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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa 

kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är 

vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor 

inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade 

beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS 

studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det 

dagliga livet? Vilka för- och nackdelar upplevs vid arbete med PECS? Resultatet visar att 

PECS är ett kommunikationsverktyg med hög evidens men att det finns delade åsikter 

kring vissa delar. Studien pekar på betydelsen av kunskap och förståelse för att barn inom 

ASD behöver ges möjlighet att utveckla en fungerande kommunikation och att 

kommunikationsverktyget PECS kan bidra till detta.  

 

Nyckelord: autismspektrumtillstånd, PECS, kommunikation, AKK, beteende 
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1. Inledning 

Från det att vi föds och resten av livet kommunicerar vi på olika sätt med omvärlden. Ett 

spädbarn visar sina behov exempelvis genom att skrika. Med åren lär sig barnet att prata 

och ordförrådet ökar allteftersom åren går. Det talade språket kan tyckas vara avgörande 

för att kunna göra sig förstådd samt för att kunna fungera i sociala situationer. Vissa 

människor saknar dock av olika anledningar det talade språket och måste därför hitta andra 

metoder. Jag har sedan några år tillbaka intresserat mig för arbete med barn i behov av 

särskilt stöd. Gruppen ”barn i behov av särskilt stöd” är dock stor och behovet av stöd 

varierar kraftigt beroende på diagnos eller andra svårigheter. Jag valde därför att avgränsa 

mig till barn inom autismspektrumtillstånd, ASD. Autism är ett exempel på en av de 

vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och en av de svårigheter människor 

inom ASD ofta stöter på handlar om kommunikationssvårigheter. Jag har alltid varit 

fascinerad av språk och ansåg det därför lämpligt att kombinera dessa delar.  

Ett verktyg som utvecklats mot både barn och vuxna inom autismspektrumtillstånd är 

PECS (Picture Exchange Communication System). Jag blev intresserad av att undersöka 

hur PECS lärs ut, hur det används i det dagliga livet samt om det finns några tydliga för- 

och nackdelar med metoden. 

På förskollärarutbildningen har de flesta kurser tagit upp språkets betydelse för lärande och 

att språk en förutsättning för utveckling. Gällande de människor som saknar verbalt språk 

har vi dock enbart skrapat på ytan. Jag har en del erfarenheter med att använda PECS från 

mitt jobb men hur själva inlärningen går till är dock något jag aldrig har kommit i kontakt 

med. Hur kommer det sig egentligen att man väljer att använda sig av just PECS och vad 

behöver man tänka på under inlärningsprocessen?  
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2. Bakgrund 

Jag kommer i detta arbete att presentera det alternativa kommunikationsverktyget PECS, 

Picture Exchange Communication System, som är vanligt förekommande inom arbete med 

människor inom autismspektrumtillstånd. Under bakgrund kommer jag presentera 

kommunikationens betydelse för samspel och interaktion samt grundläggande kunskaper 

om autism för att få en ökad förståelse kring det autistiska tänkandet. Under teoretiska 

utgångspunkter kommer centrala teorier och begrepp lyftas fram. Tidigare forskning 

behandlar lärande och interaktion, samt alternativa kommunikationsverktyg och då 

framförallt PECS. Under resultat kommer jag presentera fallstudiens resultat utifrån mina 

tre intervjuer. Under diskussionen kommer mina resultat att diskuteras i relation till 

tidigare forskning där jag besvarar mina frågeställningar 

2. 1 Kommunikation 

Dagligen använder vi människor det talade språket. Vi samtalar med familj och vänner, 

hälsar på busschauffören på väg till jobbet och på kassörskan i affären (Säljö, 2005, s. 

347). Vi använder olika tonfall beroende på vem vi pratar med och vad vi vill förmedla. 

Det talade språket kan därmed ses som en avgörande faktor i sociala sammanhang. 

Förskolans läroplan poängterar även språkets betydelse för lärande och utveckling och 

menar att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman” (Lpfö 98/10, s. 7). 

Ahlberg (2009, s. 105) menar att kommunikation är så mycket mer än det talade språket. 

Kommunikation handlar om samspel, interaktion och ömsesidighet. Lindö (2009, s. 45-46) 

lyfter fram att gester, kroppsspråk och mimik är några av de saker som spelar in och 

påverkar hur det vi vill förmedla tas till uttryck. Lindö tar fokus i barns tidiga 

språkinlärning och menar att barns kommunikation startar direkt vid födseln. Barn skriker 

olika skrik, grimaserar och rör på huvudet mot en bekant röst. Spädbarnet kommunicerar 

med sin förälder på skötbordet via olika ljud och läten. Enligt Lindö är kroppspråk och 

gester lika viktigt som ord när det gäller att kommunicera, speciellt för det lilla barnet som 

saknar det verbala språket. 

2. 2 Autismspektrumtillstånd (ASD) 

Av olika anledningar saknar vissa människor förmågan att använda det talade språket. 

Jakobsson och Nilsson (2011, s. 179-181) lyfter fram att personer med problematik inom 

autismspektrumtillstånd ofta har svårigheter med kommunikation, dock varierar 
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svårighetsgraden stort från individ till individ. En del personer med autism har en 

utvecklad talförmåga men ses ofta ha en tydligt reducerad förmåga att påbörja samtal samt 

att hålla samtalen vid liv. Hos andra personer är talutvecklingen försenad och vissa saknar 

helt förmågan att tala. Dessa personer använder sig sällan av andra uttryck för att 

kommunicera, och författarna menar vidare att personer med autism ofta visar begränsad 

förmåga till socialt samspel. Detta är något som ofta visas genom bristande förmåga att ta 

ögonkontakt, använda mimik eller gester med mera. Ullstadius och Lovell (Ahlberg, 2009, 

s. 131) påpekar även dem att det inom ASD finns en varierande omfattning gällande behov 

av stöd. Författarna understryker att dessa svårigheter varierar beroende på vilket 

bemötande personen i fråga får från omgivningen samt vilka möjligheter som ges för 

lärande och utveckling. 

För att på bästa sätt kunna skapa goda förutsättningar för lärande för barn inom ASD 

hävdar Powell och Jordan (1998, s. 40) att autism behöver förstås samt hur svårigheterna 

påverkar barnet. Powell och Jordan (1998, s. 17-19) beskriver det autistiska tänkandet 

utifrån fyra olika nyckeldrag; perception, att uppfatta omvärlden, minnet och känslor. 

Perception handlar om att uppfatta information, något som barn med autism ofta har 

svårigheter med. Författarna menar att talat språk ofta inte känns meningsfullt för ett 

autistiskt barn vilket leder till att barnet har svårt att selektivt fästa uppmärksamheten vid 

”rätt” saker. Vidare beskriver författarna (1998, s. 22-23) att när det gäller att uppfatta 

världen är barn med autism medvetna om att saker händer runt omkring dem men att de 

kan ha svårt att förstå att saker händer just dem. Författarna lyfter fram hur högfungerande 

personer beskrivit känslan av just detta. Det beskrivs som en känsla av att saker händer i en 

film, utan att de själva är involverade. Därmed riskerar inlärningen att ske mekaniskt utan 

något personligt innehåll. Här kanske barnet inte alltid upplever inlärningen på samma sätt 

som pedagogen planerat och det gäller då att pedagogen är medveten om detta. Författarna 

menar att  

”Barn med autism behöver göras medvetna om vad de känner i inlärningssituationer och vi 

måste använda och förstärka deras naturliga intressen och engagemang, snarare än förvänta sig 

av dem att de ska ’stämma in’ med våra” (Powell & Jordan, 1998, s. 23).  

Då autistiska barn kan ha svårigheter med att skapa ett personligt innehåll då de uppfattar 

världen menar Powell och Jordan (1998, s. 25-26) att de även ofta har svårigheter i att 

skapa personliga minnen av händelser de är med om. Författarna understryker att det inte 

är rättvist mot barnet att uppleva misslyckanden gång på gång och att det därför kräver att 
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predagogen finns med som stöd och ger ledtrådar. När det kommer till det sista 

nyckeldraget som handlar om känslor påpekar Powell och Jordan (1998, s. 26-29) att barn 

med autism självklart upplever känslor men att det är oklart i vilken grad de reflekterar 

kring dessa eller använder dem för att skapa personlig mening. Till följd av detta behöver 

undervisningen för ett barn med autism innehålla faktorer som är motiverande för barnet. 

Uppmärksamheten behöver riktas så att barnet upplever meningsfullhet och att syftet med 

inlärningen blir klart och tydligt.  

Ullstadius & Lovell (Ahlgren, s. 132-133) hävdar att barn inom ASD ofta visar god visuell 

förmåga samt att detta ofta utnyttjas som stödjande kommunikation med hjälp av 

förenklade bildikoner. Att kommunicera med hjälp av bilder är något som används inom 

flera olika grupper. Holmsen (2005, s. 10-11) beskriver hur samtalsbilder kan vara en 

möjlig väg till kommunikation med barn som av olika anledningar har svårt att prata om 

känslor. Författaren menar att samtalsbilder kan användas i alla möjliga olika sorter av 

barnsamtal och att det kan vara till god hjälp för att få barnen att öppna upp sig. Holmsen 

(2005, s. 91) menar att bilder skapar möjligheter för igenkännande och reflektion hos 

barnet, ofta väcker bilderna barnens nyfikenhet samt bidrar till samtal.   

