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Abstrakt 

Området för denna studie är AKK, ett Alternativt Kompletterande Kommunikationssätt som hamnat i skuggan i 

arbetet med kommunikation på förskolan. Barns språkutveckling och kommunikationsförmåga påverkas av vilka 

möjligheter de ges i att kommunicera med andra. Studiens syfte är att få en förståelse i förskollärares erfarenheter 

kring begreppet AKK samt hur förskollärare arbetar med sådana kompletterande kommunikationssätt. Därav 

studiens frågeställningar: Vad kännetecknar förskollärarnas förståelse och tillägnande av de Alternativa 

Kompletterande Kommunikationssätten och deras centrala begrepp? Hur beskriver förskollärare arbetet med 

Alternativ Kompletterande Kommunikation? Studien utgår från det hermeneutiska perspektivet för att tolka och 

skapa en uppfattning och förståelse för hur förskollärare beskriver sitt arbete med AKK. Studien bygger på en 

kvalitativ metod då semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper har gjorts; sammanlagt 12 förskollärare har 

deltagit. I studiens resultat framkommer det att alla uppfattar sig arbeta aktivt med AKK, men majoriteten är osäkra 

på definitionen av AKK. Det har vidare visats att TAKK är det övergripande arbetssättet inom kommunikation 

och används mest. Slutsatsen från arbetet är att förskollärarnas kunskap, attityd och driv till att utveckla sin vidare 

kunskap har en betydelse för arbetet med AKK.  

 

 

 

Nyckelord: AKK, GAKK, TAKK, barn i behov av stöd, språkutveckling, språksvårigheter, 

kommunikation.  
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Förord 

I detta arbete har vi riktat stort fokus på AKK och vilka möjligheter samt förutsättningar det 

gör för barns språkutveckling och förmåga att kommunicera. Ett intresse som väcktes under 

kursen UVK 3 specialpedagogik för förskollärare. 

Vi vill rikta ett stort tack till förskollärarna som har deltagit i studien, utan er hade det inte gått 

att genomföra arbetet. Ett stort tack till våra handledare Lotta och Jonas som gett värdefulla råd 

i det skrivande arbetet.  

Till sist vill vi rikta ett stort tack till nära och kära som varit stöttning genom hela arbetets gång. 

Er hjälp och peppande ord har betytt mycket för oss.  

 

Tack!  

 

 

Hilda Kvarnliden och Louise Höglund   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hilda Kvarnliden och Louise Höglund 

 

 3 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 4 
1.1 SYFTE ............................................................................................................................................. 5 
1.2 FORSKNINGSFRÅGOR ..................................................................................................................... 5 
1.3 BEGREPPSDEFINITION .................................................................................................................... 5 

2. TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................ 7 
2.1 FÖRSKOLLÄRARES PÅVERKAN ....................................................................................................... 7 
2.2 EN VARIERAD OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION ........................................................... 8 
2.3 BEHOVET AV STÖD ....................................................................................................................... 10 
2.4 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING ............................................................................. 12 

3. VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT ....................................................................... 13 
3.1 HERMENEUTIK ............................................................................................................................. 13 

4. METOD ............................................................................................................................................. 14 
4.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD................................................................................................. 14 
4.2 URVAL .......................................................................................................................................... 14 
4.3 GENOMFÖRANDE .......................................................................................................................... 15 
4.5 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE ..................................................................................................... 17 
4.6 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET ...................................................................................................... 17 

5. RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................................... 17 
5.1 FÖRSKOLLÄRARNAS DEFINITION AV AKK .................................................................................. 18 
5.2 FÖRSKOLLÄRARNAS DEFINITION AV BARN I BEHOV AV STÖD ..................................................... 21 
5.3 ARBETET MED AKK ..................................................................................................................... 23 
5.4 GEMENSKAP MED HJÄLP AV AKK ............................................................................................... 26 
5.5 UTMANINGAR I ARBETET MED AKK ............................................................................................ 28 

6. DISKUSSION ................................................................................................................................... 31 
6.1 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................. 31 
6.2 METODDISKUSSION ...................................................................................................................... 34 

7. SLUTSATS ....................................................................................................................................... 35 

8. DIDAKTISKA IMPLIKATIONER OCH VIDARE FORSKNING ........................................... 36 

9. REFERENSLISTA .......................................................................................................................... 37 

10. INTERNETKÄLLOR.................................................................................................................... 40 

11. BILAGA 1 ....................................................................................................................................... 40 

12. BILAGA 2 ....................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 



Hilda Kvarnliden och Louise Höglund 

 

 4 

1. Inledning 

Enligt styrdokumenten ska förskolan anpassa sin verksamhet och omgivning efter varje barns 

behov. Individer har olika erfarenheter och tidigare upplevelser, samt har olika behov och är 

utvecklingsmässigt på skilda nivåer (Palla, 2011). I verksamheter med undermålig 

individanpassning finns risken att barn blir bärare av problemen, ett så kallat bristperspektiv 

som dessvärre förekommer i både förskola och skola. Trots att många individer är i någon form 

av funktionsvariation och i behov av stöd, anpassas inte omgivningen individuellt. Utifrån ett 

bristperspektiv kräver samhället att individen anpassar sig efter normen (Nilholm, 2012). Enligt 

Skolinspektionen (2017) är närmare 84% av Sveriges barn inskrivna i förskola. Sannolikt ger 

det en bredd av funktionsvariationer, vilka förskolan ska anpassa sin verksamhet utifrån. I 

möten mellan individer uppstår kommunikation. Kommunikation är inte uteslutande verbalt 

samtal utan ett samspel i överförande och mottagande av information (SAOL, 2019). En tydlig 

kommunikation är avgörande för att individer ska förstå ett sammanhang och kunna samspela 

med sin omgivning. Skolinspektionen (2017) saknar ett likvärdigt mottagande i förskolan. En 

tredjedel av Sveriges förskolor brister i anpassningen till en individuell behovsriktad 

verksamhet.  

 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck- Åkesson och Granlund (2010) visar statistik där 

personalen identifierade att 17% av barnen i barngruppen var i behov av stöd, dock omfattade 

stödet endast de diagnostiserade barnen, vilket motsvarade 4%. Övriga 13% var enbart 

identifierade av personalen och var inte berättigade till stöd. Oavsett utvecklingsnivå behöver 

barn grundläggande kommunikation för en hälsosam utveckling. Kommunikation är avgörande 

i kunskapsinhämtning och interaktion med andra individer. Det verbala språket är dominerande 

i förskolan och det finns bristande kunskaper om hur man använder icke verbala språkliga 

handlingar (Whorall & Cabell, 2016; Hvit Lindstrand, 2015).  

 

Alternativ Kompletterande Kommunikation är ett stöd som varierar beroende på barns 

individuella behov (Romski, Sevcik, Barton-Hulsey & Whitmore, 2015; Clarke, Price & 

Griffiths, 2016). Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) menar att i första hand 

kommer förskolebarnen i kontakt med AKK via talpedagog och specialpedagog, eller under 

begränsad tid med förskollärare. Lärandet sker inte enbart mellan förskollärare och barn i en 

lärandeprocess utan också i leken mellan barn. Det är av vikt att alla i barngruppen kommer i 

kontakt med Alternativ Kommunikation, det breddar möjligheten för att kunna kommunicera. 

Palla (2011) visar att verksamheters kvalitéer är beroende av förskollärares och förskolechefers 
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möjligheter och förmåga att individanpassa verksamheten efter styrdokumentens anvisningar. 

Tid och resurser påverkar arbetets kvalité och för att kunna tillgodose barns olikheter och 

personligheter krävs ett engagemang.    

Upplevda brister i kommunikation mellan förskolepersonal och barn har gett upphovet till 

studiens ämne och intresse för att forska i problemet. Utifrån detta väcktes en nyfikenhet att 

undersöka förskollärares erfarenheter kring Alternativ Kompletterande Kommunikation då det 

är ett relativt nytt begrepp som inte berörts under förskollärarutbildningen.  

 

1.1 Syfte  

Barns språkutveckling och möjligheter till kommunikation kan påverkas av i vilken 

utsträckning barn erbjuds extra stöd eller inte. Det finns inte en tydlig plan för innehåll och 

utförande i arbete med ett Alternativt Kompletterande Kommunikationssätt i styrdokumenten. 

Det kan i sin tur påverka anpassningen efter varje barns behov. Studiens syfte är att få en 

förståelse i förskollärares erfarenheter kring begreppet AKK samt hur förskollärare arbetar 

kring Alternativ Kompletterande Kommunikation.  

 

1.2 Forskningsfrågor  

- Vad kännetecknar förskollärarnas förståelse och tillägnelse av de Alternativa Kompletterande 

Kommunikationssätten och deras centrala begrepp? 

 

- Hur beskriver förskollärare arbetet med Alternativ Kompletterande Kommunikation? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

I arbetet förekommer benämningar som AKK, GAKK, TAKK och barn i behov av extra stöd. 

Nedan följer en förklaring på begreppen samt definition och vår tolkning.  

 

AKK (alternativ kompletterande kommunikation) är ett samlingsnamn för alla Alternativa 

Kompletterande Kommunikationssätt och används som stöd för individer i någon form av 

kommunikationssvårighet (Heister Trygg, 2005). AKK är ett praktiskt kommunikationssätt för 

att underlätta för de som har svårt att kommunicera eller förstå det talade språket (Wilder, 2014; 

Barker, Akaba, Brady & Thiemann-Bourques, 2013; Clarke, Price & Griffiths, 2016). 

Användningen av AKK kan enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019a) delas in på 
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tre sätt, ett uttrycksmedel, ett komplement och som ett alternativ, men det krävs resurser och 

tid för att arbetet ska fungera. 

 

GAKK (Grafisk AKK) innebär att man använder sig av visuella hjälpmedel eller grafiska 

bilder i ett kommunicerande syfte (Heister Trygg, 2005). I den grafiska kommunikationen är 

det föremål, bilder, symboler och digitala verktyg som används som stöd i kommunikationen.  

 

TAKK (Tecken som AKK) bygger på svenska teckenspråket, men enbart tyngdgivande ord 

tecknas och det används alltid i kombination med det verbala språket. TAKK är det mest 

uttalade hjälpmedlet inom AKK och syftar till att bygga och utveckla kommunikation och språk 

i samspel med andra (Heister Trygg, 2010). TAKK är ett kommunikationssätt som fungerar 

även för hörande personer och kan användas som ett förståelsestöd (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2019b).  

 

Barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som vanligtvis riktas till en specifik grupp som är 

behov av mer stöd än andra. Begreppet är definierat utifrån konstruktioner som funktionshinder 

eller diagnoser (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010).  

 

Språkstörning innebär att barnet inte har samma språkliga förmåga som jämnåriga barn och 

det är svårt att förstå andra och göra sig själv förstådd. Olika områden kan påverka individen, 

vilket skapar en störning och därav svårigheter i språket . Språket kan delas in i tre delar. Form 

som visar fonologisk medvetenhet, grammatik och uttal, samt meningsbyggnad. Innehåll som 

visar på semantik, där ordförståelse samt vilka uttryck och meningar individen förstår. Slutligen 

användning, där förmågan att samspela med andra och hur man tolkar kroppsspråk, hanterar 

turtagning i samtal, använder ett situationsanpassat språk och hanterar underförstådda budskap. 

Graden av svårigheter i språket ligger i hur många delar individen har svårigheter med. 

Flerspråkiga barn kan diagnostiseras med en språkstörning, men då ska det vara dokumenterade 

svårigheter även på modersmålet. En försenad språkutveckling kan ge språksvårigheter, vilket 

inte är liktydigt med en språkstörning. Ett barn kan ha begränsat ordförråd, grammatiska 

svårigheter med anledning av begränsad tillgång till ett språk eller andra orsaker 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019c). De är oavsett hjälpta av Alternativ 

Kompletterande Kommunikation. 
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I detta arbete har vi valt att använda Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK när vi 

skriver generellt om olika kommunikationsformer och inte riktar in oss på ett specifikt, då 

benämns det som till exempel TAKK och GAKK. 

