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Sammanfattning 
 

Denna fallstudie har som syfte att studera om AKK, alternativ och kompletterande kom-

munikation, hjälper barn med språkliga och sociala utvecklingsstörningar eller förse-

ningar med den språkliga utvecklingen. Fallstudien syftar till att studera den språkliga 

utvecklingen hos barn från förskola till förskoleklass, ålder från 1–6 år. I den språkliga 

utvecklingen har fallstudien som avsikt att undersöka hur pedagoger, specialpedagoger 

och logoped som arbetar med AKK som metod i sitt arbete ser på utvecklingen i gram-

matik, ordförråd och begrepp samt social interaktion och kommunikation. Analyserna 

bygger på kvalitativa intervjuer av pedagoger, specialpedagoger och logoped som alla 

arbetar med AKK inom respektive arbetsområde. Fallstudien utgår från rådande forsk-

ning och studier, bland annat Heister Trygg och Eberhart m.fl. (2011) som pekar mot en 

positiv effekt av AKK som metod för att gynna språklig och social utveckling.  

 Denna fallstudie kommer även att undersöka om det finns en enhetlig struktur i primärt 

förskolans samt i skolans i arbete med AKK och hur detta i sådana fall påverkar utövan-

det. Förälderns roll i arbetet med AKK kommer också att belysas. 

 Resultatet i denna fallstudie pekar på att AKK har en gynnsam effekt på barns språk-

liga och sociala utveckling. Den språkliga utvecklingen i grammatik, ordförråd samt be-

grepp gynnas alla positivt när AKK som metod praktiseras. Utvecklingen för social in-

teraktion och kommunikation gynnas också när AKK praktiseras.  

  Fallstudiens resultat gällande enhetlig struktur i förskolans och skolans arbete med 

AKK visar att det inte finns någon. Resultatet pekar på att inom förskola och skola finns 

det en medvetenhet och kunskap att AKK som metod bidrar positivt till den språkliga och 

sociala utvecklingen. Dock är utövande och användning av metoden ofta beroende på 

pedagogers egna intresse och kunskap. Resultatet av fallstudien gällande förälderns roll 

visar att föräldern har den viktigaste faktorn för ett fungerande arbete med AKK och är 

samtidigt vanligtvis det största hindret i detta arbete.  
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1 Inledning 

Barns språkliga utveckling är ett komplext område och olika teorier har lanserats kring detta 

allt från Piagets, Chomskys till Vygotskijs teorier har debatterats och diskuterats. Böcker har 

skrivits och forskningsrapporter om barns språkliga utveckling har utgivits, och fler kommer 

hela tiden. 

 Det som är signifikant är att den normala språkliga utvecklingen verkar vara ett normativt 

begrepp i litteratur och studier. Linell (1986) och Håkansson (2014), som båda är etablerade 

och erkända forskare, är typexempel på hur den normala eller typiska språkutvecklingen tas 

för given. Men så är det inte för alla barn. Många barn har en språklig utveckling som inte 

följer den normala kurvan, Gillberg, & Peeters (2001) pekar på att knappt 2% av barnen idag 

har en autistisk funktionsnedsättning av något slag vilket ger en social och språklig utveckl-

ingskurva som inte följer den typiska. De påtalar också att mörkertalet är stort, främst bland 

flickor som ofta är svårare att diagnostisera. Sedan finns det andra former av funktionshinder 

som också ger språklig och/eller social påverkan på utvecklingskurvan. Någon säker statistik 

på andel individer i populationen finns inte då det är många parametrar, osäkert underlag och 

olika definitioner på störningar i utvecklingen som påverkar urvalet.  

 När barn har någon form av störning i den språkliga och kognitiva utvecklingen, när ut-

vecklingen skiljer sig på något eller flera plan från den normala eller typiska, så finns det ett 

antal olika hjälpmedel som kan hjälpa barnet framåt i utvecklingen. Dessa hjälpmedel ryms 

under ett samlingsnamn, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, förkortat AKK.  

