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Abstrakt 

Syftet är att bidra med kunskap om kommunikation utifrån det kommunikativa 

hjälpmedlet AKK i förskolan. Detta genom att inta ett barns perspektiv och ett 

barnperspektiv för att få både barnens och förskollärarnas uppfattningar utifrån 

forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna är ” Hur uppfattar barn respektive 

förskollärare kommunikation med hjälp av AKK?” och “Vilka likheter och 

skillnader kan identifieras i barnens respektive förskollärarnas uppfattningar?” I 

studien medverkar två förskollärare samt fyra förskolebarn uppdelade på två olika 

förskolor. Studien är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, både 

med vuxna och med barn samt deltagande observationer. Data analyseras och 

kategoriseras utifrån perspektiven barns perspektiv och barnperspektiv. Detta i 

kombination med två analysbegrepp, vuxencentrerad kommunikation och 

barncentrerad kommunikation. Förskollärarna är av uppfattningen att AKK används 

som ett komplement till det verbala språket. En annan uppfattning som 

förskollärarna besitter är att AKK skulle gynna alla barn i verksamheten. Detta 

dementerades av barnens uppfattningar, då barnen inte använder TAKK spontant. 

Ett resultat som däremot kom fram är att barns användning av GAKK i större 

utsträckning mötte förskollärarnas uppfattning. Det främsta resultatet i denna studie 

är hur vuxencentrerad kommunikationen blir i användandet utav AKK då barnen 

inte använder metoderna på eget initiativ. 

Nyckelord 

Funktionsvariation, neurotypiska barn, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, grafisk alternativ och kompletterande kommunikation, alternativ 

och kompletterande kommunikation, barns perspektiv, barnperspektiv, 

vuxencentrerad kommunikation, barncentrerad kommunikation. 

Tack 

Först av allt skulle vi vilja tacka varandra för gott samarbete under arbetets gång. Vi 

sänder även ett tack till förskollärarna och de barn som vi fick möjlighet att föra 

samtal med och som gjorde detta arbete möjligt. Samt tack för all givande feedback 

från vår handledare. 
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1 Inledning 

Vår erfarenhet bygger på minst tio år som vikarie inom otaliga förskolor runt om i 

Sverige. Under dessa år kan vi konstatera att två specialpedagogiska kommunikativa 

hjälpmedel används tillsammans med hela barngruppen. Dessa är tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt även grafisk alternativ 

och kompletterande kommunikation (GAKK), dessa begrepp förklaras mer 

ingående i bakgrundsavsnittet. Heister Trygg (2008) skriver att dessa alternativa och 

kompletterande kommunikationsverktyg främst är framtagna i ett 

specialpedagogiskt syfte. Det syftet är då för att främja kommunikation där det 

verbala är bristfälligt. Vår erfarenhet visar att pedagoger inte enbart använder 

hjälpverktygen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv utan även tillsammans med 

alla barn för att ge dem fler sätt att kommunicera på. 

 

Skolverket (2018) skriver att barn ska ges möjlighet till språk och lärande vilket 

anses höra ihop med identitetsutvecklingen. Därför ska förskolan lägga stor vikt vid 

att utveckla verksamheten så att barns språkutveckling stimuleras och att barns 

intresse för att kommunicera på olika sätt uppmuntras. Vidare skriver Skolverket 

(2018) att förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är 

också dessa riktlinjer förskollärare ska gå efter när de planerar sin undervisning 

samt utvecklar verksamheten. Forskningen inom alternativ och kompletterande 

kommunikationssätt (AKK) i förskolan är liten och den som till största del finns 

behandlar användandet ur ett specialpedagogiskt perspektiv.  

 

När verksamheten väljer att undervisa genom de olika kommunikationssätt som 

nämns ovan är detta i enlighet med det som Skolverket (2018) poängterar men inte 

med det som forskningen främst påvisar. Marshall och Hobsbaums (2015) forskning 

visar att flerspråkiga barn inte lär sig fler ord med hjälp utav den engelska 

motsvarigheten till TAKK. Ordinlärningen är i den forskningen på samma nivå där 

TAKK inte används. Däremot visar Kapalková, Polišenská och Süssovás (2016) 

forskning att barnen lär sig nya ord i större utsträckning tillsammans med TAKK än 

med GAKK. Denna tvetydighet gör det än mer intressant att fördjupa sig i varför 

dessa hjälpverktyg fått så stor spridning inom förskoleverksamheten och hur dessa 

uppfattas av barnen samt förskollärarna.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra med kunskap om kommunikation utifrån det kommunikativa 

hjälpmedlet AKK i förskolan. Följande forskningsfrågor guidar studien: 

 

Hur uppfattar barn respektive förskollärare kommunikation med hjälp av AKK? 

Vilka likheter och skillnader kan identifieras i barnens respektive förskollärarnas 

uppfattningar? 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden redovisas en begreppsdefinition då dessa begrepp kommer att hanteras 

åtskilliga gånger i uppsatsen och behöver redas ut för att förstås i sin helhet. 

Begreppen är alternativ och kompletterande kommunikation, funktionsvariation, 

neurotypisk, vuxencentrerad kommunikation samt barncentrerad kommunikation. 

3.1 Alternativ och kompletterande kommunikation 
Alternativ kompletterande kommunikation förkortas AKK och är ett 

kommunikationshjälpmedel som enligt Heister Trygg (2008) delas in i flertalet 

underkategorier. Det som avses i denna uppsats är två kommunikativa hjälpmedel 

som författaren tilldelar kategorin språklig nivå. Två metoder under den språkliga 

nivån inom AKK är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, som 

fortsättningsvis kommer förkortas TAKK. Den metoden behandlar stödord ur det 

svenska teckenspråket och ska inte uppfattas som ett användande av teckenspråket i 

sin helhet då det är två olika kommunikationssätt. TAKK är enbart utvalda ord ur 

det svenska teckenspråket och det är utifrån de föreskrifterna förkortningen bör 

tolkas vid en vidare läsning. 

 

Andra metoden som Heister Trygg (2008) menar ligger under den språkliga nivån är 

GAKK, vilket är en förkortning för grafisk alternativ och kompletterande 

kommunikation och innefattar saker, bilder eller symboler som underlättar 

kommunikationen mellan olika parter. I första hand skapades dessa 

kommunikationshjälpmedel för att underlätta för personer utan ett fullt utvecklat 

verbalt språk att kommunicera med. GAKK är också den förkortning som vi 

fortsättningsvis kommer att använda i vår studie. 

3.2 Funktionsvariation och neurotypisk 
Funktionsvariation eller funktionsnedsättning som är ett annat ord för detta är en 

psykisk, fysisk eller intellektuell nedsättning i ett eller flera av människans 

funktionsförmågor. Funktionshinder däremot är den begränsning som en 

funktionsvariation eller funktionsnedsättning innebär för personen i fråga i relation 

till dennes omgivning och de förutsättningar personen ges (Socialstyrelsen, 2019). 

I detta arbete kommer begreppet neurotypisk att användas, detta innebär en person 

som inte kan klassas till det som beskrivs ovan. En neurotypisk person är alltså en 

person som inte har någon sorts kognitiv funktionsvariation (Jalakas, 2007). 

3.3 Vuxencentrerad och barncentrerad kommunikation 
Vuxencentrerad kommunikation är kommunikation som sker på den vuxnes 

initiativ. Det är en kommunikationsstil som inte är anpassad efter det barnet eller 

barnen är intresserade av eller heller anpassat utifrån barns perspektiv. Det är den 

vuxna i samtalet som är den som bestämmer vad som är intressant och vad som ska 

kommuniceras och hållas fokus kring. Detta sätt att kommunicera verkar inte leda 

till att gynna barns språkutveckling enligt Ahlström (2000).  

 
En barncentrerad kommunikationsstil är istället ett kommunikationssätt med 

utgångspunkten ur barns perspektiv där kommunikationen är initierad av barnet eller 
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startat baserat på barnets intresse. Det är den vuxnes position i samtalet att 

uppmuntra, bekräfta, bevara och vidareutveckla samtalet utifrån barns perspektiv. 

Genom att använda detta sätt att kommunicera hjälper den vuxna, barnet att 

utvecklas språkligt (Ahlström, 2000). 
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4 Tidigare forskning 

I granskningen av den forskning som finns att tillgå inom ämnet som studeras går 

det att skilja på bakgrunden till de olika studierna utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv eller ett neurotypiskt perspektiv. I första hand finns det fåtal studier, och 

inte bara utifrån ett svenskt perspektiv, som belyser användandet av AKK-

hjälpmedel tillsammans med neurotypiska barn. Däremot finns det än mer om olika 

kommunikationshjälpmedel där de används på särskola, eller förskola, men då som 

en specialpedagogisk insats. Forskningen är därför kategoriserad enligt följande: 

Studier ur ett specialpedagogiskt perspektiv, studier utifrån det neurotypiska barnet 

samt en sammanfattning av tidigare forskning. 

4.1 Studier ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
I Therrien och Lights (2019) studie undersöker de hur turtagningen mellan de 

funktionsvarierade barnen och de neurotypiska barnen sker men även hur 

kommunikationen dem emellan påverkas. Detta undersöks med hjälp av en iPad och 

en särskild utvecklad AKK-app vid namn GoTalk Now. Den appen innehar 

dyadiska funktioner samtidigt som den mäter hur turtagningen sker mellan barnen. 

En del av resultatet framhäver att neurotypiska barn ofta väljer bort barn med 

funktionsvariation som lekkamrat. Det med anledning av att de neurotypiska barnen 

inte har kunskapen om hur de ska kommunicera med de funktionsvarierade då de 

barnen inte i huvudsak använder det verbala språket i sin kommunikation, menar 

forskarna. Tillsammans med iPaden och AKK-appen däremot blir vinsterna för ett 

av de funktionsvarierade barnen stora då appen är behjälplig i turtagandet istället för 

att det endast blir en envägskommunikation som studien annars menar är det som 

sker utan ett gemensamt verktyg. Det neurotypiska barnet kan med hjälp av iPaden 

och AKK-appen besvara det funktionsvarierade barnets initiativ till kommunikation 

och barnen kan då ombesörja sin kommunikation utan ingripande av en vuxen. 

Detta är något både de neurotypiska och funktionsvarierade barnen visar behov av 

då det neurotypiska barnet visar svårigheter i att förstå andra 

kommunikationshjälpmedel. Det i sin tur gör att det neurotypiska barnet väljer andra 

barn som lekkamrat i första hand just för att kommunikationen mellan dem är mer 

jämlik menar Therrien och Light (2019). De andra två funktionsvarierade barnen i 

den nämnda studien är inte vinsterna lika höga vilket forskarna menar kan bero på 

flertalet variabler. Några av de barn som ingick i mätningarna bytte avdelning, 

åldern mellan de deltagande funktionsvarierade barnen, men även utbudet i den 

användande appen kan vara de varierande orsakerna. Resultatet påvisar inte några 

större vinster med denna specifika studie men forskarna påpekar att det krävs längre 

studier med fler deltagare för att få ett mer övergripande resultat. 