 

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning har delats upp i tre underrubriker för en lättare fördelning och läsning; 

förskollärares påverkan, en varierad och Kompletterande Kommunikation samt behovet av 

stöd. Varje underrubrik innehåller en kort introduktion, därefter framställs vald forskning och 

avslutas med en återspeglande sammanfattning. Det har visat sig att det inte finns så mycket 

tidigare forskning kring begreppet AKK som helhet. För att bredda kunskaperna har därför även 

forskning om språksvårigheter och de olika kommunikationssätten innefattats. 

 

2.1 Förskollärares påverkan  

I den här delen går vi in på vilket ansvar förskolläraren har för barns möjligheter att 

kommunicera med andra och vad deras påverkan och attityd kan spela för roll hos barnen. Vi 

tar med både hur det ser ut på förskolorna och vad som kan gynna barnen ytterligare i deras 

vidareutveckling inom språk och kommunikation. 

 

Fredriksson Sjöbergs (2014) avhandling fokuserar på att öka kunskapen om dialoger som 

uppstår i förskolan med hjälp av videoobservationer. Hon belyser dialogen och framförallt den 

interaktion hon kunnat se sker mellan barn och förskollärare. Förskollärarna upplevde att de 

inte hann med att bemöta varje enskilt barn då det idag är i genomsnitt 5,3 barn per 

förskollärare. I ställning till detta skapas det ett stort ansvar och höga krav på förskolläraren då 

de ska anpassa verksamheten för varje enskilt barn. Förskollärarna är i behov av att använda 

sig av strategier som är relevanta för varje enskilt barn samt är gynnsamt för deras lärande. 

Interaktionen som uppstår mellan barn och förskollärare har visat sig ge stor påverkan på barns 

lärande och utveckling (ibid).  

 

Kamalova och Vasilyeva (2016) har genomfört en studie där de har studerat barn i åldrarna 5-

6 år med nedsatt syn och hur förskolan arbetar för att anpassa verksamheten till så goda 

förutsättningar som möjligt. De använde ett program som innehöll tre olika faser; förberedande, 

genomförande och till sist reflektion. Arbetet utgick från det enskilda barnet och i förberedande 

fas togs det nuvarande tillståndet fram och vad som behövde läggas mer vikt på. Aktiviteter 
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skapades med extra fokus på barnens kommunikationsförmåga. Resultatet visade en positiv 

effekt på ett aktivt och medvetet arbete som förskollärare, samt ge alla möjlighet till deltagande 

genom att använda ett varierat kommunikationssätt. Kamalova och Vasilyeva (ibid) samt 

Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) ser bekymmer med att förskollärare 

saknar tid och kunskap som krävs för att effektivt stödja kommunikativa interaktioner med de 

barn som är i behov av stöd i form av AKK. Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourques 

(ibid) studie bidrog till förståelse av det möjliga sambandet mellan AKK i förskolans 

verksamhet och språkutveckling för barn med kommunikationssvårigheter. Data samlades in 

under en tvåårsperiod med början när barnen gick på förskolan och avslutades vid 

grundskolestart. Resultatet visade att de barn som möttes och uppmuntrades i användandet av 

AKK från både pedagoger och kamrater förbättrade sin språkutveckling och blev mer språkligt 

mottagliga och uttrycksfulla. I genomsnitt använde förskollärarna AKK 5 till 6 gånger per dag 

i planerade aktiviteter. Författarna anser att förskollärare innehar en viktig pedagogisk resurs i 

förskolan vad gäller användandet av Alternativ Kommunikation. Vidare menar författarna att 

mer forskning om interaktion mellan barn, samt användandet av AKK och hur det påverkar 

utvecklingen hos barn med språksvårigheter behövs (ibid).  

 

Jonsson (2016) har studerat förskollärares kommunikationsinnehåll och metoder med de yngsta 

barnen i förskolan. Hon påpekar att förskolläraren har en stor och avgörande betydelse i 

lärandesituationer vad gäller barns delaktighet och påverkan i verksamheten. Jonsson (ibid) 

skuggade fyra förskollärare i den vardagliga verksamheten med fokus på kommunikation med 

barnen. Resultatet i studien visade att en bredd i kommunikationen skapade fler förutsättningar 

för lärande och utveckling.  

 

2.2 En varierad och Kompletterande Kommunikation  

Kommunikation grundar sig i att ge och ta emot information. För att kommunikation ska vara 

möjlig krävs det att både sändare och mottagare har förståelse för den information som 

kommuniceras, samt är mottagliga för kunskapen som ges och tas emot. Vi riktar därför in oss 

på kommunikation och kommunikationsstöd och beskriver hur det förhåller sig till barns 

utveckling och kommunikationsförmåga.  

 

Palla och Roths (2018) studie undersökte hur förskollärare kategoriserade undervisningen i 

språkinlärning och kommunikation på förskolan. Studien gjordes genom ett kvantitativt 

frågeformulär som skickades ut till 243 förskollärare, svaren analyserades utifrån en didaktisk 
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orienterad analys. Resultatet visade att språkundervisningen var konstant i både spontana och 

planerade aktiviteter. Dock var verbalt språk och verbal kommunikation övervägande i 

undervisningen och liten användning av andra metoder noterades. Enbart verbalt språk hämmar 

utvecklingen för de barn som är i behov av kompletterande språkstöd. Det behövs mer forskning 

i hur det vardagliga lärandet kan inkludera alla och man såg en positiv effekt när förskollärare 

möter barnet utefter deras behov, som vid språkstörning eller annan svårighet i 

språkutvecklingen. Kamalova och Vasilyevas (2016) använde ett program för att möjliggöra 

och utveckla kommunikationsförmåga. De kunde se en positiv effekt av att aktivt arbeta med 

barnens kommunikationsförmåga. Barnen ökade sin förmåga att kommunicera med andra, de 

samarbetade och antalet konflikter, gräl och aggressioner minskade.  

 

Enligt Iverson och Goldin-Meadows (2005) använder sig barn av gester i sitt sätt att 

kommunicera innan de lärt sig det verbala språket. Exempel på gest är att peka på föremål. 

Studiens huvudfokus låg på gester och tal som ett användningssätt för kommunikativt beteende. 

Man registrerade användning av enbart gestikulering, eller verbalt uttalande och 

gester  tillsammans. Studiens resultat visade att vid nyvunnen verbal kommunikation fortsatte 

kombinationen av gester och tal. För att utvecklingen av gester och tecken ska fortsätta behöver 

det kontinuerligt upprätthållas för vidare användning. Goodwyn, Acredolo och Browns (2000) 

studie utvärderade effekten på verbal språkutveckling hos barn genom att använda enkla gester 

som symboler för föremål. Resultatet visade att de symboliska gesterna underlättade även i de 

tidiga stadierna av den verbala språkutvecklingen, barnen förstärkte sitt tal med symboliska 

gester bättre i jämförelse med dem som inte deltog i studien. 

  

Sirén (2012) har forskat kring AKK vid en gymnasiesärskola i Sverige. Elevgruppen hade en 

utvecklingsvariation men har relevans, då eleverna har en utvecklingsmotsvarighet med barn i 

förskoleålder. Fokus var elevernas kommunikativa förmåga och studien gjordes på elevernas 

förmåga att kommunicera med olika former av Alternativ Kompletterande Kommunikation. 

Generellt sett kunde man se att deras första inlärda Alternativa Kommunikationssätt var 

dominerande i förmågan att kommunicera. Anmärkningsvärt var dock att när eleverna 

presenterades för andra former av AKK utöver den form som vanligtvis användes i deras 

kommunikation, kunde man urskilja att grafiska bilder (GAKK) generellt sett var en form av 

kommunikation som var lätt att förstå. Tecken som stöd gav exempelvis inte samma respons 

för oinvigda.  
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Travis och Geiger (2010) har skrivit om bildutbyteskommunikationssystemet PECS, vilket är 

en variant av GAKK då bilder används som ett hjälpmedel för att utveckla sociala relationer 

och kommunikativa handlingar. Arbetet med PECS påbörjades i Sydafrika 2004 och var 

specifikt utvecklat för barn med autism. Personer med autism har en språkstörning och 

bildkommunikationen var till för att underlätta kommunikationen i vardagliga situationer, där 

verbalt språk inte var tillräckligt och där missförstånden i kommunikationen ofta resulterade i 

frustration. Även talutvecklingen stärktes då barnen gavs tid och förväntan att kommunicera 

med bildstödet. PECS är ett individuellt hjälpmedel som utvecklas och anpassas efter varje 

individs behov, utveckling och intressen. Resultatet visade att PECS var ett effektivt hjälpmedel 

för barn med autism, men gynnade även andra barn i deras språkutveckling. Författarna har sett 

att medvetenheten kring ämnet ökat, samt att forskningen och arbetet utvecklats. Romski, 

Sevcik, Barton-Hulsey och Whitmores (2015) artikel är en översikt över de tidiga insatserna 

med AKK under en tidsperiod på 30 år i USA. Artikeln visar en väsentlig ökning av arbetet 

med AKK det senaste decenniet. Detta gör att författarna är optimistiska över att AKK kommer 

att ha fortsatt fokus på förskolorna. Forskningen visar bevisligen positiva effekter och särskilda 

framsteg i barns kommunikation, språk och talutveckling.  

 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) har studerat olika gruppkonstellationer av barn och 

dess påverkan i form av fördelar och nackdelar. I resultatet framgick flera fördelar med att 

blanda barngruppen och inte dela upp dem beroende på deras utvecklingsnivå eller om de var 

aktiva respektive tysta, då barnen kunde ta hjälp av och inspirera varandra (ibid). Storie, Grygas 

Coogle, Rahn och Riggie Ottley (2016) anser att interaktion med andra förbättrar förståelsen 

av ord. En varierad kommunikation som utmanar i olika nivåer beroende på barns utveckling 

anses ge fler möjligheter och en förmåga att kommunicera med andra. För barn med 

språksvårigheter är det än viktigare att skapa möjligheter och uppmuntra till kommunikation 

med andra.  

 

2.3 Behovet av stöd  

“Barn i behov av särskilt stöd”, “Barn i behov av extra stöd”, “Barn i behov av stöd” begreppet 

är mångfacetterat samt tolkningsbart och definieras på olika sätt och framställs många gånger i 

relation till diagnoser. En medfödd språkstörning eller en tillfällig nedsatt språkutveckling bör 

hanteras som att barn är i behov av särskilt stöd och behöver individuellt riktade anpassningar. 
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Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) undersöker definitionen av 

"Barn i behov av särskilt stöd", vilket har använts i den svenska nationalpolitiken i många år, 

trots det saknas kunskap om hur arbetet ska inriktas och vilka barn som är i behov av stöd. Det 

saknas kriterier och grunder att använda för att överväga om barnet är i behov av stöd eller inte. 

1997 föreslog svenska socialstyrelsen att begreppet "barn med svårighet i barnomsorg" borde 

användas i stället. Studien är en blandad metoddesign baserad på kvalitativ och kvantitativ 

analys med enkätsvar. Resultatet visade att barns stöd och hjälpmedel grundades i 

förskollärarnas uppfattning av begreppet. Det visar på vikten av att se det aktuella behovet och 

sätta in resurser utifrån det. Socialstyrelsen menade på att svårigheter kan vara tillfälliga och 

att alla barn kan vara i behov av stöd under vissa perioder av förskolan. Det betyder då också 

att det sociala klimatet i förskolan bidrar till svårigheter (ibid). 

  

I Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourques (2013) studie hade 28% av barnen med 

kommunikationssvårigheter jämnåriga kamrater som kommunicerade med dem, med hjälp av 

olika former av AKK. Resultatet visades ge en positiv effekt och hade en betydande roll i barns 

interagerande med andra och kommunikationen växte ännu mer med AKK som hjälpmedel. De 

kunde se en stor skillnad i barnens utveckling och tillväxt beroende på om de gavs möjlighet 

att kommunicera med hjälp av olika kommunikationssätt med sina kamrater eller inte.  

