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Sammanfattning 

Forskningen menar att kommunikation genom AKK kan utföras på flera olika sätt, detta 

genom gester, tecken och ansiktsuttryck (Johnston, McDonnell, Nelson och Magnavito, 

2003). De personer som är i behov av AKK är de som har någon form av 

kommunikationsstörning och AKK används som ett hjälpmedel till det verbala språket. 

Det är viktigt för barns självkänsla att kunna kommunicera med andra och göra sig 

förstådd. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera om, och i så fall hur, 

pedagogerna använde AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) i den dagliga 

förskoleverksamheten. Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. De frågeställningar som tas upp i studien är, huruvida 

pedagogerna använde AKK med alla barn i den dagliga förskoleverksamheten eller inte, 

men även möjligheter och hinder med att använda AKK. Studiens resultat visade att 

pedagogerna använde AKK med alla barn i den dagliga förskoleverksamheten. Detta 

gjorde de genom att de använde sig av bildpärmar, bilder, objekt (verkliga föremål), 

tecken och kroppsspråk. En möjlighet som pedagogerna såg med att använda AKK var 

att detta var ett bra hjälpmedel för alla barn, dock särskilt bra för de yngre barnen. Det 

kunde även vara bra för barn med annat modersmål än svenska. Detta på grund av att 

kommunikationen mellan pedagoger och barn kunde underlättas. Pedagogerna menade 

även att AKK kunde vara bra i kommunikationen med föräldrarna. Studien visade att de 

hinder pedagogerna såg kunde vara deras eget engagemang och intresse i arbetet med 

AKK. Andra hinder kunde vara att det tog tid att göra i ordning materialet eller 

föräldrarnas synpunkter på användandet av AKK.  
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Dikt av Loris Malagussi 

Loris Malagussi (1920-1994) var Reggio Emilias grundare. Dikten han skrivit handlar 

om olika sätt ett barn kan kommunicera på (Jonstoij & Tolgraven 2001), vilket denna 

studie om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) beskriver. Reggio 

Emiliapedagogiken är dock inte något som vi återkommer till. 

 

Tvärtom 

Det är hundra som finns! 

Ett barn   Man ber barn: 

är gjort av hundra  att tänka utan händer 

   att handla utan huvud 

Barnet har   att lyssna men inte tala 

hundra språk   att begripa utan glädjen i 

hundra händer  att hänföras och överraskas 

hundra tankar  annat än till påsk och jul. 

hundra sätt att tänka   

att leka och tala på   Man ber dem: 

hundra alltid hundra  att bara upptäcka den värld 

sätt att lyssna   som redan finns 

att förundras att tycka om  och av alla hundra 

hundra lustar   beröva man dem nittionio 

att sjunga och förstå 

hundra världar  Man säger dem: 

att uppfinna   att leken och arbetet 

hundra världar  det verkliga och inbillade 

att drömma fram   vetenskapen och fantasin  

   himlen och jorden 

ett barn har   förnuftet och drömmarna 

hundra språk   är företeelser 

(och därtill hundra  som inte hänger ihop. 

hundra hundra)   

men berövas nittionio.  Man säger dem 

Skolan och kulturen  att det inte finns hundra 

skiljer huvudet från kroppen. Men barnet säger: 

   tvärtom, det är hundra som finns.   

 

    LORIS MALAGUZZI
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Inledning 

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) används i kommunikationssyfte 

där t.ex. bilder, foton, gester, kroppsspråk, mimik och olika objekt (verkliga föremål, 

t.ex. en sko) ingår (Heister Trygg, 2008,2012). Dessa begrepp kommer vi att beskriva 

längre fram i studien.  

 

Vårt intresse av AKK som även benämns tecken som stöd, började för ungefär 8 år 

sedan, genom olika erfarenheter vi tillägnade oss inom förskola och vård. Dessa 

erfarenheter av bl.a. tal kombinerat med gester gjorde oss mer intresserade och 

resulterade i att vi ville fördjupa oss i ämnet. Detta ämne känns viktigt för oss, då vi 

anser att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med varandra. Då 

syftar vi på de yngre barnen som ännu inte har utvecklat sitt talspråk, de tystlåtna 

barnen, de barn med någon typ av funktionsnedsättning samt de barn som har ett annat 

modersmål än svenska.  

 

I boken ”Språk och kommunikation i förskolan och förskoleklass” tog vi del av hur 

pedagogerna på Mellangårdens förskola, en förskola någonstans i Sverige, arbetar kring 

AKK. Pedagogerna menar att det kan vara bra om alla som arbetar i förskolan har några 

grundläggande förkunskaper inom området, eftersom de anser att alla barn har rätt att 

göra sig förstådda. De menar vidare att barn med ett annat modersmål än svenska kan 

kommunicera med hjälp av olika kommunikationshjälpmedel, t.ex. bilder och tecken. 

Detta gäller även de yngre barnen (LärarförbundetTidningen Förskolan, 2013). De 

menar att ”Alla har ett språk inom sig” (LärarförbundetTidningen Förskolan (2013). 

Stockholm: Lärarförbundets förlag, s. 131). 

 

Genom vårt intresse för området så valde vi att göra en studie om AKK. I studien valde 

vi att undersöka om, och i så fall hur, pedagogerna använde sig av AKK i 

förskoleverksamheten. Om resultatet av denna studie visade att pedagogerna använde 

sig av AKK, så skulle vi även undersöka om detta användes med alla barn i 

barngruppen samt vilka möjligheter och eventuella hinder som pedagogerna ansåg fanns 

med användandet av detta.  
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Bakgrund 

I denna del kommer vi i korthet att beskriva vad AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) innebär samt vad tidigare forskning säger om detta område.  

I denna studie kommer vi att ta upp en kort historik om vad AKK innebär samt den 

person som såg till att TAKK (en form av AKK) började användas i Sverige i slutet av 

1970-talet, nämligen Iréne Johansson (Inriktad på tal- och språkutveckling hos barn 

med Downs syndrom). Johansson har alltså haft stor betydelse för AKK-utvecklingen, 

dock kommer vi inte att gå in närmare på hennes arbete eftersom hon är inriktad på hur 

barn med Downs syndrom använder AKK (Ferm och Thunberg, 2008). 

 

Kommunikation och samspel 

I denna del kommer vi att beskriva barns kommunikation och hur den fungerar i 

samspelet med andra människor.  

Säljö (2000) och Björklund (2008) menar att huvudfunktionen i språket handlar om att 

kommunicera med varandra, dock har språket även en rad andra funktioner. Två av de 

viktigaste funktionerna är den semiotiska, som handlar om att använda tecken och den 

andra funktionen är den där gester ingår. Denna är den utpekande funktionen. Detta är 

vad det sociokulturella perspektivet handlar om. Smidt (2010) talar även hon om 

semiotik och dess innebörd, det vill säga tecken och symboler. Hon menar att det är av 

största betydelse för oss människor att göra oss förstådda och bli förstådd av andra. 

Semiotiken handlar om att vi undermedvetet tyder olika tecken. Detta gör vi genom att 

förknippa dessa med ”…välbekanta system…” (a.a. s.79). Johnston, McDonnell, Nelson 

och Magnavito (2003) menar att kommunikation genom AKK kan utföras på flera olika 

sätt, detta genom gester, tecken och ansiktsuttryck. 

 

Wells (2007)  anser att barn lär sig genom att delta i samspel med personer i sin 

omgivning. Detta genom att använda sig av objekt och bilder. Wells (u.å.) refererad i 

Smidt (2010) menar att barn är de som har det svårast med samspel. Han menar vidare 

att barn upptäcker världen genom att tyda och utföra olika tecken, vilka kan vara 

”…ord, bilder, ljud, smaker, handlingar eller föremål…” (s.78-79). Arnqvist (1993) 

anser även han att det är viktigt med språket för att kunna kommunicera med människor 

runt och kring oss. Skolverket (2010) menar att:  
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och 

ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”  

(Skolverket, 2010, s. 9-10). 

