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Syftet med denna studie var att undersöka vilka former av Alternativ 
kompletterande kommunikation, AKK, som erbjuds i förskolan, samt hur 
förskollärare arbetar med dessa. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med sex förskollärare. Därtill genomfördes sex miljöobservationer. Materialet 
analyserades utifrån två teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella 
perspektivet samt en modell över kommunikation som innefattar brukare, 
redskap samt omgivning, BRO-modellen. Informanterna i studien ansåg att alla 
barn bör ha rätten till kommunikation. Analysen visar även att AKK är en väg in 
i kommunikationen. En slutsats är att en kommunikativ miljö och kompetent 
personal är en förutsättning för att AKK ska fungera på bästa möjliga sätt.  
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1 Inledning 

Det mest grundläggande behovet människor har är behovet av att kunna kommunicera. Att 
kommunicera med våra föräldrar, med andra människor runt omkring oss och med vår 
omgivning. Förra året fanns det nästan 500 000 barn inskrivna i den svenska förskolan 
(Skolverket, 2015). Det är vår roll som förskollärare, och för övrig personal i förskolan att 
ge dessa barn chansen till god kommunikation. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) skrivs vikten av delaktighet och kommunikation tydligt fram och betydelsen av att 
barn ges medel att kommunicera med. Heister Trygg (2008) skriver att det inte finns något 
lärande och framförallt ingen delaktighet utan kommunikation. Det är genom 
kommunikationen som vi samspelar med vår omgivning och skapar nya kontakter. Vidare 
beskriver hon att alla barn kommunicerar på sina specifika sätt. Hon skriver att ”[d]et går 
alltid att kommunicera och det går faktiskt inte att icke-kommunicera” (Heister Trygg, 
2008, s.7). 

Vi har i denna studie riktat vårt fokus på alternativ kompletterande kommunikation, som 
fortsättningsvis benämns AKK. Denna studie baseras främst på intervjuer med 
förskollärare som arbetar med eller har arbetat med AKK i förskolan. Vi har undersökt 
vilken kunskap om AKK som finns i de förskolor som vi studerat och hur den används. 
Enligt en rapport från Föreningen Sveriges habiliteringschefer (2014) är det viktigt att barn 
får tillgång till AKK så tidigt som möjligt då detta underlättar deras kommunikation direkt. 
Vidare pekar rapporten på att AKK stimulerar barnens språkutveckling samt verkar 
språkfrämjande.   

Då läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) säger att verksamheten ska anpassas efter 
varje enskilt barn, måste vi som förskollärare se till alla barns behov samt erbjuda en rad 
olika verktyg även för delaktighet och kommunikation. Vidare förklarar den hur lärande 
och språk är sammankopplat, på samma sätt hänger språk och identitetsutveckling ihop. 
När det talade språket brister, oavsett vilken anledning som ligger bakom, är olika former 
av AKK verktyg för att stärka kommunikationen och arbeta språkfrämjande. AKK är ett 
sätt för barn att förstå och att lära sig att använda det språk som finns omkring dem, i 
deras takt och på deras villkor. Att anpassa verksamheten i förskolan så att alla barn får de 
bästa förutsättningarna, utan att vara utpekande mot de barnen som behöver extra stöd, 
innebär ett stort ansvar för förskolans personal.  

Genom att arbeta med AKK i förskolorna kan enligt Binger och Light (2009) den 
kommunikativa miljön förbättras och utvecklas för barnen. Detta leder oftast till en snabb 
språkförbättring hos barnen och en bättre kommunikation barnen emellan. Det främsta 
skälet till varför det är viktigt att arbeta med AKK i förskolan menar författarna är att det 
leder till en större delaktighet hos alla barn, något som är ett nyckelbegrepp i 
värdegrunden för förskolan. För att säkerställa att de former av AKK som används håller 
en hög nivå är det viktigt att det finns kompetent personal med kunskap om AKK. I vår 
studie vill vi ta reda på om detta stämmer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka former av Alternativ kompletterande 
kommunikation, AKK, som erbjuds i förskolan, samt hur förskollärarna arbetar med dessa.  

Forskningsfrågor: 
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- Vilken/vilka former av AKK finns tillgänglig för barnen i förskolans miljö? 
 

- Vilka former av AKK använder förskollärarna och hur använder de dessa? 
 

- Vilka fördelar i barnens kommunikation ser förskollärarna i arbetet med AKK? 

1.2  Uppsatsens disposition 

Vår uppsats bygger på följande kapitel och innehåll. 

I kapitel 2, Bakgrund, börjar vi att förklara allmänt om AKK. Sedan beskrivs studien 
teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivets syn på språk och 
kommunikation samt Heister Tryggs (2008) BRO-modell. Vi belyser även förskolans 
styrdokument. Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning inom ämnet.  

I kapitel 3, Metod, förklarar vi valet av att använda en kvalitativ forskningsstrategi. Vi 
motiverar valet av semistrukturerade intervjuer samt vikten av en miljöobservation. Sedan 
redogör vi för och motiverar vårt urval av informanter till studien, samt hur vi tagit till oss 
av rådande forskningsetik. Sist diskuterar vi studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. 

I kapitel 4, Resultat, behandlar vi resultatet av intervjuerna samt miljöobservationerna. 
Resultatet presenteras via kategorisering på en beskrivande nivå.  

I kapitel 5, Analys, presenterar vi vår analys av det insamlade materialet samt analys mot 
studiens syfte och frågeställningar, våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. 

I kapitel 6, Diskussion, avslutar vi uppsatsen med en diskussion av resultat och metod 
kopplat till den tidigare forskningen. Vi påpekar även relevansen för yrket som blivande 
förskollärare och den slutsats studien gett oss. Vi avslutar med att ge förslag på fortsatt 
forskning inom området  

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Innan vi 
kommer till dessa kommer vi att mer ingående förklara hur AKK fungerar samt vilka 
former av AKK som är vanligast och därav relevanta för denna studie. Sedan 
beskriver vi styrdokument, med utgångspunkt i förskolans läroplan (Skolverket, 
2010). Till sist diskuterar vi tidigare forskning inom ämnet.  

2.1 Allmänt om AKK 

Först vill vi förtydliga begreppet AKK, som står för Alternativ kompletterande 
kommunikation. AKK är en ”bro” av olika insatser (Heister Trygg, 2008) som behövs för 
att komplettera eller ersätta ett bristande talspråk i kommunikationen mellan människor. 
Begreppet AKK används i hela världen där särskild kommunikation behövs. Beteckningen 
på engelska är AAC, Augmentative and alternative communication. Heister Trygg (2008) 
menar att AKK är den kommunikation som sker mellan människor med hjälp av särskilt 
speciella vägar och former. Det är inte själva formerna och redskapen i sig. Det finns 
många former och många redskap och det väsentliga är målet: en lyckad kommunikation.  
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Vidare förklarar Heister Trygg och Andersson (2009) även vilka som är i behov av AKK 
samt hur man går tillväga i användandet. Det är framförallt människor med 
kommunikationsstörningar som är i behov av AKK. Men författarna betonar också vikten 
av att det kan användas av alla människor. Det kan exempelvis vara människor som haft ett 
fungerande språk/tal men där det gått förlorat, eller människor som inte haft möjlighet  att 
utveckla språk/tal och andra kommunikativa förmågor. Vidare beskriver Heister Trygg och 
Andersson (2009) tillvägagångsättet i arbetet med AKK. Författarna menar att AKK har 
som mål att optimera kommunikationen i vardagen. För att nå detta mål bör AKK 
introduceras så tidigt som möjligt i livet. 

Enligt Heister Trygg (2008) finns det två huvudspår av kommunikationsformer. Nedan 
kommer vi att beskriva dessa två huvudspåren mer ingående utifrån Heister Trygg (2008) 
samt Heister Trygg och Andersson (2009) med fokus på de former som är relevanta för vår 
studie.  

2.1.1 Kropps, sinnesnära och manuella AKK-former 

I den första formen, kropps-, sinnesnära och manuella AKK-former ingår olika former av 
kommunikation som utförs med hjälp av den egna kroppen. Denna form bygger på att barn 
omedvetet eller avsiktligt använder den egna kroppen i kommunikationen. Dessa 
kommunikationssätt kallas även hjälpmedelsoberoende, då inga specifika fysiska föremål 
behövs.  

TAKK står för tecken som alternativ kommunikation. I användandet av TAKK lånas tecken 
ur det svenska teckenspråket. TAKK är den mest förekommande formen av AKK. I TAKK 
används alltid tecken tillsammans med talat språk. Teckenspråk och TAKK skiljer sig dock 
åt vad gäller målgrupp, syfte, metod, alternativ samt kompetens hos den som lär ut 
(Heister Trygg 2010).  

TSS är en förkortning på tecken som stöd. TSS används genom att omgivning artikulerar 
orden tydligt samtidigt som de använder tecken för vissa ord (Heister Trygg 2010). 

Naturliga reaktioner/kroppsspråk handlar om att kroppen talar sitt eget språk, de 
signaler och naturliga reaktioner som kroppen sänder ut är omedvetna. Individen kan själv 
inte påverka sitt kroppsspråk och när detta används som kommunikationsmedel är det helt 
beroende på hur andra i omgivningen tolkar dessa signaler. 

2.1.2 Grafiska AKK former, GAKK 

I den andra formen, GAKK, har vi kommunikationsformer som bygger på något synligt och 
konkret. Barnen och omgivningen använder sig av föremål, bilder eller symboler för 
kommunikation. Dessa kommunikationssätt kallas hjälpmedelsberoende, då hjälpmedel av 
olika slag krävs.  

Fotografier innefattar direkta och verkliga avbildningar i form av fotografier på exempelvis 
personer, miljöer, föremål, platser och aktiviteter. Dessa används i diverse bildstöd och 
bildscheman. 

Bilder som AKK används som signaler eller symboler för verkligheten. Det kan exempelvis 
vara ett bildschema eller en bildtavla. Bilderna är oftast uppsatta som ett schema eller en 
tavla som barnen har framför sig. Detta för att tydliggöra vad som ska ske eller hur något 
går till. 
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PCS står för Picture Communication Symbols och utgör symboler som är mer abstrakta än 
exempelvis direkt avbildade fotografier. Dessa är oftast enklare i sin utformning än både 
pictogram och Bliss. De framstår dock som mer abstrakta än ovannämnda former.   

