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”Tänk dig å åka på semester själv och bara gissa. Du vet inte alls vad som händer.” 

En kvalitativ studie om förskolepersonals beskrivningar av arbetet med att stödja 

barns språkutveckling och kommunikation i förskola genom Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation 

”Imagine going on a vacation by yourself and just guess. You don’t know what’s going 

on at all.” 

A qualitative study on preschool personnel’s descriptions of the work with children’s 

language development and communication in preschool through Alternative and 

Augmentative Communication 

Årtal Antal sidor: 

2019__________________________27_________________________ 

Syfte med vår studie var att fördjupa kunskap om arbete med att stödja barns 

språkutveckling och kommunikation i förskola genom Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation, AKK. Studien har utgått från en kvalitativ metod genom semi-

strukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån en tematisk analys. 

Resultatet visar hur respondenterna arbetar med AKK och hur de uttrycker 

betydelsen av arbete med metoden. Slutsats av studien är att barn genom AKK kan få 

den språkutveckling och stöd som de har rätt till enligt läroplanen för förskolan. 

___________________________________________________ 

Nyckelord: AKK, förskola, förskollärare, kommunikation, 

språkutveckling 
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1 Inledning 

Alla barns rätt till fungerande språk och kommunikation samt rätt till särskilt stöd är 

grund till att vi valt att genomföra denna studie. Vårt intresse är således att 

undersöka om barn genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, 

kan få möjlighet till den språkutveckling och det stöd som de har rätt till enligt 

läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018). I Lpfö 18 står det att förskolor ska 

lägga stor vikt på att stimulera barns språkutveckling och kommunikation genom 

miljö och utbildning eftersom barns lärande, identitetsutveckling och språk hänger 

ihop. Utbildning ska även utformas så att barn som är i behov av stöd ska få det stöd 

som behövs i deras utveckling och att det ska utformas utefter barns egna 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). Barns rätt till stöd framkommer även i 

kapitel 8 §9 i skollagen (SFS 2010:800) där det framkommer att: ”Barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 

stöd som deras speciella behov kräver”. 

I en tidigare studie har vi undersökt användning av AKK, tecken som stöd (Tecken 

som AKK) och bildstöd (Grafisk AKK) och i vilken omfattning det användes i 

utomhus- respektive inomhusmiljö. Studiens resultat visade att AKK användes i stor 

utsträckning i förskolors inomhusmiljö och i mindre utsträckning i utomhusmiljö. 

Studien utmynnade i större nyfikenhet hos oss kring användande av AKK. Vi valde 

därför att undersöka förskolepersonals beskrivningar av arbete med AKK i denna 

studie. Med förskolepersonal menar vi i vår studie barnskötare, förskollärare och 

specialpedagoger.  

AKK-verktygs påverkan på barns utveckling och lärande beskrivs av Cologon och 

Mevawalla (2018) samt Talkington, McLaughlin, Derby och Clark (2013) då de 

framhåller att AKK-verktyg kan öka barns muntliga kommunikation samt främja 

interaktion. Barn i förskola kan även få en grund för att lära sig andra färdigheter 

genom sociala interaktioner (Withey, 2017). Utifrån egna erfarenheter genom vår 

förskollärarutbildning, till exempel genom fältstudier och verksamhetsförlagd 

utbildning, har vi upplevt stora skillnader i arbetssätt med barn i behov av särskilt 

stöd samt barns språkutveckling. I Skolinspektionens rapport kring förskolors arbete 

med barn i behov av särskilt stöd beskrivs att endast en tredjedel av de förskolor som 

var med i deras granskning hade ett fungerande arbete med barn i behov av särskilt 

stöd (Skolinspektionen, 2017). Förskollärare ska, enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018), 

ansvara för att barn stimuleras och utmanas i sin språkutveckling. Det är även 

förskollärare som har ansvar för att barn får sina behov tillgodosedda och 

respekterade samt får reellt inflytande över utbildningens innehåll (Skolverket, 

2018). Genom studien vill vi kunna bidra med fördjupad kunskap om AKK, barns 

språkutveckling och kommunikation utifrån rollen och uppdraget som förskollärare. 

I vår blivande yrkesroll som förskollärare ser vi kommunikation som en viktig del då 

studier visar på att kommunikation mellan barn – barn och barn - förskolepersonal 

främjar barns utveckling och lärande (Hedegaard, 2009; Hu, Fan, Wu, Locasale-
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Crouch & Song, 2019; Whitey, 2017). Vi vill därför undersöka hur förskolepersonal 

beskriver sitt användande av AKK för att främja barns språkutveckling och hur 

metoden används i förskolans utbildning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att få fördjupad kunskap om några förskolors arbete med 

att stödja barns språkutveckling och kommunikation genom AKK. 

• Hur beskriver förskolepersonal sitt användande av AKK? 

• Hur uttrycks betydelsen av AKK för barns utveckling, lärande och omsorg av 
förskolepersonal? 

1.2 Centrala begrepp 

Här presenteras de begrepp som är centrala i vår studie, AKK och intervention, och 

hur vi kommer använda oss av dessa begrepp. 

1.2.1 AKK 

Heister Trygg (2005) beskriver Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 

AKK, som ersättande eller kompletterande kommunikation som används mellan 

människor när det finns svårigheter med språk eller tal. Enligt Heister Trygg (2005) 

kan system som används för språk och signaler inom AKK delas in i två 

huvudgrupper, manuella och grafiska kommunikationssätt. Dessa system används 

som alternativ till ord i talspråk. Till manuella kommunikationssätt hör bland annat 

naturliga reaktioner, signaler, tecken som stöd och teckenspråk. Detta 

kommunikationssätt innebär användning av kroppen som verktyg. Grafiskt 

kommunikationssätt bygger istället på användande av hjälpmedel där det finns 

föremål eller bilder att peka på. Vidare förklarar Heister Trygg att några av dessa 

grafiska kommunikationssätt är konkreta föremål, bokstäver eller avancerade 

symboler som till exempel blissymboler. 

I denna studie har vi valt att fokusera på tecken som stöd, Tecken som AKK, och 

bildstöd, Grafisk AKK. Vi har valt att använda oss av samlingsbegreppet AKK trots att 

metoden i sin rätta mening innehåller mer än bara tecken som stöd och bildstöd. 

Detta gör vi för att förenkla läsandet genom att få ett samlat begrepp för de två 

undergrupperna. 

1.2.2 Intervention 

Intervention har olika innebörd i olika sammanhang. Vi försökte därmed hitta en 

förklaring till begreppets sammanhang i förskola och för barn i behov av särskilt stöd. 

Norling (2006) beskriver intervention som pedagogiska program och pedagogiska 

metoder. Region Uppsala (2019) beskriver intervention som strategier som används 

för att stötta barn i deras utveckling och locka barn till att kommunicera. Vidare 
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beskrivs intervention som arbete med barns sociala utveckling i situationer där barn 

brister i sin sociala förmåga och således inte själva tar initiativ till att kommunicera. 

Vi har i vår studie tolkat intervention med innebörden av att vara särskilda insatser 

för att stötta specifika barns utveckling. 

1.3 Disposition 

Studien kommer disponeras enligt följande. I kapitel 2 presenteras studiens 

bakgrund, där vi redogör för Kommunikation och interaktions påverkan på barns 

utveckling, lärande och omsorg. Vi presenterar även det teoretiska perspektivet, 

relationell pedagogik, följt av tidigare forskning som delats in i två avsnitt, 

Användande av AKK och Relationen mellan AKK och barns utveckling och lärande. 

I kapitel 3 redovisar vi metod, där vi presenterar metodval, urval, genomförande, 

bearbetning och analys, tillförlitlighet samt etiska aspekter. I kapitel 4 presenteras 

studiens resultat och analys som är indelat i två avsnitt, Användande av AKK samt 

Betydelse av AKK för barns utveckling, lärande och omsorg. I kapitel 5 diskuterar vi 

studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar, följt av metoddiskussion och 

slutligen presenteras studiens relevans för förskolläraryrket. 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till vår studie där vi förklarar hur barns 

utveckling, lärande och omsorg påverkas av kommunikation och interaktion. Med 

interaktion menar vi en dialog mellan två eller fler parter som används för att få en 

handling eller uppgift utförd, men även interaktioner med materiella ting. Med 

kommunikation menar vi en dialog som kan ske mellan två eller fler parter, men 

kommunikation kan även vara envägskommunikation. Vi beskriver även i det här 

kapitlet studiens teoretiska perspektiv, relationell pedagogik. Efter det kommer 

tidigare forskning där vi presenterar artiklar och avhandlingar som är relevanta för 

vår studie.  

2.1 Kommunikation och interaktions påverkan på barns 
utveckling, lärande och omsorg 

Barn i förskola lär sig om sin omvärld och sig själv genom lekfulla interaktioner. Med 

lekfulla interaktioner menas både interaktioner med miljön samt interaktion och 

kommunikation med andra människor. Barn kan även få en grund för att lära sig 

andra saker genom social interaktion. Barns utveckling av intelligens och 

kommunikativa förmåga är även kopplat till barns socioemotionella förmågor och 

dessa förmågor har även betydelse för barns senare utbildning (Whitey, 2017). Barn 

utvecklas, enligt Hedegaard (2009), genom sociala interaktioner och kommunikation 

samt genom dagliga sociala aktiviteter i institutioner som förskola. Hu, Fan, Wu, 

Locasale-Crouch och Song (2019) betonar vikten av interaktion mellan lärare och 

barn och framhåller att interaktion har stor påverkan på och främjar barns 
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utveckling. Utveckling sker inte enbart biologiskt, utan även kulturell, 

beteenderelaterad och psykologisk utveckling sker (Hedegaard, 2009; Hu m.fl., 

2019). Ur förskolekontext kan detta förstås som att barns relationer i förskola kan 

påverka kulturskapande och barns byggande av identitet och deras roll i ett samhälle. 

Hu m.fl. (2019) beskriver att barn som får högkvalitativa erfarenheter av förskola 

gynnas i sin framtida utveckling och lärande. Hedegaard (2009) belyser att varje 

persons utveckling är unik och ger metaforen att ”Ett spår har flera vägar beroende 

på barnets biologi, materialets skick och de traditioner och normer som finns i 

samhället och dess institutioner” (s. 72, vår översättning). Barns utveckling sägs 

också påverkas av samhälls- och förskolenormer och regler eftersom dagliga sociala 

aktiviteter blir formade utifrån dessa normer och regler. När barns utveckling ska 

undersökas finns flera olika aspekter att beakta. Några exempel är förskolors 

traditioner som barn lever i dagligen, de normer och värden som personal på förskola 

har och de krav som utbildning har på barn samt barns interaktioner. Interaktioner 

och de konflikter som sker i sociala aktiviteter och vid andra aktiviteter där krav ställs 

på barn kan ge en bild av vad som sker i barns utveckling (Hedegaard, 2009). Detta 

kan för vår studie förstås som att förskolors arbetssätt kan påverka barns utveckling 

och lärande. Alla förskolor har olika normer och regler, med andra ord olika 

arbetssätt, som barn ska anpassa sig efter, vilket påverkar alla barn olika. 