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kommunikation kan främjas hos barn inom 

autismspektrumtillstånd, ASD. Då det talade språket kan tyckas vara essentiellt vid sociala 

situationer kan svårigheter uppstå hos människor som saknar denna förmåga. Studien 

undersöker det alternativa kommunikationsverktyget PECS, Picture Exchange 

Communication System, som är vanligt förekommande i arbete med barn inom ASD 

 Frågeställningar: 

- Hur introduceras PECS för barn med autism? 

- Hur används PECS i det dagliga livet? 

- Vilka erfarenheter finns av för- och nackdelar med att välja PECS som alternativt 

kommunikationsmedel? Vad anser personal som arbetar med PECS samt vad visar tidigare 

studier? 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer några centrala aspekter lyftas fram ur två av de grundläggande teorierna för 

lärande; behaviorism och sociokulturellt perspektiv, då dessa teorier är relevanta för min 

studie. Bondy och Frost (2001, s. 727-728) hävdar att PECS vilar på teorin om tillämpad 

beteendeanalys, vilket har sitt ursprung hos behaviorismen. Fokus ligger på hur inlärning 

går till samt vilka terotetiska utgångspunkter som ligger till grund för PECS. Några 

centrala begrepp kommer även tas upp i avsnittet. 

4. 1 Behaviorism 

Inom utvecklingspsykologin finns flera teorier om lärande. Hwang och Nilsson (2011, s. 

39) lyfter fram inlärningsteorin som grundar sig i behaviorismen. Behaviorismen är en 

lärandeteori som har sin grund i psykologi. Phillips och Soltis (2014, s. 42-44) hävdar att 

inom behaviorismen låg lärandefokuset på hur ett nytt beteende förvärvars snarare än hur 

ny kunskap tillägnas. Hwang och Nilsson (2011, s. 39) förklarar att det inom 

behaviorismen är centralt hur inlärning går till genom att beteenden betingas av olika 

stimuli. Författarna påvisar att betingning förekommer i två olika varianter; klassisk 

betingning och instrumentell betingning. Phillips och Soltis (2014, s. 43-44) lyfter fram 

fysiologen Ivan Pavlov och hur han uppmärksammades inom så kallad klassisk betingning. 

Pavlov utförde studier på hundar och insåg att ett naturligt stimuli (mat) ledde till en viss 

respons (salivutsöndring). Han bytte sedan ut detta naturliga stimuli till ett betingat stimuli 

(en klocka) och märkte att hundarna fick samma respons, när han ringde i klockan började 

hundarna dregla. Detta fenomen var något som flera forskare spann vidare på och även 

tillämpade på mänskligt beteende. Phillips och Soltis (2014, s. 45) lyfter fram Watsons 

tankar om hur en situation präglad av negativa eller skrämmande känslor ofta leder till att 

liknande situationer i framtiden även dem kommer upplevas som obehagliga. På samma 

sätt kan positiva och lugna upplevelser i framtiden sätta igång lustfyllda känslor. 

Händelserna ger upphov till betingade reflexer där kroppen minns känslan vid den tidigare 

händelsen och framkallar samma känsla vid liknande situationer.  

B.F. Skinner tog denna upptäckt vidare till nästa nivå, vilket förklaras som så kallad 

instrumentell eller operant betingning. Phillips och Soltis (2014, s. 49) redogör för hur 

Skinner använde sig av laboratorieråttor och upptäckte att råttorna lärde sig saker snabbare 

om de inte belönades varje gång utan slumpmässigt. Han upptäckte även att genom att ge 

ut belöningar på ett specifikt och anpassat sätt blev det möjligt att forma råttornas beteende 
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utifrån hans önskemål. Denna form av responsförstärkande handling skiljer klassisk 

betingning och instrumentell betingning åt. Författarna (Phillips & Soltis, 2014, s. 51) 

exemplifierar Skinners upptäckta fenomen med att om ett barn utför ett oönskat beteende 

blir barnet ofta förstärkt genom att föräldrarna ger barnet uppmärksamhet. Det bästa vore 

istället att den vuxne slutar att uppmärksamma beteendet vilket tillslut leder till att det 

oönskade beteendet upphör. Hwang och Nilsson (2011, s. 43) lyfter fram begreppen positiv 

och negativ förstärkning och menar att positiv förstärkning, eller belöning, ökar 

sannorlikheten att ett visst beteende upprepas, exempelvis genom beröm. Negativ 

förstärkning eller bestraffning däremot, exempelvis att ett eftertraktat objekt tas bort, 

minskar sannolikheten för att ett beteende ska upprepas. Författarna poängterar att positiv 

förstärkning är betydligt mer effektivt än bestraffning. Bestraffningen ger nämligen ingen 

ledtråd till ett alternativt beteende och på sikt leder därmed detta ofta till förvirring och 

aggressivitet. 

Behaviorismen har stött på kritik från många olika håll men enligt Phillips och Soltis 

(2014, s. 51) har teorin visat sig effektiv vid arbete med exempelvis barn inom 

autismspektrumtillstånd. Nedan kommer teorin om tillämpad beteendeanalys, som har sin 

grund i behaviorismen, att förklaras. 

4. 1. 1 Tillämpad beteendeanalys 

Eikeseth, Jahr och Eldevik (Eikeseth & Svartdal, 2013, s. 275) skriver att det under 1960-

talet fanns forskare som började se på autism som ett beteendefenomen. De såg den 

bristande utvecklingen hos barn med autism som ett samband mellan att sociala stimuli 

inte hade någon förstärkande effekt för dessa barn. Vidare forskning visade att barn inom 

ASD kunde utveckla olika förmågor genom inlärningsprinciper baserade på instrumentell 

betingning. Tillämpad beteendeanalys (TBA) är en inlärningsprincip som grundas i 

klassisk och instrumentell betingning. Holden (Eikeseth & Svartdal, 2013, s. 67-68) hävdar 

att människan reagerar på saker i sin omgivning och förändrar sitt beteende därefter via 

sina erfarenheter.  Holden förklarar att det förr inom beteendeanalysen lades stort fokus vid 

att förklara ett visst beteende utifrån vilka förstärkare som fanns tillgängliga. Idag läggs 

större fokus vid vad det är som gör en viss förstärkare effektiv. Detta kallas motivation. 

Eikeseth m.fl. (Eikeseth & Svartdal, 2013, s 276) lyfter fram forskning som visar på att 

autistiska barns färdigheter ökar med hjälp av att vissa kriterier tas i beaktning. Nämligen: 

1. Om träningen tillämpas vid barnets alla olika funktionsområden under dagen istället för 

att begränsas till utvalda träningstillfällen. 2. Om träningen sker i barnets naturliga miljöer 
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såsom i skolan och hemmet istället för på speciella behandlingskliniker. 3. Om alla 

personer inom barnets nätverk involveras i träningen. 4. Om intensiteten är hög samt om 

varaktigheten på träningen sker under lång tid. Dessa principer skiljer dagens 

beteendeanalytiska arbete från 50-talets radikalbehaviorism. 

Det finns flera andra interventionsformer som används vid arbete inom ASD men Eikeseth 

m.fl. (Eikeseth & Svartdal, 2013, s. 289) påpekar att det i dagsläget enbart är TBA som är 

kvalificerad som väl vedertagen och som dokumenterar genomgripande förändringar av 

beteenden.  

4. 2 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2005, s. 26-28) presenterar Vygotskijs sociokulturella tankar om hur människan 

samspelar med olika redskap när hen agerar och upptäcker omgivningen. Dessa fysiska 

redskap kallar Vygotskij för artefakter och förklarar dessa som resurser skapta av 

människan för att lösa problem, exempelvis en penna. Säljö (2005, s. 31) lyfter fram att 

människan utvecklar dessa föremål och ger dem vissa kvaliteter. En kniv ska vara vass för 

att kunna skära och vantar ska hålla händerna varma. För att utveckla dessa egenskaper 

krävs att tillverkaren har stora kunskaper kring ämnet samt överväger och omprövar dessa 

under processens gång. Säljö menar vidare att brukaren förvärvar dessa kunskaper vid 

användandet av redskapet. Denna process där människan prövar och bekantar sig med 

olika artefakter samt tillgodogör sig kunskap kallar Vygotskij (Säljö, 2005, s. 71-71) för 

appropriering. Ovanstående resonemang är centrala delar inom ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. 

Förutom fysiska artefakter talar Vygotskij (Säljö, 2005, s. 28) även om språkliga eller 

intellektuella redskap. Det handlar om kommunikativa och mentala kunskaper som 

människan använder sig av vid samspel och appropriering. Säljö (2005, s. 34) påvisar att 

det kan vara svårt att dela upp dessa redskap i olika kategorier och att de hänger 

oupplösligt samman. Ytterligare ett begrepp som är vanligt förekommande inom det 

sociokulturella perspektivet och som tas upp av Säljö (2005, s. 36-37) är inskriptioner. 

Inskriptioner innebär att intellektuella kunskaper har införlivats och bevarats i fysiska 

redskap och ofta används vid kommunikation, exempelvis kartor och bilder. Säljö 

poängterar att det kan krävas mycket arbete för att appropriera inskriptioner och andra 

redskap då de kan upplevas som svårbegripliga för den som ej är bekant med dem. 
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Inom det sociokulturella perspektivet är omgivningen av stor betydelse för lärandet och 

tillägnandet av språk. Flera författare (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 43; Ahlberg, 

2009, s. 105) lyfter fram Vygotskij och hans tankar om den så kallade proximala 

utvecklingszonen. Uppgifter och utmaningar bör utgå från den aktuella nivå barnet befinner 

sig i men färdigheterna kan med hjälp av vuxna och andra barn utökas inom den proximala 

utvecklingszonen.  