Pictogram är förenklade svartvita bilder som barnet kan peka på när hon/han vill uttrycka 
sig. Dessa bilder utvecklades i Kanada och har sedan översatts till andra språk. Dessa 
bilder utformades från första början efter barns eget språk och används främst för barn 
eller vuxna med funktionsnedsättning. Tanken var att ge brukarna en möjlighet att kunna 
uttrycka sig med mer generella gester än enbart fotografier och avbilder.  

Bliss har fått sitt namn efter Charles Bliss. Ursprunget till dessa bilder kom när Bliss, som 
var kemist, funderade över mångspråkigheten i sitt land och hur man skulle kunna 
kommunicera tillsammans trots olika språk eller svårigheter för kommunikation. Detta 
system har fångats upp av pedagoger som arbetar med barn med motoriska svårigheter. 
Blissystemet används mot en målgrupp bestående av barn som har ett verbalt språk, inte är 
läskunniga och ibland har problem med motoriken som gör att andra former som t.ex. 
TAKK inte kan användas. Dessa symboler är logiskt uppbyggda och återfinns oftast vid 
bildscheman av olika slag. Blissymbolerna är alltid förenade med det i vårt fall svenska ord 
eller begrepp som bilden visar, detta gör det tolkningsbart av en läskunnig person. Bliss 
kommer först som en standardkarta som är olika för varje land, då vissa symboler är olika i 
olika länder. För det mesta används dock en personlig karta med bilder, som antingen kan 
skapas i ett dataprogram eller genom att klippa ut och klistra dit egna bilder.  

2.2 Teori 

När vi sökte efter lämplig teori till vår studie upptäckte vi att Boel Heister Trygg är ledande 
inom den svenska forskningen om ämnet och hon har även utvecklat kunskap om 
kopplingen mellan teori och praktik inom AKK (Heister Trygg, 2008). Vi hittade även 
internationell forskning och teoriutveckling gällande AKK. Denna forskning är oftast 
inriktad mot barn med språkstörningar (Calculator, 2013; Gevarter et al. 2014). I Sverige 
har däremot Heister Trygg (2008) utvecklat BRO-modellen som är mer tillämpbar i vår 
studie, att studera arbetet med AKK i förskolekontext. Den blev därför en naturlig teoretisk 
utgångspunkt för vårt arbete.  

Boel Heister Trygg är utbildad logoped och universitetsadjunkt vid Lunds universitet, där 
hon arbetar på avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi. Då Boel Heister Trygg inte 
är utbildad forskare har vi vägt för- och nackdelar med att använda BRO-modellen som 
utgångspunkt i vår studie, då den inte är vetenskapligt prövad. Dock har vi andra uppsatser 
sett flera som refererar till BRO-modellen som teoretisk utgångspunkt, bland annat 
Pettersson och Tagesson (2010).  

Detta avgjorde att vi beslutade oss för att använda BRO-modellen som en av två teoretiska 
utgångspunkter i vår uppsats. Detta beslut baseras på vår tolkning av begreppet teori, där 
en teori förklarar hur någonting fungerar. I vår studie är det relevant att få en förklaring till 
hur AKK och kommunikation fungerar i praktiken. BRO-modellen påvisar även hur en 
fungerande kommunikationskedja hjälper till att öka delaktigheten för brukarna, i vår 
studie barnen, i alla aktiviteter. Då BRO-modellen tar upp hur kommunikation fungerar 
samt hur den kan utvecklas och förstärkas via AKK, ser vi på vikten av kommunikation 
genom det sociokulturella perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet blir därför den andra teoretiska utgångspunkten för vår 
studie. I det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2014) att språk och kommunikation 
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är två viktiga delar för delaktighet och interaktion. Detta är en viktig aspekt för vår studie 
då vi vill undersöka hur AKK används i förskolan för att främja barns 
kommunikationsförmåga och därmed språkutveckling.    

2.2.1 Sociokulturella perspektivet 

Sett ur det sociokulturella perspektivet är språk och kommunikation enligt Säljö (2014) 
centralt och det används som en bro mellan omgivningen och barnet. Vidare menar han att 
språket sett ur detta perspektiv är en länk mellan tanke och kommunikation. Det handlar 
om förmågan att koppla ihop dessa två och kunna använda språket för att kommunicera.  

När barn leker och interagerar med andra använder de kommunikation för att spegla 
omgivningen och för att på ett socialt acceptabelt sätt bli sedda av sin omgivning. Det 
sociokulturella perspektivet utgår ifrån att de kommunikativa processer som sker är viktiga 
för dels, det sociala samspelet, dels för den utveckling och det lärande som sker. 

Vi har valt att arbeta utifrån detta perspektiv då vi anser att kommunikation är en 
grundläggande rättighet. Säljö (2014) menar då att kommunikation är en grundsten som vi 
alla föds med och språk är ett av flera verktyg som vi använder när vi kommunicerar med 
vår omvärld. Han menar att människan redan från födseln söker kontakt och 
kommunicerar med personer i sin närhet och på så sätt utvecklar olika sätt till 
kommunikation. ”Att lära sig kommunicera är att bli en sociokulturell varelse” (Säljö, 2014, 
s.88.). 

2.2.2 BRO-modellen  

BRO-modellen ger en förklaring till hur AKK kan användas. BRO är enligt Heister Trygg 
och Andersson (2009) en förkortning på brukare, redskap och omgivning. Brukare är 
människan, i vår studie barnet, som är i behov av alternativ kommunikation. Redskap är 
hjälpmedel och kommunikationssätt för dessa barn. Omgivningen är det nätverk som finns 
runt barnet, exempelvis anhöriga, personal och miljön. 

Nedan visas en kommunikationskedja vid AKK. Kommunikationskedjan pekar på att 
kommunikation med AKK både har likheter samt skillnader med en normalt fungerande 
kommunikation. Till skillnad från en normalt fungerande kommunikation kan barnen i 
dessa fall oftast inte kommunicera via det talade språket. De kan även ha problem med att 
kroppsligt och på andra sätt visa vad de vill. Meddelandet blir förvrängt och sändningen 
behöver hjälp för att uppfattas korrekt. Barn i behov av AKK har lika stor önskan om att 
kommunicera som sina jämnåriga kamrater. Den enda skillnaden är att de barnen behöver 
använda ett verktyg för att göra sig förstådda. Det är alltid viktigt med återkoppling i all 
kommunikation för att undvika missförstånd, särskilt i de fall när AKK används som 
hjälpmedel. Detta eftersom sändaren och mottagaren sällan använder samma form av 
kommunikation, mottagaren använder sig i de flesta fall av det som barnet har problem 
med, det talade språket. Nedan visar vi en kommunikationskedja efter Heister Trygg och 
Andersson (2009, s.12). 
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Bild 1: Kommunikationskedja vid AKK, inspirerad av Heister Trygg och Andersson (2009, s.12) 

2.3 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) lyfts kommunikation fram som en viktig aspekt i 
barns utveckling och lärande. Förskolan ska enligt läroplanen sträva efter att varje barn ska 
utveckla sin förmåga att kommunicera med andra. Vidare framkommer det att förmågan 
att kommunicera, söka ny kunskap samt att kunna samarbeta är nödvändigt i det samhälle 
som vi lever i idag. Förskolan ska även utveckla barnens sociala samt kommunikativa 
kompetens. 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. (Skolverket, 2010, 
s. 6) 

Språk och lärande hänger samman, liksom språk- och identitetsutveckling. Vidare beskrivs 
det att förskolan ska vara en plats för alla samt anpassas till alla barn. Den ska lägga stor 
vikt på att stimulera och utveckla varje barns språkutveckling. Barn som är i behov av extra 
stöd på ett eller annat vis ska få det. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska fa ̊ detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar sa ̊ att de utvecklas sa ̊ långt som 
möjligt. (Skolverket, 2010, s. 5) 

2.4 Tidigare forskning 

I denna del kommer vi presentera och redogöra för tidigare forskning inom det valda 
ämnet. Vi har kategoriserat forskningen efter i vårt tycke relevanta teman: kommunikation 
samt AKK.  

Boel Heister Trygg är en återkommande och stor del av den tidigare forskningen då hon är 
ledande författare av den litteratur om AKK som finns i Sverige. För att söka efter annan 
relevant tidigare forskning har vi främst använt oss av databasen Discovery, men även sökt 
i ERIC och SwePub. Vi har använt oss av sökord som AKK, AAC, preschool, förskola och 
kommunikation. Beroende på hur vi kombinerade våra sökord fick vi alltifrån tre till 
femtioåtta träffar. Det tog tid att gå igenom resultatet av sökningen för att hitta forskning 

	

Kommunikationskedja vid AKK – en BRO-modell 

Brukare  Redskap        Omgivning   

 

Erfarenheter   Kommunikationssätt      Behov  

Färdigheter  Avsikt Kommunikationshjälpmedel      Färdigheter  Avsedd? 

Strategier  Form Tillgång till sätt och hjälpmedel Strategier  Önskad? 

 	 	 	

 	 	 	

	

Sändare	 Mottagare	Meddelande	 Medium	 Effekt	

Återkoppling	
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som är relevant för vår studie. Många av sökträffarna som kom upp relaterade till AKK som 
verktyg för barn med någon form av funktionsnedsättning. Vi valde att söka vidare då vår 
studie syftar till vilka former av AKK som används i förskolan, för alla barn.  

Utifrån Heister Trygg och Andersson (2009) hittade vi en hemsida med relevant forskning, 
genom föreningen ISAAC Sverige som vi valt att titta närmare på och ta med i vår tidigare 
forskning. Från denna hemsida hittade vi två doktorsavhandlingar som tar upp fördelar 
och svårigheter med AKK. 

2.4.1 Kommunikation 

Hellerstedt (2014) menar att alla människor är olika och har olika förutsättningar för 
kommunikation. En del barn har en förståelse för det talade språket, men behöver hjälp för 
att kunna kommunicera utåt. Förskolepersonalens uppgift blir då enligt Hellerstedt (2014) 
att hitta ett alternativt sätt till kommunikation för de barn som är i behov av det. 
Hellerstedt (2014) beskriver vidare att förståelsen för de barn som är i behov av alternativ 
kommunikation behöver lyftas och stärkas, både på förskollärarnivå och på ledningsnivå.  

