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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka användningen av det specialpedagogiska stödet 

alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan och undersöka hur detta stöd 

var utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter. Forskningen visade att 

de barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst är barn som har 

kommunikationssvårigheter. Det framkommer även i litteraturen att förskolans styrdokument 

är otydliga i sina formuleringar i hur det specialpedagogiska stödet ska vara utformat. Jag 

besökte en språkförskola där jag genomförde en kvalitativ intervju med en förskollärare som 

hade erfarenhet av AKK. Jag utförde även en observation som metod i undersökningen för att 

ta reda på vilka AKK-former som var synliga i förskolans miljö. Enligt resultatet är det mycket 

som talar för att förskolan har anpassat förskolemiljön efter barnens behov och förutsättningar, 

framförallt utifrån hur förskolan utformat det specialpedagogiska stödet AKK. Det förekommer 

kompensatoriska insatser men mycket av det pedagogiska lärandet tyder också på inkludering 

och miljöanpassning vilket det kritiska perspektivet framhåller. Detta kan också tolkas som att 

förskolan förhåller sig till ett dilemmaperspektiv, där man finner en mellanväg mellan dessa två 

perspektiv.  

 

Nyckelord: AKK, barns delaktighet och inflytande, kommunikationssvårigheter, 

specialpedagogik i förskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

Det har varit en större utmaning än vad jag trodde att skriva detta examensarbete, men det har 

också varit mycket lärorikt och intressant. Jag vill börja med att tacka förskolan och framförallt 

förskolläraren som delat med sig av sin tid och sina erfarenheter vilket har gjort denna 

undersökning möjlig att genomföra. Jag vill tacka min handledare och mina opponenter för den 

vägledning som jag fått genom arbetets gång. Men jag vill också tacka min syster för alla 

givande samtal och reflektioner som inspirerat mig. Sist men inte minst vill jag tacka min man 

och mina barn för ert tålamod och visad hänsyn under denna tid.  
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1. INLEDNING 

 

Enligt Läroplan för förskolan ska förskollärare hantera olikheter och samtidigt styra mot 

specifika mål (Skolverket, 2016), detta är en stor pedagogisk utmaning menar Heister Trygg 

(2012). Jag har under mina verksamhetsförlagda utbildningar mött en stor variation när det 

kommer till utformning och anpassning av förskolemiljön för barn i behov av särskilt stöd. 

Allmänna råd med kommentarer för förskolan belyser vikten av förskollärarnas uppdrag, vilket 

innebär att analysera hur det pedagogiska arbetet ska utformas så att barn som är i behov av 

särskilt stöd får det stöd och de utmaningar som de behöver för att utvecklas i sitt lärande 

(Skolverket, 2016).  

Heister Trygg (2012) belyser behoven av mer specifik kunskap om kommunikativt stöd för 

barn med språksvårigheter i förskolan. Barn som är i behov av alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) har nedsatt uttrycksförmåga och/eller nedsatt förståelse av talat språk 

och behöver därmed andra kommunikationsvägar för att kunna uttrycka sig och bli förstådd. 

Tecken som Alternativ och Kompletterade Kommunikation (TAKK), kroppsspråk, föremål och 

bilder är några exempel på AKK-former som används som stöd/alternativ till talet (ibid.). 

Valet av ämne grundas i det komplexa och utmanande arbetssätt som specialpedagogiken 

medför, där mitt ledarskap och kompetens som blivande förskollärare är av stor vikt. Jag anser 

därför att det är viktigt att belysa denna fråga i förskolan. Specialpedagogiken tilltalar mig extra 

mycket av den anledningen att jag har arbetet med barn och ungdomar med olika 

funktionsnedsättningar som har varit i behov av AKK men även på grund av att jag har en 

anhörig som är i behov av AKK.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Studiens syfte är att belysa användningen av AKK i förskolan och undersöka hur detta stöd är 

utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter och är i behov av särskilt 

stöd.  

Frågeställningar:   

- Vilka erfarenheter har förskollärare av det specialpedagogiska stödet AKK? 

 

- Hur är det specialpedagogiska stödet AKK utformat och anpassat för barn som har 

kommunikationssvårigheter? 

 

- På vilket sätt kan AKK bidra till barns lärande, delaktighet och inflytande i specifika 

lärandesituationer?  
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2. BAKGRUND  

 

Kapitlet inleds med en kort historisk tillbakablick för att sedan lyfta fram den forskning som 

förekommer idag om specialpedagogiska stöd kring språk och kommunikation och hur detta 

återspeglas i förskolans styrdokument. Kapitlet avslutas med en beskrivning av AKK och 

teorier/perspektiv om specialpedagogik som är relaterat till studiens innehåll.   

 

2.1 Tidigare forskning  

 

Specialpedagogiken utvecklades för cirka 50 år sedan och är därmed ett relativt nytt 

kunskapsområde enligt Björck-Åkesson (2014). Specialpedagogiken är ett flervetenskapligt 

kunskapsområde som har sin grund i pedagogik, men ämnen som psykologi, sociologi, medicin 

och teknik har även bidragit till en kunskapsutveckling inom detta område. Specialpedagogiken 

utgår från alla barns rätt till utbildning (ibid.).  

I och med Barnstugeutredningen som tillkom 1972 introducerades kategorin barn med behov 

av särskilt stöd (Palla, 2011). Barnstugeutredningen beskriver förskolans kompensatoriska 

åtgärder, där barns svårigheter kategoriseras utifrån fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga, 

miljömässiga och språkliga orsaker (SOU, 1972). Utredningen framhåller åtgärder som stödjer 

föräldrarnas möjlighet att ”fungera väl” i sin föräldraroll men även de åtgärder som krävs för 

att tillgodose barnens såväl allmänna som speciella och individuella behov (ibid.). 1993 

infördes Pedagogiskt program för förskolan som var förskolans styrdokument fram till dess att 

förskolans läroplan infördes 1998 (Palla, 2011). Enligt de allmänna råden i Pedagogiskt 

program för förskolan (1993) tydliggörs den lagstadgande rätten till förskola för barn med 

behov av särskilt stöd men även det mer allmänna kompensatoriska syftet om förskolan som 

stöd till hemmet (ibid.). 

I Pedagogiskt program för förskolan under rubriken ”Barn som behöver särskilt stöd” står det 

att:   

För att förskoleplaneringen verkligen ska bli det stöd som avses måste förskolans 

personal få möjlighet att känslomässigt och praktiskt förbereda sig och vara väl 

motiverade att ta emot barnet. Även personalens behov av fortbildning och handledning 

bör uppmärksammas. Planeringen för barn som behöver särskilt stöd ska inbegripa både 

föräldrarna och den personal utanför förskolan som samarbetar kring barnet. Den bör om 

möjligt göras redan innan barnet börjar i förskolan. I en individuell plan dokumenteras 

de gemensamma ställningstagandena kring målen för arbetet med barnet samt vars och 

ens uppgifter och ansvar. Där ska också anges om det behövs någon form av 

resursförstärkning och syftet med den, hur det fortsatta samarbetet ska bedrivas och hur 
arbetet ska följas upp (Socialstyrelsen 1993, s.75).  
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2.4 Specialpedagogik i förskolan  

 

Styrdokumenten som berör förskolan är otydliga i sina formuleringar när det kommer till barns 

rätt till särskilt stöd menar Palla (2011). Det framkommer inte tillräckligt tydligt hur stödet ska 

vara utformat vilket kan resultera i en tolkningsfråga och det kan därmed variera mycket i hur 

det specialpedagogiska stödet är utformat mellan kommuner och förskolor (ibid.). Förskolans 

verksamhet inriktar sig på att stimulera barns tidiga språk och kommunikationsutveckling, men 

de flesta förskolor har oftast inte tillräckligt med kunskap om barnets funktionsnedsättning eller 

om det specialpedagogiska stödet AKK hävdar Heister Trygg (2012). 

I Skollagen 8 kap. 9 § står det att:  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans 

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn 

är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna 

(s.31).  

I läroplan för förskolan SKOLFS (2018:50) under rubriken ”En likvärdig utbildning ” står det 

att:  

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning 

och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och 

anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar (s.6).  

