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Rektorers syn på och pedagogers synliggörande av 

AKK 
En kvalitativ studie om Alternativ kompletterande kommunikation i förskolan  

 

Principals view on and teacher’s visualization of AAC  
A qualitative study on Augmentative and alternative Communication in preschool 
 

Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka rektorers syn på, samt pedagogers synliggörande av, 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. För att söka svar på vår 

problemformulering har vi intervjuat fyra rektorer och utfört observationer med stöd av 

en observationsmall. De rektorer som intervjuats har fått redogöra för förskolans 

inställning till arbetet med Alternativ kompletterande kommunikation. Därefter utfördes 

observationer av förskolans pedagogiska lärmiljö i ett försök att synliggöra den 

praktiska tillämpningen av AKK.  

Studien vilar på en kvalitativ undersökningsmetod som ger möjlighet till en bättre 

förståelse för hur rektorer och pedagoger resonerar och agerar gällande Alternativ 

kompletterande kommunikation. Ytterligare ett syfte med arbetet är att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv bidra med en fördjupad kunskap om Alternativ 

kompletterande kommunikation.  

Resultatet visar att rektorer upplever att förskolans pedagoger använder Alternativ 

kompletterande kommunikation (AKK) i arbetet på förskolan. Utfallet av 

observationerna ger inte riktigt samma bild som rektorerna lämnar. Det går inte alltid att 

finna stöd för deras uppfattning av det konkreta arbetet på avdelningen. I endast två av 

de fyra förskolor som ingick i undersökningen märktes användningen av AKK i form av 

bilder, kroppsspråk och Tecken som alternativ kompletterande kommunikation 

(TAKK). Det finns därför anledning för rektorerna att uppdatera sin kartläggning av 

AKK och på vilket sätt den används. Undersökningen indikera tydligt ett behov av 

utbildning inom området.  
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1 Inledning 

“Rätten att kommunicera kan uppfyllas för alla barn oavsett funktionsnedsättning, även om 

det verkar svårt att se: Hur ska den som inte kan prata t.ex. kunna fråga?” (Heister Trygg 

2012, s. 29). Alla har rätt att kommunicera. En statlig utredning visar att det finns 4–5 % barn 

i Sverige som har en språkstörning (Färlin 2015). 

Tillämpningen av Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) ser olika ut i förskolan, 

då det inte är skrivet i läroplanen för förskola (Lpfö, 18, 2018) att det ska användas. Det som 

läroplanen betonar i förskolans reviderade läroplan, är barns delaktighet i förskolan, då 

teckenspråk har markerats som ett viktigt inslag. För att alla barn som deltar i förskolan ska 

kunna vara delaktiga, krävs kommunikation och förståelse mellan människor. Därav måste 

alla som vistas i denna lärmiljö hitta alternativ där de kan kommunicera med varandra (Lpfö 

18, 2018).  

I en granskning som skolinspektionen gjorde som pågick 2015–2017, har förskolor studerats 

när det gäller barn i behov av särskilt stöd i kommunikationen. Det kom fram att många 

förskolor inte ger det stöd som barnet är i behov av som till exempel bilder och tecken. Detta 

missgynnar likvärdigheten i förskolan (Skolinspektionen 2018). Forskarna i denna studie 

anser att ”en förskola för alla” är svår att uppnå.  

I likhet med vad Skolinspektionen kom fram till är vår erfarenhet att den kompletterande 

kommunikationen inte är implementerad i förskolan. Vi vill därför höra olika rektorers 

åsikter om AKK och deras uppfattning om hur detta används i förskolan. Därefter jämföra 

deras uttalanden med hur pedagogerna synliggör användandet av AKK i förskolan. Tanken 

som växt fram till studien om Alternativ kompletterande kommunikation, är att vi båda ser att 

verktyget hjälper barn och vuxna att kunna kommunicera med varandra. Wessman (2010) 

betonar vikten av den sociala integrationen som inkluderar alla som deltar i förskolan. 

Författaren anser att alla som deltar i förskolans verksamhet ska ingå under samma likvärdiga 

förutsättningar. Barnets delaktighet är även viktig och att barnet ska ha ett inflytande och 

kunna agera när det gäller lärmiljön i förskolan. Genom kommunikationen integreras ett 

samspel mellan människor (Wessman 2010). Det vi ser i praktiken är när det utformas en god 

lärmiljö med goda strategier med hjälp av Alternativ kompletterande kommunikation såsom 

tecken, bilder, kroppsspråk, gester, mimik, så ökar alla barns möjligheter till kommunikation. 

 

I examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2017:1111) beskrivs det vad en 

specialpedagogexamen omfattar. Där är kraven utformade att studenten ska visa fördjupad 

kunskap om betydelsen av social tillhörighet och etnicitet. Det beskrivs också att studenten 

ska visa kunskaper om funktionsnedsättning i relation till lärmiljöer. Samtliga studenter ska 

också aktivt använda och stödja sig av styrdokumenten. Något vi kommer att belysa i vår 

studie är lärmiljöer kopplade till barn i behov av särskilt stöd och vad styrdokumenten anger. 

Wessman (2010) menar att om pedagoger ska kunna hjälpa barnet i sin kommunikation 

behövs det en inblick i barngruppens agerande. Det är särskilt viktigt att se till vilka 

kompetenser som finns i förskolans lokaler. ”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och 

inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, 

lärande, lek och kommunikation” (Lpfö 18, 2018, s. 7). 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 

ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Lpfö 
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18, 2018, s. 14). Dessa förmågor är viktiga egenskaper i ett samhälle som präglas av ett stort 

informationsflöde. Det är därför viktigt att förskolan lägger grunden till barnen som är i 

förskolan, för att de ska kunna tillägna den kunskap som samhället kräver. I läroplanen för 

förskolan (Lpfö 18, 2018) står det att rektorn har ett ansvar för att säkerställa förskolans 

kvalitet, genom att planera, utvärdera och utveckla utbildningen på förskolan. Därför vill vi 

undersöka vad rektorer har för syn på användandet av AKK, samt i vilken utsträckning 

arbetet med AKK blir synligt ute i förskolan. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka rektorers syn på, samt pedagogers synliggörande av, 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. 

 

Frågeställningar 

  

• Hur och för vem används Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 

förskolan? 

• Hur beskriver och upplever rektorer användandet av Alternativ kompletterande 

kommunikation (AKK) i förskolan? 

• Hur synliggör pedagogerna Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 

förskolan? 
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3 Bakgrund och Tidigare forskning 
De två centrala kommunikationsformerna som kommer användas i studien är följande; 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och Tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation (TAKK). I följande avsnitt kommer det tydliggöras vad Alternativ 

kompletterande kommunikation är och vad som ingår i AKK. Därefter tydliggörs begreppet 

kommunikation och hur den kompletterande kommunikationen utformas på förskolor. I 

kapitlet kommer även styrdokumentens hantering av rektors ansvar när det gäller barn i 

behov av särskilt stöd. För att kunna ge läsaren en förståelse för begreppet AKK, kommer det 

generella begreppet kommunikation att tas upp. 

 

3.1 Vad är Alternativ kompletterande kommunikation, AKK  

Fäldt, Nilsson och Wiig (2015) skriver att Alternativ kompletterande kommunikation är en 

samlingsterm. Samlingstermen riktar sig till alla människor som har svårighet med att 

kommunicera. Den Alternativ kompletterande kommunikationen ska ge människan en 

möjlighet att kunna kommunicera med andra individer. AKK:s syfte är att människor ska 

kunna komplettera eller ersätta ett bristfälligt tal eller språk. Inom AKK används till exempel 

kroppsspråk, gester, mimik, teckenbilder, ord och bliss-symboler (Fäldt, Nilsson & Wiig 

2015). 

 

Bliss: Är ett symbolsystem där ord och begrepp representeras av grafiska symboler och 

kombineras till ”blissord”. Bliss är ett isolerat grafiskt system som är ett eget språk 

(Beukelman & Miranda 2013; Specialpedagogiska skolmyndigheten 2019).  

 

Brogren och Isaksson (2014) skriver att barn som är i behov av ökad språkstimulering är 

bilder och kroppsspråk viktiga, därav har användandet av AKK en stor betydelse för 

kommunikationen mellan individer.    

 

Vidare tar Strömqvist (2010) vid och förklarar att barn lär sig språket i samspel med andra 

människor och omgivningen barnet vistas i. Författaren beskriver att förskolan har ett stort 

arbete av att språkstimulera alla barn som vistas i förskolans lokaler. Med hjälp av olika 

material anser Strömqvist att barn gynnar sin språkutveckling och där ingår AKK. 

 

3.2 Vad är Tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK 

Heister Trygg och Andersson (2009) förklarar att Tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation (TAKK) är en metod för att kommunicera (Figur 1). Tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation förkortas TAKK, det är en form av kommunikation som 

ingår i AKK. Det är ett manuellt kommunikationssätt, vilket innebär att det behövs inget 

hjälpmedel utan bara händerna för att kommunicera. TAKK:s tecken kommer ifrån det 

svenska teckenspråket, delvis förenklat. TAKK används för att underlätta kommunikationen 

för individer som är i behov av AKK samt för individer som ska uttrycka sig till andra. 

TAKK används för att förstärka det viktigaste i en mening. Tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation används samtidigt som orden uttalas (Heister Trygg & 

Andersson 2009).  

 

TAKK anser Tisell (2009) bygger i dagsläget som ett komplement till det talade språket. 

Verktyget är utformat främst till barn som är i behov av att utveckla sitt språk som innefattar 

bland annat barn som har ett annat modersmål eller barn med funktionsnedsättning. 

Författaren Heister Trygg (2004) beskriver TAKK som ett bra sätt i förskolan att lära barn att 

förbereda sig på vad som ska ske. Författaren anser att använda sig av TAKK bygger 
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förskolan ett mönster som används dagligen, där barnen kan kommunicera med omgivningen 

i förskolan (Figur 1). Författaren fortsätter förklara att barnets ordförståelse och begrepp 

förstärks med hjälp av TAKK. Det är ett verktyg som skapar ett effektivt sätt för att samla ny 

kunskap.  

 

Iréne Johansson är professor och forskare och har utvecklat Karlstadmodellen, som innebär 

att hjälpa individer att kommunicera. Karlstadmodellen bygger på humanistisk teori och 

pedagogiken baseras på fem grundprinciper som är: empowerment (egenmakt), steget före, 

kontinuitet, struktur och tydliggörande. Steget före innebär att alltid utmana barnets kunskap 

och utveckling, så som Vygotskijs proximala utvecklingszon. Tydliggörande, innebär att 

arbeta konkret med material för att stödja och konkretisera språket och där AKK kan 

användas som ett komplement till detta. Karlstadmodellen utgick från början till individer 

med Downs syndrom. Idag används språkträningen till alla inom Karlstadmodellen som 

behöver stöd i sin språkinlärning oavsett diagnos eller inte. Karlstadmodellen har utvecklats 

genom ett samarbete med pedagoger och forskare samt studerande och föräldrar (Broo 2016; 

Bjerre Jensen & Couppé 2010). 

 

Johansson (2006) anser att det är viktigt att veta vad AKK ska användas till. Det vill säga att 

individer som använder sig av AKK måste veta vad syftet är, ifall AKK ska användas till 

exempel i vardaglig kommunikation eller om det ska användas som ett pedagogiskt 

hjälpmedel. 

 

Pramling Samulesson och Jonsson (2017) skriver att kunna flera språk gynnar 

kommunikationen. Precis som kroppsspråk och verbalt språk främjar varandra. Tecken som 

Alternativ kompletterande kommunikation underlättar för språkutvecklingen. Barn som inte 

har kommit så långt i sin språkliga utveckling ställer höga krav på pedagogens förmåga att 

både läsa av och tolka deras kroppsspråk. De använder sig även av kroppsspråket för att 

själva kunna förstärka och komplettera orden. Därför är det bra att använda tecken till de barn 

som inte har det verbala språket ännu. Alla i familjen och både barngruppen och alla 

pedagoger i förskolan behöver inkluderas. Det krävs för att det ska bli en kommunikation. 

Även när det gäller föremål, bilder, bokstäver och skrivna ord bör det användas som 

kommunikation till alla (Pramling Samuelsson & Jonsson 2017). 

  

Tidigare forskning som Brady, Henryk och Fleming (2010) tar upp är att det har visat sig en 

positiv påverkan när barn börjar förskolan. Då barnens kommunikation aktiveras tillsammans 

med pedagogen. Här utformar pedagogen och barnet lärmiljön utifrån läroplan och dialog. 