Arnqvist (1993) har i sin bok om ”Barns språkutveckling” beskrivit en 

kommunikationsmodell där han menade, för att en välfungerande kommunikation skulle 

kunna uppnås så behövdes sändare, mottagare samt budskap från sändaren till 

mottagaren. Han menar vidare att det är av största vikt att kunna formulera ett begripligt 

budskap samt att förstå innebörden i detta budskap. Detta för att kunna utvecklas i sin 

kommunikationsförmåga. Gallagher (1981) anser att denna utveckling börjar ungefär då 

barnet är 3 år gammalt. Arnqvist (1993) menar att barnet i förskoleverksamheten ofta 

kommunicerar med gester för att tydliggöra det de vill ha sagt. Han menar att det finns 

två olika former av kommunikation, muntlig och icke-muntligkommunikation. Den 

muntliga kommunikationen består av en språklig samt en icke-språklig kommunikation. 

Den språkliga kommunikationen omfattar ordförrådet och användandet av detta, medan 

den icke-språkliga handlar om hur vi betonar orden, men även uttryckskänslan i orden. 

Den icke-muntliga kommunikationen är indelad i en språklig och icke-språklig del. Den 

språkliga kommunikationen omfattar tecken som hjälpmedel i form av gester och skrift. 

Den icke-språkliga handlar rent allmänt om kroppsuttryck och dessa uttryck används för 

att stärka kommunikationen.   

 

Piaget menar att språket består av bilder som människan använder i sin tolkning av 

omvärlden. Piaget (u.å.) refererad i Smidt (2010) menar i sin ”…teori om 

utvecklingsstadier.. ” (s. 89) att de vuxna i sin kommunikation med de yngre barnen 

med fördel kan använda sig av enbart ett fåtal ord kombinerat med konkret utförande. 

Detta kan t.ex. vara att den vuxne visar och samtidigt förklarar vad denne/denna menar. 

Han menar att detta beror på att barnen ännu inte är mogna att kunna tolka alltför 

mycket information. King och Fahsl (2012) anser att pedagogerna bör ge barnen den tid 

de behöver i kommunikationen med andra människor, samt ta till vara på de 

kommunikationstillfällen som uppstår i olika situationer. Barnkonventionens artikel 12 

förespråkar att: ” Barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn” 

(Utrikesdepartementet, 2010, s. 7). 
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Vad är AKK? 

AKK är olika former av kommunikation mellan människor. Dessa är bilder, foton, 

gester, mimik, kroppsspråk, objekt, mm (Heister Trygg, 2012).  

 

Bilder: Ett hjälpmedel som visar aktivitet/föremål på det som ska tydliggöras. Bilderna 

kan variera i dess tydlighet (t.ex. en bild på en ritad sko). 

Foton: Ett verklighetsbaserat foto (t.ex. en skog). 

Gester: Kroppsrörelser som visar vad man menar (t.ex. person som pekar). 

Mimik: Ansiktsuttryck som tydligt visar hur du känner (t.ex. person som ler).  

Kroppsspråk: Visar med kroppen hur man känner eller vad man vill (t.ex. skakar, 

person som visar att hen fryser).   

Objekt: Konkreta föremål (t.ex. en apelsin).  

(Heister Trygg, 2008, 2012).  

AKK används som ett kompletterande hjälpmedel till det verbala språket, exempelvis 

till barn med tal- och språkstörning, autism och flerspråkiga barn (Hjälpmedelsinstitutet, 

2010, Heister Trygg, 2012 Tisell, 2009).  

”Att kunna kommunicera med sin omgivning, delge andra sina tankar, göra sin röst hörd 

och att uttrycka sina önskemål eller behov borde vara en självklarhet för alla” 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2010, s. 9).  

Inom AKK är BRO en viktig term. B står för brukare, R står för redskap, O står för 

omgivning. Brukare är den som är i behov av kommunikationsstöd. R är alla former av 

redskap som behövs vid kommunikation. O är alla människor som finns i brukarens 

omgivning. AKK i alla dess former kan användas i olika åldrar och situationer 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2010).   

 

Vem är i behov av AKK? 

De personer som har störst behov av AKK är de som har ”…svåra 

kommunikationsstörningar” (Handikappinstitutet, 1998, s. 35). Författarna menar vidare 

att dessa personer inte kan tillfredställa sina kommunikationsbehov på vanligt sätt, det 

vill säga genom tal och skrift, och därför behöver AKK.   
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Varför använda AKK?  

Beukelman och Mirenda (2005) refererad i King och Fahsl (2012) menar att AKK kan 

vara en hjälp i barnens kommunikation när de inte har det verbala språket. AKK- 

användandet kan variera, detta beror på att varje individ har olika förutsättningar. AKK 

kan användas på många olika sätt, t.ex. genom tecken, gester och bilder. Buzohch och 

Lunger (1995) menar att pedagoger bör vara medvetna om att personer som använder 

AKK har svårare att uttrycka sig i samspel med andra.   

 

Ladberg (2003) menar att sannolikheten är stor att människor anser att barn med 

funktionsnedsättning har svårare för språkinlärning än normalbegåvade barn. Gonzales 

personliga åsikt är att så är inte fallet. Hon anser vidare att om personer i barnens 

omgivning ser till att använda olika språk så kommer även barnet att använda dessa 

språk, det gäller att vi uppmuntrar dem till att använda dessa.  

 

Vygotskij (u.å.) refererad i Smidt (2010) talar om olika hjälpmedel hos barn i behov av 

särskilt stöd, samt hur dessa ska tillämpas på bästa sätt hos varje enskild individ. Smidt 

(2010) menar att pedagogerna har ett ansvar för att barnets lärande utformas på bästa 

sätt.  

 

I boken ”AKK i skolan - En pedagogisk utmaning” nämner Heister Trygg (2012)  

”Communication Bill of Rights”, Rätten att kommunicera:  

1. fråga 

2. välja 

3. säga nej 

4. ropa på och inleda samspel med andra 

5. få veta vad som händer 

6. få insatser för att utveckla sin kommunikation 

7. få sin kommunikation bekräftad och besvarad  

8. använda andra kommunikationsvägar 
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9. vara i en god kommunikativ miljö 

 

10. ta del av samtal 

11. tilltalas på ett värdigt sätt 

12. föra vettiga samtal 

(Rätten att kommunicera, 1992)  

(Heister Trygg, 2012, s. 29).  

 

Styrdokument 

Läroplanen nämner olika mål och riktlinjer som rör barns utveckling i språk- och 

kommunikation. I Lpfö 98 beskrivs att ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling”, ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”, ”förskollärare 

ska även ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde” samt att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation” (Skolverket, 2010, s. 8-12). 

 

 

Barns språkutveckling 

I denna del kommer vi att redogöra för olika barns språkutveckling, dels syftar vi på de 

normalbegåvade barnen, dels barnen med funktionsnedsättning.  

 

Gester är en viktig del av barns språkinlärning. Redan vid 7-8 månaders ålder börjar de 

att använda sig av dessa i sin kommunikation med omgivningen. När barnet sedan är 

10-14 månader gammal har gesterna blivit tydligare eftersom barnet har utvecklats mer 

(Iverson et al. 1994). Barnens gester avtar därefter då barnen utvecklar ett ordförråd 

(Acredolo och Goodwyn 1988; Clark 2003). 
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Clark (2003) refererad i Sin Goh, Yamauchi och Ratliffe (2012) menar att när barn 

samspelar tillsammans med andra använder de sig ofta inte av det talade språket, utan 

de använder istället kroppen för att kommunicera. Det innebär att de använder sig av 

t.ex. ansiktsuttryck och gester. Clark (2003) menar vidare att människor i barns närhet 

kan underlätta barns inlärning, detta genom att använda både tal och gester.              