I några kommuner i Sverige finns det språkförskolor/specialförskolor för barn som har 

kommunikationssvårigheter, där inriktningen i första hand styrs av diagnosen hos barnet 

(Heister Trygg, 2003). På dessa förskolor har personalen ofta erfarenhet och utbildning av 

specialpedagogik och att arbeta med barn som är i behov av specialpedagogiska stöd som 

exempelvis AKK (ibid.). Men de allra flesta barn som är i behov av AKK går dock på ”vanlig” 

förskola. Detta beror främst på praktiska skäl, då föräldrar ofta väljer den förskola som ligger 

närmast hemmet. Om familjen väljer en förskola i hemkommunen och inte språkförskola ska 

barnets behov så långt som möjligt tillgodoses (ibid.).  

 

2.2 Kommunikation 

 

Johansson (1998) definierar kommunikationsbegreppet som en process inom sociala system 

vars syfte är att tillfredsställa behov. Kommunikation är ett överordnat begrepp för mänskligt 

samspel. I kommunikationen ingår tal och språk men också gester, kroppsspråk, mimik och ljud 

(Heister Trygg, 2012). Författaren beskriver att omgivningen är en del av kommunikationen 

men påpekar också att det förutsätter att samspelet mellan parterna fungerar. Enligt Westerlund 

(2009) är språket underordnat kommunikationen och utvecklas ur behovet av att kommunicera 

med omgivningen. Vidare menar författaren att kommunikations- och språkförmågan är en 

avgörande faktor för inlärning och utveckling av andra förmågor hos barnet.  
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Luttrupp (2014) påpekar att många barn med utvecklingsstörning har svårigheter med tal och 

kommunikation, då kommunikationssvårigheterna medför att barnen sällan tar initiativ till 

samspel och ofta har svårt att hålla samspelet igång. Björck-Åkesson (2014) hävdar att barn 

som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst berör de barn som har svårigheter 

relaterade till tal- och språkutvecklingen. Alla barn har rätt till en god kommunikation enligt 

Rätten att kommunicera (1992). Enligt litteraturen understryks alla människors rätt till en 

fungerande kommunikation och därmed rätten till att få möjlighet att välja och utrycka 

önskemål och känslor. Det framkommer även att barn och vuxna ska få möjlighet att använda 

sig av sitt kommunikationssätt och få insatser att utveckla sin kommunikation (ibid.).  

 

2.3 Barns delaktighet och inflytande  

 

Vikten av barns delaktighet och inflytande i den dagliga verksamheten beskrivs enligt 

förskolans styrdokument som en central del av barns lärande. Läroplanen för förskolan belyser 

bland annat att barn ska ges möjlighet att bilda egna uppfattningar och att göra val utifrån de 

egna förutsättningarna (Lpfö98, Skolverket, 2016). Johansson & Pramling Samuelsson (2003) 

tar upp vikten av barns delaktighet och inflytande över sitt eget lärande och beskriver därmed 

förskollärares förhållningssätt kopplat till ett barnperspektiv och barns perspektiv. De menar att 

grunden för barns inflytande är pedagogers förmåga att ta barns perspektiv. Barns perspektiv 

handlar om barnens egna bidrag, att de får möjlighet att förmedla sina upplevelser, erfarenheter 

tankar och känslor. Medan barnperspektiv handlar om strävan efter att tolka, förstå och beskriva 

barns inre värld. Författarna menar att detta perspektiv kan medföra att pedagoger får en 

tydligare bild av barns intensioner, intressen och erfarenheter. Vidare hävdar Johansson och 

Pramling Samuelsson att pedagoger har ett ansvar att använda sin profession så att barnen kan 

framträda och bli hörda. Heister Trygg (2012) tar även upp delaktighet och inflytande som en 

viktig del av barns lärande och understryker att detta förutsätter en ”fungerande” 

kommunikation. Även Lpfö98 kopplar barns delaktighet och inflytande till barnens förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och att de på så sätt får möjlighet att påverka sin situation 

(Skolverket, 2016).  

 

2.5 Kartläggning  

 

Björk-Åkesson (2014) beskriver vikten av kartläggning för att ha möjlighet att arbeta med 

åtgärder både utifrån barnets förutsättningar och utifrån anpassningar i miljön. Vidare menar 

författaren att till barnets förutsättningar hör eventuell diagnos och barnets olika förmågor och 

sätt att lära. Heister Trygg (1998) beskriver också att kartläggning är av stor vikt när det gäller 

barnets kommunikativa utveckling, att kartläggning över barnets vardag är nödvändig. Det är 

viktigt att få en samsyn över behoven och vilka kommunikativa stöd som passar bäst (ibid.). 

Björk-Åkesson (2014) påpekar att genom kartläggning lär sig personalen mer om barnets 

förutsättningar och förmågor och om olika sätt att se dessa men även om den sociala och fysiska 

miljöns inflytande. Vidare hävdar författaren att förskolemiljön, som inbegriper både den 

fysiska och sociala miljön är avgörande faktorer för barnets lärande och utveckling. Den fysiska 

miljön innebär utformning av lokal, belysning, hjälpmedel och material som används för lek 

och lärande.  
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Den sociala miljön på förskolan omfattar bemötandet och samspelet mellan barnet och andra 

barn och vuxna, samt organisation och struktur, t.ex. planering av aktiviteter och tidsplanering 

(Björk-Åkesson, 2014). 

 

2.6 Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)  

 
De norska AKK-forskarna Martinsen och von Tetzchner (1996, refererad i Heister Trygg, 2003) 

belyser tre slags områden som är centrala för AKK användningen. Det första 

användningsområdet som beskrivs är AKK som uttrycksmedel, det andra är AKK som 

komplement eller stöd för att uttrycka sig och förstå och det tredje är AKK som alternativ för 

att uttrycka sig och förstå. Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) beskriver att 

AKK bidrar till fler möjligheter att kommunicera, särskilt för barn som har 

kommunikationssvårigheter och att detta är ett grundläggande syfte med AKK. Studien visar 

också att AKK har en positiv inverkan på språkutvecklingen för barn med utvecklingsstörning.  

Enligt Heister Trygg (2012) är barn som behöver AKK en heterogen grupp när det gäller 

förmåga till språk och tal och beräknas i internationella undersökningar motsvara ca 0,12 – 0,45 

procent. Men den siffran stämmer inte fullt ut för att beskriva hur många som ”faktiskt” är i 

behov av AKK menar Heister Trygg. Behoven av AKK omfattar barn med varierande 

språkproblematik (ibid.). Författaren påpekar att AKK används både av barn med omfattande 

språksvårigheter där barnet helt saknar talet men även av barn som endast har svårt med talet 

men i övrigt förstår språk och samtal utan större problem. Barn som är i behov av AKK kan 

även ha små eller stora eller små svårigheter med andra aspekter av kommunikationen, t.ex. 

förståelsen av språket, vilket kan innebära svårigheter att förstå regler för samspel och samtal. 

Det finns även barn som förutom dessa språkliga problem dessutom har en varierande grad av 

utvecklingsstörning (ibid.).  

Många studier om kommunikativa stöd omfattar barn som har kognitiva svårigheter och barn 

inom autismspektrum enligt Von Tetzchner (2018). Författaren beskriver även att studier om 

AKK skiljer man sällan på ”gruppen barn” som har ett språk inom den normala/ typiska 

språkutvecklingen och barn med inlärningssvårigheter, oavsett om barnens ”förmågor” skiljer 

sig väsentligt mycket åt. Inom gruppen av barn som är i behov av stöd i sin kommunikation, 

förekommer det sällan en koppling mellan barns kognitiva utveckling och barns språksvårighet 

(ibid.). Detta gör det svårt att beskriva barns kognitiva utveckling som en aspekt för behovet av 

olika kommunikativa stöd men även undersöka vilka grupper av barn som behöver stödet AKK 

i sin kommunikation (ibid.). 

 

2.7 Barnet, Redskapen, Omgivningen (BRO) 

 

Begreppet AKK används inte alltid i sin rätta mening, AKK innebär inte bara de redskap som 

används i kommunikationen menar Heister Trygg (2012). AKK ska istället förklaras utifrån 

flera aspekter, där en BRO av insatser behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal/ 

språk i kommunikationen mellan människor. En hållbar BRO skapas utifrån Barnet, Redskapen 

och Omgivningen enligt Heister Trygg.  
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När det gäller Barnet är det viktigt att ta hänsyn till barnets utveckling, vilket 

kommunikationssätt barnet är i behov av och helst använder menar författaren (Heister Trygg, 

2012). Redskapen i denna mening kan exempelvis vara TAKK (tecken som AKK) kroppsspråk, 

sinnen, bilder, foton, eller föremål. De olika kommunikationssätten måste diskuteras utifrån 

barnets behov såsom vilka kommunikationsformer som används, vilka som saknas men även 

hur de ska anpassas för att ge bäst effekt. Omgivningen innebär de personer som finns i barnets 

vardag t.ex. förskolan och föräldrar. Det handlar mycket om att bemöta barnet som är i behov 

av AKK. Därför är det är av stor vikt att alla parter som är inblandade har rätt utbildning för att 

möta och förhålla sig till de behov barnet har i sin kommunikation (ibid.).   

