics review [Elektronisk version]. Genetics in Medicine: Official Journal of the American College of 

Medical Genetics, 13(4), 278-294. 

 

Millar, D. C., Light, J. C. & Schlosser, R. W. (2006). The impact of augmentative and alternative 

communication intervention on the speech production of individuals with developmental 

disabilities: A research review [Elektronisk version]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 

49, 248-264. 

 

Miller, C., Collins, B. C. & Hemmeter, M. L. (2002). Using a Naturalistic Time Delay Procedure 

to Teach Nonverbal Adolescents With Moderate-to-Severe Mental Disabilities to Initiate Manual 

Signs [Elektronisk version]. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14(3), 247-261.  

 

Mindglowing Design. (2011). Ritade tecken. (version 1.1.1). [Mobilapplikation mjukvara]. Från 

http://itunes.apple.com hämtat den 15 april 2011.  

 

Mobayed, K. L., Collins, B. C., Strangis, D. E., Schuster, J. W. & Hemmeter, M. L. (2000). 

Teaching parents to employ mand-model procedures to teach their children requesting 

[Elektronisk version]. Journal of Early Intervention, 23(3), 165-179. 

 

Palmer, T., Collins, B. C. & Schuster, J. W. (1999). The use of a simultaneous prompting 

procedure to teach receptive manual sign identification to adults with disabilities [Elektronisk 

version]. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 11(2), 179-191. 

 

Paul, R. (2008). Interventions to improve communication [Elektronisk version]. Child and 

Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 17(4), 835-853. 



 

42 

 

Reichle, J. (1997). Communication intervention with persons who have severe disabilities 

[Elektronisk version]. The Journal of Special Education, 31(1), 110-134. 

 

Remington, B. & Clarke, S. (1983). Acquisition of expressive signing by autistic children: An 

evalutation of the relative effects of simultaneous communication and sign-alone training 

[Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 16(3), 315-328. 

 

Remington, B. & Clarke, S. (1993a). Simultaneous communication and speech comprehension. 

Part I: Comparison of two methods of teaching expressive signing and speech comprehension 

skills [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 9, 36-48. 

 

Remington, B. & Clarke, S. (1993b). Simultaneous communication and speech comprehension. 

Part II: Comparison of two methods of overcoming selective attention during expressive sign 

training [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 9, 49-60. 

 

Roberts, J. E., Price, J. & Malkin, C. (2007). Language and communication development in Down 

syndrome [Elektronisk version]. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, 

26-35.  

 

Rogers, S. (2006). Evidence-based interventions for language development in young children with 

autism [Elektronisk version]. In T. Charman & W. Stone (Eds.), Social and communication development 

in autism spectrum disorders (pp. 143-179). New York: The Guildford Press.  

 

Romski, M. A., Sevcik, R. A. & Pate, J. L. (1988). Establishment of symbolic communication in 

persons with severe retardation [Elektronisk version]. The Journal of Speech and Hearing Disorders, 

53(1), 94-107. 

 

Rudd, H., Grove, N. & Pring, T. (2007). Teaching productive sign modifications to children with 

intellectual disabilities [Elektronisk version]. Augmentative and Alternative Communication, 23(2), 154-

163. 

 

Schepis, M. M., Reid, D. H., Fitzgerald, J. R., Faw, G. D., Van Den Pol, R. A., & Welty, P. A. 

(1982). A program for increasing manual signing by autistic and profoundly retarded youth within 

the daily environment [Elektronisk version]. Journal of Applied Behavior Analysis, 15(3), 363-379. 



 

43 

 

Schuebel, C. L. & Lalli, J. S. (1992). A program for increasing manual signing by a nonvocal adult 

within the daily environment [Elektronisk version]. Behavioral Residential Treatment, 7(4), 277-282. 

 

Seal, B. C & Bonvillian, J. D. (1997). Sign language and motor functioning in students with 

autistic disorder [Elektronisk version]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27(4), 437-466. 

 

Sisson, L. A. & Barrett, R. P. (1984). An alternating treatments comparison of oral and total 

communication training with minimally verbal retarded children [Elektronisk version]. Journal of 

Applied Behavior Analysis, 17(4), 559-566.   

 

Sommer, K. S., Whitman, T. L. & Keogh, D. A. (1988). Teaching severely retarded persons to 

sign interactively through the use of a behavioral script [Elektronisk version]. Research in 

Developmental Disabilities, 9, 291-304. 

 

Spencer, T. D., Petersen, D. B. & Gillam, S. L. (2008). Picture exchange communication system 

(PECS) or sign language: An evidence-based decision-making example [Elektronisk version]. 