 

Samarbetet mellan lärare och språkpedagog är något som Glover, McCormack och Smith- 

Tamaray (2015) tittat närmare på. Studien är gjord i Australien och den insamlade datan är 

framtagen utifrån både kvalitativa och kvantitativa data. Författarna såg problem i grupper med 

barn i behov av särskilt stöd, där språkstörningar och språksvårigheter hämmade 

kommunikationen. Avsaknaden av resurser resulterade i kommunikationssvårigheter. Studien 

ledde till att lärare och språkpedagoger började ett samarbete för att skapa gynnsamma 

lärprocesser för barnen. Resultatet gav positiv effekt och lärarna såg samarbetet som värdefullt 

och givande. Trots tillgången till språkpedagog som extra resurs upplevde lärarna att alla barn 

inte fick det stöd de var i behov av. Det var endast en minoritet av barnen som fick riktade 

insatser. Delaktiga lärare och språkpedagoger hade stora önskemål om fler resurser i form av 

personal då de såg stora behov. Lärare och språkpedagoger arbetade på olika sätt och 

kompletterade varandra. Lärare undervisade och språkpedagoger tillhandahöll hjälpmedel för 

barns allmänna och vardagliga kommunikation.   
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Förskollärare uttrycker bekymmer i arbetet med att hinna bemöta varje enskilt barn. Det är ett 

stort ansvar på förskollärare och deras arbete påverkar barns lärande och vidare utveckling. Ett 

flexibelt och varierat arbetssätt har visat ge positiv effekt i barns språkutveckling och 

gemenskap. Genom en bred och varierad kommunikation skapas flera möjligheter för 

utveckling. Alternativa Kompletterande Kommunikationer benämns och sägs förbättra 

språkutvecklingen. AKK förekommer ute på förskolor till viss del. Det är ofta använt av 

förskollärare i planerade aktiviteter i förskolans verksamhet. En aktiv och medveten 

förskollärare i arbetet med barns kommunikationsformer kan ge mer effekt. För en betydande 

och meningsfull kommunikation behöver alla ges möjlighet till inkludering och deltagande, 

oavsett kommunikationsförmåga.  

 

Språkundervisning i förskola är varaktig och begränsad, det verbala språket är dominerande. I 

kommunikation och samtal krävs en förståelse hos både sändaren och mottagaren. Interaktioner 

ökar språkutvecklingen, det sker utbyte av information och lärdomar. Genom att blanda grupper 

och inte fördela på grund av utvecklingsnivåer kan barn ta hjälp av varandra och det skapas 

möjlighet för kommunikation. Innan det verbala språket har utvecklats, använder individen 

gester för att kommunicera. Detta har visat ge goda förutsättningar för vidare språkinlärning. 

Gester och symboler förstärker talet och tillsammans tydliggörs kommunikationen. Även 

bilder, GAKK och PECS har gjort positiva avstamp i barns språklärande och språkutveckling. 

GAKK är generellt lätt att förstå och stärker det som förmedlas. PECS som till början 

utvecklades för barn med autism, har visat vara gynnande för alla barns förmåga att 

kommunicera. Alternativ Kompletterande Kommunikation ger fler möjligheter till att 

kommunicera, oavsett utvecklingsnivå eller kommunikationssvårighet. Det har skett en ökning 

i arbetet med AKK, men än är det fortfarande många som inte använder det.  

 

Det saknas kunskap i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Arbetet påverkas och bygger på 

förskollärares uppfattning och definition av begreppet. Det är viktigt att utgå efter det aktuella 

behovet och arbeta utefter det. Barn med kommunikationssvårigheter kan påverkas till det 

negativa om de inte får den hjälp som behövs. Hjälp kan vara i form av både material och 

personal. Att tillsätta resurser i form av personal har varit värdefullt och gett god effekt, men 

ändå inte varit tillräckligt för att bemöta varje enskilt barn. Önskan om mer tillgång till resurser 

finns. För att individanpassa behöver en kommunikation ske för att förstå behoven. Att använda 
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Alternativa Kommunikationsformer möjliggör för kommunikation och ett utbyte av behov kan 

uppstå.  

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att få förståelse för de deltagande förskollärarnas tolkningar och tillägnelser 

av AKK, vilket gör hermeneutiken till en relevant utgångspunkt.  

 

3.1 Hermeneutik 

Inom det hermeneutiska perspektivet handlar det om att människor förstår och upplever världen 

på olika sätt. Människan tolkar när hon inte förstår eller när kunskapen inte räcker till. Tolka 

motsvarar att tyda tecken och ange betydelser. Hur människan tolkar, uppfattar och förstår sin 

omvärld beror på vad hon tidigare erfarit och vilka kunskaper den besitter. Det hermeneutiska 

perspektivet handlar om att använda olika metoder för att förstå människoskapade fenomen 

som till exempel texter och yttranden (Ödman, 2007; Wahlgren, 2009). Ödman (2007) menar 

att hermeneutik kan skapa ny kunskap, upplösa kunskap och återskapa kunskap. Nya tolkningar 

bygger på tidigare tolkningar och vilka nya kunskaper som skapats. Människan skapar ett eget 

sätt att förstå och ta in andras perspektiv för att få en ännu bredare förståelse, hon blir påverkad 

av personer, handlingar och produkter. Dessa tre har betydelse för hur människan använder sina 

förståelser. Däremot finns risken att människans tolkningar kan bli fördomsfulla. Detta bör 

undvikas då det finns olika sätt att tolka och uppfatta och alla människor är enskilda individer. 

Genom att ha en öppenhet och vara mottaglig för att skapa en bredare förståelse kan andra 

perspektiv tolkas. Det är även viktigt att ta utgångspunkt i sammanhanget för det som ska tolkas 

och förstås, till exempel med hänsyn till tid, rum och plats, vilka kan ha avgörande betydelse. 

Inom det hermeneutiska perspektivet benämns begreppet och metoden den hermeneutiska 

cirkeln.  

 

Ödman (ibid) menar att den hermeneutiska cirkeln används när människan tolkar. Tolkningen 

växer fram i en cirkel med utgångspunkt i människans förförståelse och vad den senare möter. 

Människan tar del av tidigare kunskaper när hon sedan ska skapa nya tankar och förståelser. 

Det går i en ständig cirkel och den förståelse som nyss skapats kommer användas som 

förförståelse vid nästa tillfälle och tolkning. Den hermeneutiska cirkeln sker utifrån två nivåer: 

helhetsnivå och delhetsnivå, vilka påverkas av varandra.  
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Studiens analys bygger på den hermeneutiska cirkeln för att tolka och skapa uppfattning och 

förståelse för hur förskollärare beskriver AKK, samt deras arbete med barn i behov av extra 

och särskilt stöd. Sammanhanget tolkades utifrån flera delar för att frambringa en helhet, samt 

även i omvänt förhållande, från helhet till flera delar. Detta för att skapa en förståelse och 

tolkning till förskollärarnas yttrande.  

Valet av det hermeneutiska perspektivet avspeglar sig i avsikten att skapa en uppfattning och 

förståelse för hur förskollärare talar om diverse olika begrepp och hur de arbetar utifrån detta. 

Detta för att bli uppmärksammade på hur erfarenheter och kunskaper kan spela olika roller. 

4. Metod 

Tidigare forskning kring AKK visade sig begränsad, vilket resulterade i att valet av litteratur 

kom att omfatta sådan som mer allmänt behandlar barns kommunikation samt vilken betydelse 

svårigheter i kommunikation kan ge. Inledning, syfte och frågeställningar framkom ur vald 

tidigare forskning.  

 

4.1 Val av undersökningsmetod   

Vid diskussion kring metod var det uppenbart i relation till frågeställningarna och studiens 

inriktning att fokusera på utbildade förskollärare som är aktiva i barngrupp i förskolans 

verksamhet. Vidare valdes en kvalitativ metod med intervjufrågor med möjlighet till följdfrågor 

och övriga frågor. Utgångspunkten blev semistrukturerad intervju. Det ansågs vara relevant för 

studien, då fokus och intresset låg på respondenternas tankar och upplevda erfarenheter. 

Beroende på vad respondenterna svarade fanns möjlighet att skapa flexibla följdfrågor där och 

då. Med eftertanke togs beslutet att göra gruppintervjuer i fokusgrupper för möjlighet till 

diskussion och efterlikna ett samtal snarare än en utfrågning.  En kvantitativ enkät valdes bort 

då den riskerade att styra respondenternas svar och inte ge möjlighet för följdfrågor (Bryman, 

2011).  

 

4.2 Urval 

Intervjuerna gjordes med sammanlagt 12 utbildade förskollärare som arbetade i olika 

åldersgrupper på förskolor i två medelstora kommuner i södra Sverige. Det var ett 

bekvämlighetsurval då intervjuarna hade personlig kontakt och nära tillgång till gruppen 

(Bryman, 2011). Urvalet förskollärare grundade sig i att de har längre utbildning och ansvarar 

för förskolans verksamhet, samt arbetar aktivt med förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 

Intervjuarna gjorde inte ett specifikt personligt val av respondenter, då de respondenter som 
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hade möjlighet i schemat närvarade. De deltagande respondenterna var både män och kvinnor, 

de hade olika åldrar, samt olika nationaliteter och hade en varierad arbetserfarenhet i förskolans 

verksamhet. Samtliga respondenter hade gått en utbildning inom TAKK, vid olika tidpunkter 

beroende på arbetsplats. Allt från 0 till 8 år tillbaka i tid. Däremot hade de olika fortsatta 

tillgängliga resurser, vid de olika förskolorna. 8 respondenter vid samma rektorsområde hade 

tillgång och samarbete med både specialpedagog och hörselpedagog i verksamheten, samt 

kontinuerlig TAKK-utbildning. Resterande 4 respondenter hade getts introducerande 

utbildning inom TAKK, men ingen uppföljande utbildning, utan hänvisades till eget initiativ. 

Nedan redovisas en lista för varje deltagare.  

Namn Ålder  Arbetserfarenhet Utökad AKK utbildning Tillgång till resurs 

Anna 45 år 20 år TAKK-utbildning för 7 år sedan Nej 

Stina 51 år 24 år TAKK-utbildning för 8 år sedan Nej 

Lena 29 år 2 år TAKK-utbildning för 1 år sedan Nej 

Wilma 44 år 9 år TAKK-utbildning för 3 år sedan Nej 

Karin 56 år 28 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

Tomas 42 år 11 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

Malin 28 år 3 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

Sara 29 år 3 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

Mia 44 år 16 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

Markus 31 år 4 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

Jenny 36 år 6 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

Lina 32 år 8 år Kontinuerlig TAKK-utbildning Ja 

 

4.3 Genomförande 

I uppstarten för gruppintervjuer togs det kontakt med förskolor för att berätta om studien och 

fråga om intresse för deltagande fanns. Kontakten förmedlades antingen direkt till 

förskollärarna eller genom förskolechefen som gav rekommendation på vilka förskollärare som 

kunde kontaktas. Sammanlagt blev 5 avdelningar kontaktade och förskollärarna gav förslag på 

när och var intervjuerna skulle göras, samt vilka som skulle delta.  

 

Intervjuerna skedde i de olika förskolornas personalrum under arbetstid. Frågorna (se bilaga 1) 

tar utgångspunkt i nära koppling till studiens syfte och frågeställningar, arbetet med AKK och 

barn i behov av stöd. Det gavs ingen information om att intervjun skulle handla om AKK, 
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endast kommunikation för att generera i så ärliga och spontana svar som möjligt. Innan 

gruppintervjuerna startade fick förskollärarna en kort introduktion om studien och de 

forskningsetiska principer som presenterade i en samtyckesblankett (se bilaga 2). Intervjuerna 

skedde i grupper om 4 respektive 2 vid 4 tillfällen. Intervjuerna spelades in via ljudupptagning 

med hjälp av mobiltelefoner. Ljudinspelningarna underlättade äktheten i efterarbetet, då man 

inte gick miste om någon information. Under intervjuerna behövdes inga anteckningar göras, 

ingen avbrytande ögonkontakt eller avbrott för att anteckna. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 17–29 minuter. Efter ljudupptagningarna följde transkribering av intervjuerna, vilka 

senare kategoriserades för sammanställning av svaren. 