 

Arnqvist (1993) nämner i sin bok ”Barns språkutveckling”, Noam Chomsky, som var 

den person som har inspirerat andra forskare att intressera sig för språket för att stödja 

hans språkteorier. Forskarna försökte få fram ett resultat som visade att hjärnans 

utveckling är kopplad till barnets mognad. Hur långt barnen har kommit i sin 

mognadsfas eller process i utvecklingen. Detta menar även Piaget (u.å.) refererad i 

Arnqvist (1993). Han menar att både språket och hjärnans utveckling är kopplad till 

barnets mognadsfas. Detta utvecklas tillsammans med andra människor. Chomsky 

(u.å.), i Arnqvist (1993) stod för den nativistiska teorin. Denna teori förespråkar att 

barns språkinlärning handlar om ”…arvets och mognadens roll” Arnqvist, 1993, s. 27). 

Chomsky menar att det är oundvikligt för barn att lära sig ett språk. Han anser vidare att 

vi människor är den enda art som har möjlighet att utveckla en talförmåga och genom 

talförmågan så samspelar vi.  

 

Ladberg (2003) menar att barns språkinlärning handlar om just barnets behov av att ha 

ett språk. Hon menar vidare att språkinlärningen bör ske på en individanpassad nivå för 

alla barn, men särskilt viktigt är det för de barn som har någon form av funktionshinder.  

 

Light (1997) menar att många ställer sig frågan om AKK – användning resulterar i att 

barnen utvecklar ett verbalt språk. Hon menar vidare att det finns goda belägg för detta. 

Schlosser, Sigafoos, Luiselli, Angermeier, Harasymowyz, Schooley, Belfiore, (2007) 

menar att AKK stärker både den kommunikativa och den språkliga kompetensen hos 

barn med behov av särskilt stöd. 
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När det handlar om språkträning hos barn med behov av särskilt stöd, så bör man börja 

med den redan i ung ålder. Dock kan det variera mellan olika barn och deras typ av 

funktionsnedsättning. Språkträningen bör vara organiserad, detta gäller även allt barnet 

gör under en dag, därför bör denna användas i lärandesituationer såväl som i dagliga 

rutiner. Detta för att barnen då får bättre koncentrationsförmåga. Språkträningen bör 

repeteras ofta och i liten skala, beroende på att de har svårare att uppfatta information 

eftersom de har en funktionsnedsättning (Johansson, 1990).  

 

Språk och miljö 

Arnqvist (1993) menar att miljöns utformning formar barnet i deras språkutveckling. 

Svensson (2009) anser även hon att miljön är viktig för barns utveckling. Hon menar 

även att miljön är förändringsbar och på grund av detta bör den individanpassas i den 

mån det är möjligt. Detta eftersom barnet ska ha största möjlighet till utveckling. En 

annan viktig del som rör miljön är hur man arbetar med barnet (a.a.). I läroplanen för 

förskolan står det att pedagogerna ska ”samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika 

skäl behöver stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2010, s. 11). Som vi nämnt tidigare i 

studien så kallas den person som använder AKK för brukare, och de verktyg som 

denne/denna använder är hjälpmedel i samspelet med personerna denne/denna har i sin 

närhet (Handikappinstitutet, 1998). Ferm och Thunberg (2008) benämner verktyg som 

artefakter. De menar att dessa används i speciellt utformade miljöer och aktiviteter. De 

menar vidare att personerna i brukarens omgivning bör ha ett engagemang. Beukelman 

och Mirenda (2005) refererad i Hartelius, Nettelbladt och Hammarberg (2008) menar att 

AKK ska verka för att brukaren ska kunna kommunicera på egen hand samt kunna delta 

i aktiviteter i olika miljöer. Detta innebär att miljön bör utformas på olika vis för att 

underlätta för brukaren i denne/dennas vardag.  

 

Språk och hälsa 

Barnet stärks genom att kunna kommunicera och göra sig förstådd, vilket är bra för 

barnets självkänsla. Det är viktigt att barnet får skapa sig en egen identitet genom 

språket, detta gör att barnet även skapar en trygghet i sig själv 

(LärarförbundetTidningen Förskolan, 2013). Beck, Fritz, Keller och Dennis, (2000) 

menar att barn som använder AKK kan ha svårt att skaffa sig vänner vilket ofta 
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resulterar i att barnen känner sig utanför. Detta på grund av att de har svårt att 

kommunicera. Bremberg och Eriksson (2010) menar att det är viktigt för oss människor 

att samspela med andra individer samt att ha vänner, detta för att kunna tillfredsställa 

sina primära behov, men även för att hindra att psykisk ohälsa uppstår.  
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Problemformulering 

Tidigare forskning beskriver att AKK (Alternativ och kompletterande Kommunikation), 

är ett komplement i kommunikationen med barnen när inte har det verbala språket. Hur 

AKK används kan variera beroende på individens förutsättningar. Forskningen säger att 

AKK kan användas genom tecken, gester och bilder (Beukelman och Mirenda, 2005 

refererad i King och Fahsl, 2012).   

 

Med de erfarenheter vi har inom området, så vet vi att pedagogerna har använt AKK i 

förskolorna som stöd till den verbala kommunikationen. Eftersom vi tillägnade oss 

denna vetskap för en längre tid sedan, så vill vi ta reda på om AKK fortfarande används 

och i så fall hur. Vi vill även ta reda på om de använder det med alla barn samt vilka 

möjligheter och hinder de ser med AKK.    
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera om, och i så fall hur, pedagogerna 

använder AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) i den dagliga 

förskoleverksamheten.  

 

Frågeställningar 

 Använder pedagogerna AKK med alla barn i förskoleverksamheten och i så fall 

hur? 

 Vilka möjligheter ser pedagogerna med att använda AKK i 

förskoleverksamheten? 

 Vilka hinder ser pedagogerna med att använda AKK i förskoleverksamheten?  
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Metod 

I denna del kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga för att få fram information 

angående om, och i så fall hur, pedagogerna använder AKK (Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation) i den dagliga förskoleverksamheten, om pedagogerna 

använder AKK med alla barn i förskoleverksamheten, samt vilka möjligheter och hinder 

pedagogerna ser med AKK-användandet i förskoleverksamheten.  

 

Vi kontaktade och besökte tre förskolor, varav en av dessa förskolor har en avdelning 

för barn med behov av särskilt stöd. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer i 

vår studie. Denna metod gav oss svar på både vårt syfte och våra frågeställningar, därför 

anser vi att denna metod lämpar sig bra för att utföra denna studie. Detta gav oss då 

möjligheten att få konkreta svar på vår studie. Vi valde denna metod för att vi ansåg att 

denna skulle lämpa sig bra i vår studie. Vi menar att intervju som metod passar bra med 

tanke på de frågor som vi ville ha svar på. Då syftar vi på, att få ut så mycket material 

som möjligt, men vi tänker även på att denna studie var tidsbegränsad samt att den 

skulle vara begränsad i sitt format. 

 

Metoden som vi använde oss av var en kvalitativ metod, där vi utförde 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar att vid en semistrukturerad intervju 

kan informanten beskriva och förklara sina svar med sina egna ord. Vi formade 

intervjufrågor utifrån vårt syfte i studien, därefter gjorde vi följdfrågor som vi tyckte var 

intressanta och passade ihop med syftet. Dessa frågor blev sedan till en intervjuguide. 

Vi intervjuade därefter tre pedagoger vid tre olika förskolor och under samtliga 

intervjuer använde vi oss av stödanteckningar. Vid bearbetningen av stödanteckningarna 

formulerade vi dessa till en mer utförlig text som sedan blev till resultat. Vid den tredje 

intervjun använde vi oss även av ljudupptagning och denna transkriberades därefter. 