Hellerstedt (2014) samt Heister Trygg och Andersson (2009) menar att det är en mänsklig 
rättighet att kommunicera. 

Oavsett vad som är anledningen till kommunikationssvårigheterna, om man är barn eller vuxen, 
har en medfödd eller förvärvad skada, vilken sjukdom eller skada man har drabbats av, har alla 
människor en grundläggande rätt att kommunicera. (Heister Trygg & Andersson 2009, s.47.)  

Vidare påpekar Heister Trygg (2008) vikten av att förstå ett barns perspektiv för en 
fungerande kommunikation. ”För att kunna möta barns kommunikativa behov måste du 
kunna förstå barnets perspektiv” (Heister Trygg, 2008, s.7). Hon belyser även vikten av 
kompetens, färdighet samt kunskaper inom och om AKK för att göra en annorlunda 
kommunikation möjlig.  

Heister Trygg och Andersson (2009) menar att kommunikation är en central del i 
utvecklingen av barns kognitiva- och sociala förmågor,  det därtill viktigt med en miljö som 
är kommunikativ (Heister Trygg 2008). Det innebär att de miljöer barn vistas ska erbjuda 
kommunikativ stimulans. Detta gäller inte enbart i hemmet och närmiljön utan är särskilt 
viktigt i förskola och skola. Vidare betonar Heister Trygg (2008) vikten av att stärka 
kommunikationen i alla vardagliga rutiner, så som lek, andra sociala aktiviteter, samspel 
med omgivning och särskilda händelser. Detta är om möjligt ännu viktigare för barn med 
kommunikationssvårigheter och som begränsas av detta i olika sociala aktiviteter både i 
och utanför förskolan. 

Heister Trygg och Andersson (2009) tar vidare upp betydelsen för en kommunikativt 
stimulerande miljö och menar bland annat  att för ett barn som tecknar bör det skapas en 
tecknande miljö. En grundläggande förutsättning i den kommunikativa miljön är det att 
det finns kompetenta vuxna i barnets närhet. I hemmet är det självfallet föräldrar eller 
vårdnadshavare som agerar som omsorgsgivare. I förskolan är det naturligt att personalen 
tar över denna roll.  

Förskollärarnas kommunikativa kompetens diskuteras också av Sheridan, Sandberg och 
Williams (2011). I deras studie belyses vikten av att förskolan ska erbjuda en utvecklande 
och framförallt kommunikativ miljö. Barn ska ges möjlighet att utveckla och förstå sociala 
regler och olika strategier för kommunikation. Förskollärarnas kompetens och förmåga att 
ge omsorg, stötta och uppmuntra barns i utvecklingen av dessa strategier beskrivs som 
avgörande och viktig. Även Heister Trygg (2008) påpekar förskollärare roll som och hur 
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viktigt det är att barn få det stöd de behöver och att en tillitsfull kontakt mellan barn och 
förskollärare utvecklas. De kompetenser som en förskollärare behöver nyttja när det gäller 
att skapa en kommunikativt stimulerande miljö innefattar bland annat att visa positiva 
känslor för barnet, bekräfta barnets kunskaper, hjälpa barnet att behålla fokus men även 
att hjälpa barnet genom att sätta gränser och vara en vägledare. 

Vissa förhållanden bör känneteckna för en god kommunikativ miljö. Det viktigaste är att 
kommunikationen ska vara i centrum och aktiviteter ska syfta till att utveckla kommunikativa 
förmågor hos barnet och hans/hennes samtalspartners. (Heister Trygg 2008, s.27.) 

Sundqvist (2010) menar att barn behöver verktyg för att på ett effektivt sätt kunna 
förmedla till omsorgsgivaren vad hon/han vill. Det valda kommunikationssättet ska 
möjliggöra att barnet kan kommunicera effektivt, snabbt och socialt acceptabelt. I valet av 
AKK form bör valet inte enbart baserats på behovet utan också på barnets aktuella 
förståelse samt möjligheten till integrerad utveckling. 

Sundqvist (2010) beskriver vidare att vara delaktig i alla aktiviteter är viktigt för barns 
identitetsskapande. Även för att kunna bli självständig och ta egna initiativ. Av den orsaken 
att AKK kan vara tidskrävande menar Sundqvist (2010) att barn som kommunicerar med 
AKK inte alltid får chansen att vara delaktiga. 

2.4.2 AKK 

Heister Trygg och Andersson (2009) menar att personalen som arbetar på en förskola bör 
ha en god kunskap om AKK och kommunikation eftersom att förskoletiden är viktig då 
barn utvecklar många viktiga förmågor under denna tid. Allra bäst fungerar AKK i 
gemenskap med andra barn, detta kan vara flera barn som är i behov av olika former av 
AKK men även resten av barngruppen. Att AKK erbjuds redan för de yngsta barnen i 
förskolan är av stor vikt menar Heister Trygg och Andersson (2009) och tar upp två viktiga 
skäl för detta. Det första är att AKK i förskolan låter alla barn vara delaktiga i 
verksamheten och att barn inte exkluderas på grund av problem med kommunikationen. 
Det andra skälet är att förskolan är skolförberedande, och i relation till detta kan AKK 
användas för att underlätta vägen till tal och skriftspråk.  

Binger och Light (2006) menar att medvetenheten om det växande behovet av AKK i 
förskolan länge funnits, men främst riktat sig till de barn som är i behov av särskilt stöd. 
Att AKK har integreras i förskolans verksamhet för att stödja barns kommunikation, därför 
är det viktigt att ta reda på i vilken utsträckning som förskolor använder sig av AKK. Flera 
olika faktorer spelar in på i vilken utsträckning AKK används. I vissa fall väljer förskolan 
och föräldrar att vänta med språkstödjande insatser för att se ifall barnet kommer ikapp 
sina kamrater på egen hand. I andra fall är AKK en del av förskolans verksamhet, där AKK 
sätts in tidigt och riktar sig till hela barngruppen.  

Även Adamson, Bakeman, Romski och Sevcik (2010) ser fördelarna med tidig användning 
av AKK och förklarar att när ett barn har problem med det talade språket är det av största 
vikt att sätta in stöd i form av symboler och bilder. En nyckel till att det ska fungera är att 
stödet i form av AKK finns överallt i barnets omgivning. Det räcker inte med att barnen får 
AKK i hemmet eller hos logopeden utan det är avgörande att det även finns i förskolan. Det 
är den gemensamma ansträngningen som hjälper barnet i sin språkliga utveckling. Deras 
studie förtydligar hur viktigt det är att forska vidare och se vilka språkliga vinster som 
arbetet kan få för barn med språkstörningar och hur en bättre fungerande kommunikation 
kan hjälpa barnen i deras sociala relationer och interaktioner. 
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Vidare beskriver Ferreira (2007) att barn med språkstörningar av olika slag mår bra av 
tidiga språkstödjande insatser av AKK. Hon belyser även att en språkstörning eller 
kommunikationsbrist som inte lyfts fram och bearbetas i tid leder till större svårigheter för 
barnet längre fram. En störning i förståelsen av det verbala språket leder ofta till en 
störning i barnets läs- och skrivförmåga. 

In sum, general language processing skills are necessary but not sufficient skills for developing 
reading and spelling in children with reading impairments as well as children with motor speech 
impairments. (Ferreira, 2007, s.43) 

Heister Trygg och Andersson (2009) beskriver att AKK bör riktas mot barnens individuella 
förutsättningar och behov. Processen är lång och tidskrävande och kräver ett nära 
samarbete mellan barnen, närstående och kompetent personal. För att få till ett bra 
samarbete mellan barn och personal i förskolan används en särskild process. För barn i 
förskolans verksamhet som är i behov av AKK är ett flertal personer inblandade i 
formandet av en inkluderande och språkfrämjande miljö. Dessa personer innefattar 
barnets familj, andra närstående i barnets omgivning, personal vid förskolan, logoped samt 
specialpedagog. Att minst en person i detta team har relevant utbildning är viktigt. 

Ferreira (2007) förklarar mer ingående att när man arbetar med barn som har språkligt 
hinder: att de har svårt att ta emot, tala eller förstå det talade språket finns det goda skäl 
till att introducera AKK. Hur AKK används, vilka former av AKK som väljs att användas 
beror på vilket hinder barnet har. Hon delar in barn i behov av AKK i tre olika 
undergrupper, beroende på den förståelse de har och vilket stöd de behöver i det talade 
språket (se också Sundqvist, 2010). Vidare förklarar Ferreira (2007) hur grupperna är 
indelade.  

I den första gruppen finns barnen som i första hand använder sig av hörseln som 
kommunikationsmottagare men som behöver använda AKK som ett komplement till sitt 
talade språk för att göra sig förstådda.  

I den andra gruppen finns de barn som använder AKK som ytterligare sätt att uttrycka sig, 
här används ofta kroppsnära AKK.  

I den sista gruppen finns de barn som använder AKK för att både ta emot kommunikation 
och för att göra sig förstådda.  

Iacono och Cameron (2009) belyser vikten av att arbeta integrerande med AKK och att det 
blir en naturlig del av verksamheten, där AKK används tillsammans med det talade 
språket. Barn menar författarna bör ges möjlighet till en miljö där AKK är ytterligare ett 
sätt att kommunicera som kombineras med många andra sätt. De presenterar i sin studie 
såväl ett flertal former som tekniker för att få AKK att fungera i vardagen. Att ta pauser i 
vardagen för att skapa möjligheter för barnen att kommunicera. Att låta barnen göra 
kopplingen mellan de bilder som används med verkliga objekt, samt att låta barnen göra 
medvetna val med sin tid och att även kommunicera när man är färdig. Det är viktigt att ge 
barnen verktyg att säga stopp då barnen får kontroll över deras egen situation. Hela 
poängen menar Iacono och Cameron (2009) med att arbeta med AKK för de yngsta barnen 
är att de inte i något sammanhang ska känna sig utpekade eller utanför de aktiviteter som 
deras kamrater är i.  