Teaching Exceptional Children, 41(2), 40-47.  

 

Stancliffe, R. J., Larson, S., Auerbach, K., Engler, J., Taub, S. & Lakin, C. (2010). Individuals with 

intellectual disabilities and augmentatvie and alternative communication: Analysis of survey data 

on uptake of aided AAC, and loneliness experiences [Elektronisk version]. Augmentative and 

Alternative Communication, 26(2), 87-96. 

 

Stockholms Universitet, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk. (2011). Svenskt 

teckenspråkslexikon. Hämtat den 15 april 2011, från Stockholms Universitet, 

http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes 

 

Sveriges Dövas Riksförbund. (1998). Svenskt teckenspråkslexikon. [Elektronisk version]. Leksand: 

Sveriges dövas riksförbund (SDR), Teckenspråksavdelningen.  

 

Sveriges Utbildningsradio, UR. (u.å.). UR Teckenspråk. Hämtat den 15 april 2011, från Sveriges 

Utbildningsradio,  http://www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html  

 

http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes
http://www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html


 

44 

 

Thompson, R. H., Cotnoir-Bichelman, N. M., McKerchar, P. M., Tate, T. L. & Dancho, K. A. 

(2007). Enhancing early communication through enfant sign training [Elektronisk version]. 

Journal of Applied Behavior Analysis, 40(1), 15-23.  

 

Thompson, R. H., McKerchar, P. M. & Dancho, K. A. (2004). The effects of delayed physical 

prompts and reinforcement on infant sign language acquisition [Elektronisk version]. Journal of 

Applied Behavior Analysis, 37(3), 379-383.  

 

Thunberg, G. (2007). Using speech-generating devices at home: A study of children with autism spectrum 

disorders at different stages of communication development. Doctoral dissertation, Göteborg University, 

Department of Linguistics. 

 

Toth, A. (2009). Bridge of signs: Can sign language empower non-deaf children to triumph over 

their communication disabilities [Elektronisk version]. American Annals of the Deaf, 154(2), 85-95. 

 

Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J. & Van der Molen, M. W. (2007).Verbal 

working memory in children with mild intellectual disabilities [Elektronisk version]. Journal of 

Intellectual Disability Research, 51(2), 162-169. 

 

Von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000). Introduction to augmentative and alternative communication 

(2nd ed.). London: Whurr Publishers. 

 

Warren, S. F., Gazdag, G. E., Bambara, L. M. & Jones, H. A. (1994). Changes in the generativity 

and use of semantic relationships concurrent with milieu language intervention [Elektronisk 

version]. Journal of Speech and Hearing Research, 37(4), 924-934. 

 

Warren, S. F. & Kaiser, A. P. (1986). Incidental language teaching: A critical review [Elektronisk 

version]. Journal of Speech and Hearing Disorders, 51(4), 291-299.  

 

Warren, S. F., McQuarter, R. J. & Rogers-Warren, A. K. (1984). The effects of mands and models 

on the speech of unresponsive language-delayed preschool children [Elektronisk version]. Journal 

of Speech and Hearing Disorders, 49, 43-52. 

 

 



 

45 

 

Wilbur, R. B. & Petersen, L. (1998). Modality interactions of speech and signing in simultaneous 

communication [Elektronisk version]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41(1), 200-

212. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 

Till verksamhetschef 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter från Linköpings Universitet som heter Karin Svemer och Sandra 

Berntsson. Vi skall under våren skriva en magisteruppsats där vi skall undersöka kommunikationen 

hos vuxna personer med funktionsnedsättning på en daglig verksamhet.  Vi vänder oss nu till Er för 

att få godkännande att kontakta verksamheten.  

En Tecken Som Stöd (TSS)-utbildning kommer att genomföras av oss för både brukare och personal. 

Vi kommer att studera kommunikationen före och efter utbildningen hos brukare och personal i en 

vardaglig situation. Situationen kommer att filmas för att vi sedan ska kunna analysera 

kommunikationen. När vi ska komma och vilken specifik situation som kommer att väljas ut, bestäms 

i samråd med personalen så att det passar verksamheten. 

Vi kommer att besöka verksamheten totalt cirka 20 dagar som kommer att vara utspridda över 

februari, mars och möjligtvis även någon dag i april. TSS-utbildningen kommer att utgöras av tre 

tillfällen à 30-40 minuter för personal och sex tillfällen à tio minuter för brukare. Övriga tillfällen då vi 

besöker verksamheten planerar vi endast filma/observera kommunikationen i den valda situationen, 

vilket uppskattas ta cirka 15 minuter per brukare.  