Studien som författarna gjorde utgick från trettio barn som granskades under kommunikation 

med hjälp av Tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK). Studien visade 

att barnen som granskades var tre till fem år gamla och hade ett särskilt behov av stöd, de 

pratade färre än tjugo ord när studien startade. Några månader senare hade barnen ersatt sitt 

bristfälliga tal och språk med ett gott verbalt språk med hjälp av TAKK. Författarna fortsätter 

att förklara att den tidigare forskningen har visat att barn med diagnosen autism har ett eget 

schema i förskolan, där många av timmarna är tidig språkinlärning. Studien har representerat 

att arbetssättet har varit av god karaktär att använda sig av Tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation för att alla barn i barngruppen ska ha möjlighet till en tidig 

språkinlärning. Resultatet visade att om pedagogerna introducerade TAKK i förskolan och 

vidare in i skolan, skapades möjligheter till att använda sig av TAKK, för att kunna 

kommunicera med alla i sin omgivning. 
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Brady, Henryk och Fleming (2010) har i sin tidigare forskning kommit fram till att det är 

viktigt att introducera kommunikationssättet TAKK, för att så tidigt som möjligt kunna få en 

start till språket. Författarna anser att användningen av Tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation inte är lika bred som den bör vara. Användningen av TAKK syns oftast i 

förskolan till barn som är i behov av ett komplement till det talade språket.   

 

 

  

 

    

    

 

   
 

 

 

 

(Theme 2019) 

 

Figur 1: Figuren visar exempel på hur Tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation används.  

 

 

3.3 Skillnad mellan Teckenspråk och Tecken som alternativ 
kompletterande kommunikation 

Tecken som alternativ kompletterande kommunikation, har sitt ursprung från det svenska 

teckenspråket (STS) och började användas i Sverige i mitten av 1980-talet. Skillnaderna 

mellan kommunikationssätten TAKK och svenska teckenspråket är att det svenska 

teckenspråket har en grammatisk uppbyggnad, mimik, gestmodulation och inget talspråk 

förekommer. Det används som ett stöd eller som tillfällig kompensation för tal. 

Teckenspråket är dövas modersmål. Tecken som alternativ kompletterande kommunikation är 

ett kommunikationssätt som innefattar både talspråk och tecken. I Tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation följer samma grammatik med som i de talade språket. I 

läroplanen för förskola (Lpfö 18, 2018) anges teckenspråk istället för Tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation ”För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som 

av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska 

teckenspråket” (Lpfö 18, 2018 s 9. TAKK är en metod som används för att arbeta 

språkstödjande, vilket många förskolor använder sig av. Det som även anges i Läroplanen för 

förskolan är rätten att utveckla ett språk, vilket innefattar teckenspråket. (Lpfö 18, 2018). 

Evenshaug och Hallen (2001) förklarar att barnet måste kunna använda sitt första sätt att 

kommunicera i sin livsvärld och märka att det kan göra sig förstådd samt att förstå andra 

människor som kommunicera. 

 

Brereton (2008) utförde en studie i förskolan på hörande barn där pedagogerna använde sig 

av teckenspråk för att förstärka det verbala talet. Studien visar att barnen använde sig av 

tecken när de hade svårt att uttrycka sig verbalt, t.ex. när de var arga och ledsna. Även i 

situationer där det rådde tystnad använde de tecken som gjorde att de inte störde andra som 

t.ex. på biblioteket eller på vilan när andra barn sov. 

 



  
 

11 

 

Efter genomgången av Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och Tecken som 

Alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) kommer arbetet fortsättningsvis 

användas av förkortningarna AKK och TAKK. 

 

3.4 Vad anges i styrdokumenten 

Rätten att kommunicera är stor enligt Förenta nationerna (FN), de har tagit fram konventioner 

som handlar om rättigheter för Barnkonventionen och för individer med 

funktionsnedsättning. I FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning anges det, att 

det ska göras möjligt för alla att uttrycka sin mening i sin vardag. FN anser också i 

konventionens artikel 2 som innefattar att alla har rätt till att få tillgång av 

samhällsinformation och att i offentliga sammanhang även ha tillgång till AKK. För att 

säkerställa beskrivningarna som konventionen tar upp i artikel 24, att inlärning av punktskrift, 

alternativ skrift, kompletterande och alternativa former, medel och format kan användas för 

att underlätta kommunikationen. Utbildning ska vara ändamålsenlig med hänsyn till 

individens språk och kommunikationssätt (Ds 2008:23). 

 

FN:s Barnkonvention lyfts i artikel 12 som har fokus på vilket sätt barnet fått uttrycka sin 

mening. Ytterst handlar det om allas rätt att kunna bestämma över sitt eget liv och att vara 

delaktig i samhället (Barnkonventionen 2019).  

 

Statens offentliga utredningar anger ”barn och elever med dövhet eller hörselnedsättning och 

intellektuell funktionsnedsättning kan få sitt särskilda behov av stöd uppfyllt på förskolan, 

skolan eller hemmet av olika former av AKK” (SOU 2016:46).”Inom området alternativ och 

kompletterande kommunikation, AKK, arbetar man för att tillhandahålla möjligheter till 

kommunikation för dem som inte kan tala eller har stora svårigheter att uttrycka sig med tal” 

(SOU 2004:83).  

 

I läroplan för förskolan (Lpfö 18, 2018) står det att barn genom lek och socialt samspel 

erövrar kunskap. Förskolan har därför en viktig roll för att se till att barnen får stöd i sin 

språk-och kommunikationsutveckling. Enligt läroplanen är förskollärarens roll att upptäcka 

barnens kommunikationsförmåga och utifrån det ge dem det stöd de behöver utifrån deras 

behov och förutsättningar. Detta påverkar också hälsa och välbefinnandet för barnen. 

Förskolan ska se till att stimulera varje barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling 

utifrån barnens egna förutsättningar. Kommunikation är ett prioriterat målområde i 

läroplanen. Eftersom grunden till barns språkutveckling läggs under barns tidiga år har 

förskolan en viktig roll (Brodin & Renblad 2015). 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2018) betonar samarbetet mellan förskola och hem ”För 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (Lpfö 

18, 2018 2.4 Förskola och hem s. 17). Heister Trygg (2010) tar upp att det måste skapas en 

tecknande miljö i hemmet. Det krävs också att alla runt barnet bör ha kunskaper om 

kommunikationssvårigheter och vilka metoder som är bäst att använda. Det gäller inte bara 

den närmsta familjen utan alla viktiga personer runt barnet måste få utbildning i TAKK. Det 

svåraste med TAKK är att skapa en kommunikativ och tecknande miljö. Det kan vara svårt 

för pedagogerna på förskolan att ta till sig ny kunskap och motivationen kan vara låg. Det kan 

vara svårt att få alla engagerade och delaktiga. En fråga som pedagoger kan ställa sig, är det 

värt att lägga ner så mycket kunskap om TAKK om bara ett barn är i behov av det? Det är 

inte säkert att ett barn är i behov av TAKK i hela sitt liv, men när det gäller barn i riskgrupper 

finns det ingen anledning till att vänta och se anser författaren (Heister Trygg 2010). 
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Kommunens skyldighet är att se till att det finns kompetens på förskolan för att ta emot ett 

barn som är i behov AKK. Det krävs också ett nära samarbete med föräldrar och 

habiliteringen för att till exempel TAKK ska fungera i förskolan. Pedagogerna måste få 

kontinuerligt stöd och utbildning i hur de ska bemöta barnet. Det finns ett ökat intresse för 

TAKK i förskolan. Det är etablerat och accepterat. Men det finns behov av ytterligare 

kunskap och forskning inom TAKK. Även om det är mer vanligt att använda TAKK i dagens 

förskola, används det begränsat. Undersökningar har visat att det är mest vanligt att använda 

tecken i styrda situationer till exempel vid samlingar, matsituationer och vid påklädning. Det 

är inte vanligt att pedagoger tecknar till varandra. Det är inte heller vanligt att pedagoger 

tecknar om det inte finns ett barn i närheten som behöver det (Heister Trygg 2010). 

 

Rektorns ansvar är att få en god tillgänglig lärmiljö, där de ska finnas tillgång till såväl 

digitala som andra icke digitala lärverktyg, som till exempel innefattar läroböcker för 

kompetensutveckling. Rektorn har även ansvar för att ”utbildningen utformas så att barn som 

är i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver” (Lpfö 

18, 2018, s.19). 

 

Innan läroplanen för förskolan reviderades, stod det att barn som behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska få vad deras speciella behov kräver. Det fanns inget kapitel i läroplanen som 

uttryckte det pedagogiska ansvaret som rektorerna hade. Läroplanen utgick tidigare från 

förskolan och pedagogerna som befann sig i förskolan. Varje kapitels avslut handlade om vad 

arbetslaget skulle göra (Lpfö 98, 1998). Det pedagogiska ansvaret som rektorer har idag 

enligt (Lpfö 18, 2018) är att se till att barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska 

få det stödet som barnet behöver. Rektorer har i den reviderade läroplanen ett eget kapitel 

Rektorns ansvar (Lpfö 18, 2018).  

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 

elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (Skollagen 2010, 1 kap 4§). 

 

Både läroplanen för förskolan och skolan tar upp att de har ett särskilt ansvar för barn som är 

i behov av särskilt stöd. Det innebär att undervisningen inte kan utformas likadant för alla 

barn/elever. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman. Genom att barn/elever 

får möjlighet till att samtala, läsa och skriva ska de få tilltro till sin förmåga att uttrycka sig 

och därmed få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2015). 

 

 

3.5 Begreppet kommunikation 

Nettelbladt och Salameh (2013) tar upp att tidigare har länder inte haft samma krav när det 

diskuterats om kommunikation och hur samhället förhåller sig till människans liv. I Europa 

ställs det mer krav idag på att människan ska kunna kommunicera och skaffa sig kunskaper 

för att klara av det samhället och de normer som byggts upp. Det ställs krav på att människan 

ska ha goda språkliga kunskaper såsom kommunikation, delta i olika sociala nätverk och 

klara av förskolan, skolan, leksituationer och fritidsaktiviteter. Vikten av god kommunikation 
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ökar även i vuxen ålder, i och med möjlighet till att klara av fortsatta studier, gemenskap, 

yrke, familjelivet och resor från och till olika länder (Nettelbladt & Salameh 2013). 

 

Människan söker kontakt med andra och därav använder människor språket för att kunna 

kommunicera. Språket är en väsentlig del i människans utveckling. Ordet communicare har 

sitt ursprung från latin och betyder "att göra något gemensamt". Ordets innebörd handlar om 

att människan delger något till andra och att det sker ett ömsesidigt utbyte (Falkheimer, Heide 

& Larsson 2009). 

 

Einarsson (2013) tar upp att barnet startar sin resa redan i magen, här lyssnar och lär sig 

barnet att ta för sig av den språkutveckling som finns utanför magen. Professor Heimann 

(1980) beskiver enligt forskning att ett spädbarn lär sig och kommer ihåg mer än vi tidigare 

trott. Einarsson (2013) tar vid och anser att när barnet är nyfött har barnet skapat en förmåga 

av att höra skillnad på olika ljud. När barnet passerat sex månader kan barnet sortera vanligt 

förekommande ljud och språkljud. Strömqvist (2010) tar också upp att barnets 

utvecklingsstadier från födsel till sex månaders ålder är inne i en begreppsutveckling där 

ordinlärning är en viktig del. Barnet startar med att titta efter saker och se saker försvinna, 

genom deras upplevelse ökar barnets utveckling till första ljud och ord. Barnets första ord 

brukar komma vid ett års ålder.  

 

Den amerikanske språkforskaren Noam Chomsky, har studerat att barnet redan har språket 

inom sig från början. Författaren menar att barnet endast är i behov av att aktualisera språket. 

Det förklaras med att barnet föds med en språktillägnandemekanism (LAD) Language 

Acquisition Device, mekanismen innehåller en universell grammatik som hjälper till när 

människan möter andras människors språk och genom mötet med andra utvecklar barnet 

språket (Håkansson 1998).      

 

Nettelbladt och Salameh (2013) har studerat att barn vid fem års ålder har skapat de 

grundläggande grammatiska och fonologiska reglerna. Författaren belyser att språkets form 

har tagit sig uttryck och skapat ny kunskap hos barnet. Barnet har då skapat ett rikt ordförråd 

för att kunna delge andra och samtidigt få tillbaka en kommunikation, där det sker ett 

ömsesidigt utbyte mellan varandra. Nettelbladt och Salameh skriver också att diskussioner 

inom social kompetens startade på 1990-talet. Syftet var att det skulle öppna upp en förmåga 

hos människan att kunna kommunicera med nya människor och kunna samspela med många 

olika individer utanför sin trygghetszon. Författarna förklarar att de människor som har svårt 

att samspela och kommunicera med andra, hamnar i ett utanförskap (Nettelbladt & Salameh 

2013).   

