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Abstract 

Syftet med följande arbete är att undersöka vad AKK är och hur det används av 

specialpedagoger i pedagogiska verksamheter, 0-12 år. 

 

Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om AKK. Med hjälp av intervjuer med 

specialpedagoger ville vi undersöka deras roll vid användandet av AKK. Vi ville även se 

vilken AKK och vilka hjälpmedel som används i pedagogiska verksamheter och i vilka 

situationer.  

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att AKK används på ett 

medvetet sätt av de specialpedagoger som har barn/elever med ett uttalat behov av AKK. 

Bilder är det AKK-sätt som alla intervjupersoner använder och datorn är det mest använda 

hjälpmedlet. Den specialpedagogiska rollen när det gäller AKK består av en viss bedömning 

av barns/elevers kommunikation och språk, handledning av andra pedagoger samt att hålla 

sig uppdaterad om vad som finns och vilka nyheter inom området som kommer. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund    

 

Vi har valt att skriva om Alternativ och kompletterande kommunikation som vi 

fortsättningsvis kommer benämna med begreppet AKK. Under våra yrkesverksamma år som 

fritidspedagoger inom skolans värld har vi mött elever som använder AKK, främst tecken 

som stöd, som ett komplement till det talande språket. Då vi har ett uppdrag 

(Utbildningsplanen för specialpedagogexamen, 2010) att möta varje individ på deras nivå och 

anpassa undervisning, miljö och bemötande, har vi en ambition att ta reda på vilka olika 

sorters AKK det finns och på vilka sätt de används så att vi i våra yrkesroller kan agera mer 

professionellt.  

   Andersson (2010a) och Heister Trygg (2005b) menar att utan kommunikation finns inget 

lärande och inget deltagande. AKK berör något så livsnödvändigt som kommunikation och 

den enskildes rätt till deltagande och bemötande samt rätten till att utveckla en fungerande 

kommunikation med sin omgivning. Heister Trygg, Holck och Sigurd Pilesjö (2001) tar upp 

att en av de mänskliga rättigheterna är att få kommunicera med andra människor. Rätten att 

kommunicera är inte bara till för personer med god begåvning hävdar Heister Trygg och 

Andersson (2009). För att etablera sociala relationer med familj och kompisar använder man 

enligt Blackstone och Hunt Berg (2007) kommunikation. Det är genom kommunikationen 

som man utrycker sin egen vilja och blir delaktig i relationerna. För att utveckla ett 

självständigt och oberoende liv är kommunikation till andra människor ett måste. De som har 

svårt att uttrycka sig via talat språk behöver hitta andra sätt att kommunicera med sin 

omgivning. Där kan AKK hjälpa till att förstå och använda språk. Heister Trygg och 

Andersson (2009) anser att detta utmanar men ställer också nya krav på kompetens hos 

yrkesgrupper som är involverade i området. Här har vi i skolans värld en utmaning då skolan 

bl.a. är en arena där sociala relationer etableras och förhoppningsvis blir bestående. Som 

pedagog på denna arena är det av stor vikt att vi förstår, förtydligar och vägleder barnen vi 

möter. Att då kunna kommunicera med varandra över alla gränser är en central uppgift. 

Därför anser vi att vi behöver mer och djupare kunskap om alternativa kommunikationsvägar 

och kommunikationssätt.  
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   I Utbildningsplanen för specialpedagogexamen (2010) ska en specialpedagog leda 

utvecklingen för att kunna möta behoven hos alla elever. Eftersom vi i vårt kommande yrke 

som specialpedagoger kommer att träffa och arbeta med elever som kan vara i behov av AKK 

tycker vi det är betydelsefullt att ha kunskap inom detta område. Detta stärks i 

Barnkonventionens artikel nummer 23 (Unicef, 2008) där det står att man ska fortbilda 

personal inom skolsystemet om användningen av lämpliga alternativa och kompletterande 

kommunikationssätt. Även skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009) poängterar att det ska 

finnas personal ”med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses” (s. 36). Då barn och/eller elever av olika anledningar kan vara försenade i sin 

språk- och talutveckling eller av någon anledning inte vågar prata anser vi att AKK kan vara 

en fördel att ha kunskap om för att hitta alternativa kommunikationssätt. Under vår utbildning 

till specialpedagoger har det varit genomgående diskussioner bland oss studenter, föreläsare 

och lärare om att skapa en skola för alla. Målet är att så många som möjligt ska få tillgång till 

det ”vanliga” skolväsendet. Detta kommer troligtvis medföra att fler elever kommer vara 

beroende av specialpedagogiska insatser och där kan just AKK vara en del av dessa insatser. I 

LPO94 (Skolverket, 2009a) ska skolan sträva efter att varje elev ”utvecklar ett rikt och 

nyanserat språk” (s. 9) vilket vi tycker stärker att det är viktigt att ha kunskap om olika 

kommunikationssätt. 

   Det vi vill undersöka i den här studien är vad AKK är och vad specialpedagoger vet om 

AKK, vilka olika AKK som finns, när AKK används och vilken roll specialpedagogen har. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad AKK är och hur det används av 

specialpedagoger i pedagogiska verksamheter, 0-12 år. 

   Utifrån studiens syfte har vi valt följande problemformuleringar: 

- Vad är AKK och vad vet specialpedagoger om AKK? 

- Vilka olika AKK finns det? 

- När använder man AKK? 

- Vilken är den specialpedagogiska rollen? 
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1.3 Studiens avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att skriva om vad AKK är och valt de olika AKK-sätten 

på grund av att många författare (Andersson, 2010a; Andersson, 2010b; Carlberg Eriksson, 

2009; Heister Trygg & Andersson, 2009) framhåller dessa AKK-sätt på deras föreläsningar 

eller i deras böcker. Vi har också valt att avgränsa vår studie vad det gäller hjälpmedel till de 

hjälpmedel Heister Trygg (2008) beskriver i sin bok ”Tidig AKK”. Dessa hjälpmedel används 

oftast till personer på tidig utvecklingsnivå och bildar på något sätt basen för hjälpmedel, 

vilket även Heister Trygg och Andersson (2009) anser. Vidare valde vi att skriva lite om 

datorn som ett kommunikationshjälpmedel då det är den som står för en stor del av dagens 

och framtidens utveckling. En annan anledning till att vi har gjort avgränsningar till just de 

AKK-sätten och kommunikationshjälpmedlen beror på tiden vi hade att disponera.  

   För att få det specialpedagogiska perspektivet har vi riktat in och begränsat oss till att 

intervjua specialpedagoger som arbetar mot barn/elever mellan 0-12 år. En av 

specialpedagogerna som vi intervjuat jobbar mot grundsärskolan och träningsskolan, men 

personen har en övergripande funktion för flera olika skolor. Vi har medvetet valt bort 

specialpedagoger som jobbar som lärare i klasser inom särskolan. För att få en helhetsbild 

hade det varit intressant att få ta del av barnets upplevelser av AKK samt föräldrarnas syn på 

området men även här begränsar tiden oss. Litteraturen är vald och begränsad efter studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

1.4 Studiens upplägg 

 

Denna studie inleds med en presentation av syfte och problemställning, som är grunden i 

studien. Därefter följer en litteraturgenomgång som beskriver vad AKK är, olika AKK-sätt, 

olika kommunikationshjälpmedel och vilken roll specialpedagogen har. I 

litteraturgenomgången går vi också igenom vad styrdokumenten säger om AKK. Vidare tar 

studien upp två teoretiska modeller, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som 

tydliggör vad som möjliggör eller hindrar kommunikation i brukarens olika miljöer och BRO-

modellen som visar betydelsen av kommunikation. I metodavsnittet redovisas hur vi gått 

tillväga för att samla in information till studien och varför vi valt att göra intervjuer. Sedan 

redovisas svaren från intervjuerna med specialpedagogerna. Därefter följer analys och 
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diskussion av resultaten kopplat till litteraturgenomgången. Studien avslutas med en 

sammanfattning. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Begrepp 

 

Vi har valt att förtydliga begreppet AKK som är ett centralt begrepp i vår studie. 

   Flera författare (Heister Trygg, 2004; Heister Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö 2001; 

Andersson, 2010b) menar att AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation, ersätter 

och/eller kompletterar bristande tal/språk, i kommunikationen mellan människor. Det omfattar 

barnet/ungdomen/den vuxne, verktygen och den fysiska och sociala miljön.  

   Zachrisson, Rydeman och Björck-Åkesson (2002) använder sig av American Speech- 

Language-Hearing Association (ASHA, 1989) för att ge en definition av AKK. 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett område inom vilket man genom 

kliniskt praktiskt arbete försöker att kompensera, temporärt eller permanent, för nedsättning och 

oförmåga hos personer med kommunikationsstörningar. (s. 4) 

 

2.2 Styrdokument  

 

I Barnkonventionens artiklar nummer 23 och 28 (Unicef, 2008) ska staterna, för människor 

med funktionsnedsättning, främja inlärningen av alternativa och kompletterande sätt, medel 

och format för att kommunicera. Detta styrks i Lpo94 (Skolverket, 2009a) där varje elev inom 

träningsskolan (särskolan) ska ha utvecklat sin förmåga ”att kommunicera genom språk, 

symboler, tecken eller signaler,” (Skolverket, Lpo94, 2009a, s. 12). I Lpfö98 (Skolverket, 

2009b) ska man sträva mot att varje barn förstår symboler och hur man kan använda dem i 

kommunikation.  

   I läroplanerna, Lpfö98 (Skolverket, 2009b) och Lpo94 (Skolverket, 2009a), står det att 

läraren eller arbetslaget ska ge barnet eller eleven stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Skolverkets läroplaner (Lpfö98 & Lpo94), skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 2009) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) 

tar också upp att den pedagogiska verksamheten eller undervisningen ska anpassas till alla 

barn eller elever utifrån deras egna behov och förutsättningar. Om barnet eller eleven behöver 

särskilt stöd för ”att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen” (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 25) ska det utarbetas ett 
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åtgärdsprogram där det ska synas vilka behoven är och hur man ska tillgodose dem och inom 

förskolan ska de barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling få detta. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) skriver att kontinuerligt stöd ska 

erbjudas för de barn som behöver det och att teknologi vid behov kan användas för att stödja 

kommunikationen. 

 

2.3 Kommunikation 

 

Heister Trygg (2004) hävdar att kommunikation och språk är nära sammankopplade och mest 

grundläggande är förmågan att kommunicera. Kommunikation är en förutsättning för språk 

men kommunikation kan också ske utan språk och tal. Många personer med språk och 

talsvårigheter kan ha en fungerande kommunikation med omgivningen. Ladberg (2007) och 

Brodin (2008) menar att vi föds med en beredskap för kommunikation, hjärnan är 

programmerad för att avläsa, tolka och svara på kommunikation. Men för att barnet ska börja 

kommunicera krävs en samspelspartner som uppmuntrar, är lyhörd och ger stöd. Mottagaren 

och omgivande miljö blir därför mycket viktig för hur budskapet tolkas och om vi 

uppmärksammar försök till kommunikation. Barnet ser snabbt vinster i att kunna 

kommunicera och lär sig steg för steg reglerna runt kommunikationen. Kommunikation är en 

social process som bygger på ömsesidighet och gemenskap och som uppstår i relationer 

mellan människor. Andersson (2010a) säger att kommunikation alltid utvecklas i verkliga 

situationer och att kommunikationen är vägen till allt lärande.  

   Många författare (Ladberg, 2007; Brodin, 2008; Heister Trygg, 2004; Heister Trygg & 

Andersson, 2009) beskriver att alla människor har ett grundläggande behov av att uttrycka sig 

till andra, ge information, berätta vad vi känner, dela våra erfarenheter och upplevelser med 

andra och göra våra röster hörda. Kommunikationen kan vara av verbalt eller icke–verbalt 

slag, avsiktlig och icke avsiktlig.  Andersson (2010a) anser att alla kommunicerar då 

kommunikation även är reaktioner på signaler, allt ifrån ryckningar, rysningar, skrik m.m. 

Någon reagerar på dessa signaler oavsett begränsningar och tillgång.  Ladberg (2007) 

beskriver att vi kommunicerar med varandra genom många kanaler, språket är bara en, men 

det är den mest medvetna av alla. Andra kanaler kan vara lukt, kroppskontakt, ansiktsuttryck, 

tonfall och kroppsspråk.  
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   Många människor har av en eller annan anledning svårt att kommunicera med tal och 

behöver därför AKK. I forskning enligt Brodin (2008) kring icke–verbal kommunikation 

finns tre huvudlinjer för att definiera kommunikation: 

 Alla verbala och icke – verbala beteenden i närvaro av andra människor är att definiera som 

kommunikation. 

 De beteenden som framställs av en person, som vill dela ett budskap med någon är kommunikation. 

 Endast målinriktade, intentionella aktiviteter kan betraktas som kommunikation. 
(Brodin, 2008, s. 72) 

 

Precis som många studier (Brodin, 2008; Heister Trygg, 2004; Heister Trygg & Andersson, 

2009) visar, är omgivningen av stor betydelse när kommunikation beskrivs i den vida 

bemärkelse som i första punkten ovan. Det gäller att mottagaren reagerar, tolkar, agerar som 

stöd och underlättar förståelsen för det som personen vill uttrycka.  Brodin (2008) refererar till 

Snow (1972, 1978) när hon skriver att tolkningen av kommunikationen är helt beroende av 

den kontext som den framförs i. Vidare skriver hon att det ofta krävs stor fantasi när det gäller 

att tolka signaler. Heister Trygg och Andersson (2009) poängterar vikten av att övertolka 

kommunikativa försök som är vaga eller nästan obefintliga. 

   En viktig aspekt att betona är förmågan att ta egna spontana initiativ till kommunikation och 

om personen med AKK har möjlighet att ta sin tur i kommunikationen (Arvidsson, 2005; 

Brodin, 2008). Andersson (2010a) nämner att personer som använder AKK ofta får en roll 

som svarare och använder sig bara av få och korta inlägg. En som använder AKK ställer färre 

frågor än talande och de har liten möjlighet att välja samtalsämne. Att småprata förekommer 

nästan inte alls. Utmaningen för omgivningen blir då att hitta balansen till ett jämlikt samtal 

där ansvaret att styra och bestämma innehåll också ligger på brukaren.  

   I Heister Trygg, Holck och Sigurd Pilesjö (2001) kan man läsa att det borde vara en 

självklarhet att kunna kommunicera med sin omgivning, delge sina tankar, uttrycka sina 

behov eller önskemål. Att kunna kommunicera är en förutsättning för mänskliga relationer 

och att få möjligheten att kommunicera är en mänsklig rättighet. 

   Heister Trygg och Andersson (2009) hävdar att oavsett vad som är anledningen till 

kommunikationssvårigheterna, om man är barn eller vuxen, har alla människor en 

grundläggande rätt att kommunicera. I figur 2.1 beskrivs tolv rättigheter som alla personer 

med funktionsnedsättningar bör garanteras i alla former av samspel med andra personer. 
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Figur 2.1 Rätten att kommunicera. Heister Trygg och Andersson, 2009, s. 46. 
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2.4 Allmänt om AKK  

 

Vad är AKK? 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation förkortas AKK. ”AKK är hela den BRO av 

insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal/språk i kommunikationen 

mellan människor” (Heister Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö, 2001, s. 1). BRO är enligt 

författarna en förkortning på Brukare, Redskap och Omgivning. Brukare är den person, barn 

eller vuxen, som har kommunikationssvårigheter och har behov av AKK. Redskap är det som 

behövs för att kunna kommunicera i form av ett eller flera AKK-sätt, t.ex. tecken och bilder, 

och kommunikationshjälpmedel, t.ex. samtalsapparat och kommunikationskarta. 

Omgivningen är de personer som finns runt om brukaren i deras vardagliga miljö, t.ex. familj 

och kompisar. Flera arbeten (Carlberg Eriksson, 2009; Heister Trygg, 2004) poängterar att 

dessa tre faktorer, brukare, redskap och omgivning, måste samarbeta och att alla är lika 

viktiga för att kommunikationen ska bli framgångsrik. 

