
ISAAC 2010 – konferens i Barcelona 

 
 
ISAAC, International Association of Augmentative and Alternative Communication håller 
vartannat år stor internationell konferens, omväxlande I Europa och på den amerikanska 
kontinenten. Konferensen riktar sig till såväl professionella, forskare som brukare. Dock är 
naturligtvis antalet brukare som kan delta begränsat eftersom engelska är konferensspråk. 
 
Förra gången konferensen hölls var i Montreal 2008 och nu var det alltså dags igen, denna 
gång i Barcelona. 2012 kommer konferensen att gå av stapeln i Pittsburgh. Var konferensen 
ska hållas kommande gång är oklar. Enligt källor nära styrelsen har både Italien, 
Nederländerna och Indien erbjudit sig att vara värdar. Om Indien skulle bli aktuellt som 
värdland om fyra år bryter man alltså den 27 år gamla varannangångsrutinen. Med tanke på 
att det finns medlemsländer i Asien, Afrika och Australien är det kanske dags? Dock är man 
beroende av att många deltar i konferensen, och när t ex konferensen hölls i Brasilien var det 
stora avståndet ett hinder för de medlemsstarka länderna, man samlade endast 450 
deltagare varför man är osäker om man vågar satsa på ett kort som Indien. 
 
I Barcelona samlades för huvudkonferensen denna sista vecka i juli 1300 deltagare från 57 
olika länder. Konferensen föregås alltid med workshops några dagar innan 
huvudkonferensen börjar och efter denna är det dagar för erfarenhetsutbyte fr a för forskare 
(men alla är välkomna). Vi gissar att Sverige bidrog med ett 60-tal deltagare under 
huvudkonferensen. Programmet var som vanligt fullspäckat och det var svårt att välja mellan 
de vanligen 35 min långa sessionerna med 15 parallella alternativ! Därutöver fanns ett antal 
posters att beskåda. 
 
Ibland var det svårt att välja – innehållet som presenteras kortfattat på några rader verkar 
nästan alltid lockande. Ibland hittar man pärlor där man inte kunnat ana det, ibland får man 
inte sig så mycket till livs som förväntat. Ofta får man helt enkelt bekräftat sådant som man 
redan känner till eller känner igen sig i och det är inte minst värdefullt! Det är intressant att 
höra om pionjärarbete i länder som inte har så lång tradition av AKK. Eldsjälar driver ibland 
projekt under förutsättningar som är mot alla odds men det skapar ofta kreativitet. Sedan får 
man del av etablerad AKK-forskning som är utbredd i t ex USA, England och Australien. Det 
var ovanligt många svenska presentationer denna gång vilket är roligt. Kanske är det fler 
som vi på SÖK som ofta tycker att vi i Norden sätter vårt ljus under skäppan? Det finns 
väldigt mycket bra verksamhet i vårt land och i jämförelse med t ex nordamerikansk tradition 
verkar forskning och kliniskt/pedagogiskt arbete gå mer hand i hand. I den debatt som förs i 
USA talar man om att forskning och praktiskt arbete behöver närma sig varandra. T ex 
behöver forskare fokusera kring sådant som man har glädje av i praktiken och praktiker 
behöver dra nytta av forskning. Det är en kritik som vi ofta delat. I USA är AKK-forskning 
utbredd men verkar ibland leva sitt eget liv så att man t ex forskar kring sådant som inte alltid 
är relevant för vardagen. Detta har vi diskuterat tidigare i Nyhetsbladet. Forskningens krav på 
evidens och kvantifierbarhet kan ibland göra att man forskar kring sådant det ”går att forska 
kring”, inte kring det som behövs. Vi återkommer till den frågan i referat i Nyhetsbladet för 
AKK från konferensen. 
 
Man kan också få ett intryck att vissa upptäckter måste göras av amerikaner för att vara 
giltiga. Det är väldigt tydligt att flera nu intresserar sig för sådant som vi i våra svenska 



diskussioner om AKK länge haft i fokus – den tidiga kommunikationen och kommunikation på 
tidig utvecklingsnivå, skillnaden mellan bilder och symboler, omgivningens viktiga roll, 
samtalspartnern och samtalet för att bara nämna några. Flera föreläsare från USA uttryckte 
med självinsikt att vi tyvärr under många år bortsett från lingvistiska faktorer till förmån för 
design av hjälpmedel som ansetts viktigare. Tala för er själva – och dra inte alla över en 
kam, vill man gärna säga då! Mer om detta i referaten. 
 
Om den amerikanska AKK-världen varit ganska okritisk kring teknikens betydelse tidigare 
har andra traditioner fortfarande en oralistisk tradition att kämpa med, en tveksamhet mot 
olika former av AKK som hot mot talat språk. En entusiastisk föreläsare från Frankrike 
berättade om sina erfarenheter av babytecken och gav uttryck för uppfattningen att 
teckenanvändande anpassat efter individens förutsättningar och utvecklingsnivå skulle 
kunna ge mycket också för grupper av vuxna med svårigheter att kommunicera. Jag frågade 
henne om tecken inte används bland grupper av personer med funktionsnedsättning och hon 
sade att det fanns väldigt mycket motstånd mot detta i Frankrike även om hon själv hade 
erfarenhet av en vuxen dotter som hon använt tecken med trots motstånd.  
 
Ja, intrycken är många efter fyra dagars intensiv konferens med föreläsare och deltagare 
från hela världen. Ni kommer att få läsa ett antal referat i kommande nummer av 
Nyhetsbladet för AKK och vi hoppas på så sätt kunna sprida intressanta nyheter (och vissa 
icke-nyheter) till Nyhetsbladets läsare.  
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Since 1983, a worldwide alliance working to create opportunities for 
people who communicate with little or no speech 
ISAAC supports and encourages the best possible communication methods for people who 
find communication difficult. It has groups of members in 15 countries. These groups are 
called Chapters. It also has members in 60 other countries. All these people have a "vision" 
that everyone in the world who could communicate more easily by using Augmentative and 
Alternative Communication (AAC), will be able to do so. For this vision to happen everywhere 
in the world, people who use AAC, their families, therapists, teachers, researchers, people 
who make equipment, and people in governments will have to work together. 
 
För mer information om ISAAC - läs gärna på ISAAC:s hemsida: http://www.isaac-online.org 
Här finns också programmet för konferensen och information om kommande evenemang 
inom ISAAC. 
 
Även ISAAC Sverige har en hemsida: http://www.isaac-sverige.se  
 