 

Sedan 1970-talet öppnades förskolan till alla barn som var i behov av någon omsorg. Det 

pratades om en förskola för alla. Där förskolan skulle vara oberoende om ett barn var i behov 

av extra stöd. Sirén (1997) skriver i sin bok att från 1970-talet fick förskolan ett meningsfullt 

ansvar över att ge stöd till alla barn som hade ett särskilt behov. Förskolan fick inte neka 

någon vårdnadshavare som vill ansöka om en förskoleplats. Enligt Sirén skulle alla 

pedagoger i förskolan skaffa de nödvändiga resurser som var ett behov för att kunna utforma 

och tillgodose alla barns behov i förskolan. Syftet med arbetssättet skulle skapa en integration 

i barngrupper där barn med särskilda behov av stöd skulle få en ökad förståelse av övriga 

barn som inte hade någon svårighet. De ansåg att barnens empati skulle öka till barn som var 

i behov av extra stöd (Sirén 1997). 
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3.5.1 Kommunikationen i dagens förskolor 

Nordin-Hultmans (2004) forskning tar upp att en god språkstimulering i förskolan medverkar 

till en god lärmiljö, där barnen kommer i kontakt med många ord under dagen. Heister Trygg 

och Andersson (2009) anser att genom god språkstimulering får barnen goda möjligheter till 

att skapa förståelse för ordens innebörd och vad de symboliserar. Författarna tar också upp att 

det saknas forskning kring AKK. Författarna anser att materialet är relativt nytt i förskolan 

och pedagoger är tveksamma till att introducera AKK. Pedagoger har uttalat sig att de anser 

att AKK kan hämma den vanliga talutvecklingen vilket inte stämmer med den forskning som 

gjorts och författarna har starka argument att förskolorna ska använda sig av AKK. 

Författarnas argument är att det inte stör talutvecklingen och att AKK kan användas både när 

barnet är på väg mot tal, tillsammans med tal och istället för tal. Författarna belyser att AKK 

gynnar talutvecklingen. Vilket också Gjems (2010) belyser. 

 

Forskning visar att en viktig metod i att stimulera barns språkutveckling är högläsning med 

bok- och bildsamtal. Särskilt när högläsning ges tillsammans med bilder, så bidrar det till att 

öka barnets ordförråd, vilket i sin tur ger bättre skolresultat. Det finns tre sätt att överföra 

information. Dessa är kommunikation, språk och tal. Kommunikation innefattar både språk 

och tal. Språk kan till exempel vara gester, teckenspråk och kroppsspråk och hit räknas också 

det talade språket. Det finns många forskare som har visat att förmågan att kommunicera har 

en avgörande betydelse för barns utveckling. Att kunna kommunicera är inte medfött utan det 

är något som utvecklas i samspelet med omgivningen (Brodin & Renblad 2015). 

 

Gjems (2010) beskriver att förskolans verksamhet synliggör kommunikationen som används i 

vardagliga situationer exempel i matsituationer, lek, på-och avklädning och dagliga rutiner, 

vilket Brodin och Renblad (2015) belyser i sin studie. De förklarar att AKK oftast används 

generellt till hela barngruppen vid de vardagliga situationerna. Pedagogerna ansåg att AKK 

gynnade hela barngruppen. De använde också bilder som stöd och tecken. Pedagoger som fått 

utbildning inom AKK ansåg att TAKK fungerade bäst. Studien visade att där det fanns barn i 

behov av särskilt stöd var det vanligt att det var en pedagog som hade kunskap i TAKK. 

Detta innebar att kommunikationen enbart blev mellan pedagogen och barnet. Detta i sin tur 

gav barnet svårigheter att kommunicera med andra barn eller pedagoger. En del förskolor 

lärde alla barnen TAKK och att använda bilder. På dessa förskolor ansåg pedagogerna att det 

underlättade för barnen att förstå varandra och undvika konflikter, barnen kände sig mer 

delaktiga i förskolan. Sång och ramsor användes också för att främja språkutvecklingen. En 

del förskolor använde sig av tecken till sångerna, vilket gjorde att alla barn inkluderades. 

Resultatet av denna studie visar att det är viktigt att alla pedagoger ges utbildning i TAKK 

och att det används till hela barngruppen (Brodin & Renblad 2015). 

 

I Lärarnas tidning (Lärarförbundet 2013) beskrivs en kommun i Sverige där de medvetet och 

planerat arbetar med kommunikation och tecken i förskolorna. Det handlar om att yngre-barn 

inte har språket ännu och är frustrerade över att inte kunna förmedla sig verbalt. Att lyckas 

kommunicera ger ett självförtroende. Deras syfte med att använda TAKK är att alla ska 

kunna kommunicera. De har även upptäckt att tecken är bra för barn som är flerspråkiga. 

Tecknen blir en länk mellan det nya och gamla språket. Barnen kan därför öka samspelet i 

kommunikationen med de övriga barnen. När de har lärt sig att prata så tecknar barnen inte 

längre. Detta gäller både de yngre-barnen och de flerspråkiga barnen, förutom när de vet att 

ett barn inte förstår. Pedagogerna ser en vinst med att alltid använda tecken. De är förberedda 

när det börjar ett barn som har en språkstörning, försenad språkutveckling eller en 

neurologisk diagnos som försvårar den verbala kommunikationen. Pedagogerna på en av 

förskolorna pratar om att de vill involvera föräldrarna mer inom TAKK. De brukar ha 
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genomgång på föräldramöten, där de känner att de vill göra något mer. Tanken är att de ska 

erbjuda en föräldrautbildning. För att pedagogerna ska hålla sig uppdaterade så erbjuds de att 

gå nybörjar- och fortsättningskurser varje termin. En av pedagogerna berättar att en vinst med 

att teckna är att det har blivit lugnare i barngruppen. De pratar långsammare och det blir 

tydligare eftersom det krävs ögonkontakt. Det ger en positiv effekt i samspelet. Pedagogen 

behöver inte avbryta ett samtal med ett barn när ett annat barn vill prata utan kan använda 

tecken istället (Lärarförbundet 2013). 

 

Kroppsspråk är viktigt och kan ses som på samma sätt som uttalade ord. Gester är ett 

komplement till det talade språket. Gester är ett sätt att lära sig att komma ihåg ord. Det är 

grundläggande för kommunikationen. Studien som gjordes visade att barn hade lättare att lära 

sig nya ord, om orden introducerades med en gest (Kapalková, Polišenská & Süssová, 2016). 

Nettelbladt och Salameh (2013) tar upp att oftast tecknar flerspråkiga barn orden innan barnet 

kan uttrycka sig verbalt. 

 

Heister Trygg och Andersson (2009) tar upp att specialpedagogen/specialläraren bör ha 

särskild kompetens och även ansvar inom AKK, där specialpedagogen/specialläraren bör lära 

ut den kompletterande kommunikationen till pedagogerna. Förskolorna utformar AKK på ett 

naturligt sätt, och då kan samtliga pedagoger i förskolan planera de insatser eller stöd för att 

utveckla kommunikationen när det gäller lek och samspel. Författarna anser att det är viktigt 

att pedagogerna på förskolan har kunskap om kommunikation och AKK, så att de kan 

stimulera barnen på bästa sätt. Pedagoger behöver skapa en tecknande lärmiljö som innebär 

bildstöd på allt material inne på förskolans avdelningar och användandet av TAKK borde 

stimuleras på gruppnivå (Heister Trygg & Andersson 2009).  

 

Heister Trygg (2012) skriver att tiden är knapp för pedagoger, författaren menar att det är 

viktigt att pedagogerna ger tid till de barn som är i behov av AKK. Pedagogen måste vänta ut 

barnet och även lära andra barn och vuxna att vänta. Pedagogerna måste få tillräckligt med tid 

och få möjlighet att fortbilda sig inom AKK. Nordin-Hultman (2004) tar upp om reglering av 

tid och rum i förskolan. Författaren menar att alla pedagoger behöver ett schema som finns 

tillgänglig för samtliga pedagoger, då tiden är snäv för att hinna med varje enskilt barn. En 

studie av Pramling Samulesson och Jonsson (2017) belyser att barn som inte har 

språkförmågan riskerar att hamna utanför det kommunikativa samspelet. Pedagoger undviker 

medvetet eller omedvetet att bjuda in dessa barn. 

 

Røkenes och Hanssen (2016) beskriver att människans kommunikation är en grundläggande 

del i vårt arbete med människor. I vårt sätt att bemöta andra, skapas relationer och ett sätt till 

att bygga ny kompetens inom området kommunikation. Skapandet av relationer stärker vårt 

egenperspektiv och gör att den bärande relationen blir en viktig del i vårt liv.  
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3.6 Den pedagogiska lärmiljön i förskolan  

I detta kapitel kommer läsaren få en beskrivning om förskolans lärmiljö. Varför den har en 

stor betydelse för utveckling och lärande. Vi kommer även belysa utformningen av 

förskolans lärmiljö i samband med AKK. 

  
3.6.1 Den pedagogiska lärmiljöns betydelse för Alternativ kompletterande 
kommunikation 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) anser att lärmiljö är hela miljön som barnet 

befinner sig i, under dagen i förskolan. I lärmiljön sker det en interaktion, det vill säga ett 

samspel med andra individer. För att en lärmiljö ska kunna utformas fullt ut behöver alla i 

förskolan vara delaktiga, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) handlar det om 

vilken värdegrund och vilka attityder som omgivningen i förskolan har. 

Larsson-Swärd (1999) tar upp att lärmiljön i förskolan ska vara utvecklande och kunskapsrik 

där barnen får möjlighet till att utvecklas, det handlar om begreppet inkludering vilket 

författarna Nilholm och Göransson (2013) tar upp. Författarna beskriver att begreppet 

inkludering är när förskolan är organiserad så att alla barn känner delaktighet trots olikheter. 

Författarna fortsätter att beskriva att om ett barn med en olikhet kommer till förskolan så ska 

barnet inkluderas och därför måste förskolan anpassa lärmiljön så det passar alla barn som 

deltar (Nilholm & Göransson 2013). 

Pramling Samuelson och Sheridan (1999) anser att den pedagogiska lärmiljön i förskolan ska 

vara en inspirerande lärmiljö, där fokus ska ligga på att lärmiljön skapar ett lustfyllt lärande. 

Författarna poängterar att pedagoger som arbetar i förskolan ska ha en insikt om hur barn 

utvecklas i den pedagogiska lärmiljön. Det handlar om att material och utrymme ska finnas så 

att barnen kan skapa sig ett eget lärande med hjälp av AKK. När barnen skapar sitt eget 

lärande skapas även relationer och barnen lär sig att arbeta tillsammans i grupp. Genom att 

använda sig av AKK i lärmiljön menar författarna att barnets identitet och personlighet stärks 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Det Nordin-Hultman (2004) har lagt märke till under sina studier, är att pedagoger i förskolan 

hänger upp sig allt mer på barnens brister istället för att skapa god lärmiljö som stimulerar 

barn till god utveckling i sin kommunikation. Att använda sig av AKK som komplement i 

förskolan anser Nordin-Hultman är en bra strategi, för att fånga barnens stimulering av ord 

som lärmiljöns utformning kan skapa. Det Nordin-Hultman undrar över är varför pedagoger 

sätter barnen i problematiska situationer, istället för att underlätta deras lärande med hjälp av 

kompletterande kommunikation som AKK.  

Heister Trygg (2010) tar upp att om tecknade lärmiljöer ska användas kontinuerligt i 

förskolan, krävs det att pedagogerna arbetar intensivt med att skapa en kommunikativ och 

tecknande lärmiljö i förskolan. Författaren menar att lärmiljön skapas av människorna i 

omgivningen och allt hänger på pedagogernas synsätt. Språket utvecklas mest i lek, samspel 

och i samtal. Det är viktigt att pedagogerna i förskolan tänker på att lek, samspel och samtal 

får ta stor plats. Det finns många möjligheter i förskolan att utveckla en bra kommunikativ 

lärmiljö (Heister Trygg 2010). 
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Sammanfattning: Vi har i kapitlet Bakgrund och tidigare forskning tagit upp följande: 

Beskrivning av vad AKK och TAKK innefattar, samt att rektorer har ett ansvar när det gäller 

barn som är i behov av särskilt stöd. Efter revideringen av läroplanen (Lpfö 18, 2018) har 

rektorer ett ansvar att se till att barnet ska få det stöd och de utmaningar barnet är i behov av. 

Vi har även tagit upp forskning som visar att genom att använda sig av god språkstimulering 

som AKK får barnen goda möjligheter till att skapa förståelse för ordens innebörd och vad de 

symboliserar.  

Vi har tagit upp i kapitel Kommunikationen i dagens förskolor att samspel är en viktig del för 

att kommunikationen ska fungera. AKK används oftast i de vardagliga situationerna såsom 

lek, på-avklädning och matsituationer. 

I Kapitel Den pedagogiska lärmiljön i förskolan har vi belyst att inkludering kan användas 

först när förskolan är organiserad så att alla barn trots olikheter kan vara med. Det krävs god 

lärmiljö som är tillgänglig för alla barn och att utformningen av goda strategier redan finns 

implementerade i förskolan.  
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4 Teori 

I detta kapitel kommer studien lyfta fram sociokulturell teori. Vi kommer använda oss av 

begreppen imitation, samspel och proximal utvecklingszon när vi analyserar vårt resultat. 