 

5. Tidigare forskning 

Här kommer tidigare forskning presenteras gällande lärande, interaktion och 

kommunikation. Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, AKK, kommer 

att presenteras och fokus kommer ligga vid PECS samt de olika inlärningsfaserna gällande 

PECS.  

5. 1 Lärande och interaktion 

Sahlström (Lindblad & Sahlström, 2001, s. 93) beskriver att social interaktion är en 

betydelsefull arena där lärande och identitetsutveckling sker. Författaren understryker att 

den viktigaste processen för interaktion är samtal av olika slag. Atterström och S. Persson 

(2000, s. 42-42) påpekar att man som pedagog måste se på mänsklig förmåga som 

mångsidig istället för ensidig. Författarna menar att det inte finns några förmågor som är 

viktigare än andra och att man behöver utgå från individens behov. Utvecklingen bör 

grundas i utgångpunkt där barnet känner sig tryggt, med aktiviteter eller 

utvecklingsområden där barnet får möjligheten att känna sig kompetent. 

Von Wright (2002, s. 19) lyfter fram det så kallade relationella perspektivet och menar att 

det här ställs etiska krav på den vuxne. Vuxen och barn möts sällan helt jämlika utan den 

vuxne bär oftast på makten. Det är därmed den vuxnes ansvar att skapa goda 

förutsättningar för delaktighet och utveckling.  

5. 1. 1 Lärande och funktionsnedsättningar 

En grundläggande förutsättning för att som lärare kunna erbjuda en god praktik är att vara 

medveten om sitt eget förhållningssätt. Säger du som pedagog exempelvis 

”funktionshindrade” barn? Jakobsson och Nilsson (2011, s. 16) lyfter fram 

Världshälsoorganisationens rekommendationer och poängterar att det anses mer lämpligt 
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att använda sig av ”barn med funktionsnedsättning” då nedsättningen enbart blir ett hinder 

först då omgivningen inte anpassas efter barnets behov.  Även Säljö (2005) understryker 

detta och menar att  

”vi formas av våra biologiska förutsättningar, men vad vi kan lära eller hur vi utvecklas 

bestäms inte av dessa.”  (Säljö, 2005, s. 42).  

Säljö (2005, s. 62) hävdar vidare att människor utvecklas på olika sätt beroende på vilka 

förutsättningar som ges. Hur sker samspelet med omgivningen samt vilka artefakter finns 

till förfogande? Powell och Jordan (1998, s. 15) beskriver även de att oavsett vilken grupp 

av barn arbetet sker med är det viktigt att som pedagog vara säker i sina principer samt ha 

goda grunder för sitt förhållningssätt, oavsett vilken grupp av barn arbetet sker med.  

Författarna (Powell & Jordan, 1998, s. 49) menar vidare att alla barn har rätten till en 

undervisning som är anpassad efter barnets behov. Detta är något som de anser vara av 

extra stor vikt vid arbete med barn inom exempelvis autismspektrumtillstånd. Barn inom 

denna grupp har ofta väldigt specifika specialintressen, något som bör lyftas fram och ses 

som en tillgång istället för en begränsning i undervisningen.  

Barn och ungas olikheter beskriv ofta på olika sätt. Ahlberg (2009, s. 106) poängterar att 

barns olikheter ofta beskrivs genom att synliggöra det som utgör problemen och hur dessa 

ska handskas med. Här får då den vuxne tolkningsföreträde i relationen till barnet i behov 

av särskilt stöd. Detta leder i sin tur till att tillgängliga resurser tillämpas i stora variationer 

samt att det finns ett skiftande sätt i hur förskolans och skolans verksamhet organiseras. 

5. 2 Kommunikation 

Eftersom vissa människor saknar en fungerande kommunikation har olika metoder tagits 

fram för att förbättra kommunikationen. Dessa åtgärder kallas under ett samlingsnamn för 

AKK. 

5. 2. 1 AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

Thunberg (2011, s. 9) hänvisar till Von Tetzchner och Martinsen och lyfter fram tre olika 

grupper där AKK har relevans. Det handlar dels om personer som har stor förmåga att 

förstå språk men svårigheter i att uttrycka sig. AKK behövs därmed för att dessa personer 

ska kunna göra sig förstådda. AKK används även av den grupp människor som endast har 

kommunikationssvårigheter i vissa situationer och AKK behövs därmed som ett 

kompletterande hjälpmedel. Till sist finns den grupp människor som ständigt behöver 
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AKK för att både kunna förstå verbalt språk samt för att kunna uttrycka sig. AKK innebär 

således att genom olika metoder ersätts eller kompletteras ett ofullständigt tal hos 

människor med kommunikationssvårigheter.  

AKK brukar vanligtvis delas in i tre huvudgrupper; bilder/symboler, tecken och talande 

hjälpmedel. Bildbaserade kommunikationshjälpmedel är vanligt förekommande och kan 

med fördel användas tillsammans med andra AKK. Några metoder som är bildbaserade är 

bildkartor, samtalsmattor och PECS (Infoteket, Blomgren m.fl., 2014-11-20). PECS 

kommer förklaras mer ingående längre fram i rapporten. 

Thunberg m.fl. (2012, s. 51) lyfter fram tecken som stöd, vilket innebär att de viktigaste 

orden tecknas samtidigt som man pratar och tecknen fungerar därmed som ett 

kompletterande kommunikationsverktyg. Tecken som stöd är vanligt förekommande hos 

människor med Downs syndrom men Thunberg m.fl. (2012, s. 27) påpekar att metoden 

även förekommer inom andra grupper, exempelvis autismspektrumtillstånd. 

Talande hjälpmedel finns i flera olika former tack vare dagens teknik. Det finns både 

apparater som läser upp inspelade meddelanden samt de som talar med syntetiskt tal, och 

ofta kombineras detta med bilder eller text (Infoteket, Blomgren m.fl., 2014-11-20). 

5. 2. 2 Nackdelar med tidigare AKK-metoder 

Historiskt sett har en mängd olika metoder används för att utveckla 

kommunikationsmöjligheterna för barn inom ASD. Bondy och Frost (2001, s. 725-726) 

påvisar att det förr var vanligt förekommande att fokus låg vid den verbala 

kommunikationen och att barnen skulle kunna forma ord. Den huvudsaklige grunden vid 

denna metod var att barnet skulle lära sig att imitera den vuxnes olika ljud och ord. Denna 

metod förutsätter dock att barnet kan klara av andra uppgifter, så som att sitta ordentligt på 

stolen samt att titta på den vuxne. Att imitera kan vara svårt för vissa barn och uppgiften 

kunde då förenklas genom att börja med att låta barnet imitera icke-verbala handlingar. 

Detta var dock något som vissa barn ägnade månader åt innan de första orden kom och 

många av barnen klarade inte av att utveckla något språk inom en rimlig tidsperiod på 3-6 

månader.  

Med tanke på att talimitation visade sig mindre effektiv var det flera terapeuter som sökte 

efter andra alternativa metoder. Författarna (Bondy & Frost, 2001, s. 726- 727) lyfter fram 

att det bland annat handlade om teckenstöd samt metoder där barnet ska peka på bilder och 
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symboler. Författarna menar vidare att om syftet med åtgärden är att öka barnets spontana 

kommunikativa förmåga kan stödtecken vara begränsande då det är relativt få människor 

som behärskar teckenspråk. Trots att teckenspråk är väl etablerat inom grupper av döva har 

det visat att barn inom autismspektrumtillstånd har svårt att vara framgångsrika gällande 

detta. En annan vanlig metod var bildkartor vilket innebär att barnet ska peka på olika 

bilder och symboler för att få fram sitt budskap. Nackdelen med denna metod är dock att 

många barn, på grund av antingen ålder eller svårigheter med finmotorik, har svårt att peka 

på rätt ställe eller visar svårigheter att enbart använda ett finger. På grund av detta lägger 

ofta barnet hela sin hand på bildkartan vilket i sin tur leder till att lyssnaren får svårigheter 

att tolka innebörden. Bild-pekandet begränsar även ofta barnet till kommunikation då 

metoden kräver att lyssnaren är nära nog att se bilderna. Därmed väntar många barn tills 

exempelvis läraren kommer fram till dem och frågar saker. Båda dessa metoder begränsar 

följaktligen barnets spontana kommunikation.  

5. 3 PECS 

Vid mitten av 1980-talet utvecklade psykologen Andy Bondy och logopeden Lori Frost 

kommunikationsverktyget Picture Exchange Communication System, PECS. De hade 

tidigare intresserat sig av barn inom autismspektrumtillstånd med 

kommunikationssvårigheter och både studerat och tillämpat de tidigare metoder som fanns 

för tal- och språkutveckling. Nedan följer en sammanställning av deras egen artikel (Bondy 

& Frost, 2001, s. 725-744) med min översättning.  

PECS är en metod som utvecklades för att på ett snabbt och funktionellt sätt lära barn inom 

ASD att kommunicera. Bondy och Frost (2001, s. 727) förklarar att PECS delas in i sex 

olika faser som börjar vid att lära barnet hur man kommunicerar. Barnet lär sig använda 

bilder vid kommunikationen på ett sätt som är motiverande för barnet, och fortsätter sedan 

att använda sig av flerbildsmeningar. I slutet av inlärningsfaserna handlar det om att kunna 

använda sig av en rad olika kommunikationssätt. PECS är utvecklat parallellt med barns 

typiska språkutveckling vilket innebär att barn inom ASD på en funktionsnivå av 10-12 

månader kan lära sig de inledande faserna. För att främja spontan och funktionell 

kommunikation innehåller de olika faserna olika delar av förstärkningar, strategier för 

felkorrigering samt så kallad promptning. Prompts är uppmaningar av olika slag. 