Så att arbeta med AKK i förskolan handlar om att inkludera barn i all verksamhet, inte att 
exkludera barn genom att belysa och påpeka att de behöver mer stöd i sin kommunikation. 
Om AKK finns från start ger det en bra ingång till språk och kommunikation. Barnen är då 
redan bekanta med AKK när de förväntas kunna förstå och använda de verktyg som finns. 
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Participants indicated the importance of having AAC used or available within daily environ- 
ments as a means of providing appropriate receptive input before a child was expected to be able 
to use AAC […]. (Iacono & Cameron, 2009, s. 242) 

3 Metod 

I detta kapitel kommer vi beskriva hur vi har arbetat med datainsamlingsmetod, urval samt 
databearbetning. Vi diskuterar även reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Sist 
förklarar vi hur vi har tagit ställning till etiska överväganden.  

Vår uppsats bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. Informanternas kunskaper och 
åsikter är det som vi finner intressant och väsentligt för studien, därför har vi valt att 
använda oss av kvalitativa intervjuer. Vårt fokus ligger inte på att förklara eller se statistik 
över hur AKK används i förskolan utan snarare förstå hur och varför AKK används. Vi vill 
lägga tyngd på informanternas egna uppfattningar och synsätt. Vi har valt att komplettera 
våra intervjuer med en miljöobservation på informanternas arbetsplats för att få en 
överblick på hur de omvandlar sin kunskap till ett språk- och kommunikationsfrämjande 
arbetssätt. Enligt Bryman (2011) är det vanligt att kombinera intervjuer och observationer 
för att få en bild av informanternas kunskap på flera plan.  

3.1 Datainsamling 

Vår uppsats bygger som vi beskrev ovan på en kvalitativ forskningsstrategi, vi strävar efter 
att få reda på hur AKK används i förskolan. I en kvalitativ intervju menar Bryman (2011) 
vidare att man är ute efter fylliga och detaljerade svar. Därför har vi valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer samt formulerat våra intervjuer relativt öppet, inriktningen 
på våra intervjufrågor var dock alltid AKK. Enligt Bryman (2011) bör kvalitativa intervjuer 
vara flexibla och följa den riktning som informanternas svar går i. Vi har därför varit öppna 
under våra intervjuer för eventuella följdfrågor samt sidospår som informanterna gett. 
Detta för att få fram informanternas egna tankar kring AKK och hur de arbetar med AKK i 
praktiken. Vi har utformat en intervjuguide efter Brymans (2011) riktlinjer, se bilaga ett. 
Guiden består av elva frågor som vi sedan kunde bygga vidare på efter informanternas svar.  

Vi genomförde intervjuerna på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med 
en smartphone och tog cirka trettio minuter var. Efter intervjuerna lyssnade vi på 
inspelningarna och sorterade svaren under respektive intervjufråga.  

Vi har valde att intervjua sex informanter samt göra sex miljöobservationer. Under 
observationen tittade vi på hur miljön är uppbyggd på förskolorna samt vilka former av 
AKK som vi kunde se. Observationerna skedde i samband med intervjuerna. Vi tittade på 
följande: dels på vilka material knutna till AKK som fanns på förskolorna, dels om dessa 
fanns tillgängliga för barnen att självständigt arbeta med. I vissa fall förklarade 
informanterna ytterligare hur vissa material användes. Observationerna sammanställdes 
sedan skriftligt. 

3.2 Urval 

Vi har i denna studie riktat in oss på ett målstyrt urval och därför vände vi oss till 
förskollärare som aktivt arbetade med AKK eller hade tidigare erfarenheter av AKK i 
förskolans verksamhet. Vi tog i första hand kontakt med förskolor som vi visste arbetade 
med AKK. Dessa förskolor har vi varit på tidigare, både av professionella och privata skäl. 
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Efter dessa kontakter fick vi tips på andra förskolor som även de arbetar med AKK, som vi 
sedan kontaktade. Den första kontakten med informanterna var via telefon eller mail, där 
det tillfrågades om deltagande i studien. Informanterna var alla förskollärare med vetskap 
och erfarenhet inom och om AKK (se tabell 1).  

Tabell 1: Översikt av studiens informanter, ålder, yrkeserfarenhet, arbetar inom vilken 
förskoleform samt utbildning inom AKK. 

Fingerande 
namn: 

Ålder: År i yrket: Förskoleform: Utbildning inom AKK: 

Lena 37 10 Privat 2 års 
teckenspråksutbildning, 
kurser inom PECS, 
kärnvokabulär, 
bildkommunikation 

Amanda 28 5 Kommunalt Kurser inom AKK 

Sabina 32 5 Kommunalt Kurser inom TAKK, 
Bildkommunikation 

Petra 36 10 Kommunalt Kurser inom TAKK, 
Bildkommunikation 

Therese 38 5 Kommunalt Grundkurs i TAKK 

Lilyan 26 3 Kommunalt Nej 

 

3.3 Databearbetning 

Efter intervjuerna transkriberade och sammanställdes materialet. Detta skedde på så sätt 
att materialet sorterades efter liknande intervjufrågor för att kunna se sammanhang, 
likheter samt skillnader. I transkriberingen av kvalitativa intervjuer menar Bryman (2011) 
att det både är intressant vad informanten säger men även hur de säger det. Detta är något 
som vi tagit hänsyn till i analysen av vår empiri. I enlighet med Tivenius (2015) använde vi 
kategoriseringar för att kunna tolka och förstå resultatet bättre i vår empiri. Vi har 
analyserat det insamlade materialet utifrån studiens syfte, forskningsfrågor, vår teori samt 
tidigare forskning. I presentationen av vår analys av empirin har vi valt att utgå ifrån 
samma kategorisering som i resultatet. Detta för att få det så enhetligt som möjligt och 
underlätta för läsaren.  

3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är viktiga aspekter i samhällsvetenskaplig 
forskning. Eftersom vi valt att genomföra en kvalitativ studie värderas reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet på ett annorlunda sätt än om valet skulle fallit på en kvantitativ 
studie (Bryman, 2011). Reliabilitet och validitet handlar i vår studie om hur vi samlat in 
och bearbetat vårt material. Vi har valt att kalla reliabilitet för pålitlighet och validitet för 
trovärdighet.  
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Pålitligheten i denna studie handlar om hur vi gått tillväga för att samla in och bearbeta vår 
insamlade data. Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
och tagit stöd av Brymans (2011) riktlinjer. Vi har spelat in våra intervjuer och sedan 
transkriberat dessa för att kunna återge korrekt information på ett kvalitativt sätt. En 
aspekt som kan öka pålitligheten på vår studie är att ingen av de intervjuade förskollärarna 
i denna studie kände varandra eller oss sedan tidigare. De fick inte tillgång till frågorna i 
förhand, så de kunde inte tänka ut svaren innan intervjun eller diskutera dem med sina 
kollegor. Detta kan höja pålitligheten på studien genom att resultatet enbart är baserat på 
förskollärarnas egna tankar, erfarenheter och kompetens.  

Bryman (2011) beskriver att trovärdighet förklarar hur vi ser på och behandlar den 
insamlade empirin. När vi samlat in vår empiri har vi vidtagit åtgärder för att öka 
trovärdigheten i vår studie. Detta genom att enbart använda utbildade förskollärare med 
bakgrund i AKK som våra informanter. De förskollärare som vi använt oss av i vår studie 
skiljer sig åt i utbildning, ålder, olika arbetsförutsättningar samt egna erfarenheter. Detta 
har gett vår studie en bredd och mer empiri att arbeta med. Urvalet i studien har hög 
trovärdighet p.g.a. förskollärarnas utbildning och yrkesprofession. Det har varit av största 
vikt att informanterna vi valt till denna studie arbetar eller har arbetat aktivt med AKK i 
den pedagogiska verksamheten. Att informanterna innehar dessa kunskaper har gett vår 
studie ytterligare trovärdighet, då de delgett oss den information som vår studie krävde 
kopplat till dess syfte och frågeställningar.  

Frågan om generaliserbarhet rör frågan om giltighet i andra sammanhang. Tivenius (2015) 
beskriver att det ska gå att generalisera resultatet i andra fält än den egna studien. Då 
antalet intervjuade i vår studie är lågt gör detta det svårt att generalisera vårt resultat till 
större sammanhang (Bryman 2011). Även om våra resultat inte exakt går att överföra till 
andra förskolekontexter menar vi att vissa principer som beskrivs av informanterna för ett 
välfungerande arbete med AKK i förskolan menar vi är generaliserbart.  

3.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden vi har tagit hänsyn till och erbjudit är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Vi har utformat ett missivbrev där informanterna blivit 
informerade om studiens syfte och deras roll i den färdiga studien. Vi har erbjudit de 
deltagande förskollärarna rätten att vara anonym genom att inga namn på varken personer 
eller förskolor kommer att förekomma i studien. Informanterna har även blivit 
informerande om att svaren som vi får in inte kommer att kunna spåras till en specifik 
förskola. De har även blivit informerade om deras möjlighet att avbryta sin medverkan när 
som hels, samt informerats om som att inga obehöriga kommer kunna ta del av 
uppgifterna i studie. De har även informerats om i vilket ändamål studien har gjorts och 
var den kommer att publiceras (Kvale & Brinkmann, 2009;Vetenskapsra ̊det, 2011). 

4 Resultatpresentation  

I nedanstående kapitel presentera vi resultatet från våra sex intervjuer och observationer. 
Vi kommer först att redogöra för resultatet på en beskrivande nivå för att sedan i kapitel 5, 
analysdelen, öka komplexiteten.  
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4.1 Utbildning och kompetens 

Under våra intervjuer med förskollärarna såg vi att samtliga har god kännedom och 
kunskaper om vad AKK är och hur det används i förskolan. Alla informanter utom en har 
utbildning inom AKK, antingen en generell utbildning eller inom vissa specifika former 
inom AKK.  

Flera av informanterna påpekade vikten av kompetent personal i arbetet med AKK. 
Informanterna nämnde att en introduktion till material kopplat till AKK var viktigt.  
Sambandet mellan hur tillgängligt materialet var och personalens kompetens menade 
informanterna hänger ihop. Med det menade de att kompetent personal hellre använder 
det material som finns att tillgå inom AKK. 