   Det finns olika tillvägagångssätt anser Heister Trygg (2004) på hur AKK kan ersätta det 

bristande talet i kommunikationen mellan människorna. Man kan dels rikta in sig på brukaren 

och förbättra talförmågan hos honom/henne eller lära brukaren att kommunicera med t.ex. 

bilder eller symboler. Dels kan du rikta fokus på att ge redskap i form av t.ex. symboler eller 

samtalsapparater för att ersätta det talade språket. Du kan också lägga fokus på omgivningen 

och lära dem hur de ska kommunicera med brukaren så att de kan läsa av kroppsspråk genom 

att ställa frågor.  

 

Varför behövs AKK? 

Kommunikation är en förutsättning för relationer mellan människor. Om man av någon 

anledning inte kan kommunicera via tal behövs andra kommunikationssätt, AKK (Heister 

Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö, 2001). Bergh och Bergsten (1998) framhåller att det är bra att 

sätta upp mål med att använda AKK, dels långsiktiga mål och dels kortsiktiga mål som är 

realistiska för brukaren på vägen mot det långsiktiga. De långsiktiga målen kan vara att 

brukaren ska ha utvecklat ett kommunikationssätt så att han/hon självständigt t.ex. kan 

kommunicera med andra människor och uttrycka åsikter och tankar. Då utvecklas brukaren 

socialt, kognitivt och kunskapsmässigt. Ett annat långsiktigt mål kan vara att brukaren ska 

kunna uttrycka något självständigt för en annan person utan att den personen i förväg vet vad 

det handlar om. Ett kortsiktigt mål kan vara att brukaren ska kunna välja i olika situationer 
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t.ex. kläder och färg. Målet kan också vara att spela ett spel med en kompis med hjälp av sin 

kommunikationskarta eller samtalsapparat. 

 

Vilka behöver AKK? 

AKK behöver de personer som har kommunikationssvårigheter. Flera undersökningar 

(Andersson, 2010a; Andersson, 2010b; Heister Trygg, 2004; Heister Trygg, Holck & Sigurd 

Pilesjö, 2001) beskriver att behovet av AKK finns hos personer i olika grupper med 

funktionshinder som utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, grav tal- och språkstörning, 

motorisk funktionsnedsättning som t.ex. cp-skada, ALS och MS, autism, neuropsykiatriska 

tillstånd som DAMP/ADHD och nedsättning i sinnesfunktionen som t.ex. dövhet och 

blindhet. 

   Rydeman och Zachrisson (2004) refererar till Martinsen och von Tetzchner om att man 

brukar dela in de som behöver AKK i tre grupper. 

 De som behöver AKK som ett alternativt uttryckssätt 

Hit hör personer med stora artikulationssvårigheter. De har ofta god språkförståelse och AKK som 

sitt huvudsakliga uttryckssätt. … 

 De som behöver AKK som stöd 

Här finns det två undergrupper: 

a) Barn som har en mycket försenad språkutveckling och som behöver AKK som stöd för att 

utveckla språk och tal och för att göra sig förstådda. De blir ofta så småningom talande. 

b) De som har lärt sig tala men är väldigt svårförståeliga och därför behöver AKK i vissa 

situationer. 

 De som behöver AKK som ett alternativt kommunikationssätt både för att förstå och att uttrycka 

sig. 

Personerna i den här gruppen har nedsatt språkförståelse och lite eller inget tal. (de kan t.ex. ha 

grav utvecklingsstörning eller autism)  
(Rydeman & Zachrisson, 2004, s. 18-19). 

 

När börjar man med AKK? 

Många studier (Bergh & Bergsten, 1998; Falck, 2001; Heister Trygg & Andersson, 2009; 

Heister Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö, 2001) visar att man ska börja så tidigt som möjligt 

med AKK. När barnet är i bebisålder använder vi oss av kroppsspråk och tecken för att stödja 

kommunikationen, vissa behöver detta stödet hela livet. AKK utvecklades enligt Bergh och 

Bergsten (1998) för att kompensera det talade språket. Nu använder man AKK i ett 

förebyggande och stimulerande syfte för de barn som är försenade i sin tal- och 

språkanvändning och/eller kommer att bli AKK-användare i framtiden. ”Det viktigaste är att 

barnet kan kommunicera på något sätt” (Bergh & Bergsten, 1998, s. 14). Det är viktigt att vi 

använder AKK i vardagen och ger det tid att lära sig använda AKK, det kan ta upp till flera år 

innan man utvecklat AKK. Heister Trygg och Andersson (2009) poängterar att tidig 
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användning av AKK stödjer tal- och språkutvecklingen och för att AKK ska bli ett alternativt 

kommunikationssätt måste omgivningen vara delaktig. Det är viktigt att tänka på att det aldrig 

är för sent att börja med AKK, det spelar ingen roll hur gammal brukaren är, hävdar Heister 

Trygg, Holck och Sigurd Pilesjö (2001). 

 

Hur påverkas talet av AKK? 

Heister Trygg (2004) refererar till Johansson och Launonen som har gjort undersökningar hos 

barn med Down Syndrom. Undersökningarna visar att tecken som AKK påverkar 

kommunikations-, språk- och talutvecklingen positivt. Även Heister Trygg, Holck och Sigurd 

Pilesjö (2001) beskriver att vetenskapliga undersökningar visar att AKK har en positiv 

inverkan på tal- och språkförmågan. Brukaren slutar inte att tala bara för att han/hon använder 

AKK utan det kompletterar endast det talade språket. Även Heister Trygg och Andersson 

(2009) anser att man inte behöver välja mellan talat språk och AKK. Det finns inte så mycket 

forskning om AKK enligt författarna men deras erfarenheter visar att AKK inte stör 

talutvecklingen utan är positivt för hela språk- och talutvecklingen och att AKK kan användas 

på väg mot tal, tillsammans med tal eller i stället för tal.  

 

Vilken betydelse har personer i omgivningen? 

För att AKK ska kunna bli framgångsrikt är brukaren beroende av personerna i sin omgivning 

menar Bergh och Bergsten (1998). Det är viktigt att de uppmuntrar och förstår brukarens ljud, 

gester eller tecken. När man introducerar AKK och eventuellt hjälpmedel är det av stor 

betydelse att omgivningen är med från allra första början när man kartlägger brukarens 

kommunikationssvårigheter, för att de sedan ska acceptera och använda AKK med brukaren. 

Även målen med AKK måste omgivningen vara delaktiga i så de blir realistiska och 

genomförda. Omgivningen är viktiga personer för brukaren och det är de som gör det möjligt 

att utveckla AKK hos brukaren. För att kunna utveckla AKK behöver omgivningen få 

information, utbildning och stöd kontinuerligt. Omgivningen har ett stort ansvar för att 

kommunikationen ska lyckas och bör satsa på alla tillgängliga kommunikationssätt. Brukaren 

kommer själv att välja de kommunikationssätt som passar honom/henne och välja bort de 

AKK som inte längre behövs efterhand som det talade språket kommer.  

   Heister Trygg (2005a) poängterar att ”samspels-/samtalspartnern har en avgörande roll för 

utvecklingen. Det är svårt att genomföra en lyckad AKK-intervention utan att de inblandade 

drar åt samma håll.” (s. 16) Omgivningen har stor betydelse för om brukaren får chansen att 

utveckla goda kommunikativa förmågor genom att kommunikativa försök och handlingar från 
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brukaren besvaras. Det är också omgivningens synsätt som har inflytande över vad brukaren 

behöver kunna och inte. 

 

Hur pratar jag med en AKK-användare? 

När du ska prata med en AKK-användare är det bra att tänka på att ge personen tid, det tar 

längre tid att prata med en som använder AKK. Ta reda på hur personen kommunicerar och 

om det behövs några kommunikationshjälpmedel så se till att de är tillgängliga. Förvänta dig 

kommunikation av brukaren och ha öppna samtal utan styrning, t.ex. vad tänker du på? Tänk 

på att kommunikation inte är träning eller förhör och prata inte över huvudet på brukaren 

(Heister Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö, 2001; Filmen GAKK). Andersson (2010a) anser att 

man ska undvika ja- och nejfrågor och i stället ge tillfällen för AKK–användaren att svara mer 

komplext. Som samtalspartner ska du också tänka på att vara lyhörd och besvara alla 

kommunikationsförsök samt bekräfta gissningar, låtsas inte att du förstår. Ställ gärna 

följdfrågor som ”vad tänker du på?” eller ”berätta mer!” Ett lyckat samtal eller samspel med 

en AKK – användare får du också om ni har ett gemensamt fokus och du inte är den styrande.  

 

2.5 Olika former av AKK   

 

Ett flertal arbeten (Carlberg Eriksson, 2009; Heister Trygg, 2004, 2009) delar in AKK i två 

grupper. Den ena gruppen, som heter manuella/icke-hjälpmedelsberoende, använder bara sig 

själv, d.v.s. den egna kroppen eller händerna, för att kommunicera och behöver inga 

hjälpmedel. Den andra gruppen, som heter grafiska/hjälpmedelsberoende, behöver någon 

form av hjälpmedel som föremål, bilder eller symboler. 

   För att välja vilket AKK-sätt som passar brukaren måste man enligt Heister Trygg, Holck 

och Sigurd Pilesjö (2001) ta hänsyn till olika faktorer som motorisk förmåga, visuell förmåga, 

kognitiv förmåga och tal- och språkförmåga. Brukaren kan vara i behov av ett eller flera 

AKK-sätt och detta beror på utvecklingsnivå och situation. ”Olika former av AKK kan vara 

lämpliga i olika åldrar och i olika situationer.” (Heister Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö, 2001, 

s. 3) 
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2.5.1 Manuella/ icke-hjälpmedelsberoende 

 

I all kommunikation, både bland de som har och de som inte har kommunikationssvårigheter, 

använder vi den egna kroppen i kroppsspråk, gester och mimik. Dessa icke-verbala 

kommunikationsvägar kan vara annorlunda och försvårade hos personer med 

kommunikationssvårigheter. Det gäller att ta tillvara dessa icke-verbala uttryck och utveckla 

dem så brukaren får bra förutsättningar för kommunikation poängterar Heister Trygg och 

Andersson (2009). Den här gruppen heter manuella och kännetecknas av att inga hjälpmedel 

behövs. 

   Heister Trygg (2008) hävdar att ”Inga hjälpmedel i världen är så viktiga som du – eller ge 

det du kan ge” (s. 52). De bästa kommunikationsmöjligheterna har du i användningen av din 

kropp och dina sinnen. Använd dina ögon för att t.ex. läsa av brukarens reaktioner och för att 

ta ögonkontakt. Med dina öron kan du lyssna på brukarens olika ljud för att känna igen ljuden 

för t.ex. smärta, glädje och välmående. Händerna kan du använda till att t.ex. trösta, väcka och 

tala om att du finns nära brukaren. Kroppsspråket kan användas för att fysiskt visa att du vill 

ha en jämlik kommunikation genom att du sätter dig ner på samma nivå som brukaren och 

lutar dig mot honom/henne. Med din mimik t.ex. leende, visar du om du är tillgänglig för 

kommunikation. Använd också din röst och ditt tonfall som kan lugna brukaren och ge en god 

kommunikation även om inte brukaren förstår alla orden. Det är också viktigt att ta tillvara på 

brukarens användning av sin kropp och sina sinnen.  

   Naturliga reaktioner och signaler är AKK-former som finns hos alla människor helt naturligt 

anser Heister Trygg (2008). Med den egna kroppen sänder alla människor ett budskap, 

kommunicerar. Med naturliga reaktioner och signaler kan brukaren uttrycka de grundläggande 

behoven och sina önskemål, t.ex. jag är hungrig, jag är glad och vad jag vill och inte vill göra. 

De kan också fungera som kontaktskapande om t.ex. ett visst läte betyder att brukaren vill 

sitta nära och mysa. 

 

Naturliga reaktioner 

Flera studier (Andersson, 2010a; Heister Trygg, 2008; Heister Trygg och Andersson, 2009) 

benämner naturliga reaktioner som ett begrepp för när en person svarar omedvetet och 

spontant på stimuli eller händelser. Med sin reaktion visar brukaren vad han/hon känner eller 

tycker, vissa är lätta att tolka, t.ex. att vi får knottror på huden när vi fryser, medan vissa är 

svåra, t.ex. gråt kan betyda hunger eller att det gör ont någonstans eller att blöjan är full. Det 
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är då viktigt att omgivningen observerar brukaren och pratar med andra i omgivningen om 

vad de olika reaktionerna kan uttrycka. Naturliga reaktioner kan vara i form av kroppsliga 

uttryck t.ex. svettningar, att rodna, ryckningar, skrik, att skratta eller att ögonen vidgas/stängs. 

Andra kroppsreaktioner kan vara att brukaren sträcker på sig, vänder sig bort, hänger med 

huvudet eller sjunker ihop. För människor med kommunikationsnedsättning har de naturliga 

reaktionerna en viktig funktion i kommunikationen. Ibland kan dessa vara den enda 

möjligheten för omgivningen att tolka brukaren. Kommunikationen är helt beroende på att 

omgivningen reagerar på brukarens signaler. 

 

Signaler 

Naturliga reaktioner som konsekvent besvaras och därför kopplas till en speciell respons kan 

övergå till att fungera som signaler till omgivningen beskriver Heister Trygg (2008) och 

Heister Trygg och Andersson (2009).  Signaler är också kroppsliga uttryck, t.ex. en rörelse, en 

blick eller ett ljud, men de har en avsikt och är mer medvetna än de naturliga reaktionerna, de 

sänder ett budskap till mottagaren. Exempel på en signal kan vara att brukaren vänder bort 

huvudet när han/hon inte vill det omgivningen frågar om. Ett annat exempel på en lättolkad 

och tydlig signal är pekning. Det kan vara svårt att skilja en signal från en handling. Heister 

Trygg (2008) refererar till Winlund och Rosenström Bennhagen som ger ett exempel på 

skillnaden mellan en handling och en signal. ”Om en person klappar sig på magen lite här och 

där i många olika sammanhang och menar lite olika saker är det en handling. Men om han 

klappar sig på magen på ett lite speciellt sätt för att visa att han är hungrig och vill ha mat, är 

det en signal” (s. 54). Om alla i omgivningen medvetet tolkar brukarens naturliga reaktioner 

på ett likadant sätt under en längre tid kan reaktionen utvecklas till en signal från brukaren. 

Kommunikationen mellan brukare och omgivning underlättar om brukaren kan övergå till 

avsiktlig kommunikation, signaler.  

 

Gester 

Enligt Heister Trygg och Andersson (2009) kan kroppsrörelser som har ett visst syfte eller en 

viss innerbörd kallas gester. När det gäller normal kommunikation med tal har gester en viktig 

funktion. Författarna menar att gester kan vara av olika slag, att imitera med kroppen kallas 

för mimiska, utpekande när man pekar eller markerar en form eller storlek. De kan också vara 

beskrivande när man t.ex. ritar i luften eller visar med händerna eller symboliska och kulturellt 

betingade som att nicka för ja. De gester som finns hos brukaren bör man ta till vara, 

uppmuntra och utveckla i AKK med omgivningen.  
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   För omgivningen är gester en viktig del i kommunikationen till brukaren menar Heister 

Trygg (2008). Omgivningens kroppsspråk påverkar brukaren så det är viktigt att man är 

medveten om vad man själv sänder ut för signaler, t.ex. ansiktsuttryck, och hur vi agerar i 

kommunikationen med brukaren, t.ex. är vi närvarande och visar att vi vill lyssna eller sitter 

vi och rycker och visar att vi har bråttom och inte har tid att lyssna. Det kan vara en fördel om 

man spelar in samspelet med brukaren på film så man tydligt kan se hur man själv och 

brukaren agerar. 

 

Tecken som AKK – TAKK 

Av de olika AKK–sätten är TAKK det mest använda kommunikationssättet enligt flera 

författare (Heister Trygg, 2004; Heister Trygg & Andersson, 2009). Det bygger på delvis 

förenklade tecken ur det svenska teckenspråket. TAKK innebär att tecken används som stöd 

för språket och som ett komplement till talet.  Tecken används både för att brukaren ska 

kunna uttrycka sig till andra och för att kunna förstå budskap från omgivningen och det 

används alltid tillsammans med talet.  