Eriksen Hagtvet (2004) förklarar att imitation är ett återskapande, där barnet är uppmärksam, 

motiverande och närvarande i processen. Heister Trygg och Andersson (2009) förklarar att 

samspel definieras som något vi gör tillsammans, där samspelet påverkas av de som deltar 

och av miljön. Det styrs av uttalade och outtalade regler. Eriksen Hagtvet (2004) förklarar att 

proximal utvecklingszon innebär att utvecklingspotentialen ligger mellan olika 

funktionsnivåer och den proximala utvecklingszonen är den zon som barnet kan utföra en 

uppgift eller färdighet i samarbete med en mer kompetent person, i detta fall en pedagog. Det 

blir pedagogens uppgift att stötta och vägleda barnet till att bli självständig. Det barnet får 

hjälp av en pedagog idag kan barnet göra själv imorgon.  

Valet av teori gjordes utifrån att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, 

där samspel är avgörande i vår studie. Samspelet mellan individ och gemenskap är i fokus i 

det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) skriver följande ”Människor föds in och 

utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra 

erfarenheter tillsammans med andra” (Säljö 2014, s.73).  

4.1 Sociokulturell teori 

Enligt Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) är grunden att barn lär sig kommunikation 

genom gemensamma aktiviteter tillsammans med andra människor. Barnet utvecklar en 

medvetenhet genom andras respons på ens beteende. Denna utveckling kallas kulturell 

utveckling. Ur Vygotskijs perspektiv innebär utvecklingen att det är både en biologisk, social 

och kulturell process. Barnet ser också världen genom språket. Enligt Vygotskijs perspektiv 

är det viktigt att kommunicera med barnet innan barnet har fått sin talförmåga genom att 

berätta och benämna föremål. Barnet anses som social redan när det föds. När det studeras 

om barns utveckling ses det ofta vad barn kan, vad det redan har utvecklat. Men ses det 

utifrån ett pedagogiskt och utvecklingsperspektiv är det mer intressant att se vart barnet är på 

väg och hur utvecklingen ser ut nu. Att tänka på som samtalspartner är att ligga steget före 

barnets språkliga utvecklingsnivå. Detta kallar Vygotskij för proximal utveckling (Pramling 

Samulesson & Jonsson 2017). 

Evenshaug och Hallen (2001) belyser hur Vygotskijs teorier har utformat sig via dagens 

förskolor. Författarna lyfter Vygotskis teori, den proximala utvecklingszonen som betyder, 

om människan har svårt att lösa ett problem själv kan människan vara i behov av vägledning 

för att nå resultat. Tanken är att människan ska få en större intellektuell kunskap. Författarna 

fortsätter förklara att när människan stöter på en svårighet ska vägledaren inte ge svaret 

direkt, utan istället ska vägledaren endast ge en uppmuntran till att lösa problemet själv. 

Evenshaug och Hallen beskriver den proximala utvecklingszonen med att pedagogerna i 

förskolan ska vara inriktade på barnens individuella insatser. De menar att om alla pedagoger 

skulle se de barn som är i behov av mer stöd, skulle pedagogerna kunna utforma stödet i ett 

tidigt stadium och barnet skulle kunna bli en självständig individ tidigare (Evenshaug & 

Hallen 2001).  

Vygotskij (1995) fortsatte sina studier med att lärandet bygger på ny inlärning, det handlar 

inte om vad barnet redan kan och har för kunskaper utan vad som ska läras in genom sin 

imitation. Som tidigare nämnts i ovan stycke så är det den närmaste proximala 
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utvecklingszonen. Författaren belyser också att barn lär sig mer genom att samarbeta med 

andra både barn och vuxna än att söka sin kunskap på egen hand. 

Säljö (2014) tar också upp att människan har från början lärt sig dela med sig av sina 

kunskaper till andra. Författaren fortsätter att förklara att det är genom det vardagliga 

samtalet som människan ger en interaktion av kunskap mellan varandra. Det sociokulturella 

perspektivet förklarar Säljö (2014) som en pendling mellan människans inre värld, tankar och 

upplevelser och dess yttre värld som innefattar människors sociala samspel och omvärldens 

intryck där människan formar kunskap. 

Säljö (2014) förklarar att samspel mellan människor har med omvärlden att göra och då 

främst med fokus på den sociala interaktionen med andra människor. Genom detta sätt ökar 

interaktionen och kunskap etableras hos människan. Sociokulturell teori beskrivs även med 

vilken inre dialog och förkunskaper personer besitter, vilket vill säga de tankar och lärdomar 

människan skapat i sina tidigare erfarenheter. Författaren beskriver att i en social situation 

krävs det en inre dialog för att kunna föra en yttre samt för att få samspelet att fungera mellan 

människor. De inre tankar som människan har, formas av de erfarenheter, upplevelser och 

intryck från den yttre värld och den största del av dialog sker med andra människor (Säljö 

2014).  

Det sociokulturella perspektivet enligt Dysthe (2003) bygger på en konstruktivistisk syn på 

lärandet. Dysthe menar att människan konstruerar sin kunskap i samspel med andra. 

Författaren anser att genom den sociala praktik som människan befinner sig i, är det där 

lärandet äger rum. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen en viktig del för 

människans lärande och utveckling. Dysthe beskriver att det finns massor av olika aktiviteter 

som är både fysiska och kommunikativa såsom spel, lekar och språkliga övningar som ökar 

med ett samspel tillsammans med andra, där lärandet är förenade i det sociokulturella 

perspektivet.  

Sammanfattning: Vi har använt oss av sociokulturell teori som är en bas för att skapa oss en 

förståelsegrund för vad studien studerat. I vår teori använder vi begreppen proximala 

utvecklingszon, samspel och imitation när vi analyserar vårt resultat, då vi ser mönster med 

begreppen som uttrycks i vår studie.   
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5 Metod 

I följande kapitel kommer vi beskriva val av metod, urval, genomförande, bearbetning och 

analys, tillförlitlighet och kvalité, samt forskningsetiska principer. 

5.1 Val av metod    

I vår undersökning har vi undersökt rektorers syn på, samt pedagogers synliggörande av, 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. Detta har vi gjort genom att 

intervjua rektorer samt observerat pedagoger och lärmiljön i förskolan. Vi använder oss av 

två olika kvalitativa metoder för att samla in data. Det första är intervju med rektor (Bilaga 1) 

och det andra är observation i förskolan (Bilaga 2).   

Vi valde semistrukturerad intervju som metod. Dalen (2015) belyser att en semistrukturerad 

intervju innebär att samtalet är inriktat på ett bestämt ämne som skall studeras. Dalen 

fortsätter förklara att semistrukturerad intervju är en av de vanligaste metoder som används 

vid empirisk undersökning. Bryman (2018) tar vid och förklarar att i en semistrukturerad 

intervju har forskaren redan förutbestämt vilka frågor eller teman som skall beröras (Bilaga 

1). Intervjuaren kan ställa intervjufrågorna i vilken ordning som helst och intervjupersonerna 

kan besvara frågorna fritt och öppet. Vi hade bestämt vilka frågor som vi skulle ställa, men vi 

valde att ställa dem i den ordningen som stod i vår intervjuguide. 

Vi använde oss av en intervjuguide (Bilaga 1), vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är 

ett manus som till stora delar strukturerar intervjuns förlopp. Intervjuguiden är tänkt som ett 

stöd för ordningsföljden på frågorna, liksom att kunna ge fortlöpande följdfrågor på 

respondenternas uppfattningar, upplevelser, värderingar och attityder (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013). Även Bryman (2018) tar upp att det är vanligt vid 

semistrukturerade intervjuer. Författaren menar att det är väsentligt att intervjuerna innehåller 

flexibilitet, för att informationen om hur respondenterna upplever sin verklighet. Vi utgick 

från vår intervjuguide med frågorna, men ställde även spontana följdfrågor.  

Vi som forskare ansåg att intervjuerna skulle ske på plats och inte använda oss av enkäter. 

Harboe (2013) beskriver att genom intervjuer kan respondentens attityd fångas upp och det är 

även möjligt att kolla så att respondenten har förstått frågan rätt (Harboe 2013). Varje rektor 

som blev intervjuad ville ha intervjuguiden i förväg, vilket skickades till deras e-postadress 

(Bilaga 1). Dalen (2015) anser att vid utformandet av intervjuguiden gäller det att öppna upp 

startfrågorna så att respondenterna öppnar upp för diskussion, därefter får forskarna arbeta 

vidare så att frågorna som ställs blir besvarade. Detta var något som vi tänkte på under 

intervjun. 

Vi valde att observera vid fyra förskolor, där vi startade med att utforma en observationsmall 

(Bilaga 2). Vårt syfte var att ta reda på hur pedagoger synliggör AKK i förskolan och om det 

stämmer överens med rektorers syn på AKK i förskolan. När vi utformade 

observationsmallen utgick vi ifrån våra frågeställningar och intervjufrågor, för att se om 

förskolan motsvarade rektorernas syn på AKK. Vi valde att göra en observationsmall för att 

göra observationen mer tydlig i vår undersökning, så att inget missas. Bryman (2018) 

förklarar att observationsmallar görs vid en strukturerad observation, vilket innebär att det 

ska vara ett tydligt fokus på vad som ska observeras. Utan att ha ett tydligt fokus blir det svårt 

att svara på de frågeställningar som observationen ska belysa. Bryman tar vidare upp att 

observatören behöver veta om det är någon speciell del av lärmiljön som ska observeras. Vi 
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fokuserade mycket på lärmiljön i vår observationsmall. Men även pedagogernas och barnens 

kommunikation mellan varandra.   

Samtliga pedagoger hade fått information av sina rektorer att vi skulle observera hur AKK 

synliggörs i förskolan. Ingen av pedagogerna tog del av observationsmallen, det var ett 

underlag för oss, så att vi inte skulle missa något. När vi kom till förskolorna mottogs vi på 

ett välkomnande sätt in på avdelningen som rektorerna hade valt ut att vi skulle observera. Vi 

observerade deras lärmiljöer på avdelningen. Vi blev inbjudna till styrda aktiviteter som 

samlingsstund med sång, samt icke styrda aktiviteter där barnen lekte tillsammans. När vi 

hade funderingar ställde vi spontana frågor till pedagogerna för att få en helhetsbild av arbetet 

med AKK i förskolan. 

5.2 Urval 

Vi kontaktade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) med syfte att få tag på fyra 

förskolor som regelbundet arbetar med AKK i vårt val av område. Vi fick svar av SPSM att 

det fanns fem förskolor som arbetar kontinuerligt med AKK, varav en låg i en grannkommun 

och en av förskolorna hade privat regi. Vi valde därför ut tre av dessa förskolor då de låg i 

valt område. För att möjliggöra en insamling av empirisk information kring studiens 

frågeställningar, lade vi till en fjärde förskola som var en mångkulturell förskola. Valet av 

den mångkulturella förskolan gjordes utifrån vår erfarenhet att vi antog att de arbetade 

mycket med AKK. 

Enligt valet av de fyra förskolor som vi studerat är tre av förskolorna uttagna av SPSM 

utifrån positiva exempel. SPSM belyser att de tre förskolorna har ökat tillgängligheten och 

delaktigheten för barn med olika funktionsnedsättningar. SPSM anser att de tre utvalda 

förskolorna använder sig av AKK i stor utsträckning. Enligt urvalet av de tre förskolor som 

SPSM valt ut sägs det följande; (…) ”Förskola som har imponerat gällande användningen 

av AKK” (SPSM 2019-05-24). Den fjärde förskolan valdes av mångkulturell aspekt för att se 

skillnader och likheter med arbetet med AKK. Vi kontaktade sedan de fyra förskolor via 

telefon. 

Bryman (2018) förklarar att urvalet ska innehålla deltagare som är relevanta för studien 

utifrån de forskningsfrågor som har formulerats. Nackdelen med urvalstypen enligt Bryman 

är att det inte går att dra några allmänna slutsatser av det urvalsunderlag som gjorts. Möjliga 

respondenter valdes utifrån geografisk närhet. Enligt Bryman (2018) är valet gjort ur ett 

bekvämlighetsurval som innebär att det är respondenter i närheten av forskaren som blivit 

utvalda. Bekvämlighetsurvalet kan spela en stor roll på hur resultat blir. Ett sådant urval kan 

vara svårt att generalisera, men det innebär inte att ett bekvämlighetsurval aldrig ska 

användas (Bryman 2018).  