Ahlskog-Björkman (2014) skriver att barn med olika utvecklingsfaser och åldrar 

ständigt möter varandra i förskolor samt att barn deltar i olika aktiviteter under 

dagen. Vidare beskrivs att dessa möten och aktiviteter påverkar barns lärande. 

Ahlskog-Björkman förklarar att en förmåga att erfara och uppfatta omvärlden är det 

som allt lärande vilar på samt att dessa lärdomar är något som barn har med sig 

resten av livet. Genom kommunikation kan barn bli delaktiga i den kultur de befinner 

sig i och således förstå sin omvärld. Kommunikation som ett verktyg för att delta 

beskrivs därmed som ett verktyg för att ta del av erfarenheter och något som lärande 

individer behöver (Ahlskog-Björkman, 2014). Vidare förklaras även att barn genom 

sociala situationer finner det meningsfullt att lära och att lärande är en process av det 

som sker i sociala sammanhang. Ahlskog-Björkman beskriver att lärandesituationer 

som sker i förskolor formas av olika sociala situationer som omger barn. 

Josefson (2018) skriver att förskola kännetecknas av lärande och utbildning. 

Josefson framhåller även att omsorg borde vara ett av kännetecknen, då förskolors 

styrka är att omsorg, pedagogik och att vårdnadshavare ges möjlighet att arbeta 

förenas. Josefson beskriver att omsorg är inflätat i lärande och att det inte går att 

skilja dem åt när det pratas om förskola. Karlsson (2009) skriver i sin avhandling 

kring demokratiska värden som omsorg och hur det kommer till uttryck i barns 

samspel med andra i förskolan. Vidare förklaras att omsorg är något som barn 

använder sig av för att stödja varandra och således visa att de förstår varandras 

signaler, både verbala och emotionella signaler. Omsorg handlar om empati och att 

se till andras behov och kunna möta dessa behov, samt att värna om andras 

välbefinnande och se till att alla känner tillhörighet och delaktighet i en grupp 
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(Josefson, 2018; Karlsson, 2009). Omsorg kan således förstås som att det grundas på 

relationer och att kunna förstå signaler och andras behov. 

Barns utveckling och lärande grundas på relationer och interaktion samt 

kommunikation med sin omgivning, vilket beskrivs i relationellt synsätt (Aspelin & 

Johansson, 2017).  Skolinspektionen (2017) beskriver relationellt synsätt som att 

”barns behov ses i relation till vad som händer i mötet mellan barnet, med dess 

individuella förutsättningar, och den omgivande miljön. Behov av särskilt stöd ska 

därmed inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. 

Utifrån detta synsätt ses barn som varande i svårigheter i stället för med svårigheter” 

(s. 10, författarens kursivering). Det leder oss in på det teoretiska perspektivet, 

relationell pedagogik. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Här presenteras det teoretiska perspektivet, relationell pedagogik, där samspel står i 

fokus och relationer är av vikt för utbildning och lärande. Det är relationell pedagogik 

som ligger till grund för vår studie. 

2.2.1 Relationell pedagogik 

Aspelin och Johansson (2017) beskriver att relationell pedagogik är en nyetablerad 

teoribildning och ett forskningsfält där syn på människor och relationer är centralt. 

Vidare belyses att relationer i denna teori ses som grundläggande för mänsklig 

existens och att människor förstås som relationella varelser. Lärande, utbildning och 

undervisning ses inom relationell pedagogik som relationsprocesser. Det är samspel 

mellan individer som står i fokus där individer även relateras till samhällelig, 

kulturell och social kontext. Inom utbildning innebär relationell pedagogik att alla 

utbildningsfenomen är relationella och att relationer används för att förstå 

pedagogiska praktiker och fenomen (Aspelin & Johansson, 2017). Dagens forskning 

visar, enligt Kullenberg och Eksath (2017), att pedagogiska relationer har avgörande 

roll för undervisning och att kommunikation därför har en central del för lärande. 

Aspelin och Johansson (2017) beskriver även att varje möte är unikt och att det är 

hur individer är i det nuvarande ögonblicket som är viktigt, och inte tidigare 

antaganden om individer. Med detta menas, enligt Aspelin och Johansson, att 

individer inte ska kategoriseras samt att de inte ska formas efter normativa mallar i 

utbildning. Vidare beskrivs utbildning som en mötesplats för människor där barn ges 

möjlighet att utrustas med förmågor och ledas in i ett samhälle samtidigt som de får 

möjlighet att vara unika individer. Aspelin och Johansson (2017) belyser att inom 

teori om relationell pedagogik så sker kunskapskapande genom relationsprocesser 

och att individer ses som öppna och oförutsägbara subjekt. Aspelin (2016) beskriver 

pedagogisk relationskompetens som en del av relationell pedagogik. Pedagogisk 

relationskompetens är pedagogers förmåga att skapa och utveckla relationer som är 

förtroendefulla, omsorgsfulla och stödjande för barns kunskapsskapande. För att 

främja lärande och fostran bör pedagoger förstå hur undervisning upplevs och 
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uppfattas av mottagaren och att relationen till ett subjekt kan bidra till förståelse 

(Aspelin, 2016). 

Relationell pedagogik innefattar pedagogiska tillvägagångssätt där relationer ses som 

en viktig del i utbildning och har som syfte att bidra till deltagande i relationella 

processer. Inom relationell pedagogik ses identitet som något som uppkommer i 

relationer, både med andra människor och med objekt som till exempel texter. Det är 

i relationer som människor i förhållande till sin omvärld fortsätter utvecklas. Inom 

mål för utbildning ses barns utveckling som relationella varelser som viktigast. Det 

betyder således att barns hela utveckling utgör mål för utbildning och inte enbart 

avgränsande kunskap, funktion eller färdighet. Ett uppdrag inom utbildning kan ses 

som att demokrati och kunskapsutveckling förenas genom relationella möten 

(Aspelin & Persson, 2011).   

Persson (2008) lyfter fram att det inom forskning beskrivs att barn i förskolor vill 

hjälpa andra barn och känna sig behövda och delaktiga genom att lära sig något. 

Vidare förklaras att barns självuppfattning och identitet samt tillhörighet och sociala 

kompetens utvecklas vid samspel med andra barn. Forskning visar även, enligt 

Persson, att barns observerande och imiterande av andras handlingar har stor 

betydelse. Genom samspel med andra barn och vuxna kan barn lära sig utföra 

handlingar på ett annat sätt, alltså att barn således lär sig sitt eget agerande. Persson 

(2008) beskriver även att det i forskning framkommer att för barns skapande och 

upprätthållande av goda relationer är personalens kompetenser och kunskaper det 

viktigaste villkoret. Det är personalens barnsyn och deras förväntningar på barn som 

socialt kompetenta eller mindre kompetenta som påverkar och är viktiga för 

relationsskapande. Vidare förklaras att det är genom samtal som barn får inflytande 

över förskolors innehåll. 

Persson (2015) belyser att det i forskning framkommit att det som är viktigast för 

barns utveckling och lärande är samspel och interaktion mellan barn och personal. 

Vidare beskrivs att förskolors kvalitet avgörs i konkreta möten med barn. Persson 

förklarar även att pedagogiskt innehåll i förskolor inte kan särskiljas från 

pedagogiska relationer och interaktion mellan barn och personal då det är 

sammanflätande processer. Således har all interaktion påverkan på barns lärande och 

utveckling i förskola eftersom den sker i utbildningssammanhang. 

Relationell pedagogik kan i vår studie förstås utifrån att relationer mellan barn och 

förskollärare skapar förtroende och trygghet hos barn, vilket kan stödja dem i deras 

utveckling och lärande. Vi relaterar det till att förskollärare har en viktig roll i barns 

utveckling och lärande genom att bygga förtroendefulla, pedagogiska relationer till 

barn genom kommunikation. 

2.3 Tidigare forskning 

Här presenteras vetenskapliga artiklar och avhandlingar som är relevanta för vår 

undersökning. De artiklar och avhandlingar som valts ut berör användning av AKK 
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och relationen mellan AKK och barns utveckling och lärande för barn i förskola och 

skola. Databaser vi använt i vår sökning är Swepub, Primo och Eric ProQuest. De 

svenska sökord vi har använt är AKK, Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation, förskola, utveckling, lärande, omsorg, kommunikation. De engelska 

sökord vi har använt är AAC, Augmentative and Alternative Communication, pre-

school, kindergarden, development, communication, special needs. 

Vi har valt att använda fem artiklar som är riktade även mot skolan då vi finner att 

dessa är relevanta för och går att applicera på förskola och förskollärares roll i arbete 

med AKK. 

2.3.1 Användande av AKK 

AKK beskrivs av Chung och Douglas (2014) som både icke-konkret kommunikations-

material som gester och tecken men även konkret kommunikationsmaterial i form av 

bilder och verktyg. AKK används av barn som har svårigheter inom talförmåga, 

språkförståelse och kommunikation. En del barn använder endast en metod i första 

hand, medan en del barn kombinerar olika kommunikationsmetoder som tal, tecken 

och bilder. AKK anses av Chung och Douglas (2014) vara en nödvändighet för att 

göra det möjligt för barn med funktionsvariationer att skapa relationer, uttrycka 

behov och känslor samt ha mental närvaro. Light, Roberts, Dimarco och Greiner 

(1998) beskriver att AKK kan ge möjlighet att förstärka personers 

uppfattningsförmåga, förståelse och uttryckande. Light m.fl. förklarar även AKK som 

ett system där metoden kan användas för att permanent eller tillfälligt kompensera 

nedsättningar och svårigheter inom kommunikation som personer med 

kommunikationssvårigheter har. En av de positiva effekterna med användning av 

AKK utöver att barn får möjlighet att lära sig innehåll är, enligt Chung och Douglas 

(2014), att det ger möjlighet till att interagera med sina kamrater. Detta kan 

underlätta lärande inom kunskapsutbyte, sociala förmågor och förmågor att skapa 

relationer (Chung & Douglas, 2014). Även Johnston, McDonnell, Nelson och 

Magnavito (2003) förklarar användning av AKK som en metod för att komplettera 

eller ersätta individers verbala kommunikationsförmåga. De beskriver att AKK å ena 

sidan inkluderar metoder där kroppen måste användas som verktyg för att förmedla 

budskap såsom teckenspråk, gester och ansiktsuttryck. De beskriver å andra sidan att 

AKK också inkluderar metoder av kommunikation som kräver användande av 

verktyg utöver användarens kropp. Exempel på verktyg är lågteknologiska system 

som kommunikationstavlor men även mer teknologiska system som till exempel 

laptops med AKK-program (Johnston m.fl., 2003). Vidare lyfts fram att det inte är 

existens av AKK-metoder eller system i sig som gör användning av AKK effektivt, 

utan att användning av AKK även kräver effektiva interventionsstrategier.  