 

 

Therrien och Lights (2019) slutsatser belyser svårigheterna med att involvera det 

neurotypiska barnen i interaktionen med barn som använder ett annat 

kommunikationssätt. Det går att utmynna positiva aspekter i involveringen med alla 

barn i användandet av AKK. Dels för att kommunikationen skulle underlättas men 

samtidigt måste en medvetenhet finnas kring andra barriärer som forskarna tar upp. 

Ett exempel på detta är tillgången till material som möjliggör och förenklar att en 

kommunikation mellan de funktionsvarierade och det neurotypiska barnen kan ske. 
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Även om det barn som mer uttalat är i behov av AKK inte alltid ska tillägnas det 

fack där den är i ett behövande tillstånd utan att omgivningen ska göra interaktionen 

mer jämlik mellan barnen. Då till exempel genom att göra materialet för ökad 

interaktion mer tillgänglig för alla barn då forskarna upplever att motsatsen leder till 

en utökad ojämlikhet mellan barnen. Det i sin tur utgör mer skada än nytta för 

vänskapsbildningen i barngruppen, avslutar forskarna. 

 

Just att möjliggöra kommunikation mellan olika parter antingen verbalt eller med 

hjälp av ett eller flera AKK-verktyg behandlar även Andersson (2002) i sin studie. 

Skillnaden mellan studierna är att Therrien och Light (2019) har med både 

funktionsvarierade och neurotypiska barn i sin forskning. Andersson (2002) däremot 

fokuserar på att beskriva och tolka den kommunikation som sker mellan barn och 

vuxna men då inom särskolans obligatoriska undervisningsformer. Detta innebär att 

enbart funktionsvarierade barn ingår i hennes forskning. Forskaren beskriver även 

kommunikation som inte enbart sker verbalt utan även med hjälp utav till exempel 

teckenspråk, TAKK eller GAKK. Studien syftar även till att beskriva möjligheter 

och hinder som kan uppkomma i den kommunikativa processen. 

Resultatet av studien är omfattande då fler metoder används för att bredda 

förståelsen kring hur kommunikation förstås utifrån forskarens syfte. Det 

framkommer hur värdefull miljön är för att öka chanserna till kommunikation men 

även hur omgivningen ger respons när barnet tar initiativ till kommunikation. 

Resultatet visar även att det finns en avsaknad av kunskap kring individens enskilda 

språkliga förmåga. Kommunikationen når därför inte sin fulla potential då läraren 

har en mer övergripande bild över de barn som vistas i klassrummet.  

 

Vidare visar Anderssons (2002) resultat att många barn klarar av att kommunicera 

mer än vad lärarna ger möjlighet till. Det kan bero på att lärarna fokuserar på ett mer 

vuxencentrerat samtal och barnen når då inte sin fulla potential. Däremot visar 

resultaten även att vissa barn gynnas av den vuxencentrerade kommunikationen 

vilket då påvisar den komplexa situation lärare befinner sig i när de ska 

kommunicera med eleverna menar forskaren. Det betonas även att barn på särskolan 

med olika språkliga funktionshinder fråntas en likvärdig skola då barnen inte ges 

samma språkliga förutsättningar som i en skola där neurotypiska barn är 

överrepresenterade. Detta gör att barns delaktigheter minskar i och med hur de 

vuxna väljer att kommunicera med barnen. 

 

Både Anderssons (2002) och Ahlströms (2000) studie fokuserar på 

kommunikationen mellan lärare och barn då ur ett specialpedagogiskt syfte då 

barnen i deras studier i olika utsträckningar främst använder sig utav AKK. 

Ahlströms (2000) syfte med sin studie är att beskriva den kommunikativt-språkliga 

och sociala situation för ett antal hörselskadade barn i samspel med andra 

hörselskadade eller döva barn. Syftet är även att beskriva samspelet mellan de 

barnen och hörande, hörselskadade eller döv personal i förskolemiljö. En del av 

resultatet i avhandlingen visar två olika kommunikationsstilar. Barncentrerad 

kommunikation och vuxencentrerad kommunikation. Den sistnämnde hänvisar till 

en kommunikation där den vuxne styr vilket ges till uttryck när den vuxne ställer en 

fråga och förväntar sig ett förutbestämt svar. Barnet får då inte vidareutveckla sitt 

svar utan den vuxne styr kommunikationen åt det håll denne vill. Detta visar sig i 

olika aktiviteter men framför allt i samlingar där den vuxne har kontrollen. När den 
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barncentrerade kommunikationen står i fokus tillåts barnet att utveckla sina svar, att 

föra samtal kring ett närliggande ämne. Barnet får följdfrågor som vidgar olika 

perspektiv och fler barn har möjlighet att utveckla konversationen. Det 

barncentrerade samtalen sker oftast i en gemensam referensram byggd på barnens 

initiativ och tillkortakommanden. Vidare visar även Ahlströms (2000) resultat att en 

mer barncentrerad kommunikationsstil gör att barnen använder sig av mer verbala 

uttryck när de får tillåtelse att utvidga sina svar än när kommunikationen är 

vuxenstyrd. Barnen använder sig av fler dialogturer än om de korrigeras i sitt sätt att 

uttrycka sig. Vidare visar forskarens resultat att där den vuxnes egna kunskaper i 

teckenspråk brister blir kommunikationen mer vuxenstyrd då den vuxna har 

kontrollen att tolka barnens utsagor. Det visar sig att vuxna inte alltid förstår barnen 

på grund av bristfälliga kunskaper på barnets valda kommunikationssätt. Eventuella 

missförstånd klaras däremot ut tack vare de barn som är i rummet. De barnen tolkar 

då åt det barn som först samspelade med den vuxne genom att förmedla det som 

menas eller vill sägas. Detta för att barnen mer förstår varandras 

kommunikationssätt. 

 

Ytterligare ett resultat som Ahlström (2002) lyfter är hur de vuxna rättar barnen, 

hjälper dem att teckna i samspelet med andra barn. Detta trots att barnet inte yttrar 

eller kroppsligt visar sig behöva hjälp. Det beteendet menar forskaren även är en 

vuxenstyrd kommunikation. Barnet behov sätts i andra hand. Resultatet visar också 

att den vuxenstyrda kommunikationen sker i högre grad med vissa barn än med 

andra. De barn som den vuxna anser kunna föra sig verbalt lämnas till att klara sin 

kommunikation på egen hand i samspelet med andra. Detta på grund av att den 

vuxne tillskriver barnet en större förmåga att även höra och uppfatta ljud trots 

vetskapen om att barnet har en hörselnedsättning. Det stöd barnet då behöver från 

den vuxne i samspelet med andra uteblir. 

 

Ahlströms (2000) slutsatser är bland annat att samspel inte bara ska vara ömsesidig 

för att vara utvecklande, den ska också vara jämlik i den mening att det inte enbart 

är barnet som lär av den vuxne utan även den vuxne som kan lära av barnet. Det 

kräver en mer barncentrerad kommunikation vilket i avhandlingen är i minoritet. 

Andra slutsatser är även att barns språkliga förmåga utvecklas mer under den 

barncentrerade kommunikationen. Det tack vare att barnet tillåts att föra längre 

dialoger men även att samtala med fler än den vuxne. Forskaren poängterar även att 

det inte går att dra en sådan stor slutsats som att en eliminering av de vuxenstyrda 

samtalen skulle gynna språkutvecklingen mest. Detta på grund av att förhållanden 

och faktorer som bidrar eller gynnar barns utveckling är allt för komplexa för ett 

sådant enkelt konstaterande. Däremot drar Ahlström (2000) slutsatsen av sina 

resultat att det är i olika naturliga samspelssituationer mellan barn och vuxna men 

även mellan barn och barn som tillägnandet av språklig kunskap sker. Och att en 

vuxenstyrd kommunikationsstil här inte gynnar språkutveckling. 

 

Om lärare ser till barns förmåga att kommunicera finns det kunskap att vinna vilket 

Solomon-Rice and Soto (2014) hänvisar till i sin studie. Där ges barnen möjlighet 

att kommunicera på sitt valda kommunikationssätt där forskaren utmanar och följer 

barnet istället för att inta undervisning som är vuxencentrerad. Detta sker till störst 

del i samspelet tillsammans med de barn som benämns i Ahlströms (2000) studie. 
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Solomon- Rice och Sotos (2014) studie görs tillsammans med tre barn mellan två 

och tre år som inte verbalt producerar ord men som via kroppsspråk, teckenspråk 

eller andra AKK-hjälpmedel börjar lära sig kommunicera med omgivningen. 

Resultaten för två av de tre barnen visar att de ord som bearbetas förstås i sin helhet 

upp till 90 procent. Det tredje barnet har en bredare funktionsvariation vilket 

forskarna är medvetna om och har därför vidtagit vissa åtgärder som till exempel 

färre presenterade ord men ändå uppstår en variabel för det tredje barnet mellan 0 

till 80 procent. En sådan stor variabel kan dels bero på att barnet inte tar till sig de 

ord forskarna presenterar men även för att barnet inte deltar i stora delar av 

undersökningen på grund av sjukhusvistelser. Barnet presterar trots det i åtanke inte 

i enlighet med forskarnas förväntan. Metoderna de använder fokuserar inte på att 

barnen ska lära sig att verbalt producera orden utan mer hur väl de visar att de 

förstår de utvalda orden med hjälp utav olika kommunikativa hjälpmedel. Sådana 

hjälpmedel var till exempel kommunikationskort, enklare teknologiska 

kommunikations adaptrar. Vilka kan specificeras till pekskärmar med de utvalda 

orden där en motpart frågar förutbestämda frågor och barnet svarar med hjälp av 

teknologin. Detta som ett sätt att visa att barnet har uppfattar och förstår orden. De 

arbetar igenom de olika metoderna vid olika tillfällen och börjar inte med ett steg 

förrän de är färdiga med ett annat. Därför kan forskarna jämföra metoderna mot 

varandra. Andra metoden är färdigställda aktiviteter där syftet är att se om barnet 

kan applicera de inlärda orden i ett annat koncept som till exempel att själva 

använda sig av ordet på sitt valda kommunikationssätt. Även här visar två av barnen 

att det tar till sig de nya orden och som dessutom, tack vare de olika 

kommunikationssätten, även kan använda orden långt efter studiens genomförande. 