4.4 Analysverktyg 

Det fanns mycket intressant empiriskt material från samtalen men med hänsyn till relevansen 

för studiens syfte och frågeställningar gjordes ett urval för vidare analys.  

 

Studiens resultat har analyserats utifrån den hermeneutiska cirkeln där tolkningen och 

förståelsen ses utifrån både del- och helhetsnivå i samband med varandra (Ödman, 2007; 

Bryman, 2011). Det skapas en förståelse och möjlighet till ny kunskap (Ahrne & Svensson, 

2011). Studiens användning av den hermeneutiska cirkeln togs i beaktande utifrån 

verksamheternas individanpassning, förskollärarnas ålder, deras utökade utbildning, 

arbetslivserfarenhet i barngrupp, samt barngruppens svårigheter. Detta är delar som påverkar 

arbetets helhet, att möjliggöra barns kommunikation. Möjliggörandet för kommunikation 

påverkas av förutsättningarna som delarna ger. Förskollärarnas uppdrag att individanpassa 

verksamheten ses som helheten, i detta finns delar som påverkar helheten i sig. Exempel på 

delar är AKK som stöd och hjälpmedel, men också barns språkutveckling och språkliga 

förutsättningar. De intervjuade förskollärarna arbetade i barngrupper där majoriteten av barnen 

var flerspråkiga. Den delen visade sig ha en betydande roll i arbetets helhet. Detta är en 

utgångspunkt som förskollärarna lägger stor vikt på i anpassningen att barn ska kunna 

kommunicera. Helheten och arbetet med att alla barn ska ges möjlighet till att kommunicera 

blir påverkat då flera delar tas i beaktande, så som barns språkutveckling och användande av 

stöd. Ett annat exempel är hur förskollärare arbetar med AKK kan bero på flera olika 

utgångspunkter. Såsom kunskaper, tidigare arbetserfarenheter och den personliga inställningen, 

dessa delar påverkar den stora helheten, arbetet med barnen. Grunden för en hermeneutisk 

ansats är att tolka och skapa en egen uppfattning och förståelse om det som berättas (Ödman, 

2007; Wahlgren, 2009). Detta har tagits i bruk i studiens analys. För ett resultat i relation till 
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studiens syfte och frågeställningar har ett urval av respondenter gjorts (Bryman, 2011). I studien 

har endast förskollärare med förskollärarutbildning blivit intervjuade där deras svar blivit 

analyserade. Förskollärare ansågs vara relevant för studien då både syfte och frågeställningar 

innefattar förskollärare. Deras tankar har varit av betydelse då huvudfokus är hur förskollärare 

beskriver arbetet med AKK. 

 

4.5 Etiska ställningstagande  

Studien har utgått efter Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna började fick 

respondenterna ta del av samtyckesblanketter med information kring studien, 

informationskravet. De gav samtycke i enlighet med samtyckeskravet till sin närvaro i studien 

och tillät ljudinspelning. I genomförandet av konfidentialitetskravet och nyttjandekravet fick 

förskollärarna förklarat att deras deltagande var frivilligt och de kunde avbrytas när som helst. 

Intervjun och ljudinspelningar användes enbart i studiens syfte och alla som deltog är helt 

anonyma då endast fiktiva namn används. Tidigare har vi författare benämnts som intervjuarna 

men i resultatet benämns våra egna namn, Hilda och Louise då intervjuerna har fördelats och 

närvaro skiljer.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet  

Studiens tillförlitlighet är tidsbunden och samhällsbunden (Ahrne & Svensson, 2015). På grund 

av detta är det omöjligt att få ett identiskt resultat igen (Bryman, 2011). I och med att 

intervjuerna gjordes i fokusgrupper och inte enskilt kan svaren ha påverkats. Respondenternas 

svar påverkades av varandra och talutrymmet för var och en blev begränsad. Om intervjuerna 

istället skett enskilt hade var och en svarat med sina egna ord och utan påverkan av andra. Enligt 

Bryman (ibid) skapar ljudinspelningar mer trovärdighet än endast anteckningar att något har 

hänt. Ljudinspelningarna gör studien och resultatet mer pålitligt och respondenternas 

anonymitet förstärks då endast rösten hörs och inga ansikten visas. Med videoinspelningar ökas 

tillförlitligheten ännu mer men kan skapa desto mer nervositet, både för intervjuarna och 

respondenterna. Respondenterna fick inte ta del av varken frågorna eller ämnesområdet innan.  

5. Resultat och Analys  

Transkribering och kategorisering av intervjuerna har gjorts och för studiens relevans har även 

reducering av allt insamlat material skett. Resultat och Analys har delats in i 5 rubriker 
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Förskollärares definition av AKK, förskollärares definition av barn i behov av stöd, arbetet 

med AKK, gemenskap med hjälp av AKK, samt utmaningar i arbetet med AKK. Varje rubrik 

inleder läsaren kort till det ämne som berörs, sedan presenteras resultat med tillhörande analys.  

 

5.1 Förskollärarnas definition av AKK 

Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK är ett relativt nytt begrepp och arbetssätt. I 

detta väcktes intresset att fråga förskollärare hur de definierar begreppet och vad det innebär 

just för dem.  

Intervju 1 

Lena: AKK är TAKKen. 

Anna: TAKK utan t. 

… 

Intervju 2 

Karin: Vad är AKK då undrar jag? 

Tomas: Aa vi använder ju TAKK. 

… 

Intervju 3 

Malin: Man känner ju igen det men vi har ju mest TAKK i vårt arbete, som teckenspråk. så det är ju mer det vi 

är bekanta med. 

Sara: Vill du uppdatera oss med vad AKK står för? 

… 

Intervju 4 

Mia: Det är både TAKK och bilder som stöd, BSS och sen vi använder också digitala hjälpmedel. 

Markus: Vad är den exakta för jag har hört den innan? 

Mia: Alternativa kompletterande kommunikationssätt. 

 

Lena och Anna förklarar att AKK hör ihop med TAKK, de har kommit i kontakt med begreppet 

AKK genom arbetet med TAKK. Karin är osäker och ber att få begreppet förklarat för sig. 

Tomas förklarar begreppet AKK i relation till TAKK, det arbetssätt som han använder. Malin 

känner igen begreppet sedan tidigare men att hon är desto mer bekant med TAKK. Sara ber 

precis som Karin att få begreppet förklarat för sig av intervjuaren. Mia förklarar att för henne 

ingår TAKK, bilder som stöd och digitala hjälpmedel i begreppet AKK. Markus har också hört 

talas om begreppet sedan tidigare men kommer inte ihåg den exakta benämningen. Mia fyller i 

med att AKK står för Alternativa Kompletterande Kommunikationssätt.   
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Lena, Anna, Tomas och Malin beskriver deras definition av AKK i nära koppling till TAKK. 

Samtliga 4 förskollärare har gått någon form av TAKK- utbildning och det är främst TAKK de 

relaterar till. De kopplar samman de två begreppen då det är genom benämningen TAKK de 

känner igen AKK. Precis som Lena och Anna beskriver är AKK och TAKK snarlika ord, det 

skiljer bara en bokstav, vilket kan leda till förvirring. Tomas kopplar direkt till deras 

användning och aktiva arbete med TAKK. Malin förklarar att det finns en mer bekantskap till 

TAKK och det är hennes definition av begreppet. Hon har gått en TAKK- utbildning vilket kan 

tolkas att det är därifrån kunskapen om begreppet kommer ifrån. Svaren kan tolkas att 

förskollärarnas beskrivning och tolkning av AKK står i nära relation med TAKK. För dem 

innefattar AKK även TAKK. Det är TAKK som används dagligen och där finns mer kunskap, 

tack vare utbildning. Karins svar kan tolkas som en osäkerhet då hon ber om att få begreppet 

förklarat för sig, detsamma gäller Sara. Innan de uttalar sig om vad deras definition är vill de 

höra den exakta benämningen och svara utefter det. Deras kollegor, Tomas respektive Malin 

kopplar det till TAKK, men Karin och Sara vill nyfiket få begreppet definierat för sig innan de 

uttalar sig.  

 

Med tanke på deras kontinuerliga utbildning i TAKK finns vetskapen om att de kommer i 

kontakt med begreppet, men det finns osäkerhet och okunskap kring begreppets definition och 

vad bokstäverna egentligen står för. Till skillnad mot övriga deltagande förskollärare sticker 

Mia ut. Hon tolkar begreppet AKK med fler kommunikationsformer, TAKK, bilder som stöd 

och digitala hjälpmedel. Mia har mer kunskap och relation till just begreppet AKK och inte 

bara TAKK. Mias svar tolkas mer självsäkert och det ligger mer vetskap och kunskap bakom. 

Markus som också deltar i intervju 4 tillsammans med Mia berättar att han har hört AKK innan. 

Han minns däremot inte vad förkortningen står för och tolkas osäker med själva definitionen, 

då han erkänner att han inte kommer ihåg. Han berättar om sin osäkerhet men skapar nyfikenhet 

över att få veta vad det står för. Mia berättar för honom att det är Alternativa Kompletterande 

Kommunikationssätt. I intervju 1, 2, 3 har intervjuaren fått berätta förkortningen av AKK men 

i intervju 4 kunde förskolläraren Mia göra det.           

                                                                                                            

Gemensamt för de intervjuade förskollärarna är att deras svar bygger på deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper, framförallt från de diverse TAKK- utbildningar de alla genomfört. 

Det tolkas som att det finns olika kunskaper hos förskollärarna, och att det finns en osäkerhet 

på vad begreppet innebär, förutom Mia. Trots att Sara, Malin, Karin, Tomas, Markus och Mia 

har gått samma utbildning har Mia mer kunskap. Det kan tolkas att Mia kommit i kontakt och 
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använt sig mer av AKK, eller vidareutbildat sig på egen hand eller vid annan arbetsplats. 

Eventuellt har hon varit i behov av fler kommunikationsformer i barngruppens 

individanpassning eller haft eget intresse till vidare forskning och utökat lärande. Hon tolkar 

begreppet till fler kommunikationsformer, både TAKK och GAKK som ingår i AKK.  

 

Tack vare TAKK- utbildningarna har alla förskollärare kommit i kontakt med begreppet. Med 

kunskapen kunde förskollärarna relatera de lärdomarna och de erfarenheter som tillkommit från 

utbildningen i deras definition av AKK. Att tillägga är att ingen av de deltagande fick 

information om vad intervjun skulle handla om förrän de satt på plats. Detta kan ha påverkat 

svaren. Genom att inte få veta innan kan det tolkas ge en osäkerhet då begreppet blir taget ur 

luften. Hade alla fått veta innan att det skulle röra sig om AKK hade de kunnat förbereda sig 

innan. Flera delar spelar roll i förskollärarnas svar.  

 

Tack vare utbildningen kan de uttala sig och ge svar genom deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Mia har en ytterligare del då hon har utökad kunskap, hon kan uttala sig desto mer. 

Tolkningen blir att kunskaper spelar roll i de deltagandes helhetssyn på AKK som begrepp, det 

är en liten del av det stora hela som tas upp. Mia har längre arbetserfarenhet än de andra 

förskollärarna som genomgått samma utbildning som henne, förutom Karin som kan addera 

ytterligare 12 års arbetserfarenhet. Deras erfarenhet kan ha betydelse för hur mycket kunskap 

de har kring AKK. Jämförs Mias kunskap om AKK och 16 års arbetserfarenhet med exempelvis 

Sara och Malin med endast 3 års arbetserfarenhet, blir svaren desto mer förståeliga. Däremot 

har Karin längre arbetserfarenhet än Mia, men hennes svar visar på att hon är osäker på den 

exakta benämningen. Att Karin har längre arbetserfarenhet kan dock ha motsatt effekt, hon är 

van att arbeta på ett sätt eller använda sig av en annan definition. Det behöver inte vara specifikt 

AKK, men att hon fortfarande har kunskaper om hur det kan arbetas med olika 

kommunikationsformer. AKK är ett relativt nytt begrepp och arbetssätt, vilket kan vara 

förklaringen till varför flera förskollärare är osäkra.  