Bondy och Frost (2001, s. 728) beskriver att det är två tränare närvarande vid de inledande 

faserna av PECS-inlärningen; en som agerar kommunikationspartner (lyssnaren) och 
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interagerar med barnet, samt en fysisk promptare som ger fysiska uppmaningar bakom 

barnet utan att interagera med barnet på ett socialt plan. Denna typ av prompts minskar 

sannolikheten för att barnet blir beroende av liknande uppmaningar från 

kommunikationspartnern, samt bidrar till att den önskade spontaniteten förhoppningsvis 

uppnås tidigt i träningen. En tanke är också att barnet själv ska ta initiativ till pecsande 

utan att vara beroende av uppmaningar. 

5. 3. 1 PECS inlärningsfaser 

Innan PECS introduceras för barnet poängterar Bondy och Frost (2001, s. 728) att det är 

viktigt att tränaren vet vad barnet tycker om och vill ha. Det allra första steget är därmed 

att ta reda på vilka objekt barnet eftertraktar. Denna process kräver att tränaren observerar 

barnet och noterar vilka objekt barnet tittar på, sträcker sig mot och liknande. Det behöver 

därmed inte innebära frågor eller andra verbala uppmaningar som exempelvis ”Visa mig 

vad du vill ha!”. Dessa objekt kallas förstärkare. 

5. 4. 2 Fas 1 – ”Hur” man kommunicerar 

Den första fasen beskrivs i stort av Bondy och Frost (2001, s. 729) att barnet ska lära sig att 

närma sig kommunikationspartnern, ge hen ett bildkort samt ta emot det givna objektet. 

Barns typiska språkutveckling sker tidigt och redan vid 6-9 månaders ålder börjar barnet 

utveckla interaktiva beteenden gentemot föräldrarna. Detta visas genom närmanden som 

att titta på föräldrarna eller att rent fysiskt närma sig, eller genom ett beteende som får 

uppmärksamhet. Det kan exempelvis vara att barnet ger ifrån sig ett plötsligt ljud eller 

rörelse. Agerandet leder till någon form av konsekvens som förstärker barnet, exempelvis 

att föräldern skrattar eller erbjuder något. Trots att inga ord yttras har här skett en form av 

kommunikation. I PECS fas 1 sker ett liknande handlingsförlopp. Barnet lär sig att närma 

sig en annan person, åtaga ett visst beteende nämligen att ge personen en bild, samt får en 

önskad konsekvens nämligen att den vuxne erbjuder ett objekt. 

Likt normalfungerande barn inte använder riktiga ord så här tidigt i inlärningsfasen, 

understryker författarna (Bondy & Frost, 2001, s. 279) att barn med PECS inte får välja 

bild utan använder sig av en bild vald av tränaren. Att kunna välja bild kommer senare 

under inlärningen och fas 1 fokuserar enbart på att lära ut ett fysiskt beteende för 

kommunikation.  
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5. 4. 3 Fas 2 – Avstånd och ihärdighet  

Den andra fasen lägger fokus på att barnet ska lära sig att vara tålmodig och inte ge upp 

sina försök till kommunikation även om olika hinder stöts på längs vägen. Bondy och Frost 

(2001, s. 730-731) förklarar hur barn vid typisk språkutveckling använder sig av 

ljudstyrkan i deras röster när deras kommunikativa försök inte erkänns. Många barn inom 

ASD har oftast inte den möjligheten och måste därför hitta andra strategier. Barnet lär sig 

att sträcka sig längre eller förflytta sig för att närma sig kommunikationspartnern. Under 

fasens gång lär sig även barnet att visa tålmodighet och envishet gällande att lämna över en 

bild, även om partnern inte tittar på barnet, sitter med ryggen mot eller ens befinner sig i 

samma rum. Dessutom lär sig barnet att hämta sina bilder vid behov även fast bilderna inte 

finns mitt framför näsan. För att öka barnets spontana kommunikation tas allteftersom alla 

ledtrådar och prompts som indikerar kommunikation bort. Träningen fortsätter och 

inkluderar olika tränare under olika delar av dagen och i olika sammanhang.  

5. 4. 4 Fas 3 – Bilddiskrimination   

Nu har barnet blivit en ihärdig kommunikatör som på ett säkert sätt närmar sig olika 

personer. Bondy och Frost (2001, s. 731-733) beskriver hur barnet i fas 3 lär sig att urskilja 

olika bilder för att på så vis göra innebörden i budskapet mer specificerad. Författarna 

skriver vidare att denna fas börjar med att barnet presenteras för två bilder, en som visar 

något barnet eftertraktar (en förstärkare) och en som barnet skyr (en diskriminator). Målet 

är att barnet ska kunna urskilja förstärkaren och välja den bilden. Det är här viktigt att 

tränaren snabbt uppmärksammar och förstärker barnet direkt då barnet väljer rätt bild. 

Allteftersom barnet börjar behärska bilddiskriminationen ökar tränaren svårighetsgraden 

genom att välja bilder med mer jämn önskvärdhet, två förstärkare. Detta skapar dock lätt 

ett dilemma hos barnet och det är möjligt att barnet väljer en bild men egentligen vill ha 

den andra, men eftersom båda objekten är önskvärda nöjer sig barnet.  

Allteftersom barnet ökar sin urskiljningsförmåga ökar antalet bilder att välja på.  

5. 4. 5 Fas 4 – Meningsuppbyggnad 

Om man ser till den typiska språkutvecklingen förklarar Bondy och Frost (2001, s. 734) att 

barn som ännu inte börjat sätta ihop ord till meningar ändå kan göra sig förstådda med 

hjälp av tonläge och gester. Barn som följer den typiska språkutvecklingen låter lyssnaren 

veta om barnet begär eller kommenterar något beroende på valet av tonläge och gester. Ett 

barn som vill ha en kaka säger med ett frågande tonläge ”Kaka?” samt sträcker sig efter 
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kakan medan ett barn som ser en bil utropar ”Bil!” och pekar på bilen. Barn som saknar ett 

verbalt tal kan inte använda olika tonlägen för att få fram sitt budskap. I fjärde fasen 

introduceras begreppet ”jag vill” eftersom begäran och dess konsekvenser är mest 

motiverande för barn inom ASD. Barnet blir bekant med en meningsremsa och får lära sig 

att först fästa ”jag vill”-bilden och därefter det önskvärda begreppet. På samma sätt ska 

barnet sedan överlämna remsan till kommunikationspartnern som läser ”meningen” högt 

och överlämnar det önskade objektet.  

5. 4. 6. Fas 5 – Svara på ”Vad vill du ha?” (Begäran på förfrågan) 

Eftersom många barn inom ASD har svårt att se syftet i att kommunicera med andra kan 

det vara svårt att lära barnet att spontant kommentera saker. Det som dock är motiverande 

är om det handlar om att begära saker då det oftast leder till en viss konsekvens, 

exempelvis att barnet får ett önskvärt objekt. I fas 5 börjar barnet lära sig att svara på 

frågan ”Vad vill du ha?”. Fas 5 lärs ofta ut fort då principen att bygga en mening är bekant 

för barnet samt att konsekvensen av handlingen är motiverande. Det är dock viktigt att 

fortfarande låta barnet fortsätta med sin spontana begäran. 

5. 4. 7 Fas 6 – Kommentera 

Vid fas 6 är barnet väl bekant med PECS och tillämpar verktyget i olika dagliga aktiviteter. 

Fas 6 handlar om att kunna kommentera, exempelvis ”jag ser/hör/känner” och så vidare. 

Inlärningen går till på liknande sätt som under de senare faserna med prompts och 

förstärkningar. I fas 6 blir barnet även bekant med att använda sig av olika attribut. Då 

många barn inom ASD har svårt att se meningen med spontan kommunikation blir detta en 

fas som vissa behöver jobba mycket med.  

 

6. Metod 

Det här är en kvalitativ fallstudie över hur PECS kan användas för att öka 

kommunikationsfärdigheterna hos barn inom autismspektrumtillstånd. Lantz (2013, s. 46-

47) hävdar att en kvalitativ studie är mer flexibel än en kvantitativ samt att den ger 

utrymme för förändring under processens gång. Merriam (1994, s. 24) definierar en 

fallstudie som en undersökning där ett specifikt fenomen studeras. En fallstudie är enligt 

Merriam inte låst till några särskilda metoder utan alla olika sätt att samla in information 

kan användas. Att kombinera olika metodformer lyfter Merriam (1994, s. 85) fram som 
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positivt då det ger en bredare möjlighet till förståelse. En metods svaghet är ofta den andra 

metodens styrka. Jag valde att använda mig av intervjuer och observationer för att på så 

sätt få en djupare förståelse för människor med autism och deras bristande 

kommunikationsförmåga och kommunikationsverktyget PECS. Bell (2005, s 158-159) 

poängterar att intervjumetodens stora fördel är dess flexibilitet. Intervjuaren kan ställa 

öppna frågor som troligtvis ger mer utförliga svar än en enkät och dessutom kan nya frågor 

komma upp under intervjuns gång. För mig var det viktigt att skapa en personlig kontakt 

för att på så sätt få en djupare förståelse inom ämnet. Genom att fånga upp 

intervjupersonens tonläge, mimik och liknande menar Bell att en intervju ger utförligare 

information än skriftliga svar och det är även en av anledningarna till mitt val av metod. 