Detta på grund av att vi då kunde jämföra de olika tillvägagångssätten, för att se vilken 

av dessa som lämpade sig bäst för att få fram den information vi sökte. Vi valde att 

intervjua tre pedagoger, detta på grund av att under bearbetningen så upptäckte vi att 

pedagogerna började ge liknande svar, angående hur de använde sig av AKK i den 

dagliga förskoleverksamheten. Vi kan med andra ord uttrycka det som att resultatet blev 

mättat.  
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Frågan som vi nu ställer oss är, hade vi fått samma resultat av studien om vi hade gjort 

en observation under en längre tid? Under intervjuerna observerade och dokumenterade 

vi även de olika hjälpmedel som de använder vid AKK med en digitalkamera och 

stödanteckningar.  

 

Vi valde semistrukturerade intervjuer eftersom detta gav pedagogerna möjlighet att 

berätta med egna ord hur de använder AKK i den dagliga förskoleverksamheten. Vi 

valde att observera och dokumentera för att ge en tydligare bild av vad AKK är och 

vilka olika hjälpmedel som användes i förskolorna.  Vi kunde inte se några nackdelar 

med att använda semistrukturerade intervjuer och under intervjuerna följde vi 

intervjuguiden, det vill säga, utan att omformulera frågorna 

.  

För att få fram ytterligare information sökte vi via databasen ERIC efter vetenskapliga 

artiklar som handlade om AKK. Vi sökte även i relevant litteratur och i 

informationshäften som vi fått låna av pedagoger som har gått på AKK - utbildning.   
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Urvalskriterier 

I denna studie intervjuade vi tre pedagoger, två kvinnor och en man. Detta på grund av 

att vi ansåg att tre pedagoger borde vara tillräckligt för att få fram ett innehållsrikt 

resultat. Vi ville ha både kvinnor och män med i vår studie eftersom vi ville att denna 

skulle utföras ur ett jämställt perspektiv. Intervjuerna utfördes på tre olika förskolor i 

Mellansverige, en av förskolorna har en specialavdelning för barn med behov av särskilt 

stöd, medan de andra två inte har någon särskild inriktning. Förskolorna valdes ut på 

grund av att vi visste att de hade erfarenhet av AKK, eftersom vi hade besökt 

förskolorna tidigare. Detta gjorde att sannolikheten var stor att de fortfarande använde 

AKK pedagogernas ålder varierade, mellan 28-61år. Pedagogernas tjänstgörings år 

varierade mellan 4,5–33 år. Vi valde ut pedagoger i varierande åldrar och 

tjänstgöringssår på grund av att pedagogerna har olika erfarenhet beroende på dessa två 

faktorer.  

 

Genomförande 

För att få fram material till studien angående om, och i så fall hur, pedagogerna 

använder AKK i den dagliga förskoleverksamheten, så började vi med att kontakta 

förskolecheferna på några utvalda förskolor, genom att skicka e-post i form av ett 

informationsbrev om vår studie och syftet med denna. Bryman (2011) nämner att som 

forskare har vi skyldighet att informera intervjudeltagarna om studiens syfte. 

När förskolecheferna gett sitt tillstånd kontaktade vi varje förskola per telefon för att ta 

reda på om intresse fanns hos pedagogerna att delta i vår studie. Pedagogerna 

välkomnade oss till deras förskola för att utföra en intervju. Vi utförde 

semistrukturerade intervjuer som var och en tog ungefär 40 minuter. Intervjuerna 

utfördes på förskolorna i olika miljöer, förskolechefens kontor, inne på avdelningen 

samt i ett arbetsrum. Dessa platser valdes ut av pedagogerna. De valda platserna 

lämpade sig mycket väl eftersom det var ostört samt att varken pedagoger eller barn var 

närvarande. Efter intervjuerna så gav pedagogerna oss en rundvandring på 

avdelningarna för att visa det material som de använde inom AKK. Vi observerade och 

dokumenterade detta med hjälp av en digitalkamera och stödanteckningar.   
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Analys/databearbetning 

För att få fram resultat till studien använde vi oss av en kvalitativ metod i form av en 

semistrukturerad intervju. Detta för att vi ansåg denna lämplig i vårt val av metod, 

eftersom detta gav oss svar på studiens syfte och frågeställningar. Vi har bearbetat 

intervjuerna på olika sätt. Vid de två första intervjuerna så använde vi oss av 

stödanteckningar med hjälp av papper och penna. i form av kortare meningar och ord. 

Stödanteckningarna återberättades inte, dock så upprepade vi vissa av deras svar för att 

bekräfta att vi uppfattat svaren korrekt. Dessa sammanställdes sedan till ett resultat i 

studien. Vi bearbetade intervjuerna genom att läsa igenom och renskriva 

stödanteckningarna. Vid den tredje intervjun använde vi oss av ljudupptagning och 

denna transkriberades därefter. Även under denna intervju användes stödanteckningar 

som sedan sammanställdes i studiens resultatdel. Anledningen till varför vi bearbetade 

intervjuerna på olika sätt berodde på att vi ansåg att stödanteckningar från oss båda 

borde räcka för att minnas intervjuns innehåll. Detta visade sig vara ett bra sätt, då vi 

fick ut mycket information av stödanteckningarna. Dock så använde vi oss av 

ljudupptagning vid den sista intervjun. Detta gjorde vi för att få ut så mycket 

information som möjligt till vår studie. Utifrån de svar som pedagogerna gav oss, så har 

vi analyserat och bearbetat dessa. Pedagogernas svar blev sedan resultatet i vår studie. 

Resultatet angående forskningsfrågan samt frågeställningarna delades in i olika rubriker 

för att tydliggöra studien.   

 

Validitet och reliabilitet 

I denna del kommer vi att belysa forskningsresultatets reliabilitet samt validitet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabilitet handlar om sanningshalten och 

strukturen i ett forskningsresultat. Vi anser att studiens reliabilitet är hög. Detta 

eftersom vi genomförde semistrukturerade intervjuer med pedagoger på olika förskolor 

och använde oss av samma intervjufrågor till alla informanter och vi fick relativt lika 

svar av samtliga pedagoger. Vi bedömer att pedagogernas svar är tillförlitliga och 

relevanta för vår studie. Detta för att om denna studie skulle utföras på nytt, så anser vi 

att det är troligt att vi i stort sätt får samma resultat.  
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Angående denna studies validitet menar vi att denna är hög, då forskningsresultatet 

besvarar våra frågor. Vårt syfte var att ta reda på om, och i så fall hur pedagogerna 

använder AKK i den dagliga förskoleverksamheten. Enligt Bryman (2011) så handlar 

validitet just om huruvida forskningsresultatet är sammanhängande med syftet i studien.  

 

Etiska aspekter 

I vår studie om AKK har vi använt oss av de 4 forskningsetiska principerna som gäller i 

enlighet med vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning (2002). Det 

första vi då gjorde var att skicka ut ett informationsbrev (Informationskravet) till 

förskolecheferna vid varje förskola för att informera om vårt syfte med studien om 

AKK. Detta för att vi ville få tillstånd att komma ut i förskoleverksamheten för att 

utföra en intervju med en av deras pedagoger. Vidare i vår studie har vi tagit hänsyn till 

pedagogernas integritet (Konfidentialitetskravet), genom att låta pedagogerna samt 

förskolorna de arbetar vid vara anonyma. I studiens resultat har vi därför använt ordet 

hen för att inte utpeka någon person, då vi bor på en liten ort. Materialet från 

intervjuerna användes enbart i denna studie (Nyttjandekravet). Vi informerade 

pedagogerna via missiv (skriftligt informationsbrev) om att deras deltagande i studien 

var frivillig (Samtyckeskravet) och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun.  