Allt handlar om introduktionen och att de får vara med från början […] de tar emot det på rätt 
sätt ifall inslussningen fungerar. Jag strävar efter att alltid arbeta utifrån barns perspektiv och 
genom att lyssna på vad barngruppen vill, vilket material de efterfrågar. […] Sen så anser jag att 
det är min uppgift som förskollärare att stötta barnen, ha en relation uppbyggd på tillit och 
förståelse. (Therese) 

Sett till ovanstående citat förstod vi att informanterna lägger vikt vid olika kunskap i arbete 
med barnen, inte enbart den kopplad till de olika AKK-formerna. Vidare förklarar de att 
hur man arbetar som förskollärare spelar in i hur barnen tar emot AKK och annat 
språkstödjande material. 

Lena är den förskollärare i vår studie som har mest utbildning inom AKK. Hon förklarade 
att de på hennes arbetsplats arbetar med ett flertal former av AKK, allt beroende på i vilken 
situation som det behövs. De former av AKK som hon nämnde innehöll även de lite mer 
ovanliga som Bliss och PECS. Hon nämnde även gester och ljud kombinerat med 
kroppsspråk som tillhör huvuddelen av AKK som behandlar kroppsnära kommunikation. 

Petra och Therese är de enda förskollärarna som nämner att de får hjälp av en 
specialpedagog när de ska välja vilka former av AKK som används i barngruppen och när 
detta används. De övriga informanterna valde själva vilken AKK-form som de ansåg vara 
lämplig i deras barngrupp. Även då det i dessa fall är riktat till ett eller ett fåtal barn 
används det uteslutande i hela barngruppen. Petra förklarar att detta är för att AKK inte 
ska verka exkluderande utan istället utveckla arbetet med det kommunikationssamspel 
som finns i barngruppen.  

4.2 Former av AKK  

I vår studie nämnde informanterna främst former av AKK som tillhör huvuddelen av 
grafiska former av alternativ kompletterande kommunikation, GAKK. Endast Petra, Lena 
och Amanda nämner kroppsnära former av AKK, så som exempelvis tecken. 

När vi i våra intervjuer gick närmare in på frågan om vilka former av AKK som används på 
respektive arbetsplats tar samtliga förskollärare upp att de använder bilder i olika former. 
Det handlade om PECS, pictogram, fotografier, men framförallt bildschema och 
dagsschema med bilder/mötestavla. 

Bildschema och dagstavla används på snarlika sätt av alla informanterna. De används för 
att förtydliga och strukturera upp dagen så att alla barn förstår vad som kommer att ske. 

Dom ser vår mötestavla som vardag, och även ifall vi inte initierar det så ser vi att barnen själva 
går till tavlan och tittar, hur var det nu vad skulle vi göra efter lunch? Vart skulle vi gå? vilken 
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park var det? Och det skapar ju ett lugnare klimat i gruppen tänker jag att man faktiskt kan kolla 
när det passar.” (Petra) 

Även andra förskollärare nämnde just att barngruppen blir lugnare när de använder sig av 
ett dagsschema eller bildschema under specifika situationer. Dessa kan vara vid utflykter, 
besök av utomstående i förskolan samt vid andra situationer som frångår rutinerna. 
Amanda och Sabina förklarade att de använder sig av ett bildschema för utflykter, som de 
även tar med sig under utflykten. Detta för att de har uppmärksammat att flera barn lätt 
blir oroliga när de inte vet vad nästa steg i utflykten är samt att det är enklare för barnen 
att behålla fokus under utflykten när de kan se hela resan i bilder. Sabina menade att det 
även innan utflykten skapar ett lugn hos alla barn i guppen när det speciella schemat för 
utflykten redan finns tillgängligt innan själva utflykten. Det presenteras för barnen minst 
en dag innan de ska iväg, men gärna redan på måndag även om utflykten är planerad till 
senare under veckan. 

När vi diskuterade och frågade om hur AKK väljs ut i förskolorna och av vilka, barnen eller 
förskollärarna, var meningarna bland våra förskollärare något delad. De flesta ansåg att det 
var förskollärarna som valde vilka former av AKK som skulle användas i verksamheten. 
Formerna valdes ut beroende på vad barnen i gruppen behövde träna på, antingen som 
grupp eller som individer. När det handlade om ett eller kanske två barn som behövde 
träna på något specifikt introducerades ändå materialet till hela barngruppen, för att det 
inte ska verka utpekande på ett enskilt barn. 

Jag utgår alltid från individen när jag väljer form av AKK, då mina barn har stora svårigheter att 
kommunicera. Det är alltid svårt att hitta rätt. Vissa barn har vissa kommunikationshjälpmedel 
klara när de kommer till mig, andra får vi arbeta vidare med själva. (Lena) 

Vidare nämnde alla utom Lena att de även använder bildschema vid på och avklädning i 
hallen samt att på vissa förskolor finns det bildscheman vid toaletten som visar i vilken 
ordning man gör saker på toaletten, torkar sig, spolar och tvättar händerna. 

Vidare menar Petra att de har anpassat verktygen efter den aktuella barngruppen, genom 
att använda sig av bilder som är relevanta just nu istället för generiska bilder tagna ur 
manualer för AKK. Therese förklarar även att det är av största vikt att barnen får rätt 
introduktion till materialet som behandlar AKK, precis som till alla andra vanliga material 
och föremål som introduceras i förskolan. ”Allt handlar om introduktionen och att de får 
vara med från början med stöd, tar emot det på rätt sätt om inslussningen funkar” 
berättade Therese. 

4.3 Fördelar i barnens kommunikation i arbetet med AKK 

Alla förskollärarna är överens om att de bara ser fördelar i arbetet med AKK. ”Alla 
människor bör ha rätten att kommunicera och jag menar och ser att det är min uppgift att 
erbjuda allt jag kan för att finna det som passar var och en”, sade Lena. Alla förskollärarna 
hävdar att det är en fördel för hela barngruppen att använda sig av AKK och inte enbart för 
de barn som är i behov av det. Två av förskollärarna berättade att de även såg en fördel för 
personalen i användandet av AKK, då främst för strukturen av vardagen. ”Det blir tydligt 
vad som ska göras och man behöver inte fundera så mycket”, sade Petra. Det var enbart 
Therese som nämnde att AKK kan bli utpekande och kan då vara en nackdel för det 
enskilda barnet om det används på fel sätt. 

Det beror på hur man lägger fram det, i grupp om det är lika för alla i alla sammanhang finns 
det nog bara fördelar men visst kan det vara utpekande och det är aldrig bra, då kan det bli en 
nackdel. (Therese) 
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Vidare kan vi i vårt resultat se att samtliga förskollärare belyser vikten av att ha en 
fungerande kommunikation trots att språket ibland brister. Flera var eniga om att alla 
människor bör ha rätten till en kommunikation. ”Alla måste ha rätten att kommunicera 
och alla sätt att kommunicera är viktiga”, sade Lena. Petra pekade på att det trots behov av 
förtydligande i kommunikationen fortfarande är det verbala talade språket som används 
främst på dennes arbetsplats. Två förskollärare påpekade vikten av att använda sig av 
bilder när orden inte finns.  

Till en början är det pedagogerna som tar initiativet men sen lär sig även barnen att de kan 
kommunicera med hjälp av bilderna. (Amanda) 

[…] och då tror jag att dem, eh vi säger ordet och sen kan dom relatera till bilderna, vi har ju 
dagsscheman så jag tror att dom har skapat sig erfarenheter av bilderna. (Petra) 

Alla förskollärare anser att AKK kan och bör användas som ett komplement till övrigt 
språkstödjande material i förskolan. Två av förskollärarna är eniga om att AKK är bra för 
samtliga barn men att det inte behöver utesluta annat språkstödjande material. På frågan 
angående just detta svarade Lena så här: 

Tror säkert att AKK är stimulerande för alla och jag tror inte att det ena behöver utesluta det 
andra. Jag överöser mina barn med teckenspråk, bilder av olika slag, föremål, ja, allt för att det 
ska vilja kommunicera. (Lena) 

Vidare uttryckte även Petra sin tro om att AKK skulle kunna komplettera övrigt 
språkstödjande material i förskolan. ”Mm, helt övertygad om det. Kommunikation är inte 
en enväg utan en flerväg”. 

Alla våra informanter belyser vikten av delaktighet i förskolan samt att AKK är en ingång 
till delaktighet för alla barn. De barn som är i behov av stöd ska inte exkluderas enbart för 
att kommunikationen brister eller för att det tar längre tid att kommunicera. Petra 
förklarar att detta gör att det inte blir lika tydligt för de andra barnen vilka barn som inte 
förstått hur dagen ser ut. Det är annars lätt att barnen själva exkluderar andra barn ur 
leken eller gruppkonstellationer menar hon.  

4.4 Tillgängliga former av AKK i förskolans miljö 

Under våra observationer av miljön på förskolorna såg vi flertalet former av AKK som 
fanns tillgängliga för barn och personal. Olika förskolor har lagt fokus på olika former, 
ibland beroende på ålder på barnen i barngruppen och ibland beroende på vilket stöd som 
behövs i den aktuella barngruppen.  

Avdelningen som Therese arbetar på har minst material tillgängligt då de precis har bytt 
lokaler samt fått in en ny barngrupp. En viss del av materialet kan vi se är former av AKK, 
men de används inte eller så är det bara så att Therese inte tänker på att det kan användas 
som stöd i verksamheten. Ett exempel på detta är en sånglåda som innehåller egentagna 
fotografier som föreställer de olika sångerna som barnen kan och tränar på dagligen.  

Lilyan arbetar på en småbarnsavdelning som fokuserar mycket på bildstöd och TAKK 
vilket vi kunde se reflekteras tydligt i deras miljö på avdelningen. Överallt sitter det bilder 
på olika vardagsföremål, under bilden finns en förklarande bild på hur stödtecknet till 
detta ord görs samt att föremålets namn även finns skrivet i versaler. På en hylla i rummet 
finns det en låda med laminerade bilder på, på baksidan av dessa kort finns tecknet för det 
som bilden föreställer. Denna låda som de kallar för teckenlådan, finns tillgänglig för 
barnen att hämta själva och ta med sig till en i personalen för att tillsammans utforska och 
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träna på att teckna. Detta sätt att arbeta med TAKK är tidskrävande då en pedagog sitter 
tillsammans med ett barn, Lilyan menar att AKK måste få ta tid och inte uteslutas p.ga 
tidsbrist. 