Johnston m.fl. (2003) har analyserat interventionsstrategier för barn mellan 3 till 8 

år som framkommer i studier mellan år 1990 och 2002 och de beskriver att de 

specifika interventionsstrategier som använts utifrån studierna har varierat. De fyra 

strategier som använts enligt Johnston m.fl. (2003) är att ”(a) arrangera miljön för 

att skapa kommunikativa tillfällen ; (b) utforma en mall eller rutin; (c) verbala, 



 8 

fysiska eller gestikulerande signaler; och (d) inställelsetid” (s. 264, vår översättning). 

Vidare förklarar Johnston m.fl. att det kan vara utmanande att säkerställa att unga 

barn använder sina AKK-system på meningsfulla och funktionella sätt. King och 

Fahsl (2012) beskriver att det finns fem interventionsstrategier som kan hjälpa till vid 

användning av AKK. Modifiering av miljön är en sådan strategi, samt interventioner 

för barns sociala färdigheter eller interventioner som utgår från specifika barn. En 

annan slags intervention är där kompisar, i barngruppen som specifika barn går i, 

blir del av stödet och får ta del av, och blir en del i, arbetet med AKK. En sista 

interventionsstrategi ses som en övergripande, det vill säga att det arbetas mer 

allmänt med AKK, utan att precisera sig på ett visst område (King & Fahsl, 2012). För 

vår studie kan detta förstås utifrån att interventionsstrategier är del i att föra in AKK i 

utbildning, vilket är en del av arbetet för förskolepersonal som arbetar med metoden. 

Vår studie undersöker förskolepersonals beskrivningar av arbete med metoden och 

de olika sätt de arbetar på, där olika interventionsstrategier är en del. 

Rabideau, Stanton-Chapman och Brown (2018) har skrivit en guide för hur alternativ 

kommunikation kan förmedlas till barn. De beskriver olika steg där första steget är 

att få svar på grundläggande frågor om barns nuvarande förmåga i användande av 

AKK. Dessa frågor kan till exempel handla om vilka nuvarande symboler barn 

använder i sin kommunikation i syfte att dessa svar ska bilda mål för användning av 

AKK. Nästa steg enligt Rabideau m.fl. är att finna vad barn är intresserade av, för att 

användning av AKK ska bli så intressant och effektiv som möjligt. Utifrån dessa två 

steg ska sedan metod och val av material för användning av AKK bestämmas. De två 

sista stegen i guiden handlar om att samla data och följa upp barns utveckling samt 

att arbeta systematiskt med inlärning av verktyg. Ett exempel som ges är att barn får 

lära sig att be om en specifik leksak till barnen har bemästrat förmågan, då fortsätter 

kommunikationspartnern med samma metod men med en annan leksak eller 

föremål. Ett annat effektivt arbetssätt är att systematiskt minska stöd till barn ju mer 

kunskap barnen får för att de ska bli så självständiga i sin kommunikation som 

möjligt (Rabideau m.fl., 2018). Detta kan kopplas till vår studie då uppföljning och 

utvärdering kan vara del i förskolepersonals arbete med AKK. 

Förskollärare är del i användande av metoden, och hur förskollärare introducerar och 

använder AKK är av vikt för barn och barns utveckling. Grassman (2002) beskriver 

att barns användande eller icke-användande av alternativ kommunikation kan 

påverkas av utveckling och interaktion av barns identitetsskapande inom olika 

kulturella och sociala miljöer. Vidare förklarar Grassman att barns 

identitetsskapande blir influerat av barns vänner, familj, samhälle och förskola samt 

att barns självuppfattning är formad av sociala interaktioner med andra och 

förståelse av sin funktionsvariation. Barn kan bli socialiserade in i olika 

identitetskonflikter, enligt Grassman, vilket således bidrar till att barn navigerar sig 

igenom varje unikt besvär eller kamp som uppstår för att bilda uppfattning om sig 

själva i relation till kulturella konflikter de befinner sig i. För att införande av AKK-

verktyg ska bli lyckad, enligt Grassman, måste barn vara i centrum av varje process 

som är relaterad till påverkan av barnens identitet. Andra metoder för att användning 
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av AKK ska bli lyckad är att låta barn få tid på sig att anpassa sig till vald metod, att 

de involverade ska få träning i hur metoden fungerar samt att barnens förskola sätter 

upp mål för hur metoden ska användas. I undervisning är det viktigt, enligt 

Grassman (2002), att lärare vet hur de handskas med metoden samt att lärare ska 

kunna integrera metoden med styrdokument och även kunna lära barn hur metoden 

används. Hur lärare handskas med metoden vid integrering av den hör ihop med att 

skapa en fungerande kommunikation för barn, vilket leder oss in på relationen 

mellan AKK och barns utveckling och lärande. 

2.3.2 Relationen mellan AKK och barns utveckling och lärande 

Singer-MacNair (2017) betonar att barn behöver ha fungerande kommunikation för 

att förstå innehållet i utbildning och för att i alla sociala situationer få sina behov 

besvarade. Singer-MacNair beskriver att barn i autismspektrum ofta har problem 

med kommunikation och sociala interaktioner. Vidare förklaras att dessa svårigheter 

kan begränsa barns funktionalitet i utbildning, relationer och deras självständighet. 

Singer-MacNair belyser även att barn i autismspektrum med 

kommunikationssvårigheter kan bli arga när det finns hinder i deras kommunikation. 

Det finns rapporterat av specialpedagoger att barn är utåtagerande med 

självskadebeteende och sammanbrott. Vidare framhålls av Singer-MacNair (2017) 

flera olika områden av behov som barn med kommunikationssvårigheter kan 

kommunicera fram, ifall de får tillräcklig hjälp att utveckla kommunikation: fysiskt, 

trygghet, kärlek, självkänsla och självförtroende. Inom fysiskt område beskrivs behov 

som hunger, törst och mående. I trygghet och kärlek beskrivs oro, behov av stöd från 

andra, att kunna kommunicera om känslor och skapa sociala förmågor och 

relationer. I områden om självförtroende och självkänsla beskrivs förmåga att förstå 

samhället och känsla av att passa in i samhället, att kunna uttrycka sin vilja att lära 

och utvecklas samt intressen och kunskaper. Vidare förklarar Singer-MacNair att det 

inte enbart är förmåga att kunna uttrycka behov som utvecklas, utan även att barns 

behov kan bli bemötta. Dessa områden kopplas till vår studie då Singer-MacNair 

lyfter kommunikationens påverkan på barns utbildning, utveckling och lärande, 

vilket är något som också kan förstås utifrån förskolekontext och förskollärares 

arbete. 

Thunberg, Dahlgren Sandberg och Ahlsén (2009) beskriver att barn med autism som 

använde sig av muntligt språk som främsta kommunikationsmetod förbättrade sin 

kommunikativa förmåga tack vare talgenererande AKK-verktyg. Verktyget gav barn 

möjlighet till struktur i språket och exempel på fraser och ord samt kommunikativa 

idéer som barnen kunde använda, vilket underlättade och utvecklade barns muntliga 

språk. Thunberg m.fl. beskriver även att verktyget var olika effektivt för olika barn 

trots att de hade liknande förutsättningar på så vis att alla deltagande hade fått 

utbildning om verktyget. Vidare framhålls även att effektivitet skiftade under olika 

aktiviteter, men att alla barn i minst en aktivitet visade högre engagemang vid 

användning av verktyget (Thunberg m.fl., 2009). I en studie av Talkington, 

McLaughlin, Derby och Clark (2013) kring effekter av användande av AKK på ett 
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förskolebarn med förseningar i sin utveckling visad resultatet att barnets verbala 

kommunikation ökade vid användande av en ”Flip N talk”, ett GAKK-verktyg. 

Verktyget bidrog huvudsakligen till att öka barnets förmåga att be om 

uppmärksamhet och hjälp, men ökade även barnets sociala förmåga och dess 

interaktion med andra förskolebarn och förskollärare. Resultaten i Thunberg m.fl. 

samt Talkington m.fl. studier kring användande av AKK-verktyg är relevanta till vår 

studies syfte då det synliggör hur olika metoder av AKK kan påverka barns 

språkutveckling. 

Cologon och Mevawalla (2018) beskriver att det tidigare funnits uppfattning av att 

användande av tecken som stöd hämmar barns utveckling av verbalt språk. Senare 

forskning visar, enligt Cologon och Mevawalla, istället att tecken som stöd främjar 

tidig språkutveckling. Tecken som stöd kan främja interaktion och delad 

kommunikation samt öka vokabulär kommunikation. AKK strategier kan även öka 

barns deltagande och utveckling (Cologon & Mevawalla, 2018). Vidare kopplas även 

användande av AKK till barns rättigheter och inkluderande utbildning. Cologon och 

Mevawalla betonar att delad kommunikation är en central del för deltagande, känsla 

av tillhörighet och bidragande, vilket således är kopplat till inkludering. Användning 

av AKK strategier är därför väsentligt för barns rättigheter till inkludering i förskola. 

Cologon och Mevawalla (2018) beskriver även att det i studier kommit fram att en 

barngrupp fått större förståelse för människors olikheter och ökat sitt deltagande när 

hela barngruppen använt tecken som stöd. I Cologon och Mevawallas studie där 

förskollärare fick utbildning inom AKK och sedan använde sig av det i barngruppen 

kom det fram av resultatet att AKK kan vara till hjälp för alla barn och inte bara barn 

i behov av stöd. Detta kopplas till vår studie då inkludering är del av läroplanen för 

förskolan som utbildning bygger på, vilket därigenom kan ses som en del av hur 

användande av AKK kan beskrivas. 

3 Metod 

Här presenteras den metod vi valt för denna studie, samt hur urval och undersökning 

gått tillväga samt hur datamaterial har bearbetats och analyserats. Här presenteras 

även studiens tillförlitlighet och de etiska aspekter vi tillämpat. 

3.1 Metodval 

Vår studie utgår från en kvalitativ metod, då vi genom studien ville undersöka 

förskolepersonals beskrivningar. Vi valde att genomföra vår undersökning som en 

kvalitativ studie med intervjuer. Detta då kvalitativa intervjuer är riktade mot att lyfta 

respondenters tankar och åsikter (Bryman, 2011), och vi ansåg således att intervjuer 

gav oss bäst möjlighet att få svar på våra frågeställningar i studien. Vi fick genom 

intervjuer möjlighet att ta del av förskolepersonals beskrivningar och vi kunde följa 

deras tankar för att påvisa det de anser vara viktigt. Intervjuerna var semi-

strukturerade där vi utgick från vilka svar vi fick från respondenterna, vilket gav oss 
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möjlighet att ställa följdfrågor under samtalen (Bryman, 2011). Detta gjorde även att 

vi kunde följa den riktning som samtalen tog och vara flexibla i vår undersökning 

(Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna lägga fokus på 

respondenten och samtalet och inte glömma något som sagts. 