 Det borde vara naturligt att alla barn med språkliga och sociala störningar i utvecklingen 

får adekvat hjälp. Men så är det inte. Forskning och studier pekar på nyttan med AKK som 

metod. Heister Trygg och Eberhart m.fl. (2011) lyfter fram AKK som en väl fungerande och 

beprövad metod för att hjälpa barns språkliga och sociala utveckling framåt, både för barn 

med störningar i utvecklingen men även för barn utan störningar. Men alla barn med behov 

av hjälp får inte den hjälp som de behöver. Främst beror detta av okunskap, avsaknad av 

enhetlig struktur men även beroende på var i landet barnet bor samt vilket kön det har.  

 Med en son som har diagnosen autism och som inte har en normal utvecklingskurva i sin 

språkliga och sociala utveckling är min personliga erfarenhet av AKK som metod och hjälp-

medel mycket stor. Jag har sett AKK bidrar positivt i utvecklingen och hur språket steg för 

steg växer fram med hjälp av de tekniker och hjälpmedel AKK tillhandahåller. Jag har under 

en lång tidsperiod dagligen arbetat med AKK för att stärka min sons språkliga och sociala 

utveckling. Min personliga kännedom om autism, AKK och språklig utveckling är hög. De 

personer som jag har intervjuat och som figurerar är personer som jag både har arbetat med 

tidigare och i viss mån har fortlöpande kontakt med i arbetet med min son. Min B-uppsats 

handlade om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och ligger 

som grund för denna uppsats. 

 Denna fallstudie lyfter fram hur pedagoger som arbetar dagligen med AKK ser nyttan med 

AKK och hur metoden hjälper barns språkliga och sociala utveckling. Denna studie är rele-

vant då AKK som metod gynnar den språkliga utvecklingen, en enhetlig struktur i arbetet 

med AKK saknas och studien konfirmerar vikten att AKK som metod borde vara ett etablerat 

verktyg på ett nationellt plan inom förskola och skola.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna fallstudie är att undersöka hur pedagoger, specialpedagoger och logo-

ped som arbetar med AKK i sitt dagliga arbete ser en positiv språklig och social utveckling 

när AKK insatser görs för barn med diagnosen autism och som har störningar eller förse-

ningar i utvecklingen. Det finns en förväntan på en normal språklig utveckling på alla barn 

och vid avvikelser från den normala utvecklingen är implementerandet av AKK som metod 

en vanlig åtgärd. Förutsättningarna för att få en adekvat och fungerande hjälp är beroende av 

de insatser som sker från berörda pedagogiska organisationer kring barnet. Föräldern har 

också ett stort ansvar för att insatser med AKK som metod ska fungera. Därför vill jag även 

undersöka ifall det finns en struktur och tydlighet från myndigheters sida i hur arbetet med 

AKK ska bedrivas samt hur arbetet med att involvera och utbilda föräldern ser ut. I min 

fallstudie utgår jag ifrån följande frågor: 

 

o Hur ser pedagoger på effekten av AKK, alternativ och kompletterande kommunikat-

ion, som metod för att gynna barns språkliga och sociala utveckling? Främst då för 

barn med diagnosen autism och som har språkliga och sociala utvecklingsstörningar 

eller förseningar.  

o Hur är barns tillgång till metoden AKK? Är den organiserad och hur följer man even-

tuella styrdokument?  

o Hur stor roll har föräldern och hur informerar och utbildar man föräldern till barn som 

har behov av metoden AKK?  

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats är i första hand en fallstudie. Den är avgränsad till att undersöka arbetet med 

AKK i en medelstor mellansvensk kommun. Studien är gjord med ett antal kvalitativa inter-

vjuer av ett begränsat antal pedagoger, specialpedagoger och logoped verksamma i denna 

kommun. Inom AKK ryms ett antal olika metoder och jag har valt att ta upp de vanligt mest 

förekommande.  

 Det finns ett antal olika diagnoser och tillstånd där man brukar se ett behov en utökad 

kommunikativ hjälp. Man skiljer på neuropsykiatriska, kognitiva, motoriska tillstånd samt 

syn och hörselnedsättningar och specifika språkstörningar (Heister Trygg, 2010, s.14). Jag 

väljer att begränsa mig till barn med diagnosen autism, en funktionsnedsättning som här 

närmast faller under neuropsykiatriska tillstånd. Utförliga beskrivning av denna diagnos 

följer i bakgrundskapitlet 2.8.  
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt tar upp historiken kring AKK i Sverige, vad AKK är och hur det fungerar samt 

de vanligt mest förekommande delarna inom AKK. Som avslutning beskrivs definitionen av 

funktionshindret autism. 