 

Vi informerade även förskolechefen och pedagogerna vid berörda förskolor att denna 

studie kommer att publiceras i DIVA, som är Gävle Högskolas databas och nås via 

Högskolans bibliotek. Studien sparas i DIVA under 5 år. Efter avslutad studie kommer 

allt material förvaras säkert på Högskolan i 2 år och därefter förstöras.  
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Resultat 

Här nedan redovisas resultatet av vår studie om AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation). Vi utförde intervjuer med 3 olika pedagoger (2 kvinnor och 1 man) 

på 3 olika förskolor. Utifrån intervjufrågorna skapade vi olika rubriker för att tydliggöra 

resultatet i vår studie. Vi använde oss även av citat från pedagogerna. Vi presenterar det 

pedagogerna berättar genom att benämna dem med pedagogen samt pedagogerna. 

Pedagogen betyder att en av de tre pedagogerna har gjort ett uttalande om en specifik 

sak och pedagogerna betyder att minst två av pedagogerna har gjort ett uttalande om en 

och samma sak. Detta eftersom vi ville låta pedagogerna vara anonyma i studien. 

 

 

AKK -användning i den dagliga förskoleverksamheten  

Pedagogerna menar att de arbetar dagligen med AKK, och en av dessa pedagoger menar 

att hen använder sig av AKK i allt hen gör. Hen använder sig av bildpärmar, bilder, 

objekt (verkliga föremål), tecken och kroppsspråk. Hen berättar vidare att alla barn har 

sitt eget schemaställe, där det finns neutrala bilder. Pedagogen använder även AKK till 

nyanlända barn som ett hjälpmedel eftersom de ännu inte har lärt sig det svenska 

språket. Pedagogen berättar att hen använder sig även av veckans tecken (fig.1) och 

dessa används med barnen på samtliga avdelningar på hela förskolan i hela huset. Detta 

för att ge alla barn möjlighet att bli självständiga, känna att de får ta ansvar och att de 

får möjlighet till inflytande i verksamheten. 
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Fig.1 Veckans tecken 

 

 

Pärmen 

Pedagogen menar även att alla barn har en varsin pärm med bilder. Denna pärm är 

barnets hjälpmedel och ses som barnets ordförråd. Pärmen används dagligen av barnen 

vid val av aktivitet och vid besök på andra avdelningar i huset. Pedagogen berättar att 

hen börjar med att sätta in 2-3 bilder i barnens pärm, sedan utökar hen bildantalet. 

Dessutom berättar hen att varje barn har varsin plats i rummet där deras pärm, 

bildschema eller objekt hänger. Hen berättar vidare att en del barn gärna vill göra 

samma saker om och om igen, och därför beslutar hen ibland att ta bort bilder ur deras 

pärm. Hen menar vidare att det är viktigt att man inte säger till barnen att de inte får, 

dvs. neka dem en aktivitet. Det är därför upp till hen som pedagog att se till så att de 

tillgängliga bilderna för barnen verkligen är de som sitter i pärmen. Efter ett tag sätter 

hen dock tillbaka bilderna i pärmen igen. Pedagogen berättar att AKK är all 

kommunikation och att det är viktigt att benämna ordet som hör till bilden. Detta är 

särskilt viktigt för barn med autism, då de härmar mycket.  
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Bilder 

Pedagogen använder även ja- och nejbilder vid matsituationen för att barnen ska få 

inflytande i sin vardag. Hen har dragit ut bilder för alla maträtter, dessa sitter på väggen 

bredvid matbordet. Det finns även scheman på vissa matsalsbord, på dessa finns 

matrelaterade objekt (t.ex. kniv och gaffel). Varje enskild bild sätter hen på de olika 

skålarna för att visa bilden och benämna ordet för barnen. De används för att förstärka 

ord och objekt. Hen menar vidare att de även använder bilder på olika objekt, t.ex. en 

sax på saxlådan.  

”Vi har ett barn som har gått från att använda objekt (konkreta föremål, t.ex. en sko) till 

att använda bilder. Både bilder och objekt (fig.2) används innan barnet kan övergå till 

enbart bilder” (P.1) 

 

 

Fig.2 Bilder och objekt 

Pedagogen menar även att de använder sig av känslobilder. Dessa visar olika 

ansiktsuttryck som representerar olika känslor, t.ex. glad eller ledsen.  
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Samlingar 

Pedagogen menar att hen vid sångsamlingarna använder sig av objekt (t.ex. ett mjukdjur 

i form av en igelkott), detta samtidigt som pedagogen sjunger verbalt tillsammans med 

barnen. Pedagogen använder sig även av sångpåsar med olika objekt i (t.ex. en 

leksaksbil). Pedagogen använder sig också av ramsor, färger, antal och bilder med 

tecken för frukter och olika känslor. En samling kan även se ut så att pedagogen håller 

upp en bild på en apa och frågar barnen vilket djur det föreställer, om någon vet hur 

djuret låter samt om någon kan tecknet för djuret. 

 

Flanosagor 

Pedagogen menar vidare att de även använder sig av flanosagor. Hen berättar att de 

flesta av flanosagorna finns i olika plastfickor i en låda på en hög hylla, dock finns det 

en flanosaga som finns tillgänglig hela tiden för barnen. Denna är Alfons Åberg och den 

är upptejpad på väggen. 

 

Ipad 

Pedagogen berättar om ett annat hjälpmedel inom AKK, som är en Ipad. På denna finns 

en app som heter ”Sjung med Sanna”, som är ett program där de sjunger samtidigt som 

de använder sig av tecken. Sånger som finns på denna är t.ex. ”Björnen sover”, ”I ett 

hus i skogen slut” och ”Lilla snigel”. Detta tycker pedagogen är särskilt bra för de 

mindre barnen.  

 

Nyckelringen 

Något som pedagogen också använder sig av är nyckelringar med bilder. Dessa fäster 

pedagogen i byxan och använder vid både inomhus – och utomhusaktiviteter (fig.3). 

Barnen får därefter peka på den aktivitet som de vill göra. Pedagogen anser att dessa är 

ett bra hjälpmedel för de barn som inte har det verbala språket.     
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Fig.3 Nyckelringar på inom- och utomhus aktiviteter 

 

Bildschema 

Pedagogen berättar att hen använder sig av en plansch som finns inne på avdelningen. 

På denna finns bilder på olika dagliga objekt och aktiviteter med tecknet för dessa 

(fig.4). Pedagogen berättar att hen även använder sig av ett rutinschema som är fastsatt 

på väggen inne på toaletten. Detta schema visar i vilken ordning barnen ska utföra de 

olika toalettbestyren (fig.5). Pedagogen nämner att barnen har tillgång till två 

bilderböcker. I dessa böcker finns bilder med t.ex. djur, växter och leksaker samt 

tecknet för detta objekt. Dessa har hen tillverkat själv.  

 

Fig.4 plansch med bilder på olika dagliga objekt och aktiviteter med tecknet för dessa. 
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Fig.5 Rutinschema - Toaletten 

 

AKK används i förskoleverksamheten 

Pedagogen använder AKK med alla barn i den dagliga förskoleverksamheten. Detta 

eftersom pedagogen menar att AKK inte enbart är till för barn i behov av särskilt stöd, 

även om det underlättade för dem mer än för de barn som inte hade någon tal- eller 

språknedsättning. 

 

”Det finns inget barn som mår dåligt av teckenstöd eller så”. 

(P.3) 

På förskolan visade det sig att pedagogen började använda AKK regelbundet på grund 

av att ett dövt barn började på förskolan. De får även tips av specialpedagogen. Hen 

anser vidare att AKK finns tillgängligt för alla barn. Pedagogen tycker att det är viktigt 

att använda det med alla barn i verksamheten. Hen nämner även att i deras 

Likabehandlingsplan står det att alla barn har rätt att få uttrycka sig och att visa sina 

känslor. Pedagogen berättar att på de andra avdelningarna finns en gemensam pärm med 

bilder, då behovet inte är lika stort. Detta beror på att användningen av AKK är ganska 

nytt på förskolan. Hen menar att pedagogerna engagerar sig olika mycket och att barnen 

har kommit olika långt.  
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Möjligheter med att använda AKK 

Pedagogen menar att AKK är ett särskilt bra hjälpmedel för de små barnen som ännu 

inte har det verbala språket, eftersom de då kan visa vad de menar utan att berätta med 

ord. Pedagogen anser att barnen lär sig tecknen innan de lär sig orden. Hen menar 

vidare att AKK är bra för barn som har ett annat modersmål än svenska. Pedagogen 

menar att barnen genom att använda AKK får stöd då de inte vet hur ett ord ska uttalas. 