 

Arbetserfarenhet på förskolan tolkas som irrelevant, men det kan vara av vikt hur länge sedan 

de gick sin utbildning, samt troligtvis vilka behov de mött i barngrupper. I upplägget av vad 

arbetslaget och barngruppen är i behov av är beroende på vilka individer som finns där och då. 

En kartläggning över vad som behövs möjliggör ett fortsatt arbete och tillvägagångssätt.  
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5.2 Förskollärarnas definition av barn i behov av stöd 

Barn som är i behov av stöd får inte alltid det på grund av att de inte har fått någon diagnos. 

AKK används som ett språkligt stöd och hur förskollärarna ser på behov av stöd kan variera 

och vara avgörande för vilket samt hur mycket stöd barnen får. Förskollärarna har därför fått 

beskriva begreppet och ge sin egen definition av barn i behov av extra och särskilt stöd. 

Intervju 1 

Anna: Det finns egentligen tre begrepp där ja, med behov, med särskilt behov och extra stöd. 

… 

Intervju 2 

Karin: Nä men lite när vi märker att vi har något barn som vi inte, som vi känner att vi inte riktigt får någon, ja, 

kontakt. asså kommunikation, någon kontakt med. Man känner att det här stämmer inte eller att de får inte fram 

ord, lite språkförsening. Jag kan nog känna att vi är ganska duktiga på det, att man ser, man känner, man 

observerar kring, vi måste hålla ett öga här, kanske så. Vi delger med varandra så, snälla kan du, titta du, vad 

ser du, vad tycker du? hur upplever du det här i den här situationen och såhär. Jag tycker att vi är ganska bra 

på den biten, vi är medvetna om att vi, ja, att man har den där observationen. 

… 

Intervju 3 

Sara: Det behöver ju inte bara vara diagnos, utan det kan också vara just att komma igång med språket också. 

… 

Intervju 4 

Mia: Extra eller särskilda? Ja för det är ju lite skillnad. Alltså extra stöd det är ju om man bara tar språket och 

kommunikation då är det alla här för de har svenska som sitt andraspråk som innebär direkt att de har ju behov 

av extra stöd. 

Hilda: Och är särskilt stöd en annan benämning? 

Mia: Det är ju dem som har ju koppling till rehabiliteringen, någonting annat. 

Mia: Då är det extra anpassningar och det är ett helt annat arbetssätt, för då är det myndigheter som är 

inkopplade, det är ju särskilda behov. 

 

Anna definierar begreppet i tre delar, med behov, särskilda behov och extra stöd. Karin kopplar 

begreppet med nedsatt språkutveckling, när de inte får någon kontakt med barnet. Byggda på 

deras egna iakttagelser. Sara berättar att begreppet extra och särskilt stöd inte behöver innebära 

en diagnos. Det kan vara språkrelaterat också. Mia skiljer däremot på extra och särskilt stöd. 

Extra stöd är för språksvårigheter och språkutveckling, exempelvis flerspråkighet. Särskilt stöd 

innefattar mer anpassningar och inkoppling av myndigheter.  

 

I begreppets definition väljer Anna att dela upp det i tre delar, med behov, med särskilda behov 

och extra stöd. Det kan tolkas som att Annas definition tas i relation till barns aktuella behov. 
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Beroende på vilken nivå och vilken svårighet barn har, får det olika benämningar. Detta med 

utgångspunkt i vad förskollärarna själva anser att barnen är i behov av. Annas tidigare 

erfarenheter kan ha spelat roll då hon under sin 20-åriga arbetserfarenhet mött många barn och 

därav olika svårigheter. Det finns olika svårigheter på varierande plan. Med sin långa erfarenhet 

är det möjligt att Anna tolkar begreppet på flera sätt. Karin förklarar det som att barn i behov 

av stöd benämns när hon eller någon kollega inte får någon kontakt med barnet. När det uppstår 

en brist i kommunikationen, språksvårigheter. Hon fortsätter med att hon tillsammans med sina 

kollegor upplever sig duktiga på att upptäcka svårigheter hos barn. De har en öppen dialog, 

delger med varandra och observerar barnen. De är medvetna om att det kan finnas barn med 

svårigheter och är aktiva med att iaktta. Karins svar kan tolkas som att hon inte tolkar begreppet 

till någon särskild grupp utan kan beröra flera barn. Kommunikations- och språksvårigheter är 

endast ett exempel som ges. Hon ställer det inte enbart i relation till diagnostiserade barn utan 

alla kan komma att behöva stöd. Att hon känner sig duktig och medveten i sättet att se när något 

inte står rätt till kan tolkas bero på hennes långa arbetserfarenhet. Karin har 28 års erfarenhet 

som förskollärare.  

 

Precis som Anna har Karin mött många barn och olika svårigheter som hon tagit sig an. Det 

tolkas att med hennes långa arbetserfarenhet känner hon sig kunnig och duktig på att märka om 

ett barn är i behov av stöd. Även arbeta utefter det och stötta barn vid deras behov. Sara 

definierar inte heller begreppet enbart till någon form av diagnos. Hon menar på att andra 

svårigheter kan speglas in, språksvårigheter till exempel. Sara har inte lika lång arbetserfarenhet 

som Anna och Karin, hon har arbetat i 3 år. Men hon kan ändå ha stött på olika svårigheter som 

behövt anpassas till. Det kan tolkas som att Sara också har upplevt olika svårigheter och talar 

därför från tidigare erfarenheter.  

 

Mia skiljer däremot starkare på barn i behov av extra stöd och särskilt stöd. Stöd och extra stöd 

är i relation till exempelvis språksvårigheter. Särskilt stöd innefattar för Mia mer anpassningar 

och ett annat arbetssätt. I arbetet med särskilt stöd är myndigheter och rehabilitering inkopplade. 

Det kan tolkas att särskilt stöd är för diagnostiserade barn och extra stöd är för andra svårigheter. 

Mia berättar att alla barnen på förskolan är i behov av extra stöd då alla har svenska som 

andraspråk. Med utgångspunkt i barns behov kategoriseras barnen för vilket begrepp som är 

mer passande. Det behöver därför inte bara vara någon diagnos för att ge barn mer stöd. Alla 

har olika behov som också kan vara på olika tidpunkter i livet. Det kan variera och anpassas för 
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den enskilda individen. Även här kan det tolkas att Mias definitioner tar utgångspunkt i vad hon 

tidigare erfarit. Därav menar hon att alla barn kan vara i behov av stöd, men på olika nivåer.  

 

5.3 Arbetet med AKK   

För att aktivt arbeta med AKK som kommunikationsform behövs det både kunskap och tid. 

Individanpassning är krävande och i många fall upplevs resurserna inte räcka till på förskolan. 

Det behövs tillgångar som vidareutbildning, fler resurser i form av anpassat material och mer 

personal. Förskollärarna har berättat sin tolkning och definition av AKK, vidare fick de berätta 

hur deras arbete med AKK kan se ut i barngruppen. 

Intervju 1 

Anna: Sång, när vi sjunger. 

Stina: Matsituationer. När barnen klär på sig. 

… 

Intervju 2 

Karin: Vi gör det ju dagligen, sitter vi vid frukosten så presenterar vi kanske att idag har vi smörgåsar, smör 

och vi har ost, samma sak vid lunchen, på samlingen där vi har olika material som man arbetar med. 

Tomas: Även tycker jag emellan, alltså aktivitetsskiftena, till exempel efter samlingen när man har sjungit 

färdigt så visar man att vi ska gå ut, ta på oss kläderna, jacka, mössa, skor. Och det tar ju inte många veckor 

förrän en ettåring som inte har vetat innan tar efter och vad det betyder. 

… 

Intervju 3 

Sara: Till exempel när vi ska ta på oss i tamburen, teckna för klädesplaggen samtidigt som man säger det. 

Beskriva lite vad som ska ske. 

… 

Intervju 4 

Mia: Alltså vi använder det, alltså jag använder det, inte bara jag själv, men alltså vi strävar efter att använda 

det under hela dagen vid varje moment och vid varje kommunikation. Sen med vissa barn använder man mer och 

vissa mindre, det beror ju sig på också vad är behovet på andra sidan. För vissa räcker det med själva TAKK 

men vissa måste man ha verkligen både BSS och TAKK för att själva TAKK betyder ingenting för dem, dem 

måste få bilder som stöd också. 

Markus: Ja alltså så är det ju, det ska täcka allting, sen är det ju sånger, sånger är sånt vi har börjat ta in mer 

specifikt så sång vid matbord, i färger, bokstäver, siffror och allt sånt. 

Mia: Barn som inte alls har svenska språket som är nyanlända, de har ju absolut, de kan inte ens säga hej, eller 

de förstår inte vad betyder hej, då är det ju, man börjar med med tecken och genom tecken kommer man till 

språket. det är ett exempel för just dem som inte har språket, för det är inte bara för dem barn med särskilda 

behov utan för alla. 
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Anna och Stina i intervju 1 berättar att arbetet med AKK sker i sånger, vid maten och vid 

påklädning. I intervju 2 berättar Karin och Tomas att arbetet med AKK sker dagligen vid 

framförallt rutinsituationer och aktivitetsskiften. Vid matsituationer presenteras maten som står 

framme, i samlingar arbetar de med olika material och de tecknar då de ska gå ut. Sara använder 

även tecken i hallen, hon förklarar med både tal och tecken vilka kläder barnen ska ta på sig. 

Mia strävar efter att arbeta med AKK hela dagen vid alla moment och i all kommunikation. 

Däremot varierar arbetssättet mellan barnen då de är i olika behov, så som bara TAKK eller 

TAKK i kombination med bilder. Markus förklarar att arbetet ska täcka allting. Vidare ger han 

exempel som aktivt arbete i sånger, de använder sånger vid matbordet och arbetet med färger, 

bokstäver, samt siffror. Mia förklarar arbetet med tecken med nyanlända barn som inte har det 

svenska språket. Hon förklarar att de börjar med tecken och sedan vidare till verbalt språk.  

 

Arbetet med AKK använder Anna och Stina i sånger, vid maten och när barnen ska klä på sig 

för att gå ut. Däremot förklarar varken Anna eller Stina hur de arbetar med AKK eller 

TAKK,  endast när det görs. Det tolkas som att arbetet med AKK är främst TAKK och sker i 

framförallt rutinsituationer och planerad aktivitet, det vardagliga samtalet benämns inte. Med 

utgångspunkt i hur de tidigare beskrivit sin definition av AKK är det möjligt att Stina och Anna 

är inställda på att AKK enbart innefattar TAKK. Egentligen är TAKK bara en del av AKK, då 

det är ett samlingsnamn för fler Alternativa Kommunikationsformer. Det kan begränsa deras 

sätt att se på eventuellt andra kommunikationssätt, som de då inte tar upp.  

 

Karin och Tomas berättar att arbetet med AKK, som enligt dem främst innefattar TAKK, sker 

dagligen. Exempelvis i matsituationer, olika material på samlingar och vid aktivitetsskiften, 

exempelvis när de ska gå ut. De förklarar att vid matsituationer brukar maten presenteras för 

barnen, genom både tal, tecken och visuella bilder. Här kan det urskiljas både TAKK och 

GAKK, men förskollärarna benämner endast TAKK som begrepp. När det är dags att gå ut 

visas det med tecken och barnen vet som förväntas av dem. Detta har fortsatt då det har visats 

vara gynnande. Tomas säger att det inte dröjer länge förrän barnen tar efter och vet vad saker 

och ting betyder. På det sättet förbereds barnen på vad som ska hända. Både Karin och Tomas 

förklarar vad de gör och hur de går tillväga, i motsvarighet till Anna och Stina. Även Tomas 

och Karin har tolkats visa osäkerhet i benämningen av AKK, de har förklarat det i sitt 

användande av TAKK. Deras definition tar också ställning i hur de beskriver sitt arbete med 

AKK. Precis som innan talar Karin och Tomas främst utifrån deras arbete med TAKK och när 
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de kommunicerar med tecken. Det tolkas som att arbetet med TAKK har fortsatt efter vilken 

respons och effekt det fått.  

 

Sara i intervju 3 tecknar för barnen i tamburen. Hon tecknar och samtidigt talar med barnen 

vilka klädesplagg de ska ta på sig. Detta för att berätta vad som händer och vad som ska ske. 

