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Va’ då akåkå?
– om AKK i skolan
Barn/elever med behov av AKK – Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation finner 
vi inom olika skolformer. 

För den som inte kan tala gäller det att hitta ersätt-
ning för det talade språket genom att t.ex. använda 
föremål, symboler, bildstöd och teckenstöd. Ibland 
kan det behövas annorlunda och olika strategier, 
tekniker och hjälpmedel utifrån kognitiva förutsätt-
ningar. 

Den som har en grav tal- och språkstörning med 
kommunikativa svårigheter har ofta ett svårt socialt 
handikapp som kan leda till utanförskap i samhället. 
Kommunikation med AKK-stöd ökar förutsättning-
arna för delaktighet i vardagen och i samhället.
Filmen fokuseras på de tre AKK-delarna, barnet/ 
personen, redskapen/metoden och omgivningen. 
Vi i omgivningen har den viktigaste funktionen och 
behöver kunskap för att kunna ta emot budskap som 
uttrycks på ett alternativt sätt.

Grunden för AKK är att alla, oavsett svårigheter och 
förmågor, har rätt till en god kommunikation. Alla 
kan kommunicera – om vi ger tillgång till Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation. 

Filmmaterialet:  Va´då akåkå? – om AKK i skolan 
består av flera filmer på två dvd-skivor. På skiva 1 
finns huvudfilmen. Där får vi möta sex elever i olika 
skolformer som använder AKK, vi får se hur de och 
deras omgivning kommunicerar och använder olika 
AKK-redskap. 

Filmen består av olika avsnitt: Vad är AKK? Vad är 
skolans ansvar? Omgivningens betydelse, AKK i en 
grundskola, AKK i särskolan, AKK på tidig utveck-
lingsnivå, AKK på en gymnasiesärskola och AKK och 
flerspråkighet. 