Forskarna bearbetar orden igen tillsammans med barnen efter två, fyra och åtta 

veckor med positiva resultat.  

 

Solomon-Rice och Sotos (2014) slutsatser är att de två undersökningsmetoder 

studien omfattas av underlättar produktionen av nya ord med små barn som 

använder AKK. Mer specifikt visade resultaten att träning med både fokuserad 

stimulering samt förstärkt input kan resultera i ett större ordförråd. Särskilt med de 

yngre barn som är aktiva i aktiviteter med selektiv och varaktig uppmärksamhet. 

Dock är dessa metoder inte lika genomförbara med små barn med en mer betydande 

funktionsvariation. Forskarna menar även att barn där det är en kognitiv 

funktionsnedsättning, försenade språkkunskaper och/eller kortare 

uppmärksamhetsförmåga behöver ytterligare stöd i inlärningen för att deltagandet 

ska bli mer autentisk. Detta kan uppnås genom både snabba och längre sessioner 

och att barnen ingår i forskningen en längre tid än de veckor som presenteras i 

Solomon- Rice och Sotos (2014) studie. 

4.2 Studier utifrån det neurotypiska barnet 
Marshall och Hobsbaum (2015) studie utförs i Storbritannien och har syftet att se 

hur den engelska ordförståelsen utvecklades hos barn med engelska som andra språk 

tillsammans med den engelska motsvarigheten till tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK). I studien benämns det som sign-supported 

english (SSE). Studien varade under sex månader och 104 barn i åldrarna fyra till 

fem år, fördelat på två skolor, deltog. Ena skolan använde SSE medan den andra 
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skolan inte gjorde det. 66 av barnen hade engelska som andraspråk. På den ena 

skolan arbetar de med ordförståelse enbart genom att verbalt bearbeta orden. På den 

andra skolan använder de även SSE till det verbala uttalet för att forskarna enklare 

ska kunna bedöma om användandet av SSE har en positiv inverkan på inlärningen 

hos barnen med engelska som andraspråk. 

 

Resultatet i Marshall och Hobsbaums (2015) studie visar inga märkbara skillnader 

mellan skolorna. Barnen på SSE-Skolan lär sig och förstår lika många ord som 

barnen på jämförelseskolan vid de två testerna som utförs. Ena testet tar de i början 

på termin ett och den andra vid början på termin tre. Forskarna ser i sina 

observationer hur lärarna vid jämförelseskolan använder sig av ett rikligt 

kroppsspråk med en mängd olika naturliga gester vilket kan ha en inverkan på de 

eventuella positiva fördelarna med användningen av SSE för de barn med engelska 

som andraspråk. Forskarna påpekar också att lärarna som använder sig av SSE är 

inriktade på att gestikulera på det förutbestämda sättet. På grund av detta uteblir de 

naturliga gesterna i större utsträckning. Detta gör att det inte går att entydigt säga 

vilken av metoderna som gynnar de flerspråkiga barnen bäst och att ytterligare 

forskning på ämnet krävs. 

 

En liknande undersökning gör Kapalková, Polišenská och Süssová (2016) men de 

jämför i sin studie hur tecken från det slovakiska teckenspråket (fortsättningsvis 

kallat för tecken) och bilder har för påverkan på barns ordinlärning över en längre 

tid (direkt efter sessionen, efter två veckor eller efter sex veckor). Dessutom jämför 

de om en viss metod är mer framgångsrik än den andra. Det är 18 barn som deltar i 

studien och samtliga är mellan två och tre år. Inga andra bekymmer kring barnens 

utveckling framkom under de tester som gjordes inför studien. Barnen delas in i 

likvärdiga grupper om två på så vis att inga utvecklingsskillnader förelåg inom 

grupperna inför testerna utan de ansågs vara jämbördiga. Grupperna namnges till 

bildgruppen respektive teckengruppen för att enklare få svar på sin ena syftesfråga 

vilken är om någon metod företrädesvis är bättre än den andra. Det blev 15 stycken 

20 minuters sessioner totalt för varje grupp. Där orden behandlas både verbalt och 

med bild kontra tecken. De presenterar inte bara ett ord följt av en bild/ett tecken 

utan i båda grupperna gör det en tillhörande aktivitet för att bibehålla barnens 

intresse för sessionen. I bildgruppen får de t.ex. sax, lim, papper och kritor att 

tillhandahålla och forskaren gör då en aktivitet där denne upprepar ordet genom de 

20 minutrarna aktiviteten varar. Samtidigt som teckengruppen gör tecknet för det 

ord som de arbetar med just då. Om de efter avslutad session kan upprepa både 

ordet och tecknet får de en stämpel vilket även barnen i bildgruppen får i ett led att 

hålla barnen motiverade till att fortsätta alla sessioner. 

 

Resultatet i Kapalková, Polišenská och Süssovás (2016) studie visar att barnen i 

båda grupperna producerar flest nya ord direkt efter sessionen. Resultatet mellan 

första och sista sessionen visar på stora skillnader både mellan grupperna och i 

antalet ord de slutligen kan återge. I sluttestet visar det sig att teckengruppen 

återproducerar 8.04 ord medan bildgruppen producerar 6.44 ord. Forskarna 

diskuterar resultatet och menar att deras resultat styrks av forskningen de har tagit 

del av om att teckenspråk ligger nära det verbala språket och därför kan det läras 

mer frekvent än endast det verbala eller i detta fall även orden i bilder. En forskning 
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som författarna tagit del av påvisar att tecken snarare försämrar ordinlärningen än 

förbättrar den vilket Kapalková, Polišenská och Süssovás (2016) med sin studie 

visar motsatsen på. Författarna menar då att åldern kan ha en stor påverkan då 

barnen i den forskning där barnen skulle hämmas av användandet av verbala ord 

tillsammans med tecken endast var 15 månader gamla. De menar att eftersom 

barnen i deras studie är äldre därför kan ha enklare att ta till sig mer information i 

samband med att nya ord ska läras. Det kan vara en av anledningarna till att 

resultaten skiljer sig åt. 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
I forskningen framgår det hur komplex kommunikationen är både i 

undervisningssituationer men även i hur barn bäst utvecklar en ordförståelse utifrån 

sin egen förmåga. Detta med hjälp utav olika alternativa och kommunikativa 

hjälpverktyg för att tydliggöra kommunikationen. Däremot visar forskningen även 

att AKK som metod inte alltid förenklar kommunikationen då både neurotypiska 

barn och de funktionsvarierade hindras att använda sina andra språkliga förmågor. 

Detta som en konsekvens av lärarens förhållningssätt gällande AKK. Antingen är 

läraren lyhörd och lyssnar in barnet oavsett hur denne kommunicerar. Eller så tar 

läraren egna slutsatser och kommunikationen blir mer vuxenstyrd. Detta visar 

flertalet av studierna även om det vuxenstyrda inte är i fokus. Forskningen visar 

även ett blandat resultat gällande användandet av TAKK. I ena studien lärs ord mer 

frekvent med hjälp utav tecken i jämförelse med bildstöd. Samtidigt som en 

forskning påvisar att flerspråkiga barn inte märkbart lär sig fler ord med hjälp av 

tecken utan ordförståelsen ter sig lika för alla. En intressant aspekt som tas upp är 

även hur lärarnas egna gester försvinner då de fokuserar på att teckna samtidigt som 

det verbala uttrycks. 
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5 Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer att analysera vår data är utifrån de perspektiv som redovisas här nedan, 

dessa är barns perspektiv och barnperspektiv. Dessa perspektiv kombineras med två 

analysbegrepp som via vår tidigare forskning går att koppla ihop med de nämnda 

perspektiven. Dessa analysbegrepp är vuxencentrerad kommunikation och 

barncentrerad kommunikation. 

5.1 Barns perspektiv 
Vår data kommer att analyseras utifrån barns perspektiv. När någonting är sett ur ett 

barns perspektiv handlar det om att det som sägs, sägs med barnens egna röster 

utifrån deras egna perspektiv, det är alltså det barnen tycker eller känner som 

kommer fram. Detta är till skillnad från barnperspektiv, som anses vara vuxnas 

tolkning av barns beteende eller berättelser som sedan tolkas och presenteras (Lutz, 

2016). 

 

Eva Johansson (2003) skriver, för att kunna ta sig an ett barns perspektiv måste 

forskaren försöka förstå och sätta sig in i ett barns livsvärld. Enligt Pramling och 

Sheridan (2003) är det viktigt att denna förståelse uppstår för barns livsvärld är 

någonting vuxna bör sträva efter för att kunna förstå barn och hur de verkligen ser 

saker och ting. Att anta ett barns perspektiv sker genom att skapa utrymme för och 

lyssna på barnen, men framförallt handlar det om att få barnen att förmedla sina 

erfarenheter, tankar, åsikter och känslor. Om detta sker och pedagogerna når och 

förstår barns perspektiv så kommer chansen att inflytande ges och att delaktighet 

skapas (Bergnehr, 2019). 

5.2 Barnperspektiv 
Arnér (2015) skriver om vikten av att ha ett vidgat perspektiv för att således göra ett 

försök till att förstå den andras situation även om uppfattningen aldrig kan bli 

autentisk. Att inta ett barnperspektiv menar författaren kan innebära att du vill 

förändra miljön i största möjliga mån för att material eller dylikt ska vara 

tillgängligt för barn. På det sättet tillåter den vuxne barn att få ta plats och 

möjliggöra utrymme för deras idéer.  

 

Till skillnad från Arnér (2015) beskriver Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) barnperspektiv utifrån lärarens barnsyn och kunskapssyn som förmedlar vad 

det är för barnperspektiv som den enskilde läraren vill förmedla. Antingen är det 

läraren som är den som har befogenhet till att förmedla kunskap och barnen endast 

blir mottagare av den. Eller så intar läraren ett barnperspektiv där kunskapssynen är 

annorlunda där barnen inte endast är mottagare utan även är delaktiga i sin 

undervisning. Detta i tron på att de ser undervisningen ur barnens perspektiv genom 

sitt barnperspektiv.  

 
Bergnehr (2019) skriver att det inte bara handlar om att studera det barn gör eller det 

de säger att de gör, utan det handlar också om att en ska kunna diskutera vad olika 

händelser eller ageranden har för konsekvenser för just barnens liv. Det är genom 

detta ett barns perspektiv går från detta till ett barnperspektiv där de villkor barnen 

faktiskt lever under också analyseras (a.a.). 



 

13(32) 

 

5.3 Vuxencentrerad och barncentrerad kommunikation 
En vuxencentrerad kommunikation menar både Ahlström (2000) och Andersson 

(2002) är när den vuxne bestämmer vad som ska kommuniceras och hur. Barnen 

tillåts inte att utvidga sina svar på den fråga som ställs av vuxna. Detta visar den 

vuxna genom att gå vidare med kommunikationen åt det håll denne önskar.  