 

2.8 Olika AKK-former   

 

Manuella (kroppsliga, hjälpmedelsoberoende) kommunikationsformer som utgår från den egna 

kroppen är vanliga och används även av personer som inte har kommunikationssvårigheter, 

menar Heister Trygg (1998). Denna kommunikationsform omfattar kroppsspråket exempelvis 

då barnet lämnar en aktivitet för att på så sätt tydliggöra att hon/ han inte vill delta. Att använda 

händerna för att kommunicera är för många lättare än att tala hävdar Heister Trygg, och på så 

sätt spelar kroppsspråk en viktig funktion vid sidan om talet. Barnet kan t.ex. peka på något 

han/hon vill ha, visa hur stort något är, skaka på huvudet eller nicka för att kommunicera och 

svara på frågor (ibid.). Kommunikationsformer som omfattar barnets naturliga reaktioner är 

också viktiga att uppmärksamma och tolka menar Heister Trygg (2012). Det kan vara då barnet 

skrattar, gråter eller sjunker ihop (ibid.).  

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) består också av manuella 

kommunikationsformer (Heister Trygg, 2012). TAKK utgår från det verbala språket där 

nyckelord blir förstärkta genom tecken det vill säga rörelser/gester som man gör med händerna, 

vilket är hämtade från teckenspråket (ibid.). På så sätt skiljer sig TAKK från teckenspråket, då 

man i teckenspråket tecknar alla ord till skillnad från TAKK då endast några nyckelord tecknas. 

Vidare beskriver författaren att TAKK är ett kommunikativt hjälpmedel som underlättar 

kommunikationen och utvecklar språket. Det framkommer även i litteraturen att TAKK bör 

erbjudas ofta och i vardagens alla situationer för att bidra till en kommunikativ miljö. Tecken 

tydliggör det verbala språket eftersom det beskriver både innehållet i ordet visuellt och språkligt 

(ibid.). Författaren påpekar även att TAKK är en vanlig AKK form som alltmer används i 

förskolan.  

Grafiska (visuella hjälpmedelsberoende) kommunikationsformer innebär att man använder sig 

av synliga, konkreta eller tryckta hjälpmedel i kommunikationen beskriver Heister Trygg 

(2012). Det grafiska spåret består av kommunikation som sker via saker, bilder och symboler 

(ibid.). Enligt författaren kan denna typ av kommunikationsform t.ex. vara Saker, d.v.s. 

konkreta föremål som används i kommunikationen med barnet. Grafiska 

kommunikationsformer kan också vara fotografier. Barnet fotograferas i olika aktiviteter under 

vardagen/förskolan och dessa fotografier används sedan i kommunikationen på olika sätt. Men 

även olika typer av tecknade bilder/ teckenillustrationer på papper eller digitalt omfattar denna 

kommunikationsform som har funktionen att täcka många olika kommunikativa områden i 

barnets vardag t.ex. föremål och aktiviteter (ibid.).  
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2.9 Teoretiska utgångpunkter  

 

Nilholm (2007) beskriver tre perspektiv av specialpedagogik, det kompensatoriska, det kritiska 

och dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter i medicin och 

psykologi och har länge varit det dominerande perspektivet inom specialpedagogisk forskning 

(ibid.). Vidare menar författaren att ett sådant synsätt grundar sig i specialpedagogikens uppgift 

att kompensera brister hos barnet. Inom detta perspektiv får diagnoser en viktig roll då 

forskningen kräver att man kan arbeta med grupper som uppvisar samma typ av problem (ibid.).  

Inom det kritiska perspektivet söker man istället orsaker till svårigheter utanför individen, d.v.s. 

miljöns anpassning påpekar Nilholm. Inom det kritiska perspektivet finner man teorier om att 

specialpedagogikens generella funktion är att kompensera brister hos barnet. Med denna 

utgångspunkt ser man specialpedagogiken som marginaliserande och utpekande. Inkludering 

har vuxit fram och fått en betydande roll för det kritiska perspektivet. Begreppet inkludering 

handlar om att göra en förändring av hela förskolemiljön och att anpassa denna till mångfalden 

av barns olikheter (ibid.). Rosenqvist (2007) beskriver att forskare på senare år har diskuterat 

specialpedagogik i ett dilemmaperspektiv, vilket innebär att det råder stridande motsättningar 

mellan dessa två ytterligheter. Dilemmaperspektiv beskriver bland annat problemen i att inte 

uppmärksamma de individuella behoven hos barnet gentemot behoven i skolklassen/ 

barngruppen (ibid.). Forskningen visar enligt Rosenqvist att det inte räcker med dessa två 

specialpedagogiska perspektiv som motsätter sig varandra utan man vill framhålla en mellanväg 

mellan dessa två perspektiv.  

Nilholm (2007) styrker även detta och påpekar att de tre olika perspektiven gällande 

specialpedagogik bör ses som en slags kompromiss. Men det kritiska perspektivet har alltmer 

kommit att dominera den samhällsvetenskapliga forskningen inom specialpedagogik menar 

Nilholm. Dilemmaperspektivets kritik riktar sig framförallt mot den starka fokuseringen i att 

dekonstruera specialpedagogiken och utvecklingen av inkludering som ideal för pedagogisk 

verksamhet oberoende av tid, rum och empiriska iakttagelser (ibid.). På grund av försöken av 

att dekonstruera specialpedagogik har viktiga frågor kommit i skymundan som bland annat, vad 

barn ska lära sig och vad utbildningsystemet ska uppnå påpekar Nilholm. En liknande kritik 

riktas även mot det kompensatoriska perspektivet, där man identifierar framförallt tre 

problemområden/dilemman (ibid.). Första dilemmat innebär kritiken som riktas mot 

kategorisering, där barn riskerar att bli utpekade och ”speciella”. Det andra dilemmat är att det 

kompensatoriska perspektivet framhåller barnets olikhet som bristfällig, medan det kritiska 

perspektivet framhåller olikheter som viktiga och ses som resurser. Dilemmaperspektivet 

belyser likt det kritiska perspektivet barns olikhet framför barns brister. Det tredje dilemmat 

handlar om miljöns anpassning. Det kritiska perspektivet framhåller att miljön ska anpassa sig 

efter barnet och det kompensatoriska perspektivet riktar bristerna istället mot barnet, vilket 

resulterar i att åtgärder sätts in för att kompensera detta. Men det förekommer dubbla budskap, 

i den mening att styrdokument som berör skola och förskola inbegriper inkludering och 

deltagande och samtidigt förekommer det kompensatoriska lösningar som särskola, 

specialskola och små undervisningsgrupper, och dilemmat är ett faktum (ibid.).  
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3. METOD  

 

I detta kapitel beskrivs den metod som ligger till grund för mitt arbete, jag redogör för urvalet 

samt hur undersökningen är genomförd. Jag reflekterar även över studiens trovärdighet och 

beskriver hur jag förhållit mig till etiken.    

Jag har utfört en kvalitativ undersökning och använt intervjuer och observationer som metod 

för att undersöka hur det specialpedagogiska stödet AKK är anpassat och utformat för barn som 

har olika kommunikationssvårigheter i förskolan. Kvalitativa metoder som riktar sig mot 

intervjuer och observationer innebär att man ofta kommer nära de miljöer och människor som 

forskningen handlar om (Ahrne & Svensson 2015). 

 

3.1. Urval  

 

Undersökningen är genomförd utifrån ett riktat urval vilket grundas i syftet med 

undersökningen. Jag kontaktade specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som hade 

vetskap om vilka förskolor som hade erfarenhet av AKK och att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd. Sedan kontaktade jag en av dessa förskolor, detta var en språkförskola för barn 

som har kommunikationssvårigheter och är i behov av särskilt stöd. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) beskriver hur forskningsfrågan är avgörande för de urval man gör och de 

beskriver även att det är viktigt att ta reda på vilka platser som är relevanta för undersökningen. 

