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Abstract 

Title: “Communication in preschool”  

Author: Katja Friman  

Supervisor: John Haglund 

Term: Autumn term of 2017  

Purpose: 

The purpose of this study is to increase understanding of how preschool teachers work with a 

aaugmentative and alternative communication (AAC) in preschool to promote the 

development of children's communication.   

 

Questions at issue: 

 • How does preschool teachers apply AAC in preschool activities? 

 • Which benefits can we see when using AAC in preschool?  

 • Are there problems or difficulties with the usage of AAC in preschool? 

Method: These questions are answered using qualitative interviews and observations of four 

teachers at two preschools in different municipalities.  

Theory:  

socio-cultural perspective 

Conclusion:  

This qualitative study showed that all preschool teachers work with some form of ACC in 

preschool to develop children's communication. All preschool teachers state that it is time-

consuming and difficult to find the right kind of communication aids when knowledge of the 

tools is often lacking. They apply ACC in the entire child group when one or more children 

have difficulties communicating. Examples of tools used for these children’s benefit are 

characters, pictures, photographs and speech programs on tablets. Preschool teachers believe 

it is important to be sensitive to the children's need for ACC to work. They consider it 

necessary to have more education in ACC and that everyone in the work team should work 

the same way. 
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1. Inledning  

Ett litet barn tillägnar sig tidigt ett språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Via 

kommunikationen med andra utvecklar barnet sitt språk. Människor har ett basalt behov av att 

känna sig förstådda, sedda, bekräftade och trygga. Det är först när en människa känner att de 

basala behoven är bekräftade som hon kan använda hela sin förmåga till att tala och uttrycka 

sig (Landberg, 2002, ss.102–105). Människor som har svårigheter med att kommunicera 

utifrån talet och språket förekommer i alla åldrar oavsett socialbakgrund och 

diagnostiseringar. Tal och språksvårigheter är ett vanligt inslag i förskolan. I massmedia hör 

och läser man dagligen om de stora flyktingkatastroferna runt om i världen. Den första 

kontakten nyanlända småbarn får med det svenska samhället sker oftast i förskolan. I 

förskolan kommer de nyanlända barnen i kontakt med det svenska språket vilket kan ses som 

en grund för att inlärningen av språket påbörjas. En annan viktig och aktuell sak som 

massmedia belyser är att de neuropsykiatriska diagnoserna har ökat kraftigt under de senaste 

åren. För förskollärarnas del innebär det att barn med neuropsykiatriska diagnoser blir ett allt 

vanligare inslag i förskolan och även de barnen ska inkluderas i förskolans verksamhet. 

 

Ett styrdokument som förskollärare ska arbeta efter är läroplanen för förskolan LpFö 98 rev. 

2016 och enligt läroplanen för förskolan är kommunikationen en viktig del i barns utveckling. 

I läroplanen framgår det att förskolan ska främja barns språkutveckling (Skolverket, 2016, 

s.9). Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanseratalspråk, ordförråd och 

begrepp. De ska även utveckla en förståelse för skriftspråket och symbolernas funktion för 

kommunikationen (Skolverket, 2016, ss. 8–10). Kommunikation är en mänsklig rättighet och i 

FN:s Barnkonvention artikel nummer 12 tar upp att alla barn har rätt att uttrycka sin mening 

och höras i de frågor som rör dem själva (Unicef, 2009, s.18). 

 

Hur arbetar förskollärare för att uppnå läroplansmålen ovan samt följa FN:s Barnkonvention 

med barn som har problematik med kommunikationen?  Under min utbildning till 

förskollärare kom jag i kontakt med en förskollärare som arbetade med olika former av 

alternativ kompletterande kommunikation(AKK) tillsammans med alla barnen på förskolan. 

Hen har tidigare arbetat på en språkinriktad skola för barn med olika former av 

språkstörningar. Hen förklarade för mig att AKK från början var riktat mot personer med 

funktionshinder. Dock menar hen att AKK fungerade med alla barn oavsett om barnet har ett 
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funktionshinder eller ett annat modersmål än svenska. Efter mitt möte med förskolläraren 

utvecklades mitt intresse för att undersöka hur AKK används i förskolan. 

 

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur förskollärare arbetar med alternativ 

kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan för att främja barns 

kommunikationsutveckling. 

 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för att uppnå studiens syfte: 

• Hur arbetar förskollärare med AKK i verksamheten? 

• Vilka fördelar finns det med att använda AKK i förskolan? 

• Vilken problematik finns det med att använda AKK i förskolan? 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Som teori i min studie har jag valt att utgå från Säljös tolkningar av Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv. Säljö är Sveriges främste representant på det sociokulturella perspektivet och 

därför har jag valt att utgå från hans tolkningar studien. Motivet till att jag valde det 

sociokulturella perspektivet är att det utgår från barns behov av samspel för att lära, vilket jag 

anser passar bra till min studie då AKK kräver ett samspel mellan olika individer för att kunna 

fungera. I följande avsnitt kommer jag att redogöra för det sociokulturella perspektivet. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det mest centrala i det sociokulturella perspektivet är kommunikationen med andra. Det är 

genom ett samspel med andra som vi skapar delaktighet i kunskaper och färdigheter. 

Kommunikation beskrivs utifrån det sociokulturella perspektivet som en mänsklig aktivitet 

och verksamhet, något som människan utövar och där språk utgör en väsentlig del. Direkt 

efter födseln utvecklar ett nyfött barn olika former av interaktion med människor i sin närhet. 

Det är genom kommunikationen som vi blir en sociokulturell varelse (Säljö, 2000, s.88). 

Synen på kunskap är beroende av omgivningens värderingar, de avgör vilken kunskap som 

anses viktig. Omgivningens syn på kommunikation har en central roll för vilka tekniker och 

redskap som finns tillgängliga som stöd vid användningen av AKK. I min studie undersöker 



3 

 

jag hur förskollärare arbetar med AKK och därför anser jag att det sociokulturella 

perspektivet passar till min studie. 

 

Språket är det viktigaste redskapet en människa behöver ha för att kunna förstå sig på sin 

omvärld, enligt det sociokulturella perspektivet. Den sociala miljön bidrar till att människor 

från snarlika miljöer får liknande erfarenheter vilket resulterar i att de även får en likartad 

språkrepertoar. Det här beror på att vi blir erfarenhetsmässigt formade av de kulturer och 

sammanhang vi befinner oss i (Säljö, 2013, ss. 41–42). Enligt Säljös är språket kopplingen 

mellan människans inre tänkande och hennes yttre kommunikation med andra. Språket blir 

således ett viktigt redskap, ett verktyg för att kunna utveckla vår strävan efter att kunna 

kommunicera (Säljö, 2000, s.88). Redskapen är skapade av människor som hjälpmedel. De 

kan vara fysiska som exempelvis böcker och hammare, men även psykologiska som alfabetet, 

språket, formler och siffror. Vygotskijs begrepp mediering är ett centralt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet. Mediering innebär en samverkan mellan människor och de 

redskap som används för att kunna förstå och agera tillsammans med sin omvärld. Det 

människan vet eller kan är ett samspel mellan de medierande redskapen (Säljö, 2000, ss. 21–

22). I min studie betraktar jag de olika AKK-formerna som medierande redskap med vilka 

förskollärare och barn använder sig av för att kommunicera och förstå sin omvärld. 

 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet, 

vilket innebär avståndet från vad en individ kan klara av på egen hand till det som individen 

kan åstadkomma i samarbete med någon mer kunnig person. En person kan klara av att lösa 

ett problem som hen tidigare inte klarat av genom exempelvis stöttning och vägledning av en 

mer kunnig person (Säljö, 2000, s.120). När ett barn blir stöttad av exempelvis en vuxen som 

hjälper barnet med att dela upp problemet i mindre delar för att lättare kunna lösa problemet 

sker en form av språklig mediering. Det är viktigt att man är lyhörd på att anpassa stödet efter 

individen så att det inte blir för svårt för individen (Säljö, 2000, s.123). Den proximala 

utvecklingszonen är nära förknippat med lärande. Utveckling är i grunden ett socialt och 

relationellt fenomen, därför att allt vi lär oss, lär vi av sociala sammanhang. Ett exempel på 

detta är att vi aldrig skulle kunna använda samma språk om vi inte samspelade med vår 

omgivning. Den proximala utvecklingszonen anser jag har en central roll vid användandet av 

AKK. Barn som använder AKK har från början lärt sig att använda det av personer med redan 

befintlig kunskap inom området. Förskollärarna i min studie stödjer barnens AKK-

användning, därför är den proximala utvecklingszonen relevant för studien. 
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4. Material och metod 

I följande avsnitt redogör jag för val av datainsamlingsmetoder som jag har tillämpat i 

studien. Vidare följer en beskrivning av mitt urval av informanter och en beskrivning på hur 

jag genomfört och bearbetat mitt empiriska material. Avslutningsvis redogör jag för de 

forskningsetiska principer som jag har förhållit mig till i studiens undersökning. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Trost beskriver att valet av vilken insamlingsmetod man väljer utgå från i sin forskningsstudie 

är beroende av studiens syfte och frågeställning (Trost, 2010, s.25). Författarna Ahrne och 

Svensson stödjer Trost argument då de lyfter fram att vilken forskningsmetod man väljer att 

använda sig av är beroende av vilka forskningsfrågor som ingår i studien samt valet av 

datainformation till studien (Ahrne & Svensson, 2011, s.22). 

 

Kvalitativa intervjuer med öppna ostrukturerade frågeställningar samt strukturerande icke 

deltagande observationer ansåg jag lämpade sig bäst som metod för att kunna besvara min 

studies frågeställningar. Detta på grund av att jag enbart var intresserad av att få en djupare 

förståelse över hur informanterna arbetade med AKK. Jag ville säkerhetsställa att svaren från 

informanterna inte skulle misstolkas därför ställdes även följdfrågor för att bidra till en ökad 

förståelse för informanternas svar och intervjuerna kompletterades med observationer.  

 

Enligt Kylén kan enkäter bidra till ett svarsbortfall och anser därför att interjuver är en bättre 

metod som säkerställer att en får svar av informanter (Kylén, 2004, s.9). Det här bidrog till att 

jag valde att använda mig av interjuver istället för enkäter i min studie. Jag har tidigare erfarit 

att förskollärare som har blivit ombädda att svara på frågor individuellt har diskuterat frågorna 

tillsammans, så därför valde jag medvetet att inte använda mig av enkäter eller skicka ut några 

intervjufrågor i förväg till informanterna. Jag ville säkerställa att svaret kom direkt från 

informanterna själva utan någon extern påverkan. 

 

4.2 Intervjuer 

Som insamlingsmetod för att besvara studies syfte använde jag mig av kvalitativa 

ostrukturerade intervjuer. Varje intervju pågick i ca 60 minuter. Efter en genomförd 

observation skedde intervjuerna ostört på eftermiddagen i förbokade rum på respektive 

förskola.  
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Kännetecknet för kvalitativa interjuver är att de består av enkla och raka frågeställningar med 

innehållsrika intervjusvar som skapar förståelse för hur informanten tycker och tänker (Trost, 

2010, s.25). I en ostrukturerad intervju är det viktigt att intervjuaren använder sig av samma 

huvudfrågor till samtliga informanterna och att intervjuaren även ställer följdfrågor under 

intervjun. En ökad förståelse för förskollärarnas erfarenheter och känslor kan de 

ostrukturerade intervjuerna vara med och skapa (Stukàt, 2011, s.44). 