 

Andersson (2002) beskriver också att kommunikationen är vuxencentrerad när den 

vuxne talar i barnets ställe istället för att förvissa sig om barnets språkliga förmåga. 

Detta på grund av den vuxnes bristande kunskaper kring de individuella 

skillnaderna som finns bland barnen. Ahlström (2002) påtalar att något liknande 

händer då barn samspelar med varandra och den vuxne fyller i där denne tycker att 

det behövs trots att barnet inte initierat att kommunikationsstöd är önskvärt. 

 

En barncentrerad kommunikation är däremot när barn är mer delaktiga i 

konversationen och de ges större utrymme att vidareutveckla kommunikationen utan 

att bli avbruten av den vuxne menar Ahlström (2000). Forskaren menar även att det 

finns en gemensam referensram som både barn och vuxna kan förhålla sig till och 

utvidga innehållet i den genom delaktighet tillsammans med barnen. Detta utan att 

den vuxne tar över hur innehållet i referensramen ska fokuseras. Barnet tillåts även 

att lämna den gemensamma referensramen en kort stund då den barncentrerade 

kommunikationen helt utgår utifrån barnets initiativ (a.a.) 
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6 Metod 

Det empiriska material som denna uppsats bygger på är observationer och 

ljudupptagning från intervjuer/barnsamtal. I ett första skede observerades miljön och 

därefter inleds intervju med förskollärare för att sedan följas av samtal med barn. 

Dessa situationer kommer att beskrivas närmare i kommande stycken. 

6.1 Metodval 

Det här arbetet har baserats på en triangulär metod, vilket innebär att mer än en 

metod har använts för att samla in data till arbetet. Det här innebär att 

kombinationen av olika metoder gör att forskaren kan se problemet som forskas 

kring ur fler än en vinkel (Denscombe, 2018). Intervjuer valdes som metod för att 

kunna få svar på våra forskningsfrågor som lyder “Hur uppfattar barn respektive 

förskollärare kommunikation med hjälp av AKK?” och “Vilka likheter och 

skillnader kan identifieras i barnens respektive förskollärarnas uppfattningar?”. 

Intervjuer är bra för att få en detaljerad och djupgående data, forskaren kan även 

välja att direkt följa upp svaren som ges. Detta kan vara bra om barn intervjuas, då 

de kan vara oberäkneliga (Denscombe, 2018). Men för att få en allmän uppfattning 

om hur förskolan arbetade med AKK valdes även, som nämnt ovan, att först 

observera förskolan för att få en överblick av användandet av AKK på 

avdelningarna. Detta för att sedan intervjua förskollärarna om deras syn på 

användandet av den kommunikativa lärmiljön för att koppla detta till studiens 

forskningsfrågor. Som Denscombe (2018) skriver så är en av fördelarna med just 

observationer att få se vad människor faktiskt gör, till skillnad från vad de säger att 

de gör. 

Med tanke på syftet för detta arbete beslutades det att de metoder som skulle 

användas var observationer, intervjuer med förskollärare och även intervjuer med 

barn. Detta då dessa metoder passade bäst för att kunna besvara syftet. Enligt 

Denscombe (2018) är både observationer och intervjuer metoder för att kunna samla 

in data inom kvalitativ forskning och det centrala inom just kvalitativ forskning är 

bilder och ord. Med ord menas både talade men också nedskrivna ord som forskaren 

får fram genom till exempel intervjuer, observationer och transkriptioner. Under en 

kvalitativ studie befinner sig människorna som observeras eller intervjuas i sin 

naturliga miljö och forskaren placerar sig själv i den miljö och sociala kontext som 

ska undersökas eller observeras. Det är forskarens roll att både observera 

människorna i deras naturliga miljö samtidigt som denne ska tolka det som 

observerats (Denscombe, 2018). Kvalitativ forskning är vad som benämns som 

kontextbunden och forskaren måste försöka förstå värderingar, beteenden och 

händelser kopplat till den aktuella kontexten. Detta gör att forskaren kommer 

närmre deltagarnas perspektiv och synsätt vilket är viktigt då det ju är det som är i 

fokus under en kvalitativ studie (Denscombe, 2018). 

6.2 Deltagande observationer 
Den sorts observation som användes kallas deltagande observationer. Den här 

sortens observationer är en diskret datainsamlingsmetod som används för att samla 

information om övertygelser, kulturer eller livsstilar genom att skugga antingen 
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grupper eller personer i sin naturliga miljö. Som observatör finns det olika sätt 

forskaren kan agera för att observera sitt objekt. Ett alternativ är att vara deltagande 

som observatör, alltså att forskaren hela tiden är närvarande i den naturliga sociala 

miljön som är menad att observeras. Detta var även det sätt att observera som valdes 

för denna studie. Forskaren är också öppen med att förklara sitt syfte med sitt besök 

och presenterar sig själv samt förklarar varför forskaren är på plats i gruppen eller i 

miljön. Dessutom poängterar forskaren att denne deltar i en lägre utsträckning i det 

som händer men är inte och bör inte ses som en i gruppen. Med denna sorts 

observation till skillnad från systematisk observation är att med en deltagande 

observationen produceras kvalitativa data. Det fokuseras även mycket på den 

faktiska meningen med en handling eller ett skeende istället för bara en direkt 

observation på en handling eller ett beteende (Denscombe, 2018). På förskolorna 

där intervjuerna gjordes, gjordes även observationer som antecknades med penna 

och papper. Detta för att det skulle finnas mer data att analysera resultaten med. 

Observationer valdes då det eftersöktes större förståelse för det som sades under 

intervjuerna. En guidad tur på förskolan i fråga samt observationerna utfördes innan 

intervjuerna för att kunna få en överblick av hur förskolan ser ut i vardagen. 

Observationerna gjordes på två olika förskolor, dessa har vi givit de fiktiva namnen 

Getingens förskola och Humlans förskola. På Humlans förskola höll förskolläraren i 

den guidade turen medan det på Getingens förskola var barnen som tog hand om 

det. Intervjuerna hölls sedan i ett avlägset rum borta från den aktiva verksamheten. 

6.3 Semistrukturerade intervjuer 
Den andra metoden som valdes för att göra undersökningen var semistrukturerad 

intervju. Intervjuerna gjordes med både förskollärare samt med barn. Det gjordes 

två separata intervjuer på varje förskola, där den ena intervjun bestod av en 

förskollärare som respondent och den andra intervjun bestod av två barn som 

respondenter. Denscombe (2018) skriver att intervjuer delas upp beroende på hur de 

struktureras och en semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en rad 

specifika frågor eller områden som denne ska använda sig utav under intervjuns 

gång. Detta innebär att forskaren är väldigt flexibel under intervjuns gång och kan 

spela mer på svaren som ges under intervjun och kan ändra ordningsföljden på 

frågorna utefter vad som känns rätt för tillfället i samtalet. Dessutom är frågorna 

eller områdena inte är skrivna i sten utan forskaren kan ändra och utveckla dessa 

under samtalets gång beroende på vilka svar som ges. Detta kan, som nämnt ovan 

skapa nya frågor i form av följdfrågor på ett visst svar, men även helt nya frågor kan 

skapas. En viktig del när det kommer till den här sortens intervjuer menar 

Denscombe (2018) är att personen som blir intervjuad lämnas utrymme för att 

kunna uttrycka allt denne har att säga. Det är också viktigt att personen får utveckla 

det hen säger eller sina tankar om det ämne forskaren ställer frågor kring. Den 

vanligaste sortens intervju är vad som kallas för en personlig intervju, detta innebär 

att det är ett möte och ett samtal mellan forskare och informant. Det är en 

intervjustil som kräver väldigt lite av forskaren vilken gör den simpel att genomföra 

och fördelen är att forskaren endast har en persons svar, åsikter och tankar att tolka, 

förstå, sätta sig in i och transkribera. Detsamma gäller även senare vid analysen av 

den givna datan (Denscombe, 2018). Vid intervjuerna gjordes valet att spela in 

ljudet utav dem samt observera och anteckna sådant som hände som inte kom med 
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ljudmässigt. Alltså om någon gjorde en gest eller hade ett specifikt kroppsspråk 

under intervjuns gång. Detta för att kunna ha med det som inte syns under 

ljudupptagningarna i transkriptionerna, vilket bidrog med att så lite information som 

möjligt inte förbisågs. 

6.4 Val av förskolor 
När förskolor valdes för undersökningen gjordes ett subjektivt urval. Enligt 

Denscombe (2018) innebär detta att forskaren gör sitt val av informanter medvetet 

utifrån deras specifika egenskaper eller kunskaper. Dessa är kopplade till det ämne 

eller område som tillhör ens undersökning. När en forskare gör ett subjektivt urval 

av informanter så fokuserar forskaren på en mindre grupp människor, men tack vare 

deras kunskap kring ett visst ämne så kan dessa ge en djupare och bredare vidd på 

datan som samlas in. Det här innebär att forskaren behöver ha någorlunda kunskap 

om de människor hen överväger att intervjua för att veta om de passar in eller inte 

(Denscombe, 2018). Med tanke på detta och för att få så trovärdiga data som 

möjligt, valdes det i denna studie att endast intervjua förskollärare som fått 

utbildning inom AKK samt som arbetar aktivt med AKK inom verksamheten i 

dagsläget. Barnen som intervjuades är barn som går på samma två förskolor som de 

förskollärare vi intervjuade arbetar på. För att det skulle bli så utförliga svar som 

möjligt under intervjuerna gjordes valet att det var de äldsta barnen på förskolorna 

som skulle medverka. Två av barnen var fem år medan de andra två var fyra år 

gamla. Denscombe (2018) skriver att det ofta finns bekvämlighet bakom de val som 

en forskare gör inför sina undersökningar, vilket kan bero på att forskaren har 

bestämmelser att förhålla sig till eller en budget som inte får överskridas. Valen för 

denna studie gjordes, inte beroende av budget eller bestämmelser, utan med tanke på 

geografisk tillgänglighet. Rektorerna som kontaktades var 22 till antalet och 

därigenom kontaktades de förskolor rektorerna ansvarade för och som hade bäst 

geografisk tillgänglighet. Detta berodde till viss del på bekvämlighet, men främst 

för att kunna effektivisera arbetet. 