   Tecken fungerar som en brygga till talet då det förstärker det viktiga i en mening och 

underlättar förståelsen i meddelandet då det endast är nyckelord i budskapet som tecknas. 

Tisell (2009) menar att för den som lyssnar blir tecken som strålkastare på de viktigaste 

orden. Heister Trygg och Andersson (2009) poängterar att TAKK används av hörande 

personer med språkstörning i en talande och hörande miljö. Det kan vara personer som har ett 

mycket bristfälligt tal eller befinner sig på en symbolnivå där en viss språkförståelse finns och 

där man förstår bilder. Det kan också vara barn som har annat modersmål än svenska som är i 

behov av TAKK, då fungerar det som en genväg till det svenska språket anser Tisell (2009). 

För barn med språkstörning fungerar tecken som ett slags verktyg för att bygga språket genom 

att man ger en möjlighet att se och känna språket samtidigt som man hör det. Tecken kan 

också fylla en viktig funktion för att få barnet delaktigt i det som sägs. Tecken fångar 

uppmärksamheten och ökar koncentrationen och närvaron.  

   För att prestera ett tal behövs det kontroll över läppar, tunga, stämband och lufttryck 

samtidigt nämner Tisell (2009).  Handens rörelser är däremot både lätta att göra och att se. 

Händer och armar är de första kroppsdelarna som små barn oftast får kontroll över. Heister 

Trygg (2004) och Heister Trygg och Andersson (2009) anser att tecken som 

kommunikationsmedel är lättare än tal då finmotoriken i händerna inte är lika avancerad som i 

talorganen. En annan fördel är att kroppen och händerna alltid är med. Det är också lättare att 
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förstå tal med synintryck än med hörselintryck, talet blir mer konkret och samtalspartnerns 

ordflöde dämpas.  

   Det är viktigt att även omgivningen är tecknande för att en god kommunikation ska uppstå. 

Omgivningen fungerar som modeller för användandet av TAKK. Precis som vid den normala 

språkutvecklingen där barnet behöver ha tillgång till många ord från omgivningen innan det 

förväntas tala själv, behövs många tecken innan barnet själv börjar teckna. 

 

2.5.2 Grafiska/ hjälpmedelsberoende  

 

Grafisk AKK förkortas GAKK och kännetecknas av att grafiska hjälpmedel behövs i 

kommunikationen. Några studier (Andersson, 2010a; Heister Trygg, 2004; Filmen GAKK) 

delar in de grafiska hjälpmedlen i tre huvudgrupper: saker (föremål), bilder (fotografier, bilder 

och pictogram) och symboler (bliss, hela ord, fraser och bokstäver). Heister Trygg (2005a) 

anser att en abstrakt symbol också kan vara en bild men skiljelinjen mellan bild och symbol 

beror på kognitiva och/eller språkliga aspekter. Skillnaden mellan en symbol och en bild är att 

en symbol är abstrakt och har en större betydelse när det gäller språkliga aspekter. En enkel 

bild är lättare att förstå och ha som ett kognitivt stöd. Om en bild ska vara en språklig symbol 

ställer det andra krav på bilden än när den används som ett kognitivt stöd.  

   Enligt filmen ”GAKK” tar det lång tid att bli en GAKK-användare för man måste förstå 

saker, bilder eller symboler och hur man ska använda dessa för att förmedla sig till andra. 

Konkreta föremål är grundläggande för alla GAKK-användare och för en del är det en 

bestående och kanske enda fungerande GAKK-formen. 

 

Föremål 

Många undersökningar (Bergh & Bergsten, 1998; Heister Trygg, 2005a; Heister Trygg & 

Andersson, 2009) beskriver att föremål som AKK används oftast av omgivningen för de 

personer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå, d.v.s. förståelsen av talat språk är 

mycket nedsatt eller saknas helt. Den enklaste formen för användandet av föremål är att det 

finns viktiga och intressanta föremål i rummet som man kan titta på och samtala kring. Med 

hjälp av konkreta föremål som signaler och koppla användandet av dem till personer och 

händelser vill omgivningen skapa struktur och förväntan på vad som ska hända för brukaren, 

t.ex. genom att visa en sked signalerar det till brukaren att det är dags att äta. Heister Trygg 

(2005a) anser att en mer utvecklad form för användandet av föremål är att man har en 
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uppsättning genomtänkta föremål tillgängliga. Dessa ska ge signaler om vad som händer i 

vardagen och till en början är det kommunikation från omgivningen till brukaren. Ett mål 

enligt Heister Trygg och Andersson (2009) är att brukaren ska kunna ta hjälp av föremålen för 

att uttrycka sin önskan eller vilja, t.ex. brukaren pekar eller tar på en handduk som signalerar 

att han/hon vill bada. Det är viktigt att de föremål som man använder är tydliga med vad som 

menas, att de är tillgängliga att använda i olika miljöer och att föremålen stimulerar så många 

sinnen som möjligt. 

 

Fotografier 

Fotografierna kan enligt flera arbeten (Bergh & Bergsten, 1998; Heister Trygg & Andersson, 

2009) vara personliga från fotoalbumet och/eller nytagna med en digitalkamera där brukaren 

själv kan vara med och välja motiv. Heister Trygg och Andersson (2009) menar att 

fotografierna kan användas i specifika situationer, som t.ex. avbildade matvaror när man ska 

handla, eller mer allmänt för att kunna informera och berätta. Man kan antingen samla 

fotografierna i en pärm eller på en tavla som brukaren har framför sig. Med fotografierna kan 

brukaren signalera till sin omgivning eller så kan omgivningen signalera till brukaren. Bergh 

och Bergsten (1998) anser att fotografierna kan användas pedagogiskt för språkträning, 

inlärning och som alternativ till läsning och skrivning. 

 

Bilder 

Bilder kan enligt Heister Trygg och Andersson (2009) användas som signaler eller symboler 

och en bild kan ha olika abstraktionsgrad. Det finns olika synpunkter på om bilderna ska vara 

svart-vita som är lätta att tolka eller om de ska vara färgglada som motiverar brukaren att 

använda dem. Bilderna har brukaren oftast på en tavla framför sig. Bergh och Bergsten (1998) 

menar att bilderna kan användas pedagogiskt för språkträning, inlärning och som alternativ till 

läsning och skrivning. Bilder kan t.ex. vara bilder ur tidningar och egna ritade bilder. En 

bildsamlings avsikt anser Heister Trygg (2005a) är att täcka många områden, t.ex. aktiviteter 

och föremål i vardagen, genom ett antal bilder. Om man vill göra en personlig bildsamling till 

en brukare kan man samla ihop personliga foton och bilder. Det har dock på senare år kommit 

olika färdiga bildsamlingar som t.ex. Nilbilder, PCS, Bildtolk och färdiga bildbaser i 

datorprogram.  

   Nilbilder beskriver författarna (Bergh & Bergsten, 1998; Heister Trygg, 2005a) med att de 

är verklighetstrogna kommunikationsbilder som främst riktar sig till förskolebarn men kan 

användas av tonåringar och vuxna. Bilderna visar i huvudsak vardagsföremål och aktiviteter. 
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De används till att ge ett kognitivt stöd vid kommunikation och bilderna kan användas till 

kommunikationskartor. Bilderna kom till genom att en mamma ritade bilder till sin son för att 

kunna kommunicera med honom. Det var sedan flera som ville att hon skulle fortsätta rita fler 

bilder som skulle passa fler barn och det har ökat antalet. Bilderna kommer från Sverige och 

visar svenska företeelser som t.ex. Kalles kaviar och Pippi Långstrump. Storleken på bilderna 

är 10x10 cm, finns både i färg och i svartvitt och kan fås tryckta på ark, som klistermärken 

eller i bildbas för dator. 

   PCS, Picture Communication Symbols, kommer från USA och passar både barn och vuxna 

informerar Bergh och Bergsten (1998) om. Bilderna bildar inga grammatiska meningar utan 

är tänkta som ett stöd i kommunikationen. Heister Trygg och Andersson (2009) beskriver 

PCS-bilderna som att de är enklare än bliss och pictogram men är mer abstrakta än 

fotografier. Det finns ca 7600 symboler. Heister Trygg (2005a) anser att dessa bilder kan 

användas både till kognitivt och kommunikativt stöd. PCS-bilderna är till för personer som är 

på en enkel språklig nivå d.v.s. pratar med enstaka ord eller korta meningar. Bilderna fungerar 

också med tekniska kommunikationshjälpmedel. 

 

 

 

 

Figur 2.2 Exempel på Nilbild.                            Figur 2.3 Exempel på PCS-bild. 

Heister Trygg, 2005a, s. 32.                                Heister Trygg, 2005a, s. 31. 

 

Pictogram 

Pictogram beskriver Olsson (2010) och Falck (2001) som ett språk i bilder som är utvecklat 

för barn och vuxna med utvecklingsstörning som har begränsad förmåga att tala, läsa och 

skriva. Bilderna står för ett ord, t.ex. hus, eller ett begrepp, t.ex. ledsen. En pictobild på ett hus 

som är svartvit är generell för alla hus, precis som det skrivna ordet hus. Pictogram är ett 

alternativ till det skrivna språket berättar Andersson (2010b). Vidare säger hon att pictogram 

är ett minnesstöd, tankestöd och kommunikationsstöd. Falck (2001) betonar att pictogram 

används för att människor ska kommunicera med varandra medan man både kan analysera 

och samtala kring vackra och färgglada bilder. 

   Olsson (2010) och Falck (2001) beskriver pictobilderna som svartvita och enkla för att de 

ska vara ett snabbavläst visuellt språk. Det är lättare att läsa en text med vanliga svarta 

bokstäver än en text med snirkliga och färgglada bokstäver. Detsamma gäller för pictogram, 
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de ska vara lättlästa. Pictogrammen ska också vara tydliga anser Falck (2001) så att bilderna 

kan förminskas och förstoras utan att skärpan försämras. Anledningen till att ordet står med i 

pictogrambilden är att symbolen ska ha en fast betydelse. Annars är det lätt att man tolkar 

symbolen på sitt sätt.  

   Man kan enligt Olsson (2010) använda pictogram till t.ex. planeringskalendern, inköpslista, 

schema, kommunikationskarta och kommunikation via mobiltelefon och dator. 

   Pictogram finns i många länder, ca 40 stycken, och det sker ett samarbete för att symbolerna 

ska fungera mellan länderna poängterar Falck (2001).  

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Exempel på pictogram-bild. Falck, 2001, s. 9. 

 

Bliss 

Charles Bliss heter mannen som skapade detta symbol-språk i slutet av 1940-talet. Hans tanke 

var att skapa ett språk som alla människor förstod, trots olika språk, och på så sätt förhindra 

krig poängterar Bergh och Bergsten (1998) och Heister Trygg och Andersson (2009). I filmen 

”Två fåglar” berättar de att bliss är ett internationellt språk som ser likadant ut över hela 

världen. Bliss framställs i flera undersökningar (Bergh & Bergsten, 1998; Andersson 2010b; 

filmen Två fåglar) som ord och begrepp vilka representeras av bilder i stället för av bokstäver. 

Symbolerna kan antingen vara bildlika eller stå för en idé säger Andersson (2010b). 

   Heister Trygg och Andersson (2009) hävdar att bliss är främst till för ”icke-talande och icke 

läskunniga personer med motorisk funktionsnedsättning” (s. 54). Bergh och Bergsten (1998) 

beskriver att brukaren måste vara på en utvecklingsnivå på ca 4 år för att kunna lära sig 

blisspråket. Däremot anser Andersson (2010a) att det räcker att brukaren är på en språklig 

nivå med 2-ordsmeningar för att använda bliss. Hon menar vidare att fler skulle kunna 

använda och/eller ha nytta av bliss än vad som använder det nu. 

   Till personen som använder bliss bygger man upp en personlig karta men med en speciell 

ordning, ”personer och funktionsord till vänster (blå resp grå symboler), därefter verb (röda), 

adjektiv (gröna), och längst till höger substantiv (gula)” (Heister Trygg & Andersson 2009, s. 

55). Genom att kombinera de olika symbolerna kan fler begrepp bildas. Anledningen till att 

man bygger upp kartorna efter ett visst system beror på meningsuppbyggnaden i den svenska 
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grammatiken. Med bliss kan brukaren uttrycka sig i flerordssatser och bilda meningar 

grammatiskt korrekt. Symbolerna kan tolkas av läskunniga personer eftersom det svenska 

ordet för begreppet står ovanför symbolen. Filmen ”Två fåglar” berättar att man pekar på 

symbolkartan med hjälp av handen, en pannpinne eller laserlampa. Man kan också använda 

dator och andra styrsätt. 

 

 

 

 

Figur 2.5 Exempel på bliss-symboler. Heister Trygg och Andersson, 2009, s. 54. 

 

Hela ord, fraser/meddelanden och bokstäver 

Bokstäver eller helord är ett skriftspråk vilket är en form av symbolsystem menar Heister 

Trygg (2005a). Skriftspråket kan vara ett AKK-sätt för de personer som av någon anledning 

inte kan tala men som har läs- och skrivförmåga, d.v.s. du måste ha en god språklig förmåga. 

Skriftspråket är det AKK-sätt som har mest likheter med det talade språket då du kan uttrycka 

alla ord och meningar och de flesta av samhällsmedborgarna förstår det. Dock är det så att 

flertalet som är i behov av AKK har stora svårigheter att använda stavade ord.  

   Heister Trygg och Andersson (2009) anser att med hjälp av en bokstavstavla där alla 

bokstäver i alfabetet är representerade och eventuellt vissa vanligt förekommande fraser kan 

brukaren och/eller omgivningen uttrycka precis det han/hon vill men nackdelen är att det tar 

lång tid. 

   Hela ord som AKK är enligt Heister Trygg och Andersson (2009) för de brukare som 

känner igen ord. Det kan vara personer som har stavningsproblem p.g.a. att de har motoriska 

svårigheter som innebär att de inte kan skriva bokstäver. Det är viktigt att man väljer ord som 

har en central betydelse och som används ofta av brukaren. Som kommunikationskarta, 

anteckningsbok eller i ett tekniskt hjälpmedel kan orden fungera som ett grafiskt 

kommunikationssätt. Heister Trygg (2005a) poängterar att det inte finns några färdiga 

kommunikationskartor utan dessa utformas för den enskildes speciella behov och önskningar. 

   Fraser är för de brukare som känner igen ord och/eller fraser men som av motoriska skäl 

inte kan skriva menar Heister Trygg och Andersson (2009). Med hjälp av bara en pekning på 

en kommunikationskarta eller ett tryck på en samtalsapparat kan det framställas en hel 

mening. Det används oftast till hälsningsfraser, artighetsfraser, kommentarer och uttryck. 

Personer med svag språklig förmåga kan använda fraser som det huvudsakliga 
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kommunikationssättet för att kunna vara delaktig i en kommunikation. Heister Trygg (2005a) 

hävdar att just fraser är den mest begränsade formen av skriftspråk då det endast kan finnas en 

begränsad uppsättning av fraser tillgängliga.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6 Exempel på bokstavstavla. Heister Trygg, 2005a, s. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7 Exempel på ordtavla. Heister Trygg, 2005a, s. 29. 

 

2.6 Kommunikationshjälpmedel 

 

Heister Trygg och Andersson (2009) poängterar att det är viktigt att först bestämma vilket 

AKK-sätt som passar brukaren och därefter se om det behövs något 

kommunikationshjälpmedel. Det är hjälpmedlet som formas efter kommunikationssättet och 

inte tvärtom. Heister Trygg (2008) framhåller att begreppet kommunikationshjälpmedel 

innefattar olika sorters hjälpmedel, allt från bilder till avancerade samtalsapparater. 

Hjälpmedlen vid kommunikation kan både vara lågteknologiska, som karakteriseras av att de 

är enkelt utformade, och högteknologiska, som karakteriseras av att de baseras på datorteknik 

och elektronik. Den person som skriver ut hjälpmedlet bör kunna berätta hur hjälpmedlet ska 

hjälpa till i kommunikationen och hur man ska göra för att introducera och använda det. 