Merriam (1994, s. 101) hävdar att förutom intervjuer är observationer en lämplig metod 

som är vanligt förekommande inom fallstudier. Merriam (1994, s. 102) pekar på att det 

genom observationer ges möjlighet att registrera olika beteenden i samma stund de sker. 

Observatören får en helhetsbild av situationen och kan lägga märke till sådant som kanske 

skulle missas genom en intervju. 

Merriam (1994, s. 26) beskriver fyra grundläggande egenskaper hos fallstudier.  Fallstudier 

är partikularistiska, det vill säga att de fokuserar på ett specifikt fenomen, person eller 

händelse. Fallstudier är deskriptiva, vilket innebär att beskrivningen av det studerade 

fenomenet är omfattande och fullständig, den beskriver flera olika företeelser och 

sambandet mellan dem. Fallstudier är heuristiska vilket förklaras som att studien kan öka 

läsarens förståelse av det fenomen som studeras. Till sist förklaras fallstudier som 

induktiva vilket betyder att majoriteten av studien grundar sig i erfarenheter och empiri. 

6. 1 Urval 

För att få in flera olika synvinklar i min fallstudie valde jag att intervjua flera olika 

verksamma personer som på olika sätt arbetar med PECS. Detta hävdar Dalen (2008, s. 60) 

som lämpligt då det ger större möjlighet till att hitta olika nyanser i resultatet genom att få 

höra hur olika personer upplever samma fenomen. Utifrån litteratur blev jag medveten om 

vikten av ett gott samarbete mellan aktörerna i barnets nätverk. Jag valde därför att höra av 

mig till både en särskola och habiliteringen. Först hörde jag av mig till de olika 

institutionerna via mail där jag beskrev mitt ärende. Jag fick positivt gensvar från båda håll 

och bokade in tillfällen för besök. På skolan fick jag träffa en speciallärare som arbetar 

som klasslärare i en grundsärskoleklass samt 25 % med handledning och utbildning inom 
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PECS på skolan. Vid den första kontakten med skolan frågade jag även om jag kunde få 

observera hur PECS används i undervisningen vilket vi senare bokade in. På habiliteringen 

träffade jag en logoped som förutom sin logopedutbildning har läst extra kurser inom TBA 

och verbal behaivor samt träffat och diskuterat PECS med utvecklaren Andy Bondy. 

Utifrån de resultat jag fick fram från båda intervjuerna blev jag även intresserad av att få in 

hur personal på boenden ser på PECS. Eftersom många barn som använder PECS bor på 

boenden blir boendet deras hem. Jag hörde därför av mig till ett autismboende och bokade 

in en tid för intervju med en boendeassistent.  

6. 2 Genomförande 

Inför de olika intervjuerna hade jag förberett intervjufrågor som rörde mitt syfte och 

frågeställningar med studien. Lantz (2013, s. 68) lyfter fram att i en öppet riktad intervju är 

sammanhanget till viss del bestämt av intervjuaren samt innehållet är meningsfullt för den 

intervjuade. Enligt Lantz (2013, s. 47) beskrivning ger en öppet riktad intervjuform för mig 

som forskare möjlighet att förstå PECS som fenomen och dess olika kvaliteter från olika 

perspektiv. Lantz (2013, s. 72-73) menar vidare att intervjuaren bör inleda intervjun med 

frågor om intervjupersonen, exempelvis gällande personens utbildning och hens 

arbetsuppgifter. Lantz menar att detta ofta leder till en mer avspänd intervjusituation. Jag 

använde mig av öppna frågor samt spann vidare på svaren jag fick vilket ledde till att vi 

fick givande diskussioner med god kontakt. I enlighet med Lantz (2013, s. 73) valde jag att 

ställa frågorna i en logisk ordning där jag först frågade om vad som behöver tänkas på 

innan introduktion av PECS samt hur detta sker, för att sedan komma in på frågor gällande 

hur de kan arbeta med PECS efter att barnet behärskar verktyget samt vad intervjupersonen 

ser för för- och nackdelar med metoden.  

Under de olika tillfällena använde jag mig av ljudinspelning för att på så sätt kunna vara 

helt närvarande samt för att försäkra mig om att inte missa något viktigt. Detta är något 

som Dalen (2008, s. 33) lyfter fram som ett positivt hjälpmedel då det är viktigt att få med 

intervjupersonens egna ord. Under de två observationerna förde jag anteckningar där jag 

registrerade kroppsspråk och mimik. Vid observationerna iakttog jag lärarens och elevens 

arbete och reaktioner vid undervisning samt förde av och till en dialog med läraren där hen 

förklarade sitt agerande samt kommenterade elevens respons.  

Intervjun på skolan tog ca 1h, intervjun på habiliteringen tog ca 2h, intervjun på boendet ca 

1h samt observationerna på skolan tog ca 2h. 
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6. 2 Databearbetning och analysmodeller 

Merriam (1994, s. 133) menar att en fallstudies analys börjar redan vid den första intervjun 

eller observationen. Analysen påpekar Merriam (1994, s. 137) sker kontinuerligt parallellt 

med insamlandet av data. Som underlag för en kvalitativ analys finns data som är 

beskrivande. Lantz (2013, s. 136-136) hävdar dock att vid en kvalitativ analys försöker 

man granska fenomenet för att därmed hitta nya perspektiv av det redan beskrivda. Detta 

sker genom att tillämpa tidigare forskning och teoretiska begrepp på det som sagts i 

intervjuerna. Det innebär därmed att en kvalitativ analys är mer än att bara beskriva ett 

fenomen.  

Då jag använde mig av ljudinspelning valde jag att transkribera intervjuerna och därefter 

välja ut områden som jag ansåg hade relevans. Lantz (2013, s. 149) tipsar om att vid 

genomgång av data använda sig av olika färger för olika områden vilket jag tog fäste vid 

och tillämpade. Jag valde områden utifrån de frågor jag ställde vid intervjuerna och valde 

sedan att använda mig av rubriker i resultatdelen som hade koppling till dessa frågor. Jag 

sökte efter mönster i vad intervjupersonerna hade sagt. Vilka likheter och skillnader fanns? 

(Lantz, 2013, s. 157) 

6. 3 Studiens reliabilitet och validitet 

Bell (2005, s. 117) beskriver att en studies reliabilitet eller tillförlitlighet mäter resultatets 

säkerhet. Med säkerhet avses hur väl resultatet stämmer överens med utfallet om någon 

annan skulle utföra studien vid en annan tidpunkt. Valididet är ett annat begrepp som Bell 

(2005, s. 117-118) tar upp. Validitet eller trovärdighet innefattar hur väl studien beskriver 

det undersökta och om resultaten anses vara trovärdiga. Då jag valde att intervjua tre olika 

personer som använder PECS i sina verksamheter samt observera olika barn i en 

verksamhet anser jag att studiens reliabilitet och validitet är relativt hög. 

6. 4 Etiska aspekter 

Jag har under denna studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. VR (2002, s. 6) tar upp 

fyra huvudkrav som behandlar de olika etiska delarna som bör tas i beaktning. Det första 

kravet är informationskravet (s. 7) vilket innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

studiens syfte samt vilken del de personerna har i studien. Vid första kontakten 

underrättades de olika parterna via mail om vilka intentioner jag hade med studien. Det 
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andra kravet är samtyckeskravet (s. 9-10) vilket innebär att deltagarna själva har rätten att 

bestämma över sin medverkan. Jag fick positiv respons från alla respondenter och jag fick 

även tillåtelse att använda mig av ljudinspelning under intervjuerna. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet (s. 12) vilket innebär att inga personuppgifter kommer ges ut. Jag 

har därmed valt att inte skriva ut vare sig stad för studien eller skolan och boendets namn i 

rapporten då det annars finns möjlighet för identifikation. Det sista kravet är 

nyttjandekravet (s. 14) som innebär att insamlad data enbart får användas i ändamål 

gällande studien.  I mailen till intervjupersonerna framgick tydligt att mina resultat enbart 

kommer att användas i min uppsats samt i utbildningssyfte. Vid databearbetning och 

analys valde jag att enbart ta med sådant som enligt mig ansågs vara relevant för studien. 

Personliga exempel och händelser finns inte med i rapporten. Av etiska skäl har jag valt att 

inte gå in djupare på observationerna då jag inte såg någon relevans i att lyfta fram barnens 

ageranden. Observationerna ökade min egen förståelse för ämnet vilket har bidragit till 

fallstudiens utformning och resultat. 

6. 5 Metoddiskussion  

Jag är nöjd med mitt val av metod. Genom att få ta del av kunskaper från olika specialisters 

synvinklar fick jag en bredare förståelse av PECS som verktyg. Merriam (1994, s. 46) 

hävdar att fallstudier är förankrade i verklighetsbaserade förhållanden vilket ofta ger en 

omfattande helhetsyn på det studerade fenomenet. Då jag dels valde intervju som metod 

fick jag möjliget att fördjupa mina frågor under intervjuernas gång samt spinna vidare på 

det intervjupersonen berättade. Jag kunde även lyssna igenom ljudinspelningarna efteråt 

samt välja ut viktiga delar som hade relevans för min studie. Vid observationerna fick jag 

möjlighet att se hur PECS används på riktigt i praktiken samt dra paralleller till vad jag fått 

veta genom litteraturgenomgång samt intervjuer. Utifrån de resultat jag fick från de två 

första intervjuerna bestämde jag mig även för att utföra en tredje intervju som möjliggjorde 

en form av triangulering (Merriam, 1994, s. 179) utifrån habilitering-skola-hemmet. Jag 

anser att jag fick svar på mina frågor och jag blev väldigt positivt bemött av deltagarna 

vilket ökade min motivation för ämnet. 