6.5 Bearbetning av data 

Denscombe (2018) skriver att inspelningar är viktiga vid en intervju för att kunna 

göra korrekta transkriberingar över samtalen och sedan föra analyser och 

kategorisera vad som sagts. När forskaren gör transkriberingar blir det enklare att 

hitta likheter eller skillnader i de svar denne fått in under intervjuerna och då blir det 

också enklare att kunna skapa kategorier och placera svaren därefter. Denscombe 

(2018) skriver om att det finns olika sätt att transkribera, ibland kan det räcka att en 

del av intervjun transkriberas, men om forskaren, som i denna studies fall, söker mer 

djupgående svar, bör denne transkribera hela intervjun. Detta var vad som gjordes i 

denna studie, de fyra intervjuernas ljudinspelningar transkriberades ordagrant för att 

minimera risken att gå miste om viktig information. Transkriberingarna och de 

andra anteckningarna från intervjutillfällena placerades i ett dokument och sedan 

började analyseringen av materialet. Transkriberingarna delades upp i vuxenintervju 

och barnintervju där de analyserades var för sig. Intervjuerna bestod av två 

barnintervjuer där två barn per intervju närvarade och två vuxenintervjuer med en 

förskollärare per intervjutillfälle. Till att börja med undersöktes det vad det fanns för 
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likheter eller skillnader i de svar som genererats i intervjuerna gällande de olika 

frågorna som ställts men också mellan de andra anteckningarna som gjorts vid 

besöket på de två förskolorna. I denna studie gjordes just fyra intervjuer då det 

endast var de förskolorna som uttryckte att de kunde delta i studien men också för 

att detta skulle vara en utmanande och tidskrävande del i arbetet.  
 

6.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2017) etiska principer innefattar fyra huvudprinciper som alla 

tagits hänsyn till i denna studie.  

Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska informera alla som på något sätt 

deltar i undersökningen om vilka villkor som gäller för just deras deltagande. De 

informeras även om att deras deltagande är helt frivilligt och att de alltid, när som 

helst under arbetets gång kan avbryta (Vetenskapsrådets, 2017). Detta tillgodosetts 

genom att en samtyckesblankett till alla rektorer, deltagande och de minderåriga 

deltagarnas vårdnadshavare där de kunnat läsa exakt vad arbetet innefattar och all 

information som nämns här ovan samt vad syftet med undersökning var och vilka 

forskarna var.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste invänta samtycke från alla deltagare 

innan hen kan använda någon sorts information gällande denne i sin undersökning 

(Vetenskapsrådets, 2017). Detta har tillgodosetts genom att det, som nämnt ovan, 

skickats ut samtyckesblanketter både till förskollärarna som intervjuades samt till 

vårdnadshavare för de barn som blev intervjuade.  

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare måste kunna lova alla inblandade 

i undersökningen största möjliga konfidentialitet. All sorts information som kan 

berätta vilka som deltagit ska hållas på ett ställe där ingen obehörig kan komma åt 

denna information (Vetenskapsrådets, 2017). Denna princip har tillgodosetts på så 

sätt att endast forskarna har tillgång till de samtyckesblanketter som skrivits under 

och de finns på ett ställe ingen annan kan komma åt. Alla namn har bytts ut på 

samtliga förskollärare, barn och förskolor som medverkar i undersökningen. De 

fiktiva namn som istället använts genom alla transkriberingar var Pelle, Oscar, Dina, 

Berta, Maja och Hanna samt de fiktiva förskolenamnen Humlan och Getingen.  

Nyttjandekravet innebär att all data och alla uppgifter som forskare samlar in under 

undersökningens gång endast kommer användas till undersökningen och absolut 

ingenting annat (Vetenskapsrådets, 2017). Detta har vi tillgodosett genom att endast 

använda datan och uppgifterna till den här undersökningen och sedan har all data 

och alla uppgifter raderats. 

6.7 Metoddiskussion 

Som nämnt ovan har detta arbete utförts med intervju som metod men också 

observationer, detta innebär studien utgått ifrån en triangulär metod. Detta valdes 

för att det skulle bli så djup och täckande data som möjligt för att 

forskningsfrågorna skulle kunna besvaras. Detta innebar att data från 

observationerna kunde förenas med data från de fyra intervjuerna och då generera 
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en djupare och bredare förståelse för det som sagts. Datan jämfördes också för att se 

om intervjusvaren kunde speglas i den observerade miljön på förskolan. Det 

forskaren ska tänka på under forskning är att det alltid finns både för och nackdelar 

med alla metoder denne använder sig utav. När det kommer till observationer, vilket 

var den första metoden som användes i denna undersökning, kan det handla om hur 

pålitlig den insamlade datan faktiskt är (Denscombe, 2018). En del som kan påverka 

datan är forskarens minne av situationen och vad som hände. Om forskaren får ett 

minne från observationen fel så blir datan mindre pålitlig. En annan risk med 

observationer är när du som forskare går omkring på till exempel en förskola och 

observerar vad som händer kan egna värderingar eller tolkningar spela en stor roll 

på hur pålitlig datan är. Den sortens observation som användes i denna 

undersökning heter deltagande observation vilket gör att forskaren befinner sig i 

verksamheten och färgas av det den ser eller är med om i kombination med egna 

erfarenheter och tolkningar. Detta kan påverka hur datan behandlas vid 

dokumenteringen (Denscombe, 2018). Det fanns medvetenhet kring riskerna med de 

olika metodval som gjordes inför undersökningen. För att göra den mer pålitlig 

diskuterades det mycket om forskaren och hur denne bör hålla sig objektiv. Detta 

gjordes genom att tidigare erfarenheter inom ämnet bortses i ett försök att se 

förskolan i fråga med ofärgade ögon. Detta går inte att göra fullt ut, men är av stor 

vikt att vara medveten om under hela observationen för att göra den så pålitlig som 

möjligt. För att motverka det faktum att observationer kan kommas ihåg felaktigt av 

en forskare så dokumenterades allt som var av intresse under observationerna så att 

så lite som möjligt skulle glömmas eller minnas fel. Direkt när observationerna var 

över lämnades förskolan och diskussion och analys av vad som just observerats eller 

samtalats omkring påbörjades. Detta för att inte bli av med de färska minnena av 

vad som precis hänt. Denscombe (2018) nämner att det finns viss risk att människor 

som blir observerade kan börja bete sig annorlunda då de vet att de blir observerade. 

Då syftet var att observera miljön på förskolan samt barnens sätt att agera med 

miljön så ombads förskollärarna att inte närvara under intervjun. Det med anledning 

av att de inte skulle kunna påverka vad barnen gjorde eller hur de agerade med den 

AKK som fanns i miljön, så att våra observationer blev ärliga och så nära 

verkligheten som möjligt. 

När det kommer till intervjuer säger Denscombe (2018) att en av riskerna som finns 

med metoden är att forskaren inte kan vara helt säker på att de svar och den data 

som denne får in är helt trovärdig. Detta då det är individer och deras åsikter, tankar 

och erfarenheter som speglar de svar forskaren får, vilket innebär att risken för att 

datan inte stämmer alltid finns närvarande. Sedan gjordes intervjuerna i denna studie 

en och en med de vuxna, alltså vad som kallas personliga intervjuer. En nackdel 

med detta är att det endast är en person och dennes åsikter som kommer fram 

(Denscombe, 2018). Frågorna under intervjun var baserade på vad den enskilda 

personen tycker om det ämne undersöktes. Därför ansågs det att en gruppintervju 

inte hade passat lika bra för det syfte som åligger undersökningen. Detta för att de 

intervjuade kan påverkas av varandras svar och när andra människor närvarar 

ansågs risken var högre att svaren inte skulle vara helt sanningsenliga. Med barnen 

som intervjuades gjordes dessa intervjuer två och två för att undvika att barnen 

skulle känna att sig överväldigade. Detta för att de vuxna i rummet var till antalet 

fler än dem och att de eventuellt skulle känna sig hotade och av den anledningen 

inte skulle öppna upp och prata lika fritt. Av anledning att det söktes breda och mer 
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ingående svar av respondenterna så var därför inte heller enkäter någonting som 

tycktes passade in på syfte då enkäter inte kunnat generera följdfrågor som för 

denna studie var väldigt viktiga. 

Ett sätt som hade kunnat utöka validiteten på studien var att få komma till fler 

förskolor för att få observera och intervjua förskollärare och barn där. Men som 

verkligheten ser ut idag är det inte många förskolor som har tid att engagera sig så 

som de egentligen hade velat. Rektorerna som kontaktades var 22 till antalet och 

gavs en förfrågan om det gick att besöka deras förskolor under de premisser som 

förelåg studien. Det var endast två av dessa som hade möjligheten att ta emot besök 

även om fler gärna ville delta men tyvärr inte hade tiden till det åtagandet. 

Vid intervjuerna med barnen fanns en plan att göra dessa intervjuer på en avskild 

plats där inga andra barn eller vuxna närvarade samt en plats barnen var vana vid så 

att platsen i sig inte skulle ta barnens fokus. Dock var detta inte möjligt då den ena 

förskolan inte hade utrymme för det då resten av verksamheten utnyttjades till annat 

vid besöket. De intervjuerna genomfördes därför i personalens arbetsrum. På den 

andra förskolan ville förskolläraren gärna placera barnen vid intervjun i ett stort rum 

där även hon närvarade i bakgrunden. I efterhand skulle det varit att föredra att 

utföra samtalen på en plats som känns mer avslappnad och neutral för barnen då 

dessa yttre faktorer kan ha haft påverkan på barnens svar eller sätt att svara. 
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7 Resultat och analys 

Här nedan redovisas de resultat som analyserna har skapat, resultatet presenteras i 

två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Huvudkategorierna är barn 

och förskollärares uppfattningar om AKK samt identifierade likheter och skillnader, 

med en efterföljande resultatsammanfattning. 

7.1 Barn och förskollärares uppfattningar om AKK 

Barn och förskollärares uppfattningar om AKK har kategoriserats och presenteras i 

följande underrubriker: Specialpedagogisk uppfattning samt homogen uppfattning. 

7.1.1 Specialpedagogisk uppfattning 

 
En uppfattning som kom fram från intervjuerna med förskollärarna var att de barn 

som inte verbaliserat sina känslouttryck istället visade ett utåtagerande beteende 

riktat mot barn och vuxna. Hon menade att deras arbetssätt med AKK-hjälpmedlen, 

då särskilt GAKK och tillgängligheten till den i miljön (via uppsatta bilder och 

bildhalsband), har hjälpt de utåtagerande barnen att kommunicera via bilderna 

istället för att agera våldsamt. Hon menade vidare att en fördel med att pedagogerna 

arbetar med AKK tillsammans med alla barn på förskolan gör det mindre utpekande 

för de barn som är i direkt behov av metoderna. Då ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. 

Som ett komplement istället för att slå eller riva (Maja) 

 
Samtidigt var förskollärarna av uppfattningen att flerspråkiga barn blev styrkta i sin 

svenska språkutveckling när orden förstärktes med bilder/tecken. 