 

Enligt Kvale & Brinkmann är det via kommunikation med en person som det ges möjlighet att 

få information om hur personen upplever sin omvärld, samt personens synvinklar och 

erfarenheter av omvärlden (Kvale & Brinkmann, 2014, s.17). Kylén anser att samtal och 

möten med intervjupersonen skapar de bästa förutsättningarna för att ta reda på hur personen 

tycker och tänker och stödjer därför Kvale och Brinkmanns resonemang. Intervjuaren kan 

under intervjusamtalet välja att använda sig av relevanta följdfrågor som i sin tur kan skapa en 

djupare förståelse för informantens tidigare erfarenheter, det här är något som kan bidra till att 

intervjuaren får fram ett mer innehållsrikt analysunderlag (Kylén, 2004, ss.7–9). 

 

4.3 Observationer 

Direkt efter att jag hade bestämt studiens syfte och frågeställning så bestämde jag mig för att 

använda observationer för att komplettera intervjuerna med. Motivet till att komplettera 

intervjuerna med observationer blev jag inspirerad av Eriksson- Zetterquist & Ahrne, som tar 

upp att intervjusvaren inte alltid stämmer överens med verkligheten och bör således 

kompletteras med andra undersökningsmetoder (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, ss. 55–

54). Jag valde medvetet att genomföra observationerna innan intervjuerna för att undvika 

intervjufrågorna påverkadan på förskollärarnas agerande under observationerna.  

 

Observationer kan se ut på ett flertal olika sätt med olika förhållningssätt. Ett dilemma för mig 

var att jag ville använda mig av ickedeltagande observationer på grund av att jag i så stor 

utsträckning som möjligt inte ville påverka insamlingsresultatet, men hur skulle jag kunna 

vara passiv med nyfikna barn runtomkring mig i förskolan? Av tidigare erfarenheter från min 

tid på olika förskolor och vid tidigare genomförda observationer, bestämde jag mig för att 

ägna en stor del av förmiddagen med att vara aktiv för att lära känna barnen lite bättre. 

Därefter valde jag successivt att dra mig undan med mitt anteckningsblock för att genomföra 
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observationerna icke deltagande. Lalander tar upp begreppet partiellt deltagande och 

beskriver det att forskaren kan välja att vara aktiv i en del situationer och inte aktiv i andra 

situationer (Lalander, 2011, s.90). Partiellt deltagande tycker jag stämmer väl överens med 

mitt agerande under observationsdagen på respektive förskola. 

 

4.4 Urval av informanter  

I min studie har jag medvetet gjort ett subjektivt val av förskollärare och förskolor. Jag valde 

ut två kommunala förskolor i två olika Stockholms kommuner. Jag har medvetet valt att 

använda mig av förskollärare som dagligen använde sig av AKK i verksamheten till min 

studie. Förskollärarna som deltog i studien hade arbetat olika länge som förskollärare och 

bestod av en varierad åldersspann. Samtliga fyra förskollärare som deltog i studien arbetar 

med de 4-åriga barnen på förskolan. Att jag valde ut förskollärare som arbetade med samma 

åldersgrupp berodde på att jag ville att förskollärarna skulle ha samma ålders förutsättning på 

barnen som de arbetade med AKK tillsammans med. Mitt urval av informanter började med 

att jag tog kontakt med olika förskolechefer via mejl, jag hade sedan tidigare fått information 

om att deras förskolor arbetar med AKK. I mitt mejl förklarade jag syftet med studien och 

ansökte om tillstånd för att kunna genomföra observationer och interjuver. Efter mejlkontakt 

med förskolecheferna blev jag tilldelad förskollärare som arbetar med AKK som även var 

villiga att låta sig intervjuas och observeras för att jag skulle kunna uppnå studiens syfte och 

frågeställning. 

 

4.5 Genomförande 

När jag hade bestämt mig för att min studie skulle handla om AKK, tog jag kontakt med en 

förskollärare som jag hade träffat på en förskola där jag tidigare hade genomfört några av 

mina verksamhetsförlagda utbildningar på. Förskolläraren hade tidigare arbetat på en skola 

som var specialinriktad mot språk för barn med olika former av språkstörningar. 

Förskolläraren använda sig själv av AKK tillsammans med barnen på förskolan och gav mig 

förslag på fem förskolor som aktivt arbetar med AKK inom Stockholms län. Jag skickade ut 

mejl till alla förskolechefer på förskolorna med studiens syfte och en förfrågan om de hade 

några förskollärare som aktivt arbetade med AKK i verksamheten och som var villiga att 

ställa upp i min studie. Jag fick svar från samtliga förskolechefer omgående och det var fyra 

förskolor som var villiga att ställa upp i studien. Jag bestämde mig för att begränsa min studie 

till två förskolor. Jag fick kontaktuppgifter till de fyra förskollärarna som var villiga att 
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deltaga i studien från förskolecheferna. Jag tog telefonkontakt med de fyra förskolelärarna och 

presenterade mig själv lite kort och berättade om min studie och syftet med min studie.  Efter 

telefonkontakten valde jag att mejla ut ett missivbrev till varje informanterna. I mitt 

missivbrev presenterade jag mig själv och skrev mer ingående om studiens innehåll och syfte 

samt vilka undersökningsmetoder jag skulle använda mig av i studien. Jag informerade om de 

forskningsetiska principerna som jag skulle förhålla mig till under studien. Jag lämnade även 

mina kontaktuppgifter till förskollärarna som senare valde att boka in tider för mina interjuver 

och observationer via mejl och telefonkontakt. I mitt mejl bifogade jag även med ett 

informations brev till föräldrarna där jag förklarade studien syfte och jag förklarade att jag 

skulle genomföra observationer på förskolan där jag skulle observera personalen och där av 

min närvaro på förskolan. Jag gav även ut mina kontaktuppgifter för vidare kontakt vid 

eventuella frågor. Förskollärarna skickade med mitt informationsbrev till föräldrarna i 

veckobrev på respektive avdelning och en kopia hängdes upp på anslagstavlan i hallen på 

varje avdelning. 

 

Jag genomförde fyra interjuver under fyra dagar. Varje informant intervjuades en gång var 

och varje intervju pågick i ca 60 minuter. Vid intervjuerna använde jag mig av min mobil som 

spelade in intervjuerna och ett anteckningsblock och penna för att anteckna relevanta 

milstolpar som berörde studien syfte och frågeställning. Observationerna genomfördes som 

jag tidigare nämnt på förskolan. Materialet som jag använde mig av under observationerna var 

en mobil för ljudupptagning och en penna samt ett anteckningsblock. Jag antecknade ner det 

relevanta som berörde studiens syfte och frågeställning. Varje observation pågick i ca 1,5 

timmar. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som man ska förhålla sig 

till i forskningen. De fyra principerna är följande; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I min studie har jag 

förhållit mig till de fyra principerna genom att jag har skickat ut ett missivbrev till samtliga 

deltagare. I brevet till de deltagande förskollärarna förklarade jag syftet med min studie och 

jag förklarade även vilka rättigheter informanterna hade samt vilka förväntningar som ställdes 

på de deltagande informanterna. Jag förklarade att det var frivilligt att delta i studien och att 

de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta studien utan att behöva ange 
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någon orsak. Jag förklarade även att jag skulle använda mig av fiktiva namn på förskolorna 

samt på alla deltagande personer. I mejlet redogjorde jag för vilket material som jag skulle 

använda mig av under studien. Jag gav även ut en kort information om mig själv samt mina 

kontaktuppgifter. 

 

I mitt mejl till informanterna bifogade jag ett informationsbrev till vårdnadshavarna som 

beskrev studiens syfte och min närvaro på förskolan, att jag enbart skulle använda mig av 

fiktiva namn i studien och att jag skulle observera förskollärarna när de använder AKK och 

inte barnen. I brevet redogjorde jag för materialet som skulle användas. Jag gav ut en kort 

presentation av mig själv samt mina kontaktuppgifter för vidare frågor och funderingar i 

brevet. Innan undersökningen på förskolan påbörjades fick jag in godkända samtycken till 

mitt missivbrev från samtliga förskollärare och inga föräldrar hade några synpunkter om att 

jag skulle genomföra studien på deras barns förskola. 

 

4.7 Databearbetning 

När jag var klar med mina interjuver började jag transkribera mitt empiriska material. Jag 

skrev ordagrant ner vad som sades under intervjuerna. Transkriberingen av intervjuerna var 

tidskrävande och tog ca sju timmar. Materialet från observationerna sorterade jag in i 

kategorier efter studiens frågeställningar. 

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett begrepp som används för att tydliggöra tillförlitligheten av en viss data. 

Enligt Kylén är reliabilitet ett begrepp som anger trovärdigheten och säkerheten i de svar som 

framkommer ur en studie (Kylén, 2004, s.142). Enligt Stukát handlar reliabilitet om att samla 

in en stor mängd data, för att senare kunna dra egna tolkningar och slutsatser av det insamlade 

materialet (Stukát, 2011, ss.133–134).  

 

Som jag tidigare har nämnt har jag personliga erfarenheter från förskolor där personalen satt 

ner tillsammans i personalrummet och diskuterade frågor som skulle besvaras enskilt. Därför 

valde jag att inte använda mig av enkäter eller på förhand skicka ut intervjufrågorna till 

informanterna, jag ville vara säker på att svaren kom direkt från förskollärarna. För att 

säkerhetsställa att svaren från intervjuerna kom från informanterna själva och inte från mig, så 

valde jag att transkribera ner svaren från intervjuinspelningen ordagrant. Under intervjuerna 
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ställde jag följdfrågor till informanterna för att få en ökad förståelse för deras svar. På det 

sättet minimeras riskerna för eventuella missförstånd i enlighet med Patel och Davidsson som 

anser att man kan använda sig av verktyg som lagrar verkligheten (exempelvis ljud- och 

bildinspelningar) vid interjuver för att säkerhetsställa tillförligheten (Patel & Davidsson, 

2001, s.104). Som jag tidigare har nämnt använde jag mig av min mobil för ljudinspelning av 

intervjuerna. Detta anser jag gör att min studie uppnår en hög reliabilitetsnivå. Jag anser att 

jag har fått fram den information som jag sökte genom mina observationer och interjuver, där 

igenom har studien uppnått hög validitet. 

 

5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning som berör studiens syfte. 
 

5.1 Alternativ kompletterande kommunikation AKK 

Jag har tidigare har nämnt att AKK en förkortning för alternativ kompletterande 

kommunikation. Barn och vuxna som har problematik med att förstå eller använda tal kan 

använda olika AKK - former som ett redskap för att kunna kommunicera med sin omgivning. 

För att tillgodose ett barns specifika kommunikationsbehov krävs det att du är lyhörd för att 

kunna förstår barnets perspektiv. Heister Trygg menar på att den som ska använda AKK 

tillsammans med ett barn som har kommunikationssvårigheter måste reflektera över sina egna 

värderingar och attityder. Trygg anser också att läraren måste ha särskilda färdigheter och 

kunskaper för att kunna använda AKK. Hon förklarar vidare att det inte är förskollärarnas fel 

att ett barn har kommunikationssvårigheter, men kommunikationssansvaret måste läggas på 

förskolläraren (Heister Trygg, 2008, s.7) 

 

Heister Trygg förklarar att AKK som begrepp skall användas för kommunikationen som sker 

mellan människor som kommunicerar med hjälp av olika redskap och former som stöd och 

inte för hjälpredskapen och formerna i sig (Heister Trygg, 2008, s.18). Enligt Heister Trygg 

behövs det en BRO av olika former av redskap och insatser för att komplettera ett bristande 

språk/tal mellan människor och den bron utgörs av AKK. BRO är en förkortning för brukare, 

redskap och omgivning. Brukare är den person som är i behov av AKK och redskap står för 

de redskap som brukaren använde för att kunna kommunicera, omgivningen är ett nätverk 

runt brukaren som består av personer i brukarens närhet och även samhället som brukaren 

möter (Heister Trygg, 2012, ss.22 - 23). 
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5.2 Tecken som alternativ kompletterande kommunikation – TAKK 

Att använda sig av TAKK innebär att tecken som utförs med händerna används som stöd 

tillsammans med det verbala språket, men kan även användas som komplement till det 

verbala språket tillsammans med exempelvis kroppsspråket. TAKK är en metod och ett 

komplement till det verbala språket, inget eget språk som det svenska teckenspråket. 