3.2 Urval 

De personer vi valde i vår urvalsgrupp var förskollärare, barnskötare och 

specialpedagoger som arbetade med eller har arbetat med och/eller var utbildade 

inom AKK. I studien deltog 11 respondenter från 5 olika förskolor, varav två 

specialpedagoger. En respondent var för tillfället föräldraledig, men arbetar i vanliga 

fall i förskola. En annan respondent arbetade för tillfället med vuxenutbildning, men 

är utbildad specialpedagog och har arbetat inom förskola de senaste åren. De övriga 

respondenterna arbetar alla i förskola i dagsläget. Två av respondenterna arbetar på 

privat förskola och de övriga arbetar på kommunala förskolor, alla respondenter 

arbetar i samma kommun. 

Urval skedde delvis genom bekvämlighetsurval som bygger på att de som genomför 

intervjuerna väljer respondenter som finns i ens närhet (Bryman, 2011). Vi valde att 

använda oss av bekvämlighetsurval då vi hade begränsad tid för studien, och således 

ville genomföra intervjuer så snart som möjligt. Vi sökte upp kontaktuppgifter till 

specialpedagoger och rektorer som arbetar inom en kommun och skickade förfrågan 

om deltagande till dem. Rektorerna fick ge sitt godkännande till att studien 

genomfördes och vidarebefordra förfrågan om deltagande till förskollärare. 

Förfrågan skickades även till privata förskolor inom kommunen samt till fem 

personer i vår närhet som vi vet arbetar som barnskötare, specialpedagoger eller 

förskollärare. Förfrågan skickades till 30 rektorer på kommunala förskolor, där fem 

rektorer svarade att de vidarebefordrat missivbrevet till sina anställda. Det skickades 

även förfrågan till 20 rektorer på privata förskolor, där en förskola tackade ja och en 

förskola tackade nej då de inte arbetade med AKK. Det skickades förfrågan till sju 

specialpedagoger där två specialpedagoger tackade ja till medverkan. 

3.3 Genomförande 

Vi började med att ta kontakt med specialpedagoger och förskollärare via mail genom 

att vi skickade ut vårt missivbrev (bilaga 1) till dem där de bland annat kunde ta del 

av studiens syfte. När vi skulle genomföra vår studie var det få förskollärare och 

specialpedagoger som svarade på vår förfrågan om deltagande. Då det var relativt 

kort om tid att samla in data valde vi därför att även skicka förfrågan om deltagande 

till några barnskötare. Deras utbildning och erfarenhet kring AKK motiverade vårt 

val. Vi valde två barnskötare som arbetar med AKK i stor utsträckning och har många 

års erfarenhet av arbete med AKK, samt har diverse utbildningar inom metoden. När 

vi fick svar genomfördes kommunikation med de deltagande till största del via mail, 

och vi bokade på så sätt in tid och plats för intervjuer. 
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En respondent tilldelades vår intervjuguide (bilaga 2) i förväg då respondenten efter-

frågade det. Alla intervjuer genomfördes individuellt med en respondent åt gången. 

Vi deltog båda under alla intervjuer utom två, då en respondent önskade att enbart 

intervjuas av en av oss och den andra intervjun ville genomföras vid ett tillfälle då 

enbart en av oss hade tid. Fördelning av intervjuer blev att en av oss var den som 

ställde frågor under sex intervjuer och den andra ställde frågor under fem intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes till största del på respondenternas förskolor där de själva 

fick välja plats för var intervjun skulle genomföras. I de andra fallen såg vi även då till 

att genomföra intervjun på en lugn och ostörd plats. I det ena fallet genomfördes 

intervjun i ett grupprum på Mälardalens högskola, i det andra fallet genomfördes 

intervjun hemma hos respondenten. 

Innan intervjuerna samtalade vi informellt i någon minut med de deltagande för att 

göra bekantskap med varandra då vi kände att det skapade trygghet och lugn hos de 

deltagande. I de fall då någon av oss kände respondenten var det den som kände 

respondenten som ställde frågor under intervjun, för att respondenten skulle känna 

sig trygg under intervjun. Intervjuerna spelades in med röstinspelning på våra 

mobiltelefoner efter medgivande från respondenterna. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av vår intervjuguide och vi började med att ställa några bakgrundsfrågor 

för att sedan komma in på våra huvudfrågor. I några av intervjuerna fick vi förtydliga 

frågors innebörd för att respondenterna skulle förstå. Vi ställde även följdfrågor i 

några av intervjuerna för att få djupare förståelse av hur respondenterna tänkte kring 

olika saker som kom upp under intervjun. Intervjuerna tog mellan cirka 10-40 

minuter. 

3.4 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna genomförts transkriberade vi dem ordagrant. Den av oss som hade 

hållit i intervjun transkriberade även den. Vi valde att ta med pauser under 

intervjuerna i våra transkriptioner då dessa kan tyda på osäkerhet i svaret, vilket vi 

ville väga in i vår analys. Vi valde sedan att använda oss av tematisk analys där vi 

kodade intervjuerna utifrån vår studies syfte och frågeställningar. Tematisk analys 

innebär att en analys bygger på centrala teman, som sedan innehåller underteman. 

Tematisk analys kräver att datamaterial läses flera gånger (Bryman, 2011), vilket vi 

gjorde för att uppmärksamma repetitioner samt likheter och skillnader. Utifrån vår 

analys kunde vi urskilja tre teman: Delaktighet och inkludering, Samverkan samt 

Språkutveckling, trygghet, tydlighet och förståelse för sin omvärld. 

3.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att tydliggöra och motivera de olika förutsättningar och 

utgångspunkter en studie har (Vetenskapsrådet, 2017). Tillförlitlighet bygger på fyra 

kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  
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Trovärdighet innebär hur troliga eller sannolika resultat i en studie är, att det speglar 

en social verklighet och följer de regler som finns (Bryman, 2011). De risker som finns 

i vår studie när det gäller trovärdighet är att studien kan påverkas av hur 

respondenter tolkar våra frågor, samt hur vi tolkar deras svar. Trovärdighet kan 

därmed stärkas med de följdfrågor vi ställt för att förtydliga hur respondenter tänker. 

Vi har även beaktat forskningsetiska riktlinjer. 

Överförbarhet innebär om resultat i en studie kan överföras på andra kontexter 

(Bryman, 2011). Vår studies överförbarhet kan inte garanteras då studien är 

genomförd på en liten grupp respondenter och därmed inte är representativa för en 

större grupp. Vi har strävat efter och möjliggjort för respondenterna att kunna ge 

utförliga beskrivningar. 

Pålitlighet innebär om resultat blir likvärdiga om en studie skulle genomföras vid ett 

annat tillfälle (Bryman, 2011). Genom att vi redogör för vår studies alla delar och 

tydligt beskriver vårt tillvägagångssätt har det bidragit till studiens pålitlighet. Vi har 

även bidragit till pålitlighet genom att vi har diskuterat studiens olika delar 

tillsammans med handledare och studentkollegor i grupphandledning. 

Slutligen innebär konfirmering om den som genomfört en studie har hållit egna 

värderingar utanför studien och inte låtit dessa värderingar påverka studien på ett 

avgörande sätt (Bryman, 2011). Vi har i vår studie tagit det i beaktande och strävat 

efter objektivitet i genomförande och sammanställning av resultat och analys. Vi har 

även bidragit till att öka studiens objektivitet genom att göra respondenternas röster 

hörda genom citat i resultatet. Fullständig objektivitet går inte att uppnå då 

värderingar alltid påverkar, men en medvetenhet kring objektivitet gjorde att vi 

eftersträvade att inte väga in våra värderingar i vår studie. 

3.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekter vi tog i beaktande i vår studie var informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet innebär att den eller de som genomför en studie ska informera 

deltagande om studiens syfte, hur studien ska genomföras, att deltagande är frivilligt 

samt att de när som helst har rätt att välja att inte längre delta (Bryman, 2011; 

Vetenskaprådet, 2017). Utifrån detta utformade vi vårt missivbrev där vi beskrev 

studiens syfte samt vad deltagande i studien skulle innebära. Vi beskrev hur vår 

studie skulle gå till, att det var frivilligt att delta samt att respondenterna när som 

helst hade rätt att avbryta utan negativa konsekvenser. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i en studie (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Då vi skickade ut vårt 

missivbrev till de förfrågade fick vi bekräftelse på deras samtycke i och med att de 

svarade på vår förfrågan och meddelade att de kunde ställa upp i vår studie. 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter rörande de deltagande i en studie ska 

behandlas konfidentiellt. Inför deltagande i vår studie meddelade vi deltagande att 

deras namn eller var de arbetar inte kommer att visas i vår studie (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2017). Vi valde att presentera respondenternas citat i resultatet 

genom att numrera respondenterna, baserat på den ordning som intervjuerna skett. 

Vi meddelade även att datamaterial, med inspelningar och transkriberingar, skulle 

förvaras så att inga obehöriga skulle ha tillgång till det. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter enbart får användas i en studie, och 

inte i några andra syften (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017), vilket vi beaktar 

genom att efter vår studies publicering radera allt datamaterial. 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie och analys av resultatet. Detta 

kapitel är indelat i två avsnitt utifrån våra två frågeställningar, som sedan är indelade 

i valda teman. I det första avsnittet presenteras användande av AKK, där avsnittet är 

indelat i teman Delaktighet och inkludering samt Samverkan. Detta följs av ett 

avsnitt där betydelse av AKK för barns utveckling, lärande och omsorg presenteras, 

vilket innehåller temat Språkutveckling, trygghet, tydlighet och förståelse för sin 

omvärld. I studiens resultat presenterar vi förskollärare, barnskötare samt 

specialpedagoger som respondenter, detta då vi anser att det inte är relevant för 

studiens resultat att skriva ut deras befattning. Vi valde att numrera respondenterna 

utifrån ordningen som intervjuerna har skett och skriva ut det i citaten för att visa på 

att det är flera respondenters beskrivningar som lyfts upp i resultatet.  

4.1 Användande av AKK 

I det här avsnittet presenteras först resultat och sedan analys kopplat till 

frågeställningen: Hur beskriver förskolepersonal sitt användande av AKK? Utifrån 

frågeställningen utgår avsnittet från teman Delaktighet och inkludering samt 

Samverkan. 

4.1.1 Delaktighet och inkludering 

Flertalet lyfter barns rätt till att påverka, visa, berätta, göra sig förstådda och uttrycka 

sina behov och känslor samt kunna tolka andra i sin omgivning. Vissa tar även upp 

skollagen, läroplanen för förskolan och FN:s barnkonvention som stöd för att belysa 

bland annat barns rätt att uttrycka sig och göra sig förstådda. Vidare förklaras att 

barn kan utöva denna rätt genom att få tillgång till alternativt språk som kan hjälpa 

dem att förmedla sina tankar och åsikter, trots att deras verbala språk har brister. 

