
Södra regionens Kommunikationscentrum, SÖK 

www.sokcentrum.se    sok@sokcentrum.se 

Ta AKK-pulsen på er kommunikativa miljö. Vi… 

 

1. … har god kompetens om kommunikation, och förmåga att kommunicera 

 

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

 

2. … ger utrymme för kommunikation i alla aktiviteter och situationer 

 

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

 

3. … är tydliga och använder ett generöst kroppsspråk 

 

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

 

4. … uppmärksammar initiativ till samspel 

 

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

 

5. … accepterar, uppmärksammar och uppmuntrar alla former av kommunikation: 

kroppsspråk, gester, ljud, tal… 

 

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

 

6. … försöker vänta, vara tysta och göra pauser i samtal 

 

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

 

7. … ger många tillfällen till turtagning, både frågande och svarande 

 

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

 

8. … har tillgång till o använder intressanta saker och bilder för att locka till samspel 

 

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

 

9. … försöker låta bli att styra och korrigera 

 

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

 

10. … är sparsamma med utfrågning och förhörsliknande samtal 

 

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

 

Summera era poäng: 

31 - 40: kanon, vi har kommit långt! Vi ska jobba på att uppnå 4-or på alla frågor!  

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

11 - 20: vi har mycket att göra – vi börjar med att åtgärda 1-or och 2-or!   

10: vi skaffar hjälp utifrån omgående! 

 

http://www.sokcentrum.se/