Jag genomförde en kvalitativ intervju med en verksam förskollärare och jag utförde även en 

observation av förskolemiljön.   

 

3.2. Genomförande  

 

Jag ringde förskolechefen på den tilltänkta förskolan för att fråga om tillåtelse att besöka 

verksamheten. Förskolechefen var positiv till undersökningen och vidarebefordrade mig till en 

verksam förskollärare. Efter godkännande bestämdes tid och plats för intervju och observation. 

Platsen för mötet skedde på förskolans lokal eftersom undersökningen var kopplad till denna 

plats. Jag använde mig av både intervju och observation som metod i undersökningen för att få 

ett mer djupgående material som kompletterar varandra. Detta metodval kan styrka 

undersökningen hävdar Bjørndal (2005). Backman, T. Gardelli, V. Gardelli och Persson (2012) 

beskriver även att en kombination av datainsamlingarna kan vara ett bra alternativ för att få en 

mer fullständig förståelse för det man studerar. Intervjuer skapar möjlighet att upptäcka detaljer 

och förståelse för den intervjuades perspektiv, medan observationen kan beskrivas som en 

uppmärksam iakttagelse med syftet att observera något som har pedagogisk betydelse 

(Bjørndal, 2005). Innan jag besökte den tilltänkta förskolan skickade jag ett mail med 

information om studiens syfte, upplägg och intervjupersonens rättigheter enligt de 

forskningsetiska principerna (bilaga 2). Jag frågade om tillåtelse att spela in intervjun på 

telefonens inspelningsfunktion och att fota vid observationen. Jag valde att inte lämna ut 

intervjufrågorna eftersom jag ansåg att det kunde påverka svaren.  Men var däremot väldigt 

tydlig med att delge intervjupersonen syftet och upplägget med min undersökning. Vilket 

skedde dels vid första kontakten på telefon och via mail, och dels senare vid intervjutillfället.  
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3.3 Intervju 

 

Innan intervjun frågade jag om tillåtelse att spela in samtalet med mobiltelefonens 

ljudinspelning. Detta godkändes och därefter påbörjades intervjun. Jag valde att använda 

ljudinspelning som registreringsmetod, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan 

underlätta bearbetningen av materialet och minska risken för att gå miste om viktig 

informationen. Jag förde även korta anteckningar med papper och penna under intervjun, för 

att understryka och registrera det förskolläraren sa. Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhåller 

att det är viktigt att man även för anteckningar under intervjun i fall att ljudinspelningen skulle 

misslyckas. Eller om det framkommer något efter intervjun som kan vara relevant för studien, 

då inspelningen är avstängd (ibid.). Under intervjun användes en intervjuguide (bilaga 1) som 

fungerade som en bredare översikt över intervjufrågorna. Intervjuguide kan beskrivas som en 

intervju som rör sig mellan låg- och halvstrukturerad form, enligt Bjørndal (2005). Samtal med 

hjälp av intervjuguide innebär en balans mellan kravet att förhålla sig öppet inför olika typer av 

information och kravet att se till att man har kvar fokus på de teman som är viktiga att få svar 

på (ibid.). Användningen av denna intervjuguide gav mig som intervjuare stor flexibilitet, dels 

i att ändra ordningsföljd utifrån hur intervjun utvecklades, dels möjlighet att ställa fördjupade 

frågor och följdfrågor, vilket även Bjørndal (2005) framhåller i litteraturen. Jag visade stort 

intresse av den intervjuades synpunkter och erfarenheter. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2015) menar att intervjuarens förhållningssätt spelar stor roll eftersom det är viktigt att 

intervjupersonen känner sig avslappnad och inte utfrågad för att intervjun ska vara 

framgångsrik.  

 

3.4 Observation  

 

Efter intervjun genomfördes en observation, med syftet att undersöka vilka AKK former som 

var synliga i förskolemiljön. Observationen genomfördes på en särskild avdelning på förskolan 

där observationen skedde i ett rum i taget. Graden av öppenhet och struktur styrs av syftet med 

observationen beskriver Bjørndal (2005). Jag använde mig av halvstrukturerad observation med 

avgränsat fokus eftersom syftet med observationen var att iaktta AKK former i förskolemiljön. 

Öppen observation innebär enligt Lalander (2015) att forskaren har informerat informanten om 

studien och dess intensioner, vilket jag hade gjort innan observationen. Detta tyder på en hög 

grad av öppenhet. Vidare menar författaren att forskare ofta håller en låg profil i början och 

sedan dämpar forskarrollen så att informanten inte ska känna sig spänd och alltför observerad. 

Detta fanns i åtanke när observationen utfördes. Under observationen var jag delaktig i 

samspelet och visade ett stort intresse av det informanten visade och beskrev.  

Observationen antecknades med papper och penna och telefonens kamera användes för att fota 

de AKK former som synliggjordes i förskolemiljön. Innan observationen hade jag frågat om 

tillåtelse att fota förskolemiljön och fått detta beviljat. Kameran kan beskrivas som 

observatörens motsvarighet till intervjuarens ”bandspelare” enligt Sverrisson (2015). Kameran 

riktas mot något observatören anser är viktigt och fångar en del från verkligheten (ibid.). Bilder 

kan användas på olika sätt menar Sverrisson, fotografier kan vara informationsbärare och 

råmaterial för analysen och som stöd för minnet. Jag använde fotografierna för detta ändamål, 

d.v.s. som ett verktyg att samla information, som stöd för minnet och analysarbetet. 
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3.5 Forskningsetiska principer  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principerna som omfattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiltetskravet och nyttjandekravet. Innan mötet 

skickade jag ett mail till förskolan som innehöll information om de forskningsetiska 

principerna. Vid mötet beskrevs studiens syfte och upplägg. Jag klargjorde att deltagandet var 

frivilligt och intervjupersonen fick lämna sitt godkännande att delta innan intervjun påbörjades. 

Information gällande förskollärarens villkor att delta i intervjun framfördes, d.v.s. att 

intervjupersonen hade möjlighet att när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Jag 

förklarade även att de uppgifter som samlas in till studien kommer att skrivas på ett sådant sätt 

att utomstående och obehöriga inte kan identifiera de som deltagit i undersökningen. Det 

klargjordes även att det insamlade materialet endast kommer att användas i forskningsändamål. 

 

3.6 Beararbetning, tolkning och analys  

 

Öberg (2015) beskriver att man bör skilja på materialets behandling från dess tolkning. Jag 

började med att bearbeta observationsmaterialet, de korta anteckningarna av observationen och 

fotografierna av de olika AKK formerna. Detta gjorde jag genom att kritiskt granska det 

insamlade materialet och sortera det utifrån hur det kunde ge svar på forskningsfrågorna. 

Därefter transkriberades hela intervjun, vilket innebär att överföra en ljudinspelning till text 

(Bjørndal, 2005). Transkriptionen återger i skrift det som sägs eller görs i situationer, vilket 

medför att det blir lättare att få en överblick och se mönster (ibid.). 

En förutsättning för trovärdiga tolkningar och resultat är att hela processen är transparant, att 

läsaren kritiskt kan granska empiri och tolkning (Öberg, 2015). Jag skrev ner allt som framkom 

av intervjun i ett anteckningsblock för att sedan i analysarbetet reducera och sortera ut det som 

var relevant utifrån studiens syfte. Texten markerades med olika färger för att tydliggöra de 

olika kategorierna/forskningsfrågorna. Backman m.fl. (2012) understryker att datainsamlingen 

bör ha så hög tillförlitlighet och så hög giltighet som möjligt, därför är viktigt att vara noggrann 

vid datainsamlingen så att det inte uppstår miss i tolkning och kategorisering. Vidare beskriver 

författarna att märkning och kategorisering av det insamlade materialet är av stor vikt, då man 

eftersträvar att resultatet av studien ska vara korrekt. 