TAKK består av tecken som har sitt ursprung i en förenklad form av det svenska 

teckenspråkets tecken, men följer inte teckenspråkets grammatik utan är uppbyggt enligt 

talspråkets grammatik (Heister Trygg, 2010, s.13). När man använder tecken som AKK 

tecknas de ord som har en central betydelse i en mening för att förtydliga meningens budskap 

samtidigt som man talar. Enligt Tisell blir TAKK som en strålkastare som belyser 

nyckelorden i meningen, de kan liknas med markeringspennans syfte vid markeringar i en text 

(Tisell, 2009, s.9). Ett exempel på hur TAKK kan användas i en talad mening (TAKK är 

markerad med fet stil) är följande: Skulle du kunna vara snäll och hämta den rosa färgen 

inne i ateljén som inte plats i korgen? 

 

TAKK används av hörande personer med en språkstörning i en hörande och talande miljö. 

Det kan exempelvis vara personer som förstår bilder och befinner sig på en symbolnivå där en 

viss språkförståelse finns samt personer som i stor omfattning har ett bristande tal (Heister 

Trygg & Andersson, 2009, s.52). Enligt Tisell kan TAKK även fungera som en språkgenväg 

och kan därför även användas av barn med annat modersmål än svenska (Tisell, 2009, s.89), 

vilket även Heister Trygg ger uttryck för. Heister Trygg menade vidare att TAKK får i 

förskolans sammanhang rollen som en brygga mellan språken och kan med fördel användas 

för alla barn (Heister Trygg, 2010, ss.22–23). 

 

Heister Trygg förklarar att TAKK är den vanligaste formen av AKK och den form en oftast 

väljer att starta med då inga andra hjälpmedel behövs än våra händer (Heister Trygg, 2012, 

s.24). För att kunna tala genomgår människan en avancerad process som sker per automatik, 

Tisell förklarar att vid tal så krävs det att personen har simultankontroll över tunga, läppar, 

lufttryck och stämband (Tisell, 2009, ss.10–11). Små barn utvecklar finmotoriken i händerna 

under ett tidigt stadium i livet och är oftast den kroppsdel barn har kontroll över först, medan 

talet utvecklas senare. Heister Trygg och Andersson beskriver att vårt talorgan är en mer 

avancerad process än finmotoriken i händerna (Heister trygg &Andersson, 2009, ss.16 - 17). 

Användningen av TAKK gör att meningen tar längre tid att framföra och därmed blir talandet 

lite långsammare. Tonér tar upp fördelen med långsammare tal genom att barn hinner uppfatta 
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meningsbyggnader och ord i meningar enklare vilket leder till att de förstår mer av vårt tal 

(Tonér, 2016, s.22). Enligt Gotthard ger TAKK en visualisering av sammanhang och begrepp, 

vilket underlättar för personer med språkstörningar att förstå information som ges (Gotthard, 

2002, s.77). 

 

När vi lär oss ett nytt språk behöver vi mängdträning genom att höra och använda språket 

dagligen och detta gäller även för TAKK. Heister Trygg tar upp vikten av att använda TAKK 

med barnen konstant på förskolan och inte enbart vid några få tillfällen under dagen. Heister 

Trygg menar vidare på att all personal bör få genomgå en TAKK-utbildning (Heister Trygg, 

2012, s.60). Pedagogers okunskap inom TAKK resulterar ofta i att TAKK inte fungerar i en 

skolmiljö (Heister trygg 2010, ss.13 - 18). 

 

5.3 Grafisk alternativ kommunikation – GAKK 

Tecken är ett vanligt AKK-sätt, men för vissa människor med kommunikationssvårigheter är 

TAKK något som inte är möjligt att tillämpa på grund av exempelvis motoriska svårigheter 

eller svårigheter med ögonkontakten. Då lämpar sig oftast olika former av grafiska 

kommunikationsvägar bättre som AKK, det kan vara enklare att ha något att titta på och 

kommunicera om. Grafisk AKK innebär att brukaren använder grafiska bilder i form av 

symboler eller föremål i ett kommunikativt syfte (Heister Trygg, 2016, s.17). Heister Trygg 

tar upp att GAKK kan med fördel kombineras med en naturlig AKK form (Heister Trygg, 

2016, s.20). Naturliga AKK former kan bestå av bland annat gester, kroppsspråk, mimik och 

ljud som brukaren redan använder. 

 

Fotografier 

Fotografier är ett vanligt inslag i barns vardag på förskolan och lika så samtalen som 

uppkommer om fotografierna. Fotografierna sparas bl.a. i pärmar, datorer och läsplattor på 

förskolan (Heister Trygg, 2012, s.25). 

 

 

Bilder och symboler 

En bild av ett föremål är den allra mest konkreta symbolen för ett föremål. En bild som är 

konkret och exempelvis består av en bild på de blåa favoritskorna är enklare att tolka än en 

bild som föreställer flera skor, om det är de blå skorna brukaren menar. Bilder och symboler 
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är en vanlig form av AKK och dagligen tolkar vi bilder och symboler i vardagen. I trafiken 

finns det trafikregler och signaler som vi måste förhålla oss till för att undvika olyckor. Är 

man på en flygplats i ett land där man inte förstår språket och behöver gå på wc finns det 

tydliga wc-symboler uppsatta inne i flygplatsen. Symbolerna gör att resenärerna kan hitta till 

wc utan att fråga personalen. Enligt Gotthard klarar personer med mycket grav 

utvecklingsstörning enbart av väldigt konkreta beskrivningar. Därför är det viktigt att bilderna 

på det en vill beskriva ska vara så tydliga som möjligt för att skapa en förståelse hos brukaren. 

Bilderna handlar oftast om aktiviteter brukaren ska välja mellan eller något som brukaren ska 

kunna förbereda sig inför som t.ex. maträtter eller platser (Gotthard, 2002, s.77). 

 

Konkreta föremål 

Vid användandet av föremål som AKK används oftast föremål i närheten som 

kommunikations samtal. Genom att studera hur ett barn fäster sin blick mot föremål så kan 

det tolkas som att barnet har ett intresse för föremålet vilket skapar en kommunikations 

möjlighet kring föremålet (Heister Trygg, 2012, s.24). Föremål som AKK används oftast av 

personer vars förståelse för talat språk saknas eller är på en tidig nivå. Konkreta föremål kan 

exempelvis användas som en signal för en specifik händelse eller förknippas med en person.  

Heister Trygg lyfter fram att målet är att använda en väl utarbetade uppsättningar av föremål.  

För att kunna kommunicera om viktiga händelse bör redskapen vara lättillgängliga för 

brukaren (Heister Trygg, 2012, s.24). När brukaren tar fram en sko kan exempelvis betyda att 

det är dags att gå ut och ett mynt kan signalera att det behövs handlas. 

Enligt Gotthard så klarar personer med mycket grav utvecklingsstörning inte av att tolka en 

abstrakt bild av ett föremål, därför kan det vara enklare att ha ett konkret föremål tillgängligt 

(Gotthard, 2002, s.77). 

 

Pictogram 

Pictogram består av bilder och symboler där begrepp och ord i huvudsakligen representeras av 

vita figurer mot en svart bakgrund (Heister trygg, 2012, s.25). I Pictogram bilderna står ordet 

utskrivet i vit text mot den svarta bakgrunden och anledningen till det är att bilderna och 

symbolerna har en fast betydelse. Fördelar med pictogram är att det består av tydliga och 

lätthanterliga bilder i ett litet format. Det är även ett vanligt förekommande system, vilket 

underlättar för personer att kommunicera med pictogram i nya miljöer (Gotthard, 2002, s.79)  
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Bliss 

 I slutet av 1940-talet skapade Charles Bliss ett symbolspråk för att förhindra krig, ett språk 

som alla skulle förstå trots språkliga skillnader (Heister Trygg & Andersson, 2009, ss.53–54). 

Enligt Heister trygg är Bliss det mest utvecklade GAKK-formen och kan även jämställas med 

ett språk (Heister Trygg, 2012, s.25). Bliss består av 100 tecken i grundformer som kan 

kombineras ihop med varandra på oerhört många olika sätt och på det sättet går det även att 

skapa nya ord och fraser som fattas i ordinarie system (Gotthard, 2002, s.80). Enligt Gotthard 

använder man sig av en strandar karta med blissymboler eller av en personlig karta med 

symboler. Bliss kan även bestå av appar/program i läsplattor eller i datorer (Gotthard, 2002, 

s.80). Bliss användaren pekar, trycker eller markerar symbolen med ett föremål så som en 

laserstråle för att kommunicera med omgivningen. Gotthard anser att Bliss är ett system som 

är enkelt att tolka av den som inte kan systemspråket då det är kombinerat med svenska ord 

vilket gör att det går att läsa (Gotthard, 2002, s.80). 

 

Hela ord, fraser och meddelande, bokstäver 

Heister trygg menar att skriftspråket, hela ord och meningar är ett symbolspråk vilket även 

kan användas som AKK (Heister Trygg, 2012, s.25). 

 

5.4 Studier om AKK 

Popich och Atlant utförde ett fem veckors studieprojekt vid en förskola där en lärare fick 

utbildning för att kunna hitta olika strategier som kunde användas tillsammans med barns 

kommunikationshjälpmedel. I studien deltog nio barn i en förskoleklass. Två av barnen hade 

ett mycket svårtolkat språk och använde inte någon form av AKK, medans ett av barnen i 

gruppen hade en samtalsapparat som AKK- hjälpmedel. Läraren fick en veckas intensiv 

utbildning i AKK-hjälpmedel och hur hjälpmedlet kunde öka samspelet med brukaren. 

Under studietiden minskade läraren sitt tal som tidigare var riktat mot hela klassen till ett mer 

individuellt tal till eleverna. Kommunikationen som var riktad direkt mot klassen sjönk från 

72% ner till en nivå på 53%, detta bidrog till att läraren hade fått en ökad medveten om 

dialogens betydelse för det individuella samspelet. Projektstudien medförde att läraren fick in 

en vana vid att använda samtalsapparaten med barnet, men den ökande användningen behöver 

inte tyda på en ökad förståelse för barnets behov på grund av studiens upplägg. Studien bidrog 

till att läraren ökade sin individuella kommunikation till de två eleverna som hade ett mycket 

svårtolkat språk vilket tyder på att lärarens förväntningar och inställningar på barn med AKK-
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behov hade ändrats och läraren stöttade dem mer positivt i sin utveckling än tidigare (Popich 

& Atlant, 1999, ss.73–82). Syftet med min studie är att öka förståelsen för hur förskollärare 

arbetar med AKK i förskolan för att främja barns kommunikationsutveckling. Därför anser 

jag att Atlant och Popichs studie är aktuell för min studie då de som jag nämnde ovan 

undersökte hur en lärare fick utbildning i att hitta olika strategier som kunde användas 

tillsammans med barnens kommunikationshjälpmedel. Det här bidrog till att lärarens 

förväntningar och inställningar på barn med AKK-behov förändrades åt det positiva hållet.  