2.1 Språklig utveckling 

Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare och betyder dela eller 

göra gemensam. Vi kommunicerar alltså med andra vilket förutsätter ett samspel. Viljan och 

förmågan till att kommunicera är en av människans största drivkrafter (Bruce m.fl. 2017, 

s.30). 

 Förståelsen för språkets innebörd och innehåll, semantiken, är den viktigaste aspekten för 

barnet att förstå under sin språkliga utveckling. Det är meningen och beteckningen och inte 

ordet i sig själv som är det viktiga, barnet vill ju säga sin hjärtats mening, inte rabbla ord. Så 

semantik är av mycket stor betydelse i den språkliga inlärningen. Den andra stora delen i den 

språkliga utvecklingen är den pragmatiska delen, det vill säga språket i socialt samspel. Prag-

matik handlar om en succesivt framväxande förmåga till samspel och samskapande mellan 

olika individer i den kommunikativa situationen. Det är de sociala, språkliga, sensoriska samt 

motoriska förutsättningarna som direkt påverkar kommunikationen. (Bruce m.fl. 2017, s.40–

41). 

2.2 Historik 

Dokumenterad språkträning är en relativ ny företeelse. I början av sextiotalet publicerades 

de första resultaten av studier med språkträning för barn med autism. Dessa grundades i Skin-

ners utvecklingsteori från 1950-talet. Denna språkträning var i sin karaktär präglade av vux-

enkontroll och styrning. Träningen var repetitiv, intensiv och uppgifterna var förvalda. Det 

var i dagens mått mätt en primitiv och ineffektiv metod. Utvärderingar under 70-talet visade 

tydligt vikten av tidig språkträning för barn med autism. Det man kunde påvisa i utvärde-

ringar var positiva effekter i den språkliga utvecklingen men också nackdelen i generalisering 

då det visade sig vara mycket svårt att få barnen att generalisera sina språkliga färdigheter då 

träningen var repetitiv i sin utformning. 1968 publicerades en studie som pekade på fördelen 

med språklig inlärning i barnens naturliga miljö. Problemen med generalisering uteblev och 

effekten av träningen fanns kvar över tid. Mycket kom att handla om tydlighet i kommuni-

kationen i barnens naturliga miljö och den språkliga träningen blev en naturlig förstärkning 

av kommunikationen (Thunberg, 2011, s.7). Heister (2008) pekar mycket på vikten av natur-

lig inlärning av tecken. Repetition av tecken visar bara att barnen kan tecknen och med svå-

righeterna med generalisering kan de inte ta med sig kunskapen och använde den i en faktisk 

situation. Heister visar tydligt att om barnen inte använder tecknen naturligt i sin kommuni-

kation förstår de inte meningen med dem. Rent praktiskt betyder det att även om de kan 

tecknet för mörkt så måste tecknet läras in i samband med att det faktiskt är mörkt, annars 

förstår de inte innebörden av tecknet och därigenom kan de inte använda sig av det. 
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 År 2000 presenterade Prizant, Wetherby, & Rydell sin studie Social-Communication, 

Emotional Regulation, Transactional Support (SCERTS) som kom att lägga grunden för da-

gens arbete med AKK. Där presenterades den utvecklingsinriktade pragmatiska traditionen 

där olika AKK metoder kombinerades i barnets naturliga miljö. Fördelen med denna inrikt-

ning är att den bygger på dagens moderna kunskap om den språkliga utvecklingen. Nackde-

len är att metoden i högre grad är beroende av specialistens kunskap (Thunberg, 2011, s.7–

8). 

2.3 Alternativ och kompletterande kommunikation 

AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation och är en metod för att hjälpa 

främst barn med utvecklingen av kommunikationen. Behovet av kommunikation är grund-

läggande för oss och vi kommunicerar inte bara med ord utan även med kroppsspråk, mimik 

etc. Kommunikation är överförande av information från en individ till en annan, från en sän-

dare till en mottagare (Linell, 1982, s.14). Till följd av rörelsehinder och/eller andra funkt-

ionshinder kan förmågan till kommunikation vara begränsad, påverkad eller mer svårförstå-

elig (Heister Trygg, 1998, s.7). 