Materialet bearbetades och analyserades utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) analysprocess 

vilket innebär att sortera, reducera och argumentera materialet. Materialet kategoriserades 

utifrån relevanta områden och studiens syfte, där forskningsfrågorna var centrala. Med 

forskningsfrågorna som analysram, granskade och tolkade jag materialet utifrån teorier och 

tidigare forskning som även Rennstam och Wästerfors (2015) tar upp som centrala delar av 

analysprocessen. Svensson och Ahrne (2015) lyfter fram triangulering som en metod att 

använda sig av för att möjliggöra studiens trovärdighet. Detta innebär att kombinera olika 

metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskning för att studera samma område och 

därmed komma fram till en mer objektiv och sann beskrivning (ibid.). Jag använde mig av både 

intervju och observation som datainsamlingsmetod, men även litteratur som visar en bredd på 

forskningen inom området, och tre olika teoretiska perspektiv som grund för att analysera 

användningen av AKK.    
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4. RESULTAT  

 

Resultatet är redovisat under fyra rubriker, tre av dessa är likställda med forskningsfrågorna 

och den fjärde rubriken är framställd utifrån observationen och de AKK-former som var synliga 

i förskolan. Enstaka ord som är kursiverade är en förtydligande av AKK former och metoder 

som utgör en viktig del av resultatdiskussionen. Det förekommer korta och längre citat av 

intervjupersonen, som skrivs med citattecken och som blockcitat. 

Intervjupersonen arbetar som förskollärare på en språkförskola. På avdelningen där hon/ han 

arbetar är det 14 barn inskrivna i åldrarna ett till fem. Sex av dessa 14 platser är planerade för 

barn i behov av särskilt stöd i sin kommunikation. På avdelningen arbetar det fyra förskollärare 

som har kunskap och erfarenhet av AKK. Personalen som arbetar på avdelningen har erfarenhet 

och kunskap om AKK. Intervjupersonen har arbetet i 17 år med barn i behov av särskilt stöd 

och har många års erfarenhet av AKK.  

 

4.1 Erfarenheter av det specialpedagogiska stödet AKK  

 

Personalen har gått på flera fortbildningar i AKK, bland annat har de fått handledning av 

logoped om kommunikativa stöd och utbildning i TAKK. De har varit på studiebesök i 

Stockholm på en språkförskola, samt varit på studiebesök i andra städer runt om i Sverige. 

Intervjupersonen berättade att förskolan tilldelas extra pengar en gång per år för att gför 

personalen att göra studiebesök och gå utbildningar som är riktat mot barns språkutveckling. 

Intervjupersonen berättade att de tidigare har utbildat pedagoger från andra förskolor i 

närliggande kommuner som har varit i behov av kompetensutveckling inom AKK.  

Förskolläraren beskrev att de barn som har en språksvårighet har alla påbörjat ett ärende hos 

logopeden och att de är inskrivna där. Förskolan arbetar efter deras råd med individuell 

språkträning på förskolan och logopeden hör av sig om hur det går. Det framkommer även att 

personalen samarbetar med habiliteringsteamet, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

specialpedagog och logoped. Det händer också att personalen tar kontakt med elevhälsan om 

behov uppstår, berättade förskolläraren. Intervjupersonen beskriver i citatet nedanför vilka 

erfarenheter de har av AKK. 

Det finns lång arbetserfarenhet. Det är viktigt att vara lyhörd, hur de 

vill kommunicera och att testa sig fram. Barnen vill kommunicera 

på olika sätt […] Det är inte bara talet som används i 

kommunikationen, det gäller att vara lyhörd. Vissa kommunicerar 

med bilder, eller visar med kroppen, det finns många olika sätt att 

kommunicera på, men man måste vara lyhörd och jobba utifrån hur 

barnet kommunicerar.  

Den största utmaningen med användningen av AKK är att det tar mycket tid, menade 

förskolläraren. Det tar tid att samla ihop material och komma fram till hur man på bästa sätt 

utmanar och stöttar barnet i deras lärande, förklarade intervjuperson. ”Det gäller att hitta 

strategier, det handlar mycket om vårt förhållningssätt” sa förskolläraren. Att vara lyhörd, 

anpassa miljön och ha en god samverkan med både föräldrar och andra instanser som elevhälsan 

och habiliteringen är en förutsättning för att lyckas med uppdraget menade hon/han.  

https://www.flashback.org/t169387
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Förskolläraren tog även upp att det är viktigt att reflektera tillsammans i arbetsgruppen och göra 

extra anpassningar om det behövs. De barn som inte behöver AKK använder det inte menar 

förskolläraren. Det är ett bra komplement för små barn som inte har hunnit lära sig att prata och 

fortfarande har ett mycket litet ordförråd. AKK är även bra för barn med annat modersmål, då 

man kan använda bilder för att tydliggöra och göra kommunikationen begriplig. Förskolläraren 

berättar att detta kommunikationssätt grundar sig i att främja kommunikationen för barn med 

kommunikationssvårigheter men understryker att AKK gynnar alla barn. Han/hon uttryckte 

följande; ”Det är sällan att barn har en ren språkstörning utan har något annat som orsakar, 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller något annat som gör att man har det svårt med 

språket”. 

 

4.2  Utformning och anpassning av det specialpedagogiska stödet AKK  

 

Det framkom att många barn på avdelningen använde sig av bilder i kommunikationen. 

Bilderna som barnen använde sig av omfattade både ritade symboler och foton som anpassades 

efter barnets behov och ålder. För vissa barn kunde det vara svårt att tolka tecknade bilder och 

det fanns därmed behov av foton i kommunikationen, där barnet själv var med på fotot. TAKK 

och bildstöd var de kommunikationssätt som personalen använde sig mest av enligt 

förskolläraren. Barnen hade individuella bildscheman på olika nivåer samt med olika behov. 

Förskolläraren berättade att det fanns barn som var i behov av ”överflyttningsbilder” d.v.s. då 

övergångarna mellan aktiviteterna under dagen upplevades svåra. Förskolläraren uttryckte även 

att en del barn använde sig av bilder i kommunikation ”här och nu”. Vilket kan innebära att 

avsluta en aktivitet för att gå över till en annan. Intervjupersonen nämnde också att vissa barn 

kunde vara i behov av bilder som en ”översikt över hur dagen ser ut”. Intervjupersonen 

understrykte att det är viktigt att vara lyhörd över var behovet finns. TAKK användes i hela 

barngruppen och i alla vardagssituationer enligt förskolläraren. Personalen tecknar de viktigaste 

orden i en mening för att förstärka kommunikationen. 

Förskolan använde sig av olika tekniska hjälpmedel i kommunikationen, t.ex. en 

inspelningsapparat som barnet kan trycka på och spela upp ljud och pen palls som översätter 

det svenska språket till det egna modersmålet. Ett barn hade en egen iPad med ett program som 

fungerade som en hjälp att berätta vad barnet hade gjort i förskolan och hemma. Vilket 

förskolläraren också beskrev som följande; ”ett stöd i barnets berättande”. Ett annat barn hade 

en kontaktbok med bilder, där det framkom vad barnet gjort under dagen. Detta är också av den 

anledningen att stödja barnet i sitt berättande.  

Förskolläraren beskrev även anpassningar i den fysiska miljön. Det fanns bilder och ordbilder 

som tydligt visade var olika föremål fanns och var föremålet skulle vara. Detta tydliggör att var 

sak har sin plats menade intervjupersonen. Förskolläraren beskrev också att ju yngre barnen är 

och ju mindre verbalt språk barnet har desto mer behov finns det av att kommunicera med 

bilder. Barnet behöver då ofta foton i sin kommunikation och konkreta saker att kommunicera 

med. Intervjupersonen uttryckte även att; ”Vissa barn behöver konkreta saker i sin 

kommunikation för att förstå vad som ska hända, t.ex. att man visar en blöja, då förstår barnet 

att det dags att byta blöja”.  
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4.3 AKK kopplat till barns lärande, delaktighet och inflytande i specifika 

lärandesituationer 

 

Förskolläraren menade att språket är grunden för att ta till sig något annat ämne exempelvis 

matematik, och att det är viktigt för att uttrycka det man vill. Intervjupersonen utryckte följande; 

”Att använda TAKK blir lättare då det blir fler sinnen som används i kommunikationen, det 

blir ett bildspråk, taktilt och konkret då fastnar det fortare”. Vidare menade intervjupersonen 

att det handlar om att planera och göra lärandet begripligt för alla barn som deltar. Att man 

använder sig att exempelvis av bildstöd och material för att konkretisera lärandet. 

Förskolläraren understryker vikten av förberedelser och planering och menar att det är en 

förutsättning när man ska använda AKK. Förskolläraren berättar att de skrivit ut bilder med 

olika fordon, tagit fram och lärt sig tecken för olika fordon som alla barn sedan fick ta del av. 