5.3 Genomförande 

Alla fyra förskolor kunde ställa upp på en intervju med rektor och observation i 

förskolan. Därefter, sände vi ut ett samtyckesbrev via mejl (Bilaga 3). I genomförandet av vår 

studie intervjuades fyra rektorer och fyra förskole-verksamheter observerades. När vi bokade 

tid för intervju och observation var vi noga med att rektorerna fick bestämma tid och plats för 

intervju och observation. Alla fyra intervjuer skedde på rektorernas arbetsplats där intervjun 

spelades in med hjälp av mobiltelefon. En intervju tog mellan 40–60 minuter och en 

observation tog 60–120 minuter. 
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Intervjufrågorna skrevs innan telefonsamtalen för studien ägde rum. Alla rektorer frågade om 

de fick ta del av intervjufrågorna tidigare för att vara förberedda och för att vi skulle få ut mer 

i vår undersökning. Intervjufrågorna skickades därför i förväg till samtliga rektorer. Vi valde 

att formulera intervjufrågorna tydligt, så att frågorna inte kunde missuppfattas av 

respondenterna och leda in rektorerna på annat än det som var avsett för studien (Stukát 

2005). Genom att vi förklarade studiens syfte innan intervjun startade igång, minimeras 

risken för missuppfattningar (Lantz 2013).  

Vi förklarade att intervjun kommer spelas in av utbildningssyfte för vår studie. Fördelen med 

att spela in intervjuer är att vi i efterhand kan gå tillbaka flera gånger och lyssna igenom allt 

material för att inte missa viktig information (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

Intervjuerna bestod av 12 frågor (Bilaga 1).  

Intervjuerna har spelats in med en mobiltelefon och efter varje intervju har det inspelade 

materialet avlyssnats i korta sekvenser och transkriberats till text. Dysthe, Hertzberg och Hoel 

(2011) skriver att genom att forskarna transkriberar delar i intervjun som har ljud till skrift 

har forskarna skapat en djupare förståelse. Skrivandets process för transkribering har bidragit 

till ny kunskap hos forskarna.  

Observations-protokollet utformades under tiden som bokning av intervjuer med rektorer 

bokades. (Bilaga 2) Observation valdes utifrån en enkel mall för att inte missa information 

som kan vara väsentlig för vår studie. 

5.4 Bearbetning och analys 

När vi hade samlat in intervjuerna, med de fyra rektorerna, transkriberade vi materialet. Vi 

har skrivit ut intervjuerna men inte ordagrant transkriberat dem, skälet till detta är att vi inte 

är vana transkribenter. Författaren Öberg (2015) konstaterar att en timmes intervju kan 

resultera i fem till åtta timmars transkription och Leppänen (2011) konstaterar att 

transkribering tar absurt lång tid där skribenterna riskerar att skymma detaljerna än att belysa 

dem. Författaren fortsätter förklarar att huvudsyftet med att transkribera är att det ska fungera 

som ett stöd vid analysen inte ett hinder (Leppänen 2011).  

Valet som gjordes av transkribering är för att sammanställa de citat som kommer att finnas 

med i resultatet. Vi vill använda transkriptionen som ett stöd vid studiens analys. Vi gick 

tillväga på följande sätt, efter varje intervju gick forskarna tillsammans igenom vad 

rektorerna sagt, så vi uppfattat ord och meningar likadant. Respondenterna medverkade inte i 

diskussionerna av transkriptionen.  

Materialet sorterades efter våra forskningsfrågor för att kunna se ett sammanhang, likheter 

och skillnader. Vi började med att skriva ut de citat som kommer att användas i 

resultatkapitlet. Vi fokuserade på att få innehållet från respondenterna korrekt. Bryman 

(2018) anser att transkriberingen av kvalitativa intervjuer är både intressant för vad 

respondenterna säger, men även hur respondenterna säger det. Bryman beskriver dock att i en 

tematisk analys, ska tonvikten läggas på vad som sägs och inte på hur det sägs. 

När intervjuerna och transkriberingen var klar, var det dags för att granska 

observationsmallen. Fangen och Sellerberg (2011) belyser att en god idé, är att kombinera 

olika metoder för att nå goda resultat i sin forskning. Vi diskuterade vad vi hade sett på de 

fyra förskolorna. Vi upplevde att vi hade sett likadant men även olika i en del tillfällen av 

observationen. Vi såg vår upplevelse av olikhet som positiv, för att inte missa viktig 
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information i vår studie. Vid flera tillfällen fick vi gå tillbaka i vårt huvud för att minnas hur 

förskolans avdelningar var uppbyggda och hur lärmiljön tog sig an barnens behov. Vi fick till 

slut med alla de viktiga delarna som vi kommer att belysa i resultat och analysdelen.    

5.5 Tillförlitlighet och kvalité  

Enligt Bryman (2018) är reliabilitet inom kvalitativ forskning en motsvarighet till 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten menar författaren har en högre kvalité i en kvalitativ studie. 

Medan Hermerén (2011) belyser att tillförlitligheten handlar om att vara kritisk mot sitt eget 

resultat. Forskarna för denna studie arbetar dagligen med AKK i deras förskolor och har då 

en förförståelse kring vikten av AKK. Nackdelen med att forskarna arbetar dagligen med 

AKK, gör att forskarna har en bred kunskap inom området och ställer då högre krav i studien. 

Författaren fortsätter förklara att forskaren kan bli påverkad av situationen och 

sammanhanget som forskaren befinner sig i. Vi har valt att behandla vårt resultat kritiskt och 

funderat kring hur olika faktorer under intervjun och observationen kan påverka det 

respondenterna har sagt.  

Lantz (2013) anser att det kan finnas skillnader i hur respondenten förhåller sig i intervjun, 

gentemot hur den i verkligheten beter sig. Lantz anser att detta kan ses som en svaghet i 

intervjuns tillförlitlighet. Lantz (2013) belyser att tillförlitligheten kännetecknas av det 

inspelade materialet vid intervjun. Det är materialet från intervjun som speglar vad 

respondenten har sagt. Forskaren och respondenten ska efter intervjun ha samma 

uppfattningar av vad som sagts. Författaren belyser att det finns risker med att forskaren 

försöker tolka eller bekräfta det som sagts i intervjun till sina egna tankebilder (Lantz 2013). 

Forskarna har efter varje intervju diskuterat den med varandra så att vi uppfattat respondenten 

på samma sätt. I denna diskussion har inte respondenterna varit delaktiga. 

5.6 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) belyser vikten av ett etiskt förhållningssätt inom forskning, där de 

anses som ett krav när forskaren genomför en studie. När en studie ska genomföras menar 

vetenskapsrådet att forskaren ska använda ett så etiskt förhållningssätt som möjligt, även 

kallat forskningsetik. En viktig del i forskningsetik innefattar hur studiens respondenter 

behandlas. Respondenterna i vår undersökning har garanterats konfidentialitet, det vill säga 

att de inte går att identifiera (Vetenskapsrådet 2017). Vi anser att förskolans plats, namnen på 

rektorerna eller namnen på respektive avdelning inte är relevant för vår studie och därför 

kommer detta inte redovisas i resultatet. För vår studie anser vi att det är viktigt att 

utomstående individer inte kan identifiera de fyra valda förskolorna som deltar i vår studie  

Vi har även i vår studie valt oss av nyttjandekravet som innebär, att allt material som vi 

samlar in till vår studie förvaras så ingen obehörig kan ta del av materialet och sprida det 

vidare till andra. Enligt vad Löfdahl (2014) föreslår kommer allt insamlat material att raderas 

när studien är färdig.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat som erhållits i de fyra intervjuerna och 

observationerna. Vi kommer att använda oss av citat som förtydligar sammanfattningen, då 

valet är att inte transkribera allt material. Vi kommer använda oss av vissa begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet, som tagits upp i teoriavsnittet. Begreppen som kommer 

användas är: imitation, samspel och proximal utvecklingszon. Därefter följer en presentation 

av den insamlade data. Varje avsnitt avslutas med en analys och en sammanfattning. 

 

Frågeställningarna i studien är: 

 

• Hur och för vem används Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 

förskolan? (Intervju och observation) 

• Hur beskriver och upplever rektorer användandet av Alternativ kompletterande 

kommunikation (AKK) i förskolan? (Intervju)  

• Hur synliggör pedagogerna Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 

förskolan? (Observation) 

 

Resultatet kommer att ha fler rubriker för att få ett bättre åskådliggörande av 

frågeställningarna. Vi har valt att ge utrymme för respondenternas egna formuleringar, därför 

återges några citat från alla respondenter. 

 

6.1 Rektorers syn på användningen av AKK 
 

Kommunikationssätten som används på förskolorna beskriver rektorerna är: bildstöd, 

valtavlor, seriesamtal och TAKK. Rektorerna anser att AKK används kontinuerligt på 

gruppnivå. En av rektorerna förklarar att användandet av AKK sker dagligen för: ”Bildstöd 

använder vi för att öka självständigheten” medan en annan rektor uttrycker sig ”Jag skulle 

säga att alla använder någon form av bildstöd, sen är det olika hur mycket man använder sig 

av det”. En av de fyra rektorerna funderar en lång stund innan rektorn uttrycker förskolans 

användande med;  

 

Vi får jobba på det, en del använder det kanske mer än andra, 

men vi får uppdatera oss hela tiden kring det. 

Så det ser väldigt olika ut om man går på olika avdelningar 

tror jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. 

 

En annan rektor uttrycker sig med; ”Sen är det vissa avdelningar som använder sig av Tecken 

som stöd, de är ju inte alla, det är ju några som har tagit till sig det mer, kanske då beroende 

på att man haft det behovet för att ett barn då liksom använder sig av det… mer då”.  

 

På den mångkulturella förskolan belyser rektorn under intervjuns gång (…) Vi har inte ett 

enda barn på denna förskola som har svenskt ursprung. Våra barn är tvåspråkiga” Vi får 

även reda på att det finns cirka åtta olika nationaliteter på den avdelningen vi besökte. 

Rektorn förklarar att de använder sig mest av bildstöd och TAKK. Användningen av AKK 

som helhet förklarar rektorn med;  

 

Mer eller mindre ska jag väl säga, det går i perioder.  

Men dom är duktiga på att använda det.  

Alla använder sig av både bilder och tecken. 
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Vi uppmanar ju hela tiden att vi ska använda det, 

vi ska jobba med det, men ibland så fallerar det, 

men det finns med i medvetandet hela tiden.  

För vi har barn på alla avdelningar som behöver det.  
 

Samma rektor fortsätter intervjun med att förklara att förskolan använder sig av TAKK i de 

flesta situationer och det är på gruppnivå. Rektorn belyser även att;  

 

De barn som inte kan uttrycka sig på sitt eget hemspråk eller på svenska, 

dom kan vi kommunicera med, med hjälp av bilder som stöd eller som 

tecken som stöd. Då får man iallafall ett språk på något sätt som man kan 

uttrycka sig, antingen genom att peka eller visa. 

 

 Rektorn uttrycker användningen av AKK och med målen som står i läroplanen med (…) 

”Jag tycker inte man har något val i det här läget”. 

 

En av rektorernas syn på användandet av TAKK, är att det även används mellan kollegor. 

Kollegor kan teckna till varandra vilket innebär att kollegor inte behöver skrika åt varandra.   

  

Samtliga rektorer har under intervjuns gång förklarat, att AKK måste användas kontinuerligt 

för att det ska bevaras i minnet. I en av intervjuerna använder förskolan Barnhälsoplanen som 

verktyg, för att få med alla som vistas i förskolans lokal och arbetet de strävar mot. Hit tillhör 

även mål inom språk och kommunikation (AKK). I en av förskolorna ska samtliga inom 

personalen lära sig fem nya tecken tills nästa arbetsplatsträff, för att på så sätt bevara TAKK 

fortlöpande. Det vi också fick till oss är att en av förskolorna som inte arbetade i stor 

utsträckning med AKK, skulle lägga in AKK i förskolans pedagogiska reflektion av årshjul. 

Detta skulle göras för att följa med arbetsprocessens år i det systematiska kvalitetsarbetet, på 

så sätt synliggör förskolan användandet av AKK.  

 
6.1.1 För vem - Observation  

När det var dags för observationerna fick vi vara med under förskolornas arbeten och 

fruktstunder som innehöll bland annat skapande och sång. Det vi lade märke till under 

observationens gång, var att två av förskolorna använde sig av AKK på gruppnivå, vid deras 

samlingar och vid på-och avklädning. Det som utmärkte sig under observationerna var att en 

av dessa förskolor använde sig av TAKK i alla situationer där någon form av kommunikation 

behövdes.  

 

Av de tre utvalda förskolorna av SPSM, var det två som inte använde sig av AKK. En av 

pedagogerna utryckte sig att de inte hade något barn som är i behov av extra stöd i form av 

bildstöd eller tecken. En pedagog på den andra förskolan menade istället att hen inte hade 

någon aning om vad AKK är. Detta kunde vi se under observationen då det inte fanns någon 

kommunikation med stöd av bilder eller tecken till något barn på avdelningen. När 

observationerna gjordes upplevde vi inte att någon av de fyra förskolorna, använde sig av 

TAKK mellan kollegor.    