 

7. Resultat 

Nedan kommer undersökningens resultat att presenteras med avseende på de frågor som 
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ställdes under intervjuerna. Det är respondenternas erfarenheter kring hur PECS 

introduceras för barn inom autismspektrumtillstånd, hur verktyget används i det dagliga 

livet samt vad de ser för för- och nackdelar med PECS som kommunikationsverktyg. Jag 

har valt att använda mig av förkortningarna P (pedagog/speciallärare), L (logoped) samt B 

(boendeassistent)  

7. 1 Tidigare arbete med kommunikation 

L beskriver vilken utveckling kommunikationsarbete inom autismspektrumtillstånd har 

haft de senaste 20 åren. När hen började arbeta som logoped låg fokus på det verbala talet 

och språket. 

”Och så tänkte man så att om man tränar en unge på tal och språk, då möjliggör man ju att de 

ska kunna kommunicera, eller hur?” (Intervju, 2014-10-31).  

Det var vanligt att barnen lärde sig att benämna ord utan att någonsin använda dem i andra 

sammanhang. Bondy och Frost hade sett detta fenomen och förstod att det var något som 

gjordes fel. Barnen lärde sig att benämna eller teckna men inte att kommunicera. Det var 

då de insåg att det var det som var uppdraget, att först lära barnen hur man kommunicerar 

och  

”sen när barnet förstår vitsen, nyttan och nöjet med att kommunicera, då kan man hålla på och 

drilla dem med bilder och låta dem veta vad de betyder och så” (Intervju, 2014-10-31).  

7. 2 Förberedelser inför PECS 

P pekar på att det är skolan som brukar stå för nyinlärningen och som har det pedagogiska 

ansvaret, men att det är viktigt med ett gott samarbete mellan de personer som ingår i 

barnets nätverk. P menar att det inte är en förutsättning men att det självklart underlättar 

inlärningen.  

”Nu kommer vi plötsligt öppna munnen på den här eleven och den kan börja prata och begära 

och som kanske inte haft något tal tidigare, och då blir det ju lite oetiskt om man bara får 

snacka i skolan” (Intervju, 2014-10-28).  

Det är även viktigt att förbereda ett material och såväl skolan, boendet och habiliteringen 

tillverkar sitt eget material. För att veta vilka bilder som ska tillverkas berättar både P och 

L att det behöver göras en så kallad förstärkningshierarki där det framgår vad som barnet 

mest troligt kommer vilja begära. L berättar att Bondy menade att om barnet tycker om 

choklad är det choklad vi ska börja med att låta barnet begära. Det här sättet att börja tänka 
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funktionell kommunikation, såg L som ett paradigmskifte. Tidigare hade L själv valt ut 

vilka ord barnen skulle lära sig, exempelvis boll, eftersom hen ansåg att det var ord som 

lämpade sig i ett ordförråd.  P förklarar att det gäller att undersöka vad som är starkast för 

just det här barnet och att inte ta tolkningsföreträde och välja ut saker bara för att den 

vuxne anser vissa saker som mer lämpligt än andra, exempelvis läsa bok framför godis. En 

annan av de viktigaste sakerna berättar P är att anpassa miljön så att allt inte finns 

tillgängligt för då kommer barnet inte vilja pecsa.  

”Stora glasskåp är bra och höga hyllor, så att eleverna ser det och kommer ihåg att sakerna 

finns men att de inte alltid är tillgängliga” (Intervju, 2014-10-28).  

7. 3 Inlärningen av PECS 

När PECS väl börjar introduceras för barnet sker inlärningen i sex olika faser. Fas 1 och 2 

handlar om att lära barnet hur kommunikation går till. Barnet lär sig att ta en bild från 

pecspärmen samt överlämna den till en kommunikationspartner. Avstånden och barnets 

ansvar ökar i takt med att barnet lär sig. I fas 3 börjar bilddiskriminationen där barnet lär 

sig att urskilja olika bilders betydelse. P påvisar att denna fas tar väldigt olika lång tid 

beroende på vilken individ som jobbas med. Vissa kanske förstår principen efter ett fåtal 

försök medan andra kanske aldrig lär sig att diskriminera. P förklarar att man då får 

försöka att tänka utanför manualen och kanske förstora bilderna eller till och med jobba 

med objekt istället för bilder. Vid arbetet med PECS påpekar P att det är viktigt att vara 

inläst på ämnet och ha koll. Samtidigt är flexibilitet en viktig egenskap eftersom inget barn 

följer en exakt mall. Ett vanligt förekommande problem är att barnet fastnar i en fas och P 

tror att detta ofta beror på att det har gått för fort fram i processen. B beskriver att det förr 

var mer strikt att följa manualen medan idag är mycket friare och att all kommunikation är 

bra. Det viktiga är att se barnets behov och förutsättningar samt anpassa sig efter det. 

Något som L lägger stor vikt vid är att komplettera arbetet med så kallade sociala 

förstärkare, exempelvis leenden, high fives och liknande, istället för att bara använda sig av 

godtyckliga förstärkare så som godis och chips. Om dessutom alla inom barnets nätverk 

agerar på samma princip, det vill säga att föräldrar, boendepersonal och skolan levererar 

dessa naturliga förstärkare, menar L att dessa tillslut kommer att fungera lika bra som 

godis och chips. 

7. 4 Dagligt arbete med PECS 

På skolan tillämpas PECS i all undervisning. P förklarar att barnet genom PECS kan lära 
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sig mycket inom matematiska begrepp, verklighetsuppfattning och ADL, Aktiviteter i 

Dagliga Livet. Därmed görs övningarna funktionella, istället för att göra andra övningar 

bara för att. Målet är att det ska vara mycket pecsande och att barnen ska öva sina 

pecsfärdigheter i alla dagliga situationer med olika människor. 

Alla parter är överens om att PECS underlättar livet för de barnen som tidigare inte haft 

någon kommunikation. PECS kan vara en såväl temporär som livslång metod beroende på 

vilken individ det handlar om. Det är viktigt att komma ihåg att det primära målet med 

PECS är att barnet ska få en fungerande kommunikation. Om barnet sedan lär sig prata på 

köpet är det ett stort plus. Många barn utan fungerande kommunikation har även 

utpräglade beteendeproblem. Detta är något som alla tre informanter tar upp under 

intervjuerna och menar att det då är extra viktigt att arbeta med just kommunikationen. Det 

är förståeligt att barnet blir frustrerad utan någon fungerande kommunikation och B menar 

därför att vissa beteendeproblem ofta försvinner automatiskt efter arbete med PECS. B tog 

upp flera exempel då svåra beteendeproblem helt slutat när barnen fick en fungerande 

kommunikation i och med PECS.  

”Det är det jag gillar med PECS, att man ger dem andra möjligheter. Att man inte behöver slå 

sig själv utan istället kan säga ’jag vill ha glass’” (Intervju, 2014-11-11).  

7. 5 Barnets omgivning 

Habiliteringens huvuduppdrag är att kartlägga och bedöma barns 

kommunikationsförmågor samt utbilda och handleda omgivningen. Deras mål är att öka 

kunskapen om kommunikation men även att de ska öppna upp en annan attityd till 

kommunikation och funktionsnedsättning.  L poängterade att många barn med 

funktionsnedsättning behöver en kommunikativ omgivning,  

”innan tänkte jag att den här personen har stora kommunikationssvårigheter, det är den här 

personen som behöver lära sig saker, lära sig AKK. Men nu tänker jag såhär […] nu behöver vi 

i omgivningen lära oss en massa saker och anpassa så att kommunikationen fungerar” 

(Intervju, 2014-10-31).  

L lyfte fram vikten av att de personer som ingår i barnets nätverk är positiva och försöker 

möta barnet. 

”Det är inte han som beter sig bra nu, utan det är hon som matchar honom bäst!” (Intervju, 

2014-10-31).  
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L beskriver hur de förr la allt på barnet, både saker som fungerade bra och saker som 

fungerade dåligt. Om en vuxen tar åt sig cred när saker går bra betyder det att den vuxne 

även behöver ta åt sig om saker går dåligt. Då är det viktigt att analysera situationen och 

hitta mönster att bryta. L menar att det är det det hela handlar om; planera, utföra, 

reflektera. 

Många barn har personer i sitt nätverk som ständigt förändras, ny personal på boenden 

exempelvis. Detta ser L som problematiskt. Det är svårt att utbilda all personal på samma 

sätt och L menar att processen får börja om gång på gång.  

”Det är vi som begränsar. Det är omgivningen som har lagt ett lock över och inte låtit den här 

personen att blomma ut” (Intervju, 2014-10-31).  

L menar att det i skolan ofta fungerar bra med kommunikationsträningen för där finns goda 

resurser och personal som besitter god kunskap. I hemmet däremot är det mycket svårare 

och otydligare. L hävdar att barnet egentligen skulle behöva samma struktur i hemmet som 

i skolan. B förklarar att det är skolan som ska vara drivande i frågan men att det även är 

viktigt att de på boendet skapar arbetstillfällen där barnet kan öva sina färdigheter. B tar 

också upp svårigheten i att det ständigt byts ut personal på boenden och att det är svårt att 

få alla att göra lika. Då boenden ofta är barnens hem läggs mycket ansvar på 

boendepersonal, något som B ändå ser som positivt. Det ser väldigt olika ut hur insatta och 

drivande föräldrar är i frågan och då det är viktigt med en tidig intervention. Därför tycker 

B att det är bra om barnet omringas av kunniga vuxna. 