Vi har de som är tvåspråkiga där svenskan kanske inte riktigt hänger med där 

är det också jättepositivt att köra tecken (Maja) 

Vidare visar ett resultat från en förskollärare av den specialpedagogiska 

uppfattningen att TAKK främst användes som ett komplement till ett annars 

bristande verbalt språk vid samlingar och i måltidssituationer. Hon menade även att 

barnen hjälptes av att kunna använda sig av tecken då de inte hade språket för att 

kunna uttrycka sig i de olika situationerna. 

[...] en del barn har svårt, och när de är små, att man då kan använda AKK som 

hjälpmedel (Hanna) 

[...] då frågar man, vill du ha lite mjölk [Hanna visade tecken för mjölk] så 

sitter de då, så ja … det blir ju ett sätt för dem att prata även fast de inte kan 

säga mjölk. (Hanna) 

Under intervjun med förskolläraren tryckte hon på att TAKK fungerar bra ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv att använda som språkligt komplement för alla barn 

och inte bara de barn som har behov av AKK på grund av en funktionsvariation. 
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Hon pratade om sin uppfattning om att användandet av TAKK i barngruppen har 

hjälpt barn som är yngre och ännu ej utvecklat ett verbalt språk att göra sig 

förstådda även utan att prata. Hon menade även att hennes uppfattning är att barn 

som kommer till förskolan med ett annat modersmål än svenska har blivit hjälpta av 

TAKK, då de tagit till sig svenskan på ett effektivare sätt. 

 

7.1.2 Homogen uppfattning 

En av förskollärarna såg inga nackdelar med användandet av AKK-hjälpmedlen 

tillsammans med alla barn utan uttryckte det snarare tvärtom.  

Alla barn har nytta utav tecken [...] (Maja). 

Det är ett stöd för alla barn att se hur dan ser ut [...] (Maja). 

Förskolläraren uppfattade användandet av metoderna gynnsamt för alla barn och 

uttryckte att både TAKK och GAKK hjälpte till att förstärka verksamhetens 

intentioner som var att ge barn fler sätt att uttrycka sig på än enbart verbalt. Vidare 

menade hon att barnen gynnades extra mycket av metoderna i den undervisning som 

skedde vid samling samt måltidssituationer. När hennes utsagor analyserades utifrån 

de teoretiska perspektiven som ligger till grund för denna studie, blev det tydligt att 

hon intagit ett barnperspektiv då hon tolkat att alla barn gynnades utav metoderna. 

 

7.2 Identifierade likheter och skillnader  

Identifierade likheter och skillnader presenteras här nedan i två underkategorier: 

Vuxencentrerad kommunikation samt motsägande resultat. 

7.2.1 Vuxencentrerad kommunikation 

Ett resultat som framkom under analysen var hur användandet av TAKK på 

förskolan kan ses ur ett vuxencentrerat perspektiv där den vuxne är den som styr 

kommunikationen.  

De använder inte lika mycket, (tecken) utan det är nästan vi (vuxna) som måste 

dra igång det (Maja). 

När vi samtalar med förskollärarna nämner en av dem flera gånger att barnen inte 

alls tar initiativ till att teckna utan det är enligt hennes uppfattning de vuxna som 

måste dra igång tecknandet, annars blir det inte av. Detta leder till att 

kommunikationen mellan barn och vuxen som sker med hjälp av TAKK är vad som 

kallas för en vuxencentrerad kommunikation. Förskolläraren nämner i intervjun att 

TAKK ofta sker så att den vuxne ställer frågor och barnen svarar på de frågor som 

ställs, om de väljer att svara alls. 

Någonting som styrker denna analys var de observationer som gjordes på förskolan. 

Barnen som var med i miljön gjorde ingen ansats till att teckna om inte en vuxen 
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tecknade till dem först. De gånger barnen tecknade därefter var antingen för att 

härma ett tecken gjort av en vuxen eller att bekräfta en fråga som ställts till dem. 

Hos barnen fanns inga spontana försök att teckna annat än på tilltal.  

 

Under intervjun med barnen på Getingens förskola, tolkades deras uppfattningar om 

TAKK som någonting de ska lära sig. De uttrycker aldrig det som att tecken är 

någonting som är bra, eller ett kommunikativt komplement eller att de på något sätt 

har nytta utav tecken. Detta gör att en kan göra analysen att det är den vuxne som 

har kontrollen över kommunikationen och för kunskapen om vad deras intentioner 

med tecken egentligen var och varför de använde sig utav detta 

kommunikationssätt.  

Tycker ni det är bra att vi använder tecken då? (Forskare ett) 

Jaaaaaa (Berta). 

Såklart! (Dina). 

Är det det? Varför är det bra då? (Forskare ett). 

Eeehh... Så vi vet hur man ska kunna teckna (Dina). 

Användandet av tecken i barngruppen är ej sprunget ur barnens intresse, då barnen 

tydligt uttryckte att de inte tecknar själva, varken på förskolan eller någon 

annanstans. Detta gör att en i analysen kan koppla användandet av TAKK till en 

vuxencentrerad kommunikation, då den enbart sker på den vuxnes initiativ.  

Använder ni tecken hemma? (forskare ett) 

Neeeej (Båda barnen samtidigt) 

Men jag vill inte det! (Berta) 

Ett vidare resultat som framkom i intervjun med en av förskollärarna var att 

användandet av TAKK även här kunde tolkas som starkt vuxencentrerad 

kommunikation.  

Dagarna är ju perfekt, om man frågar vad är det är för dag... mjaa, då vet de 

inte, så visar man tecken på det, ja då vet de ju vilken dag det är, då vet de 

precis, så det är väldigt roligt, de är väldigt duktiga på det (Hanna). 

[...] vi visar barnen vilken deras begynnelsebokstav är och sådär (Hanna). 

Förskolläraren beskriver här i citaten ovan att hon i användandet av TAKK ställer 

en fråga, med ett redan förutbestämt svar till barnen och förväntar sig att de ska följa 

reglerna de vuxna satt i denna konversation. Kontrollen över konversationen tillhör 

förskolläraren då det är denne som bestämt tema på vad som pratas om, vad svaret 

ska vara och vad som är ett intressant och korrekt svar.  
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Ett vidare resultat som framkom under en intervju var om hur förskollärarna 

resonerar om arbetet med GAKK på förskolan. GAKK är på Humlans förskola 

något som användes när de vid samling samtalar om dagar, månader och 

födelsedagar. Då visas bilder upp tillsammans med tecken för att förstärka 

kommunikationen i undervisningssituationen.  

[...] blir tydligare för barnen med bilder eeh.. när någon fyller år. Vem som 

fyller vilken månad aah när vi [lärare] kan visa det (Hanna). 

Utifrån detta citat gjordes analysen att även i arbetet med bildstöd blir 

kommunikationen starkt vuxenstyrd. Förskolläraren beskrev hur de visade bilder 

som barnen sedan förväntades svara på. I enlighet med ett barns perspektiv handlar 

det om att barn bland annat ska få utrymme att förmedla sina egna tankar, åsikter 

och känslor. Detta blev här inte möjligt då frågorna som ställdes kring bilderna var 

slutna. Detta visade att förskolläraren inte intar ett barns perspektiv i arbetet med 

GAKK 

Vidare uttrycker barnen på Humlans förskola att de tecknade när de fått frukt vilket 

går att tolka som att det är när verksamheten har samling.  

När då tror ni att det är bra att teckna? (Forskare ett). 

Jag gör det varje dag när jag får frukt! (Pelle). 

Barnen förmedlade att de inte använder tecken någon annanstans än på förskolan 

och att de mest använde det när förskolläraren tog initiativet till att kommunicera 

via TAKK. En fruktstund på förskolan blir vuxenstyrd då den oftast inte initieras 

eller utförs av barn. Detta blir tydligt när barnen uttrycker att de använder tecknen 

endast under de omständigheterna.  

 

7.2.2 Motsägande resultat 

I motsats till det som noterats gällande TAKK och hur denna kommunikation kan 

tolkas som vuxencentrerad på förskolan så har observationerna tytt på motsatsen när 

det kommer till GAKK. På Getingens förskola var det barnen som på eget bevåg 

flera gånger i varje rum använde sig utav bildstöden som hängde på väggarna för att 

kommunicera rummets innehåll. Under observationen var det aldrig de vuxna som 

tog initiativet till detta, utan barnen använde materialet som en naturlig del i sin 

kommunikation. Vid analysen har detta tolkats som att barnens kommunikation med 

hjälp av bildstöden i högre grad anses som barncentrerad, då det skedde på deras 

initiativ och det var de som bestämde vad samspelet fokuserades kring. Dock 

framkom följande citat under intervjun med barnen från Getingen.  

Tycker ni det är roligt att titta på bilderna på väggarna? (Forskare ett) 

Neeej... (Båda barnen) 

Är de inte lika roliga? (Forskare ett) 
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Nej för de blir så konstiga... (Berta) 

Citatet ovan tillsammans med observationerna gällande barnens användande av 

GAKK skiljer sig ifrån varandra. På det sättet att barnen uttrycker att bilderna är 

konstiga och inte roliga vilket motsäger den observation som gjordes. Denna analys 

varken bekräftar eller dementerar uppfattningen av deras användande av metoden.  

 

Under intervjun samtalades det om GAKK, alltså bilder och bildstöd, varpå 

nedanstående fråga ställdes. Barnens uppfattningar gällande bildstöd stämde här inte 

överens med den uppfattningen av GAKK som skapades under observationen och 

som frågan ställdes kring. Barnet vände sig istället till miljön och tolkade frågan och 

svarade som om att frågan gällde bilder på väggarna. 

Har ni bilder här någonstans? Några bilder på tecken eller så… (forskare ett) 

[Båda barnen skakade på huvudet och såg frågande ut] 

[Pekade på instruktioner för att bygga bilar av byggmaterial i miljön] Jag har 

en sån där bil som jag ska bygga... Men jag kan inte bygga en sån... (Pelle). 

 
Efter detta samtalades det vidare om GAKK för att se om barnen kunde peka på om 

det eventuellt fanns GAKK tillgängligt på ytterligare platser i miljön. 

[Pekade på en vägg med bilder på färgerna och dess tecken] Där har ni ju 

tecken för alla färgerna... Använder ni dem med ibland? (Forskare ett). 

Ja... Nä... Men jag kan tecknet för februari... [Tecknade februari, och pekade 

sedan på väggen vid samlingsmattan där samlingen hålls och där även bilderna 

på månaderna hängde] (Pelle). 