Tekniska hjälpmedel skrivs ut av logoped, arbetsterapeut eller någon annan yrkesperson som 
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har rätt att skriva ut hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel används om man har bilder eller 

symboler som man behöver lagra, samla och/eller presentera. När det gäller 

närkommunikation är de allra flesta hjälpmedel lågteknologiska och då handlar det om enkla 

hjälpmedel som man i vissa fall även tillverkar själv. Heister Trygg och Andersson (2009) 

hävdar att området kommunikationshjälpmedel är i ständig utveckling så det är viktigt att vara 

uppdaterad och ta kontakt med hjälpmedelscentral, Hjälpmedelsinstitutet, regionala 

dataresurs- eller kommunikationscentra eller Kommunförbundet om man vill ha mer 

information.  

 

Kommunikationskarta 

Det vanligaste användningssättet för bilder och symboler är enligt Heister Trygg (2004) att de 

samlas på en kommunikationskarta. En enkel kommunikationskarta kan man göra om 

brukaren använder enstaka bilder som man vill ska vara tillgängliga anser Heister Trygg 

(2008). Kommunikationskartan kan användas till att brukaren har möjlighet att välja mellan 

olika saker, t.ex. aktiviteter eller vad de vill dricka till maten. Vid utformandet av en 

kommunikationskarta är det bra att tänka på att börja med några bilder och sedan bygga på 

antalet. Ibland kan det vara bra att ha flera olika kartor som används i olika situationer. Sigurd 

Pilesjö (2008) beskriver att en kommunikationskarta används av brukare som inte kan göra 

sig förstådd med sitt talade språk, en brukare med eller utan utvecklingsstörning och med eller 

utan rörelsehinder. Detta hjälpmedel passar barn, ungdomar och vuxna.  

   Sigurd Pilesjö (2008) menar att närstående till brukaren kan tycka att en 

kommunikationskarta inte behövs för de förstår vad brukaren vill. Oftast är det då 

omgivningen som styr samtalet och brukaren bara svarar ja eller nej med hjälp av 

kroppsspråket. Fast om omgivningen vill att brukaren ska få styra samtalen och berätta vad 

han/hon varit med om t.ex. i skolan behövs en kommunikationskarta. Med hjälp av denna kan 

brukaren själv välja samtalsämne, berätta eller ta reda på saker, vilket är en mänsklig rättighet 

som talade personer tar för givet. Börja använda kommunikationskartan så fort som möjligt 

även om den inte anses vara färdig. Det kommer alltid att finnas begränsningar om man 

jämför med det talade språket. 

   Det viktigaste att tänka på vid användning av kommunikationskarta är att den alltid är 

tillgänglig för brukaren. Brukaren bör använda kommunikationskartan i många olika miljöer 

och med många olika personer. Vi använder vårt talade språk i olika miljöer och med olika 

personer och brukarna som inte har något tal har samma behov som vi. Det är också viktigt att 

omgivningen är lugn och ställer frågor som kräver enkla svar för det tar tid för brukaren att 
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kommunicera med en kommunikationskarta. För att undvika att det blir ett förhör gäller det 

för omgivningen att ställa frågor om sådant de inte vet. Omgivningen kan ta tillvara på 

brukarens kroppsspråk så om brukaren kan svara ja eller nej med kroppen finns det ingen 

anledning att kräva att han/hon svarar på kommunikationskartan (Sigurd Pilesjö, 2008). 

   Heister Trygg (2005a) framhåller att man bör börja med en manuell kommunikationskarta, 

som man kan bära med sig, för den ger ett bättre stöd i den tidiga 

kommunikationsutvecklingen än en datorbaserad kommunikationskarta. Med manuell 

kommunikationskarta är det lättare i närkommunikationen för samtalspartnern att ge mycket 

stöd i form av blickar och beröringar. Datorstödda program kan vara bra när det gäller 

fjärrkommunikation som t.ex. skriva, maila, berätta och ringa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.8 Exempel på kommunikationskartor. Bergh och Bergsten, 1998, s. 23. 

 

Kommunikationspärm 

Att samla bilderna i en pärm anser Heister Trygg (2008) är ett alternativ till 

kommunikationskarta. Fördelen med en pärm är att fler bilder får plats och brukaren kan 

tillsammans med sin omgivning bläddra bland bilderna och samtala kring dem. Nackdelen är 

om brukaren inte kan bläddra själv så kan det inte bli något spontant samtal som det lättare 

blir med en kommunikationskarta. 

 

Samtalsväska 

Ett annat sätt att samla bilder och mindre föremål kan enligt Heister Trygg (2008) vara att ha 

en samtalsväska. Väskan kan vara en koffert med lock där man på insidan monterar fack där 

bilderna/föremålen kan sättas i. När man har ett samtal tar man upp de föremål eller bilder 

som man behöver och sätter fast dem i locket. 
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Samtalsapparater  

Det har länge funnits olika typer av samtalshjälpmedel med inspelat eller syntetiskt tal. Dessa 

används av elever som har svårt att göra sig förstådda med sitt tal (Carlberg Eriksson, 2009). 

En samtalsapparat beskriver Heister Trygg (2008) som en sorts kommunikationstavla som vi 

kan spela in ljud på. Brukaren har några bilder på ett ”överlägg” så när brukaren pekar/trycker 

på en bild kommer ett ljud, ett ord eller en mening beroende på vad vi talat in till bilden. Detta 

är också en perfekt uppmärksamhetspåkallare. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.9 Exempel på samtalsapparat. Heister Trygg och Andersson, 2009, s. 70. 

 

Bildschema 

Heister Trygg (2008) hävdar att ett naturligt inslag i skolmiljöer är scheman med bilder som 

tydliggör och underlättar för brukaren att få struktur och förståelse. Bilderna ska vara enkla att 

förstå och ordnas på ett sätt som blir tydligt för brukaren i vilken ordning aktiviteterna sker. 

Schemabilderna används oftast från personalen för att förstärka instruktioner till brukaren om 

vad som ska hända under dagen. Det mest utbredda användningsområdet för grafiska bilder är 

nog bildscheman. Det kan bli en första hjälp för att sedan kunna använda bilderna även till 

kommunikation. Det kan vara bra att använda bilderna på schemat ofta och vara uppmärksam 

på om brukaren visar intresse för dem och tolka detta som kommunikation från brukaren till 

personalen: Vill du ha gympa nu? 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.10 Exempel på bildschema. Falck, 2001, s. 46. 
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Kontaktbok med ljud 

En fickbandspelare för att tillsammans med brukaren spela in ljud från olika händelser under 

dagen kan fungera som en kontaktbok hävdar Heister Trygg (2008). Oftast har personalen, i 

t.ex. skolan, och föräldrarna en kontaktbok som skickas mellan dem där det står vad brukaren 

har gjort. På detta sätt kan inte brukaren själv vara aktiv. Om man däremot spelar in ljud från 

aktiviteter och kommenterar med ord kan brukaren vara mer delaktig vid inspelning och 

avlyssning genom att brukaren t.ex. pekar på sin fickbandspelare för att visa att han/hon vill 

att detta spelas in eller vill lyssna på det inspelade. 

 

Fotoalbum 

Heister Trygg (2008) menar att det kan vara trevligt att tillsammans med brukaren titta i 

brukarens fotoalbum. För att underlätta kommunikationen för ovana personer i omgivningen 

att samtala med brukaren kan man i fotoalbumet ha bilder över viktiga personer, föremål som 

är omtyckta och foton över olika aktiviteter. Det är viktigt att man tydligt skriver vad det är 

som visas på bilderna och vilka relationer personerna på bilderna har till brukaren så att alla 

kan föra ett samtal med brukaren. 

 

Datorn 

Heister Trygg och Andersson (2009) anser att datorn med lämplig programvara, lämpligt 

styrsätt och lämplig metod kan användas som kommunikationshjälpmedel, både till när- och 

fjärrkommunikation. En dator med talsyntes kan fungera som ett samtalshjälpmedel för 

brukare som är skrivkunniga. För de brukare som inte är skrivkunniga kan datorprogram med 

symboler vara ett alternativ. Författarna poängterar att datorprogram för kommunikation är ett 

område som är i ständig utveckling så det gäller att hålla sig informerad via 

Hjälpmedelsinstitut, hjälpmedelscentral och regionala dataresurscentra. 

 

2.7 Den specialpedagogiska rollen 

 

Hur vi ser på barns olikheter och hur vi hanterar detta beror på vilket perspektiv vi har på 

specialpedagogiken. Nilholm (2003) menar att specialpedagogiken har kommit till för att den 

vanliga pedagogiken inte kunnat möta alla barn tillräckligt. Författaren presenterar tre olika 

perspektiv på specialpedagogisk verksamhet, det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska perspektivet dominerar området och går ut på att 
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försöka identifiera och ringa in egenskaper eller förmågor som på något sätt är problematiska 

och innebär någon svårighet hos individen. Individen tillskrivs brister där man söker speciellt 

efter medicinska och psykologiska förklaringar. Specialpedagogiken går därmed ut på att 

kompensera individen utifrån de brister som uppvisas. Inom detta perspektiv står normalitet 

som ett centralt begrepp. Även Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson 

(2004) anser att det dominerande synsättet på normalitet och avvikelse är just att det är 

individrelaterat, att det är individen som är problembäraren. De beskriver det kategoriska 

perspektivet som en tilltro till att det finns en definierad normalitet som eleven kan hjälpas 

till. Motsatsen är enligt författarna det relationella perspektivet där man försöker se eleven i 

sin miljö, varvid man är öppen för att även skolan och själva undervisningens organisation 

kan vara en del av orsakerna till de skolsvårigheter eleven kan befinna sig i. 

   Det är just normalitetsbegreppet som kritiseras inom det kritiska perspektivet. Nilholm 

(2003) beskriver specialpedagogiken som överflödig och onödig p.g.a. de kategoriseringar 

som görs av individer utefter normalitetsbegreppet. Det är inte barns egenskaper i sig som ger 

upphov till specialpedagogik utan specialpedagogiken har sin förklaring i sociala processer 

som exempelvis de sociala institutioner som skapat specialpedagogik för att klara av sina egna 

misslyckanden. Skolan är här ett exempel som skapat specialpedagogik för att de inte lyckats 

möta alla elevers olikheter. Det finns ett önsketänkande kring specialpedagogikens avveckling 

där målet är att kunna möta alla elever efter behov och förutsättningar. Inom perspektivet 

erkänner man barns olika förutsättningar och fokus läggs på vad samhället gör med dessa 

olikheter.  

   Det sista perspektivet som Nilholm (2003) benämner, dilemmaperspektivet, innebär olika 

grundläggande dilemman som alla skolsystem står inför. Ett sådant dilemma som skolan står 

inför är att den ska fostra framtidens medborgare och därför lära alla individer liknande saker 

samtidigt som undervisningen ska anpassas till varje individs behov och förutsättningar. 

Skolan är dessutom fylld av olika grupper som har olika intressen om hur skolans verklighet 

ska se ut. Det som är viktigt inom dilemmaperspektivet är att skapa sig kunskap om hur dessa 

motsättningar tar sig uttryck i konkreta verksamheter.  

   Hur man väljer att se på eleven styr den specialpedagogiska verksamheten och de åtgärder 

som görs. Åtgärdsprogram ska upprättas då någon form av specialpedagogiskt stöd ska sättas 

in. Asp Onsjö (2006) menar att man i åtgärdsprogrammen tydligt kan se att det är det 

kompensatoriska eller det kategoriska perspektivet som genomsyrar verksamheten. Tyvärr 

domineras åtgärdsprogrammen av elevens individuella problematik enligt författaren och 

åtgärderna som föreslås handlar främst om träning av färdigheter och är då en kompensation 
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för bristerna eleven uppvisar. Miljön runt eleven beaktas sällan och den problematik som 

finns inbäddad i verksamheten och förändring av pedagogiken genomförs inte. Det visar sig 

att elevens svårighet sällan förstås i sitt sammanhang utan problemet är bundet till eleven 

själv. Den pedagogiska omgivningen och relationerna till kamraterna och lärarna lämnas i 

många fall utanför analysen. Författaren tar upp tre olika inkluderingsbegrepp, där det första 

är det rumsliga som står för i vilken utsträckning eleven tillbringar sin tid i samma lokaler 

som sina klasskamrater. Det andra som är det sociala handlar om i vilken utsträckning som 

eleven är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med sina kamrater och personal. Det 

sista är det didaktiska och handlar om i vilken utsträckning de didaktiska förutsättningarna är 

anpassade för att utveckla elevens lärande. Dessa begrepp kan inte ses helt avskilda från 

varandra men inte heller som ett konstant tillstånd utan som en ständigt pågående och 

krävande process. 

   Ahlberg (2001) hävdar att en förutsättning för att möta alla elever i förskola/skola är 

pedagogernas didaktiska medvetenhet och kunskap om hur människor lär sig. En elevs 

lärande och delaktighet i skolan är ett komplext samspel som är beroende av olika aspekter 

allt ifrån samhälls och organisations-, demokrati och likvärdighets-, sociokulturella, 

kommunikativa och språkliga, socioemotionella, kognitiva och perceptuella, fysiska och 

didaktiska aspekter. Har man en helhetssyn på barnet/eleven och försöker förstå eventuella 

skolsvårigheter utifrån denna syn kan man hjälpa individen på bästa sätt. Författaren nämner 

det kommunikativa relationsinriktade perspektivet och beskriver att det har sina rötter i 

skolans vardagliga verksamhet och tar sin utgångspunkt i att studera kommunikation och 

meningsskapande i olika sammanhang och på olika nivåer i skolans verksamhet. Syftet är att 

beskriva hur olika språkliga och sociala sammanhang formas och hur dessa är sammanflätade 

och samspelar i en ömsesidig påverkan. Intresset ligger i att ta reda på hur elevernas olikheter 

hanteras i undervisningen. Grundtanken är att en svårighet uppstår i mötet mellan individ och 

miljö. Det är samspelet i skolans organisation och verksamhet och den enskilde eleven som 

står i fokus.  

   Tideman (2000) ger begreppet handikappad betydelsen att en individ har en 

funktionsnedsättning varigenom dennes situation försvåras. Den enskilde är ur detta 

perspektiv avvikande från det normala och handikappet syftar till olika attribut eller 

egenskaper hos enskilda personer. Det miljörelaterade handikappbegreppet förklarar att 

omgivningen, miljön och kulturen bestämmer om en person är handikappad eller ej. Ur denna 

synvinkel blir en person handikappad i en viss miljö eller i en social situation men inte i en 
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annan beroende på hur anpassad miljön är efter den personens funktionsnedsättning. Enligt 

denna definition uttrycker man sig med begreppet människor med funktionssnedsättning.  

   Heister Trygg och Andersson (2009) menar att det övergripande målet i den 

specialpedagogiska rollen för barn med AKK är att optimera kommunikation i vardagen. 

Författarna refererar till Persson (2001) då de skriver att det är vanligt att AKK enbart 

används i undervisningen. Arvidsson (2005) refererar i sin tur till von Tetzchner och Groove 

(2003) där hon skriver att en framgångsrik kommunikation får man om alla i klassen, lärare 

och kamrater, lär sig kommunikationssättet för den personen som använder AKK. Detta för 

att få en god och jämlik skolsituation och för att uppnå högsta möjliga grad av självständighet.  

Vidare menar författaren att AKK beskriver hur skolan på många olika sätt behöver ge olika 

individer tillgång till varierande alternativa kommunikationsvägar utifrån olika behov. För en 

person med kommunikationshandikapp innebär detta att skolan ska kunna bistå eleven med 

rikliga möjligheter till varierande uttryck, ge stöd för att klara en uppgift eller ha tillgång till 

anpassade metoder.  