7. 6 Kritik mot arbetssättet 

Jag har mestadels stött på positiva aspekter av PECS under mina intervjuer och 

observationer. Trots detta är vi i Sverige relativt dåliga på att använda PECS, i jämförelse 

med USA där arbete är väldigt utpräglat. På frågan varför det ser ut så fick jag liknande 

svar från alla parter. P förklarade att arbetssättet, tillämpad beteendeanalys, tyvärr inte har 

fått genomslag i Sverige, troligen på grund av all kritik det får.  

”Det är många pedagoger som inte vill kännas vid utvecklingspsykologi och evidensbaset 

arbete […], man har en förlegad syn på vad utvecklingspsykologi är. Man tror att det är Pavlov 

och hundarna och man tror att det är Skinner och råttorna. Man tror att vi ser på eleverna som 

att de är hundar och som att de ska lyda oss och att det är eleverna som är fel och att vi ska 

rätta till dem genom att styra deras beteenden, men det är inte en sån syn vi har” (Intervju, 

2014-10-28). 
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 B tycker att det både är synd och skrämmande att PECS inte är så utbrett i Sverige men 

hoppas att det kommer öka med tiden. Hen håller med om att TBA kan ses som lite hårt 

ibland, men att det är nödvändigt vid arbete med den här gruppen av människor. P hävdar 

att 

”Vårt arbetssätt går absolut inte emot ett sociokulturellt perspektiv på något sätt. TBA är 

vetenskap, så du kan välja dina glasögon liksom, och vårt strukturella arbetssätt går inte emot 

den synen på barn, lärande och kunskap som man kan ha inom ett sociokulturellt perspektiv, 

men här är det mycket mer handfast, struktur och evidensbaserat ska man veta” (Intervju, 

2014-10-28). 

7. 7 Nackdelar med PECS 

L kritiserar PECS genom att understryka att PECS enbart behandlar att begära och 

kommentera, medan sociala fraser utelämnas. L menar att sociala fraser omfattar ca 80% 

av de behov vi har. L anser att Bondy och Frost gjorde ett väldigt bra jobb i början men att 

de vid fas 6 började tappa fokus. 

 ”jag tror inte att det är superfunktionellt för en massa ungar att säga ’jag vill ha en 

prickig/randig/rutig/grön/blå’, som han pratar mycket om här. Då tror jag att det är mycket mer 

funktionellt att kunna berätta vad jag har gjort idag” (Intervju, 2014-10-31). 

 L fortsätter att vara kritisk till PECS fas 6, då hen anser att den inte är tillräckligt bra. Hen 

menar att dagens samhälle, med telefoner med kamerafunktion och lärplattor, ger större 

möjligheter till att kommentera saker. L lyfter fram fördelarna med att använda sig av 

dagens teknik med lärplattor och appar. Det finns en uppsjö av appar som fungerar bra och 

där idén är snarlik pecspärmen, exempelvis talking cards och gridplayer. Alla parter är 

dock överens om att det vid nyinlärningen är bra att använda sig av den fysiska 

pecspärmen. L förklarar att skillnaden mellan pecspärm och app är att det i appen inte 

längre är nödvändigt att överlämna, för det har barnet redan lärt sig. 

P förklarar att PECS alltid börjar med så kallade demands, att barnet ska begära. Detta för 

att begäran är det som barn inom autismspektrumtillstånd ser som mest motiverande.  

”Enligt den generella språkutvecklingen ser det ut såhär […] och så säger de ordet ”kaka”. 

Ungefär 50 % av gångerna vill barnet ha en kaka och ungefär 50 % av gångerna vill barnet 

prata om kakan eller fånga mammas uppmärksamhet. Så ser det ut för normen. Barn med 

autism, där är det ungefär 100 % av gångerna där man säger ”kaka” då vill man ha en kaka” 

(Intervju 2014-10-28).  
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P berättar att det inte brukar vara svårt att lära barnet att begära saker utan att problemet är 

att det ofta blir stationärt och att inlärningen därmed fastnar i fas 4 eller 5. Många barn 

inom ASD ser inte något socialt utbyte med att kommentera saker, som fas 6 handlar om. 

Det är dock ändå viktigt att utmana barnet i detta och fortsätta öva. P tycker att det är 

väldigt tråkigt när personer säger att PECS endast handlar om att barnet ska kunna begära 

saker, då det inte är själva systemet det handlar om utan hur arbetet sker. Hen menar att 

vissa barn med autism aldrig kommer kunna njuta av att sitta bredvid någon och prata om 

vädret men att det gäller att se individens behov först och främst. Angående den här 

kritiken om att PECS enbart skulle handla om att barnet ska begära saker säger B  

”Vad skulle det vara för fel? Jag begär saker hela tiden varje dag. Jag ser faktiskt inga negativa 

saker med PECS, det öppnar upp såna möjligheter” (Intervju, 2014-11-11).  

B menar att det är positivt att barnet behöver söka upp kommunikationspartnern, då 

följdeffekten blir en form av socialt samspel.  

7. 8 Nya alternativ till PECS 

L förklarar att de på habiliteringen arbetar med något de kallar kommunikationstriangel. 

Det är du, jag och någonting som vi tittar på tillsammans och samtalar kring. Det kan 

exempelvis vara foton och filmer på saker barnet har gjort. L poängterar vikten av 

naturliga förstärkare vid dessa sammanhang då hen anser att godtyckliga förstärkare 

riskerar att barnet tror att vi fortfarande tränar att begära och inte att kommentera. L 

förklarar att joint attention, gemensam eller delad uppmärksamhet, visat sig vara en 

plattform för fortsatt kommunikationsutveckling och att det är viktigt att träna barnen i 

detta. L menar att vi måste göra saker tillsammans med barnet för annars kommer vi inte 

ha något att prata om. B förklarar att de har fått utbildning från habiliteringen och att fokus 

då låg på kommunikation och inte på PECS i sig. De har även fått ipads utskrivna från 

habiliteringen som de har krav på sig att använda i arbetet med barnens kommunikation. 

Habiliteringen finns till för boendet vid behov, de fungerar som stöd och som någon att 

falla tillbaka till. 

7. 9 Sammanfattning 

Alla respondenter menar att det finns för- och nackdelar med alla kommunikationssystem 

och så även med PECS. P sa att 

 ”Jag brukar alltid säga såhär att PECS är det bästa vi har hittills” (Intervju, 2014-10-28) 
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 och menar PECS är ett fantastiskt verktyg för den här gruppen barn. Eftersom PECS följer 

den typiska språkutvecklingen händer det även att barn lär sig att prata verbalt efter att ha 

använt PECS. Barn inom autismspektrumtillstånd har ofta svårt med abstraktion och då är 

kommunikation med bilder ett lämpligt alternativ eftersom en bild är konstant. En bild 

finns kvar medan ett ord eller ett tecken försvinner. Alla poängterar även att en stor fördel 

med PECS är att alla kan förstå det till skillnad från teckenspråk som relativt få kan 

tillämpa. 

Trots lite skilda åsikter kring PECS senare inlärningsfaser är alla överrens om att det är ett 

fantastiskt verktyg som skapar oändliga förutsättningar och möjligheter för barnets 

fortsatta kommunikationsutveckling. Något som alla tre tog upp är att det är många som 

blandar ihop PECS med att använda bilder. De trycker hårt på att det är metoden som är 

PECS och inte bilderna i sig.  

 

8. Diskussion 

Nedan kommer undersökningens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning samt 

svar på mina frågeställningar. Hur kommunikationsfärdigheter kan främjas för barn inom 

ASD kommer också att diskuteras. 

Frågeställningar: 

- Hur introduceras PECS för barn med autism?  

- Hur kan PECS användas i det dagliga livet? 

- Vilka för- och nackdelar kan enligt personal finnas med att välja PECS som 

kommunikationsmedel? 

8. 1 Hur kan kommunikationsfärdigheter främjas för barn inom 

autismspektrumtillstånd? 

Alla respondenter var överrens om att det är av stor vikt att påbörja en intervention för 

kommunikation så tidigt som möjligt för att främja barnet kommunikationsmöjligheter. B 

påpekade att det borde finnas någon form av informationshäfte som nya föräldrar får ta del 

av där det står skriver vilka alternativ som finns. Detta är något som Eikeseth m.fl. (2013) 

också poängterar och menar att  
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”Man bör alltså arbeta för att etablera en ökad beredskap i primärsjukvården, så att vi kan 

fånga upp barn med risk för att utveckla autism” (Eikeseth & Svartdal, 2013, s. 289). 

Med god kunskap och rätta förutsättningar kan barn inom ASD främjas i sin utveckling på 

ett sätt som gynnar alla i omgivningen. Både mina intervjupersoner och forskning visar att 

beteendeproblem hos barn inom ASD minskar när de får en fungerande kommunikation. 

Enligt P är det vissa personer som tror att beteendeproblemen bör sättas först, innan 

insatser för kommunikation. Alla deltagare i studien är dock överens om att detta är något 

som bör ske simultant. Kommunikation och beteende ligger nära sammankopplat med 

varandra.  