 

Enligt en studie av Light och McNaughton har det i USA skett en stor utveckling inom AKK 

för barn och spädbarn. I USA har de börjat sätta in AKK i ett tidigt stadium på förskolor och 

skolor när språket inte finns där, tidigare sågs AKK som en sista utväg. I studien framgår det 

att AKK användandet även har en positiv effekt på barn som behöver öva på att använda 

symboler vid kommunikation. I studien framgår det att den mobila tekniken som exempelvis 

läsplattor och smartphones används flitigt som kommunikationsverktyg på skolorna. En fördel 

med att använda mobil teknik som hjälpmedel är att den kan användas av alla, inte enbart av 

de som har en funktionsnedsättning. Att använda en teknik som redan används av många 

människor bidrar till att personer med funktionsnedsättning får en känsla av socialacceptans 

och normalitet i vardagen. De tar upp att användandet av den mobila tekniken inte är helt 

problemfri (Light & McNaughton, 2012, ss.33–44). Ett problem som kan uppstå på förskolan 

är att syftet med att använda en viss teknik kan försvinna av spänningen av att använda 

tekniken hos barnen. En annan nackdel är att det finns för stort utbud av AKK-program till 

den mobila tekniken så det kan vara svårt för personalen att hitta rätt form som passar 

brukaren. Heister Trygg tar även hon upp problematiken med ett stort utbud av AKK. Hon 

anser att det stora utbudet som finns av AKK-hjälpmedel kan bidra till osäkerhet hur 

personalen använder hjälpmedlet tillsammans med brukaren. Hon menar även att forskare 

anser att AKK har fått för lite uppmärksamhet för att människor ska bli involverade inom 

AKK (Heister Trygg, 2010, s.66). Heister Trygg samt Lights och McNaughton studier är 

väsentlig för min egen studie då det tar upp för- respektive nackdelar med att använda AKK, 

och detta är något som även jag under söker i min studie. 

 

I Siréns forskningsstudie om AKK anser författaren att personalen kände att det saknades 

utbildning inom AKK, och den utbildning som fanns var bristfällig då den var kort och 

intensiv utan möjlighet till vidareutbildning. Enligt Sirén så saknas ofta tecken som AKK i 

förskolans verksamhet om det inte finns någon engagerad personal. I studien framkommer 
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även vikten av att personalen inom förskolan är engagerad i TAKK och använder TAKK med 

samtliga barn på förskolan för att de barn som är i behov av att använda TAKK kan 

kommunicera med alla barn och vuxna på förskolan och inte bli bundna till specifika personer 

(Siréns, 1997, ss. 34–35). Sirén forskningsstudie tar upp problematik med AKK som jag 

nämnde ovan, och därför är Siréns forskningsstudie relevant för min egen studie då en av 

mina frågeställningar undersöker vilken problematik det finns med att använda AKK i 

förskolan. 

 

I Bringer och Lights studie framkom det att i USA kräver en stor andel föräldrar att 

användningen av AKK skall starta redan i förskolan. I undersökningen deltog föräldrar till 

barn med olika bakgrunder, exempelvis små barn som ännu inte hade börjat prata, barn med 

annan etnicitet och barn med olika sorters funktionsnedsättningar. Föräldrarna ansåg att det 

var viktigt att sätta in AKK tidigt för att gynna barnens språkliga kommunikationsutveckling. 

I studien framgår det att de flesta förskolor var villiga att erbjuda barnen AKK. De minsta 

barn ännu inte hade utvecklat språket vid studiens start slutade använda AKK när de började 

tala då behovet inte längre fanns (Bringer & Light, 2006, ss. 200–208). Den här studien är 

relevant för min egen studie därför att Bringer och Light uppmärksammar föräldrarnas syn på 

AKK. Jag anser att föräldrarnas syn på AKK påverkar hur förskollärarna arbetar med AKK 

tillsammans med barnen. En av mina frågeställningar handlar som jag tidigare har nämnt om 

hur förskollärare arbetar med AKK i verksamheten. 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet som framkommit vid mina intervjuer och observationer på 

förskolorna. Avsnittet börjar med en kort presentation av informanterna. 

 

6.1 Presentation av informanterna  

I studien deltog fyra utbildade förskollärare med varierad längd av yrkeserfarenhet som 

förskollärare. Samtliga förskollärare hade gått en AKK- grundkurs och TAKK- grundkurs. 

 

Lena arbetar på avdelning Eken i Ängensförskola. Har arbetat som förskollärare i 15år 

 

Pernilla arbetar på avdelning Tallen i Ängensförskola. Har arbetat som förskollärare i 2år.  
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Anette arbetar på avdelningen Stjärnan i Karlavagnensförskola. Har arbetat som förskollärare 

i 4 år. 

 

Charlie arbetar på avdelningen Kometen i Karlavagnensförskola. Har arbetat som 

förskollärare i 8 år. 

 

 

6.2 Resultat av intervjuer  

6.2.1 Förskollärarnas AKK användning i förskolan 

Samtliga förskollärare som deltog i studien svarade att de arbetade aktivt med olika AKK- 

former tillsammans med barnen på respektive avdelning. Resultatet som framgick av 

intervjusvaren var att alla förskollärare använder AKK som ett redskap för att kommunicera 

tillsammans med barnen.  

 

Pernilla förklarade att hon alltid använde sig av olika AKK-former tillsammans med barnen. 

Hon menade på att det inte spelade någon roll ifall det inte fanns något barn med ett uttalat 

AKK-behov på hennes avdelning. Hon ansåg att det var bättre att alltid ha det tankesätt som 

man har vid användandet av AKK, för annars kunde det vara väldigt omständligt när ett barn 

med ett uttalat AKK-behov börjar på förskolan. Hon förklarade att barnet kan bli utpekat och 

det är stor omställning för förskollärarna att behöva tänka på att använda AKK i allt de gör. 

 

Charlie och Pernilla berättade båda två att de hade satt upp scheman på respektive avdelning 

för att barnen enklare skulle kunna få en struktur över sina dagar. De båda tog upp att det blev 

enklare att bryta en aktivitet och påbörja en annan efter schema införandet och det gällde för 

alla barnen. Båda två förklarade att de hade utformat sina scheman på liknande sätt och 

använder dem på liknande vis. Schemat består av ett stort laminerat papper där alla 

veckodagar är utsatta. Under varje veckodag hade de satt upp tecknade bilder som föreställer 

de aktiviteter som sker under respektive dag. På bilderna står det även vad bilden föreställer. 

 

Alla förskollärare förklarade att de använde sig av TAKK. Samtliga förskollärare svarade att 

de använde TAKK oftare när de arbetade inne på småbarnsavdelningen med barnen som ännu 

inte hade kommit så långt i sin språkutveckling. Det var endast Pernilla som arbetade med 

TAKK tillsammans med alla barnen oavsett om behovet fanns eller ej. Pernilla förklarade att 



17 

 

hon tecknade de viktigaste orden i en mening för att barnen enklare skulle förstå vad hon ville 

förmedla. De andra förklarade att de endast använde TAKK om barnet/barnen som har behov 

av TAKK var där. Lena berättade att hon tyckte att det var viktigt att tänka på hur miljön är 

utformad inne på förskolan för att öka barnens kommunikationsförmåga. Hon förklarade att 

det inte bara var att sätta upp olika bilder hur som helst på förskolan och tro att barnen skulle 

börja använda dem som AKK. Lena förklarade vidare att miljön måste vara inbjudande för att 

TAKK ska fungera, och som förskollärare är det ditt ansvar att introducera bilderna för 

barnen. 

 

Samtliga förskollärare lyfte fram att det var viktigt att få utbildning i de specifika AKK- 

hjälpmedel med barn som har behov av stöd. Nedan följer ett svar från Anette, de övriga 

informanterna svarade på liknande sätt. 

Att bara få ett hjälpmedel från hjälpmedelscentralen till ett barn som inte 

kommunicerar som vi, fungerar inte. Jag är ingen expert på specifika 

hjälpmedel, så om jag ska sitta och gissa mig fram så slutar det att jag 

använder hjälpmedel på fel sätt. Därför kräver jag alltid att de visar mig 

hur hjälpmedlet används. Utbildningen behövs verkligen. 

(Anette) 

Charlie och Anette lyfte båda två fram att det var viktigt att AKK- materialet som används 

tillsammans med barnet var lättillgängligt så att brukaren själv kunde hämta det för att kunna 

kommunicera. Att kommunicera är en mänsklig rättighet nämner båda två. 

 

Pernilla tog upp att det är viktigt att all personal i arbetslaget medvetet arbetar med AKK med 

de barn som har ett behov av det. Genom att alla arbetar med AKK blir inte barnet bundet till 

en viss person. Enligt Pernilla är det även viktigt att arbeta med AKK tillsammans med alla 

barnen på avdelningen, på så sätt lär sig även barnen hur man kommunicerar med barnet som 

har ett AKK behov. Lena berättade att det finns barn på hennes avdelning som är nyanlända 

flyktingar och för att kommunicera med barnens föräldrar använde hon olika former av AKK. 

När jag träffade barnets föräldrar första gången under inskolningen förra 

året så trodde jag aldrig att vi skulle kunna kommunicera på det sättet vi 

gör idag. Föräldrarna kunde knappt engelska och självklart ingen svenska. 

Det har inte varit en enkel kommunikationsprocess, men föräldrarna var 
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inte främmande för att testa på AKK. Idag kommunicerar de med oss via tal 

och TAKK när de inte får fram rätt ord. 

(Lena) 

 

Anette förklarade att hon hämtade idéer från olika håll när hon använde sig av AKK 

tillsammans med ett barn som inte hade någon specifik diagnos men ändå hade ett behov att 

kunna kommunicera då talet inte riktigt har kommit igång. Pernilla förklarade att när hon 

uppmärksammade att ett barn var sent med talet på förskolan, valde hon att introducera saker 

som barnet hade visat ett intresse för som kommunikationsmaterial. Ett lustfyllt lärande är 

enklare att jobba utifrån då barnet redan har ett intresse för det vi ska kommunicera om och då 

är det enklare att introducera olika former av hjälpmedel ansåg Pernilla.  

 

Charlie berättade att hon alltid informerade barnen på förskolan ifall det skulle börja ett barn 

som hade något hjälpmedel. Hon förklarade att barnen oftast var nyfikna på hjälpmedlet och 

även vill testa på det för att veta mer. Charlie förklarade att om brukaren av AKK var villig att 

visa de andra barnen sitt hjälpmedel brukar det vara en god start att inleda tiden på förskolan 

på det viset. För detta bidrog till att brukaren kunde känna en delaktighet i barngruppen. 

 

6.2.2 Fördelar med att arbeta med AKK i förskolan 

Resultatet som framgick av intervjusvaren var att alla förskollärare ansåg att AKK gynnade 

kommunikationsutvecklingen hos alla barnen på förskolan. Nedan följer ett svar från Charlies 

intervju, de andra förskollärarna svarade på liknande sätt. 

När jag arbetade på småbarn då använda jag TAKK nästa hela tiden med 

barnen. Barnen lärde sig att teckna innan de började prata. Nu menar jag 

inte att barnen började prata sent, utan det började kommunicera med oss 

förskollärare innan barn som inte använder AKK oftast börjar 

kommunicera. När barnen kom igång med sitt verbala språk så slutade det 

att teckna. 