 AKK rymmer både naturlig AKK och formell AKK. Det som räknas som naturlig AKK 

är vårt naturliga kroppsspråk. Både det paralingvistiska och det extralingvistiska kroppssprå-

ket faller här under det naturliga AKK. Formell AKK är de AKK-former som är konstruerade 

för att ge ett språkligt eller kommunikativt stöd åt individer med funktionshinder (Heister 

Trygg, 2009, s.22). Det som jag kommer att behandla i denna uppsats är den formella AKK. 

Men det är viktigt att hålla i minnet att i mångt och mycket är AKK en förstärkning av det 

naturliga sättet att kommunicera på och inte ett eget språk. 

 AKK är en metod att göra det abstrakta språket konkret och förståeligt. Språket i sig själv 

är en abstrakt företeelse. Ett ord som stol betyder en möbel som man sitter på, ett annat ord 

som mörker betyder frånvaron av ljus. Den konkreta betydelsen av ordet stol är en fysisk stol 

man kan sitta på. Vad AKK gör är att konkretisera språket till något som kan se, ta på och 

förstå. Utifrån resonemanget kring barns inlärning rörande protyper och referenter där barn 

lär sig koppla ihop en prototyp som ordet stol med referenten en stol är metoden AKK en 

naturlig hjälp i konkretiseringen av referenten. Ett visst barn kanske använder ordet stol om 

en specifik stol och inte alla former av stolar och förstår inte att ordet stol är en prototyp 

(Linell, 1982, s.171–172). AKK hjälper individen till förståelsen för prototypiska ord och 

dess innebörd.  

 Här följer en exemplifiering av detta resonemang i följande figurserie. 

 

 
 

 

Till en början har vi här ordet stol, som är ett abstrakt uttryck för en möbel som man kan sitta 

på, på engelska heter det chair, på tyska Stuhl och på franska chaise. Uppenbart finns det ett 

Figur 1. Ordet stol. 
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besläktat språkligt samband mellan dessa ord för och de är alla olika abstrakta språkliga ut-

tryck för samma sak, en möbel som man kan sitta på.  

 

 

 
 

 Figur 2. Bildstöd, bild på stol.  (Bilden är hämtad från Bildstöd, www.bildstod.se.)  
 

 

För att konkretisera bilden använder vi oss av en protypisk bild på en stol, exemplifierad i 

figur 2. Kombinerar vi ordet stol med bilden på en stol konkretiserar vi ordet stol. Det är 

viktigt det är en protyptypisk bild som är en representation av det mest typiska exemplaret 

(Dahl, 2007, s.27). Brukligt är att inte använda sig av ett foto av en stol då förväntan lätt kan 

bli att en stol ser ut som fotot. Alla andra stolar blir då fel. Likadant är det med andra sorters 

bilder, en exakt bild ger en förväntan på ett exakt mål. 

 

 

 

 
 
Figur 3. TAKK; tecken för stol. Ena handens två fingra slår upprepade gånger på den andra handens två fingrar. 

(Bilden är hämtad från appen  TAKK av företaget Bam.) 
 

Bilder har den fördelen att de är bestående. Nackdelen är att de inte alltid är något som man 

har med sig. Tecken är dock något som man alltid kan ha med sig men till skillnad från bilden 
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inte är bestående. För att än mer konkretisera det abstrakta ordet stol kan man använda sig av 

tecknet för stol, figur 3, det är ett enkelt sätt visa vad som avses.  

 Detta är en enkel uppställning på hur AKK konkretiserar det abstrakta språket och är ett 

verktyg att hjälpa främst barn med språkliga och sociala utvecklingsstörningar eller förse-

ningar i deras språkliga utveckling. 

 AKK är i sin natur multimodal och användningen av flera olika AKK metoder är både 

vanlig och naturlig. Tecken, bilder, talande hjälpmedel fungerar alla bra som stöd i den språk-

liga och sociala utvecklingen. Studier visar att barnen bör erbjudas flera olika AKK-metoder 

då kombinationen ofta ger ett bättre resultat än användandet av en enda metod. Oftast vet 

man inte från början vet vilken eller vilka metoder som passar barnet bäst utan en löpande 

anpassning måste ske. (Heister Trygg,1998, s.44–45, Heister Trygg, 2008, s.52–62, Eberhart 

m.fl., 2014, s.9). 