 

Under våra observationer i förskolan kunde vi ta del av pedagogers material, deras 

bemötande och vilken kommunikation som användes till alla barn. Resultatet blev att få 

förskolor använder sig av AKK på gruppnivå. De flesta pedagoger använder sig av AKK på 

individnivå till enskilt barn som är i behov av extra stöd i förskolan. På en av de fyra 
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förskolorna kunde vi se att AKK hade använts till hela barngruppen oavsett etnisk bakgrund 

eller särskilt behov.  

 
6.1.2 Analys 

Något som uppmärksammandes under de fyra intervjuerna och observationerna, var att de tre 

utvalda förskolorna av SPSM ansåg att de tre förskolorna arbetade kontinuerligt med AKK. 

Vilket inte stämde överens med vår upplevelse. En av de tre förskolor som SPSM valde ut, 

arbetar i någon form och utsträckning med AKK. Medan en av de totalt fyra förskolorna 

arbetar dagligen i stor utsträckning med AKK, för att öka kommunikationen och samspelet i 

hela barngruppen. Här kan vi se att det arbetas med AKK för att öka barnens kommunikation 

och samspel till varandra och inte för vad det speciella behovet kräver.   

 

Resultatet som visats vid användning av AKK på gruppnivå är som Vygotskij (1995) tar upp 

den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att kommunikation innan barnen talar 

självständigt är mycket viktigt, detta sker genom vuxna som berättar och benämner. Detta är 

något som pedagogerna gjorde med hjälp av AKK i form av tecken, bildstöd och föremål. 

Genom att använda sig av den proximala utvecklingszonen skapar barnen en större 

intellektuell kunskap.  

 

En annan av de utvalda förskolorna använde sina arbetsplatsträffar till att lära sig fem nya 

teckenord tills nästa arbetsplatsträff. En av pedagogerna på avdelningen visade sig ha god 

kunskap inom AKK, vilket kan vara en bärande orsak till att förskolan arbetar med detta. 

Eriksen Hagtvet (2004) förklarar att om pedagogerna utgår från att utföra en uppgift i 

samarbete med en mer kompetent person, i detta fall sin kollega, kan de övriga pedagogerna 

kunna lära och vägleda barnen i förskolan med hjälp av tecken. Pedagogerna stöttar och 

vägleder barnet till att bli självständigt (Eriksen Hagtvet 2004). Vi tolkar denna situation som 

att förskolan arbetar efter Vygotskijs proximala utvecklingszon.   

 

Sammanfattning: Vi vill belysa att användningen på de förskolor som arbetar med AKK i 

våra studier, använder sig mestadels av TAKK och bilder i förskolan. En av de förskolor som 

arbetar med AKK på individnivå gör det om barnet är i behov av detta. Annars finns det inget 

utrymme för AKK i den förskolan. På en av förskolorna visste inte en pedagog vad AKK 

innebar eller vad det stod för.  

 

6.2 Upplevelsen och användningen av AKK på förskolan enligt rektorerna 

De fyra intervjuade rektorerna har alla förmedlat att de upplever att de själva har god kunskap 

om AKK och att samtliga barn får likvärdig utbildning. En av rektorerna berättar:  

 

Jag tycker den är väldigt god och vi har ganska hög kvalité på det tycker 

jag. Vi har ju haft språket i fokus under hela förra läsåret och all personal 

har fått fortbildning i TAKK, genom att vi haft det som stående punkt på 

APT. Vi har lagt in olika ord då, tecken som har varit relevanta för där vi 

är i vårt arbete just nu. För att kunna prata med barnen om det. Sen har vi 

några som gått längre utbildning, för de har barn som är i behov av det.  

 

Ett av kommunikationssätten som en av rektorerna anser sig ha god kunskap till är Bliss. 

Rektorn förklarar att TAKK är det som används på gruppnivå till alla barn i förskolan. 

  

Jag har ju fått utbildning via Habiliteringen i Alternativ kommunikation. 

Utbildade mig i Bliss, i med jag jobbat med barn med det. Jag har läst 
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teckenspråk, jag kan inte säga jag är bra på det idag, men jag har läst 

teckenspråk, det gjorde jag när jag läste till förskollärare, så gick jag och 

läste teckenspråk också.  

 

Skillnaderna som rektor belyser av TAKK och Teckenspråk är att rektorn inte förstår den nya 

läroplanen för förskolan, i läroplanen står det; ”För döva barn, barn med hörselnedsättning 

och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det 

svenska teckenspråket” (Lpfö 18, 2018, s. 9). Rektor säger:  

 

Jag reagerande på det, jag förstår inte hur vi ska få in det. Teckenspråk är 

som att lära sig spanska eller italienska. Det är ju ett språk som du måste 

hålla vid liv hela tiden. Och det har jag inte gjort så jag har tappat mycket, 

så jag förstår inte den biten heller. 

 

Respektive rektor har även gett uppfattningen av att utbildning inom AKK är viktigt att 

förmedla till samtliga pedagoger i förskolan. Under de fyra intervjuerna ser vi att det skiljer 

sig i hur mycket utbildning som ges i AKK av specialpedagoger, fast studien har skett i 

samma kommun.  

 

Samtliga rektorer upplever att deras personal använder sig av AKK, en del i större 

utsträckning. Medan en del önskar att användningen skulle varit större. En av rektorerna hade 

en önskan om att specialpedagoger skulle vara närmare personalen och lyssna in, för att 

kunna arbeta jämnsidigt mot samma mål. Samma rektor tog upp att tiden är knapp för att 

hinna med att lära ut AKK till samtliga. En av rektorerna belyser att specialpedagogen i deras 

område skickar ut kallelser i utbildningssyfte. Denna gång handlade utbildningen om AKK 

och alla pedagoger som arbetar i förskolan var välkomna. Rektorn förtydliga informationen 

med: 

 

Vi får från våra specialpedagoger ett kursutbud när det är någonting, och 

nu är det en inspirationsdag om AKK i september tror jag den var. Så den 

har jag skickat ut till alla pedagoger så att de ska kunna försöka gå på den. 

Ja nu var ju detta en heldag så det är ju svårt att alla kan få åka. 

 

Rektorn önskar att samtliga i personalen skulle få ta del av samma utbildning. 

 

Enligt rektorerna upplever dem att deras pedagoger använder sig av AKK dagligen, oftast vid 

samling, sångstunder, på-och avklädning och matsituationer. Användningen skulle ske i 

grupp till alla barn som deltar i förskolan. En av rektorerna förtydliga användandet med: 

 

TAKK använder vi dagligen särskilt på småbarnsavdelningarna, men även 

på övriga, men i större omfattning på småbarn. Det är mest i de fasta 

situationerna som samling, på och avklädning, byte mellan aktiviteter, 

matsituationer, vila med mera. Men även i de spontana stunderna eller 

aktiviteterna man ser att det behövs ett behov av att förtydliga det som sker, 

där man behöver förtydliga det talade språket.   

 

Vid flera tillfällen under våra fyra intervjuer har vi fått höra att förskolorna arbetar med AKK 

och TAKK. Rektorerna förklarar att det startas igång vid inskolning och fortsätter i 

yngrebarns-åren, medan en del av rektorerna anser att när barnet kommer till en äldrebarns-

avdelning har barnen en bred kunskap inom AKK och TAKK. En rektor säger i 
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intervjun: ”Det är mer viktigt hos små där man inte har det talade språket”. Detta skiljer sig 

från den mångkulturella förskolan där processen används dagligen oavsett yngrebarns-

avdelning eller äldrebarns-avdelning. Rektor säger: (…) Det är inte bara som ett stöd för 

barn som behöver mer”.  

 

En av rektorerna belyste vikten av samspel med barnet. Rektorn förklarade att upplevelsen av 

att komma in på avdelningen och kunna samspela med barnet genom AKK, visar att AKK 

har gynnat barnet i samspel med andra.  

 
6.2.1 Upplevelser och användandet - Observation 

Under observationen av användandet med AKK kunde vi se att två av fyra förskolor använde 

AKK i relativt hög grad. De övriga två förskolorna hade endast ett fåtal bilder uppsatta på 

väggarna utan någon text eller förklaring som ska finnas som stöd enligt AKK. När vi tog del 

av pedagogernas synliggörande av AKK på dessa två förskolor, ansåg vi att pedagogerna 

använde sig i låg grad av AKK vid fruktstund och vid påklädning. Det fanns inte heller något 

schema på hur dagen skulle se ut. Mycket av materialet hos de två förskolor som inte 

använde AKK, använde endast text på föremålen. Det fanns inte några bilder eller 

förklaringar på till exempel lådor, vilket det gjorde på de förskolor som använde sig av AKK. 

Användandet av AKK syntes också på dörrarna där det förtydligades vad som fanns i 

rummet. När vi gick in i rummen var materialet indelat i lådor, med bilder och tecken samt 

platsen som lådorna skulle stå på. Vi upplevde att en av förskolorna använde AKK även 

utanför de styrda aktiviteterna för att förtydliga det verbala språket.  

 
6.2.2 Analys 

På den förskola som använde sig av TAKK, utöver de styrda aktiviteterna, tolkade vi att 

barnen skapade en förtrogenhet till alla pedagoger. Då barnen var mer närvarande och ville 

lyssna på vad föremålen heter och hur de uttalas. Efter att pedagogen hade benämnt föremålet 

ett flertal gånger var det sedan barnens tur att imitera ordet. När barnen hade uttalat ordet 

gick pedagogen vidare till nästa föremål för att slutligen sätta ihop orden till en fullständig 

mening. Vi tolkar denna situation som att förskolan arbetar efter Vygotskijs proximala 

utvecklingszon som författarna Evenshaug och Hallen (2001) och Eriksen Hagtvet (2004) 

beskriver. 

 

Alla rektorer såg fördelar med att använda sig av AKK i förskolan. De förklarar på olika sätt 

med samma innebörd att AKK och TAKK stimulerar barns språkutveckling och 

kommunikation. Vid flera intervjuer belyste rektorerna att pedagogerna arbetar med AKK i 

grupp och inte med enskilt barn. Efter de fyra observationerna kunde vi se att två av de fyra 

förskolorna inte stämde överens med rektorers upplevelse av AKK, hur pedagoger synliggör 

AKK i förskolan. Två förskolor använder sig av AKK till enskilt barn som är i behov av 

särskilt av stöd. Det var endast en av de fyra förskolorna som använder sig av strategierna i 

grupp, för att gynna alla barn inom språk och kommunikation.    

 

 

Sammanfattning: I vår studie menar rektorerna att deras personal har god kunskap inom 

AKK. I de observationer som utfördes märkte vi att användandet av AKK skiljde sig markant 

från förskola till förskola. En pedagog var inte bekant med begreppet AKK och dess 

tillämpning. Observationen visar en tydlig förekomst av AKK vid två av fyra förskolor. Det 

är endast en av förskolorna som använder sig av AKK i hög utsträckning och till alla i 

barngruppen.  
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6.3 Pedagogernas arbetssätt med AKK enligt rektorerna 

 

Rektorerna lyfter sin personals arbetssätt gällande AKK. En av rektorerna förklarar:  

 

De jobbar mycket med tecken och dom barnen där, har redan lärt sig vissa 

tecken när dom sitter ned och sjunger å så. Det har gjort att barnen är 

mycket tryggare med. Det är inte bara som ett stöd för barn som behöver 

mer. 

 

Det en av rektorerna uttalade sig om är ekonomin, då en av rektorerna hade en önskan om att 

kunna anställa en utbildad specialpedagog med inriktning mot språk. Samtliga rektorer ansåg 

att tiden med specialpedagoger var alldeles för kort, där samtliga önskar mer tid för att lära ut 

till samtlig personal inom alla olika kompetensområden, men som i detta fall handlar om 

AKK.  

 

En annan rektor uttalar sig om den pedagogiska reflektionen som sker en gång per vecka. Här 

ska samtliga avdelningar på förskolan rapportera in till rektor var de befinner sig, vilket syfte 

de har med användningen av verktyg/material och hur det ska gå vidare i processen. Rektorns 

personal skriver reflektionen i samma mall fast avdelningsvis. Tanken rektorn har med 

arbetssättet är: 

  

Då får jag med det i det systematiska och då kan jag också få med dom i det 

(…) Här har vi en del som vi ska följa upp mot kommunens mål, få in det i 

tidigare insatser då måste jag ha en mening till här. Hur har ni jobbat med 

AKK under de här fyra veckorna? Då får dom utvärdera det också. Då har 

man lättare för att se det både jag och dom själva för att se processen när 

vi väl ska utvärdera de och analysera det – Har det gett någon effekt? Vi 

skrev ju här att de var det här osv.      

 

En av de fyra rektorerna berättar att hennes personal inte synliggör AKK i det pedagogiska 

arbetet till rektor. Rektorn säger: 

 

Det synliggörs kanske inte så mycket hos mig för det är ingenting som vi har 

lagt in i våra utvärderingsfrågor om man säger – Det var ju en bra blink till 

mig att tänka på, för det skulle man faktiskt kunna lägga in ehh… Sen tänker 

jag att vi har våra BHT Barnhälsoteamsmöten och det har ju vi tillsammans 

med pedagogerna kontinuerligt varje termin med specialpedagogen då, där 

vi pratar igenom arbetssätt åh ja, kanske på lite mer generellt kanske inte 

alltid alla gånger vi går igenom barn, inte barnen man diskutera utan man 

kanske pratar mer generellt om situationer eller om verksamheten hur man 

kan göra på bästa sätt.  