(Charlie) 

Samtliga förskollärare ansåg att TAKK underlättade för barn som hade ett annat modersmål 

än svenska för att kunna lära sig språket. De ansåg att det är enklare att lära sig ett tecken än 
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ett ord och att barnen slutade teckna när det hade lärt sig att tala om ingen påminde dem. En 

fördel med AKK- användandet ansåg Anette var att barnen som använder AKK fick ett ökat 

självförtroende när de insåg att det gick att kommunicera med personer runt omkring. Pernilla 

lyfte fram att hon hade börjat tänka på att använda ett långsammare och tydligare tal med 

barnen för att de enklare skulle kunna förstå henne efter att hon börjat med TAKK. 

En fördel med att använda TAKK tillsammans med alla barnen är att jag 

talar långsammare samtidigt som jag tecknar. Jag brukar inte reflektera 

över att jag pratar fort, men tydligen gör jag det för jag har märkt att alla 

barnen hänger med i samtalsämnet väldans mycket bättre när jag talar 

långsammare. Åh därför försöker jag alltid tänka på att prata långsammare 

och tydligare speciellt när de är många barn.  

(Pernilla) 

Pernilla förklarade att ytterligare en fördel med att arbeta med AKK tillsammans med alla 

barnen var att de barn som hade ett behov av AKK fick en känsla av stolthet. De fick känna 

sig duktiga när de fick hjälpa till och visa de andra barnen AKK. Barnen lärde sig hur de 

kunde kommunicera med barnet som hade behov av AKK vilket skapade en gemenskap i 

barngruppen. Anette förklarade att när hon hade hittat det rätta kommunikations hjälpmedel 

för ett barn, blev arbetsdagarna mycket enklare och lugnare när alla barnen kunde förmedla 

vad de ville förmedla till varandra. 

 

Anette och Lena lyfte båda fram att användandet av AKK bidrog till att barnen fick en ökad 

förståelse för olikheter. De tar båda upp att det är viktigt att all personal håller en positiv ton 

om AKK- användandet för att barnen i framtiden skulle kunna få in ett positiv tänkande om 

AKK och se det som en självklarhet att det finns olika sätt att kommunicera på än via talet. 

Hmm jag tycker att jag har kommit barnen närmare efter att jag började 

använda AKK. Vi har en annan typ av kontakt nu. Tidigare kunde det vara 

att jag knappt hade någon kontakt alls med ett barn som knappt ville vända 

blicken mot mig. Jag kände mig jättefrustrerad över att inte veta hur jag 

skulle hjälpa barnet. Hjälpmedlet barnet fick var som en gåva från ovan… 

(Lena) 
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Du och jag pratar tillexempel på olika sätt beroende på vem vi pratar med 

och var. Självklart måste barnen få tillgång till olika hjälpmedel. Man ska 

aldrig tabubelägga något barnen använder för att kunna samtala med sina 

vänner med. Man ska vara positiv och jag försöker visa barnen att vi alla är 

lika… men ändå olika. Vi har aldrig haft något barn som har blivit retat för 

sitt hjälpmedel. 

(Anette) 

6.2.3 Problematik med att arbeta med AKK i förskolan 

Alla förskollärare svarade till en början att de inte kunde komma på några hinder med att 

arbeta med AKK i förskolan utan att det bara fanns fördelar, men när de hade tänkt efter en 

stund så kom de på en del hinder och svårigheter med AKK. Samtliga tog upp att det fanns för 

många olika AKK- hjälpmedel och att det var svårt att vara uppdaterad i alla hjälpmedel.  

 

Lena och Charlie förklarade att det fanns en del kollegor på förskolan som hade en negativ 

inställning till AKK och att det oftast berodde på att de inte hade någon utbildning inom AKK 

och att en del av kollegorna inte kunde se någon vits med att de skulle arbeta med AKK om 

föräldrarna hemma inte använde AKK med barnen.  

 

Lena lyfte fram att hon tycke att AKK var väldigt tidskrävande och att tiden inte fanns där 

egentligen. Hon menade på att allt arbete för att få AKK att fungera var tidskrävande. Hon 

förklarade att det tog tid att fixa iordning exempelvis GAKK. Först skulle det väljas ut 

lämpliga bilder/fotografier som sedan skulle skrivas ut och sedan ska de lamineras och sättas 

upp på olika tavlor och i olika pärmar. Även Pernilla ansåg att AKK är tidskrävande. Hon 

förklarade att hennes tid som aktiv förskollärare i barngruppen försvann när hon åkte iväg på 

AKK-kurser. Istället för henne fick en vikarie hoppa in i barngruppen.  

 

Anette förklarade att det ibland fanns en negativ ton hos föräldrar när de började använda 

TAKK med barn som inte kommunicerar via talet. 

Hmm ja du.. en reaktion som dyker upp ibland är att föräldrarna tycker att 

vi är konstiga som använder TAKK med deras barn, de tror först att barnen 

inte kommer att börja prata när vi använder TAKK. De tror alltså att 
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barnen bara kommer att använda TAKK hela livet. Därför måste man 

försvara sitt sätt att arbeta och TAKK. Visa forsning och så vidare... 

(Anette)   

Charlie ansåg att det fanns för lite utbildning inom AKK och den utbildningen som fanns är 

väldigt intensiv och lämnar många frågetecken kvar hos kursdeltagaren. Lena tog upp att 

tekniska hjälpmedel som exempelvis lärplattan är ett bra hjälpmedel på många sätt, men att de 

även kan skapa stora problem. Ett problem som hon tog upp var när batteriet tog slut och det 

inte fanns någon möjlighet att ladda lärplattan. Ett annat problem som hon tog upp var när ett 

barn hade en specifik lärplatta som AKK- hjälpmedel och hjälpmedlet gick sönder och måste 

lämnas in på reparation, då blir barnet helt utan hjälpmedel för den går inte att ersätta 

hjälpmedlet med vilken lärplatta som helst. 

 

Charlie lyfte fram att det även kunde innebära problem med att använda fotografier som AKK 

Ett problem jag märkte när jag hade ett barn som kommunicerade enbart 

med fotografier och inte några tecknade bilder var att barnet hade stora 

problem när saker och föremål inte såg ut som på fotona. Jag kommer ihåg 

att barnet hade en bild på en gul taxi.. just det jag glömde att nämna att 

barnet åker taxi till och från förskolan, en dag när barnet skulle åka hem så 

kommer det en svart taxi för att hämta barnet och barnet blev helt hysteriskt 

och vägrade åka med taxin… tillslut fick vi ringa till barnets pappa som fick 

åka och hämta barnet. I barnets värld var den taxin barnet skulle åka med 

gul.  

(Charlie) 

Lena tog upp att det kunde bli problematiskt för ett barn som använder AKK när det kom 

outbildade vikarier. Ett annat problem som hon tog upp var att det var svårt att använda AKK 

på gården. Hon förklarade för det första att allt material inte tålde vårt utomhusklimat och för 

det andra så måste personalen ta rast och då är det är inte samma personal ute med barnen vid 

varje rast, detta kan bli ett problem för de barnen som känner sig bundna vid en viss person 
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6.3 Resultat av observationer 

6.3.1 Situation 1 – På gården 

I denna situation närvarade fyra barn och en förskollärare (Charlie). Ett av barnen använde sig 

av GAKK i form av fotografier. Inne på förskolan bestämde sig personalen för att dela in 

gruppen i tre smågruppen. Charlie bestämde sig för att gå ut och leka på gården. Hon samlade 

ihop sina barn och tog fram ett foto på gården som hon visade samtidigt som hon berättade för 

dem att de skulle ut på gården och att de skulle ta påsig sina regnkläder för att det var blött 

ute. Barnet som använde fotografier som AKK gav Charlie ett foto på sina regnvantar som 

Charlie hämtade och hjälpte barnet att sätta på. Alla barnen gick ut på gården för att ha fri lek. 

Efter en stund kommer Charlie på att hon har glömt boken med alla GAKK- fotografierna och 

lämnade då barnen ute för att gå in och hämta boken snabbt. Hon gav barnet boken och barnet 

gick med raska steg fram till ett annat barn och visade ett foto på en cykel. Barnen nickade 

instämmande mot varandra och gick fram med fotot till Charlie som frågade ifall hon skulle ta 

fram en cykel åt dem så att de kunde cykla tillsammans (Charlie tecknade ordet för cykel och 

tillsammans). Jag noterade att barnet hade ett tjugotal bilder i sin pärm och att Charlie oftare 

använde sig av ja och nej frågor med barnet i behov av GAKK, än vad hon gjorde med de 

övriga barnen. 

 

6.3.2 Situation 2 – Rollekar 

Under rolleken deltog fyra barn och en förskollärare (Pernilla). Två av barnen har annat 

modersmål än svenska och resterande två barn har problematik med det sociala samspelet. 

Efter lunchen tog Pernilla fram ett bildschema som hon visade barnen. Hon frågade barnen 

ifall det fanns någon som kunde se vad de ska hitta på nu. Ett barn svarade att det är rollekar. 

Pernilla svarade att det stämde samtidigt som hon tog bort lunchbilden ifrån schemat. Pernilla 

tog fram en pärm med bilder på olika rollekar och berättade för ett barn att det är hens tur att 

välja vilken rollek de skulle leka. Barnet valde att de skulle leka affär. Ett barn har rollen som 

expedit och de andra barnen är kunder i affären. Varje kund har en inköpslista med bilder på 

varor som de skulle fråga expediten om, med de fick inte visa expediten listan. Barnen 

kommunicerade med expediten på olika sätt. Ett barn gav expediten bilder på allt hen behövde 

och ett annat använde sig av TAKK för att kommunicera och de tredje barnet använde sig av 

talet. Expeditens uppgift var att tolka det kunderna sa och hämta varorna åt dem. Rollerna 

turas om och Pernilla intog rollen som ett bollplank i leken. Barnen vände sig till bollplanket 

när det blev kommunikationskrockar och på det viset var leken aktiv hela tiden. 
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6.3.3 Situation 3 – Sångstunden 

I sångstunden deltog fem barn och en förskollärare (Anette). Ett av barnen som deltog 

saknade det verbala språket och kommunicerade därför med TAKK och med ett talprogram 

på lärplattan. Anette kommunicerade med tecken samtidigt som hon talade under hela 

sångstunden. Sångstunden började med att Anette förklarade att de skulle ha sångstund och att 

alla barnen skulle få välja ett instrument var. Hon tecknade åt barnen att de skulle sätta sig ner 

i en ring. När alla satt i ringen hämtade hon en sångpåse som innehöll olika sorters djur som 

de brukade sjunga sånger om. Hon blundade och drog upp ett djur ur påsen med ena handen. 

När barnen såg vilket djur det var så utbrast alla groda i mun på varandra. Anette påminde 

barnen om att använda tecken samtidigt som de talar. Hon frågade barnen vilket instrument de 

ville ha. Barnen visade vilket instrument de ville ha med hjälp av tecken. Ett barn kom inte på 

tecknet för sitt instrument och tittade då på Anette som vände blicken mot barnet som hade ett 

TAKK- behov, barnet visade genast tecknet för instrumentet åt det andra barnet. De började 

sedan sjunga sången samtidigt som de spelade på sina instrument och Anette sjöng sången 

samtidigt som hon tecknade sången. Barnen fick sedan välja en sång var. När barnet som 

använde TAKK skulle välja en låt så förstod inte Anette vad tecknet betydde. Hon gissade sig 

fram med olika förslag, men det fungerade inte så hon gick iväg och hämtade barnets 

lärplatta. Barnet visade i sitt program att hen ville sjunga Mössens julafton. Under den här 

situationen noterade jag att barnet hade sju låtbilder på sin lärplatta. 