Detta citat går att tolka som att barnet menar att GAKK är någonting som endast 

används under samlingssituationer, då Pelle pekar ditåt medan hen talar om just 

användandet av månadsbilderna och därefter varje gång tecken kom på tal. Vidare 

kan det tolkas som att barnet inte använder bilderna kontinuerligt i verksamheten 

utan har uppfattningen om att samlingsmattan är där bildinnehållet konkretiseras 

tillsammans med en lärare. Detta baserat på att barnen via kroppsspråk under 

samtalet associerade både tecken och bildstöd till samlingsmattan och inte någon 

annan del av verksamheten. 

7.3 Resultatsammanfattning 
 
En av förskollärarna hade en uppfattning om att alla barnen på förskolan gynnades 

av att använda sig av TAKK i verksamheten. Detta kan tolkas som att hon tagit del 

av barns perspektiv i sitt val av att använda TAKK med alla barn då bilden hon hade 

av detta är att det hjälper alla barn. Dock framkom det genom analysen av datan 

som samlades in under intervjuerna med barnen att uppfattningarna inte stämde 

överens. Användandet av TAKK på förskolan kunde tolkas som vuxenstyrd 

kommunikation vilket inte var baserat på barns perspektiv utan helt ger kontrollen 
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till de vuxna i kommunikationen där TAKK användes. Ett resultat som dock stämde 

överens mellan barn och lärare var uppfattningen om i vilka situationer AKK 

användes på förskolan. Både lärare och barn menade att AKK mest användes vid 

matsituationer samt vid samlingar.  

 

Vidare går det att utmynna att det var ett barnperspektiv som ligger till grund i en av 

förskollärarnas uppfattningar om att alla barn skulle gynnas av AKK. Det är hennes 

tolkningar av barnen och deras användande av metoderna. Vid observationen och 

intervjuerna tillsammans med barnen uttrycker de att TAKK är något de gör för att 

lära sig att teckna. Detta är då inte i enlighet med förskollärarens uppfattningar om 

att detta är någonting som används för att förstärka ord, eller begreppsliggöra 

verksamheten. Under observationen däremot använde sig barnen utav att bildstöden 

på väggarna när de tilltalade de vuxna i rummet och ville uttrycka sig. Detta talar 

mer för att GAKK är något som är behjälpligt på det vis som förskolläraren påtalar. 

GAKK användes mer som ett komplement på barnens initiativ än vad tecknandet 

gjorde.  
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8 Diskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskning samt de 

teoretiska begrepp vi valt att använda. Sedan följs detta av ett stycke om förslag till 

fortsatt forskning samt pedagogiska implikationer. 

8.1 Diskussion i relation till den tidigare forskningen 
Resultatet i vår studie påvisar att barnen i de förskolor vi gjort vår undersökning på 

och som arbetar aktivt med AKK inte har någon uppfattning om vad AKK är, eller 

varför det arbetas med det i förskolan. Alla barnen uttrycker att arbetet med TAKK 

är bra men de kan inte under våra samtal beskriva varken vad som är bra med 

arbetssättet eller varför vi ska arbeta med just TAKK. Ett resultat som framkom 

under vår undersökning är att barnen inte använder tecken spontant på förskolan, 

detta styrks av både intervjuer med förskollärare samt barnen. Förskollärarna 

uppmanar barnen till att teckna, då främst under samlingar och vid 

måltidssituationer, vilket gör att barnen tecknar tillbaka. Det är de vuxna som 

redovisar hur dagen ser ut eller vilken frukt barnen ska äta. Det är även så 

förskollärarna upplever att alla barn skulle gynnas utav av AKK-hjälpmedlen. Som 

ett komplement till det verbala. 

 

Anderssons (2002) resultat visar hur komplex kommunikation är mellan lärare och 

barn. Läraren i den nämnda studien ägna sig mestadels av vuxencentrerade samtal 

vilket fråntar barnen med en mer utvecklad kommunikationsförmåga att göra sig 

hörda. I enlighet med det som kommer fram i våra resultat tyder detta på 

undervisning ur ett barnperspektiv då det är den vuxnas kunskapssyn på hur barn lär 

som ligger i framkant. Detta styrker det Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

menar är att anta ett barnperspektiv i tron att det är ett barns perspektiv. I 

användandet av TAKK är det den vuxne som styr på de båda förskolorna då det sker 

under samlingen vilket oftast är en vuxenstyrd aktivitet. På Getingens förskola 

använder barnen GAKK mer frekvent och spontat på eget initiativ då även miljön 

tillåter det. Detta menar Arnér (2015) är att utforma verksamhet så att det passar 

barn. Det är även den anpassade miljön som gör det möjligt för barnen att föra 

kommunikationen framåt med hjälp av de bildstöd som genomsyrar förskolans 

miljö. Där visar förskollärarna mer tydligt att det är barns perspektiv som står i 

fokus vilket gör att fler konversationer barnen har med hjälp av GAKK är 

barncentrerade. Konversationerna hålls utifrån barnen själva och det är deras tankar 

och åsikter som är i fokus. Det är även så Ahlström (2000) menar att barncentrerad 

kommunikation ska förstås. En förskollärare i vår undersökning menar att barnen på 

hennes förskola som haft någon form av aggressionsproblematik blivit mindre 

benägna att utöva våld i och med tillgång till bildstöd för sin kommunikation. Även 

i denna situation framgår det att miljön är på barnens villkor och förskolläraren här 

intar ett barns perspektiv. Tack vare tillgången av bildstöd får barnen enligt 

förskollärarens uppfattning hjälp att kommunicera. Detta tankesätt styrker Solomon-

Rice and Sotos (2014) studie med sitt resultat som säger att barn som erhålls 

bildstöd av olika former kan göra sig förstådda även när det verbala språket inte 

finns. Deras resultat är utifrån barn som i första hand inte kan kommunicera verbalt. 

Det här skiljer sig från de barn vi intervjuar. Samtidigt som de barn förskolläraren 

upplever blir hjälpta av att kunna kommunicera med hjälp av bilder inte hade kunnat 
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använda sig av dem om miljön inte erbjöd det. Bildstödet används kontinuerligt på 

Getingen vilket gör att barnens kommunikation sker mer på deras villkor, detta trots 

att de kan uttrycka sig verbalt. Detta visar barnen som befann sig i verksamheten vid 

vårt besök på Getingen då de många gånger använder sig av bilderna som finns i 

miljön när de inte fann orden de sökte efter eller inte visste hur de skulle ta 

kommunikationen vidare med oss. I den situationen använder de bilderna för att få 

fram vad de menar. Våra analyser påvisar därför att bildstöd, när det används 

barncentrerat, här även är till fördel för neurotypiska barn. Däremot visar vårt 

resultat att användningen av GAKK på Humlans förskola är starkt vuxencentrerad. 

Detta då barnen under intervjun uttrycker att de inte brukar använda sig av det 

bildstöd som är närmast oss utan har kunskaper kring bildstödet vid samlingsmattan. 

Detta är även i enlighet med det som visade sig i våra analyser kring GAKK utifrån 

den andra förskollärarens uppfattningar. De använder bildstöd för att tala om dagar, 

månader samt födelsedagar. Detta ur ett barnperspektiv då det endast finns ett svar 

vilket förskolläraren uttrycker när hon säger att de visar en bild och barnen svarar. 

Vuxenstyrd kommunikation är något som Ahlström (2000) och Andersson (2002) 

menar inte verkar språkutvecklande. Det är i samspel tillsammans med andra där 

utveckling sker. Forskarna menar också att det inte går att avvisa vuxenstyrd 

kommunikation på endast de premisserna då fler variabler bör tas i anspråk. Det är 

också det som gör kommunikationen så komplex.  

 

Samtidigt visar vårt resultat att det inte alltid är tillgången till AKK-hjälpmedel som 

talar för en rik kommunikativ tillvaro. Barnen visar tydligt att de kan tecken men 

förstår inte varför de ska använda tecken vilket kan bero på att de kan förmedla sig 

verbalt. När de vuxna då väljer att kommunicera med hjälp av tecken anpassar 

barnen sin kommunikation till den vuxne och tecknar när förskolläraren tecknar, 

men inte annars. Förskollärarna uttrycker att det är på deras initiativ som barnen 

tecknar och inte spontant. Användandet av TAKK blir här även vuxencentrerad, 

vilket då inte ger en lika berikad kommunikation som Ahlström (2000) menar sker 

vid en barncentrerad kommunikation. Det visar att den vuxne inte alltid tillåter 

barnet att använda det kommunikationssätt som barnet själv vill. Vi kom fram till 

resultatet, både genom observationer och intervjuer, att tecken inte är det 

kommunikationssätt som barnen själva väljer att kommunicera med. I de 

situationerna får inte barnen uttrycka sina egna tankar och åsikter utan förväntas 

svara på det sätt läraren förmedlar. Det tyder då på att användandet av TAKK till 

största del sker via vuxencentrerade kommunikationer. Kommunikationen blir 

barncentrerad först om förskollärarna lyssnar in barnen likt det som sker på 

Getingens förskola när de kommunicerar via GAKK. Om förskollärarna skulle göra 

så i användandet utav TAKK skulle även den bli mer barncentrerad. Men utefter 

vårt resultat skulle en mer barncentrerad kommunikationen via TAKK också kunna 

betyda att den ersätts med det verbala då barnen uttrycker att de bara använder 

tecken när förskolläraren gör det. Syftet förskolläraren då har med användandet av 

TAKK skulle inte uppnås då vårt resultat visar att barnen inte använder det som ett 

komplement.  

 

Båda förskollärarna är av uppfattningen av att TAKK även hjälper de flerspråkiga 

barnen att ta till sig det svenska språket. De menar att barnets ordförråd och 

förståelse för det svenska språket ökat då de använt sig av TAKK. Kapalková, 

Polišenská och Süssovás (2016) resultat som pekar på att barn har lättare att ta till 
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sig fler kommunikationssätt ju äldre barnet är och att äldre barn lättare tar till sig 

tecken än bilder. Barnen som deltog i intervjuerna vi gjorde är än äldre än de barn 

som nämns i Kapalková, Polišenská och Süssovás (2016) studie, därför kan 

förskollärarnas uppfattningar om att dessa barns ordförråd faktiskt växer med hjälp 

av tecken verifieras. Däremot finns ett motsägande forskningsresultat på detta vilket 

framkommer i Marshall och Hobsbaums (2015) studie. Deras studie har specifikt 

fokuserat på barns inlärning av ett annat språk tillsammans med tecken än enbart 

ordförståelse i sig. Detta fokuserar Kapalková, Polišenská och Süssovás (2016) 

studie på. Marshall och Hobsbaums (2015) studie visar att just användandet av 

tecken inte ger barn med ett annat modersmål ett mer berikat vokabulär på sitt 

andraspråk i jämförelse med de barn i deras studie som inte tagit del av ett AKK-

hjälpmedel. En möjlig slutsats med detta forskningsresultat i åtanke är att barnen 

förskollärarna i vår studie syftar på eventuellt hade kunnat lära sig sitt andraspråk 

lika bra även utan TAKK. Dessutom erbjuds alla barn på Getingens förskola att 

kommunicera med hjälp av AKK och det går, likt som i Marshall och Hobsbaums 

(2015) slutsats, inte att med säkerhet säga vem som då faktiskt gynnas av arbetet 

med TAKK så länge förskollärarna inte har jämfört grupperna med varandra. 