Flertalet beskriver att kommunikation är en viktig del i inkludering och att känna 

delaktighet. En del ger liknelsen av att åka till ett främmande land utan att kunna 

språket. En respondent beskriver vikt av alternativ kommunikation på detta sätt: 
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Tänk dig å åka på semester själv och bara gissa. Du vet inte alls vad som händer. Man ska åka på 
liksom en.. Thailandssemester och man ska åka på, på en sightseeing-buss liksom, men du vet 
inte vad den handlar om och du vet inte var du ska och du vet inte hur lång tid det tar. Du kan 
inte be att du ska gå på toaletten, du kan inte.. Inga behov över huvud taget kan du uttrycka. Det 
är.. Det är jättekonstigt att man inte skulle kunna få uttrycka sina.. Så det är jätteviktigt absolut. 
(Respondent 4) 

Flertalet respondenter förklarar att bristande kommunikation kan leda till att barn 

känner utanförskap då de inte kan skapa relationer eller bli del i lekar. Andra belyser 

att de arbetar med AKK tillsammans med alla barn, och att det inte krävs någon viss 

problematik för att metoden ska användas. En del beskriver att användande av AKK 

tillsammans med alla barn gör att alla barn kan lära sig använda tecken och bilder, 

vilket skapar inkluderande miljö för barn som har språkstörningar. Genom att alla 

barn använder metoden kan barnen kommunicera med varandra, även om det bara 

är med vissa tecken, vilket illustreras i följande citat: 

Å, å kompisen kommer fram å frågar. Med lite verbala ljud, men ändå tecknar leka. Ja, ska vi 
leka? Säger dom då. Ja, men kom, vill du vara med? De… Dom liksom kan själva ta initiativ. […] 
Och man får en tvåvägskommunikation, istället för bara.. Ja men istället för att.. man inte har 
någon kommunikation över huvud taget. (Respondent 4) 

När respondenterna blev tillfrågade hur de upplever att barns utveckling och lärande 

skulle påverkas om AKK inte fanns, svarade en respondent att barn då förlorar rätten 

till ett språk. En annan beskriver att barn då skulle bli dragna fram och tillbaka 

mellan olika aktiviteter utan att veta när, hur, med vem eller varför de skulle göra 

aktiviteterna. En tredje förklarar att det skulle bli utestängande av ett eller flera barn 

som är i behov av alternativa kommunikationssätt. En del respondenter beskriver att 

detta leder till att barn hamnar i utanförskap. 

En del beskriver att bildschema över barns dag, eller vad som händer nu och sen, gör 

att barn kan följa med under dagens gång och se vad det är som ska ske. Barn kan gå 

tillbaka till sitt bildschema när de undrar vad som ska ske härnäst och förbereda sig 

på vad som ska hända efter det. En del respondenter belyser att bildschema och 

bildstöd skapar tydlighet för barn, och gör att barn som är i behov av bildschema blir 

del av gruppen då barnen hela tiden kan följa med och ha koll på vad som kommer 

att ske. 

4.1.2 Analys av delaktighet och inkludering 

Resultatet kan förstås utifrån det teoretiska perspektivet på så sätt att relationer och 

relationsskapande kan leda till inkludering och delaktighet genom att barn i 

relationer kan få känna sig behövda och delaktiga genom lärande. Utbildning ska leda 

barn in i ett samhälle utan att leda dem in i normativa mallar, utan verka för att 

barnen ska bli unika individer (Aspelin & Johansson, 2017). Barn vill även, enligt 

Persson (2008), känna sig behövda och delaktiga genom att lära sig något. Resultatet 

kan utifrån detta förstås som att brist på AKK kan leda till utanförskap och minska 

barns delaktighet och inkludering. Vidare visar resultatet en betoning på vikten av 

inkludering för barn i behov av särskilt stöd och att barn genom AKK skapar 

relationer till andra barn och ges möjlighet att kommunicera. Detta relaterar vi till 
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det Chung och Douglas (2014) skriver om att det ses som en nödvändighet att 

möjliggöra relationsskapande för barn med funktionsvariationer. Chung och Douglas 

framhåller även att det är nödvändigt för att ge barn möjlighet till att uttrycka sina 

behov och känslor. Detta är en ståndpunkt som framgår även i vårt resultat där det 

beskrivs att barn genom alternativa kommunikationssätt ges möjlighet att påverka 

sin vardag och kommunicera behov, känslor och tankar. Detta kan förstås som att 

AKK kan ge barn hjälp att kommunicera sina behov samt be om uppmärksamhet och 

hjälp (Singer-MacNair, 2017; Talkington m.fl., 2013). Resultatet visar även att en del 

respondenter tar stöd i lagstiftning kring barns kommunikativa rättigheter i sin 

argumentation kring användande av AKK. Resultatet visar även att kommunikation 

är en viktig del i inkludering och delaktighet, och att kommunikation kan leda till att 

barn skapar relationer med andra barn och således blir delaktig i andra barns lekar. 

Resultatet i vår studie visar att AKK går att använda tillsammans med alla barn, och 

att alla barn utvecklas av användande av metoden. Detta kan förstås som King och 

Fahsls (2012) interventionsstrategi som bygger på att låta alla barn ta del av arbete 

med AKK, vilket således leder till att alla barn blir del av stödet. Resultatet visar även 

att respondenterna genom att låta alla barn använda AKK har för avsikt att skapa 

inkludering för de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta kan även relateras till 

omsorg som bland annat handlar om att se till andras behov och en förmåga att möta 

dessa behov, vilket kan ge barn känsla av tillhörighet och delaktighet (Josefson, 2018; 

Karlsson, 2009). 

4.1.3 Samverkan 

Flertalet respondenter beskriver samverkan med barnhabiliteringen där barn, 

vårdnadshavare och förskolepersonal kan få stöd och hjälp både vid uppstart och vid 

fortsatt användning av AKK. Dessa framhåller att barn och vårdnadshavare även kan 

få stöd från logoped. En respondent beskriver att logoped är inkopplad vid arbete 

med ”hörselbarn” och barn med utvecklingsstörning. Vidare förklaras att förskolor 

genom logoped kan få till sig att det kan vara bra att arbeta med tecken som stöd eller 

bildstöd. Det framkommer att om barn är inskrivna på barnhabiliteringen så sker 

arbete med AKK i samråd med logoped. Vidare beskrivs att förskolor tillsammans 

med logoped sätter upp mål för arbete med metoden, och hur förskolepersonal ska 

arbeta med metoden tillsammans med barn. 

En del respondenter lyfter samverkan mellan förskolor och specialpedagoger. Det 

framkommer att specialpedagoger har en stöttande roll för förskolepersonal. Vissa 

förklarar att specialpedagoger oftast kopplas in när förskolepersonal behöver stöd i 

sitt användande av AKK, samt när förskolepersonal inte vet hur de ska gå vidare i sitt 

arbete. En respondent beskriver sin egen roll som specialpedagog som att hen läser 

av var arbetslagen är i sitt arbete och ger dem stöd utifrån det. Respondenten 

framhåller att hen brukar arbeta tillsammans med förskolepersonal och lära dem 

datorprogram för att ta fram bilder och hur de kan gå tillväga med barn. 

Respondenten beskriver det så här: 
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Men jag brukar göra och sen så brukar jag försöka sneaka in så att vi liksom sätter oss med 
programmet tillsammans, så att dom lär sig själva att göra dom. För att sen liksom kunna backa 
undan. Jag tycker att min erfarenhet är att när man väl börjar använda sig utav AKK, så blir 
suget så stort. Då vill man bara göra fler och fler bilder, eller ta fram fler och fler tecken. Och då 
är det så bra om man kan själv. Så man inte är beroende av att någon annan fixar. Men det kan 
vara svårt att komma över tröskeln och göra dom där första bilderna. Så jag brukar försöka 
liksom sticka dom i handen, var så god, kör. (Respondent 1) 

En annan respondent belyser att hens förskola inte har samarbete med 

specialpedagog då respondenten arbetar på privat förskola, vilket innebär att den 

förskolan inte har samma kontaktnät som kommunala förskolor har. 

Flertalet respondenter framhåller vikten av kontakt med vårdnadshavare. En del 

beskriver att det kan vara vårdnadshavare som kommer med tips kring att 

användande av AKK i förskolan kan vara till fördel för deras barn. En respondent 

förklarar även att det i samtal med vårdnadshavare, vid till exempel 

utvecklingssamtal, kan framkomma om eller hur barn och vårdnadshavare använder 

AKK hemma. Vidare förklaras att förskolepersonal på så sätt kan få syn på vilka 

effekter metoden haft på utveckling och språk. 

En respondent beskriver att arbete med uppföljning till stor del innefattar samverkan 

med vårdnadshavare. Vidare förklaras att användande av AKK enbart följs upp i de 

fall där det finns en handlingsplan, där vårdnadshavare är involverade. 

Respondenten beskriver det fortsatt på följande sätt: 

I dom fall där vi har handlingsplaner. Barn i behov av särskilt stöd och där vi träffar 
vårdnadshavare och så. Då har vi ju oftast mål som, som liksom beskriver AKK, att.. Och där 
följer vi ju upp det. Så där blir det ju en systematik i det. Men för alla dom här andra så är det ju 
mer att ja, men det kan.. Det gör säkert pedagogerna, men det har inte jag riktig koll på. Så det 
är nog olika från ställe till ställe. (Respondent 1) 

Vissa beskriver även att återkoppling kan ges via logoped på barnhabiliteringen i de 

fall då barn är inskrivna där. En respondent betonar att uppföljning mellan 

specialpedagog och förskolepersonal inte existerar, om specialpedagogen inte 

kommer tillbaka till samma avdelning senare. Vidare förklaras att en diskussion 

kring arbetet med AKK kan uppkomma, men att uppföljning överlag blir bristande 

och att det skiljer sig från förskola till förskola. En del respondenter beskriver att 

uppföljning av effekter av AKK i bästa fall består av reflektion med kollegor och att 

samtal kring barns utveckling kan leda till att respondenterna utvärderar och 

kommer fram till nya sätt att tänka och arbeta. En respondent framhåller att 

kommunikation med vårdnadshavare kan leda till utvärdering genom att 

vårdnadshavare kommer med feedback och tankar kring hur arbete kan fortlöpa. 

4.1.4 Analys av samverkan 

Resultatet kan förstås utifrån det teoretiska perspektivet eftersom relationer är grund 

till det stöd som barn får. Aspelin och Johanssons (2017) syn på att det är hur en 

individ är i nuvarande ögonblick som är det viktiga kan förstås som att de relationer 

och den samverkan som resultatet visar på är av stor vikt för barns utveckling. 

Genom kommunikation och samverkan visar resultatet att vårdnadshavare, 
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förskolepersonal och specialpedagoger samtalar kring barns utveckling, och genom 

dessa relationer kan dessa samtal leda till fortsatt utveckling. 

King och Fahsl (2012) skriver om olika interventionsstrategier som kan hjälpa vid 

användning av AKK. Utifrån resultatet kan det förstås som vikten av samverkan 

mellan förskolepersonal, specialpedagoger, vårdnadshavare, logoped samt 

barnhabiliteringen. I resultatet lyfts samarbete fram mellan dessa personer som en 

central del i stödet som i slutändan berör barnen. Resultatet visar att samverkan 

mellan bland annat vårdnadshavare och förskolepersonal kan främja 

utvärderingsarbete kring barn, och således leda till diskussion som främjar barns 

utveckling. Detta kan förstås utifrån det Grassman (2002) förklarar kring att barns 

identitetsskapande influeras av familj, samhälle och skola, vilket kan relateras till att 

resultatet visar på att personer runt barn kan främja barns utveckling genom att 

samverka.  