Tisell (2009) menar att barn som inte har svenska som sitt modersmål har nytta av att 

använda AKK. Detta eftersom AKK är ett bra komplement till det talade språket. 

Pedagogen menar vidare att de använder AKK för att:  

”Kunna förstå barnen bättre samt att barnen ska kunna göra sig förstådda av både 

pedagoger och andra barn” 

(P.2) 

Pedagogen anser även att AKK i form av bilder kan vara bra i kommunikationen med 

barnens föräldrar, t.ex. då barnen ska ha matsäck med sig. Då sätter pedagogen upp 

bilder för att tydliggöra för föräldrarna.  

 

Hinder med att använda AKK  

Pedagogen menar först att hen inte ser några hinder med att använda AKK. Hen anser 

att det enbart är positivt. Vid närmare eftertanke menar hen att några av föräldrarna är 

negativt inställda till bilder på grund av att de tror att deras barn inte kommer att börja 

använda tal. 

”Då gäller det som pedagog att övertyga dem om att dessa är ett hjälpmedel för barnen i 

deras språkutveckling, för så fort barnen utvecklar talspråket så tar vi bort bilderna”. 

(P.1) 

Pedagogen menar att man bör börja i liten skala med AKK. Pedagogen menar även att 

det handlar om att få förutsättningar från sin chef, det vill säga att de ges möjlighet och 

tid att göra i ordning materialet och att komma igång.  

 

Pedagogerna menar att deras eget engagemang och bristande intresse kan vara ett 

hinder. Detta kan t.ex. bero på att alla inte har gått AKK – utbildning eller att 
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pedagogen är ny på förskolan så att denne/denna inte har kommit in i rutinerna 

ordentligt. Hen menar att en del pedagoger kan känna att AKK är ett svårt område och 

att de känner sig otillräckliga. Pedagogen menar då att denna känsla av otillräcklighet är 

obefogad eftersom hen anser att det enbart är starten av AKK som är trög. Hen menar 

att de allra flesta pedagoger efter ett tag blir så vana att använda tecken som stöd och 

därför inte ens reflekterar över att de utför dessa. Hen anser att alla pedagoger inte 

behöver kunna allt inom AKK samt att användandet av AKK inte behöver vara så 

komplicerat, det kan räcka med att använda vardagliga tecken så som t.ex. några frukter 

eller några djur.  

 

Övergripande sammanfattning 

Resultatet visade att AKK användes med alla barn och på många olika sätt. Det är ett 

bra hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd, men även för de yngre barnen samt de 

barn som har ett annat modersmål än svenska. Resultatet visade även att pedagogerna 

såg både möjligheter och hinder med att använda AKK i den dagliga 

förskoleverksamheten. 
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Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens syfte, vårt val av metod samt analysera 

och diskutera denna studies resultat om, och i så fall hur, pedagogerna använde sig av 

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i den dagliga 

förskoleverksamheten. 

 

Metoddiskussion 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl som metod i vår studie. Detta 

för att vi då fick öppna och utförliga svar av pedagogerna. Vi använde oss av 

stödanteckningar vid de två första intervjuerna samt stödanteckningar och 

ljudupptagning vid den tredje. Vi anser att enbart stödanteckningar fungerade bra för att 

inhämta och memorera informationen. Ljudupptagningen gav oss inte några utförligare 

svar, detta visade sig vid transkriberingen. Utförandet av intervjuerna på pedagogernas 

arbetsplatser visade sig vara ett bra val, eftersom materialet som används vid AKK- 

användningen fanns tillgängligt och kunde förstärka det pedagogerna berättade. Vi fick 

även möjlighet att dokumentera materialet. Vid samtliga intervjutillfällena var barnen 

inte närvarande, vilket resulterade i att vi fick en lugn miljö. Genom att vi kontaktade 

pedagogerna innan vi besökte de på deras respektive arbetsplats och utförde 

intervjuerna så hade de möjlighet att förbereda sig och plocka fram material. Detta 

gjorde att vi fick fram relevant data till vår studie.   

 

 

Resultatdiskussion 

AKK används med alla barn 

Innan vi påbörjade vår studie ansåg vi att det var viktigt att använda AKK med alla barn 

i den dagliga förskoleverksamheten, detta för att alla barn skulle ha samma möjlighet att 

uttrycka sig. Detta är något som vi fortfarande förespråkar. Resultatet av denna studie 

visar att samtliga pedagoger arbetar med AKK i förskoleverksamheten och detta gör de 

i form av bilder, objekt (verkliga föremål t.ex. en sko), rutinschema, tecken och 

kroppsspråk. Beukelman och Mirenda (2005) refererad i Hartelius, Nettelbladt och 

Hammarberg (2008) menar att objekt kan vara bra att använda för att lättare kunna 

förstå och använda sig av bilder. De menar vidare att vid objektanvändning låter man 

brukaren vidröra föremålet som fungerar som en symbol för aktiviteten som ska utföras. 
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De menar även att föremålen senare ska kunna användas av brukaren själv i 

kommunikationssyfte. Vi tolkar att pedagogen använder AKK i allt hen gör och att det 

är viktigt att använda AKK med alla barn samt att alla har tillgång till detta. AKK är 

viktigt, särskilt för de yngre barnen och för de barn med ett annat modersmål än 

svenska. Detta för att barnen då kan visa vad de syftar på, utan att använda sig av ord. 

Det gäller även då barnen inte kan uttala ett ord.  

 

En av pedagogerna berättar om deras Likabehandlingsplan. Vi tolkar att hen menar att 

alla barn har rätt att få uttrycka sig och visa sina känslor. Pedagogen berättar att hen 

anser att Likabehandlingsplanen bör eftersträvas, och på grund av detta så är det viktigt 

att använda AKK med alla barn i den dagliga förskoleverksamheten, för att alla ska 

kunna förmedla sina åsikter. Skolverket (2010) menar att ”Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättningen” (s.8). Vi anser att Likabehandlingsplanen 

bör följas, eftersom vi menar att alla är lika mycket värda och bör behandlas med 

respekt. Därför menar vi att pedagogerna bör tänka på att uppmärksamma alla barn, 

oavsett om de har tal- eller språksvårigheter eller ett annat modersmål.  

 

Pedagogerna berättar att AKK-användandet inte enbart är till för de barn som är i behov 

av särskilt stöd, utan menar även att det hjälper barn som ännu inte har det verbala 

språket. Cress och Marvin (2003) refererad i Brady, Thiemann-Bourque, Fleming 

(2013) menar att barn som har talsvårigheter eller uppvisar tendenser att ha 

språksvårigheter rekommenderas AKK. Enligt vår tolkning så menar pedagogen att det 

är viktigt att använda AKK med barn i behov av särskilt stöd, vilket Cress och Marvin 

bekräftar genom sin åsikt att man bör använda AKK med de barn som har 

språksvårigheter. En av pedagogerna menar även, att man kan använda AKK med alla 

barn. Vår fundering är varför inte detta är något som Cress och Marvin tar upp i sin 

artikel? 
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Då det gäller hur pedagogerna använder AKK, så berättar en av pedagogerna att hen 

använder det på varierande sätt på förskolan, vilket även Kent-Walsh, McNaughton och 

Sigafoos menar genom att anse att pedagogerna ska ta tillvara på de tillfällen som ges, 

vilket innebär att användningen av AKK blir varierande. De menar även att barnen ska 

få tid att uttrycka sig. Detta var också något vi upplevde på förskolorna då vi besökte 

dem. Detta berodde enligt en av pedagogerna på att de engagerar sig olika mycket. 