 

Många av rektorerna uttrycker sig att deras personal arbetar på ett stimulerande och 

förtroendefullt sätt. En del rektorer vill ha reflektioner för varje vecka, för att på så sätt kunna 

hänga med pedagogernas arbetssätt och tankegångar, medan andra rektorer inte ens tänkt på 

att ha det som en stående punkt. Efter intervjuerna har en del av rektorerna börjat fundera på 

vikten av att kunna få en inblick i pedagogernas arbetssätt.  

 

En annan rektor går in i pedagogernas arbetssätt genom att belysa om den pedagogiska 

lärmiljön. Rektorn uttalar sig:  
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Vi pratar ju idag jättemycket att bygga lärmiljöer för barnen och det 

handlar ju inte bara om att, eller trygga lärmiljöer så att lärandet ska bli 

att barnen ska få ett bra lärande även i förskolan. Då handlar det inte bara 

om hur miljön ser ut, utan hur jag som person också använder sig av sig 

själv, för att förmedla den kunskapen som jag vill att barnet ska få. Och 

kunna tänka mig in i barnets situationer här, behöver det något mer, då 

kanske jag få ta till något annat.  

 
6.3.1 Pedagogernas synliggörande i förskolan – observation  

När det var dags för observation i en av de fyra förskolorna upplevde vi att det saknades 

kompetens inom området av AKK. Vi fick ta del av ett skapandeprojekt som förskolan jobbat 

med under en längre tid, det samtalades om olika föremål som barnen skulle rita av. En av 

pedagogerna antog att AKK handlade om barnens tankar och utformning efter föremål. 

Exempel som pedagogen tog upp, om barnen pratar om lera och intresserar sig vidare efter 

samtalet med lera till ordet färg eller bygga, så har barnet skapat egna tankar och uttryckt det 

i olika begrepp. I samma förskola fanns det inte någon utformning av bilder som var uppsatta 

på väggarna eller förtydligande av tecken till barngruppen. 

 

I två av de förskolor som vi kunde se arbetar med AKK, använde pedagogerna sig av TAKK i 

sångsamlingar, vid påklädning för utevistelse och vid förtydligande av språkets ord. I en av 

dessa förskolor använde pedagogerna även TAKK i de icke styrda aktiviteterna. En av 

pedagogerna förklarade, att all personal arbetar dagligen med att lära sig att använda TAKK i 

alla situationer.  

I två förskolor som observerades, lades det märke till att yngre barn hade lätt för att lära sig 

nya tecken och barnen kommunicerade vid vissa tillfällen spontant, utan språk och tal för att 

inte störa den lugna samlingen som ägde rum. TAKK användes också i sångsamlingar 

tillsammans med hela barngruppen.  

Förskolorna hade fått nya barngrupper efter sommaren, där fokus låg på att få iordning goda 

lärmiljöer. Utformningen av lärmiljön som pedagogerna arbetade med, var inte alla delaktiga 

i förskolan. Pedagogerna hade inte tiden till att göra iordning lärmiljöerna tillsammans med 

barnen för att få in undervisningen i AKK.  

 

 
6.3.2 Analys  

En av rektorerna belyste särskilt att det inte finns de resurser som alltid är ett behov i 

förskolan, för att kunna utforma lärmiljöerna och behovet som krävs skyndsamt, då ekonomin 

kunde ses som en indikator.   

På en av förskolorna användes AKK som en inkörsport till det svenska språket och samhället. 

Pedagogerna använde sig av TAKK för att barnen ska uppleva och höra de talade orden 

tillsammans med tecknen. I den sociokulturella teorin menar Evenshaug och Hallen (2001) 

att barn lär sig genom imitation. Det handlar om det som Vygotskij (1995) studerat, inte vad 

barnet redan har för kunskaper utan vad som ska läras, genom sin imitation.  

De flesta rektorer använder sig av reflektionsunderlag eller andra mallar som deras personal 

skriver i under deras reflektionstid. Pedagogerna hade ingen reflektionstid när vi var där och 

observerade. Vi frågade pedagogerna hur deras reflektioner ser ut. En av pedagogerna 
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berättar att de använder reflektionen som ett komplement för att kunna återgå och titta om de 

arbetat med alla mål i läroplanen. När de arbetar med språk och kommunikation, finns det 

dock ingen rubrik eller textavsnitt om arbetet som görs med AKK.  

 

Sammanfattning: Vi har fått ta del av rektorers syn på och pedagogers synliggörande av AKK 

i förskolan. Samtliga rektorer anser att pedagogerna arbetar med AKK i olika utsträckningar. 

Rektorerna får ta del av pedagogernas arbete genom ett reflektionsunderlag vilket utgör en 

länk mellan rektor och pedagoger. Alla förskolorna arbetade med utformningen av goda 

lärmiljöer. Med forskning och studier som gjorts kan vi se att lärmiljön är en viktig del för 

barnets språkutveckling.  
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7 Metod och teoridiskussion 
I kommande avsnitt kommer vi diskutera valet av metod och teori. Vi kommer att lyfta 

intervjuerna och observationerna som innefattar bland annat tidsaspekten och vi ställer det 

sociokulturella perspektivet i fokus. 

.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka rektorers syn på, samt pedagogers synliggörande av, 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. Vi anser att alla rektorer fick 

besvara sin uppfattning av användandet och i vilken omfattning och utsträckning det används 

på förskolan. När det gäller intervjuer och observationerna upplevde vi att några ansträngde 

sig lite extra för att bekräfta ett användande av AKK. Några pedagoger nämnde att de inte 

hunnit sätta upp alla bilder på väggarna.  

 

Det vi såg under våra observationer på alla förskolor var att tiden är knapp för att kunna 

utforma lärmiljöerna efter barnens behov. Under våra observationer kunde vi också lägga 

märke till att samtliga förskolor startade igång terminen med identitetsskapande, av att alla 

barn som är på förskolan ska känna trygghet och tillit. Tiden för observationerna var i 

september. Det kan ha påverkat resultatet. I augusti och september är det många inskolningar 

av nya barn. Vi planerade in att göra intervjuer och observationer i juni. Då var det svårt att få 

tid för intervju på grund av att många rektorer hade gått på semester. Resultatet kunde ha 

blivit annorlunda om vi skulle ha gjort observationerna i till exempel november. Då är oftast 

alla barn inskolade och trygga och pedagogerna har fått jobba ihop sig några månader. En av 

förskolorna hade också bytt lokal nyligen och hade ett helt nytt arbetslag. I efterhand kan vi 

se att det hade varit bra att intervjua pedagogerna och använda sig av delar i intervjuguiden 

(Bilaga 1). Genom att intervjua pedagogerna hade vi fått en bredare inblick av pedagogernas 

synliggörande och deras tankar kring arbetet av AKK i förskolan. 

 

Vi använde oss av en intervjuguide vid intervjuerna. Det kunde ha varit bra att göra en 

pilotstudie först för att testa våra frågor, då en fråga upplevdes svårtolkad av två rektorer. 

Valet av teori föll på Vygotiskijs sociokulturella perspektiv. Vygotiskijs teori utgår ifrån att 

kommunikation lärs i samspel med andra. Vi har antagit att rektorer och pedagoger på 

förskolorna är bekanta med Vygotskij och hans teori då det känns som teorin är en norm i 

förskolan. Det visade sig stämma, då vi ser spår av det sociokulturella perspektivet i svaren 

hos rektorerna. I observationerna av pedagogernas synliggörande av AKK i förskolan har det 

varit svårare att se.  
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8 Resultatdiskussion 
 
8.1.1 Hur och för vem används Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 
förskolan? 

Resultatet av vår studie visar att det skiljer sig åt från de fyra olika förskolorna som har 

studerats. Under de fyra intervjuerna och observationerna var det tre förskolor som var 

utvalda av SPSM. Specialpedagogiska myndighetens egna ord av urval (…) ”Förskola som 

har imponerat gällande användningen av AKK”. Denna beskrivning grundar sig i tidigare 

erfarenheter och är inte en garanti för eventuella förändringar som sker på förskolan.    

 

Aspekterna som framkommit i analysen är att användningen av AKK som sker på gruppnivå, 

är oftast i styrda aktiviteter och inte spontant. Annars sker AKK på individnivå till barn som 

är i behov av särskilt stöd. Det som används av pedagogerna inom AKK är bildstöd och 

TAKK. I våra observationer upplevdes det som att pedagoger sällan tecknar till varandra, 

även om en rektor nämnde att pedagogerna gjorde detta. De använde sig av TAKK enligt 

rektorn för att skapa ett lugnt förhållningssätt och inte skrika till varandra. Enligt Heister 

Trygg (2010) har undersökningar visat att det inte är vanligt att pedagoger tecknar till 

varandra. Enligt Brereton (2008) och Lärarförbundet (2013) anser de att TAKK skapar ett 

lugnt klimat, där samtliga kan uttrycka sig verbalt och inte behöva skrika. I en studie som 

Lärarförbundet gjorde (2013) uttryckte en pedagog att användningen av TAKK gör att alla i 

förskolan bli lugnare och att det ger en positiv effekt i samspelet med varandra.  

 

I vårt val av litteratur och forskning, belyser samtliga författare att stöd i kommunikationen 

används oftast i de vardagliga situationerna, som matsituationer, på- och avklädning och 

samling (Gjems; 2010, Brodin & Renblad; 2015).    

 

Det vi också kunde ta del av är att den mångkulturella förskolan har ett stort behov av att 

använda sig av AKK på gruppnivå, för att tydliggöra kommunikationen för alla barn som 

vistas i förskolan. Medvetande pedagoger arbetade med lärmiljön och tecken i icke styrda 

aktiviteter, för att alla barn ska kunna kommunicera med ett och samma språk. Här har 

samtliga barn ett behov av användningen av AKK. Røkenes och Hanssen (2016) belyser att 

människans kommunikation är en grundläggande del i vårt arbete med människor.  

 

Det vi också kan se i vår studie är att fler förskolor bör använda sig av verktyget AKK, när 

samtliga rektorer uttrycker att det endast finns fördelar med användningen. Likväl används 

AKK oftast på individnivå. Samtliga rektorer har även belyst att AKK har ökat barnens språk 

och kommunikation, där användningen sker. Rektorers uttalande om AKK är att det används 

i stor utsträckning. I vår undersökning sker inte AKK i stor utsträckning om inte barnen är i 

behov av det. Pedagoger använder AKK oftast på yngrebarns-avdelningar för att stärka 

språket men när barnen lärt sig hantera ett språk och kan kommunicera med andra människor, 

slutar användningen av AKK, oftast på äldrebarns-avdelningarna. Det verkar som att 

diskussioner och analyser på arbetsplatsen inte är tillräckliga för att pedagogerna ska bidra till 

ett vidgat perspektiv och en helhet för användningen av AKK. Säljö (2014) belyser att med 

hjälp av den sociala interaktionen med andra människor ökar kunskap. Den sociokulturella 

teorin kommer till användning genom de tankar och lärdomar människan skapat i sina 

tidigare erfarenheter. Här har rektorer ett stort ansvar att se till att samtliga barn i förskolan 

får en god undervisning till att lära sig språk och kommunikation med hjälp av AKK. För hur 

ska barnen kunna öka sin kunskap till andra individer som har ett större behov av 

användningen, om de övriga i barngruppen aldrig fått ta del av samma verktyg. Likaså säger 
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författarna Brodin och Renblad (2015) att kommunikationen inte är medfött, utan det är något 

som måste utvecklas i samspel med omgivningen. 

 
8.1.2 Hur beskriver och upplever rektorer användandet av Alternativ kompletterande 

kommunikation (AKK) i förskolan? 

En av rektorerna anser att användandet av AKK ofta sker i form av TAKK på yngrebarns-

avdelningarna. Samtliga rektorer upplever att AKK är ett bra verktyg som gynnar alla barn i 

förskolan. I vår studie framkommer det att användningen oftast sker i styrda aktiviteter till 

barn som är i behov av AKK för att öka språk och kommunikation oavsett ålder.   

 

Samtliga rektorer upplever användandet på sina enheter som goda. En del rektorer vill 

använda AKK i större utsträckning, medan andra rektorer anser att deras användande är 

väldigt god och har hög kvalité. Analysen visar vidare att användandet av AKK som helhet, 

är att en del av rektorerna har missbedömt sin personals kompetens. Då det fanns förskolor 

som inte använde AKK i någon större utsträckning. Tiden är för visso en stor aspekt i 

förskolan, då mycket av tiden ska gå åt till att skapa rutiner och en bra dynamik i 

barngruppen. Funderingarna som lyfts under observationen är, om det stämmer överens som 

Pramlig Samuelsson och Jonasson (2017) tar upp, att barn som inte har språkförmågan 

riskerar att hamna utanför det kommunikativa samspelet, då pedagoger medvetet väljer att 

inte bjuda in barn med bristande språkförmåga. 