Resultaten kommer att presenteras på individnivå, men brukare och personal kommer att 

avidentifieras; endast ålder, kön samt i brukarnas fall eventuell diagnos kommer att framgå. Det som 

kommer framgå gällande verksamheten är att den ligger i en mellanstor stad i Sverige. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Redan insamlat material ingår i studien. Insamlad 

data kommer att sparas på Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i minst fem år. Data kan 

komma att användas i framtida forskning.  

Om Ni ger samtycke vänligen underteckna bifogat samtyckesbrev. Vi kommer då att kontakta den 

dagliga verksamheten för att bestämma en dag då det passar att vi besöker dem för att inhämta 

samtycke från personal och brukare.  

 

Ni får gärna kontakta oss vid eventuella frågor.  

Karin Svemer och Sandra Berntsson – e-post: xxx, telefon: xxx 

Handledare: Catharina Karlsson Foo, fil. mag. i kognitionsvetenskap, adjunkt på logopedprogrammet 

– e-post: xxx  

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Svemer och Sandra Berntsson 



 

 

Informerat samtycke från verksamhetschef 

Jag som verksamhetschef godkänner att en TSS-utbildning genomförs för brukare och personal på 

den dagliga verksamheten …………………………………………….……….... Filmning i verksamheten kommer att 

ske, där enskilt godkännande inhämtas från brukare och personal innan de filmas. Detta kommer att 

ske under februari, mars samt möjligtvis någon dag i april 2011. Insamlad data kommer att sparas på 

Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i minst fem år.  Data kan komma att användas i 

framtida forskning.  

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att studien får genomföras på den 

dagliga verksamheten …………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………   

Ort & datum  

 

………………………………………………………………  

Underskrift 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 



 

 

Bilaga 2 

Till personal 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter från Linköpings Universitet som heter Karin Svemer och Sandra 

Berntsson. Vi skall under våren skriva en magisteruppsats där vi skall undersöka kommunikationen 

hos vuxna personer med funktionsnedsättning.  En Tecken Som Stöd-utbildning kommer att 

genomföras av oss för både brukare och Er i personalen, och kommunikationen kommer att studeras 

före och efter denna.  

Vi kommer att titta på kommunikationen mellan en av Er och en brukare i en vardaglig situation. 

Denna situation kommer att filmas för att vi sedan ska kunna analysera kommunikationen.  

Vi kommer att besöka verksamheten totalt cirka 20 dagar som kommer att vara utspridda över 

februari, mars och möjligtvis även någon dag i april. TSS-utbildningen kommer att utgöras av tre 

tillfällen à 30-40 minuter för Er i personalen. Utbildningen för brukarna utgörs av tre tillfällen och 

kommer att ske under de aktiviteter de normalt deltar i. Övriga tillfällen vi besöker verksamheten 

planerar vi endast filma/observera kommunikationen i den valda situationen, vilket uppskattas ta 

cirka 15 minuter per brukare. När vi ska komma och vilken specifik situation som kommer att väljas 

ut, bestäms i samråd med Er i personalen så att det passar verksamheten.  

Resultaten kommer att presenteras på individnivå, men brukare och Ni i personalen kommer att 

avidentifieras; endast ålder, kön samt i brukarnas fall eventuell diagnos kommer att framgå. Det som 

kommer framgå gällande verksamheten är att det ligger i en mellanstor stad i Sverige. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Redan insamlat material ingår i studien. Insamlad 

data kommer att sparas på Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i minst fem år. Data kan 

komma att användas i framtida forskning.  

Om Ni ger samtycke till att delta i studien vänligen underteckna bifogat samtyckesbrev. 

 

Ni får gärna kontakta oss vid eventuella frågor.  

Karin Svemer och Sandra Berntsson – e-post: xxx, telefon: xxx 

Handledare: Catharina Karlsson Foo, fil. mag. i kognitionsvetenskap, adjunkt på logopedprogrammet 

– e-post: xxx 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Svemer och Sandra Berntsson 



 

 

Informerat samtycke från personal 

Jag som personal på den dagliga verksamheten …………………………………………………. vill medverka i 

studien där jag kommer att delta i en TSS-utbildning. Jag kommer att bli filmad i kommunikativa 

situationer tillsammans med en brukare och kommunikationen kommer sedan att analyseras. 

Insamlad data kommer att sparas på Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i minst fem år.  