 

6.3.4 Situation 4 – Pysselstunden   

Under pyssel stunden deltog 7 barn, en barnsköterska och en förskollärare (Lena). Ett barn 

hade ett annat modersmål än svenska och ett barn hade behov av särskilt stöd och använde 

lärplattan som AKK. Lena och barnsköterskan hade förberett borden och lagt fram lärplattan 

till barnet som använde det som hjälpmedel. Barnen gick in och satte sig vid sina platser. 

Lena berättade att det skulle få måla husen som de byggde förra gången. Barnen började måla 

husen och efter stund var barnet med ett annat modersmål i behov av mer färg och ropade 

därav efter Lena. Lena gick till barnet och frågade vad hen ville. Lena förstod inte vad hen 

ville då talet var väldigt oklart. Hon frågade barnet om inte hen kunde använda tecken för att 

visa vad hen ville. Barnet tecknade orden hjälp och färgen grön. Lena förstod direkt att barnet 

vill ha hjälp med den gröna färgen och frågade då barnet om det var det hen menade? Barnet 

nickade instämmande. Plötsligt började barnet som är i behov av särskilt stöd att skrika och 

blir ledsen. Lena frågade barnet vad det var för fel, hon ser då att barnet har fått fel lärplatta. 
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Hon frågade barnskötaren ifall hen kunde hämta lärplattan med barnets AKK program på. 

Barnskötaren började leta efter lärplattan, hen hittade den tillslut utan batteri och laddaren var 

borta. Barnet blir mer och mer frustrerat när hen inte kan visa vad hen vill. Lena försöker sig 

på att kommunicera med tecken, men det fungerade inte då barnet har problem med 

ögonkontakt. Lena blev tvungen att hämta en annan laddare från en annan avdelning. Under 

hela aktiviteten använde sig Lena oftast av ja och nej frågor när hon kommunicerade med 

barnet i behov av särskilt stöd. Barnet hade ett tiotal kommunikationsfraser i sitt program på 

lärplattan och ett tjugotal bilder. 

 

7. Analys 

I det här stycke kommer jag introducera min analys av det bearbetade resultatmaterialet med 

koppling till det sociokulturella perspektivet samt till tidigare forskning och studiens centrala 

begrepp. Jag har valt att presentera intervjuanalysen utifrån tre underrubriker som omfattar 

studiens frågeställning. Observationsmaterials analysen är uppdelad utifrån de fyra 

observerade situationerna.  

 

7.1Analys av interjuver 

 

7.1.1 Förskollärarnas AKK användning i förskolan 

Efter en bearbetning av det insamlade materialet kan jag konstatera att samtliga förskollärare i 

studien använder AKK som ett kommunikationsredskap tillsammans med barnen för att 

främja språkutvecklingen och det sociala samspelet. De använder sig av olika AKK-former, 

men den mest använda AKK-formen är GAKK. Det här anser jag är intressant för i motsats 

till förskollärarnas svar anser Heister Trygg att TAKK är den mest använda AKK-formen 

(Heister Trygg, 2010, s.7). Inom förskolan och även inom skolansvärld tolkar jag att GAKK 

är en mer vanlig AKK-form än TAKK, därför att den passar in med de undervisningsformerna 

som förskollärare och lärare använder sig av. På förskolan är bilder och lärplattor ett vanligt 

inslag i vardagen och de används av både barn och vuxna. Att använda sig av bilder anser jag 

är enklare att använda än att lära sig att använda tecken, så därför är jag inte förvånad över det 

resultat som framkom. Förskolan och skolan är en speciell miljö, så därför anser jag att 

TAKK kan vara den vanligast AKK- formen utanför skolvärlden i enlighet med Heister 

Trygg.  
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Som jag nämnde tidigare använder förskollärarna olika AKK-former. Ett exempel på hur 

förskollärarna använder formen TAKK gav Pernilla en förklaring på. Hon förklarade att hon 

tecknade de viktigaste orden i en mening för att barnen enklare skulle förstå vad hon ville 

förmedla. Hennes förklaring till hur hon använder TAKK korrelerar med Tisell som anser att 

det är viktigt att betona nyckelorden i en mening vid användandet av TAKK. Tisell jämför det 

med en markeringspennas funktion vid understrykningar (Tisell, 2009, s.11). Pernilla 

förklarade även att det är viktigt att använda TAKK och andra AKK- former tillsammans med 

alla barnen i förskolan. Heister Trygg ger uttryck för att mängdträning är viktig i barns 

lärande av TAKK (Säljö, 2013, ss.41–42). Informanten Pernilla uppfattar lärandet för TAKK 

på samma sätt.  

 

Samtliga förskollärare förklarade att de använde sig av TAKK mer när de arbetade inne på 

småbarnsavdelningen med barn som inte hade lärt sig att prata. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet är språket det viktigaste redskapet för att kunna förstå sig på sin omgivning, 

redskapen är skapade av människan och kan vara fysiska eller psykiska och att de medierar 

det vill säga att de är resursen vi använder för att förstå och kunna agera tillsammans med 

omgivningen (Säljö, 2000, s.88). När förskollärarna använde TAKK tillsammans med 

småbarnen blev TAKK ett medierat redskap vilket bidrog att barnen kunde kommunicera och 

förstå sin omgivning trots avsaknaden av det talade språket.  

 

7.1.2 Fördelar med att använda AKK i förskolan 

Efter min bearbetning av intervjusvaren går det att konstatera att förskollärarna hade en 

allmän positiv syn på användandet av AKK i förskolan. De ansåg att det går att använda AKK 

tillsammans med alla barnen i förskolan och att det gynnar barns kommunikationsutveckling. 

Jag anser att det är bra att AKK finns, därför att kommunikation är en mänsklig rättighet och 

barnens samspel med sin omgivning i förskolan ökar i takt med kommunikationsutvecklingen. 

 

Samtliga förskollärare svarade att de använde AKK som ett kommunikationsredskap och att 

de märkte en stor skillnad på de barn som hade ett behov av AKK, de utvecklades positivt 

efter införandet av en individanpassad AKK- form. Barnen blev mer självständiga och de 

lärde sig saker snabbare, och även kommunikationen med kompisarna ökade. Detta kan 

kopplas till sociokulturella perspektivet som redogör för att det är via samspelet och 

kommunikationen med vår omgivning som gör att vi utvecklar kunskaper och lär oss nya 
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saker (Säljö, 2000, s.37,88). För att få AKK att fungera i förskolan krävs det att förskollärarna 

är engagerade och lyhörda på barnens behov.  

 

Förskolläraren Lena gav ett exempel på en fördel med att använda TAKK. Hon ansåg att fler 

sinnen hos barnen aktiverades när de använde TAKK. Lena förklarade detta genom att barnen 

får höra, se och göra tecknet så lär de sig att kommunicera enklare med hjälp av TAKK än 

med enbart talspråket. Detta korrelerar väl med Heister Trygg som anser att 

språkutvecklingen främjas av att barnen kan se och själva göra tecknet (Heister Trygg, 2010, 

s.13). I enlighet med Lena och Heister Trygg betonar Tisell att barnen blir mer koncentrerade 

och uppmärksammade när fler sinnesorgan används som vid användandet av TAKK (Tisell, 

2009, ss.10–11). Tisell anser även att språket utvecklas snabbare vid användandet av TAKK. 

Ordkunskapen stannar kvar lättare i minnet och finns även kvar under en längre tid (Tisell, 

2009, s.8). Det sociokulturella perspektivet anser att ordet behöver en innebörd för att 

människan ska förkovra en förståelse av ordet. Ordet behöver därför sammankopplas med ett 

ting eller en bild för att sedan kunna placeras i ett sammanhang (Säljö, 2002, s.83). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan således TAKK skapa en tydlighet i sambandet mellan ordet 

och innebörden.  

 

Samtliga förskollärare beskrev att TAKK underlättade för språkinlärningen hos de barn som 

har ett annat modersmål än svenska. De ansåg att det är enklare att lära sig ett tecken än ett 

nytt ord och de förklarade även att barnen slutade teckna när de hade lärt sig att tala. Enligt 

förskolläraren Pernilla började hon använda ett långsammare tal när hon använde TAKK 

vilket resulterade i att barnen följde med i diskussionerna bättre än innan. Hon förklarade 

också att hon efter införandet av TAKK är mer medveten om att använda ett lite långsammare 

tempo med barnen när hon talar. Pernillas tankar om det långsammare talet klingar väl med  

Tonér som anser att fördelen med ett långsammare tal är att barn hinner uppfatta 

meningsbyggnader och ord i meningar enklare vilket resulterar i att de förstår mer av vårt tal 

(Tonér, 2016, s.22). 

 

 

7.1.3 Problematik med att använda AKK i förskolan 

Under mina interjuver med förskollärarna upplevde jag att förskollärarna till en början hade 

svårt med att komma på problematik med AKK användandet i förskolan, men efter en stunds 

betänketid hittade förskollärarna olika sorters problematik med AKK användandet. Trots 
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problematiken som framkom ansåg samtliga förskollärare att fördelarna med AKK överväger 

all negativ problematik med AKK. 

 

Ett problem som samtliga förskollärare lyfte fram var att de hade för lite tid och att det fanns 

för många AKK-redskap samt att det var svårt att hitta ett redskap som passar till brukaren. 

De hade även svårigheter med att använda en del redskap och de visste inte om de använde 

redskapen på ett korrekt sätt. Det här kan kopplas till Heister Trygg som tar upp 

problematiken med ett stort utbud av AKK. Ett stort utbud av AKK-redskap kan leda till 

osäkerhet hos personalen när de ska använda redskapet med brukaren. Vidare anser Heister 

Trygg att personalen måste bli bättre på att hålla sig uppdaterade inom AKK, men att AKK 

har fått för lite uppmärksamhet i samhället vilket försvårar uppdateringen (Heister Trygg, 

2010, s.66). Det är intressant att förskollärarna ansåg att fördelarna med att använda AKK 

väger mer än nackdelarna, när de inte ens var säkra på att det hade valt rätt 

kommunikationsredskap åt brukaren och de kanske även använde redskapet på ett felaktigt 

sätt. Jag gör den tolkningen att förskollärarna anser att fördelarna med AKK väger mer än 

nackdelarna när de arbetar med barn i de fall där det faktiskt går att se ett positivt resultat i 

barnets kommunikationsutveckling. 

 

Förskollärarna förklarade även att de tyckte att utbildningarna inom AKK var undermåliga, de 

framförde alla att det fanns ett stort behov av utbildning, de ansåg även att kollegor som var 

outbildade inom AKK var ett hinder för AKK-användningen. Det här kan kopplas till Siréns 

forskningsstudie inom AKK som i sin studie tar upp att personalen kände att det saknades en 

relevant utbildning inom AKK och att det även saknades möjlighet till vidareutbildning 

(Siréns, 1997, ss. 34–35). Som tidigare nämnt har flera av informanterna uttryckte att det 

finns ett stort behov av AKK utbildning. Utan kunskap kan förskollärarna inte stötta barnen 

där de befinner sig. Det här går att koppla till det sociokulturella perspektivet där en central 

del av lärandet är att kunna möta barnen och stötta barnen där de befinner sig. Barn som inte 

möts i den proximala utvecklingszonen av mer kompetenta lärare har en liten möjlighet till 

lärande och utveckling eftersom de har få kommunikationspartners (Säljö, 2000, ss.120–123). 

 

Jag reflekterar över att det kollegiala samarbetet inte verkar fungera när det kommer till AKK 

och att förskollärarna kände att de saknades utbildning inom ämnet, för i Barnkonventionens 

artikel nummer 28 står det att varje barn har rätt till utbildning och lika rättigheter. 