I resultatet framhålls en betoning på vikten av kontakt med vårdnadshavare samt 

specialpedagogers stöttande roll, vilket kan förstås som att det kan vara utmanande 

för förskolepersonal att se till att AKK används på sätt som är meningsfullt för barnen 

utan stöd från specialpedagog och vårdnadshavare (Johnston m. fl., 2003). 

Resultatet visar på att samtal med vårdnadshavare sägs leda till diskussion kring 

skillnader och likheter mellan förskola och hem, och var barns intresse finns. 

Resultatet visar även att samtal med vårdnadshavare kan leda till utvärdering av 

barns utveckling, och hur användande av AKK sker för att skapa mening för barn. 

Resultatet visar även att specialpedagoger har en stöttande roll i användande av AKK 

då specialpedagoger visar förskolepersonal hur de kan arbeta med metoden. 

Specialpedagoger bygger upp intresse hos förskolepersonal, vilket kan leda till att 

förskolepersonal själva kan se var barns intresse ligger och på så sätt bygga en 

meningsfull vardag för barn genom att reflektera med varandra. Detta kan förstås 

som att samverkan med vårdnadshavare och specialpedagog kan vara av vikt för 

användning av AKK då det kan bidra till en helhetsbild av metodens funktion och 

barns utveckling. Det kan även ses vara av vikt då förskolepersonal kan få stöd och 

ökat intresse för användning av metoden. 

4.2 Betydelse av AKK för barns utveckling, lärande och 
omsorg 

I det här avsnittet presenteras först resultat och sedan analys kopplat till 

frågeställningen: Hur uttrycks betydelsen av AKK för barns utveckling, lärande och 

omsorg av förskolepersonal? Utifrån frågeställningen utgår avsnittet från temat 

Språkutveckling, trygghet, tydlighet och förståelse för sin omvärld. 

4.2.1 Språkutveckling, trygghet, tydlighet och förståelse för sin omvärld 

Alla framhåller att AKK främjar barns språkutveckling. Flertalet respondenter 

beskriver att metoden används för barn som har någon form av språkstörning, 
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talsvårigheter, koncentrationssvårigheter, autism eller är i behov av särskilt stöd. En 

respondent förklarar att AKK används för att: 

… göra vardagen tydligare. […] och har man barn i en barngrupp som har 
koncentrationsproblem eller inte förstår riktigt vad du säger eller inte.. har försenad 
språkutveckling eller inte förstår svenska. Så är det ju jättefint bara att kunna ta fram bilder. 
Och visa. (Respondent 6) 

AKK beskrivs av flertalet som komplement till verbalt språk och flertalet förklarar att 

de använder både bildstöd och tecken som stöd. Flertalet beskriver att de använder 

AKK under hela dagen. En del förklarar att de inte använder metoden utomhus eller 

enbart använder metoden i speciella situationer, som exempelvis måltider. Det 

framkommer att AKK dels används för att barn ska kunna förstå vad andra vuxna och 

barn kommunicerar om, dels för att de själva ska kunna kommunicera och uttrycka 

sig. En del respondenter förklarar att metoden är bra att använda för yngre barn som 

inte har utvecklat sitt språk än då det kan påskynda språkutveckling och verbal 

förmåga, vilket nedanstående citat belyser:  

har man inte kommit igång med språket igen så kan det vara skönt att veta jamen jag har en 
person som kan förstå mig i alla fall, när jag visar tecken. […] dom som har använt det på 
småbarnsavdelning har sagt att dom har kunnat berätta vid matbordet vad det är dom vill ha, 
istället för att bara sitta och peka och så måste man fråga att var det mjölk? […] Och så måste jag 
fråga trehundra frågor och trehundrade frågan kanske var att ja! det var det här du ville ha! Här 
kan barnet då lättare visa liksom att det här vill jag ha.. […] Då kan dom berätta det själva utan 
att dom ens har ordet. (Respondent 2) 

Flertalet lyfter fram att AKK påverkar barns utveckling och lärande positivt på fler 

sätt än enbart språkutveckling. Det förklaras att metoden är stärkande för barns 

utveckling då det bidrar till mer tydlighet och att barn får större förståelse för sin 

omvärld och en del beskriver att metoden ger alla barn samma förutsättningar för att 

utvecklas. Flertalet framhåller att AKK är gynnande för barns utveckling och lärande 

både för barn som är i behov av särskilt stöd och resten av barngruppen. En del lyfter 

fram att AKK har stor betydelse för barns utveckling hos de barn som är i behov av 

särskilt stöd. En respondent beskriver att metoden inte är gynnande för barns 

utveckling om barn inte är i behov av särskilt stöd, utan att det mer är roligt. En 

annan respondent lyfter fram att AKK kan betyda väldigt mycket för barns lärande 

och utveckling om alla verkligen lär sig det, eftersom barn då kan kommunicera med 

varandra. 

En respondent förklarar att AKK utvecklar barns självständighet och några betonar 

att metoden stärker barns självkänsla. En annan respondent förklarar att ökad 

självkänsla bidrar till trygghet och är grund för barns utveckling och lärande, vilket 

illustreras i följande citat: 

Självkänslan och sånt, har man en bra självkänsla som barn då går utvecklingen framåt mycket 
lättare […] det är just tryggheten i dom själva, att dom blir trygga när dom gör sig förstådda... 
det är då dom kan utvecklas. Så allting handlar mycket om tryggheten bland barnen. 
(Respondent 9) 

Att trygghet utvecklas hos barn med hjälp av AKK och att det är grund för barns 

utveckling lyfts upp av flertalet respondenter. En respondent framhåller att trygghet 
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utvecklas hos barn då barn blir medvetna om vad som händer och vad de själva gör, 

och en del beskriver trygghet som en del av omsorg.  

AKK i förhållande till barns omsorg beskrivs på olika sätt. En respondent lyfter fram 

att det handlar om att genom metoden kunna uttrycka känslor och beskriver att 

känsloord är mindre konkreta än andra ord och att dessa ord därför kan vara svårare 

att uttrycka. En annan respondent beskriver att de använt AKK för att lyfta fram 

känslor då barn varit utåtagerande och inte kunnat koncentrera sig på verbal 

kommunikation vid utbrott, utan att det var lättare för barn att se eller förmedla sina 

känslor via bilder, föremål och tecken: ”det var lättare att se med ögonen än att lyssna 

med öron och säga med munnen” (Respondent 9).  Flertalet beskriver att de 

använder AKK vid utåtagerande beteende och för att förebygga bråk i barngrupp. 

Andra lyfter fram att omsorg handlar om att barn ska få möjlighet att uttrycka sig och 

berätta vad de vill, som att barnen till exempel måste gå på toaletten. 

Respondenterna förklarar att det även handlar om att barn ska förstå vad som 

händer. 

En del beskriver att AKK är lärande i sig, eftersom det är som ett nytt språk som barn 

lär sig. Flertalet lyfter fram att metoden blir del av lärande då det utvidgar språket 

och bidrar till tydlighet för barn. En respondent belyser att vissa barn behöver bilder 

och tecken för att kunna ta till sig kunskap. Trygghet är något som även lyfts i 

förhållande till barns lärande av en del. En respondent beskriver: ”Att känna den här 

tryggheten i den miljön jag befinner mig i, det är en bra grund för.. för lärande…” 

(Respondent 7) och en annan lyfter fram att: ”Även där är det tryggheten, allting har 

med att dom känner sig förstådda... det är då dom vågar göra saker.” (Respondent 

10).  

Flertalet betonar att eftersom AKK bidrar till barns språkutveckling bidrar det 

således till tydlighet och ger barn möjlighet till kommunikation. En respondent 

beskriver att kommunikation är kärnan i allt samspel och att det är själva 

”grundbulten” i en förskolas arbete. Vidare förklaras att kommunikation och samspel 

lägger grund för allt lärande. Omsorg sägs uppkomma i mötet mellan pedagog och 

barn samt beskrivs ligga till grund för barns utveckling och lärande. Det framkommer 

av en respondent att omsorg kopplas till relationer och att relation mellan barn och 

pedagog är viktig. Vidare förklaras att AKK kan stärka relationer men att metoden 

inte måste finnas för att relationer ska byggas, utan att det är ett komplement. 

4.2.2 Analys av språkutveckling, trygghet, tydlighet och förståelse för sin 
omvärld 

Resultatet visar att AKK beskrivs som stärkande för barns utveckling då det bidrar till 

att barn får möjlighet till kommunikation samt större förståelse för sin omvärld. Att 

barns möjlighet till kommunikation och förståelse för sin omvärld kan stärka barns 

utveckling kan förstås utifrån Ahlskog-Björkman (2014) då allt lärande vilar på 

förmågan att erfara och uppfatta omvärlden.   
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Att AKK är komplement till verbalt språk framhålls i resultatet och är något som kan 

kopplas till Light m. fl. (1998) och Johnston m. fl. (2003) som framhåller att metoden 

permanent eller tillfälligt kan kompensera eller ersätta nedsättningar och svårigheter 

i barns verbala kommunikationsförmåga. I resultatet framhålls att metoden är 

gynnande för alla barns utveckling och lärande, vilket kan relateras till Cologon och 

Mevawallas (2018) studie. Det kan också förstås som att respondenterna betraktar 

AKK som ett sätt att främja alla barns kommunikationsförmåga (Thunberg m.fl., 

2009). I resultatet framkommer att AKK används vid utåtagerande beteende för att 

barn ska kunna uttrycka känslor samt förebygga bråk i en barngrupp, vilket kan 

relateras till Singer-MacNairs (2017) beskrivning kring barn med utåtagerande 

beteende. I resultatet framkommer det att en del kopplade AKK till barns utveckling 

av självständighet och självkänsla, men även att trygghet är viktigt för barns 

utveckling och lärande då det bidrar till att barn vågar göra saker och att det är grund 

för barns lärande. Det kan även förstås som att stöd med utveckling av barns 

kommunikation kan bidra till att barn kan kommunicera fram trygghet, känslor och 

intressen (Singer-MacNair, 2017). Omsorg i relation till AKK förklarades handla om 

att barn ska få möjlighet att uttrycka sina behov, känslor och tankar samt bygga 

trygghet, vilket kan kopplas till Josefsons (2018) och Karlssons (2009) beskrivning av 

omsorg där det förenas med pedagogik i lärande. Det kan även förstås utifrån det 

teoretiska perspektivet där identitet ses som något som uppkommer i relation till 

andra och att barns utveckling som relationella varelser ses som viktigast (Aspelin & 

Persson, 2011). Det kan även förstås utifrån det teoretiska perspektivet då 

pedagogiska relationer inte kan särskiljas från det pedagogiska innehållet i 

utbildningen och att förtroendefulla och omsorgsfulla relationer är stödjande för 

barns kunskapsskapande (Aspelin, 2016; Persson, 2015). 