 I AKK ryms ett antal former av förstärkande och hjälpande åtgärder för kommunikationen 

mellan människor. Följande områden finns och är uppdelade från de enkla till de mest tek-

niska: 

 

o TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

o Bilder som stöd, där ryms GAKK, Grafisk hjälp som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation samt PECS (Picture Exchange Communication System). 

o Talande hjälpmedel och kommunikation med bilder/symboler. 

o Nätverksbaserade AKK-insatser 

 

Alla dessa ovanstående områden används ofta i kombination. Om barnet kan ta del av flera 

AKK-sätt samtidigt, s.k. multimodala insatser, blir resultatet ofta mer framgångsrikt. Vissa 

barn med språkliga och sociala utvecklingsstörningar har behov av olika kombinationer av 

ovanstående områden, andra av enstaka delar. Behoven och metoderna är mycket individu-

ella (Heister Trygg, 2008, s.17–19, Eberhart m.fl. 2014, s.7–9).  
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2.4 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, får inte förväxlas med 

det svenska teckenspråket även om det finns många inlån till TAKK. Teckenspråket till skill-

nad från TAKK bygger på artikulation och fonetik i likhet med talspråket (Dahl, 2007, s.275). 

Tecken som stöd (TSS) är ett annat sätt att använda STS för döva eller hörselskadade som 

blivit det i vuxen ålder och ska inte heller förväxlas med TAKK. 

 TAKK har stora likheter med det icke verbala språket, det vill säga det paralingvistiska 

språket vilket är sådant som ackompanjerar talet och knyter an samt förstärker innehållet 

(Linell, 1982, s.19). Exempelvis när man utbrister: Vad varmt det är! Samtidigt som man 

fläktar sig med en tänkt solfjäder.  

 Ett exempel på detta är tecknet för bryta eller bryta av.  

 

 

Tecknet för detta är att man visar hur man bryter av något, vilket skulle kunna lika gärna 

vara en förstärkande gest i ett vanligt samtal. TAKK har samma syfte som det paralingv-

istiska språket, att förstärka och förtydliga det talade budskapet, men skillnaden är att 

TAKK kan ersätta det talade språket helt i vissa fall samt är ett verktyg för att hjälpa den 

språkliga utvecklingen och kommunikationen framåt. TAKK är inte ett språk, det är en 

metod som underlättar kommunikationen och tillämpas utifrån individens behov (Heister  

Trygg, 2010, s.10). 

. 

Figur 4. TAKK, tecken för att bryta. 

Man låtsas bryta av något. (Bilden är hämtad från appen  TAKK av företaget Bam.) 
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Figur 5. TAKK, tecken för att handla. Personen låtsas att köra en kundvagn. (Figur 5 är hämtad från appen  

TAKK av företaget Bam.) 

 

TAKK följer talspråksgrammatiken och följer det talade ordet. Men en viktig skillnad finns, 

tecknen böjs inte. Tecknet för att handla, figur 5, ungefär som att köra en kundvagn, är det 

samma oavsett om det är i presens (handla), preteritum (handlade) eller supinum (handlat). 

Tecknen följer och förstärker det talade språkets grammatik (Heister Trygg, 2010, s.22). Det 

är alltså inte ett strukturerat språk som följer grammatiska eller lexikala regler utan målet 

med tecknen är ett talat språk. 

 Det finns inga dokumenterade dialekter av TAKK, Det som däremot skiftar är tecknen 

från individ till individ och från grupp till grupp. TAKK är ofta ett relativt individuellt sätt 

att kommunicera på. Det finns en serie lexikon, främst som appar till smartphones, där man 

kan slå upp olika tecken, många finns i flera alternativ.  