 

Røkenes och Hanssen (2016) belyser vikten av att barnet ska se ett samband mellan språk och 

verklighet samt kunna förstå ordets innebörd. Alla barn behöver höra språket parallellt medan 

barnet observerar sin omgivning. En av rektorerna belyste pedagogernas arbete med TAKK, 

att det används till samtliga barn, då samtliga barn har ett behov av att öka språk och 

kommunikation. Rektorn påpekade även vårt uppdrag som vi har till att delge utbildning till 

varje enskilt barn. Rektorns upplevelse av användningen stämde överens med analysen, då 

förskolan använde sig av AKK i alla situationer som kommunikationen krävdes, utöver de 

styrda aktiviteterna. Sirén (1997) belyser att AKK och TAKK ska ske i alla åldrar för att 

bevara kontinuiteten av ordens innebörd. Barn som får undervisning i TAKK ökar sin empati 

och förståelse för användandet, samt att det skapas en integration till varandra oavsett om 

barn är i behov av särskilt stöd eller inte. 

 

Flera av rektorerna insåg vikten av kommunikation. Många av rektorerna ville få med AKK i 

det systematiska kvalitetsarbetet, för att säkerställa att samtliga pedagoger arbetar med AKK.    

 
8.1.3 Hur synliggör pedagogerna Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 
förskolan?  

Resultatet av vår studie visar att samtliga förskolor var i start för att utforma lärmiljöerna 

efter barngruppens behov och förutsättningar. Fokus låg på lärmiljön och inte på 

undervisning i AKK. Heister Trygg (2010) tar upp att det kan vara svårt att skapa en 

kommunikativ och tecknande lärmiljö, då motivationen hos pedagoger kan vara låg. Under 

flera observationer poängterade pedagoger att de inte arbetar med AKK i den utsträckningen 

de brukar. Detta för att de arbetar med barngruppen och lärmiljöerna för att barnen ska känna 

trygghet och tillit i förskolan. Heister Trygg (2010) nämner att genom att använda sig av 

AKK tillsammans med trygghet, skapar barnen en förtrogenhet till lärmiljön och 

kommunikation samtidigt som samspelet ökar. Lärmiljön skapas av omgivningen och allt 

hänger på pedagogers synsätt, det finns många möjligheter i förskolan att utveckla en bra 

kommunikativ lärmiljö.  
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Heister Trygg (2012) beskriver att pedagoger måste ha mer tid i förskolan till barn som är i 

behov av AKK. I våra intervjuer lyfte en rektor att tiden är snäv för att hinna med 

undervisningen inom AKK. Vi anser att tiden är en viktig aspekt i förskolan. Det krävs 

mycket arbete från pedagoger och tiden måste ges för att arbetet inom AKK ska vara levande.    

 

I studien framkommer det att ekonomin hindrar möjligheterna, då en av rektorerna gärna ville 

anställa en specialpedagog på förskolan. En av rektorerna belyser särskilt vikten av att det 

inte alltid finns resurser när det finns ett behov i förskolan, samtidigt som budgeten inte håller 

för att anställa personal med den kompetens som behovet kräver.  

 

Flera rektorer belyser pedagogernas reflektioner som en utgångspunkt till att rektorerna kan 

ta del av pedagogernas arbeten och var de befinner sig i nuläget. Alla rektorer använder sig 

av olika reflektionsunderlag och mallar. I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2018) står det att 

rektorn har ett ansvar för att säkerställa förskolans kvalitet, genom att planera, utvärdera och 

utveckla utbildningen på förskolan. Det vi kunde ta del av som analysen besvarat, är att 

reflektionerna används som ett komplement för att kunna gå tillbaka och se om alla mål 

används i läroplanen. När pedagogerna arbetar med språk och kommunikation, fanns det 

ingen rubrik i deras reflektionsunderlag som kan besvara deras synliggörande av när AKK 

används i barngruppen. Detta är något som går att lägga till i kommande reflektionsprotokoll. 
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Sammanfattning:  

 

• Hur och för vem används Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 

förskolan? (Intervju och observation) 

 

De förskolor som studerats använder sig av AKK, oftast genom bildstöd och TAKK. De 

pedagoger som använder sig av AKK, använder TAKK på gruppnivå endast i styrda 

aktiviteter. I övrigt används TAKK på individnivå när pedagogerna anser att ett barn är i 

behov av särskilt stöd inom språk och kommunikation. Pedagogerna använde inte TAKK till 

varandra.  

 

• Hur beskriver och upplever rektorer användandet av Alternativ kompletterande 

kommunikation (AKK) i förskolan? (Intervju) 

 

Rektorerna ansåg att pedagogernas användning av AKK i förskolan var god. En del rektorer 

tycks missbedöma verksamheten då AKK inte används i den utsträckning som de beskriver.  

Oftast sker användningen på yngrebarns-avdelningarna eller till barn som har ett behov av att 

öka språk och kommunikation. Efter användningen av AKK på yngrebarns-avdelningen avtar 

denna arbetsform.  

 

• Hur synliggör pedagogerna Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 

förskolan? (Observation) 

 

Pedagogers fokus låg på att utforma lärmiljöerna och inte i undervisning av AKK. Vi tolkar 

att lärmiljöerna inte utformas fullt ut, då alla i förskolan inte var delaktiga. Endast en förskola 

använde sig av AKK i de icke styrda aktiviteterna, för att kommunikationen krävde det. 

Pedagogerna borde kunna synliggöra sitt arbete med AKK i reflektionsmallen under sin 

planering. Detta skulle ge rektorerna en större inblick i vad som händer på förskolorna 

kopplat till AKK.  

 

9 Specialpedagogiska implikationer 
Vårt resultat visar att rektorer anser att AKK och specifikt TAKK, gynnar alla barn. Våra 

observationer indikera att arbetssättet inte når fram till alla barn. Den forskning som finns 

med i vår studie visar att det är viktigt att alla pedagoger har kunskapen om AKK för att det 

ska gagna alla barn. Vårt resultat ger en bild av att pedagogernas kompetens inom området 

skiljer sig åt.  

 

De fyra intervjuade rektorerna har i intervjuns gång förmedlat att de har god kunskap om 

AKK. Respektive rektor har även gett uppfattningen av att utbildning inom AKK är viktigt 

att förmedla till samtliga pedagoger i förskolan. Vi anser att det behövs en bättre samverkan 

mellan rektorer, specialpedagoger och pedagoger. Att rektorer värnar om pedagogernas 

kompetenser och att deras kompetens når ut till alla pedagoger. Det behövs ett öppet klimat 

gentemot rektorer och pedagoger. Utifrån våra intervjuer var det en rektor som poängterade 

vikten av läroplanen. Läroplanen behöver bli ett levande dokument för alla som deltar i 

förskolan.  
 

10 Fortsatt forskning 
Den tidigare forskning som vår studie har berört påvisar rätten till kommunikation för alla 

barn samt arbetet med AKK i förskolan. Förslag på fortsatt forskning inom området skulle 
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kunna vara att undersöka hur AKK integreras i andra kommuner. Studien hade kunnat 

genomföras på liknande sätt fast i en större omfattning, för att se om samtliga rektorer har en 

likvärdig bild av arbetet med AKK. En möjlighet hade varit att komplettera studien med en 

kvantitativ undersökning i en hel kommun med hjälp av enkäter, för att därefter göra 

stickprov på slumpvis valda förskolor.   

 

11 Slutsats 
I vår studie, främst i vår litteraturgenomgång, har det framkommit hur oerhört viktig rätten 

till kommunikation är och vilken betydelse den har för alla människor. Rektorerna poängterar 

i studien hur AKK gynnar alla barn, trots att vårt resultat visar att AKK inte används till alla 

barn i förskolan. 

 

En annan viktig slutsats som vi erfarit, genom att vi har gjort denna studie, är att rektorer inte 

alltid har en inblick i pedagogernas arbetssätt. Därför anser vi att samtliga rektorer bör 

komplettera reflektionsmallarna, för att synliggöra pedagogernas arbete inom området. 

Samtliga rektorer och pedagoger bör få kontinuerlig kompetensutveckling inom AKK. 

Kompetenta och engagerade pedagoger är de viktigaste aspekterna när utbildning ska ges i 

AKK. För att använda AKK dagligen krävs det tid, engagemang, kompetens och tålamod.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor till rektorer 

1 Vilka former av kommunikationssätt används på förskolan? 

2 Hur används Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) på avdelningarna? 

3 Vad har du för erfarenhet av AKK? 

4 Hur ser kunskapen om AKK ut på förskolan i allmänhet? 

5 Hur får pedagogerna möjlighet att utveckla sina kunskaper i AKK? 

6 Hur upplever du användandet av AKK? 

7 Vad ser du för nackdelar respektive fördelar med att använda AKK på förskolan? 

8 Vem bestämmer om AKK ska användas i verksamheten? 

9 Hur ser ni på det enskilda barnet kring användandet av AKK? 

10 Om det skulle uppstå att ett barn är i behov av mer AKK, hur löser man det då? 

11 Vad styrker att verksamheten använder sig av AKK och hur synliggörs det hos dig 

som rektor?  

12 Vilka utvecklingsmöjligheter ser du med användandet av AKK? 



  
 

II 

 

Bilaga 2 Observationsmall till förskolorna 
 

Fråga Ja Nej När Var Hur 

Finns det bildstöd?           

Använder pedagogerna sig av bildstöd i förskolan?           

Var finns bildstödet?  Till exempel har pedagogerna med 

sig bilder? 

          

Använder pedagogerna TAKK?           

Använder pedagogerna TAKK spontant?           

Använder barnen TAKK?           

Använder pedagoger AKK till alla barn eller enskilt?           

 

  

  



  
 

III 

 

Bilaga 3 Missiv till rektorer  

Hej! 

Vi heter Caroline Ljungberg och Lina Petersson och skriver vårt examensarbete på 

Specialpedagogutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Detta är en information om samtycke av dig att delta i vår undersökning. 

SYFTE 

Syftet med denna intervju är att få en empirisk åskådan på användandet av Alternativ 

kompletterande kommunikation i förskolan. Vi använder oss av en kvalitativ studie för 

att göra en djupdykning i ämnet. Vi vill samla information om verksamhetens 

motivation, tankesätt och attityder av Alternativ kompletterande kommunikation. 

URVAL 

Vi avser att göra vår datainsamling genom intervjuer av rektorer och observationer i 

förskolans verksamhet med pedagoger. Det är därför som just du blivit utvald till en 

intervju eller observation av oss. 

METOD 

Intervjuerna kommer att spelas in, därefter har vi valt att inte transkribera allt utan gjort 

sammanfattning och skrivit citat som förtydligar sammanfattningen ordagrant. Varken 

namn på person eller verksamhet är av intresse för studien, och kommer därför att hållas 

anonymt. 

FORSKNINGSETIK 

Information: Vid första kontakt via telefon, då du tillfrågades om intervju och 

observation fick du information om vårt studieämne. Detta brev är även en ytterligare 

information som ger dig inblick i vårt syfte och vår metod. Du har rätt till att delta i den 

utsträckning du vill och kan när som helst under intervjun välja att avbryta. Du har 

dessutom rätt till att vara anonym och ta tillbaka dina utsago när helst önskat. Vi är 

tacksamma om du vill hjälpa oss att göra detta arbete möjligt med dina erfarenheter, ditt 

synsätt och dina visioner. 

Samtycke: Genom att delta i denna intervju, samt skriva på detta samtyckebrev, har vi 

ditt godkännande att genomföra intervjun och använda den data vi samlat in. Du ger oss 

samtycke att använda oss av utsagorna utan att någon annan än vi kan återkoppla till 

vem du är och var du arbetar. 

Vi har även ditt samtycke till att du är medveten om att detta är fullt frivilligt och du när 

som har möjligheten att dra tillbaka dina uttalanden. 

Konfidentialitet: Ingen obehörig, vilket vill säga ingen mer än vi, kommer att ha tillgång 

till det inspelade materialet. Det kommer inte att finnas någon form av anknytning, 

varken till dig eller till din arbetsplats, i det kommande arbetet. 

Nyttjande: Denna intervju kommer endast att ligga till grund för detta arbete som skrivs 

av Caroline Ljungberg och Lina Petersson. 



  
 

IV 

 

Varken andra arbete eller andra människor kommer att använda sig av 

intervjumaterialet. 

  

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum Intervjuades namnteckning Namnförtydligande 

  

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

  

Datum Intervjuarens namnteckning Namnförtydligande 

Vid ytterligare frågor kontakta vår handledare Anna Lövström 

E-post: anna.lovstrom@lnu.se 
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