Det tolkas som att barngruppen varit i behov av fler kommunikationsformer ute i hallen. Att 

både teckna och tala samtidigt kan möjliggöra för mer förståelse hos barnen än bara ett 

alternativ. Även här begränsas arbetet utifrån vilken definition av AKK förskolläraren gör. Sara 

kopplar AKK i likhet med ovannämnda förskollärare till TAKK och ger exempel på situation 

när de arbetar med TAKK. Tolkningsbart är att en riktad TAKK-utbildning gör gällande att 

fokus hamnar där och inte vid någon annan Alternativ Kompletterande Kommunikationsform.  

Mia i intervju 4 strävar efter att använda AKK under hela dagen i varje kommunikation. Hon 

individanpassar användandet och antalet kommunikationsformer kan variera, det beror på 

barnens behov. Med en del barn använder hon det mer och andra mindre. Exempelvis enbart 

TAKK och tal eller TAKK och tal i kombination med bilder. Mia ger arbetet med nyanlända 

barn som har svenska som andraspråk som exempel. Det börjar med tecken för att sedan 

vidareutveckla och komma till det verbala språket. Mia anser att det varit ett bra hjälpmedel för 

alla barn, inte bara för de med språksvårigheter.  Mia tolkas ha sett många och stora fördelar i 

arbetet med AKK och vill använda det mer, inte bara i rutinsituationer eller planerade 

aktiviteter. Det ska ske vid varje kommunikation, från det att hon kommer till jobbet tills att 

hon går därifrån. Att använda AKK och framförallt tecken i arbetet med barn med svenska som 

andraspråk har skapat fler möjligheter för kommunikation. De har en typ av 

kommunikationssvårighet och har varit i behov av extra stöd. Det har även gynnat övriga barn 

i gruppen, att tillföra den breda och alternativa kommunikationen.  

 

Det tolkas som att alla barn har fått ta del av Mias individanpassning till de barn som haft 

kommunikationssvårigheter och varit i behov av extra stöd. Genom att alla har tagit del av 

materialet har de kunnat kommunicera med varandra också, inte enbart med förskollärarna. 

Markus menar att arbetet med AKK ska täcka allting, som tolkas vara all kommunikation. Det 

har särskilt börjat användas i sånger, de sjunger vid maten, om bokstäver och siffror. Markus 

har satt arbetet i relation till vad de arbetar med just nu på avdelningen, vilket är sånger. I sången 

används flera kommunikationsformer för att göra en del av det i den vardagliga verksamheten. 
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5.4 Gemenskap med hjälp av AKK  

Enligt styrdokumenten ska förskollärare individanpassa verksamheten. Därför har 

förskollärarna fått berätta om deras arbete med AKK sker på gruppnivå eller individnivå samt 

hur det gynnar barngruppen.  

Intervju 1 

Wilma: Både och skulle jag nog säga, använder du det då i gruppen också så kan ju gruppen också använda 

den på individnivå till dom. 

Stina: För om detta barnet som har svårt att kommunicera använder sig av tecknet så kan övriga i gruppen 

också då ju. 

… 

Intervju 2 

Karin: Det är ju lite situationsanpassat kanske, kan jag känna. Hur, var och när. 

Tomas: Sen tror jag att bildstöd och tecken och allting, asså ska man göra det med ett barn så tycker jag det är 

bra att man gör det till dem flesta så att man inkluderar barnet och de andra barnen i samma 

kommunikationsform. 

Karin: Vi jobbar ju hemskt mycket så hos oss i alla fall att vi delar oftast alltid upp oss i mindre grupper så man 

sitter med kanske fyra fem barn i en liten grupp. och då jobbar man ju med tecken samtidigt och då är de ju fyra 

fem stycken som är med och är delaktiga, det gör att det blir lite grupperat så, att man inte bara sitter med ett 

barn utan den sociala biten är ju jätteviktig, att vara en i gruppen. 

… 

Intervju 3 

Sara: Både och skulle jag säga. 

Malin: Det blir ju ingen som blir utpekad av att man bara tecknar med ett barn utan alla är inkludera i det 

arbetet. vi gör det med alla. 

… 

Intervju 4 

Mia: Nej men alltså, ett exempel om vi bara tar asså detta med flerspråkighet och allting då är det ju som jag sa 

hos min effekten av det har ju skapat en gemenskap och dem kan kommunicera med varandra. På individuell 

nivå då är det ju det individuella barnets behov och vart de befinner sig i sin utveckling för man anpassar, så det 

är ju liksom. 

Jenny: Och de kan påverka varandra också, om barnen ser att det kan jag, dem lär sig av varandra. 

 

Wilma anpassar arbetet utefter både individ och grupp. Det gruppen respektive individen 

använder kan den andre ta del av. Stina förklarar att om ett barn behöver kommunikationsstöd 

tar övriga gruppen också del av det. Karin tycker det beror på situationen, hur, var och när. 

Barngruppen brukar delas upp i mindre grupper men tar del av samma arbete och material, 

ingen sitter själv. Tomas fortsätter med att om ett barn använder till exempel bildstöd så ska 
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alla i barngruppen göra det för att inkludera barnet och dess kommunikationsform. Alla ska 

vara en del i gruppen. Mia ger arbetet med flerspråkiga barn som exempel, där det är av vikt att 

skapa gemenskap och att kunna kommunicera. Sen finns individuella behov som ska anpassas 

också. Jenny avslutar med att barnen påverkar och lär av varandra.  

 

Wilma anpassar sitt arbete med AKK till både gruppen och individen. Det gruppen använder 

kan också individen använda, samt det individen använder kan hela gruppen gynnas av. Stina 

fortsätter med att om ett barn använder tecken för att kommunicera får gruppen ta del av det 

också. I förhoppning om att fler lär sig och de kan kommunicera med varandra. Det kan tolkas 

att Wilma och Stina talar utifrån upplevda erfarenheter, hur anpassningar har påverkat både 

gruppen och individen. Arbetet kan ha gett mer effekt än vad det var tänkt från början. Från 

början var det särskilt anpassat för en individ men att det gynnade flera barn i slutändan. Karin 

menar på att det beror på situationen om det ska vara på individnivå eller gruppnivå. Barnen 

delas ofta upp i mindre grupper för den sociala biten, inget arbete sker individuellt med någon. 

Alla ska vara en del av gruppen. Tomas säger att om de använder kommunikationsformer för 

ett särskilt barn ska hela gruppen ta del av det också. Detta för att inkludera barnet och skapa 

fler möjligheter för interaktion och kommunikation med andra.  

 

Både Karin och Tomas svar kan tolkas ha utgångspunkt i vad gruppen och individen är i behov 

av. Beroende på vilket stöd som tillämpas och vad behovet är, kan det vara på både individnivå 

och gruppnivå. Det kan också tolkas som att de har tidigare erfarenheter i det sedan tidigare och 

att de hittat en bra strategi att använda sig av. Sara uttrycker att det går att anpassa till både 

individen och gruppen. Malin flikar in med att om alla får samma möjligheter blir ingen 

specifikt utpekad. Alla blir inkluderade i arbetet. Det kan tolkas att de fått positiv effekt med 

att använda samma arbete med alla barnen. Möjligt, att precis som Karin och Tomas, att de fått 

mer effekt än vad som tidigare väntat då alla blivit gynnad av arbetet. Inte bara för den det 

särskilt var tillsatt för, utan alla. För att skapa en gemenskap och inte utesluta någon ser de till 

att alla blir delaktiga i arbetet med AKK.  

 

Jenny i intervju 4 berättar att barn tar lärdom av andra samt att de kan påverka varandra. Mia 

har sett att arbetet med AKK har gynnat gruppens gemenskap och kommunikation. Barnen har 

svenska som andraspråk och har begränsad verbal kommunikation. Genom att använda AKK 

och olika kommunikationsformer kan barnen kommunicera med varandra, det är gruppnivå. På 

individuell nivå sker anpassningen utifrån den enskilda individen beroende på deras behov. Det 
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sker alltid en anpassning, det kan vara i både grupp och för individen. Det kan tolkas som att 

Jenny och Mia arbetar med att både anpassa för gruppen och individen. Deras tidigare 

erfarenheter har spelat roll för hur deras vidare arbetet har utvecklats. Det som har visats ge god 

effekt har tagits vidare och utvecklats, exempelvis AKK i kombination med flerspråkighet och 

kommunikation. Där har arbetet blivit anpassat efter den enskilda individen, förmågan att förstå 

och kunna förmedla. Men också anpassats för gruppen genom att låta alla ta del av arbetet för 

att skapa gemenskap och kommunikation mellan barnen.  

 

Det tolkas som att gemensamt för samtliga förskollärare är att de arbetar med AKK på olika 

sätt beroende på vilka behov barnen har. Men att det är ett arbetssätt som gynnar flera. När en 

anpassning har skett för ett särskilt barn har resterande barn i barngruppen också blivit delaktiga 

och alla har dragit stor nytta av det. Även för de barn som till en början inte ansetts ha behovet 

har också gynnats. Det vidare arbetet tolkas ha tagit flera utgångspunkter efter de tidigare levda 

arbetserfarenheterna och med hjälp av deras kunskaper från TAKK- utbildning har det gett 

större möjligheter att bredda kommunikationen. 

 

5.5 Utmaningar i arbetet med AKK 

Forskning visar på att arbete med AKK och olika kommunikationsformer kräver både kunskap 

och framförallt tid. För att kunna utveckla sitt arbetssätt behöver det kartläggas vad som är svårt 

och vart problemen uppstår. För att sedan gå vidare till hur man vill att det ska se ut och vad 

som krävs för att man ska nå dit. Samtliga förskollärare arbetar med någon form av AKK 

dagligen för att anpassa efter individers behov. Tycker förskollärarna att arbetet är utmanande 

samt tid- och resurskrävande? 

Intervju 1 

Anna: Egentligen bara att komma ihåg att använda det. 

Wilma: Sen att man ska vara duktig på att lära sig nya, att lära sig nya ord. 

Anna: Sen kan jag dra ner på tempot lite själv så att man hinner med och göra tecknena. 

... 

Intervju 3 

Sara: Att komma in i det själv. 

Malin: Ja precis, använda det. ibland kan man glömma bort det lite. 

Sara: Det blir främst i vissa situationer som man använder det, till exempel samlingar och fruktstund. Att få in 

det i vardagen, sen är det inte meningen att vi ska teckna varje ord. 

Malin: Nej men få in det mer i vardagen. 

… 

Intervju 4 
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Lina: det är väl att komma ihåg alla tecken 

Markus:ja verkligen 

Mia: Ju längre man jobbar med det desto lättare blir det och det blir ett eget kommunikationssätt, jag har suttit 

på utvecklingssamtal och så började jag teckna samtidigt som jag pratade och de titta bara på mina händer som 

stora frågetecken. Det blir ju att ju längre man använder det desto lättare men i början så är det jättesvårt. 

Jenny: Eller att man hittar ett annat tecken för samma ord, ibland får vi googla och hitta svaren för vi vet inte. 

[...] 

Mia: Jag kan säga det, jag började med detta 2012 och varje barngrupp som jag har haft är det samma samma 

effekt, likadant, så det är verkligen... det finns kanske någonting där i själva AKK som vi vuxna kanske inte ser 

men barnen ser och alla nappar verkligen. alla. 

 

Anna tycker det är svårt att hinna med och framförallt komma ihåg att använda tecknen. Wilma 

anser att utmaningen är att lära sig nya ord. Både Sara och Malin tycker att det är svårt att 

komma in i det och använda kontinuerligt. Det förekommer nu främst vid samling och 

fruktstund. Mia förklarar att ju längre hon arbetat med det, desto lättare har det blivit. Hon 

använder det själv, det har blivit ett eget kommunikationssätt. Sedan hon började med detta 

2012 har det gett samma positiva effekt.  