På alla avdelningar fanns det snarlikt material och utformningen var ungefär densamma. 
Något som vi upptäckte på Petras avdelning var en del av en vägg som var täckt med 
fotografier av olika aktiviteter och hörnor som avdelningen erbjuder barnen, detta kallade 
de för ”frittval-hörnan”. På varje bild fanns det ett antal kvadrater uppritade, kvadraterna 
visar barnen hur många som kan vara i samma miljö samtidigt. Bredvid de olika miljö- och 
aktivitetsbilderna satt det en bild på varje barn och de flyttade sin egen bild till den bilden 
som symboliserade vad de valde att arbeta med just nu. Petra som var med när vi 
observerade avdelningens miljö förklarade att detta hjälper barnen att själva strukturera 
upp sin dag och lär de att ta eget ansvar för sitt eget lärande.  

Lenas avdelning var den avdelning där flest AKK-former förekom. Hon är även som vi 
beskrev ovan den informant som har störst utbildning inom området. Redan i hallen möts 
vi av flera bildscheman som bl.a. förklarar för barnen vilka material som ska vara på vilken 
plats samt en tavla som visar att en vikarie arbetar idag. Alla barns lådor är märkta med 
namn, en bild på barnet samt det barnets personliga tecken som används inom TAKK. Inne 
på avdelningen är det som fångar vårt intresse den låda som innehåller laminerade Bliss-
scheman. Denna låda finns tillgänglig för samtliga barn att använda men är främst till för 
det barn som just för tillfället går på avdelningen och har en grav språkstörning. I övrigt 
fann vi bildscheman för dagen, utskrivna tecken vid bilder, TAKK, samt en speciell vägg 
med bilder på känslor.  

5 Analys 

I vår analys av resultatet kommer vi att återkoppla till det sociokulturella perspektivet och 
till BRO-modellen. Även analysen är kategoriserad efter relevanta underrubriker. Vi har 
valt att använda oss av samma underrubriker som i resultatpresentationen.  

5.1 Utbildning och kompetens  

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är barns kommunikationsförmåga avgörande för deras 
möjligheter till deltagande och samspel. Personalen behöver kunskap i metoder för att 
kunna stödja barnen och göra dem delaktiga i förskolans sociala sampel. Vi anser därför att 
utbildning samt kompetens är avgörande i användandet av AKK och att utbildning i olika 
AKK-metoder är en förutsättning för att personalen i förskolan ska kunna arbeta med 
barns kommunikation.  

Vi drar även viktiga paralleller till BRO-modellen och vikten av en kommunikativ miljö. 
Heister Trygg (2009) beskriver BRO-modellen som just en kommunikationskedja som 
säkerställer att barnen blir delaktiga i samtliga aktiviteter. Detta ser vi som en självklarhet 
även när det gäller att introducera nytt material, framförallt ett sådant komplext material 
som det som återfinns inom AKK. 

I enlighet med den studie som Sheridan m.fl. (2011) genomförde kan vi tolka att 
förskollärarnas kommunikativa kompetens är nyckeln till inbjudande och utvecklande 
miljöer som stödjer barn i att själva utveckla olika strategier för kommunikation.  
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Flera av våra informanter belyste vikten av sambandet mellan barnet, det material som 
finns tillgängligt på förskolorna samt personalens kompetens. Detta är grunden i BRO-
modellen och en förutsättning för att AKK ska kunna fungera och vara en möjlighet till att 
skapa möjligheter till andra sätt av kommunikation.  

När informanterna fick frågan om vem som tar initiativet till AKK är åsikterna hos våra 
informanter delade. Ungefär hälften av dem svarade att initiativet alltid ligger hos dem 
själva. Vi tolkade det som att det var en självklarhet för dem att AKK ska initieras av 
förskollärarna. Det är endast Therese är av en annan åsikt och som för tillfället inte arbetar 
på en avdelning där AKK används. Hon jämförde det material som är kopplat till AKK med 
övrigt material i förskolan och menar att initiativet ska ligga hos barnen. De ska kunna 
välja vilket material de vill arbeta med, när de vill. Denna inställning till AKK-material var 
unik bland våra informanter. Utifrån intervjun med Therese kan vi se att det främsta skälet 
till att detta fungerar i hennes barngrupp skulle kunna vara för att behovet av AKK inte 
finns just nu.  

Informanterna har samma förhållningssätt när det handlar om frågan om till vem som de 
anser AKK arbetet är riktat till, nämligen hela barngruppen. Barngruppens bästa kommer 
alltid i första hand. En AKK-insats börjar enligt vår tolkning oftast med att informanterna 
upptäcker att ett eller flera barn behöver stöd och hjälp för att kunna kommunicera. För att 
kunna fastställa vilken form av stöd som behövs måste informanterna främst utreda vad i 
kommunikationen som brister. Ferreira (2007) beskriver hur hon arbetar med 
undergrupper för att säkerställa vart kommunikationen brister och sedan ta fram en 
lämplig strategi för att underlätta för det barnet. Det påminner om våra informanters 
arbetssätt. De berättade att de analyserade det behov som efterfrågades och därefter lade 
upp en strategi som skulle kunna hjälpa ett eller flera barn.  

Ett annat mönster som vi kunde urskilja i empirin var att det endast var två informanter 
som nämner specialpedagogik och specialpedagoger. Dessa två informanter får 
regelbundet hjälp av en specialpedagog för att utformar passande strategier inom AAK för 
deras aktuella barngrupp. Specialpedagoger sitter på en större kunskap inom AKK än 
någon av våra informanter, trots att alla förutom en hade någon form av utbildning inom 
just AKK. Detta kopplar vi till Heister Trygg och Anderssons (2009) synpunkter om att det 
behövs kompetent personal i förskolorna för att kunna bedriva en utvecklande miljö med 
hjälp av AKK. Petra berättar om fördelarna för barngruppen med detta arbetssätt. Att 
tillsammans med en specialpedagog planera, utforma och framförallt återkoppla och 
utvärdera kontinuerligt.  Heister Trygg och Andersson (2009) menar att återkoppla och 
utvärdera är en nyckeldel i BRO-modellen. Det är det enda sätt att se ifall de AKK-former 
som man använder sluter kommunikationskedjan och ser till att budskapet når fram till 
rätt mottagare.  

5.2 Former av AKK  

Ett av de tydligaste mönster vi har sett är valet av AKK-former, alla informanterna använde 
bildscheman eller bildstöd av olika slag. Dessa används regelbundet hos alla våra 
informanter vilket för våra tankar till tillgängligheten och att bildscheman är relativt enkla 
att använda för förskollärarna samt enkla att tolka för barnen. Vi tolkar det som att 
bildstöd och bildschema är den form av AKK som är enklast att improvisera med och att 
anpassa så att det passar just den aktuella barngruppen. Här kopplar vi det till det Heister 
Trygg (2008) säger om den kommunikativa miljöns betydelse och vikten av att vara 
delaktig i samtliga aktiviteter såväl som i vardagliga rutiner. Bildscheman tolkar vi som ett 
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komplement till det Säljö (2014) säger om att kommunikationen ska spegla omgivningen. 
Två av våra informanter förklarade ingående att de har med sig bildstöd även utanför 
förskolan. Detta hjälper de barn som annars lätt blir oroliga när de inte vet hur dagen ser 
ut. Vi har även kommit fram till att strukturen av dagen är viktig, detta återkommer hos 
alla våra informanter. Den hjälp med strukturen som bildscheman har hjälper samtliga 
som vistas i förskolan. När vi tolkar det som våra informanter sagt kopplar vi detta till 
Sundqvist (2010) och hennes teori om att delaktighet i alla aktiviteter är viktigt för barnet 
då det hjälper dem att skapa sitt eget jag, sin identitet. Även Säljö (2014) menar att 
kommunikationen är en stor del i att öka delaktigheten för alla barn samt att bygga broar 
mellan kommunikationen och språket. Detta är även någonting som vi återkommer till 
senare i analysen. 

5.3 Fördelar i barnens kommunikation i arbetet med AKK 

När informanterna talar om de fördelar de ser med AKK, förstår vi att de menar fördelar 
dels för enskilda individer, dels för hela barngruppen. De nämner vid flera tillfällen att 
AKK är en tillgång för hela barngruppen, vilket även Heister Trygg (2008) och Heister 
Trygg och Andersson (2009) anser är viktigt i användandet av AKK. Flera av 
informanterna poängterar och vikten av att använda AKK för de barn som verkligen är i 
behov av det. När AKK används för att tydliggöra och stärka strukturen i förskolan är våra 
informanter eniga om att det fungerar inkluderande för alla barn. De barn som är i behov 
av stöd får sin chans till delaktighet och får vara med och bestämma vad som ska hända 
under dagen. Vi tolkar det informanterna säger som att de inte anser att AKK är 
ansträngande att arbeta med, utan att det blivit mer vardag i arbetet med barnen. Detta 
kopplar vi till Säljö (2014) som menar att kommunikation skapas i samspel med andra och 
i sociala relationer med andra. Delaktighet främjar dels, för att inget barn blir exkluderad, 
dels för att det ger även dem möjlighet att förbättra och utveckla sina kommunikativa 
strategier. 

Sett ur det sociokulturella perspektivet har samtliga av våra förskollärare beskrivit 
innebörden i och vikten av en fungerande kommunikation, mellan barnen, mellan barn och 
förskollärare samt mellan barn och deras övriga omgivning. Alla är överens om att det 
behövs kommunikation för att förstå, och kunna förstå och avkoda sin omvärld. Säljö 
(2014) menar att kommunikationen är en bro mellan omgivningen och barnet. Som Lena 
säger: ”Alla måste ha rätten att kommunicera och alla sätt att kommunicera är viktiga”. 

Säljö (2014) och Heister Trygg (2008) beskriver båda hur språket används för att bygga 
upp former av kommunikation. Språk ska här förstås i vid bemärkelse och omfattar därför 
inte enbart talat språk, utan även andra kommunikationsformer. AKK används med fördel 
tillsammans med barn som har ett bristande eller obefintligt talat språk, och möjliggör då 
antingen för barnen att utveckla ett språk, eller erbjuder ett verktyg för att förstärka den 
kommunikationsform de redan behärskar. I våra informanters svar framkommer att det är 
kommunikationen som är det väsentliga, inte med vilket språk barnen kommunicerar 
med.  