Konventionsstaterna ska uppmuntra ett internationellt samarbete i utbildningsfrågor som ska 
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underlätta tillgången till moderna undervisningsmetoder och teknisk kunskap inom 

skolverksamheten (Unicef, 2008, s.27). Det här tyder på att de aktuella förskolorna som jag 

genomförde min undersökning på inte följer Barnkonventionen i artikel nummer 28 som 

innefattar AKK.  

 

Ett intressant exempel på problematik med AKK är det exemplet Charlie tog upp om att 

använda fotografier som AKK. Hon gav ett exempel på ett barn som åkte taxi till och från 

förskolan. Barnet hade ett foto på en gul taxi därför att den taxi som barnet åkte med var gul, 

men en dag kom det en svart taxi istället och det resulterade i att barnet vägrade åka med i 

taxin hem så en förälder fick åka och hämta barnet. Det här exempel framgår det att AKK 

även kan begränsa kommunikationen hos brukaren. Hade förskolläraren kombinerat 

fotografier med exempelvis svartvita bilder så hade barnet troligen inte reagerat negativt på att 

taxin inte såg ut som på bilden. Förskollärarna berättade att de var tidskrävande att ta fram 

AKK-material, alltså är det även förskollärarna som begränsar barnens kommunikations 

möjligheter till det framtagna materialet. Enligt Säljö ses språket, utifrån det sociokulturella 

perspektivet, som en viktig koppling mellan en människas inre tänkande och yttre 

kommunikation med andra. Språket är således ett viktigt redskap för att kunna utveckla vår 

strävan efter att kommunicera med andra (Säljö, 2013, ss.41–42). Om man utgår från Säljös 

tankar om språket, dyker följande fundering upp; när det är förskollärarna som har valt ut 

kommunikationsmaterialet och inte barnet själv, kan det verkligen vara barnets inre tankar då?  

 

Ytterligare ett exempel på problematik med AKK tar förskolläraren Anette upp. Hon ansåg att 

det fanns en negativ ton hos föräldrarna angående förskollärarnas användning av TAKK 

tillsammans med barnen som ännu inte hade börjat tala. De trodde att barnen aldrig skulle lära 

sig att tala när de använde TAKK. I motsats till föräldrarnas syn på AKK på Anettes förskola 

så framkom det i Bringer och Light studie att en stor andel föräldrar i USA kräver att AKK 

användningen ska starta redan i förskolan. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att sätta i AKK 

så tidigt som möjligt för att gynna barnens språkutveckling (Bringer & Light, 2006, ss.200–

208). Jag tolkar detta som att AKK är en mer känd och etablerad kommunikationsmetod i 

USA och därför har föräldrarna mer kunskap om AKK där än vad dom har här. 
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7.2 Analys av observationer  

 

7.2.1 Situation 1 – På gården 

I denna situationen framgår det att Charlie använder sig av GAKK i form av fotografier och 

även av TAKK. Hon använder GAKK tillsammans med alla barnen i gruppen när hon 

förklarade för dem att de skulle gå ut på gården och inte enbart med barnet i behov av GAKK. 

Jag tolkar det här som att hon är uppmärksammad på barnens olika behov och väljer att 

använda GAKK med alla barn så att barnet med behov inte känner sig utpekat, utan inkluderat 

i barngruppen. Ett problem som uppstod med brukarens kommunikation var när Charlie 

glömde boken med fotografierna inne på förskolan, men hon kom själv sig själv och hämtade 

den. Att Charlie glömde GAKK-boken kopplar jag till att hon själv inte har ett behov av 

AKK, men att hon snabbt insåg sitt misstag och hämtade boken tyder på att hon tänker på 

barnet med behov av AKK. 

 

Enligt Tisell är det viktigt att anpassa AKK- formen efter den nivå brukaren är på för att det 

inte ska bli för avancerat (Tisell, 2009, s.11) I denna situation kan man se att Charlie 

anpassade AKK- formen efter barnet då hon använder fotografier när hon kommunicerade 

med barnet, men hon använder även TAKK med barnet. En tolkning varför Charlie väljer att 

använda TAKK tillsammans med barnet fastän barnet inte använder det kan bero på att 

Charlie vill införa en AKK-metod som alltid var tillgänglig. Enligt Heister Trygg är TAKK 

den vanligaste AKK-formen då inga andra hjälpmedel behövs än våra kroppar och händer 

(Heister Trygg, 2012, s.24). Att barnet inte själv använder TAKK behöver inte betyda att 

barnet inte förstår TAKK. Det här är i enlighet med Heister Trygg som tolkar att barn förstår 

tecken från sin omgivning långt innan de själva har börjat teckna (Heister Trygg 2010, 

s.41,56). I på gården situationen så använde barnet som kommunicerade med fotografier ett 

foto för att visa att hen ville cykla med sin kompis. Gotthard framför att en av de allra 

viktigaste förutsättningarna för en människas begåvnings- samt känsloutveckling är att hon 

ska kunna kommunicera med omgivningen runt om kring (Gotthard, 2002, s.72). I läroplanen 

för förskolan framgår det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska kunna kommunicera 

med andra (Skolverket, 2016, s.10). Det här är något Charlie hjälpte barnet med när hon gick 

in och hämtade barnets AKK-redskap, boken med fotografierna i. 

7.2.2 Situation 2 -  Rollekar  

I den här situationen använde förskolläraren Pernilla ett bildschema när hon introducerade 

aktiviteten för barnen. De hinder som dök upp under leken var att barnen ibland fick 
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kommunikationsproblem. Men leken fortsatte obehindrat då Pernilla hade intagit en roll som 

ett bollplank vilket barnen vände sig till när de behövde hjälp i leken. När jag observerade 

leken kunde jag se glädje i barnens ögon när de kunde kommunicera med varandra på egen 

hand. Min tolkning utifrån situationen är att det är viktigt att alla barn får ta del av AKK 

därför att det gynnar det sociala samspelet i barngruppen.  

 

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att varje barn ska kunna tolka och 

utveckla ett intresse för bilder och symboler (Skolverket, 2016, s.10). Pernilla ökade barnens 

förståelse för bilder och symboler då hon använde GAKK i from av ett bildschema 

tillsammans med barnen för att ta reda på vilken var nästa aktivitet på schemat. Bilderna 

hjälper barnen att tolka det abstrakta begreppet tid och vilken ordning sakerna ska genomföras 

i. Hon använde sig även av bilder i sina inköpslistor. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

medierar människan med redskap (Säljö, 2000, s.21). I Pernillas aktivitet var bildschemat det 

redskap som medierade med barnen vilket möjliggjorde att de kunde få information om nästa 

aktivitet. Jag anser att det är viktigt att barnen har tillgång till sina AKK- redskap då de 

samverkar med redskapen för att kunna förstå och agera tillsammans med sin omvärld. 

 

I rolleken hade Pernilla förberett inköpslistor som barnen skulle fråga expediten om. Min 

tolkning av detta är att Pernilla medvetet har valt att utforma en rollek som barnen klarade av, 

men att den samtidig var utmanande för barnens språkutveckling. Alla barnen som deltog 

hade kommunikationsproblem och leken gick ut på att barnen skulle få alla varorna på 

inköpslistan utan att visa expediten den. Enligt Heister Trygg kan rollspel användas för att 

utveckla kommunikationen. Hon beskriver att i rollspelslekar finns det en klar uppdelning 

mellan frågare och svarare i rollspelslekar. Frågorna kan vara spontana eller mer bundna till 

rollsituationen (Heister Trygg, 2012, s.68). I rollspelsleken som Pernilla och barnen lekte gick 

det att se den klara uppdelningen mellan frågeställare och svarare i leken som Heister Trygg 

beskrev om. Att Pernilla intog rollen som ett bollplank kopplar jag till Vygotskijs proximala 

utveckling zon. Den proximala utveckling zonen är ett begrepp som innebär avståndet från 

vad en individ kan åstadkomma på egen hand mot vad individen kan åstadkomma i samarbete 

med en mer kunnig person (Säljö, 2000, s.120). Med stöd av Pernilla klarade barnen av att 

kommunicera med expediten och det bidrog till att de klarade av sin uppgift med att få alla 

varorna från inköpslistan. 
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7.2.3 Situation 3 – Sångstunden 

Under sångstunden använde Anette TAKK med hela barngruppen, hon uppmuntrade barnen 

till att själva använda TAKK när de skulle kommunicera. I denna situation uppmärksammade 

jag att brukaren av AKK kom i centrum för en stund när hen hjälpte ett annat barn med ett 

tecken. Ett problem som dök upp under sångstunden var att Anette inte förstod vad brukaren 

av TAKK ville förmedla då barnet bara hade fått tillgång till ett av sina två AKK-redskap. En 

tolkning som går att dra från denna situation är att det är viktigt för brukaren att ha samtliga 

av sina AKK-redskap är lättillgängliga för de kan komplettera varandra. Tillgången till 

samtliga redskap kopplar jag till det sociokulturella perspektivet där människan enligt Säljö 

samverkar med redskapen för att kunna förstå och agera tillsammans med sin omvärld (Säljö, 

2000, ss.21–22). 

 

I denna situation framgick det som jag tidigare nämnde att Anette använde TAKK 

tillsammans med hela sin barngrupp. Det här medförde att de barn som inte hade något 

kommunikations problem fick öva på att använda TAKK. När de andra barnen använde 

TAKK kunde brukaren av TAKK förstå dem bättre och känna sig sedd eftersom att 

kommunikationen var anpassad efter hen. Det här går koppla till Landberg som anser ett språk 

lär sig barnen för att de behöver kommunicera med sin omvärld. Det är via kommunikationen 

som barnen lär sig språket och människan har ett basalt behov att känna sig sedda, förstådda, 

bekräftade och trygga (Landberg, 2002, ss.102–105). Säljö anser att människan inte behöver 

vara en expert inom ett ämne för att kunna överföra kunskap till sin omgivning. Det är genom 

imitation och observation som ny kunskap skapas och det sociala samspelet gör att människan 

lär av varandra (Säljö, 2000, s.38). Genom att Anette använder TAKK med hela sin 

barngrupp tyder således att AKK-kunskap för vidare från Anette till barnen. Heister Trygg 

lyfter fram vikten av att konstant använda TAKK för att barnen ska få den mängdträning som 

de behöver för att lära sig ett nytt språk. (Heister Trygg, 2012, s 60). I sångstunds situationen 

framgår det att Anette stimulerade barnens mängdträning av TAKK genom att hon använde 

sig av TAKK under hela aktiviteten med barnen. 

 

Under sångstunden fick barnen visa med tecken vilket instrument de ville ha. Ett barn kom 

inte på vad tecknet för instrumentet hen ville ha, och tog därför hjälp av barnet som brukade 

TAKK. Det här bidrog till att brukaren kände sig betydelse full och en del av gruppen. Det här 

går att koppla till Säljös tolkning av den proximala utveckling zonen som framför att ett barn  
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kan lära sig mer tillsammans med en mer kunnig person än vad det kan på egen hand (Säljö, 

2000, s.120). Här lärde sig barnet att teckna med hjälp av barnet som kommunicerade via 

TAKK. 

 

Enligt Heister Trygg finns det en uppsjö med AKK-redskap att välja på vilket kan skapa en 

förvirring för vilket redskap man ska välja (Heister Trygg, 2010, s.66). Redskapsförvirringen 

som Heister Trygg tar upp går att se i denna situation. För under sångstunden tecknade 

brukaren ett tecken som Anette inte kunde förstå. Det resulterade i att Anette gick iväg och 

hämtade barnets andra hjälpmedel, en lärplatta med talprogram. Med lärplattan 

kommunicerade barnet och då förstod Anette vilken sång hen menade.  

