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Ta AKK-pulsen på mig själv om min kommunikativa 

miljö. Jag… 

 

1. … ser till att miljön är lugn, utan alltför mycket störningar 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

2. … visar att jag vill och tycker om att prata med X 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

3. … är uppmärksam på alla olika uttrycksvägar som X väljer att använda… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

4. … pratar på ett sådant sätt att X kan förstå mig… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

5. … vet att X med sina ibland oklara beteenden vill kommunicera något och 

försöker förstå vad… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

6. … låter X välja mellan olika aktiviteter innan och styra i aktiviteten… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

7. …  använder saker, bilder, m.m. som lockar till kommunikation… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

8. … ger tid för att X både ska kunna ta initiativ till kommunikation och svara… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

9. … stöttar samspel/samtal mellan X och hans vänner/andra brukare… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

10. … ställer öppna frågor som ”Vad tänker du på?” och undviker ja- och nejfrågor… 

 

4. Stämmer helt              3. Stämmer delvis              2. Stämmer något               1. Stämmer inte alls  

 

 

Summera dina poäng: 

31 - 40: kanon, jag har koll på läget! Jag ska jobba på att uppnå 4-or på alla frågor!  

21 - 30: jag är på god väg – jag får fundera över hur jag kan utveckla mina 1-or, 2-or och 3-or! 

11 - 20: jag har mycket att lära och utveckla – jag börjar med att åtgärda 1-or och 2-or!   

10: jag skaffar hjälp av mer erfarna kollegor omgående! 
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