 

Det som ses utmanande och svårt anser Anna är att komma ihåg att använda det och dra ned på 

tempot för att hinna göra tecken. Wilma tycker att lära sig teckna nya ord är svårt. Trots att de 

gått en TAKK- utbildning för 7 respektive 3 år sedan är det fortfarande svårt att använda sig av 

TAKK och att lära sig nya ord med tecken. Men med tanke på den långa tiden mellan 

utbildningen och nu kan det vara en orsak till att arbetet är svårt och utmanande. Varken Anna 

eller Wilma får hjälp av någon resurs och gör därför allt arbete själva. Det tolkas som att tid 

och engagemang från dem själva behövs för en vidareutveckling av arbetet. De behöver ta sig 

tid till att lära sig nya ord och använda dem i verksamheten. Sara tycker det är svår att komma 

in i det, det blir lätt att det mest används vid särskilda tillfällen. Hon vill att det ska bli en del 

av det vardagliga arbetet, men att det är inte meningen att tecknen ska ta över allt som sägs. 

Malin instämmer och menar på att det ibland kan glömmas bort och inte användas. Svaren kan 

tolkas som att Sara och Malin fortfarande är osäkra och nya i arbetssättet med TAKK. Även 

om de gått TAKK-utbildning stöter de på problem och arbetet är inte perfekt. Det är fortfarande 

svårt att arbeta naturligt med det och det är en utmaning. Deras unga arbetserfarenhet kan 

komma att spela roll då arbetet i barngrupp fortfarande är nytt och kan innebära osäkerhet.  
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Att komma ihåg tecken förklarar Lina är svårt, vilket Markus håller med om. Det är fortfarande 

ett nytt arbetssätt och det är i ständig utveckling, i och med att det tillkommer nya ord hela 

tiden. Mia berättar att det blir lättare och lättare desto mer det används. Efter all hennes 

erfarenhet med olika kommunikationsformer har Mia skapat ett eget kommunikationssätt. Hon 

kan komma på sig själv i andra sammanhang än med barnen att hon tecknar, till mångas 

förvåning.  

 

Jenny ser bekymmer i att det finns olika tecken för ett och samma ord, eftersom det kan uppstå 

förvirring och de får söka efter det rätta svaret. Trots att det varit ett svårt och utmanande arbete 

har Mia fått mycket bra respons och det har gett positiv effekt hos barnen. Det är något med 

AKK som talar till barnen, något inte alla vuxna förstår. Alla barn som Mia har arbetat med 

detta har nappat. Det kan tolkas som att Mia har mer erfarenhet i arbetet med AKK än resterande 

deltagande, Jenny, Markus och Lina. Med sina erfarenheter i ryggen förklarar hon för de andra 

att det blir lättare med tiden. Med ståndpunkt i den positiva respons som Mia har fått, tolkas det 

att hennes arbete fortsatt och utvecklats, beroende på vad barnen och barngruppen varit i behov 

av. Alla de barn hon har mött har gynnats av arbetet. Jenny, Lina och Markus som har mindre 

arbetserfarenhet lär sig fortfarande mycket nytt. De tolkas ha en fortsatt osäkerhet i arbetet men 

det finns en nyfikenhet och ett engagemang i att fortsätta. De vill lära sig och de vill fortsätta 

att arbeta med det. Detta kan ses i att när de inte vet, hittar och söker de svar.  

Både Anna och Mia har längre arbetserfarenhet, 20 respektive 16 år. Trots detta ser deras arbete 

och erfarenheter med AKK och TAKK olika ut. Anna gick en TAKK- utbildning för 7 år sedan 

och Mia går en kontinuerlig TAKK- utbildning där hon får hjälp av en tillsatt lärare på 

förskolan. Det kan tolkas att arbete och arbetssätt ser olika ut beroende på vilka förutsättningar 

de tagit del av. Anna tycker att arbetet är svårt och fortfarande utmanande, medan Mia bara 

talar positivt och menar att det har blivit lättare med tiden. Mia tolkas ha ett mer aktivt och 

medvetet förhållningssätt gentemot AKK och arbetar med det dagligen i all kommunikation. 

Hon upprätthålls med material och kunskaper i tillgång till extra insatt resurs. Till skillnad mot 

Anna som fått utbildning en gång för 7 år sedan och har fått jobba vidare på egen hand, utan 

hjälp. Vad deras barngrupper varit i behov av kan ha haft betydelse och påverkat inställningen 

till AKK. Mia uttrycker att hon använt det hela tiden sedan hon började med detta 2012 då det 

varit nödvändigt, plus gett positiv påverkan.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Innan vi intervjuade förskollärarna fanns inga förväntningar på att de arbetade med AKK eller 

kände till begreppet. Begreppet och arbetssättet är relativt nytt och benämns inte under 

förskollärarutbildningen. Därav fanns ingen vetskap från vår sida om det används ute i 

verksamheten. Eller i sådana fall till vilken utsträckning. Diskussionen tar utgångspunkt i 

studiens frågeställningar.  

- Vad kännetecknar förskollärarnas förståelse och tillägnande av de Alternativa Kompletterande 

Kommunikationssätten och deras centrala begrepp? 

- Hur beskriver förskollärare arbetet med Alternativ Kompletterande Kommunikation? 

 

Bland de förskollärare som deltagit i studien använder alla Alternativa Kompletterande 

Kommunikationer, men medvetenheten om begreppets definition är begränsad. Generellt sätt 

relaterar flera förskollärare AKK till deras aktuella arbete med TAKK. TAKK tillhör AKK och 

innefattar tecken i kombination med tal. Alla intervjuade förskollärare har gått någon form av 

TAKK- utbildning, antingen en gång eller får kontinuerlig utbildning under arbetets gång. Det 

är TAKK som är mer bekant i jämförelse med exempelvis GAKK. Mia har däremot mer vetskap 

om AKK och förklarar att det innefattar flera kommunikationsformer, TAKK, bilder och 

digitala hjälpmedel. Vi tolkar att Mia har mer vetskap då hon fått bra respons på arbetet och har 

gjort ett eget material och tagit del av mer kunskap utöver det läraren har bidragit med. 

Förskollärarnas egen tolkning av AKK har betydelse för hur de talar om det och hur arbetet går 

tillväga. Det är ett litet urval och vi kan inte generalisera alla förskollärare. Men vi anser att det 

finns en osäkerhet i definitionen av begreppet AKK och vad AKK innebär. TAKK är desto mer 

känt.  

 

I likhet med Barker, Akaba, Brady och Thiemann- Borques (2013) studieresultat använde de 

deltagande förskollärarna AKK främst i planerade aktiviteter och rutinsituationer. De strävar 

efter att använda det desto mer i vardagen också då de sett många fördelar med det. Mia 

använder däremot AKK till stora delar av dagen, från början till slut. Vilket motsäger Barker, 

Akaba, Brady och Thiemann- Borque (ibid). Med förskollärarnas tolkning till vad AKK innebär 

beskrivs endast arbetet med TAKK. Vilket menas att det inte talar för hela deras arbete med 

AKK, utan bara TAKK. De arbetar med flera kommunikationsformer, såsom både bilder och 

visuella föremål i matsituationer.  
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Förutsättningarna efter de deltagande förskollärarnas TAKK- utbildning har varierat. Vilka 

tillgångar de fått har haft betydelse, både i vidare kunskaper och fortsatta arbete. Förskollärarna 

i intervju 2,3 och 4 har haft tillgång till extra resurser till skillnad mot förskollärarna i intervju 

1. De förskollärare som har haft tillgång till resurs har hela tiden blivit uppdaterade med både 

kunskaper och material. Glover, McCormack och Smith- Tamaray (2015) kunde se positiva 

effekter med att samarbeta med extra resurser. Men precis som i deras studie önskade våra 

deltagande förskollärare mer arbete tillsammans med tillsatt resurs.  

 

De har fått positiva effekter då det har varit en bra uppföljning i samband med den TAKK- 

utbildning de går. Den stora utmaningen är inte att genomgå kursen utan det är arbetet efteråt 

och att verkställa det i verksamheten. Samtliga förskollärare anser sig inte vara helt kunniga 

inom begreppet och de upplever flera problem och tycker att det är svårt. Mycket tyder på att 

de själva ska ta sig tiden. Lära sig nya ord och förbereda för framtida användning. Tid som 

redan är begränsat i förskoleverksamheten. Arbetet med AKK är i ständig förändring och det 

tillkommer nya kunskaper och material för att göra arbetet ännu bättre. De förskollärare som 

inte har tillgång till vidareutbildning eller tillsatt resurs riskerar att inte bli uppdaterade om 

arbetssättets utvecklingar och nya läromedel. Till exempel Anna och Stina som gick TAKK- 

utbildning för 7 respektive 8 år sedan. Med tanke på att det var länge sedan de gick utbildningen 

kan många förändringar skett. Vi tolkar att de olika förutsättningar kan påverka arbetet, men 

ansvaret till att individanpassa verksamheten ligger hos förskolläraren. Vi kan inte tala för att 

Annas, Stinas, Lenas och Wilmas arbete med TAKK och AKK är sämre i jämförelse med de 

som får kontinuerlig hjälp för att de arbetar på egen hand. Det är en jämförelse som kan göras 

i vidare forskning då det inte är relevant för denna studie.    

 

Alla barn kan vara i behov av stöd, men det kan variera och förekomma under olika tidpunkter 

i livet. Förskollärarna talade för att det finns flera olika slags svårigheter, inte enbart diagnoser. 

Exempel som gavs var kommunikations- och språksvårigheter. Hur förskollärare väljer att 

definiera behov av stöd kan påverka hur arbetet kommer att gå tillväga. Vad som kunde tolkas 

utifrån förskollärarnas svar var att benämningen särskilt stöd var mer inriktat till barn med 

diagnoser, där myndigheter och andra hjälpmedel tillsätts. Medan behov av extra stöd och bara 

stöd är i kopplat till andra svårigheter, såsom språket. I likhet med Sandberg, Lillvist, Eriksson, 

Björck- Åkesson och Granlund (2010) kan alla vara i behov av stöd, men på olika nivåer. 

Däremot var det inte bara de diagnostiserade barnen som fick stöd utan alla gavs möjligheten 
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hos förskollärarna. Både barngruppen och den enskilda individen. Detta ser vi i att 

förskollärarna har fått möjligheten att gå TAKK- utbildning genom den arbetsplats de arbetar 

på.  

 

Verksamheternas arbete med TAKK har tagit utgångspunkt i vad barnen har varit i behov av. 

Exempelvis kommunikationssvårigheter på grund av mångkulturalitet. Förskolecheferna har 

agerat utefter detta och berikat förskollärarna med mer kunskap. I mån att förstärka arbetsrollen 

att anpassa verksamheten efter varje individs behov. Det är både tid och resurskrävande i arbetet 

med att individanpassa. Men även om det är ett krävande arbetet har förskollärarna sett många 

positiva effekter också. Deras arbete med AKK har gynnat många individer. I deras arbete har 

de anpassat efter både gruppen och individen, det kan bero på vilken situation det är i och vilken 

typ av stöd som behövs. Arbetet med Alternativ Kommunikation ska inkludera alla. För att 

hindra exkludering och möjliggöra för inkludering och gemenskap är det bra att göra alla barn 

delaktiga i arbetet. De vill möjliggöra för att alla barn i någon form ska kunna kommunicera 

med varandra. Därför kan det vara ett alternativ att blanda barngrupperna och inte fördela dem 

i utvecklingsnivå (Williams & Pramling Samuelsson, 2000). Barnen tar lärdomar av varandra. 

Arbetet med AKK har gett barnen olika alternativ till kommunikation. Iverson och Goldin- 

Meadows (2005) samt Goodwyn, Acredolo och Browns (2000) anser att användningen av 

gester och tecken kan gynna språkutvecklingen, även för de som kan uttala sig verbalt. 

Förskollärarna i intervjuerna såg också att deras arbete gynnar alla. Det har framförallt varit 

hjälpande i kommunikationen med de flerspråkiga barnen.  