5.4 Tillgängliga former av AKK i förskolans miljö 

Under vår observation av våra informanters arbetsplatser kunde vi dra slutsatsen att det 
som de berättat om i intervjun återkommer i miljön. Överlag i observationerna kan vi se att 
materialet skiljer sig åt beroende på vilken ålder det är på barnen i den aktuella 
barngruppen. Förekomsten av olika former av AKK material skilde sig också åt.  
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En sak som vi såg vid vår observation var teckenlåda som Lilyan visade oss, som nämnde i 
resultatpresentationen. Teckenlådan och att ha den tillgänglig för barnen hela tiden och 
framförallt synlig på barnens nivå sammanfattar till stor del vår studie. Förskollärarna gör 
vad de kan för att främja barnens kommunikation mellan varandra, med förskollärarna 
och med sin omgivning. Lilyan förklarar att barnen själva initierar lek och lärande med 
teckenlådan, ibland ensamma, ibland med varandra men framförallt tillsammans med 
förskollärarna.  

Att sitta med ett barn och teckenlådan har nästan bara fördelar då det barnet får full 
uppmärksamhet och fokus. Då är det lättare för barnet att hålla fokus också […] men nackdelen 
som finns är att det är svårt att försvara den tid som jag är med ett barn och inte kan vara 
delaktig i barngruppen. (Lilyan) 

Detta för våra tankar till det som Sundqvist (2010) skriver om att AKK måste få ta tid, det 
är tidskrävande men att detta får inte hindra att AKK används i förskolorna.  

6 Diskussion 

I nedanstående kapitel kommer vi att diskutera de viktigaste aspekterna av 
uppsatsens resultat. Vi kommer att börja med att diskutera kompetens vilket leder 
oss vidare till fördelar och delaktighet med AKK. Till sist kommer vi att diskutera 
miljöns betydelse. Vi diskuterar sedan vårt val av metod, uppsatsens relevans för 
yrket och de slutsatser som vi dar av studien. Till sist ger vi förslag på fortsatt 
forskning inom ämnet.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka former av AKK som erbjuds i 
förskolan, samt hur förskollärarna arbetar med dessa. Frågeställningarna syftade till att 
undersöka vilken/vilka former som fanns tillgängliga i förskolans miljö, samt vilka former 
av AKK som förskollärarna använder sig av. Vidare syftade frågeställningarna till 
undersöka vilka fördelar som förskollärarna ser att AKK har för barns kommunikation.  

6.1.1 Kompetens 

I vår studie har vi uppfattat att det viktigaste för att AKK ska fungera 
kommunikationsstödjande i förskolorna är att personalen har relevant kompetens. Detta 
relaterar vi till det faktum att våra informanter som hade mest kompetensutveckling inom 
AKK gav de mest informativa svaren för vår studie. Kompetensen om AKK hos våra 
informanter var stor och skillnaderna i svaren speglade hur avgörande denna kunskap är 
för att dessa metoder ska fungera som stöd i förskolan. Informanterna med störst kunskap 
om AKK styrkte att det krävs kunskap för att få AKK integrerat på ett bra sätt i förskolorna. 
Vi kunde se att dessa informanter alltid hade en tanke med allt som de gjorde i 
barngruppen. Detta synliggjordes även i våra observationer, är avdelningarna tydligt 
avspeglade den kompetens som fanns hos personalen. De förskollärare s0m enbart gått 
någon enstaka kurs inom AKK hade mindre tillgängligt material i sina miljöer i förskolan. 
När vi observerade Lenas avdelning förstärktes våra tankar om att kompetensen speglas i 
avdelningens uppbyggnad. Det fanns mest AKK-relaterat material på denna avdelning, och 
vi kunde tydligt se att det fanns en tanke bakom det material som fanns och även dess 
placering.   
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Vårt resultat och tidigare forskning påpekar således att välutvecklad kompetens inom 
området är nyckeln till att AKK ska fungera på bästa möjliga sätt. Vidare påvisas vikten av 
att alla barn ska inkluderas och inte bara de barn som är i behov av AKK. Detta kopplar vi 
till flera författare som återfinns i den tidigare forskning som vi tagit del av. Både Heister 
Trygg (2008) och Sheridan m.fl. (2011) belyser vikten av förskollärarnas egen 
kommunikativa kompetens för att kunna ge barnen bäst möjligheter att utveckla sin egen 
kommunikation. Vid flera tillfällen i vår studie uppmärksammade vi att barnens bästa 
alltid kommer i första hand. Flera av våra informanter förklarade ingående att deras roll i 
barnens kommunikation var att stötta, handleda och uppmuntra. Detta relaterar vi direkt 
till Heister Trygg (2008) som beskriver hur en omsorgsgivare, i förskolans fall en 
förskollärare, bör vara för att bygga upp det avgörande band som behöver finnas mellan 
barn och förskollärare. Ett band av tillit, stöd och uppmuntran men även att sätta gränser 
och utmanar barnet att prova själv. Med syfte att barnet ska bygga upp sin egen 
kommunikativa förmåga och kompetens.  

6.1.2 Fördelar och delaktighet 

Att förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp vikten av att utveckla barns 
kommunikativa förmåga genomsyrar informanternas tankar. De pratar om rätten till 
kommunikation samt att all kommunikation är viktig. Vårt resultat påvisar att 
informanterna har läroplanen i åtanke när de utformar och planerar aktiviteter och miljöer 
som är kommunikationsfrämjande. De arbetar för att barnen alltid ska känna sig delaktiga 
och att deras åsikt är viktig. Informanterna återkommer ständigt till vikten av att barnen 
blir sedda och accepterade för den de är. Vårt resultat knyter även ihop rätten av att 
kommunicera med rätten att bli sitt eget jag och att utveckla en strategi för sitt eget 
identitetsskapande. Även Sundqvist (2010) lyfter att rätten till kommunikation och 
delaktighet är en nyckel till att hitta sin egen identitet för barnet. 

AKK bör optimalt sättas in vid tidig ålder och så tidigt som möjligt. Dock tolkar vi resultat i 
våra intervjuer som att ingen av informanterna nämnde att ålder och AKK har ett 
sammanhang. Vi ser däremot i den tidigare forskningen att det beskrivs vara av stor vikt 
att stöd i form av bilder och/eller tecken sätts in så tidigt som möjligt. Ferreira (2007) 
påvisar i sin studie att tidig AKK inte enbart är bra rent generellt utan att det faktiskt kan 
hjälpa barnen i framtiden. Iacono och Cameron (2008)  förklarar att om AKK sätts in i 
tidig ålder, får barnen en grundförståelse för AKK som verktyg. Denna grundförståelse är 
viktig, då barnen sedan de har lärt sig detta har en erfarenhet av, förstår och vet hur AKK 
ska användas som verktyg för kommunikation. Detta leder oss till Heister Trygg (2008) 
forskning och att tiden i förskolan är viktig för barns sociala och kognitiva utveckling. För 
att barn ska få en så bra start som möjligt i användandet av AKK håller vi med Iacono och 
Camerons (2009) resonemang om att det är viktigt att bekanta barnen med aktuellt 
material från start för att de ska få en bra ingång i språket och kommunikationens värld. 

Vår tolkning är att AKK är utvecklande för hela barngruppen, inte bara de barn som har ett 
uttalat behov av det. Detta är inte enbart efter de fördelar och den positiva inverkan som 
återfinns vid användande av AKK i förskolan utan även för att säkerställa att samtliga barn 
ges möjlighet att vara delaktiga och ses som lika mycket värda. Bara för att 
kommunikationen brister ska barn som är i behov av AKK inte exkluderas eller förlora sin 
rätt till delaktighet. 

It is fair to change a whole organization because of one child because it will pay off for the rest of 
the children in the long run. (Sundqvist 2010, s.41) 
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Ovanstående citat som återfinns i Sundqvists (2010) avhandling stödjer vår tolkning av 
resultatet i vår studie. Samtliga informanter är eniga om att alla barn har rätt till 
delaktighet i samtliga situationer i förskolan. Även förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 
stöder detta, då det står att man som förskollärare behöver ta barns behov i beaktande när 
man utformar strategier för barns utveckling. Strategierna är till för att barn som behöver 
extra stöd, i detta fall inom kommunikation, ska få detta utformat efter den grundkunskap 
de redan har.  

Hellerstedt (2014) pekar på förskollärarens roll att hjälpa barn att konstruera en strategi 
för att kunna kommunicera. Även detta synliggörs i såväl våra informanter svar som i 
läroplanen för förskolan (Skolverket 2010). Våra informanter ser alla svårigheten med 
arbetet men är övertygade om att det ingår i deras arbete som förskollärare. När det 
kommer till praktik och hur man på bästa sätt gör detta kan vi av vår studie utläsa några 
sätt. För det första, beskrivs att det krävs ett engagemang från förskolepersonalen då det är 
stort arbete att utveckla förståelse om de AKK-former som initieras i förskolan. För det 
andra, gör informanterna sitt yttersta för att barnen ska känna delaktighet i alla 
situationer, rutiner som speciella händelser. När ett barn i förskolan känner sig osäker på 
hur dagen är planerad, eller hur en aktivitet ska gå till kan denne själv använda sig av de 
AKK-verktyg som vi sett under våra observationer i förskolan. Iacono och Cameron (2008) 
menar att det är viktigt att inte peka ut de barn som behöver stöd i kommunikation.  

Vidare kan vi säga att i direkt motsats till det som Sundqvist (2010) menar att barn i behov 
av AKK inte får chans till delaktighet på grund av tidsbrist i förskolan visar vår studie att så 
är inte fallet. En av våra informanter menar att AKK måste få ta tid, även fast den tiden 
som läggs på ett barn ibland är svår att motivera. Övrig forskning samt vårt resultat belyser 
vikten av att arbeta kontinuerligt för att utveckla AKK i förskolan. 