Studiens resultat visar även att det kan vara mer motiverande och lättare att komma 

igång med att använda AKK om förskolan tar emot barn med någon språksvårighet. Då 

syftar vi på pedagogen som delgav oss att hen började använda AKK i större 

utsträckning då ett barn som var dövt började på förskolan.   

 

En av pedagogerna berättar att hen har ett barn på förskolan som har använt objekt, men 

nu har övergått till att använda bilder. Pedagogen berättar även, att innan enbart bilder 

används i kommunikationssyfte, så används bilder och objekt parallellt. Detta menar 

även Heister Trygg (2005) då hon nämner boken ”Från sak till bild” av Nordström 

Turner, Ribba & Stridh, (1999). Även hennes tolkning är att det handlar om att få barnet 

att lära sig tolka bilder utifrån objekt i deras kommunikation. Hen berättar vidare att en 

del barn gärna vill göra samma saker om och om igen, och därför beslutar hen ibland att 

ta bort bilder ur deras pärm. Vi tolkar det som att pedagogen gör detta för att barnet inte 

ska fastna i samma mönster och därmed begränsa sin utveckling.  

 

AKK används i olika aktiviteter 

I resultatet angående hur pedagogerna använder sig av AKK i den dagliga 

förskoleverksamheten, så tolkar vi att det finns olika sorters material och 

tillvägagångssätt. De olika materialen som de nämner är bildpärm, bildschema t.ex. 

matredskap, aktiviteter och toalettrutiner även ja- och nejbilder, bilder på maträtter, 

objekt och frukter. En del bilder hade även tillhörande tecken. Heister Trygg (2008) 

menar även hon att det kan vara bra att använda sig av en pärm med bilder som hjälp i 

kommunikationssyfte. Detta eftersom denna rymmer ett stort antal bilder. Dessutom så 

skapas en bra gemenskap under diskussionen kring bilderna. Under studiens gång har vi 

upptäckt att det finns många olika möjligheter hur man kan använda AKK med barnen, 

vilket var mer än vi hade tänkt oss. Dessutom finns det säkerligen fler tillvägagångssätt 

än vad denna studie visar.   
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Buekelman och Mirenda (2005) refererad i Hartelius, Nettelbladt och Hammarberg 

(2008) menar att tecknade bilder i AKK- användandet är stort i Sverige. De menar 

vidare att detta är mycket användbart för att hjälpa brukaren i vardagen, detta kan då 

vara i form av ett schema eller beskrivning av det som ska utföras. Studiens resultat 

visar att en av förskolorna använder sig av ett schema för toalettbestyren, som beskriver 

i vilken ordning dessa ska utföras. Vi anser att schemat för toalettbestyren är ett bra 

hjälpmedel för barnen för att underlätta i deras lärande. Även Buekelman och Mirendas 

åsikt bekräftar detta och skriver att ett rutinschema är ett bra hjälpmedel för brukaren.  

 

Vad gäller tillvägagångssätten så använder pedagogerna sig av samlingar, flanosagor, 

Ipad, nyckelring och bildschema. Heister Trygg (2008) menar att bildschema bör 

användas för att förtydliga de rutiner barnet ska utföra på ett organiserat sätt. Pedagogen 

bör tänka på att bilderna ska vara tydliga samt lätta att förstå. Enligt denna studies 

resultat framkommer att pedagogerna använder sig av bildschema, vilket då bekräftas 

enligt Heister Trygg som ett bra hjälpmedel inom AKK. Något vi fastnade för var 

nyckelringen med olika bilder på inom- och utomhusbilder. Detta för att vi ansåg att 

denna kunde hjälpa de barn som hade talsvårigheter eller inte hade det svenska språket, 

genom att de då kunde uttrycka sig och att deras val av aktivitet underlättades.  

 

Möjligheter och hinder i användandet av AKK 

En möjlighet som en av pedagogerna berättade om var att de kan förstå barnen bättre 

samt att barnen kan göra sig förstådda av andra barn och pedagoger, genom att använda 

sig av AKK. Vi anser att det är bra att AKK finns för att alla barn har rätt att uttrycka 

sig och att det underlättar för alla parter i kommunikationen. Forskningen menar att 

pedagoger måste ha ett öppet sinne då det gäller att använda AKK som 

kommunikationsmedel. De bör vara medvetna om att det sker på ett annat sätt än i ett 

samtal med ett barn som har det verbala språket, därför är det viktigt att båda parter 

engagerar sig i en diskussion (Buzolich och Lunger (1995). Kent-Walsh och 

McNaughton, 2005; Sigafoos, 1999 refererad i King och Fahsl (2012) menar i sin tur att 

pedagogen även bör tänka på är att ge barnet den tid det behöver i kommunikationen. 

Kaiser, Hester och McDuffie (2001) refererad i Johnston, McDonnell, Nelson och 
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Magnavito (2003) anser att pedagoger och vårdnadshavare är viktiga i barns 

användande av AKK, detta för att de är ett stort stöd åt barnen då de ska kommunicera 

och uttrycka sina åsikter.  

 

 

En av pedagogerna berättar att AKK är bra för att underlätta kommunikationen med 

barnens föräldrar. De använder sig då av bilder för att t.ex. tydliggöra vad som ska ingå 

när barnen ska ha matsäck med sig. Studiens resultat visar att både pedagoger och 

föräldrar är viktiga i barns kommunikation, samt att AKK även fungerar bra i 

kommunikationen med vårdnadshavare. Vi anser att det var intressant att man kunde 

använda AKK även med föräldrarna och inte enbart med barnen. Vi anser att AKK är 

ett bra hjälpmedel i dagens mångkulturella samhälle. Detta för att tydliggöra 

kommunikationen mellan olika parter. 

 

Ett hinder som en av pedagogerna såg var föräldrarnas syn på AKK-användandet, då 

några av dem ansåg att detta påverkade deras barn negativt. Vi tolkar det som att 

föräldrarna menade att deras barn skulle stanna vid att använda bilder och aldrig 

utveckla ett verbalt språk när de använder sig av AKK. Forskarna Millar, Light och 

Schlosser (2006) refererad i Schlosser, Sigafoos, Luiselli, Angermeier Harasymowyz, 

Schooley & Belfiore, (2007) menar att en stor del av barns vårdnadshavare är rädda för 

att låta sina barn börja använda AKK. Detta beror på att de tror att deras barn inte ska 

utveckla ett verbalt språk Gunvor Håkansson, specialpedagog i Bengtsfors kommun, 

nämner i boken ”Språk och kommunikation i förskola och förskoleklass” att både de 

yngre och de flerspråkiga barnen slutar att använda tecken när de fått ett verbalt språk 

(LärarförbundetTidningen Förskolan (2013). Detta anser även Brady, Thiemann-

Bourque och Fleming (2013). De menar att ett flertal barn använder AKK kortare tid 

innan de börjar med verbal kommunikation, medan en del barn fortsätter att till största 

delen använda sig av AKK. Pedagogen berättar om föräldrars oro över att deras barn 

inte kommer att använda det verbala språket. Enligt flertalet forskare samt 

specialpedagog Håkansson är denna oro alltså obefogad.  