   I Heister Trygg och Andersson (2009) står det att en god samverkan mellan förskola – skola 

– fritids och habiliterande personal gynnar övergången till skolstarten. Det är vanligt att barn 

med kommunikationssvårigheter får specifika personella resurser som specialpedagogiskt 

stöd med inriktning mot kommunikation. En vanlig uppdelning är att specialpedagogen 

undervisar individen enskilt och att assistenten följer barnet i de övriga skolaktiviteterna och 

fungerar där som kommunikationsstöd. Resultatet blir då ofta att eleven får ett annorlunda 

schema än övriga klasskamrater, man tycker att den viktigaste undervisningen är den 

tillsammans med specialpedagogen vilket gör att eleven knappast kommer i kontakt med sina 

klasskamrater. Hur detta organiseras bör noga diskuteras, för att utveckla kommunikation bör 

eleven inte enbart sitta och arbeta med en vuxen. Stora insatser bör göras för att eleven ska 

kunna delta i klassens arbete och att där använda AKK. Ansvarig pedagog behöver involveras 

och ges utbildning och stöd, elevens kommunikationssätt behöver inkluderas i klassen och 

eleven behöver ges en möjlighet att besvara frågor och delta i socialt samspel.  

   Teamet för AKK kring en person kan bestå av brukare, familj och närstående, läkare, 

kurator, psykolog, tekniker, arbetsterapeut och yrkesrådgivare, logoped, specialpedagog och 

sjukgymnast. Det finns ett behov av samsyn mellan de olika yrkesgrupperna och ett 

helhetstänkande när det gäller att tillgodose alla delar av AKK. Specialpedagogens roll i detta 

AKK – team kan vara att delta i bedömning av den kommunikativa förmågan i vardagen. 

Detta görs ofta i samarbete med logoped. Specialpedagogen kan även delta i planering kring 

det stöd eller de insatser som görs för att utveckla kommunikation i lek och samspel. En 
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annan uppgift är att stödja familj och nätverk i vardagen så att barnet får möjlighet till att öka 

sin kommunikation. Vidare ska specialpedagogen utgöra den pedagogiska expertisen kring 

personen med kommunikationsnedsättning (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

    

2.8 Sammanfattning 

 

Det centrala begreppet i vår studie är AKK som beskrivs som alternativ och kompletterande 

kommunikation vilket ersätter och/eller kompletterar bristande tal/språk i kommunikationen 

mellan människor. AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller 

komplettera det som brister i kommunikationen. BRO är en förkortning för Brukare, Redskap 

och Omgivning. AKK finns hos personer i olika grupper med funktionshinder som t.ex. 

utvecklingsstörning, grav tal– och språkstörning, motorisk funktionsnedsättning och autism.  

   I studiens nämnda styrdokument kan man läsa att staterna ska främja inlärningen av 

alternativa och kompletterande sätt, medel och format för att kommunicera. Vidare ska 

pedagoger sträva mot att varje barn förstår symboler och hur man kan använda dem i 

kommunikation samt ge barnet stöd i sin språk – och kommunikationsutveckling. Det går 

också att läsa i styrdokumenten att det ska erbjudas ett kontinuerligt stöd för de barn som 

behöver det och att teknologi vid behov kan användas för att stimulera kommunikationen. 

   Kommunikation är en förutsättning för språk men kommunikation kan också ske utan språk 

och tal. Många personer med språk och talsvårigheter kan ha en fungerande kommunikation 

med omgivningen. För att barnet ska börja kommunicera krävs en samspelspartner som 

uppmuntrar, är lyhörd och ger stöd. Mottagaren och omgivande miljö blir därför mycket 

viktig för hur budskapet tolkas och om vi uppmärksammar försök till kommunikation. 

Omgivningen har stor betydelse för om brukaren får chansen att utveckla goda 

kommunikativa förmågor.  

   Kommunikation kan vara av verbalt eller icke – verbalt slag, avsiktlig och icke avsiktlig. 

Många människor har av en eller annan anledning svårt att kommunicera med tal och behöver 

därför AKK. AKK kan delas in i två grupper där den första är manuella/icke 

hjälpmedelsberoende och där endast den egna kroppen eller händerna används. Hit räknas 

naturliga reaktioner, signaler, gester och tecken där tecken är det mest använda 

kommunikationssättet. Den andra gruppen är grafisk/hjälpmedelsberoende där någon form av 

hjälpmedel som föremål, fotografier, bilder eller symboler behövs.  



 34 

   Ibland behövs hjälpmedel vid AKK och dessa kan vara lågteknologiska vilket innebär att de 

är enkelt utformade, eller högteknologiska som karaktäriseras av att de baseras på datorteknik 

och elektronik.  

   Hur vi ser på barns olikheter och hur vi hanterar detta beror på vilket perspektiv vi har på 

specialpedagogiken. Det dominerande synsättet är att tillskriva individen brister genom att 

ringa in egenskaper eller förmågor som på något sätt är problematiska. Specialpedagogiken 

går därmed ut på att kompensera individen utifrån de brister som uppvisas. Synsättet både 

kritiseras och utmanas av andra perspektiv. Där tar man upp vilken betydelse en anpassad 

miljö har och hur en individ klarar sig i olika sammanhang.  

   Den specialpedagogiska rollen utifrån vårt syfte är att optimera kommunikation i vardagen 

för barn med AKK. Hur verksamheterna som barnen befinner sig organiseras och vilken 

samsyn man har mellan olika professioner är viktiga bitar att utveckla med specialpedagogisk 

expertis. 
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3 TEORI 

 

Vi har valt två teorier som kan kopplas till studiens syfte att undersöka vad AKK är och hur 

det används av specialpedagoger i pedagogiska verksamheter, 0-12 år. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell är användbar för att analysera hur olika omgivande miljöer 

påverkar barnets liv och välbefinnande. Den kan också förklara vad som är betydelsefullt och 

vad som möjliggör eller hindrar kommunikation genom att både sociala och fysiska 

förklaringar vägs in. BRO – modellen är en förklaring över kommunikationskedjans innehåll 

och visar på att kommunikation med AKK har både likheter och skillnader med normalt 

fungerande kommunikation. 

 

3.1 Utvecklingsekologisk modell 

 

Gunnarsson (2009) poängterar att barns utveckling och lärande är beroende av den verklighet 

de lever i och de skapar själva sin verklighet i samspel med den omgivande miljön. I 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell finns inte bara barnets närmiljö med utan hela 

det sammanhang barnet lever i tas upp för att förstå barns lärande och utveckling. För att få 

förståelse för barns utveckling och lärande är det nödvändigt att se till den ömsesidiga 

anpassningen mellan det aktivt utvecklande barnet och de förhållanden i miljön som ständigt 

förändras runt barnet.  

   Den utvecklingsekologiska modellen består av fyra strukturer som ömsesidigt är beroende 

av varandra menar Gunnarsson (2009). De fyra strukturerna har fått namnen mikro-, meso-, 

exo- och makrosystem. Mikrosystemet är strukturer av aktiviteter, roller och relationer som 

barnet upplever i ett visst sammanhang som t.ex. i hemmet, skolan, fritidshemmet eller 

kamratgruppen. Själva skolmiljön kan ses som en övergripande struktur som har byggts upp 

av olika mikrosystem. Rasterna är ett system, undervisningen ett annat, fritidshemmet ett 

tredje o.s.v. Varje pedagog eller lektionstimme innebär ett nytt system av aktivitet, roll och 

relationer. Nästa nivå i den utvecklingsekologiska modellen är mesosystemet som består av 

den ömsesidiga relationen mellan de mikrosystem som barnet är delaktig i. Utanför de 

mesosystem som barnet ingår i förekommer det faktorer som har betydelse för deras 

utveckling d.v.s. exosystemet. Det kan vara kommunala beslut om skolan och dess 

organisation och resursfördelning, föräldrarnas arbetssituation m.m. Makrosystemet är den 
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yttersta strukturen i modellen och utgörs av värderingar och förhållanden som är kulturella, 

historiska, politiska och ideologiska. Läroplanen, den pedagogiska traditionen och styrningen 

av skolan är sådana här förhållanden som påverkar i det yttre systemet. I bild 3.1 illustreras de 

olika strukturerna i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

 

                  

 Figur 3.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Gunnarsson, 2009, s. 16. 

 

3.2 BRO – modellen 

 

AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommunikationen mellan 

människor. AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller komplettera det 

bristande talet/språket i kommunikationen mellan människor. AKK innefattar B (brukare) – R 

(redskap) – O (omgivning). Brukaren är den person, barn eller vuxen, som har ett 

kommunikationshandikapp och som behöver AKK. Redskapen är de hjälpmedel som 

brukaren behöver för att kunna uttrycka sig på ett tillfredsställande sätt. Omgivningen är de 

personer som finns runt brukaren i den vardagliga miljön. (Heister Trygg, Holck & Sigurd 

Pilesjö, 2001;  Andersson, 2010a). 

   Kommunikation kan enkelt beskrivas enligt Heister Trygg och Andersson (2009) med att en 

sändare formar ett budskap som formas i tal och/eller icke verbal kommunikation. En 

mottagare nås av budskapet, reagerar på det och skickar svar tillbaka till sändaren som nu 

blivit mottagare. I kommunikationen med AKK är sändaren en person med bristande 

kommunikationsförmåga. Kommunikationen sker på ett annat sätt med tanke på att personen 

besitter andra färdigheter, erfarenheter och strategier. Avsikten med personens meddelande 
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kan därför skymmas. Formen på kommunikationen är också annorlunda, överföringen av 

meddelandet kan gå långsammare än vanligt, sändaren och mottagaren använder ofta olika 

språk och för överföringen används ibland hjälpmedel. Avsikten med meddelandet kan mot 

denna bakgrund ibland misstolkas. Effekten på meddelandet blir då inte det som var 

meningen eller det önskade och återkopplingen kan därför bli förvirrande. Bild 3.2 visar 

BRO-modellen som är en kommunikationskedja vid AKK. 

 

 
 

Figur 3.2 Kommunikationskedjan vid AKK – en BRO-modell. Heister Trygg och Andersson, 

2009, s. 12. 
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4 METOD 

 

4.1 Metodöverväganden och val av metod 

 

Rossman och Rallis (2003) skriver att den kvalitativa forskningen söker svar på frågorna i 

verkligheten. Man använder många metoder för att samla in data exempelvis genom enkäter, 

att läsa dokument, göra observationer och intervjuer. 

   Bell (2006) menar att det är svårare att konstruera en bra enkät än man normalt kan 

föreställa sig. Det är synnerligen svårt att formulera frågor till en enkät och författaren 

rekommenderar att man har en god språkkänsla vid utformningen av frågorna. Det krävs 

normalt flera olika stadier i frågeformuleringarna för att få fram tillräckligt precisa frågor. 

Redan under inledningsfasen måste man fundera över formuleringar och hur analysen av 

svaren ska gå till. Oavsett hur liten undersökningen är ska man sträva efter att få ett så 

representativt urval som möjligt. Denscombe (2009) anser att denna metod lämpar sig om det 

används ett stort antal respondenter på många olika platser och när det som efterfrågas är 

okomplicerad information. Författaren nämner också att metoden lämpar sig om tiden tillåter 

fördröjningar och när omkostnader för t.ex. tryckning och utskick tillåts. Bell (2006) nämner 

att om borfallet blir för stort kan det bli skeva resultat, därför handlar det om att motivera 

personerna att besvara och skicka in enkäten. Enkäter ska innehålla en noggrann precisering 

av frågor och svarsalternativen kan vara antingen öppna eller bundna (Rosenqvist, 2009). I 

vår studie valde vi bort enkäter då urvalet var alldeles för litet för att få fram ett tillförlitligt 

svar. Denscombe (2009) nämner att tiden är en förutsättning för genomförandet av 

enkätstudier, därför var detta ännu en anledning till att vi valde bort denna metod.  

   Deltagande observationer enligt May (2001) handlar om att deltaga och engagera sig i en 

social miljö, uppleva den, förstå och förklara den. Bell (2006) menar att deltagande 

observation är tidskrävande och valet faller därför oftast bort vid ett mindre projekt. Då vi inte 

skulle uppleva, förstå eller förklara sociala miljöer samt den tidskrävande aspekten vid 

deltagande observation gjorde att denna metod föll bort.   

   May (2001) tar upp att dokumentforskning kan ske på två olika sätt, dels som ett 

studieobjekt i sig och dels som en grund för fortsatt kartläggning och forskning. Denscombe 

(2009) nämner att fördelarna med forskning baserad på dokument är att dessa innehåller stora 

mängder information och det är ganska lätt att få tillgång till dem. Dokumenten är oftast 



 40 

varaktiga och kan också kontrolleras av andra.  Nackdelarna är trovärdigheten där forskaren 

måste göra en bedömning av källan, dokument på internet kräver en särskild granskning då 

innehållet kan vara av dålig kvalité och föråldrad. Dokumenten som används kan ha 

producerats i annat syfte än forskarens och fakta kan ha tolkats subjektivt av upphovsmannen. 

Vi valde bort dokumentforskning eftersom den mängd information om AKK som finns skulle 

ta alldeles för lång tid att granska och skulle inte hinnas med inom ramen för vår studie.  

   Enligt Bell (2006) är den stora fördelen med intervjuer flexibiliteten. En skicklig intervjuare 

följer upp idéer, undersöker svaren och går in på motiv och känslor vilket inte är möjligt vid 

enkäter. Hur den intervjuade svarar med tonfall, mimik och pauser kan ge information som 

det skriftliga svaret inte ger. Nackdelarna är att intervjuer kräver tid, därför finns det vid 

kortare projekt bara utrymme för ett fåtal intervjuer. Det är också en mycket subjektiv metod 

där det finns risk för stora skevheter och svårighet i att analysera svaren. Denscombe (2009) 

anser att intervjuer lämpar sig om forskaren vill få insikt i människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter då dessa behöver utforskas på djupet och i detalj i stället för med 

enstaka ord. Vidare kan intervjuer få svar på känsliga och personliga frågor. Genom 

hänsynsfullhet kan deltagarna uppmuntras till att diskutera personliga frågor på ett ärligt och 

öppet sätt. Då det gäller att få fram särskild information som nyckelpersoner ute på fältet 

besitter är det motiverat med intervjuer under förutsättning att de är beredda på och kunniga 

att ge den information som andra saknar. 

   May (2001) och Denscombe (2009) poängterar att det finns olika sätt att genomföra en 

intervju på såsom strukturerad, semistrukturerad, ostrukturerad och gruppintervju. Vid en 

strukturerad intervju har forskaren en mycket stark kontroll över frågorna och 

svarsalternativen som består av ett frågeformulär med fasta svarsalternativ. En 

semistrukturerad intervju är enligt Rosenqvist (2009) ett mellanting mellan en strukturerad 

och en ostrukturerad intervju. May (2001) och Denscombe (2009) menar att frågorna i en 

semistrukturerad intervju är specificerade och man kan fördjupa, förtydliga och utveckla 

svaren genom en dialog. Ostrukturerad intervju har en öppen karaktär där det är möjligt för 

den intervjuade att besvara frågorna utifrån sin egen referensram. Denscombe (2009) menar 

att semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer har den likheten att de är villiga att låta de 

intervjuade att använda egna ord och utveckla sina tankar. Vid gruppintervjuer är det möjligt 

för forskaren att fokusera på dynamiken och normerna som finns inom gruppen i förhållande 

till det studerade ämnet (May, 2001). Nackdelen är enligt Denscombe (2009) att 

gruppintervjuerna begränsar antal synpunkter och åsikter. 
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   Då vårt syfte var att undersöka vad AKK är och hur det används av specialpedagoger i 

pedagogiska verksamheter 0-12 år föll det sig naturligt att välja intervjuer som metod. 

Fördelarna med intervjuer övervägde nackdelarna vilka kan vara det tidskrävande arbetet med 

många intervjuer samt att det är en subjektiv metod där det finns risker för stora skevheter och 

svårighet i att analysera svaren. 

   Vi valde semistrukturerade intervjuer där de intervjuade kunde få möjligheten att förtydliga, 

fördjupa och utveckla sina svar och tankar med egna ord genom en dialog. Precis som 

Denscombe (2009) påpekar lämpar sig intervjuer då forskaren vill få insikt i människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det är också en lämplig metod då det gäller 

att få fram särskild information från nyckelpersoner ute på fältet. Vi har valt att ha en 

fenomenologisk ansats som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att försöka få en 

förståelse för hur och vad människor gör. Fokus läggs på medvetandet och livsvärlden och har 

en öppenhet för intervjupersonernas erfarenhet. En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker 

förståelse inom olika teman från verkligheten och ur intervjupersonens eget perspektiv. Detta 

stämde överens med vårt syfte att undersöka hur specialpedagoger använder sig av AKK i 

pedagogiska verksamheter. 