6.1.3 Miljöns betydelse 

Under intervjuerna med våra informanter samt i tidigare forskning kan vi tydligt utläsa 
vikten av en kommunikativ miljö och hur detta hjälper barnen. Författare som tar upp 
detta innefattar Heister Trygg och Andersson (2009) samt Sheridan m.fl. (2011). Detta var 
något som vi uppmärksammade under våra observationer av informanternas arbetsplatser. 
Vi kunde med egna ögon se hur materialet var framtaget och tillgängligt på barnens nivå. 
På Lilyans arbetsplats blev detta extremt synligt när vi fick undersöka teckenlådan samt 
höra henne förklara hur den används. En annan av våra informanter sa följande ”Jag 
överöser mina barn med teckenspråk, bilder av olika slag, föremål, ja, allt för att de ska 
vilja kommunicera.”  

En av frågeställningarna som vi hade med denna studie var att undersöka vilka former av 
AKK som används främst i förskolan. Det vi kom fram till var att förekomsten av AKK-
former var i stort sett detsamma på alla våra informanters avdelningar. En av de former av 
AKK som vi såg mest av var TAKK. Vilket även Heister Trygg (2010) skriver då hon menar 
att TAKK är den mest förekommande AKK formen. Den andra främst förekommande 
formen var bilder som AKK och då främst bildscheman. Det framkommer tydligt i vår 
studie att bildscheman används som ett strukturstödjande verktyg, vilket gynnar alla barn.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer var ett bra val för vår 
studie. Vi har fått ta del av informanternas egna tankar och erfarenheter kopplat till AKK. 
Eftersom vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, har vi kunnat presentera 
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frågorna i lite olika ordningsföljd beroende på informanternas svar. Vilket gett oss en stor 
flexibilitet att ställa relevanta följdfrågor. Frågorna har utgått ifrån hur informanterna, 
arbetar, erbjuder samt vad de har för erfarenheter inom AKK, något som gjort att studiens 
pålitlighet varit god, då informanternas egna berättelser och erfarenhet legat till grund. 
Genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer öppnar det upp för en bredare 
empiri byggt på våra informanters tankar. Något som enligt Bryman (2011) kan minska 
trovärdigheten på den insamlade empirin är att informanternas dagsform kan speglas i det 
som de säger. Informanter som har en dålig dag, är stressade eller osäkra kan ge en 
missvisande bild av vår empiri. Detta såg vi inte som något större problem, då vi i god tid 
bestämde tid för intervjun, var på en lugn plats i förskolan och gav informanterna 
möjlighet att boka om ifall intervjutiden inte passade. 

Vi fick en stor inblick i hur det arbetade med AKK samt vad som erbjöds på de respektive 
förskolorna, då vi valde att komplettera våra intervjuer med miljöobservationer. Vi har 
även kunnat jämföra informanternas påståenden samt svar med miljöobservationerna 
vilket varit väldigt givande.  

Vi bedömer att det var ett lagom antal informanter för studiens omfång och tid. För 
att komma vidare kunde vi valt att utöka urvalet men ihop med miljöobservationen 
samt en pressad tidsplan fanns det inte utrymme eller tid för detta.  

Ett problem som uppstod var att hitta lämpliga informanter för ämnet. Det var svårt att 
hitta förskollärare som aktivt arbetade med AKK och som hade tid att ställa upp på en 
intervju. Många utav de förskollärare som vi kontaktade var inte medvetna om att de 
arbetade med just former av AKK. Fastän vi visste att de arbetade både med bildstöd och 
tecken, så gjorde de inte kopplingen till just AKK.   

Något som vi skulle tänka på till nästa gång är att båda skulle närvarat på intervjuerna. I 
denna studie delade vi upp intervjuerna. Om båda hade närvarat vid intervjuerna kunde vi 
kunnat fokusera på olika saker och stödja varandra under intervjun med syfte att fördjupa 
svaren. Detta hade även gjort det enklare att analysera den insamlade empirin då vi båda 
hade kunnat tolka på vilket sätt informanterna förklarade vissa moment. Med detta menar 
vi att man skulle kunna uppfatta tonlägen och hur informanterna gav sina svar på olika sätt 
och sedan gjort annorlunda tolkningar vilket kunnat lett till en bredare diskussion.   

6.3 Relevans för yrket 

Vi har i vår studie lyft fram forskning som pekar på vikten och betydelsen för barn 
kommunikation och AKK som form att arbeta med kommunikation. Vår studie är värdefull 
för personal verksam inom förskolan eftersom vi anser att alla människor bör få chansen 
till en fungerande kommunikation samt att Förskolan läroplan lyfter fram relevansen för 
barns kommunikativa förmågor.  

Förskolan ska vara en levande sociala och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ 
och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. (Skolverket, 2010)  

Sett till ovanstående citat ur läroplanen blir det personalens uppgift att ge barnen de 
verktyg som krävs för att få kommunikationen att fungera. Speciellt viktigt blir det för de 
barn där kommunikationen och talet brister. AKK blir därför ett viktigt verktyg för barn 
med en bristande kommunikation. Kommunikation leder till demokrati och delaktighet, 
som i sin tur leder till en utvecklande lärandemiljö för samtliga barn i förskolan.  
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Synen på AKK som verktyg endast för barn som har någon form av funktionsnedsättning är 
tyvärr vanligt på förskolor. Detta påstående stöds av det faktum att mycket av den 
forskning som vi hittade, både internationell samt inom Sverige, handlar om hur AKK 
används för att stötta barn med svårigheter. Då AKK blir allt vanligare i dagens förskolor 
behöver detta problematiseras, ifall det inte diskuteras tror vi att många förskollärare av 
rädsla för att göra fel, okunskap eller tidsbrist avstår från att introducera AKK. Denna 
studie menar vi, visar på fördelarna med AKK i förskolan, för alla barn.  

6.4 Slutsats 

Vår studie har gett oss en djupare förståelse för vikten av kommunikation i förskolan. Vi 
menar att vi har besvarat både syfte och forskningsfrågor då våra informanter gett oss en 
relevant inblick i ämnet och konkreta svar utifrån personliga kunskaper och erfarenheter 
inom AKK.  

I vår studie framkom det tydligt att rätten till kommunikation är oerhört viktig. Våra 
informanter poängterar barns rätt till kommunikation samt att alla sätt av kommunikation 
är lika viktiga, något som har genomsyrar hela vår empiri och resultatet av denna studie. 
För barns rätt till kommunikation och att för att AKK ska fungera på bästa möjliga sätt är 
en kommunikativ miljö och kompetent personal en förutsättning. Vi ska som förskollärare 
stödja barn att utveckla verktyg för kommunikation och ett eget språk. Utifrån vår studie 
dra vi slutsatsen att AKK kan ses som ett viktigt verktyg för barns kommunikativa 
utveckling i förskolan.  

En annan viktig slutsats som vi erfarit tack vare vår uppsats, var att förskolläraryrket är ett 
komplext och komplicerat yrke, därför anser vi att det är av största vikt att förskollärarna 
ges möjlighet till ständig kompetensutveckling. Inte minst inom viktiga ämnen som 
kommunikation och AKK. Kompetent och engagerad personal är de viktigaste aspekterna 
när det handlar om AKK. Att använda AKK i förskolan kräver tid, engagemang, kompetens 
och tålamod.  

Till slut kan vi inte annat än att hålla med Hellerstedt (2014) att fördelarna av ett AKK-
integrerat arbetssätt i förskolan bör lyftas, inte enbart på förskollärarnivå utan även på 
ledningsnivå. Vi som blivande förskollärare, aktiva förskollärare och övriga personal i 
förskolan behöver få upp ögonen och ge alla barn rätten till kommunikation, oavsett hur 
kommunikationen ser ut.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Den tidigare forskning som vi berört i vår uppsats påvisar rätten till kommunikation för 
alla barn samt vikten av förskolepersonalen kompetens inom arbetet med AKK. Förslag på 
fortsatt forskning inom området skulle kunna vara undersöka hur AKK har integrerats i 
fler förskolor. När vi började undersöka lämpliga informanter till vår studie såg vi en stor 
okunskap inom ämnet. Varför har vissa förskolor tagit till sig av AKK medan andra aldrig 
hört benämningen, detta skulle även det vara intressant att studera vidare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

År i yrket: 

Kommunalt eller privat: 

Utbildning inom AKK: 

 

1. Känner du till AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation)? 

2. Vilka former av AKK känner du till? 

3. Vilka former av AKK förekommer hos er? 

4. Hur väljer du vilken form av AKK som du använder? I vilka situationer? Olika 

hjälpmedel för olika barn? 

5. Varför väljer du just dessa? 

6. I vilka situationer använder ni AKK? 

7. Hur blir AKK ett stöd i den dagliga verksamheten? 

8. Tar barn eller pedagog initiativet när ni använder AKK? 

9. Hur tar barnen emot det stödet som AKK ger? 

10. Ser du fördelar med att arbeta med AKK, i såna fall vilka? 

11. Anser du att AKK skulle kunna komplettera övrigt språkstödjande material på de 

flesta förskolor? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som studerar till förskollärare och tar examen 

till sommaren. Vi skriver just nu på vårt självständiga examensarbete som handlar om AKK.  

Syftet med studien är att se vilken form av AKK som erbjuds i förskolan samt vilka former av 

AKK som pedagogerna anser är ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten. Vi anser att det är 

viktigt att studera detta för att få en inblick i förekomsten av AKK samt hur pedagogerna tar 

tillvara på den kunskap som finns om AKK för att säkerhetsställa en bra lärmiljö och ett bra 

lärande. 

Intervjun beräknas ta max 30 minuter och vi hoppas på en givande diskussion om AKK som 

stöd i den dagliga verksamheten och hur du ser på fördelar och eventuella nackdelar.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi kommer även att göra en kompletterande miljöobservation av miljöerna för att få en 

uppfattning om vilken/vilka former av AKK som förekommer. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion publiceras 

på databasen Diva. 

Enligt de forskningsetiska reglerna är ditt deltagande i studien helt frivilligt. Du har rätten att 

när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. De som kommer att få tillgång till informationen om studien är vi och 

vår handledare. Obehöriga kommer inte att kunna ta del av materialet. Ingenting som du 

säger kommer att kunna kopplas till dig personligen eller till din arbetsplats. 

Om du har några frågor eller funderingar så svara vi gärna på dessa, du kan även kontakta 
vår handledare för vidare information. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Johanna Lindholm    jlm13004@student.mdh.se 

Tove Björkhäll    tbl13001@student.mdh.se 

Victor Kvarhall   victor.kvarnhall@mdh.se 
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