 

En av pedagogerna berättar att de behöver förutsättningar från sin chef, men även att det 

är ett tidskrävande arbete att komma igång med användningen av AKK. Detta tolkar vi 
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att det är för att det tar tid att göra i ordning materialet. Pedagogerna berättade även att 

intresse och bristande engagemang t.ex. kan bero på att en pedagog är nyanställd på 

förskolan och på grund av detta inte har kommit in i rutinerna än. Det kan även bero på 

att pedagogen inte har gått AKK-utbildning, och därför tycker det är svårt att använda 

AKK eller att de känner sig otillräckliga. Vi kan förstå att pedagogerna känner sig 

osäkra i användandet av AKK om de är nya på området och inte har tillräcklig kunskap 

inom området. En av pedagogerna berättar att AKK inte behöver vara så komplicerat, 

utan menar vidare att det kan räcka om pedagogen lär sig några vardagliga tecken (t.ex. 

frukter). Hen menar att AKK kan börja användas i liten skala. Detta menar även Heister 

Trygg (2004) refererad i Heister Trygg (2008). Hon menar att det är bra att börja med 

ett fåtal tecken och att använda dessa i reella situationer. Resultat av denna studie visar 

att, för att pedagogerna ska nå upp till läroplanens mål borde de ”Samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2010, s.11). 

Heister Trygg (2008) menar att det är viktigt att miljön är utformad på ett välkomnande 

och välorganiserat sätt. Hon menar vidare att pedagogerna behöver förutsättningar för 

att kunna arbeta med AKK, t.ex. utbildning. Detta för att de ska kunna uppnå en god 

kommunikativ miljö där de tillsammans med barnen kan utforma en verksamhet som 

ger barnen en trygghet. Resultatet visar att pedagogerna vill ha förutsättningar för att 

använda AKK, medan Heister Trygg menar att miljön är en viktig del när barn ska lära 

sig använda AKK.    

 

Sammanfattningsvis så kan vi se att denna studie har gett oss svar på frågan om, och i så 

fall hur, pedagogerna använder AKK i den dagliga förskoleverksamheten, men även om 

de använder AKK med alla barn samt vilka möjligheter och hinder pedagogerna anser 

med att använda detta. Resultatet av studien visade att AKK som hjälpmedel kan 

användas med alla barn. Denna studie visar att det är pedagogernas intresse och 

engagemang som avgör hur AKK används i den dagliga förskoleverksamheten. Vid 

intervjuerna med pedagogerna så framkom det att pedagogerna använder AKK dagligen 

och med alla barn. Dock kan denna studie inte bekräfta att detta verkligen stämmer. I 

läroplanen för förskolan kan vi inte urskilja några tydliga riktlinjer angående 

användning av AKK som hjälpmedel i den dagliga förskoleverksamheten. Resultatet av 
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denna studie visar dock att det finns många bra hjälpmedel som stöd för barn i behov av 

AKK.  
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Förslag till forskning 

Inför eventuell framtida forskning tänker vi oss, att de som skulle utföra en studie som 

baserar sig på vår studies syfte och frågeställningar, kunde göra en observation under en 

längre tid. Detta för att kunna upptäcka ytterligare möjligheter och hinder i användandet 

av AKK. Det finns även en möjlighet att dessa personer får ett bredare resultat av hur 

pedagogerna använder AKK.  

 

Vi har upplevt att det finns tillgång till mycket material och många tillvägagångssätt, 

det är enbart intresset och engagemanget hos pedagogerna som kan sätta stopp för 

AKK-användandet. Rådet vi kan ge är, var inte rädd för att prova. Lycka till!  
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Bilaga 1 
 

Till dig som förskolechef vid ……………förskola. 

Vi heter Madeleine Hjort och Katarina Sjöberg och vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan Gävle. Vi skriver nu vårt examensarbete i 

pedagogik. Vår studie kommer att handla om AKK (Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation). Studiens syfte är att undersöka hur AKK 

används i den dagliga verksamheten av pedagogerna. Vi önskar därför att få 

komma ut till er verksamhet för att utföra en s.k. kvalitativ intervju som med ert 

medgivande spelas in. Denna kommer uppskattningsvis att ta 45 minuter. Vi 

kommer även att använda oss av fältanteckningar  

d v s föra anteckningar under intervjun. Under arbetet kommer vi att följa de 

grundläggande forskningskraven som gäller i enlighet med vetenskapsrådets etiska 

regler och riktlinjer för forskning. Det är frivilligt att delta för pedagogen och 

denne/denna har när som helst rätt att avbryta denna intervju. Vi kommer att ta 

hänsyn till pedagogens konfidentialitet genom att låta denne/denna vara anonym. 

Vid redovisningen av intervjuerna kommer vi att använda oss av pedagog 1 etc. 

Materialet kommer enbart användas till denna studie. Arbetet kommer att 

publiceras i DIVA, Gävle Högskolas databas och kan nås via Högskolans bibliotek. 

Allt material som vi samlar in till vårt arbete kommer att förvaras säkert på 

Högskolan i 2 år. Därefter kommer allt material att förstöras. 

Vänligen meddela oavsett om intresse finns eller inte. Vi hoppas att få komma ut 

till er verksamhet och utföra en intervju.  

Ni kan kontakta oss på något av nedanstående nummer:  

Madeleine Hjort        Katarina Sjöberg  

xxx-xxx xx xx           xxx-xxx xx xx 

Studenter i kursen ”Examensarbete i pedagogik” Högskolan i Gävle.  

Handledare: Maud Söderlund 

Docent i hälsopedagogik 

Leg. sjuksköterska, Fil. Dr. i pedagogik och doktor i hälsovetenskaper 

Högskolan i Gävle  
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Vänliga hälsningar 

Madeleine Hjort och Katarina Sjöberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Bilaga 2 
 

 

Till dig som pedagog vid ……………. Förskola. 

Vi heter Katarina Sjöberg och Madeleine Hjort och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan Gävle. Vi går sista terminen på vår 

utbildning och nu har det blivit dags att skriva examensarbete i pedagogik. Vi 

skriver nu vårt examensarbete i pedagogik. Vår studie kommer att handla om AKK 

(Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Studiens syfte är att ta reda på 

hur pedagoger använder AKK i den dagliga verksamheten. Vi önskar komma till er 

förskola för att utföra en s.k. kvalitativ intervju som med ert medgivande spelas in. 

Denna kommer uppskattningsvis att ta 45 minuter. Vi kommer även att använda 

oss av fältanteckningar  

d v s föra anteckningar under intervjun. Under arbetet kommer vi att följa de 

grundläggande forskningskraven som gäller i enlighet med vetenskapsrådets etiska 

regler och riktlinjer för forskning. Det är frivilligt att delta för dig som pedagog och 

du har när som helst rätt att avbryta denna intervju. Vi kommer att ta hänsyn till 

pedagogernas konfidentialitet genom att låta de vara anonyma. Vid redovisningen 

av intervjuerna kommer vi att använda oss av pedagog 1 etc. Materialet kommer 

enbart användas till denna studie. Arbetet kommer att publiceras i DIVA under 5 

år, som är Gävle Högskolas databas och nås via Högskolans bibliotek. Allt material 

som vi samlar in till vårt arbete kommer att förvaras säkert på Högskolan i 2 år. 

Därefter kommer allt material att förstöras.   

 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss på något av nedanstående nummer: 

Madeleine Hjort  Katarina Sjöberg 

xxx-xxx xx xx              xxx-xxx xx xx 

Studenter i kursen ”Examensarbete i pedagogik” Högskolan i Gävle. 

Handledare: Maud Söderlund 

Docent i hälsopedagogik 

Leg. sjuksköterska, Fil. Dr. i pedagogik och doktor i hälsovetenskaper 

Högskolan i Gävle 
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Vänliga hälsningar  

Katarina Sjöberg och Madeleine Hjort 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i den dagliga 

förskoleverksamheten. 

 

Frågor: 

1. Om, och i så fall hur använder ni AKK i den dagliga förskoleverksamheten? 

2. Använder ni AKK med alla barn i förskoleverksamheten och i så fall hur? 

3. Vilka möjligheter ser ni med att använda AKK i förskoleverksamheten? 

4. Vilka hinder ser ni med att använda AKK i förskoleverksamheten?  

 