Barnen hade även varit och sett på olika fordon i verkligheten. Vid högläsning i barngruppen 

förbereder sig personalen genom att först läsa igenom boken för att ta ut de viktigaste orden i 

handlingen, de tar sedan reda på hur man tecknar dessa ord så att alla barn förstår bokens 

innehåll. Under sångsamlingen tecknar de alltid till sångerna och använder bilder för att alla 

barn ska känna sig delaktiga berättar förskolläraren. Förskolläraren berättar att de har sett 

resultat med det genomtänkta arbetet med kommunikationen och berättar att barnen kommit 

långt i sitt lärande.  

Genom att använda olika AKK-former som bilder, tecken och samtalskartor kan barnen 

uttrycka vad de vill och de har möjlighet att välja exempelvis en aktivitet och kan därmed 

påverka sin vardag och sitt lärande. ”Det ger dem en röst” sa förskolläraren. Vidare menar 

intervjupersonen att hon/han inte kan se några nackdelar med att använda AKK i hela 

barngruppen och tillägger att de barn som inte tar till sig AKK inte behöver det. 

Intervjupersonen menar att AKK bidrar till barns delaktighet i lärandet, och poängterar att det 

är viktigt att barnen har en fungerande kommunikation för att ta till sig lärandet.  

 

4.4 AKK-former som var synliga i förskolan   

 

Under observationen av förskolans inomhusmiljö iakttog jag flera AKK-former. I en korridor 

där barnen ofta passerade fanns ett stort bildschema på väggen med olika teckenillustrationer 

(TAKK bilder, se bilaga 4 ). Det förekom även bilder med teckenillustrationer i hallen som 

fungerade som ett kommunikativt stöd för påklädning och alla barn hade ett eget persontecken 

som var synligt på deras hyllor i hallen. Bilder med veckodagar som teckenillustrationer 

förekom även och dessa var placerade på en vägg i ett av rummen där de brukade ha samling.  

Förskolläraren berättar att de använder sig av teckenillustrationer vid matsituationen och visade 

mig hur detta kunde se ut. Tecknade bilder förekom på flera ställen i förskolan. Det stora 

bildschemat fungerade som ett stöd i kommunikationen för alla barn men det var även 

individuellt anpassat eftersom det förekom olika typer av bilder, både teckenillustrationer och 

tecknade bilder på samma schema. Förskolläraren visade mig ett individuellt schema som 

användes i kommunikationen mellan förskolan och hemmet. Det gav barnet möjlighet att 

reflektera och kommunicera om vad som hänt på förskolan. Förskolläraren visade mig även en 

nyckelknippa med små tecknade bilder, vilket användes i kommunikationen här och nu.  
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Jag iakttog även foton på väggen utanför ett förråd. Det var foton på olika bygg/lek material. 

Barnen kunde välja vilket material de ville använda sig av genom att peka på bilderna. 

Förskolläraren visade mig en samtalskarta (bilaga 3), ett material som de brukar använda sig 

av i kommunikationen med barnen. Samtalskartan bestod av ett laminerat pappersark med 

tecknade bilder och teckenillustrationer av mat och dryck. Förskolläraren berättade att dessa 

samtalskartor var kategoriserade med bilder/tecken utifrån olika lärandesituationer i förskolan 

t.ex. en matsituation, lek eller samling. Barnet kommunicerar genom att peka på en bild på 

samtalskartan. Förskolläraren berättade att barnet pekar t.ex. på en bild för ”mer mat” eller på 

en bild på ”ett glas med mjölk” och på så sätt kan barnen framföra sina önskemål. Förskolläraren 

förklarade att detta kommunikationssätt kallas att pekprata.   

Förskolläraren visade mig ett arbetsrum/ kontor, där personal och barn brukar ”språkträna”. 

Intervjupersonen berättade att en förskollärare och ett barn går ifrån den stora barngruppen och 

arbetar en stund (när det fanns tid) med olika kommunikativa innehåll som valts ut med syfte 

att främja barnen i deras lärande. Lådornas innehåll var anpassade till barnets individuella 

behov av stöd i lärandet, men utgick alltid från samma lärande/ tema som resten av barngruppen. 

Temat som de arbetade med var fordon. I en låda fanns det en leksaksbil och några andra 

föremål. Förskolläraren beskrev hur de använde sig av materialen t.ex. att de pratar med barnet/ 

använder tecken som berör begreppet bil, men även färger, former och antal. Förskolläraren 

menade att det blir mer konkret för barnen då de kan se och känna på språket/ lärandet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. DISUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras arbetet i sin helhet. Kapitlet inleds med en metoddiskussion som sedan 

följs av en resultatdiskussion och implikationer över yrkesuppdraget. Jag avslutar diskussionen 

med att nämna förslag på fortsatt forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion  

 

Studien har utgått ifrån ett riktat urval eftersom undersökningen skedde på en språkförskola, då 

syftet med studien var att ta reda på hur AKK är utformat och anpassat för barn som har 

kommunikationssvårigheter. Metodvalet kan diskuteras, det finns styrkor och svagheter med 

att använda riktat urval. Det riktade urvalet kan medföra vissa svårigheter att generalisera 

användningen av AKK i förskolan. Studien skulle vara möjlig att utföra på ett annat sätt, där 

urvalet inte var riktat. Att använda sig av ett slumpmässigt urval istället där exempelvis tre 

förskolor medverkade i undersökningen, hade kanske bidragit till en större generalisering 

gällande användningen av AKK i förskolan. Litteraturen beskriver hur den bristande 

generaliserbarheten brukar lyftas fram som en svaghet inom kvalitativ forskning, då kvalitativ 

forskning inte kan arbeta med generalisering på samma sätt som kvantitativ forskning (Ahrne 

& Svensson, 2015). Men samtidigt beskriver författarna att en typ av generaliseringsanspråk 

kan framkomma om resultatet av studien går att överföra på andra personer och miljöer. 

Fördelen med mitt metodval var att jag fick ut mycket information som var betydelsefull i 

relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Dessutom var det begränsat med tid och därmed 

ansåg jag att ett riktat urval passade bäst för min studie. Både en intervju och en observation 

användes som datainsamlingsmetod i undersökningen vilket tydliggjorde hur förskolan 

anpassade och utformade användningen av AKK för barn med kommunikationssvårigheter. 

Genom att blanda datainsamlingsmetoder kan man få en mer fullständig förståelse för det man 

studerar, vilket styrker trovärdigheten menar Backman m.fl. (2012). Under observationen valde 

jag att fokusera på vilka AKK former som var utformade och synliga i förskolemiljön och 

därmed användes ett avgränsat fokus i observationen. Bjørndal (2005) menar att det är viktigt 

att bestämma sig för om man ska iaktta allt eller bara ett urval av vad som händer. Det hade 

varit möjligt att istället observera förskollärarnas förhållningssätt, hur de använde AKK i 

förskolan tillsammans med barnen. Det hade möjligtvis gett en mer nyanserad bild över hur 

användningen av AKK såg ut i verksamheten. Men det hade krävts tillåtelse av barnens 

föräldrar att genomföra en sådan typ av observation och på grund av tidsbrist ansåg jag att en 

observation utan barnens medverkan passade bättre. Observationens syfte var också att styrka 

det som lyftes fram i intervjun. Backman m.fl. beskriver att man kan nyttja svagheterna hos de 

olika metoderna och på så sätt försöka hantera de svagheter som de olika metoderna har.   

Backman, m.fl. (2012) understryker att förberedelser och planering är av stor vikt när man 

genomför en studie, framförallt inför datainsamlingen eftersom att det är viktigt att man inte 

gör misstag och på något sätt påverkar det material man får in. Förarbetet med datainsamlingen 

har varit en viktig del i processen, då strävan har varit att få fram intervjufrågor som är relevanta 

till syftet. Användningen av intervjuguide var ett bra val anser jag, eftersom det gav mig som 

intervjuare ett mer avslappnat förhållningssätt.  
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Jag kunde prata mer öppet och ge intervjupersonen mer utrymme att berätta hur de arbetade. 

Men det fanns dock ett fokus som jag höll mig till för att få svar på mina forskningsfrågor. Valet 

av registreringsmetod utgjorde en viktig del av datainsamlingen och analysarbetet i studien. 

Ljudinspelningen möjliggjorde en djupare bearbetning och analys då jag kunde lyssna igenom 

intervjun flera gånger. Jag missade på så sätt ingenting som intervjupersonen sa under intervjun, 

men det tog lång tid att transkribera materialet trots att det bara var en intervju som 

genomfördes. Vid observationen användes mobiltelefonens kamera för att fota förskolemiljöns 

utformning utifrån studiens syfte. Det var ett bra stöd senare vid analyseringen, då jag kunde 

gå tillbaka och tolka bilderna tillsammans med det som lyftes fram av intervjun.  