 

7.3.4 Situation 4 - Pysselstunden 

I den här situationen tolkar jag att Lena tänkte på att alla barnen i gruppen skulle ha möjlighet 

till att deltaga och kommunicera med sin omgivning. Därför att Lena förberedde 

pysselstunden genom att ta fram ett barns AKK-redskap. Problematiken som uppstod under 

pysselstunden var att Lena hade tagit fram fel lärplatta och på grund av det kunde barnet inte 

använda lärplattan som sitt kommunikationsmedel vilket väckte en frustation hos barnet. 

AKK-redskapet hade en viktig funktion hos barnet då det fungerade som barnets röst utåt, 

redskapet blev en del av barnets identitet. Under pysselstunden uppmuntrade Lena barnet som 

hade ett annat modersmål än svenska att använda sig av TAKK då hens tal är väldigt 

svårtolkat. Det här går att koppla till Tisell och Heister Tryggs syn på TAKK användning med 

barn som har ett annat modersmål än svenska. Tisell anser att TAKK kan fungera som en 

språklig genväg för barn med annat modersmål än svenska (Tisell, 2009, s.89). Även Heister 

Trygg anser att det är en fördel att använda TAKK tillsammans med barn som har ett annat 

modersmål än svenska på förskolan. Hon förklarar att TAKK blir som en brygga mellan 

språken och kan därför med fördel användas av alla barn (Heister Trygg, 2010, ss.22–23).  

 

I Light och McNaughtons studie framgår det att det är en fördel att använda mobil teknik 

såsom lärplattor för att de kan användas av alla och brukaren får en känsla av socialacceptans 

och normalitet. De tar även upp att mobila tekniken inte är problemfri. Tekniken kan strula 

och det finns för många appar som förskollärarna inte vet hur de använder i ett AKK-syfte 

(Light & McNaughton, s.35). Att den mobila tekniken kan strula framgick i pysselstunds 

aktiviteten, där det framgick att Lena fick problem med att hitta rätt lärplatta och ett annat 
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problem som dök upp var att lärplattan inte hade något batteri och behövdes därför laddas 

innan barnet kunde visa vad hen vill säga med hjälp av lärplattan. 

8. Slutdiskussion 

 

Studiens syfte var att öka förståelsen för hur förskollärare arbetar med alternativ 

kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan för att främja barns kommunikations 

utveckling. I följande kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar 

 

I studien valde jag medvetet ut informanter som aktivt arbetar med AKK. Resultatet av min 

studie visar på att förskollärarna arbetar med AKK med alla barn som har 

kommunikationssvårigheter och inte enbart med de barn som har någon form av diagnos. Jag 

anser att det är otroligt viktigt att alla barn i förskolan har kommunikationsmöjlighet med sin 

omgivning. För saknas kommunikationen blir det svårt för barnen att kunna påverka sin 

situation på förskolan. Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet. Utifrån studien ser 

jag att det finns en hög förståelse och medvetenhet hos förskollärarna när det gäller 

kommunikationens betydelse för barnens samspel. Samtliga förskollärare använde AKK 

tillsammans med alla barnen när det fanns ett eller fler barn med AKK behov som närvarade. 

Förskollärarna använde sig av olika AKK-redskap, exempelvis av tecken som stöd, bilder, 

lärplattor och fotografier. Studiens resultat sammanfattar ett flertal åtskilliga positiva faktorer 

i användandet av AKK tillsammans med alla barnen på förskolan med eller utan ett uttalat 

AKK behov. När förskollärarna exempelvis använde AKK tillsammans med alla barnen så 

skapades det en gemenskap och tillhörighet i gruppen även för barnet som var i behov av 

AKK.   

 

I studien går det att se att TAKK även gynnar barn med ett annat modersmål än svenska. Jag 

kunde i en observation se hur en förskollärare frågade ett barn med ett otydligt tal att förklara 

vad hen ville, med hjälp av TAKK. Jag anser att TAKK är en bra metod att använda 

tillsammans med de flesta barn på förskolan. Men det finns även ett problem med TAKK och 

det är att förskollärarna måste lära sig väldigt många tecken för att kunna använda det som 

AKK. Förskollärarna uttalade att de hade tidsbrist och att de var svårt att ta fram AKK 

material till barnen på grund av tidsbristen, men även på grund av det stora utbudet av AKK- 

redskap. Jag anser att det här är ett stort problem som jag även kunde observera att 
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förskollärarna hade under min observationsstudie på förskolorna. Jag märkte att  de barn som 

använde olika former av GAKK hade ett väldigt begränsat material att kommunicera med. I 

de förskolor som jag observerade var det förskollärarna själva som tog fram materialet åt 

barnen, det var med andra ord förskollärarna som bestämde vad barnen kunde kommunicera 

om. Ytterligare en sak jag märkte var att förskollärarna oftare använde sig av ja och nej frågor 

när de kommunicerade med barnen som använde GAKK jämfört med andra barn. Ja och nej 

frågor gynnar inte kommunikationen lika mycket som ledande frågor, men detta kan bero på 

att oftast börjar man kommunicera med enkla frågor.  

 

8.1 Slutsats 

Samtliga förskollärare i min studie uppgav att det är tidskrävande och svårt att hitta rätt form 

av kommunikationshjälpmedel, för kunskap om redskapen ofta saknas. De tillämpade AKK 

med hela barngruppen när ett eller fler barn som har kommunikationssvårigheter närvarade. 

Några hjälpmedel som förskollärarna använder är tecken, bilder, fotografier och talprogram 

på lärplattan. Förskollärarna anser att det är viktigt att vara lyhörda på barnens behov för att 

AKK ska fungera. De anser att det behöver få mer utbildning inom AKK och att alla i 

arbetslaget ska arbeta på samma sätt. Fördelarna med att använda AKK anser de väger upp 

den problematik som finns. 

 

8.2 Metoddiskussion 

I mitt urval valde jag endast ut förskollärare som aktivt arbetade med AKK i verksamheten, 

därför att syftet med min studie är att öka förståelsen för hur förskollärare arbetar med 

alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan för att främja barns 

kommunikations utveckling. Jag valde att intervjua och observera fyra förskollärare från två 

förskolor i två olika kommuner. Anledningen till att jag valde förskolor från olika kommuner 

berodde på att jag ville få olika perspektiv på hur förskollärarna arbetade med AKK. 

Baktanken var att förskollärarnas arbetssätt kanske skiljdes åt beroende på vilken kommun de 

arbetade i. Helst hade jag velat välja ut fyra förskollärare från fyra olika kommuner. På grund 

av den begränsande tiden för studiens genomförande kunde jag enbart ta mig till två förskolor.  

 

Jag valde att använda mig av ostrukturerade kvalitativa interjuver och observationer i min 

studie. Interjuver valde jag istället för enkäter då jag ville säkerställa att svaren kom från 

informanterna själva. Av tidigare erfarenheter från förskolor har jag upplevt att personalen 
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diskuterar frågor som de hade blivit ombädda att besvara enskilt, tillsammans med varandra. 

Därför valde jag att inte skicka ut intervjufrågorna till informanterna i förväg. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av ett ljudprogram på min mobil. Jag använde mig av samma 

grundfrågor till samtliga informanter, men dem kompletterades med individuella följdfrågor. 

Följdfrågorna bidrog till att jag fick en ökad förståelse för hur informanterna tänkte. Enligt 

Eriksson- Zetterquist & Ahrne stämmer inte alltid intervjusvaren överens med verkligheten 

och bör således kompletteras med andra undersökningsmetoder (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne, 2015, ss.55–54). Därför valde jag att komplettera mina interjuver med observationer. 

En fördel med observationer är att man direkt får svar från det som observeras. 

 

Jag anser att jag har fått fram den information som jag ville ha genom mina observationer och 

interjuver och där igenom har studien uppnått hög validitet. Reliabiliteten i studien anser jag 

är hög, då jag som tidigare nämnt inte valde att skicka ut intervjufrågorna i förväg till 

informanterna p.g.a. de inte skulle bli påverkade av andra människor. Jag ställde även 

följdfrågor som bidrog till en ökad förståelse för informanternas svar. Som jag tidigare 

nämnde spelade jag in intervjuerna och bearbetade sedan ner materialet ord för ord, detta 

säkerhetsställde att svaren kommer direkt från informanterna utan påverkan från mig. Med 

observationsmaterialet kunde jag observera det informanterna gjorde. 

 

Resultaten från den här studien är inte generaliserbara, utan beskriver endast hur de fyra 

förskollärarna från studien arbetar med AKK på sina förskolor.   

 

8.3 Förslag på vidare forskning 

Då resultatet från min studie inte är generaliserbara så skulle det vara intressant att göra en 

stor nationell studie om hur förskollärare använder AKK i praktiken, för att skapa en generell 

bild av AKK användandet i förskolan som i sin tur kan bidra till ökad förståelse för hur 

förskollärare arbetar med att främja barns kommunikationsutveckling.  

 

 

. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 

 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Vilken kunskap har du inom AKK? 

- Hur arbetar du med AKK i verksamheten? 

- Vilka fördelar finns det med att använda AKK i förskolan? 

- Vilken problematik finns det med att använda AKK i förskolan? 

- När använder du AKK? 

- Vilka AKK använder eller kan du använda dig av? 

 

Övrig  

- Finns det någon fråga ni saknar?  

- Vill du tilläga något?  
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Mejl till förskolechefer  
 

Hej! 

 

Jag heter Katja och är Student från Södertörns högskola, jag går nu min sista termin på 

förskollärarprogrammet på Södertörns högskola med inriktning mot interkulturell profil. 

 

Jag har precis påbörjat mitt examensarbete som handlar om alternativ kompletterande 

kommunikation (AKK) och är intresserad att komma i kontakt med dig angående min studie.  

 

Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för hur förskollärare arbetar med AKK i 

förskolan för att främja barns kommunikationsutveckling. Metoderna jag kommer att använda 

mig av är intervjuer och observationer. I min studie kommer jag enbart att använda mig av 

fiktiva namn och materialet kommer att kasseras på ett säkert sätt när studien är klar. 

 

Om du vet om att det finns någon/några förskollärare som är intresserade av att delta i min 

studie så tveka inte att höra av dig. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Katja Friman 

 

Mail: XXXXXXX 

Mobil: XXXXXX 
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Missivbrev 

 

Intervjubrev 

 

Tack för att ni har tackat ja till att delta i min studie!  

  

Genom detta brev vill jag ge er lite mer information om vad studien handlar om och hur jag 

kommer att gå tillväga med studien. 

 

Jag heter Katja och går min sista termin på förskollärarprogrammet på Södertörns högskola 

och ska nu börja skriva mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är att öka förståelsen för 

hur förskollärare arbetar med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan 

för att främja barns språkutveckling. Under en VFU-period kom jag i kontakt med en 

förskollärare som tidigare hade arbetat på en språkskola, men som nu arbetade på en förskola 

där hen använde sig av AKK i barngruppen, detta fångade mitt intresse för lära mig mer om 

AKK. 

 

Materialet till min undersökning kommer att bestå av interjuver och observationer. Under 

mina observationer kommer fokuset ligga på att observera hur ni arbetar med AKK och inte 

på barnen. Jag kommer enbart att använda mig av fiktiva namn på deltagare och platser. 

Intervjun och observationen är helt frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta studien. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs att det jag är den enda som vet vad just du 

har svarat. Jag kommer att förhålla mig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

som man ska förhålla sig till i forskningen. 

 

Under intervjun och observationen kommer jag att använda mig av block och penna samt 

ljudupptagning via min mobil. 

 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av er. 

 

Hälsningar, Katja Friman 

 

Mail: XXXXXX 

Mobil: XXXXXX 
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