8. 2 Hur introduceras PECS för barn med autism? 

Både P och L förklarade att det är viktigt vid PECS-inlärning att arbeta med förstärkare 

som är motiverande för barnet. Powell och Jordan (1988, s. 214-215) hävdar att inlärning 

hos barn med autism kräver meningsfulla och motiverande aktiviter, vilket i sin tur leder 

till att den vuxne behöver visa entusiasm. Precis som pedagogen under mina observationer 

poängterade vidmakthåller Powell och Jordan vidare att ögonkontakt är viktigt vid 

inlärningen. Barnet kan dock tycka att detta är svårt och barnet måste känna aktiviteten 

som meningsfull för att det ska finnas något behov av att titta i ögonen. P förklarade att 

vissa barn klarar av att bemästra inlärningsfas tre enbart på några få försök medan vissa 

kanske aldrig klarar av bilddiskrimination. Powell och Jordan understryker att  

”Nya aktiviter måste introduceras med entusiasm och en vuxen som tydligt visar att uppgiften 

är fascinerande och åtråvärd. Detta kan vara tröttande för vuxna som försöker arbeta med 

barnet men det är nödvändigt” (Powell och Jordan, 1988, s. 217).  

Vid det här läget gäller det att som pedagog inte ge upp utan fortsätta träningen och 

försöka hitta andra motiverande strategier för att nå målet. Att det kan ta tid innan man blir 

förtrogen ett nytt redskap är något som Säljö tar fäste vid:  

”Många medierande redskap och inskriptioner kan vara svårtillgängliga och abstrakta för den 

som inte är förtrogen med dem. Det kan krävas mycket arbete för att förstå” (Säljö 2005, s. 37). 

Här kopplar jag Säljös ord till arbetet med PECS och menar att det kan vara ett verktyg 

som kräver mycket arbete att bli förtrogen med. 

Alla tre intervjupersonerna ansåg att ett gott samarbete mellan skola och hem är en viktig 

del i arbetet, vilket även Eikeseth m.fl. (Eikeseth & Svartdal, 2013, s 276) håller fast vid. P 
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påpekade att det inte är en förutsättning men att det underlättar arbetet och att 

kommunikationen oftast fungerar bättre om alla är med på samma tåg. Powell och Jordan 

(1998, s. 52) framhäver också vikten av ett gott samarbete mellan de olika aktörerna inom 

barnets nätverk. De olika miljöer som barnet vistas i behöver samordnas för att underlätta 

barnets utveckling. Författarna (Powell & Jordan, 1998, s. 211-212) hävdar att ett barn 

med autism som vill ha ett specifikt föremål ofta leder den vuxne i handen mot det 

önskvärda föremålet samt att den naturliga responsen hos den vuxne blir att följa. För att 

barnet ska utveckla sina kommunikativa färdigheter krävs dock att de vuxna i barnets 

närhet motverkar detta naturliga sätt att ge respons och istället främjar för kommunikation. 

B hävdar att det kan vara svårt att all personal på boendet gör lika med tanke på den stora 

variation av kompetens som personalen besitter. 

8. 3 Hur används PECS i det dagliga livet? 

Stier och Sandström Kjellin (2009, s. 36-37) poängterar att vi genom kommunikation ges 

möjlighet att möta händelser i vardagen samt att vi ges möjlighet att tillgodose våra olika 

behov. Kommunikation är grunden till gemenskap vilket leder till att barn som inte deltar i 

kommunikativa situationer ofta upplever att de inte tillhör denna gemenskap. Bruce (Bjar 

& Liberg, 2010, s. 260) understryker också detta faktum och menar att ett outvecklat språk 

utgör en stor riskfaktor för den intellektuella och sociala utvecklingen. Författaren hänvisar 

till Taube som hävdar att ett dåligt självförtroende ligger nära sammankopplat med en 

bristande kommunikation. Vissa individer blir inåtvända och undviker situationer då 

kommunikation förekommer medan andra blir utåtagerande och visar sin frustration genom 

aggressivitet mot sig själva eller andra. Alla intervjupersoner i studien la fram tydliga 

exempel på hur barn minskat svåra beteendeproblem efter att de getts möjlighet till 

kommunikation, exempelvis via PECS. 

L förklarade att samma barn kan fungera olika tillsammans med olika personer eller på 

olika platser. Detta är något som Bruce (Bjar & Liberg, 2010, s. 258) hänvisar till sitt eget 

avhandlingsarbete om och menar att det är viktiga iakttagelser gällande bedömning och 

intervention av barnets kommunikationsförmåga. L hävdade att en situation kan fungera 

jättebra tillsammans med en vuxen men att samma situation tillsammans med en annan 

vuxen ger ett helt annat utfall. Här menade L att det är viktigt att ta till vara på de 

ageranden och sociala förstärkare den vuxne använde sig av i den lyckade situationen och 

att andra vuxna tillämpar dessa i liknande situationer. 
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8. 4 Vilka erfarenheter finns av för- och nackdelar med att välja 

PECS som alternativt kommunikationsmedel?  

Både P och B var väldigt positivt inställda till PECS och arbetssättet bakom. B höll med 

om att TBA kan vara lite hårt ibland men att det samtidigt är nödvändigt. B hoppas att 

TBA och PECS kommer att växa sig större i Sverige under de kommande åren med tanke 

på vilka positiva aspekter arbetet för med sig. Både P och B understryker vilka fantastiska 

möjligheter PECS ger, både gällande kommunikationen i sig samt hur beteendeproblem 

kan ändras. 

L anser även hen att PECS är ett verktyg med goda möjligheter för 

kommunikationsinlärning. Hen bedömer dock att med dagens teknik med lärplattor och 

olika appar finns det ännu större möjligheter för vidare kommunikation. L förklarade att på 

habiliteringen arbetar de utifrån en så kallad kommunikationstriangel som enligt dem 

lämpar sig bra för kommunikation när barnet väl lärt sig att kommunicera.  

8. 5 Sammanfattning 

PECS är ett alternativt kommunikationsverktyg som visar positiva effekter på utvecklingen 

hos barn inom ASD. En fungerande kommunikation minskar risken för utpräglade 

beteendeproblem vilket underlättar alla dagliga situationer. Trots viss kritik mot 

arbetssättet tillämpad beteendeanalys hävdar P att deras arbetssätt inte går emot det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Jag ser många kopplingar till Vygotskijs tankar om 

utveckling. Tillsammans med den vuxne ges barnet möjligheter att appropriera 

verktyget/artefakten PECS samt utvecklas inom den proximala utvecklingszonen. Språkets 

betydelse för utveckling är centralt även inom arbete med PECS då det primära målet med 

användningen är att barnet ska få en fungerande kommunikation. Möjligheten att 

kommunicera är en förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas inom andra områden. 

 

9. Slutsats 

Jag har via den här studien ökat min förståelse och mina kunskaper kring kommunikation 

samt vikten av att alla människor ges möjligheten att kommunicera. Barn inom 

autismspektrumtillstånd är en grupp där behovet av stöd varierar kraftigt från individ till 

individ. Detta är något jag själv har förstått utifrån tidigare erfarenheter. PECS är något jag 
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innan studien visste relativt lite om. Jag visste att det var ett verktyg för kommunikation för 

personer som saknade verbalt tal och jag hade viss erfarenhet av hur det går till att ”pecsa”. 

Under studiens process har jag undersökt hur inlärningen av PECS går till samt varför just 

PECS väljs som kommunikationsverktyg. Jag har fått ökad förståelse för hur barn inom 

autismspektrumtillstånd fungerar och det är något jag kommer ta med mig i mitt 

kommande yrkesliv. Jag har även fått upp ögonen för arbetssättet tillämpad beteendeanalys 

och fascinerats över vilka möjligheter det ger. Jag kan absolut hålla med om att det i vissa 

situationer känns hårt och fel, men jag har även insett vilka möjligheter som finns. Där inte 

sagt att allt ska vara hugget i sten gällande TBA och att manualen måste följas till punkt 

och pricka. Jag och många andra hävdar att det är av oerhört stor vikt att alltid sätta barnet 

i centrum och utgå från dess förutsättningar och behov. Alla människor är olika och det går 

därför inte att göra lika för alla. I slutändan bör dock alla människor ges de förutsättningar 

som krävs för möjligheten att lyckas. 

Jag har flera gånger under studien ställt mig själv frågan om hur det skulle vara att inte ha 

en fungerande kommunikation. Tanken på att inte kunna göra sig förstådd är skrämmande 

och jag kan absolut förstå att många barn utan fungerande kommunikation agerar ut sin 

frustration genom diverse beteenden. Jag hoppas innerligt att kunskapen om hur viktig 

kommunikation är ökar och att utvecklingen kring olika alternativa 

kommunikationsverktyg fortsätter. PECS är ett verktyg som följer den naturliga 

språkutvecklingen vilket gör PECS till ett kompetent verktyg för tidigt språklig 

intervention för barn med kommunikationssvårigheter.  
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Bilagor 

Intervjufrågor  

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

3. Hur kommer det sig att man väljer PECS som kommunikationsmedel?  

4. Vad behöver man tänka på innan man introducerar PECS för ett barn med autism? 

5. Vilka är inblandade i processen? 

6. Vad använder ni för material? 

7. Hur introduceras PECS för barnet? 

8. Hur går inlärningen till? 

9. Hur arbetar ni med PECS när barnet behärskar verktyget? 

10. Vad ser du som pedagog/logoped/boendeassistent för för- och nackdelar med PECS? 

 