Sortering, reducering och argumentering grundar sig inte bara på teorier inom området utan 

också av analytikerns forskningsfråga och teoretiska utgångspunkter som både kan begränsa 

och möjliggöra för analysen (Rennstam & Wästerfors, 2015). Eftersom jag har erfarenheter av 

AKK både i mitt tidigare yrke och privat kan det finnas risk för påverkan av tolkningen och 

riktningen i arbetet. Jag har varit medveten om detta och har därför varit väldigt noga med 

analysarbetet. Detta har även bidragit till en sparsam reducering av det material som samlats in. 

Allt som har varit relevant för studiens syfte har tagits med och analyserats grundligt. Det har 

även funnits en strävan att få en så bred och nyanserad bild av AKK som möjligt. Dels genom 

mina val av intervjufrågor och dels av mitt fokus i observationen. Utifrån de resultat som 

kommit fram har jag med hjälp av tidigare forskning och olika teoretiska perspektiv ställt mig 

kritisk och argumenterat vilka möjligheter och hinder som kan förekomma med användningen 

av AKK i förskolan.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Förskolan har på många sätt anpassat lärandet efter barnens olika behov och förutsättningar, 

vilket visade sig i de erfarenheter av AKK som framkom i undersökningen och de anpassningar 

som var utformade och synliga i förskolemiljön. Björck-Åkesson (2014) understryker 

förskolemiljöns anpassningar som avgörande faktorer för barns lärande och utveckling. 

Förskolemiljön omfattar både material och hjälpmedel men även bemötande, samspel, 

organisation och struktur (ibid.).  

Utformningen av de olika AKK-formerna är ett tydligt exempel som visar att förskolan anpassat 

förskolemiljön efter barnens behov och förutsättningar, men även hur de organiserat/planerat 

lärandet utifrån AKK. Det står i nya läroplanen för förskolan (SKOLFS, 2018:50) att barn som 

varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat utifrån sina behov och 

förutsättningar. Bilder, TAKK och konkreta föremål var några AKK-former som var synliga i 

förskolemiljön och användes på ett varierande sätt beroende på barnets olika förutsättningar 

och behov. I många fall sammankopplades flera AKK-former det vill säga både bilder, saker 

och tecken. Bilder som AKK-form användes exempelvis som en översikt av dagen, 

kommunikation här och nu, övergång mellan aktiviteter och som kommunikativt stöd i 

samtalskartor. Det fanns barn som använde sig av ritade bilder och teckenillustrationer som 

stöd i kommunikationen. Men också barn som var i behov av tydligare bilder och därför 

använde foton för att förstärka kommunikationen ytterligare. Heister Trygg (2012) beskriver 

grafiska kommunikationsformer och däribland bilder och foton som används på olika sätt och 

inom många olika kommunikativa områden och situationer i barnets vardag.  
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Förskolläraren berättade att TAKK användes i alla aktiviteter i förskolan. Då nämndes 

aktiviteter/ situationer som exempelvis maten, samlingen, leken, på- och av klädning och 

toalett. Heister Trygg poängterar att man måste använda TAKK i alla vardagens situationer för 

att skapa en kommunikativ miljö, det räcker inte med att teckna enstaka ord i vissa situationer/ 

aktiviteter. Förskolläraren påpekade flera gånger vikten av att vara lyhörd, se över behovet av 

stöd och att utgå ifrån hur barnen vill kommunicera. Heister Trygg (2012) framhåller även att 

man måste ta hänsyn till barnets utveckling och vilken AKK-form som barnet helst vill 

använda. Förskolläraren understryker vikten av ett bra samarbete med föräldrarna och med de 

instanser som är kopplade till barnet exempelvis habiliteringen och elevhälsan, för att stötta och 

utmana barnen i deras kommunikativa lärande. Detta styrker även förskolans styrdokument och 

litteraturen, som beskriver samarbetet som en viktig faktor för barns lärande och utveckling 

(Heister Trygg, 2012; Skolverket 2016). Utifrån resultatet framkom det mest fördelar med 

användningen av AKK. Enligt förskolläraren bidrar AKK till att alla barn får en röst och 

beskriver att detta medför att alla barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt eget 

lärande. Förskolläraren understryker även att språket och kommunikationen är en förutsättning 

för att lära sig något nytt. Vilket även Lpfö98 styrker eftersom det står att språk och lärande 

hänger oupplösligt samman (Skolverket, 2016). Heister Trygg (2012) argumenterar även för 

barns möjlighet till delaktighet och inflytande, men påpekar att det förutsätter en fungerande 

kommunikation.  

Förskolläraren hävdar att AKK gynnar alla barn i förskolan och inte ”bara” barn som har 

kommunikationssvårigheter. Men det framkom dock att behovet av AKK skiljer sig åt eftersom 

att barnen var i behov av AKK på olika sätt i sin kommunikation. Von Tetzchner (2018) påpekar 

att det inte framkommer någon skillnad i de flesta studier på ”gruppen barn” som är inom den 

normala/ typiska språkutvecklingen och barn med inlärningssvårigheter när det kommer till 

AKK användningen. Författaren menar att detta medför svårigheter att undersöka vilka grupper 

av barn som ”behöver” stödet AKK i sin kommunikation. Jag anser likt Von Tetzchner att det 

finns behov av studier där man skiljer gruppen/populationen av barn som har uttalade 

kommunikationssvårigheter från de barn som är inom gränsen av den normala/typiska 

språkutvecklingen. Eftersom det kan beskriva och tydliggöra vikten av AKK för de barn som 

verkligen behöver och använder detta kommunikationssätt som ett alternativ till talet och inte 

”bara” som komplement, vilket även Heister Trygg (2003) framhåller som en viktig aspekt i 

arbetet med AKK. De utmaningar som förskolläraren tar upp gällande användningen av AKK 

är främst att det är tidskrävande och att det medför extra planering i arbetsgruppen, vilket 

förutsätter en bra organisation och ledning. Vidare beskriver förskolläraren att det gäller att 

hitta strategier och att det handlar om ”vårt” förhållningssätt. På många sätt beskriver 

förskolläraren att de förhåller sig till ett barnperspektiv, på så sätt att de strävar efter att tolka 

vad och hur barnen kommunicerar. Men de förhåller sig även till barns perspektiv eftersom 

barnen ges möjlighet att förmedla sina egna upplevelser och erfarenheter.  

Enligt resultatet och utifrån litteraturen tolkar jag det som att förskolan förhåller sig både till ett 

kompensatoriskt och kritiskt perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet blir synligt då man 

fokuserar på diagnoser och grupper av barn med liknande typ av ”problem” (Nilholm, 2007). 

Det framkommer av resultatet att barnen som är i behov av särskilt stöd lämnar den stora 

barngruppen ibland för att få ”extrahjälp”, vilket kan ses som utpekande och som en 

kompensatorisk åtgärd (ibid.). Men detta kan också ses enligt dilemmaperspektivet att förskolan 

uppmärksammar de individuella behoven och att alla barn får det stöd de har rätt till 

(Rosenqvist, 2007).  
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Mycket tyder också på ett kritiskt perspektiv eftersom förskolan anpassar miljön efter barnets 

behov på många sätt (Nilholm, 2007). Inkludering är något som synliggörs i förskolan eftersom 

barngruppen är en del av mångfalden och barns olikheter framträder (ibid.). Detta kan även 

tolkas som en kompensatorisk åtgärd eftersom man fokuserar på barns svårighet då man 

specifikt ”gör plats” för barn som är i kommunikationssvårigheter. Det är dock inget som helt 

talar för det kompensatoriska eller det kritiska perspektivet, det är mer likt en mellanväg mellan 

dessa två (Rosenqvist, 2007). Därmed tolkar jag det som att förskolan främst utgår ifrån ett 

dilemmaperspektiv när det kommer till att tillgodose alla barns olika behov och förutsättningar 

av lärande.   

 

5.3 Implikationer för yrkesuppdraget  

 

De implikationer som jag vill lyfta fram ur studien är behovet av det specialpedagogiska stödet 

AKK i förskolan, att man som förskollärare är medveten om vilken skillnad detta 

specialpedagogiska stöd medför i lärandet för barn med språksvårigheter. En annan implikation 

som jag anser är relevant utifrån studiens syfte är vikten av kartläggning som metod för att 

synliggöra barns olika förutsättningar och behov vilket även framkommer i resultatet som 

viktiga aspekter av barns lärande. 