 

Ett bra arbete kräver tid och engagemang. Vi kunde urskilja ett tydligt mönster i förskollärarnas 

utmaningar med AKK och hur de ville utveckla arbetet. Att lära sig nya tecken och komma ihåg 

alla tecken är svårt. Även att få in det som en del av vardagen. Vi tolkar det som att 

förskollärarnas osäkerhet är kopplade till att det är ett relativt nytt arbetssätt. Men tack vare den 

goda responsen från barnen och den positiva effekt det gett på kommunikationen vill de 

utvecklas och bli ännu bättre. De vill göra en personlig utveckling för att arbetet ska bli ännu 

mer gynnsamt för barnen, men är fortfarande i behov av att lära sig nya kunskaper. För detta 

behövs engagemang från dem själva och tid till att göra det. Tid som gör att annat arbete blir 

påverkat. Bäst av allt hade varit om allt material var klart och kunde användas med en gång. 

Däremot finns möjligheten att ta fram nytt material tillsammans med barnen, skapas ytterligare 

lärande. Barnen får möjlighet att reflektera kring det skapta materialet. I och med att 

förskollärarna vill inkludera barnen i arbetet för att alla ska kunna göra sig förstådda, samt förstå 
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alla är det bra att uppmuntra barnen. Uppmuntran kan öka chansen att hitta 

kommunikationsformer som fungerar bra. Därför är dialogen mellan förskollärare och barn 

viktig. Dialogen som sker under en kommunikation är avgörande för vidare utveckling 

(Jonsson, 2016; Fredriksson Sjöberg, 2014).  

 

Kunskap är viktigt och nödvändigt för barns lärande och utveckling (Kamalova & Vasilyeva, 

2016; Barker, Akaba, Brady & Thiemann-Bourque, 2013). Vi tolkar det som att förskollärarna 

fortfarande inte anser sig ha tillräckliga kunskaper. Arbetet är hela tiden föränderligt och de 

träffar nya barn med tiden som också behöver anpassas. TAKK- utbildningen har gett grunden 

för deras arbete men det behövs mer hjälp. Hjälp i att utvecklas och ta sina nyblivna kunskaper 

i bruk.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi upplevde att fokusgrupper skapade en lättare stämning, då det blev mer likt ett samtal. 

Däremot kan det ha påverkat de deltagande då talutrymmet blev begränsat och förskollärarna 

kunde påverkas av varandras svar. Om intervjuerna skett en och en hade varje individ kommit 

mer till tals. Då vi fördelade intervjuerna mellan varandra var det endast en intervjuare på plats. 

Ljudinspelningar fungerade bra till att samla in det empiriska materialet på. Videoinspelning 

hade också varit till en fördel då det anger en mer trovärdighet till att något har ägt rum. Det 

fångar även kroppsspråk, mimik och ansiktsuttryck (Bjørndal, 2005). Däremot kan 

videoinspelningar med kamera skapa nervositet. Vi såg fler fördelar med ljudinspelningar då 

det som sades under intervjun var i fokus. Samtliga deltagare hade gått TAKK- utbildning, 

vilket också påverkade svaren. Att intervjua förskollärare utan någon form av AKK- utbildning 

hade varit intressant för att jämföra svaren med varandra. I efterhand har vi insett att vi hade 

många frågor med oss till intervjuerna. På grund av detta blev vi låsta och det fanns lite utrymme 

för följdfrågor eller övriga frågor. En fråga glömde ställas för att frågorna blandades ihop.  

 

I hermeneutik är det svårt att inte ge förutfattade meningar (Bryman, 2011). Till en början var 

detta ett problem för oss själva men när mer kunskap om förskollärarna tillkom blev det lättare 

att få mer förståelse i deras svar. Det är endast en litet antal förskollärare som har deltagit i 

studien, för att få ett ännu bredare och tydligare resultat hade ett större antal varit givande. 

Ahrne och Svensson (2015), samt Bryman menar på att med fler antal deltagare ökar 

trovärdigheten för studien och dess resultat.   
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7. Slutsats 

Detta arbete har haft utgångspunkt i att undersöka hur utbrett kunskapen om just begreppet 

AKK och barn i behov av stöd är hos förskollärare. Förskollärarna har fått beskriva hur deras 

arbete med olika kommunikationsformer gått tillväga. Studien visar att majoriteten av de 

deltagande förskollärarna relaterar begreppet AKK till TAKK, då det är ett aktuellt arbetssätt 

de arbetar utefter. En förskollärare definierade det med både TAKK, bilder och digitala 

hjälpmedel. Alla arbetar med AKK och de tillhörande kommunikationsformerna TAKK och 

GAKK. De var däremot inte medvetna om att de olika kommunikationsformerna tillhör AKK 

och att AKK är ett samlingsnamn. Förskollärarna visade en osäkerhet på begreppets innebörd 

men tolkade sina svar efter egna erfarenheter och kunskaper.  

 

Arbetet med AKK hos de deltagande varierar och används till att möjliggöra barns 

kommunikation med andra. De arbetar aktivt och medvetet med de olika Alternativa 

Kompletterande Kommunikationssätten och de vet hur de ska göra för att gå tillväga med 

arbetet. De är inte medvetna om att arbetssättets namndefinition. Det sker i praktiken men vad 

förkortningen egentligen står för och samlingsnamnet för arbetssättet är främmande. För 

framtida vidareutveckling eller fortbildning kan det skapa problem då de inte vet vad arbetet 

kallas för. Det förekommer ett glapp mellan arbetslivet och pedagogiska uttryck. Arbetet sker i 

både planerade aktiviteter, rutinsituationer och den dagliga kommunikationen. De deltagande 

förskollärarna arbetar aktivt med att anpassa verksamheten utifrån varje barns behov av stöd. 

Beroende på barns svårigheter varierar anpassningen.  

 

Deras arbete med AKK har gett stora fördelar i barns språkutveckling både för de med och utan 

språksvårigheter, alla har gynnats av arbetet. Arbetet är däremot krävande och det behövs både 

tid och engagemang i att förbereda material och möjligheten till att fullfölja. Det är en pågående 

process som hela tiden utvecklas, arbetet är aldrig fullständigt eller perfekt. Förskollärarna har 

fått goda kunskaper i att gå TAKK- utbildning. Det är däremot arbetet efteråt i verksamheten 

tillsammans med barnen som varit utmanande. Tillsatta resurser har hjälpt att förbättra 

möjligheten för barns kommunikation, men det finns önskemål om mer samarbete för att öka 

självsäkerheten.   

 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att AKK används ute på förskolorna, dock i olika 

utsträckningar. Förståelsen och arbetet varierar och är beroende på vilka förutsättningar 

förskollärarna har, både på arbetsplatsen och egenupplevda tidigare erfarenheter. Detsamma 
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gäller hur arbetssättet går tillväga. Tack vare den positiva effekt och respons som förskollärarna 

har fått, vidareutvecklas arbetet ständigt och fortsätter framförallt. De förskollärare som har gått 

utbildning kring AKK samt har jobbat aktivt med det, visade större kunskap om ämnet. Med 

andra ord spelar engagemang stor roll i arbetet med Alternativa Kommunikationer.  

 

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Studien har visat att AKK är betydelsefullt och kan gynna alla barns språkutveckling. AKK är 

brett och innefattar flera kommunikationsformer. Genom att inte använda AKK kan det 

innefatta konsekvenser i barns kommunicerande med andra. Om barn inte ges möjlighet att få 

kommunicera riskeras bromsning i deras språkutveckling. Att använda flera 

kommunikationsformer bidrar till gemenskap och utdelning av kunskaper hos barnen då de kan 

kommunicera med varandra. AKK kan på det sättet gynna hela barngruppen. I och med detta 

arbetssätt, krävs det också tid till förberedelser av material. Barngruppen förändras hela tiden, 

därför behöver förskollärarna upprätthålla sin kunskap vilket också tar tid. Det har visat stor 

fördel att ha tillgång till extra resurser. Med varandras hjälp kan individanpassningen, arbetet 

och goda förutsättningar skapas. Utan den extra resursen krävs det mer av förskollärarna, vilket 

kan leda till att arbetets utveckling stannar upp. I dagens samhälle finns det många flerspråkiga 

barn. Resultatet i arbetet har visat att AKK har varit till stor nytta för de förskollärare som 

använder sig av arbetet med flerspråkiga barn. Trots detta kan vi se att det behövs mer forskning 

i ämnet för mer förståelse och kunskap om AKK. Arbetssättet gynnar flera barn och därför är 

det viktigt att kunskaperna når förskollärarna för arbetet i verksamheten.  

 

Med detta arbete önskar vi kunna skapa och inspirera till en öppenhet i att använda Alternativa 

Kompletterande Kommunikationssätt. Förslag till vidare forskning är att observera och se hur 

de ser ut ute på förskolor. I detta arbetet har vi enbart tagit del av hur förskollärare talar om det. 

Det hade varit intressant att jämföra och se om förskollärarnas arbete stämmer överens i hur de 

talar. Detta kan göras i exempelvis i videoobservationer. Det kunde även vara intressant att 

jämföra om tillgången av extra resurser skapar bättre förutsättningar för barnen i jämförelse 

med att inte ha tillgång till extra resurser. Slutligen hade det varit spännande att intervjua 

förskollärare som inte arbetar aktivt med AKK eller gått någon form av utökad kurs eller 

utbildning.  
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11. Bilaga 1 

1. Upplever du att det finns många barn som har kommunikationssvårigheter?   

 

2. På vilket sätt arbetar du med barn som har kommunikationssvårigheter?  

 

3. Vad ingår i AKK för dig? 

 

4. Vad tycker du är viktigt med AKK? 

 

5. Kan du beskriva en situation där du använt dig av AKK? 

 

6. Vad anser du är svårt med AKK? 

 

7. Vi har läst i forskning att AKK inte används så mycket på förskolor, vad tror du det 

kan bero på? 

 

8. Får du stöd eller hjälp av någon annan som är insatt i arbetet med AKK i din 

verksamhet?  

 

9. När anser du att arbetet med AKK är nödvändigt? 

 

10. Är AKK mest relevant på individnivå eller gruppnivå? Varför tycker du det?  

 

11. I vilka situationer använder du tecken för att kommunicera med barnen? 

 

12. I vilka situationer använder du bilder för att kommunicera med barnen?  

 

13. I vilka situationer använder du både tecken och bilder för att kommunicera med 

barnen?  

 

14. Vilka barn är i behov av extra stöd enligt dig? 

 

15. Vad betyder begreppet “barn i behov av extra stöd” för dig?  

 

16. Kan du se någon koppling mellan AKK och begreppet “barn i behov av extra stöd”? 

 

17. Om du hade fått spåna fritt i att arbeta med AKK, hur hade du i så fall velat gå 

tillväga? Vad är ditt drömscenario? 

 

18. Skulle du rekommendera andra att använda sig av AKK?  
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12. Bilaga 2 

Hej! 

Våra namn är Louise Höglund och Hilda Kvarnliden och vi går sjunde och sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi ett examensarbete som 

berör barns möjligheter till att kommunicera och bli förstådda. Vår förhoppning med detta 

arbete är att inspirera till ökad användning av alternativa kompletterande kommunikationssätt. 

Vi vill därför intervjua förskollärare för att få en aktuell uppfattning för hur det ser ut på 

förskolor idag. Att delta i vår studie innebär att bli intervjuad av oss där vi kommer att ställa 

frågor och ha en dialog tillsammans. Intervjun kommer att bli ljudinspelad för att vi ska kunna 

lyssna på svaren i efterhand. Din medverkan är självklart helt frivillig och kommer kunna 

avbrytas när som helst. Inspelningarna kommer endast användas av oss och till denna studie, 

efter att studien är genomförd kommer allt material att raderas och du är helt anonym. Vi räknar 

med att intervjun kommer ta uppskattningsvis ungefär 30–45 minuter.  

 

Har du några frågor tveka inte att höra av dig till någon oss. 

 

Hilda Kvarnliden xxxxx 

Louise Höglund xxxxx 

 

Du kan även kontakta vår examinator Jonnie Eriksson xxxxx 

 

Skriftligt samtycke till medverkan i intervju. 

Jag har blivit informerad om studiens syfte samt hur information kommer samlas in och 

bearbetas samt att mitt deltagande är frivilligt.  

Härmed samtycker jag att medverka i denna studie genom intervju av Louise Höglund och/eller 

Hilda Kvarnliden.  

 

Ort/ Datum 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Namnunderskrift 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan!  
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