Resultatet visar att AKK dels används för att barn ska kunna förstå vad vuxna och andra 

barn kommunicerar om, dels för att barn själva ska kunna kommunicera och uttrycka sig. 

Resultatet visar även att AKK kan ge barn tydlighet och möjlighet till kommunikation. En 

respondent framhäver även att det är en grund i förskolors arbete eftersom 

kommunikation och samspel lägger grund för allt lärande. Detta kan förstås utifrån det 

teoretiska perspektivet som att barn genom kommunikation och samspel kan utföra 

handlingar på andra sätt och därigenom skapa tydlighet och ett lärande genom att kunna 

förstå andra och göra sig själv förstådd. Därav ses kommunikation som en grund för barns 

lärande (Aspelin & Johansson, 2017; Kullenberg & Eksath, 2017; Persson, 2008; Persson, 

2015). Detta resultat kan även relateras till Whitey (2017) och Hedegaard (2009) som båda 

beskriver att barn utvecklas genom kommunikation och lekfulla interaktioner samt genom 

dagliga sociala aktiviteter i förskola. Det kan även kopplas till Singer-MacNair (2017) som 

förklarar att barn behöver ha fungerande kommunikation för att förstå innehåll i 

utbildning. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi diskutera studiens resultat och analys i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Vi har valt att dela in vår resultatdiskussion i tre avsnitt; 

Användande av AKK, Betydelse av AKK för barns utveckling, lärande och omsorg 

och Slutsats. Vi har sedan delat in vår diskussion i avsnitt Metoddiskussion och 

Studiens relevans för förskolläraryrket och framtida studier. 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi vår studie utifrån dess syfte och frågeställningar. Vi vill 

genom detta avsnitt bidra till att fördjupa kunskap om arbete med att stödja barns 

språkutveckling och kommunikation. I avsnittet Användande av AKK diskuteras hur 

respondenterna beskriver att de använder AKK. I avsnittet Betydelse av AKK för 

barns utveckling, lärande och omsorg diskuteras hur betydelsen av AKK för barns 

utveckling, lärande och omsorg uttrycks av respondenterna.  

5.1.1 Användande av AKK 

I vår studie framkommer att AKK huvudsakligen används tillsammans med barn 

med språkstörning, talsvårigheter, autism eller som är i behov av särskilt stöd. 

Studien visar att metoden enbart används som komplement till verbalt språk, för att 

skapa tydlighet för barn och för att barn ska förstå vad som händer runt dem. Det 

framkommer även att i de fall då det finns barn som är i behov av AKK så används 

metoden tillsammans med alla barn i en barngrupp. Utifrån våra erfarenheter samt 

enligt Cologon och Mevawallas (2018) studie är AKK utvecklande för alla barn och 

bidrar till alternativa sätt att uttrycka sig på och förmedla behov. Vår studie visar 

även på att AKK är utvecklande även för barn som inte är i behov av särskilt stöd. 

Studien visar att metoden i vissa fall inte används om det inte finns barn i en 

barngrupp som uttryckligen är i behov av metoden som komplement till verbalt 

språk. Det är också tänkbart att det kan bero på att det inte faller sig naturligt att 

använda metoden i vardagen om det inte finns barn som är i behov av det. En annan 

reflektion är att kunskap om AKK kan vara otillräcklig eller att intresse inte är 

tillräckligt stort för att använda det när det inte uttryckligen finns behov i en 

barngrupp. 

I studien framhålls att det är vid kontakt med barnhabiliteringen och logoped som 

tankar kring AKK väcks, och att det är genom barnhabiliteringen som utbildning i 

tecken som stöd och bildstöd huvudsakligen utförs. Vår reflektion är att användande 

av AKK blir mer problematiskt om det huvudsakligen är barnhabiliteringen som 

behöver uttrycka att ett behov av metoden finns för att förskolepersonal ska få gå 

utbildning inom tecken som stöd eller bildstöd. Mer tillgänglig utbildning inom AKK 

för förskolepersonal skulle eventuellt kunna leda till att mer förskolepersonal ges 

möjlighet att lära sig tecken som stöd eller bildstöd. Mer tillgänglig utbildning för 

förskolepersonal kan skapa möjlighet för att utbilda sig inom AKK trots att barn i 
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deras barngrupp inte har behovet för tillfället. Det skulle kunna leda till att 

förskolepersonal redan är utbildade inom metoden när barn i behov av stöd börjar i 

en barngrupp och att övergripande interventioner omgående kan genomföras (King & 

Fahsl, 2012). Därigenom behöver barn inte vänta på att förskolepersonal ska 

genomgå utbildning i metoden innan metoden kan sättas in som stöd utan kan 

omgående ges det stöd som de har rätt till enligt skollagen (SFS 2010:800) och Lpfö 

18 (Skolverket, 2018). 

AKK används i vissa fall för att förebygga utåtagerande beteende och i situationer där 

barn är utåtagerande, för att göra det tydligare för barn att förmedla känslor och 

tankar. Enligt Singer-MacNair (2017) kan barn som inte lyckas göra sig förstådda bli 

utåtagerande. AKK kan i dessa fall användas som verktyg för medling, där barn får 

stöd i sin kommunikation och därigenom kan lösa konflikter enklare på egen hand. 

Metoden kan användas som stöd för barn att kunna visa känslor som uppkommer i 

konflikter. 

Vår studie visar att tecken som stöd och bildstöd ofta används tillsammans. Det kan 

förstås utifrån Chung och Douglas (2014) som beskriver att barn ofta blandar 

kommunikationsmetoder som tecken, bilder och tal. Att blanda 

kommunikationsmetoder gör att barn med funktionsvariationer ges möjlighet till fler 

sätt att kommunicera på och således ges barn möjlighet att kunna skapa relationer 

och uttrycka behov och känslor. Vår studie visar att respondenterna använder AKK 

för att ge barn möjlighet att påverka, visa, berätta, uttrycka behov och tolka andra i 

sin omgivning. Metoden används för att skapa inkludering och delaktighet genom 

kommunikation. Vår studie utgår från relationell pedagogik där relationer är en 

viktig del i utbildning (Aspelin & Johansson, 2017; Aspelin & Persson, 2011; 

Kullenberg & Eksath, 2017; Persson, 2015). Studien visar på att relationer är en viktig 

byggsten i barns utveckling, då utanförskap kan föra med sig att barn inte kan skapa 

relationer och ta del av andras lekar. Vår reflektion är att relationer kan leda till att 

barn utmanas och utvecklar sitt synsätt och får samarbeta och därigenom utveckla 

nya förmågor som inte går att utveckla i utanförskap.   

I studien beskrivs användande av olika typer av bildschema som gör att barn kan se 

vad som ska hända under dagen. Studien visar att det gör så att barn som är i behov 

av sådant stöd kan ta del av vad som kommer ske under dagen. Vår reflektion är att 

användning av bildschema med syfte och regelbundenhet kan vara bra för alla barn 

då det ger tydlighet kring hur dagen kommer se ut. Ett bildstöd som bildschema 

relaterar vi till Johnston m.fl. (2003) interventionsstrategier att arrangera miljön 

samt utforma en rutin. 

5.1.2 Betydelse av AKK för barns utveckling, lärande och omsorg 

Betydelsen av AKK för barns lärande, utveckling och omsorg kan förstås utifrån det 

teoretiska perspektivet eftersom teori om relationell pedagogik innefattar 

pedagogiska tillvägagångssätt. Relationer ses som viktig del i utbildning och att det är 

i relationer som människan i förhållande till sin omvärld fortsätter utvecklas (Aspelin 
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& Persson, 2011; Kullenberg & Eksath, 2017). I vår studie uttrycks att språkutveckling 

genom AKK är en betydande del av barns utveckling, lärande och omsorg då 

kommunikation, samspel och trygghet ligger till grund för barns utbildning. AKK kan 

enligt Talkington m.fl. (2013) och Thunberg m.fl. (2009) främja barns 

språkutveckling på flera sätt då det bidrar till att barn får utvidgat språk och förmåga 

att kommunicera samt möjlighet att förstå sin omvärld, vilket även vår studie visar. 

Vårt analyserade resultat indikerar på att samspel och relationer har betydelse för 

barns utveckling, lärande och omsorg i utbildning, vilket enligt vår tolkning går i linje 

med det teoretiska perspektiv som vår studie utgår ifrån, relationell pedagogik. 

Persson (2008) beskriver att personalens barnsyn och deras förväntningar på barn 

som socialt kompetenta är viktigt för barns relationsskapande och vår reflektion 

utifrån vår studie är att barn uttrycks som socialt kompetenta. I vår studie framhålls 

att barn utvecklar förståelse för sin omvärld och sig själva genom kommunikation 

och interaktion, vilket även Hedegaard (2009) och Whitey (2017) framhåller. 

Relationell pedagogik och språkets betydelse för barns utveckling och lärande kan 

även ses i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) då det framgår att barns språkutveckling hänger 

ihop med barns lärande och identitetsutveckling. Vår reflektion är således att arbete 

med barns språkutveckling bör vara del av arbete i förskola då det tillhör förskolors 

utbildningsuppdrag. Då vår studie visar att förskolepersonal beskriver att de 

använder AKK för att utveckla barns språk är vår reflektion utifrån studien att AKK 

kan vara en effektiv metod för barns språkutveckling.  

Det framkommer i vår studie att brist på AKK kan påverka barns utveckling, lärande 

och omsorg på flera sätt. Det lyfts till exempel att brist på AKK kan leda till 

utanförskap hos barn då de inte har möjlighet att påverka sin utbildning. Det belyses 

även att brist på kommunikation kan leda till utåtagerande beteende och att AKK 

därför används både förebyggande mot konflikter men även under konflikt. Vår 

tolkning är således att AKK uttrycks som en effektiv metod för barns delaktighet då 

det beskrivs vad brist på AKK kan leda till. Ett förebyggande arbete mot konflikter 

kan även leda till att barn får möjlighet att skapa och behålla relationer då konflikter 

ofta kan bidra till utanförskap. Vi relaterar det till Cologon och Mevawalla (2018) 

som beskriver AKK och kommunikation i relation till barns delaktighet och 

inkludering. 

5.1.3 Slutsats 

Vår slutsats är att AKK används på olika sätt då respondenterna beskriver olika 

arbetssätt och interventionsstrategier. Arbetssätt och interventionsstrategier som 

respondenterna beskriver är exempelvis bildschema, övergripande interventioner i 

hela barngruppen och användande av tecken som stöd och bildstöd tillsammans. 

Flertalet respondenter använde AKK över hela dagen medan en del enbart använde 

metoden i specifika situationer och en del använde inte AKK i utomhusmiljö.  