AKK gynnar alla barn, men är en nödvändighet för vissa. Förskolan som denna studie bygger 

på visar hur det specialpedagogiska stödet AKK är anpassat och utformat för barn med olika 

behov och förutsättningar. Detta är en förskola som är utmärkande i sin egen form, ett 

”undantag” men borde utgöra en ”regel” för alla förskolor. Jag tror det är nödvändigt att 

tydliggöra vad kommunikation står för, att kommunikation är mer än det verbala språket. Att 

man på relativt ”enkla sätt” kan bemöta barnen i deras kommunikativa omgivning. När det 

kommer till barns rätt till särskilt stöd framkommer det inte tillräckligt tydligt hur stödet ska 

vara utformat i styrdokumenten och det kan dessutom variera mycket i hur stödet är utformat 

mellan kommuner och förskolor menar Palla (2011).  

Resultatet i min undersökning visar en förskola med stora resurser, både ekonomiska och 

kunskapsmässiga, vilket tyder på en stark ledning och bra organisation. Avdelningen jag 

besökte hade en mindre barngrupp där några platser var avsedda för barn som har 

kommunikationssvårigheter. Det fanns fyra utbildade förskollärare som arbetade på 

avdelningen som alla hade kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn som var i behov av 

särskilt stöd. Personal som var förberedda på att ta emot barn som var i behov av AKK. Detta 

är ett bra exempel på en förskola som hanterar olikheter och samtidigt styr mot specifika mål. 

Lpfö98 beskriver att grundläggande värden också kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten (Skolverket, 2016). Alla barn har olika förutsättningar och behov, så ser 

verkligheteten ut. Normaliserar vi det som gör oss olika så tror jag att vi kommer en bra bit på 

vägen mot ett mer inkluderande samhälle. Förskolan idag utgör en viktig mötesplats för 

mångfald och lägger grunden för ett livslångt lärande, en plats där alla barn kan bli sedda utan 

att bli utpekade. 

Kartläggning möjliggör arbetet i att utforma specialpedagogiska stöd som AKK, det tydliggör 

hur förskolan ska arbeta med åtgärder utifrån barnets förutsättningar och utifrån anpassningar i 

miljön (Björck- Åkesson, 2014). Heister Trygg (2012) beskriver att det finns behov av mer 

specifik kunskap om barnets funktionsnedsättning och om AKK i förskolan.  
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Genom att använda sig av kartläggning kan förskollärare lära sig mer om barnet diagnos, 

förmågor och olika sätt att lära, vilket hör till barnets förutsättningar menar Björck-Åkesson 

(2014). Förskolemiljöns anpassning är avgörande faktorer i barnens utveckling och lärande, 

förskolemiljön omfattar både den fysiska och den sociala miljön (ibid.). Den fysiska miljön 

innebär olika material och hjälpmedel för lek och lärande. Utifrån litteraturen tolkar jag det som 

att den fysiska miljön även inkluderar hjälpmedel och material för barns lärande i språk och 

kommunikation, varav olika AKK-former utgör centrala delar för anpassningen av miljön. 

Detta synliggjordes i förskolan, både i utformningen och anpassningen av miljön. Den sociala 

miljön i förskolan är också av stor vikt för barns lärande och utveckling. Detta handlar om 

förskolans samspel och bemötande men även organisation och struktur (Björck-Åkesson, 

2014). Förskolläraren förklarade att om man ska lyckas med uppdraget att stötta och utmana 

alla barn i deras lärande gäller det att vara lyhörd och finna strategier. Det är inte ett lätt uppdrag 

man har som förskollärare, att utmana och stötta alla barn i deras lärande. Men jag ser det som 

en utmaning och som en möjlighet, att utvecklas vidare i min yrkesroll som blivande 

förskollärare.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning  

 

Eftersom det framkommer en oklarhet i styrdokument hur förskolan ska utmana och stötta barn 

som är i behov av särskilt stöd skulle det vara intressant att ta reda om det förekommer stora 

skillnader och hur detta stöd kan skilja sig åt i förskolan. För att få ett större perspektiv på hur 

förskolan arbetar med specialpedagogiska stöd och AKK skulle studien utgå ifrån minst tre 

förskolor som beskriver hur de olika behoven kan se ut. I denna studie skulle jag använda mig 

av fältobservationer som metod och undersöka hur förskolorna använder AKK i lärandet 

tillsammans med barnen. Jag skulle utgå från ett barnperspektiv och därmed vara aktivt delaktig 

i alla aktiviteter och observera om/hur barnen använder AKK. Det skulle vara intressant att se 

om det förekom stora skillnader i användningen av AKK på förskolorna och se om/hur barnen 

tog till sig lärandet med hjälp av AKK.   
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Bilaga 1 

                                        Intervjuguide                                                                                           

Vilka erfarenheter har förskollärare av det specialpedagogiska stödet AKK? 

- Var har du inhämtat din kunskap om AKK?  

 

- Får du regelbunden fortbildning inom AKK? 

 

- Får du stöd och hjälp av någon annan instans inom detta område? 

 

- Anser du att AKK bidragit till barns utveckling och lärande? Följd fråga- På viket sätt i  

så fall?  

 

- Vilka utmaningar/ hinder har du stött på i arbetet med AKK? 

 

Hur är det specialpedagogiska stödet AKK utformat och anpassat i förskolan för barn som 

har kommunikationssvårigheter? 

 

- Vilka barn anser du är i behov av AKK? 

 

- Vilka alternativa kommunikationssätt använder ni?  

 

- Används vissa alternativa kommunikationssätt mer än andra? Följd fråga- I så fall vilka? 

  

- Hur anpassas behoven av AKK till det enskilda barnet?    

  

- Hur ser AKK användningen ut i barngruppen? 

 

 På vilket sätt kan AKK bidra till barns lärande, delaktighet och inflytande i specifika 

lärandesituationer? 

 

- Hur ser du på möjligheten att AKK kan bidra till barns lärande i specifika 

lärandesituationer, exempelvis  matematik och naturvetenskap utifrån dina erfarenheter 

i kunskapsområdet? 

 

- Hur ser du på möjligheten att AKK kan bidra till barns delaktighet och inflytande i 

lärandet utifrån dina erfarenheter i kunskapsområdet? 

 

- Kan det innebära några svårigheter att använda sig av AKK i barngruppen och hur kan 

detta påverka barnens lärande?  

 

- Avslutande frågor - Skulle du vilja tillägga något?  

 



 
 

Bilaga 2 
 

Hej ! 

Jag heter Therese Bergh och jag studerar till förskollärare på Luleå tekniska universitet. Jag 

går min sista termin och har nu påbörjat mitt examensarbete. Syftet med studien är att belysa 

användningen av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. Jag 

kommer att undersöka hur detta stöd är utformat och anpassat för barn som har 

kommunikationssvårigheter. Jag tänkte genomföra en intervju med en förskollärare och en 

observation av förskolemiljön som riktar sig mot olika AKK-former. 

Studien utgår från de forskningsetiska principerna, vilket innebär att de som blir intervjuade 

har rätt att veta studiens syfte och upplägg. De som blir intervjuade ska lämna sitt 

godkännande att delta i undersökningen och vara informerade om att de har möjlighet att när 

som helst välja att avbryta sitt deltagande. Alla uppgifter som samlas in till studien kommer 

att skrivas på ett sådant sätt att utomstående och obehöriga inte kan identifiera de som deltagit 

i undersökningen. Det insamlade materialet kommer endast att användas för studiens syfte.  

 

Jag har en önskan om att få spela in intervjun på mobiltelefonens ljudinspelning eftersom det 

skulle underlätta bearbetningen av materialet, inspelningen kommer därefter raderas. Har 

även en önskan att få fota inomhusmiljön (AKK-former) utan barnens medverkan på något 

sätt. Med samma syfte d.v.s. att underlätta bearbetningen av materialet.  

Jag är mycket tacksam för att jag får komma och besöka er förskola och ta del av era 

erfarenheter av att arbeta med AKK.   

Mvh Therese Bergh  
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Hämtat från internet/Facebook. Maria Ersson: Marias Lekrum/ Fri nedladdning   
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Källa: Habiliteringen. www.ritadetecken.se     

 

 

  

 