 

4.2 Pilotstudie 

 

Vi valde dels att göra en provintervju med en specialpedagog som jobbar inom särskolan på 

gymnasiet för att se om intervjufrågorna gav de svar vi ville få ut d.v.s. om frågorna var 

relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Provintervjun såg vi också som ett lärtillfälle 

för att öva på intervjutekniken. Dels valde vi att skicka intervjufrågorna till en annan 

specialpedagog som skulle svara på frågorna via e-post för att undersöka hur frågorna 

uppfattades när vi inte kunde utveckla och förklara frågorna. Provintervjun och e-postandet av 

frågorna gjorde att vi utökade intervjun med några frågor och förtydligade någon fråga för att 

bli nöjda. Efter detta kände vi oss trygga för att gå ut och intervjua specialpedagogerna i vår 

studie. 
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4.3 Undersökningsgrupp 

 

För att få tag i specialpedagoger som jobbar med AKK ringde vi till en logoped som arbetar 

som resurs för hela kommunens förskolor och grundskolor. Personen gav oss fyra namn på 

specialpedagoger som använder AKK. Dessa fyra specialpedagoger ringde vi upp och 

förklarade vårt ärende, d.v.s. att vi skriver en uppsats och undrar om de vill bli intervjuade om 

hur de arbetar med AKK. De fyra specialpedagoger som vi fick genom logopeden tackade ja 

till att vara med. Vår ambition var att hitta fler specialpedagoger som jobbar med AKK så vi 

gick in på kommunens hemsida och vidare till grundskolornas och förskolornas hemsidor för 

att hitta specialpedagoger. Vi ringde vidare till åtta specialpedagoger och utav dem var det 

endast en som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Anledningarna till att inte vilja 

ställa upp på intervju var för några att de inte visste vad AKK är och några ansåg att de inte 

hade någon kunskap inom AKK-området som vi kunde använda. Detta gjorde att vi fick ihop 

totalt fem intervjupersoner, som är verksamma inom samma kommun, till vår studie. När de 

hade tackat ja till att vara med i studien skickade vi intervjufrågorna (se bilaga 1) via e-post 

till dem så att de kunde förbereda sig innan intervjun.  

   Intervjuperson 1: Grundutbildning som förskollärare och montessorilärare och varit utbildad 

specialpedagog i tre år. Jobbar hela sin arbetstid med en elev som går i grundskolans lägre 

åldrar. Har arbetat med AKK i två och ett halvt år. 

   Intervjuperson 2: Grundutbildning som förskollärare och har läst vidare till 

teckenspråkslärare och läst grav språkstörning ur ett specialpedagogiskt synsätt. Jobbar sedan 

2001 dels i ett språkspår med AKK från förskolan upp till grundskolans åk 5 och dels som 

språk- och kommunikationshandledare för hela kommunen. Har använt tecken som AKK 

sedan 1989.  

   Intervjuperson 3: Grundutbildning som fritidspedagog och förskollärare samt enstaka kurser 

som vidare utbildning. Har varit specialpedagog i tio till elva år. Jobbar med elever i 

grundskolans lägre åldrar, F-klass till åk 5. Har jobbat lite till och från med AKK, det är 

behoven hos eleverna som styr.  

   Intervjuperson 4: Grundutbildning som fritidspedagog och har läst vidare till 

grundskollärare åk 1-5. Har varit utbildad specialpedagog i fem år och det är under dessa år 

som personen jobbat mer medvetet med AKK än tidigare. Innan dess har personen jobbat i tre 

år med barn, mellan sex till tio år, med större funktionshinder i mindre grupp. Jobbar mot 

förskolan upp till åk fem i grundskolan. 
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   Intervjuperson 5: Grundutbildning som förskollärare med fördjupning i specialpedagogik 

och har varit utbildad specialpedagog i två år. Började jobba med AKK vid 19 års ålder då 

han/hon var personlig assistent åt en brukare med Downs Syndrom så man kan säga att 

han/hon alltid jobbat med AKK men har inte alltid varit medveten om att det är just AKK. 

Jobbar mot grundsärskolan och träningsskolan på fyra olika skolor, eleverna är mellan sex 

och sexton år. 

 

4.4 Genomförande 

 

Vi har valt att göra intervjuer med specialpedagoger i pedagogiska verksamheter 0 – 12 år. 

Anledningen till att vi valt specialpedagoger är att de troligtvis har en uppfattning om hur 

verksamheterna i helhet jobbar med AKK och vilken roll de själva har som specialpedagoger i 

detta arbete. Att vi valt specialpedagoger i 0 – 12 år beror på att vi tror att det är i de lägre 

åldrarna som man upptäcker om ett barn behöver AKK. Denna ålderskategori stämmer också 

väl överens med vår grundutbildning som fritidspedagoger. Vi förutsätter att om eleverna är 

äldre borde AKK redan vara etablerat. 

   Vi genomförde intervjuerna på respektive specialpedagogs arbetsplats. Vid tre intervjuer 

deltog vi båda och vid två intervjuer deltog en av oss och varje intervju tog ca 45 minuter. Vi 

valde att bandinspela alla intervjuerna, vilket alla fem intervjupersoner samtyckte till. 

Bjørndal (2005) menar att det är viktigt att fundera över om situationen blir konstlad om 

utrustningen stör samtalet. Vi använde en bandspelare vid tre intervjuer och en telefon med 

inspelningsfunktion vid två intervjuer. Både bandspelaren och telefonen är av mindre format 

och placerades på bordet mellan oss och intervjupersonerna. Vi upplevde att utrustningen inte 

störde eller påverkade intervjuerna. Bjørndal (2005) poängterar att det är viktigt att klargöra 

syftet för bandinspelningen och vad som kommer att ske med bandet. Vi klargjorde för 

intervjupersonerna att inspelningen skedde för att vi i lugn och ro skulle kunna analysera och 

bearbeta intervjuerna, som används i vår studie. Bandinspelningarna kommer att raderas när 

vår studie är klar. I samtliga intervjuer har vi använt oss av samma frågor. Dock har vi inte 

ställt frågorna i samma ordning till alla. Intervjuerna liknade mer samtal som handlade om 

AKK men vi såg till att vi hade fått svar på alla frågorna innan intervjuerna var över. 
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4.5 Bearbetning 

 

Efter intervjuerna lyssnade vi igenom inspelningarna och sorterade in specialpedagogernas 

svar under respektive fråga i vår intervjuguide. För att avidentifiera intervjupersonerna fick de 

ett nummer mellan ett och fem. När alla intervjuerna var utskrivna valde vi rubriker som 

stämmer överens med vårt syfte och våra problemformuleringar. Under dessa rubriker 

sammanfattade vi intervjusvaren från samtliga intervjuer och tog ut citat som vi tyckte var 

viktiga att lyfta fram. När man sammanfattar intervjusvaren till kortare formuleringar heter 

det meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (2009). Innebörden av det sagda är 

detsamma fastän man gör det med några få ord i stället för att behålla intervjupersonernas 

långa uttalanden. Vi har redovisat resultatet från intervjuerna efter våra problemformuleringar 

i syftet. Med hjälp av denna bearbetning har vi sedan analyserat svaren genom att hitta 

likheter och skillnader, om det finns några speciella och/eller förvånande svar och anledningar 

till att de svarade som de gjorde. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

Melén Fäldt (2010) berättar att för att mäta kvaliteten i ett arbete tittar man på validiteten och 

reliabiliteten. Validitet innebär om studien undersöker det vi avser att undersöka och om vi 

har samlat in relevant datamaterial. Reliabilitet innebär att man bl.a. tittar efter rimlighet och 

reproducerbarhet. Med rimlighet menas om det går att få fram samma resultat igen och om 

resultaten tagits fram på ett tillförlitligt sätt. Reproducerbarhet handlar om någon annan skulle 

komma fram till samma resultat och om mätningen påverkas av tiden. 

   För att uppnå en hög validitet i vår studie har vi utgått från vårt syfte och samlat in 

datamaterial på de sätt som vi ansett lämpliga. Detta har gett oss en bra grund för att sedan 

konstruera intervjufrågor till specialpedagoger för att få reda på när man använder AKK och 

vilken den specialpedagogiska rollen är. Vi har också testat våra frågor på två olika sätt på två 

olika specialpedagoger. Den ena specialpedagogen fick frågorna via e-post för att se hur hon 

uppfattade frågorna utan att vi kunde förklara och fördjupa frågorna, den andra 

specialpedagogen deltog i en provintervju. Detta gjorde att vi fick möjlighet att se om våra 

frågor undersökte det vi ville undersöka och om vi fick in relevant datamaterial. 
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Intervjufrågorna i denna studie har besvarats på ett likartat sätt vilket innebär att frågorna har 

uppfattats likadant. 

  Reliabiliteten i vår studie beror på rimlighet och reproducerbarhet. När det gäller rimligheten 

har vi medvetet använt oss av de specialpedagoger som vi vet använder AKK och skulle man 

intervjua dessa igen skulle man få fram samma resultat. Reproducerbarheten, om någon annan 

skulle komma fram till samma resultat under liknande omständigheter, anser vi sannolik. Om 

man använder våra intervjufrågor skulle de ha svarat på liknande sätt oberoende av vem som 

ställde frågorna. Det som påverkar svaren på frågorna är barnen eller eleverna som 

specialpedagogerna jobbar med. Eftersom barnen och/eller eleverna ständigt utvecklas och de 

efterhand slutar och nya tillkommer år efter år är inte resultatet generaliserbart. För att få en 

bredare uppfattning om hur specialpedagoger jobbar med AKK kunde vi ha intervjuat fler 

specialpedagoger men tiden vi hade att disponera på studien begränsade oss. Vi tror att fler 

specialpedagoger använder AKK men inte är medvetna om det och inte har kunskap om vad 

detta begrepp innebär. 

 

4.7 Etik   

 

All samhällsvetenskaplig forskning ska vara etisk. När det gäller datainsamling, 

analysprocesser och publicering av resultat förväntas det att forskningen har respekterat 

deltagarnas rättigheter och värdighet, undvikit att deltagarna lidit skada genom sin medverkan 

samt att forskaren har arbetat på ett ärligt sätt och som respekterat deltagarnas integritet 

(Denscombe, 2009). 

   Denna studie har följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar vid humanistisk- och samhällsvetenskapligforskning. Principerna har som 

syfte att ge normer åt förhållandet mellan forskare och deltagare i undersökningen om 

problem skulle uppstå samt ge ledning åt forskaren vid projektplaneringen. Syftet är också att 

ge underlag för forskarens egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande. 

   I Vetenskapsrådets rekommendationer (2002) står det att individskyddet är den självklara 

och grundläggande utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Utöver detta 

individskydd finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen, informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denscombe (2009) menar att 

principerna bygger på att forskaren inte har någon särskild ställning i samhället som ger de 

rätt att driva sina intressen på bekostnad av den som studeras. I vår lagstiftning är 
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allmänhetens skydd mot en samvetslös insamling och användning av data inskrivet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att forskaren ska informera deltagarna om 

studiens syfte. Uppgiftslämnare och deltagare ska bli informerade om deras uppgift i projektet 

samt vilka villkor som gäller för detta. Forskaren bör också informera om att deltagandet är 

frivilligt och att medverkan när som helst kan avbrytas. Den andra principen som är 

samtyckekravet står för att deltagarna i studien ska själva kunna bestämma över sin 

medverkan. Om studien kräver aktiva insatser från deltagarna är det speciellt viktigt att 

samtycke har getts. När det gäller omyndiga personer bör särskild försiktighet tas. 

Konfidentialitetskravet betyder att information och uppgifter om deltagarna ska hållas 

anonyma. Förvaringen av dessa uppgifter måste ske på sådant sätt att inte obehöriga får 

tillgång till dem. Den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, innebär att den information 

och de uppgifter som samlats in endast får användas i den aktuella studien.  
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5 RESULTAT 

 

5.1 Resultat av intervjuerna 

 

Vad är AKK och vad vet specialpedagoger om AKK? 

Alla intervjupersoner är mer eller mindre insatta med att AKK handlar om alternativ och 

kompletterande kommunikation. Intervjuperson 1 förklarar AKK att man kompletterar med 

olika saker för att underlätta kommunikationen och det kan vara väldigt många olika saker, 

t.ex. tecken, bilder, kroppsspråk och att man pekar på saker. AKK är enligt intervjuperson 2: 

kompletterande kommunikation när man på ett eller annat sätt inte kan få igång den verbala 

kommunikationen så finns det olika sorter av alternativ kommunikation. Framför allt är det ju 

TAKK som man har med tecken och GAKK som man har med bilder (person 2). 

 

Intervjuperson 4 berättar att AKK handlar mycket om alternativa kommunikationsmedel för 

de barnen som har större funktionshinder. Vidare säger han/hon: 

större funktionshinder kanske man inte alltid ska säga, utan det är ju så att miljön kan ge mig 

funktionshinder. I den ena miljön blir jag funktionshindrad och i andra miljöer är jag inte 

funktionshindrad (person 4). 

 

Bilder och tecken är olika former av AKK. Intervjuperson 5 menar att AKK kan vara allt bara 

du ser och uppfattar det, vilket du måste vara duktig på att söka efter. Om du jobbar på tidig 

kommunikation så ligger ansvaret hos dig att fånga upp det. AKK kan vara TAKK, GAKK, 

saker, gester, att någon pustar, mimik, rörelser med kroppen och bilder. En av 

intervjupersonerna, 3, använder inte själva begreppet AKK men kopplar det främst till bilder 

och bildstöd. Om man inte sätter in AKK i ett sammanhang vet inte person 3 vad det är, fast 

anser sig vara medveten om metoderna. Under intervjun med person 3 diskuterade vi vad 

AKK är och gav personen förslag på vad det kunde vara vilket även förklarades via telefon 

vid tillfrågning om deltagande i intervju. 

 

Vilka olika AKK finns det? 

Alla intervjupersoner använder bilder som AKK och alla utom en, intervjuperson 3, använder 

tecken som AKK. Person 1, 2 och 5 använder sig av kroppsspråket som ett AKK-sätt. Annars 

är det bara ett fåtal som säger sig använda föremål och foto som ett AKK.  

   Datorn med olika typer av datorprogram, olika typer av tangentbord och pekskärm är det 

AKK-hjälpmedel som intervjupersonerna 1, 2, 4 och 5 använder. Andra AKK-hjälpmedel 
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som används av enstaka intervjupersoner är kommunikationskarta, samtalsapparat och 

almanacka med färgkoder för dagarna. Intervjuperson 3 anser att de inte använder något AKK 

- hjälpmedel. 

 

När använder man AKK? 

AKK använder man i många olika situationer menar intervjupersonerna. Du använder AKK i 

alla situationer och var som helst t.ex. i klassrummet, i korridoren, på rasterna och på toa. Det 

används i undervisningssituationer, som stöd i undervisningen och vid genomgångar. 

Används också på scheman för att skapa struktur, för att förtydliga budskapet till eleven och 

för att eleven ska få en förståelse och synlighet i sin vardag och i sin begreppsuppfattning. I 

kommunikationen och samspelet används AKK till/från brukaren och hans/hennes omgivning 

i förskolan eller skolan som t.ex. kompisar, pedagoger och specialpedagoger. Barnen och/eller 

eleverna använder AKK när de inte har eller får någon förståelse från sin omgivning för det 

de vill uttrycka. Vad det gäller TAKK används det även som ett led i talutvecklingen. 

   Intervjupersonerna fick också svara på vem som tar initiativ till kommunikation. 

Intervjuperson 2 ansåg att: 

initiativ till kommunikation tar ju alla på ett eller annat sätt. Innan man har lärt barnen tecken har 

de haft annan kommunikation. Man skapar egna tecken, har jobbat med kroppsspråket, man 

använder ljud på olika sätt (person 2). 