Vår slutsats är att AKK uttrycks som betydande för barns utveckling, lärande, omsorg 

och utbildning på olika sätt.  Det uttrycks att AKK är betydande då det kan främja 

barns språkutveckling, trygghet, delaktighet och inkludering. Vi bygger denna 
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slutsats på det analyserade resultatet kopplat till det teoretiska perspektivet. Detta då 

vår studie visar att barns språkutveckling, trygghet, delaktighet och inkludering är 

viktig för kommunikation och relationsskapande och således barns utveckling, 

lärande, omsorg och utbildning. Studiens titel ”Tänk dig å åka på semester själv och 

bara gissa. Du vet inte alls vad som händer.” är relaterat till studiens slutsats då 

kommunikation är en viktig del i barns delaktighet och inkludering samt förståelse 

för sin omvärld. Titeln är ett vuxenperspektiv på hur det är att befinna sig i en 

främmande kontext, vilket förskolan kan vara för barn.  

Vår reflektion är att barn i behov av stöd genom AKK kan få den språkutveckling och 

stöd som de har rätt till enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Vår slutsats utifrån studien 

är att förskolepersonal inte använder AKK fullt ut förrän specialpedagog eller logoped 

påvisat att det kan vara en bra metod för barns språkutveckling. Vår reflektion är 

således att barn i behov av stöd inte fullt ut ges rätt till stöd i sin språkutveckling 

förrän samverkan påbörjats med specialpedagog eller logoped eftersom AKK inte 

används fullt ut innan dess. 

5.2 Metoddiskussion 

Vårt val av metod grundades i relationell pedagogik, där vår utgångspunkt i metoden 

var relationer och relationsskapande. Vår utformning av frågor har utgått från 

relationell pedagogik, vilket enligt vår reflektion kan ha påverkat studien på så sätt 

att vår intervjuguide har formats utifrån våra tankar och vårt synsätt. 

Vi valde att genomföra intervjuerna till största del på respondenternas förskolor och 

respondenterna fick själva välja plats där intervjun skulle genomföras. Vår reflektion 

är att det bidrog till att respondenterna själva kunde välja en plats där ingen annan 

kunde höra vad som sades under intervjun, samt att en välbekant miljö kan ha 

bidragit till att respondenterna kände sig mer avslappnade och lugna i denna 

situation (Bryman, 2011). 

Vid genomförande av intervjuerna fanns ej tillräckligt med förskollärare och 

specialpedagoger som var relevanta för vår studie, då de inte hade kunskaper om 

AKK, samt var villiga att delta i studien. Vårt val att inkludera barnskötare som 

deltagande i studien grundades på att barnskötarna i stor utsträckning arbetar med 

AKK och har många års erfarenhet, utbildning och kunskap kring metoden. Därav ser 

vi inte att deras befattning haft en negativ påverkan på vår studies resultat då deras 

erfarenheter är relevanta för studien. 

En respondent frågade om att få vår intervjuguide skickad i förväg. Vi meddelade 

först att vi helst såg att frågor inte skulle tilldelas respondenter i förväg. Detta då vår 

tanke var att de skulle tala fritt och att det genom att få frågor i förväg kunde leda till 

att respondenterna hann förbereda sig mer genom att läsa på om vårt område och 

förbereda svar. Vi valde dock ändå att tilldela respondenten våra frågor då vi 

upplevde att respondenten fann stor trygghet i att få läsa dessa frågor innan 

intervjun. Vi upplevde vid genomförande av intervjun att respondenten genom att få 
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frågor i förväg var mer förberedd på våra frågor när vi ställde dem då respondenten 

hade skrivit ner lite tankar kring varje fråga. Vår reflektion är dock att respondenten 

trots det talade till stor del fritt och även utgick från tankar som kom upp under 

intervjun. 

I studien deltog några respondenter som vi hade bekantskap med sedan tidigare, 

vilket kan ha påverkat studien då vi genom detta kan ha fått mer förtroliga svar från 

dessa respondenter än om någon annan skulle ställa samma frågor till dem. En 

annan reflektion är att det kan leda till att respondenterna gav svar utifrån att det var 

det de trodde vi vill höra, eller att det stämmer bättre överens med vad de vet om våra 

tankar kring AKK. 

Två av intervjuerna tog kortare tid än de andra intervjuerna, 10 respektive 15 

minuter, vilket kan bero på att dessa respondenter pratade snabbare än de andra 

respondenterna samt gav kortare svar på frågorna. Vi gav några följdfrågor för att få 

mer utförliga svar. Vår reflektion är att intervjuernas korta tid kan ha påverkat 

studiens resultat då svaren inte var så utförliga, vilket inte gav oss så stor mängd 

datamaterial. 

När det är två personer som intervjuar kan det ha påverkan på resultatet, då svaren 

kan skilja sig beroende på ordval och ordningsföljd på frågor som intervjuaren 

använde (Bryman, 2o11). Då vi använde samma ordningsföljd på frågorna och samma 

ordval eftersom vi utgick från vår intervjuguide är vår reflektion att det inte 

påverkade respondenternas svar och således inte resultatet. Studien kan ha påverkats 

av att svar som respondenterna gav kan skilja sig åt beroende på vilket humör de var 

på och vilken dagsform de hade, om de var stressade eller mer avslappnade. 

Resultatet kan även variera beroende på vilka som intervjuas, och att resultatet 

därmed hade kunnat bli annorlunda om studien genomförts på andra respondenter 

(Bryman, 2011). Resultatet i vår studie kan heller inte tolkas som en allmän 

beskrivning för förskolepersonal då studien är genomförd på en liten grupp, vilket 

kan leda till annorlunda resultat om studien skulle genomföras på en större eller en 

annan grupp. På grund av studiens storlek kan inga slutsatser dras i större 

omfattning eller appliceras på all förskolepersonal (Bryman, 2011). 

5.3 Studiens relevans för förskolläraryrket och framtida 
studier 

Syfte med denna studie var att fördjupa kunskap om arbetet med att stödja barns 

språkutveckling och kommunikation i förskola. Vi valde detta då det är viktig 

kunskap att ha inom förskolläraryrket. Förskollärare har som ansvar enligt Lpfö 18 

(Skolverket, 2018) att utmana och stimulera barns utveckling av språk. Kunskap om 

barns språkutveckling kan utvinnas ur denna studie, därav är vår studie relevant för 

förskolläraryrket. Som resultatet i studien visar anses AKK och barns språkutveckling 

även ha påverkan på barns trygghet i förskola och bidrar till att barn kan få möjlighet 

att uttrycka sina behov, åsikter och tankar. Att barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda är också något som förskollärare har ansvar över, enligt Lpfö 18, och 
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barn ska även få möjlighet till reellt inflytande över sin utbildning. Vår förhoppning 

är att kunskaper som kan utvinnas i denna studie kan utmynna i kunskap som är 

nyttiga för förskollärares uppdrag i enlighet med Lpfö 18. Som Hedegaard (2009) 

beskriver blir barn formade utifrån förskolors normer och regler och de sociala 

aktiviteter som sker. Arbetet med AKK kan vidga förskolors normperspektiv och 

arbetssätt så att fler barn känner sig inkluderade i förskolan. Enbart en tredjedel av 

förskolorna i Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2017) hade ett 

fungerande arbete med stödinsatser. Vi önskar genom denna studie ha kunnat belysa 

arbetet med AKK, och visa dess relevans för förskolläraryrket. 

I framtida forskning ser vi gärna att det görs en studie om effekt av AKK på barns 

utveckling, lärande och omsorg i ett större perspektiv. Utveckling av studien kan 

enligt våra reflektioner vara att utföra en studie med flera kommuner och med fler 

respondenter för att få mer underlag och således kunna dra mer tillförlitliga 

slutsatser. En observationsstudie skulle kunna synliggöra hur AKK används mer 

praktiskt i förskolors verksamhet. Det vore också intressant med en studie kring hur 

olika interventionsstrategier påverkar effekter av användning av AKK. Enligt vår syn 

är arbete med AKK och barns språkutveckling samt kommunikation ett stort område 

där det finns mycket utrymme för fortsatt forskning.
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev 

Information om undersökning kring förskollärares och 
specialpedagogers uppfattning om arbetet med bildstöd och tecken som 
stöd 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som heter Matilda 
Karlsson och Mikaela Wikholm. Vi går vår sista termin och ska skriva vårt 
självständiga arbete. Vi tänker genomföra en studie om förskollärares och 
specialpedagogers uppfattning om arbetet med Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation, det vill säga bildstöd (GAKK) och tecken som stöd (TAKK). 

Vi söker därför specialpedagoger samt förskollärare som arbetar med AKK och/eller 
har utbildning inom AKK. Du tillfrågas härmed om deltagande till vår studie om 
förskollärares och specialpedagogers uppfattning om arbetet med AKK. 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar 
att AKK påverkar barns utveckling och lärande. Vi vill undersöka det genom intervju 
för att lyfta fram förskollärares och specialpedagogers perspektiv i arbetet med AKK. 
Intervjun kommer spelas in och beräknas ta cirka 30 minuter. Deltagandet är helt 
frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering och 
utan negativa konsekvenser. Om det uppkommer frågor du inte vill besvara är det 
okej att avstå från att svara på dessa. Intervjun är konfidentiell och materialet 
kommer förvaras säkert och inga obehöriga kommer ha tillgång det. Det insamlade 
materialet kommer raderas när uppsatsen publicerats. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva, där du kan ta del av den. 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

Eskilstuna 2019-11-22 

Med vänliga hälsningar, 

Matilda Karlsson Telefon: XXXX-XXXXXX  Mailadress: mkn16008@student.mdh.se 

Mikaela Wikholm Telefon: XXXX-XXXXXX Mailadress: 
mwm16005@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Kristina Jonsson   Telefon: 021-101520   Mailadress: kristina.jonsson@mdh.se 

mailto:mkn16008@student.mdh.se
mailto:mwm16005@student.mdh.se
mailto:kristina.jonsson@mdh.se


 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för yrkestitel? 

• Vad har du för utbildning? 

• Vilket år tog du din examen? 

Frågor 

1. Vem beslutar att AKK ska användas? 

2. Varför används AKK i förskolan? 

3. Hur identifieras behovet av AKK? 

a. Vad krävs för att AKK ska användas som stöd? (Vilken problematik, 

kriterier?) 

b. Hur identifieras om det är GAKK eller TAKK som behövs? 

4. Upplever du att AKK är viktigt och i så fall varför? 

a. Hur uppfattar du att AKK ställs i förhållande till barns utveckling? 

b. Hur uppfattar du att AKK ställs i förhållande till barns lärande? 

c. Hur uppfattar du att AKK ställs i förhållande till barns omsorg? 

d. Hur upplever du att barns utveckling och lärande skulle påverkas om 

AKK inte fanns? 

5. Hur använder du AKK praktiskt? 

6. När används AKK? Hela dagen? I vissa situationer? Inne? Ute? 

7. Hur introducerar du AKK för barnen/personalen? 

a. Vilket stöd får personalen i uppstart? I fortsatt användning? 

8. Hur följs arbetet med AKK upp? 

9. Hur utvärderas effekten av AKK på barnets utveckling och lärande? 

 