 

En vidare tanke med ett allmänt användande av TAKK i förskolan kopplar vi till 

Marshall och Hobsbaums (2015) resultat som påvisar att förskollärarnas naturliga 

gester försvinner under kommunikationen. Det på grund av att läraren då fokuserar 

på att teckna istället för att använda ett naturligt kroppsspråk. Det innefattas även i 

förskollärarens roll att vara en förebild för barnen där vi som vuxna är modeller för 

hur och vad som ska kommuniceras. En möjlig slutsats av detta kan vara att om de 

vuxna som befinner sig runt barnet inte längre använder sina naturliga gester utan 

tecknar större delen av tiden på förskolan kan barnen komma att hämma sina egna 

naturliga gester. Detta menar vi är till följd av resultatet i vår studie att barnen inte 

tecknar spontant och inte heller barn emellan. Om barn inte tar del av tecknandet 

men inte heller ser de naturliga gesterna som en del av kommunikationen kan en 

möjlig slutsats vara att det finns risk att barnen tappar sina egna gester som en del av 

sin kommunikativa förmåga. 

 

Therrien och Lights (2019) resultat visar däremot att funktionsvarierade barn i 

behov av AKK-hjälpmedel där de neurotypiska barnen inte har förmågan att 

kommunicera på det sätt som krävs skapar en ojämlik kommunikation. Alla barnen i 

vår studie visar kunskaper kring både GAKK och TAKK, även om det ena 

hjälpmedlet inte används lika spontant som det andra utan endast om den vuxne 

tecknar först. En slutsats som uppnåtts med vår studie är att den kunskap barnen tar 

till sig av dessa hjälpmedel gör kommunikationen mer jämlik. På så vis att de 

neurotypiska barnen har kunskapen att kommunicera med de funktionsvarierade 

barn som är i behov av AKK-hjälpmedel ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Förutsatt att de funktionsvarierade barnens främsta kommunikationssätt är TAKK 

eller GAKK. Ur den synpunkten är arbetet med dessa AKK-hjälpmedel att 

förespråka då det skapar samspelssituationer tillsammans med alla barn. Den 

slutsatsen är även i enlighet med det ena förskolläraen säger då hon menar att 

arbetet med AKK tillsammans med alla barn gör att ingen blir utpekad. Däremot 

krävs det att AKK-hjälpmedlen används mer barncentrerat för att barnen, dels ska få 

en djupare förståelse för varför de använder AKK i verksamheten, dels som nämnts 

tidigare, så anses barncentrerad kommunikation mer språkutvecklande än 
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vuxencentrerad kommunikation (Ahlström, 2000). En mer barncentrerad 

kommunikation skulle dessutom gå mer i linje med de riktlinjer som Skolverket 

(2018) tillskrivit förskolan. Den kommunikationen skulle ske mer utifrån barnens 

intresse att kommunicera på olika sätt. Förskollärarna kan erbjuda de olika sätten att 

kommunicera på men att det inte ska ta över. Detta kan då resultera i att naturliga 

gester uteblir och att barnen till störst del möter kommunikationssätten utifrån den 

vuxnes perspektiv och där den vuxne leder kommunikationen istället för att släppa 

in barnet mer i samspelet.  

 

Ahlström (2000) och Andersson (2002) nämner båda hur det är den vuxenstyrda 

kommunikationen som präglar samspelet mellan barn och vuxna i sina forskningar. 

Då tillsammans med olika AKK-hjälpmedel. Trots att deras forskningar gjorts på 

barn som i första hand inte kommunicerar verbalt så går det i vår studie att utmynna 

att när AKK används så blir det till större delen en vuxencentrerad kommunikation. 

Barnen tecknar inte spontant, om inte de vuxna gör det först. Barnen har kunskapen 

om tecken men bemästrar även det verbala vilket kan påverka valet av 

kommunikationssätt i samspelet med sina jämbördiga kamrater. Däremot är GAKK 

och tillgängligheten till den något som gör att både Berta och Dina på eget initiativ 

använder bildstöd i sin kommunikation med oss. Där är förskollärarnas inställning 

mer barncentrerad vilket kan vara en anledning till att barnen mer fritt använder 

bildstöden. Samtidigt uttrycker de att bilderna är konstiga men bilderna används 

ändå flitigt av barnen vilket hör ihop med förskollärarnas uppfattningar kring 

användningen av GAKK. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi uppfattar att svenska förskolor använder AKK-hjälpmedel även utifrån andra 

perspektiv än det specialpedagogiska skulle en bredare forskning kring de svenska 

förskolornas användning vara önskvärt. Där fler perspektiv tas i anspråk i 

forskningen för att få en bättre översikt om förskollärares syfte men även 

rektorernas syfte då det är rektorerna som utbildar personalen. Det skulle också 

behövas mer forskning kring barns perspektiv gällande AKK då vi kunde utmynna 

att undervisningen i förskolan med AKK-inriktning var präglad av vuxencentrerad 

kommunikation. I vår sökning efter tidigare forskning till vår studie fann vi att 

forskning rörande AKK i samspel med neurotypiska barn är i princip obefintlig. 

Eftersom vår erfarenhet är att förskolor använder AKK-hjälpmedel i hög grad 

tillsammans med alla barn behövs generellt mer forskning inom detta område. 

Vidare kan vi se ett stort behov av forskning gällande vad AKK faktiskt har för 

effekter på barn där dessa hjälpmedel använts flytande i verksamheten. Detta är ett 

ämne som är viktigt för såväl verksamhetens utveckling, som barnens. 

8.3 Pedagogiska implikationer 
I denna studie har vi undersökt hur barn på förskolan uppfattar AKK samt hur 

förskollärarna uppfattar användandet av AKK. I vår studie visar det sig ofta att 

barnens och förskollärarnas tankar om AKK skiljer sig från varandra. Förskollärarna 

talar om hur bra AKK är för alla barn på förskolan, medan resultaten från intervjuer 

med barnen som deltagit i vår studie talar för att detta inte alltid stämmer. Våra 

resultat visar på att många delar av AKK som används i verksamheten på förskolan 

är högst vuxencentrerad. Om förskolor ska arbeta vidare med AKK är det här 
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någonting som förskollärare måste bli medvetna om och arbeta för att förändra. Som 

nämnt i inledningen till detta arbete skriver Skolverket (2018) att barn ska ges 

möjlighet till språk och lärande då detta anses höra ihop med identitetsutvecklingen. 

Arbetandet med språkutvecklingen i förskolan ska enligt skolverket (2018) vara 

baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet med AKK i 

förskolan som det är idag, är inte baserat på något utav dem. För att förskollärare 

ska kunna stå på en stadig grund i sitt arbete med AKK behövs, som vi nämnt ovan, 

vidare forskning inom detta område. Men framförallt behöver vi som lärare höra 

från barnen och låta deras röster bli hörda. Arbetet med AKK behöver bli mindre 

vuxencentrerat och mer barncentrerat. Detta för att kunna vara en stadig pedagogisk 

grund för förskollärarna att stå på för att ge barnen den absolut bästa undervisningen 

som vi kan och barnen förtjänar. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett för att godkänna deltagande i undersökning gällande 

barns syn på AKK 

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista kurs vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar och vi skriver just nu ett självständigt arbete gällande barns syn på AKK 

(Alternativ och kompletterande kommunikation). Vi önskar därför att få samtala 

med dig och om hur ni arbetar aktivt med AKK på avdelningen, detta samtal 

kommer att spelas in med ljudupptagning, som senare kommer att transkriberas 

och användas i uppsatsen. 

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

 

De personuppgifter som kommer samlas in är ditt namn samt ljudupptagningar 

från samtalet. Uppgifterna kommer behandlas efter inspelning sker fram till att 

kursen är avslutad 3/5 2020, varefter kommer all information som samlats in att 

raderas. 

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen. 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Underskrift   Ort och datum 

 

……………………………… 

Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter: 

Studentens namn:  

Studentens e-postadress:  

Studentens namn:  

Studentens e-postadress:  

Handledarens namn:  

Handledarens e-postadress: 
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Bilaga 2 
Samtyckesblankett för att godkänna deltagande i undersökning gällande 

barns syn på AKK 

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista kurs vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar och vi skriver just nu ett självständigt arbete gällande barns syn på AKK 

(Alternativ och kompletterande kommunikation). Vi undrar därför om du/ni 

godkänner att ditt/ert barn deltar vid ett samtal kring AKK där hen får vädra sina 

åsikter om just detta? Samtalet kommer att spelas in via ljud, inga bilder eller 

videoupptagningar kommer att ske. Allt material kommer att raderas när 

uppsatsen är klar och godkänd. Inga personuppgifter gällande något barn 

kommer att vara med i uppsatsen. Ljudupptagningen kommer endast användas 

för transkribering som sedan kommer användas i uppsatsen. Alltså kommer 

ingen, förutom vi två som skriver uppsatsen att lyssna på ljudupptagningen. 
 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att ditt barns 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 
 

De personuppgifter som kommer samlas in är barnets namn och ålder samt 

ljudupptagningar från samtalet. Uppgifterna kommer behandlas efter inspelning 

sker fram till att kursen är avslutad 3/5 2020, varefter kommer all information 

som samlats in att raderas. 
 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats ditt barn eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen. 
 

 

……………………………… ……………………………… 
Underskrift   Ort och datum 

 

……………………………… 
Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter: 

Studentens namn:  

Studentens e-postadress:  
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Studentens namn:  

Studentens e-postadress:  

Handledarens namn:  

Handledarens e-postadress: 
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Bilaga 3 

Basfrågor till förskollärare 

 

▪ Hur kommer det sig att ni började arbeta med AKK? 

▪ Vilken typ av AKK använder ni er utav? 

▪ Hur arbetar ni med detta praktiskt? 

▪ Vad har ni för tanke med arbetet med AKK? 

▪ Hur länge har ni jobbat med AKK? 

▪ Arbetar ni med AKK för alla åldrar och alla barn? 

▪ Arbetar hela förskolan på samma sätt? 

 

Basfrågor till barnsamtal 

 

▪ Använder ni AKK/GAKK/TAKK annat än på förskolan? 

▪ Varför tror ni att vi arbetar med AKK? 

▪ Vad tycker ni om att arbeta med AKK? 

 

 