 

Intervjupersonerna 1 och 4 menade precis som person 2 att både eleven och personalen tog 

initiativ till kommunikation. Vad det gäller intervjuperson 5 ansåg hon att initiativ till 

kommunikation beror på vilken kommunikationsnivå eleven befinner sig på. Är eleven på en 

tidig utvecklingsnivå och inte tar initiativ till kommunikation måste personalen locka fram 

lusten och känslan för kommunikation. Intervjuperson 3 har ingen elev som använder AKK 

för att ta initiativ till kommunikation utan eleverna använder sitt talade språk. 

   När det gäller samarbetet med föräldrarna tar de intervjuade upp att det inte alltid fungerar 

fullt ut. En del föräldrar är intresserade och har förutsättningar för att ta till sig det som 

erbjuds. Person 5 säger: 

Jag tror att vissa föräldrar fortfarande kan befinna sig i den stora sorgen och att de gärna skulle 

vilja samarbeta men helst vill de att skolan trollar med knäna och fixar allt på en gång (person 

5). 

 

Person 4 menar att det är viktigt att ha med föräldrarna på spåret när man inför AKK så att de 

är med på det och tränar hemma.   
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   En brukare har oftast ett team bestående av många olika professioner runt sig enligt 

intervjupersonerna. Framför allt nämns habiliteringspersonalen, logopeder och 

specialpedagoger i olika verksamheter som BVC, skola och hörselvården. Person 1 berättar 

om en sammanställning på över 25 personer som arbetar runt barnet. Det uppstår ofta 

svårigheter då det är vattentäta skott mellan landsting och kommun. Även person 4 pratar om 

riskerna med de olika hjälpkontakterna, framför allt brister det i kommunikationen mellan de 

som jobbar konsultativt och de som jobbar direkt med barnen. I den konsultativa rollen blir 

det många anonyma kontakter. 

 

Vilken är den specialpedagogiska rollen? 

När det gäller den specialpedagogiska rollen innehåller den en mängd varierande 

arbetsuppgifter enligt de intervjuade.  Alla de intervjuade berättar att de använder sig av 

någon form av kartläggning och observationer av språk och kommunikation hos barnen.  

Person 4 menar att kartläggningen görs på individnivå där man kollar upp vad som fungerar 

och vad som inte fungerar för barnet, på gruppnivå samt vad det är i organisationen som 

skulle kunna ändras för att det ska fungera för barnet. Person 4 uttrycker att det är viktigt att 

jobba på alla nivåerna. Kartläggningen gör att man laborerar sig fram med alternativa 

lösningar som t.ex. tecken.  

   Vid bedömning av AKK tycker de intervjuade att de i sin yrkesroll utför olika typer av 

bedömningar när det gäller kommunikation. Det gäller framför allt att ta fram alternativa 

metoder till inlärningssituationerna så som bilder, inläst material och dataprogram. Person 2 

säger dock: 

utredning, det görs alltid av logoped om det är en försening eller grav språkstörning eller hur den 

språkliga utvecklingen ser ut. Sen är det alltid så att man i samråd med logoped rekommenderar 

olika hjälpmedel om man vill förstärka med bilder eller tecken (person 2). 

 

Enligt person 1, 3 och 4 arbetar de både med enskilda elever och med gruppen. Tanken med 

att först jobba med en till en undervisning är för att barnet sedan ska våga i den stora gruppen 

enligt person 4. Person 3 tycker det är viktigt att hitta många inlärningskanaler att jobba med 

som bl.a. drama, teater och sång. 

   Det specialpedagogiska handledledningsuppdraget pratar person 2, 3 och 4 om på olika sätt. 

Person 2 håller i fortbildning av TAKK en gång i veckan för pedagoger och en gång per 

termin för föräldrar. Person 3 handleder pedagoger som jobbar med svenska tvåelever där 

han/hon rekommenderar och tar fram olika material och visar på olika sätt att arbeta. Person 4 

berättar att man så mycket som möjligt försöker stötta personalen i att hitta material och bilder 
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som stöd som är bra för alla barn. Han/hon anser vidare att den viktigaste grundpelaren i det 

specialpedagogiska uppdraget är den kontinuerliga kontakten med barnen där det fysiska 

mötet med människorna som behöver hjälpen blir av. 

   Både person 1 och person 2 anser att jobbet går ut på att hålla sig uppdaterad om vad som 

finns och vad som kommer, att ta till sig det nya och sätta sig in i och utforska det samt kolla 

upp om det går att använda i verksamheten.  Det gäller sedan att få personalen med på det och 

ge dem chansen att prova ett tag. Person 1 uttrycker att det inte finns någon som kommer och 

erbjuder hjälpmedel. Han/hon måste själv söka den kunskapen vilket uttrycks vara svårt för en 

nybörjare på området. Person 1 provar därför på många olika AKK–sätt som dyker upp eller 

presenteras.  

   Person 3 talar om att ett specialpedagogiskt uppdrag för barn med 

kommunikationshandikapp kan vara att han/hon kan hjälpa till att läsa högt och vara 

sekreterare ibland vid prov. Ett annat uppdrag är att ta fram inläst material eller att se till att 

det finns anteckningar från lektioner. Vidare pratar person 3 om att det specialpedagogiska 

uppdraget också går ut på att hitta och uppmuntra så många kanaler som möjligt att jobba med 

i skolans verksamhet så som bild, drama och musik.  

   Enligt person 5 blir man aldrig färdigutbildad specialpedagog, det finns ständigt något nytt 

och man får vara hungrig på allt. 

 

5.2 Sammanfattande analys av resultat 

 

Av intervjupersonernas svar kan vi se att det är person 3 som inte är riktigt insatt i vad AKK 

är, det är också denna person som inte var med i gruppen av personer som logopeden 

rekommenderade. Person 3 fick vi tag på genom rundringning och personen var den enda av 

åtta som tackade ja till att berätta om AKK, övriga ansåg sig inte ha kunskap inom området. 

Under intervjun förde vi en dialog tillsammans med person 3 kring begreppet AKK som då 

förtydligades. Vi antar därför att AKK inte är ett välkänt begrepp hos specialpedagoger i 

allmänhet utan bara hos dem som har barn med ett uttalat behov av AKK.   

   Det gemensamma AKK–sättet hos intervjupersonerna är bilder. Tecken som AKK används 

av alla utom en, person 3.    

   När det gäller bedömning av barns kommunikation och språk ingår det på olika sätt i det 

specialpedagogiska uppdraget enligt intervjupersonerna. Däremot berättar person 2 att det 

endast är logoped som får göra bedömning när det gäller språkstörning eller språklig 
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utveckling. Vi ställer oss frågande till om alla är medvetna om var skiljelinjen mellan olika 

professioners uppdrag går och när det bedöms när och om AKK ska sättas in. Person 1 söker 

och testar många och flera AKK–sätt samtidigt vilket vi under intervjun förstod inte var på 

inrådan av logoped. 

   Alla våra intervjupersoner säger att det professionella teamet kring en brukare är omfattande 

och många uttrycker ett behov av samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Vi kunde ana en 

frustration hos de intervjuade att det endast var punktinsatser som genomfördes för brukaren.   

   När det gäller samarbetet med föräldrarna är det ingen som har någon direkt inblick i om 

AKK används i hemmet. Person 4 tycker dock att det är viktigt att ha föräldrarna med när 

AKK införs. Vi får känslan av att de inblandade professionerna kring brukaren misslyckats 

med uppdraget att förmedla syftet och vitsen med AKK. Intervjupersonernas kunskap inom 

området når inte heller utanför den pedagogiska verksamheten samtidigt som vi upplever att 

de inte lägger någon vikt vid om hemmet eller den närmsta omgivningen använder AKK eller 

inte. 
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad AKK är och hur det används av 

specialpedagoger i pedagogiska verksamheter, 0-12 år. Utifrån studiens syfte har vi valt 

följande problemformuleringar: 

- Vad är AKK och vad vet specialpedagoger om AKK? 

- Vilka olika AKK finns det? 

- När använder man AKK? 

- Vilken är den specialpedagogiska rollen? 

   För att undersöka den specialpedagogiska rollen genomförde vi fem semistrukturerade 

intervjuer med specialpedagoger. Deras uppdrag riktade in sig på olika pedagogiska 

verksamheter. Vi anser att vi fått fram relevanta och för oss användbara resultat med denna 

metod.  

   Vi valde att förklara våra undersökningar med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell och BRO–modellen. Båda dessa teorier visar på att både individ och omgivning är 

viktiga för utvecklingen.  

   Våra resultat pekar på att AKK används på ett medvetet sätt av de specialpedagoger som har 

barn/elever med ett uttalat behov av AKK. Bilder är det AKK-sätt som alla intervjupersoner 

använder och datorn är det mest använda hjälpmedlet. Den specialpedagogiska rollen när det 

gäller AKK består av en viss bedömning av barns/elevers kommunikation och språk, 

handledning av andra pedagoger samt att hålla sig uppdaterad om vad som finns och vilka 

nyheter inom området som kommer. 

 

6.2 Diskussion av resultaten 

 

Vad är AKK och vad vet specialpedagoger om AKK? 

Brodin (2008) menar att kommunikation är en social process som bygger på ömsesidighet och 

gemenskap vilket uppstår i relationer mellan människor. Även Andersson (2010a) betonar att 

kommunikationen utvecklas i verkliga situationer och att kommunikationen är vägen till allt 

lärande. Vi anser att man i förskolan och skolan har en viktig uppgift när det handlar om att 
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etablera sociala relationer mellan kompisar och att dessa förhoppningsvis blir bestående. I 

läroplanerna (Skolverket, 2009a, 2009b) står det att arbetslaget ska ge barnet eller eleven stöd 

i sin språk- och kommunikationsutveckling. Vidare står det i Lpfö98 (Skolverket, 2009b) att 

man ska sträva mot att varje barn förstår symboler och hur man ska använda dem i 

kommunikationen. I Lpo94 (Skolverket, 2009a) står det om alternativa kommunikationssätt 

men då gäller det särskolan, vi hittar inget som gäller grundskolan. Vi tror inte att flertalet 

pedagoger som är verksamma i förskolor och skolor är medvetna om vad AKK är. Det är 

dock troligt att de använder sig av AKK i olika situationer men gör det omedvetna om att det 

är just AKK. Enligt Barnkonventionens (Unicef, 2008) artikel nummer 23 ska man fortbilda 

personal inom skolsystemet om användningen av lämpliga alternativa och kompletterande 

kommunikationssätt. Detta är inget som vi anser är förankrat hos pedagogerna ute på skolorna 

och det är inte heller något som det står om i deras läroplaner. Dock håller intervjuperson 2 i 

kompetensutveckling för personal och föräldrar i verksamheter där det finns ett uttalat behov 

av AKK. Av våra intervjuer är det de specialpedagoger som har barn/elever med ett uttalat 

behov av AKK som vet vad AKK är. Intervjuperson 3 berättar att han/hon inte vetat vad AKK 

är om det inte hade satts in i ett sammanhang, denna person har inte heller några barn/elever 

som har ett uttalat behov av AKK som ett kommunikationssätt. 

 

Vilka olika AKK finns det? 

Enligt flera författare (Heister Trygg, 2004; Heister Trygg & Andersson, 2009) är tecken som 

AKK det mest använda kommunikationssättet. Däremot visar våra resultat från intervjuer att 

bilder är det AKK-sätt som används mest av våra intervjupersoner. Vi tror att många 

pedagoger i förskolan och skolan använder bilder naturligt i undervisningssituationer för att 

stödja det talade språket och som schemabilder för att skapa struktur för barn/elever. Detta gör 

pedagogerna omedvetna om att det är ett AKK-sätt. Dock tror vi att användandet av 

kroppsspråket i form av naturliga reaktioner och som signaler är det mest vanliga 

kommunikationssättet. Detta stämmer väl överens med Heister Trygg (2008) som anser att 

naturliga reaktioner och signaler finns helt naturligt hos alla människor. Här gäller det dock 

enligt Heister Trygg och Andersson (2009) för omgivningen att vara observant och utveckla 

dessa icke-verbala uttryck så brukaren får bra förutsättningar för kommunikation. Att använda 

kroppsspråket som en del av kommunikationen anser vi att alla människor gör mer eller 

mindre medvetet. 

   AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller komplettera det bristande 

talet/språket i kommunikationen mellan människor beskriver några författare (Heister Trygg, 
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Holck & Sigurd Pilesjö, 2001; Andersson, 2010a). R:et i BRO står för redskap som innefattar 

de hjälpmedel som brukaren behöver för att kunna kommunicera. Dock menar Heister Trygg 

och Andersson (2009) att det är viktigt att man först bestämmer vilket AKK-sätt som passar 

brukaren och sedan ser om det finns ett behov av ett kommunikationshjälpmedel, redskap. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) skriver att teknologi vid behov kan 

användas för att stödja kommunikationen. Enligt Bergh och Bergsten (1998) kan det ta upp 

till flera år att lära sig ett AKK-sätt. Intervjuperson 1 provar många olika AKK–sätt eftersom 

han/hon uttrycker att ingen kommer och erbjuder hjälpmedel. Vi tycker att det borde bli rörigt 

för brukaren då brukaren är i startskedet att börja använda AKK. Detta anser vi gör det svårt 

för brukaren att veta på vilket sätt han/hon ska ta kontakt med sin omgivning. Eftersom det 

kan ta många år innan man lärt sig använda ett AKK-sätt tycker vi inte det inte så 

förvånansvärt att de specialpedagoger vi har intervjuat inte använder så mycket AKK–

hjälpmedel då de arbetar med barn/elever i de yngre åldrarna. Det kommunikationshjälpmedel 

de använder mest är datorn. Datorn och de högteknologiska hjälpmedlen utvecklas ständigt 

och vi tror att kommunikationskartorna kommer att ersättas av handdatorer eller att man har 

dem i mobilen. Dock kommer det fortsättningsvis att finnas brukare som är beroende av de 

lågteknologiska hjälpmedlena så det gäller att inte glömma bort de grundläggande 

hjälpmedlena. Heister Trygg och Andersson (2009) påpekar också att utvecklingen av 

kommunikationshjälpmedel ständigt går framåt så det gäller att hålla sig uppdaterad om vad 

som kommer ut på marknaden.  

 

När använder man AKK? 

BRO-modellen som beskrivs som de ”insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett 

bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor” (Heister Trygg, Holck & Sigurd 

Pilesjö, 2001, s. 1) står B:et för brukare, R:et för redskap och O:et för omgivningen. Det är 

viktigt att alla dessa tre komponenter samarbetar för att kommunikationen ska bli 

framgångsrik och alla delarna är lika viktiga. Då vi anser att omgivningen till stor del består 

av föräldrarna när det gäller barn mellan noll till tolv år är de en viktig del i deras barn 

användande av AKK. Många författare (Bergh & Bergsten, 1998; Carlberg Eriksson, 2009; 

Heister Trygg, 2004, 2005a; Heister Trygg & Andersson, 2009) poängterar att omgivningen 

måste vara delaktig om AKK ska bli framgångsrikt. Även Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell tar upp den viktiga betydelsen av omgivningen. Våra resultat 

från intervjuerna med specialpedagogerna visar att samarbetet med föräldrarna inte alltid 

fungerar fullt ut. En del föräldrar är intresserade och har förutsättningar för att ta till sig det 
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som erbjuds. En intervjuperson, 5, berättade att han/hon tror att vissa föräldrar fortfarande har 

sorg över det normala barnet som inte kom. Vi fick en känsla under de olika intervjuerna att 

specialpedagogerna inte riktigt visade någon ambition på att föräldrarna skulle vara aktiva i 

sitt barns AKK. Intervjupersonernas inställning till föräldramedverkan ställer vi oss kritiska 

till, vi anser att specialpedagogerna borde göra mer för att få gehör för betydelsen att använda 

AKK i så många olika situationer som möjligt. Vi tycker också att det är pedagogernas ansvar 

att förankra AKK i hemmet och det kanske är de som har mer och närmare kontakt med 

föräldrarna. Samtidigt tror vi inte alltid att kunskapen ute på förskolorna och skolorna är så 

stor när det gäller AKK och det gör det svårare att motivera föräldrarna att använda det 

hemma.  