Data kan komma att användas i framtida forskning.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att medverka i studien. 

 

………………………………………………………………   

Ort & datum  

 

………………………………………………………………  

Underskrift 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 



 

 

Bilaga 3 

Till god man 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter från Linköpings Universitet som heter Karin Svemer och Sandra 

Berntsson. Vi skall under våren skriva en magisteruppsats där vi skall undersöka kommunikationen 

hos vuxna personer med funktionsnedsättning. En Tecken Som Stöd-utbildning kommer att 

genomföras av oss för både brukare och personal, och kommunikationen kommer att studeras före 

och efter denna.  

Vi kommer att studera kommunikationen hos brukare och personal i en vardaglig situation på den 

dagliga verksamheten. Situationen kommer att filmas för att vi sedan ska kunna analysera 

kommunikationen.  

Vi kommer att besöka verksamheten totalt cirka 20 dagar som kommer att vara utspridda över 

februari, mars och möjligtvis även någon dag i april. TSS-utbildningen kommer att utgöras av tre 

tillfällen för personal och tre tillfällen för brukare. Utbildningen för brukarna kommer att ske under 

de aktiviteter de normalt deltar i. Övriga tillfällen vi besöker verksamheten planerar vi endast 

filma/observera kommunikationen i den valda situationen, vilket uppskattas ta cirka 15 minuter per 

brukare.  

Resultaten kommer att presenteras på individnivå, men brukare och personal kommer att 

avidentifieras; endast ålder, kön samt i brukarnas fall eventuell diagnos kommer att framgå. Det som 

kommer framgå gällande verksamheten är att det ligger i en mellanstor stad i Sverige. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Redan insamlat material ingår i studien. Insamlad 

data kommer att sparas på Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i minst fem år. Data kan 

komma att användas i framtida forskning.  

 

Ni får gärna kontakta oss vid eventuella frågor.  

Karin Svemer och Sandra Berntsson – e-post: xxx, telefon: xxx 

Handledare: Catharina Karlsson Foo, fil. mag. i kognitionsvetenskap, adjunkt på logopedprogrammet 

– e-post: xxx  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Svemer och Sandra Berntsson 



 

 

Informerat samtycke från god man  

Jag som god man för …………………………………………………. godkänner att denne får medverka i studien 

där han/hon kommer att delta i en TSS-utbildning. Han/hon kommer att bli filmad i kommunikativa 

situationer tillsammans med en personal och kommunikationen kommer sedan att analyseras. 

Insamlad data kommer att sparas på Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i minst fem år.  

Data kan komma att användas i framtida forskning.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att …………………………………………………. 

medverkar i studien. 

 

 

………………………………………………………………   

Ort & datum  

 

………………………………………………………………  

Underskrift 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Till brukare 

Hej! 

Vi heter Karin och Sandra. Vi är studenter från Linköpings 

Universitet. Vi ska skriva en uppsats. Den handlar om att lära 

sig tecken. 

Vill du vara med? Då kommer du och personalen att lära er 

tecken av oss. Ni kommer bli filmade några gånger. Sedan 

kommer vi titta på hur ni pratar med varandra i filmen. 

Andra kommer inte kunna veta att det är du som är med i 

uppsatsen.  

Du behöver inte vara med om du inte vill. Du får när som 

helst säga att du inte vill vara med längre.  

Om du undrar något får du gärna fråga oss.  

 

Hälsningar 

Karin Svemer och Sandra Berntsson 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Exempel från teckenhäfte 

 

 

 

 

VARM: J-h. förs åt 
sidan under kontakt 
m. mun. 

HÅRD: L-h. 
upprepad kontakt 
m. J-h.  

M 

GOTT: J-h. upprepad 
kontakt m. bröstet. 

M 

ÄCKLIGT: Spreth. 
kontakt under haka 
förs framåt. 

SMAKA/SMAK: L-h. 
upprepad kontakt 
m. mun. 

M 

LUKTA: N-h. uppåt 
ett par ggr kort 
kontakt m. näsa. 

HUNGRIG: J-h. förs 
nedåt under kontakt 
med magen. 

MÄTT: J-h. förs till 
kontakt m. magen. 

TÖRSTIG: J-h. kontakt 
m. halsen, förs nedåt 
ett par ggr.  

SUGEN: Måtth. förs 
nedåt under kontakt 
m. halsen. 

MJUK/MOGEN: 
Tumvinkelh., fingrar 
vinkar ett par ggr.  

KALL: Kloh. förs fram 
& tillbaka framför 
mun. 