   Sigurd Pilesjö (2008) anser att det är en mänsklig rättighet att få styra samtal genom att få 

välja samtalsämne och berätta det man vill t.ex. vad som hänt under dagen. På detta sätt kan 

brukaren då ta initiativ till kommunikation. Genom våra intervjuer berättar de flesta 

specialpedagoger att det både är eleven och personalen som tar initiativ till kommunikation. 

Intervjuperson 5 poängterar att det beror på vilken utvecklingsnivå brukaren befinner sig på 

men då är det viktigt att locka fram lusten och känslan för kommunikation. Som vi diskuterat 

tidigare så kan det ta upp till flera år att lära sig ett AKK-sätt enligt Bergh och Bergsten 

(1998). Därför tror vi att initiativet till kommunikation genom att använda ett AKK–sätt tar 

lång tid för brukaren att lära sig.  

 

Vilken är den specialpedagogiska rollen? 

Inställningen och synen på barns olikheter och hanteringen av denna styrs av vilket perspektiv 

som läggs på specialpedagogiken. Flera författare (Tideman m.fl., 2004; Nilholm, 2003;  Asp 

Onsjö, 2006) anser att det dominerande synsättet inom specialpedagogiken är individrelaterat. 

Det är individen som är bärare av problemet och detta synsätt lyser igenom i bl.a. upprättandet 

av åtgärdsprogram. Våra resultat tyder däremot på motsatsen och har mer en vinkling åt det 

som enligt Tideman m.fl. (2004) kallas det relationella perspektivet där man försöker se 

eleven i sin miljö. Detta kan vi utläsa då de intervjuade ger uttryck för en vilja att möta alla 

barn/elever efter individuella behov genom t.ex. användandet av bilder eller tecken som stöd i 

kommunikationen. Både bilder och tecken förstärker och konkretiserar det viktiga i språket 

enligt Heister Trygg och Andersson (2009) och Tisell (2009). Detta menar vi tyder på en 

positiv utveckling inom de pedagogiska verksamheterna. Även våra styrdokument som 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) tar upp att pedagogiska verksamheter 

eller undervisning ska anpassas till alla barn/elever utifrån deras behov och förutsättningar. 
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   Ahlberg (2001) visar på ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv där grundtanken är 

att svårigheter uppstår i mötet mellan individ och miljö. En elevs förutsättningar för att lyckas 

är beroende av olika aspekter allt ifrån samhälls– och organisationsaspekten till 

socioemotionella och didaktiska aspekter. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Gunnarsson, 2009) visar också på att individen är beroende och påverkas av de olika 

strukturerna som finns runt omkring. Förskole/skolverksamheten är en del i det mikrosystem 

som finns närmast individen. Organisation och resursfördelning tillhör nästa struktur, 

exosystemet och läroplanerna Lpfö98 (Skolverket, 2009b) och Lpo94 (Skolverket, 2009a) 

ingår i den yttersta makrostrukturen. Intervjuperson 4 synliggör detta när han/hon pratar om 

att kartläggning görs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi tycker detta tydligt visar 

att det gäller att se individen ur många olika perspektiv för att utveckling ska ske på bästa sätt. 

Under vår specialpedagogiska utbildning har vi diskuterat mycket kring just dessa tre nivåer 

och vi har fått en insikt i hur viktigt det är att anpassning sker på alla nivåer. 

   Våra resultat visar att det i det specialpedagogiska uppdraget kring AKK ingår kartläggning 

och bedömning av barns/elevers kommunikation och språk på olika sätt. Då kartläggning och 

bedömning vanligtvis ingår i den specialpedagogiska rollen anser vi att detta borde ha ingått i 

vår utbildning till specialpedagoger. Språkstörning eller bedömning av språklig utveckling 

görs däremot alltid av logoped enligt person 2. Logopeden är bara en av många olika 

professioner som ingår i teamet kring AKK–brukaren. Heister Trygg och Andersson (2009) 

nämner också familj, kurator, psykolog, tekniker, arbetsterapeut och yrkesrådgivare, 

specialpedagog och sjukgymnast. Specialpedagogens roll i detta AKK–team kan vara att delta 

i bedömning av den vardagliga kommunikationen. Behovet av samsyn är stort mellan 

yrkesgrupperna och ett helhetstänkande krävs om alla delar i AKK ska tillgodoses. Precis som 

Heister Trygg och Andersson (2009) anser så utmanar detta men ställer också nya krav på 

yrkesgrupper som är involverade i området. BRO–modellen (Heister Trygg, Holck & Sigurd 

Pilesjö, 2001; Andersson, 2010a), Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Gunnarsson, 2009) och det relationella perspektivet (Tideman m.fl., 2004) pekar på 

omgivningens och miljöns betydelse för individen. Vår spontana reflektion på denna samsyn 

kring brukaren och omgivningen är att det krävs någon form av samordnare för att underlätta 

kontakter, mötesplatser och information för alla runt AKK–brukaren. Det borde kanske vara 

en specialpedagogisk uppgift då specialpedagogen helt naturligt har nära relation till barnet, 

familjen och utomstående professioner. 

   I Utbildningsplanen för specialpedagogexamen (2010) ska en specialpedagog leda 

utvecklingen för att kunna möta behoven hos alla elever. Då AKK innebär något så viktigt 
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som kommunikation och den enskildes rättighet till deltagande och bemötande samt rätten att 

utveckla en fungerande kommunikation enligt Heister Trygg (2005b) och Andersson (2010a), 

står vi inför en stor och spännande utmaning i uppdraget som specialpedagoger. Enligt samma 

författare existerar nämligen inget lärande och inget deltagande utan kommunikation. Heister 

Trygg och Andersson (2009) poängterar att stora insatser bör göras för att barnet/eleven ska 

kunna delta i klassen och där använda AKK. Barnets/elevens kommunikationssätt behöver 

inkluderas i klassen på ett naturligt sätt så möjligheterna till socialt samspel finns. Då är 

barnet/eleven vad Asp Onsjö (2006) anser vara rumsligt, socialt och didaktiskt inkluderad. 

Intervjuperson 4 berättar att miljön kan ge barnet/eleven funktionshinder. Den ena miljön kan 

göra en person funktionshindrad medan en annan mer anpassad miljö inte gör det. Tideman 

(2000) nämner i detta sammanhang det miljörelaterade handikappbegreppet och förklarar det 

med att omgivningen, miljön och kulturen bestämmer om en person är handikappad eller ej. I 

inledningen skrev vi om en skola för alla och ska vi kunna möta alla elever i denna vision 

måste vi anpassa miljö, förhållningssätt och pedagogik efter de enskilda behoven. Detta 

innebär vidare att om vi ser det ur Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Gunnarsson, 2009) måste anpassning göras på alla nivåerna, mikro, meso, exo och makro.  

   För många av våra intervjupersoner ingår handledning och fortbildning i det 

specialpedagogiska uppdraget. Vidare kan vi av resultaten utläsa att det gäller att hålla sig 

uppdaterad om vad som finns på marknaden inom området AKK samt hålla kolla på vilka 

nyheter som är på väg. Det specialpedagogiska uppdraget går även enligt person 3 ut på att 

hitta och uppmuntra så många kanaler som möjligt så som bild, drama och musik. Detta är 

precis vad Ladberg (2007) menar om kommunikation, nämligen att vi kommunicerar med 

varandra genom många kanaler där språket bara är en. Andra kanaler kan vara lukt, 

kroppskontakt, ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk. Detta styrks genom 

Barnkonventionens artiklar nummer 23 och 28 (Unicef, 2008) där det står att staterna ska 

främja inlärningen av alternativa och kompletterande sätt, medel och format för att 

kommunicera. Heister Trygg och Andersson (2009) lyfter fram att det övergripande målet i 

den specialpedagogiska rollen för barn med AKK är att optimera kommunikationen i 

vardagen. Det är här vi måste börja för att lägga grunden för en fungerande kommunikation 

och därigenom utveckling. 
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6.3 Metoddiskussion 

 

För att undersöka hur AKK används i den pedagogiska verksamheten 0-12 år och vilken den 

specialpedagogiska rollen är valde vi att göra semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger som använder AKK i sin yrkesroll. Då vi inte hade någon förkunskap eller 

förutfattade meningar inom ämnet AKK har vi fått ut mycket av den valda intervjumetoden. I 

dialog kunde vi fördjupa, förtydliga och utveckla svaren vi fick. Vi anser att vi har fått fram 

den information vi ville ha genom våra intervjuer och därigenom uppnått hög validitet. 

Dessutom anser vi att studien är tillförlitlig eftersom de ställda frågorna hade gett samma svar 

oberoende av vem som ställer frågorna. Vi har varit medvetna om de svårigheter Denscombe 

(2009) nämner om att vara objektiv och riskerna för stora skevheter vid analysen av svaren. 

Detta har vi hela tiden haft i åtanke under vår bearbetning. 

   Ett annat alternativ till att samla in information till vår studie hade varit enkäter. När vi 

ringde runt till specialpedagoger för att få tag i intervjupersoner berättade flera att de inte hade 

någon kunskap inom området eller att den var så bristfällig att det inte skulle ge oss något. 

Därför tror vi att om en enkät hade skickats ut till alla specialpedagoger i kommunen hade vi 

inte fått så många tillbaka då det är svårt att svara på frågor inom ett ämne man inte är insatt i. 

De som eventuellt skulle svarat och skickat tillbaka enkäterna utan kunskap om AKK hade 

inte gett oss den information vi var ute efter. Genom en kombination av intervjuer och 

observationer hade vi kunnat studera hur och när AKK används av specialpedagoger 

gentemot barn/elever, men då hade vi fått följa en specialpedagog under en längre tid, några 

månader, för att få ut väsentlig information. Observationer hade tagit tid som inte fanns inom 

ramarna för genomförandet av vår studie. När det gäller specialpedagogens roll har vi därför 

förlitat oss på de svar de intervjuade gett och på så vis bildat oss en uppfattning.  

  Det bör poängteras att resultaten inte är generaliserbara, utan endast beskriver fem 

specialpedagogers arbetssätt och syn när det gäller AKK 

 

6.4 Tillämpning 

 

I vår kommande yrkesroll som specialpedagoger anser vi att kunskapen om AKK som vi fått 

under studiens gång har gjort oss medvetna om hur man kan använda AKK i den pedagogiska 

verksamheten. Precis som vi har skrivit i inledningen har vi ett uppdrag att möta varje individ 

på deras nivå och anpassa undervisning, miljö och bemötande. Många barn och elever kan bli 
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hjälpta av AKK som bl.a. kan vara ett stöd i språkutvecklingen och även underlätta läs- och 

skrivinlärningen. AKK har också en viktig funktion anser vi när det gäller inlärningen, med 

hjälp av många olika kommunikationssätt t.ex. användning av bilder och tecken upptill det 

talade språket kan vi fånga fler barn och elever. Alla är vi olika och detta innebär att vi också 

inhämtar kunskap på olika sätt. Förskolan och skolan är bl.a. en arena där sociala relationer 

etableras vilket man gör genom kommunikation och samspel med andra personer. En del barn 

kan av olika anledningar inte använda sitt talade språk utan behöver hjälp att hitta andra 

kommunikationsvägar och kommunikationssätt. Här är det viktigt att vi som blivande 

specialpedagoger kan hjälpa och stötta barnen på vägen för att hitta sitt sätt att kommunicera. 

En del barn kommer att lära sig att använda talet och vissa kommer alltid att vara beroende av 

andra kommunikationssätt. Det finns fortfarande mycket kvar att forska om AKK och vi tror 

att det mer och mer blir ett viktigt komplement till undervisningen. Under vår studietid på 

Kristianstad högskola har det pågått en diskussion om en skola för alla och då tror vi att det 

blir ännu viktigare att ha kunskap om alternativa kommunikationssätt. Detta skulle kunna 

uppmärksammas på fortbildningar, studiedagar eller vid andra pedagogiska forum. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

 

Under tiden vi har skrivit vår studie om AKK har flera olika frågeställningar kommit fram 

som skulle vara intressanta att forska mera om.  

   Det hade varit intressant att undersöka vilken inställning och vilka åsikter föräldrarna till 

barn som är i behov av AKK har, för omgivningen är en viktig del i användandet av AKK. 

   Ett annat område som också hade varit intressant att undersöka är om tecken som AKK 

påverkar inlärningen av ett nytt språk. 

   Att undersöka om användningen av tecken som AKK påverkar läs- och skrivinlärningen 

hade varit ett annat område som vi tyckt varit intressant att undersöka.    
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7 SAMMANFATTNING 
 

I denna studie har vi skrivit om AKK vilket beskrivs som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Vårt syfte har varit att undersöka vad AKK är och hur det används av 

specialpedagoger i pedagogiska verksamheter, 0 – 12 år. Utifrån studiens syfte valde vi 

följande problemformuleringar:  

- Vad är AKK och vad vet specialpedagoger om AKK? 

- Vilka olika AKK finns det? 

- När använder man AKK? 

- Vilken är den specialpedagogiska rollen? 

   AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller komplettera 

kommunikation. BRO är en förkortning för Brukare, Redskap och Omgivning. AKK finns 

hos personer i olika grupper med funktionsnedsättning och autism.  

   Kommunikation är en förutsättning för språk men kommunikation kan också ske utan språk 

och tal. Många personer med språk och talsvårigheter kan ha en fungerande kommunikation 

med omgivningen. Kommunikation kan vara av verbalt eller icke–verbalt slag, avsiktlig och 

icke avsiktlig. Många människor har av en eller annan anledning svårt att kommunicera med 

tal och behöver därför AKK. Denna studie ger en översikt av vilka AKK som finns, när den 

används och vilken den specialpedagogiska rollen är när det gäller AKK. 

   För att undersöka den specialpedagogiska rollen genomförde vi fem semistrukturerade 

intervjuer med specialpedagoger. Vi har valt att förklara våra undersökningar med 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och BRO–modellen som båda visar på att 

individ och omgivning är viktiga för utvecklingen.  

   Våra resultat pekar på att AKK används på ett medvetet sätt av de specialpedagoger som har 

barn/elever med ett uttalat behov av AKK. Bilder är det AKK-sätt som alla våra 

intervjupersoner använder och datorn är det mest använda hjälpmedlet. Den 

specialpedagogiska rollen när det gäller AKK består av en viss bedömning av barns/elevers 

kommunikation och språk, handledning av andra pedagoger samt att hålla sig uppdaterad om 

vad som finns och vilka nyheter inom området som kommer. 

  Vår slutsats av denna studie är att AKK används i stor utsträckning av pedagoger men på ett 

omedvetet sätt. Om kunskaperna om de positiva effekterna av användandet av AKK varit mer 

uppmärksammade anser vi att fler barn/elever hade stärkts i sin kommunikativa utveckling. 
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BILAGA  1 
 

Intervjufrågor till specialpedagoger i pedagogiska verksamheter. 
 

1. Vet du vad AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är?  

a. Kan du förklara vad det är? 

b. Vilka olika AKK känner du till? 
 

2. Vet ni någon barn/elev som använder AKK? 

a. Vilken AKK används? 

b. Varför används AKK? 

c. I vilka situationer använder barnet/eleven AKK? 

d. Vem tar initiativ till kommunikation?  

e. Använder barnet/eleven något kommmunikationshjälpmedel? Vilket? 
 

3. Vet ni någon pedagog som använder AKK? 

a. Vilken AKK används? 

b. Varför används AKK? 

c. I vilka situationer används AKK? 

d. Använder pedagogen något kommmunikationshjälpmedel i samtalet med 

barnet/eleven? Vilket? 
 

4. Använder du som specialpedagog AKK? 

a. Vilken AKK används? 

b. Varför används AKK? 

c. I vilka situationer används AKK? 

d. Använder du något kommmunikationshjälpmedel i samtalet med 

barnet/eleven? Vilket? 

e. Finns det något samarbete med föräldrarna kring AKK? 

f. Finns det något samarbete med andra professioner och/eller verksamheter 

kring AKK? 
 

5. Känner du som specialpedagog någon gång att du skulle behöva använda AKK men 

inte har kunskap om det? 
 

6. Har du gjort någon bedömning om en elev skulle behöva ett AKK?  

a. Hur har du gått tillväga? 