 För att TAKK ska kunna fungera krävs det att både sändare och mottagare förstår tecknet, 

men det är också det enda kravet. Det är inte ovanligt att barn i sin strävan att kommunicera 

uppfinner eller skapar egna tecken för saker eller företeelser. Dessa egna tecken förstås av 

gruppen som kommunicerar närmast med barnet men kanske inte alls förstås utanför den lilla 

gruppen (Heister Trygg, 2010, s.25).  
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2.5 Bilder som stöd 

Det finns två benämningar eller delar av AKK som båda berör bilder som stöd i den kommu-

nikativa utvecklingen. Skillnaden mellan PECS (Picture Exchange Communication System) 

och GAKK, (grafisk alternativ och kompletterande kommunikation) är ringa. Dock har 

GAKK som metod även med tidsaspekten. PECS är en amerikansk metod utvecklad av tal-

terapeuten Lori Frost och psykologen Andrew Bondy.  GAKK och PECS är båda ett använ-

dande av grafiska och visuella bilder och föremål. Jag kommer redovisa båda samt skillna-

derna mellan dem.  

2.5.1 Picture Exchange Communication System  

PECS är ett utarbetat och strukturerat sätt att använda bilder där bilder lämnas över mellan 

sändare och mottagare och därmed ersätter det talade språket i viss mån. PECS har som avsikt 

att befrämja initiativförmågan och samspelet i kommunikationen. Meningen är att barnet ska 

lära sig kommunikationsmetoder samt kunna börja ta initiativ till kommunikation. PECS bil-

der kan vara barnens egna fotografier föreställande enskilda objekt eller föremål, det behöver 

inte vara prototypiska bilder utan kan exempelvis vara en bild på en specifik nalle, leksak 

eller annat objekt som finns i barnets miljö (Bondy & Frost, 2001, s.755–760).  

 Studier har visat att en signifikant förbättring i kommunikationen hos barn med språkliga 

och sociala störningar när PECS som metod används. Enligt Bondy & Frost (2001) får 59% 

en förbättrad kommunikativ förmåga med metoden PECS. Enligt studier hjälps barn oavsett 

form av funktionshinder av PECS, dock har det visat sig att barn med autism inte når samma 

positiva grad som barn med andra former av funktionshinder (Eberhart m.fl., 2014, s.50). 

 Fördelen med PECS är att barnet inte behöver kunna några speciella arbetssätt eller be-

härska några speciella förmågor för att kunna nyttja metoden, det går att direkt gå in på själva 

samspelsidén. Motivationen är ett centralt begrepp i PECS, barnet måste vara motiverat och 

objekten, bilderna, måste vara intressanta för barnet. Det är centralt att intresset upprätthålls 

hela tiden. Bilderna kan till exempel vara på favoritglassen, en speciell leksak som barnet 

tycker om eller liknande. Genom att barnet är motiverat och intresserat samt att det finns en 

direkt belöning stimuleras viljan till kommunikation (papunet.net) (Bondy & Frost, 2001, 

s.755–760). 

2.5.2  Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 

GAKK, Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation eller grafisk AKK kallas 

även i vissa fall för bildstöd är enkelt talat grafiska och visuella bilder och symboler som ett 

stöd i den kommunikativa utvecklingen. Till skillnad från PECS så är GAKK ett stöd i ut-

vecklingen till språklig och social kombination och inte en ersättning för det talade språket. 

Men principerna är ungefär detsamma. GAKK präglas också av att användningen av proto-

typiska bilder är betydligt mer inarbetat och vanligare till skillnad från PECS (Heister Trygg, 

2005, s.17).  I figur 6 är ett exempel på en prototypisk bild av en bil.  
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Figur 5, Bildstöd, bild för bil. (Figur 6 är hämtad från Bildstöd, www.bildstod.se.) 
 

 

Det som skiljer GAKK från TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikat-

ion, är att barnet har ett tillgängligt ordförråd att välja ifrån till skillnad från tecknet som 

måste mobiliseras inom sig själv. GAKK kräver också yttre hjälpmedel i form av bilder, 

tecken bär barnet alltid med sig. (Heister Trygg, 2005, s.17). 

 Men en av de absolut viktigaste delarna inom GAKK är metoden att gestalta ett tidsflöde 

och en hel process vilket är den signifikanta skillnaden mot PECS. Barn med språkliga och 

sociala utvecklingsstörningar eller förseningar har ofta svårt att förstå och hantera tidsbe-

grepp.  Autistiska barn och måste kunna se tiden på ett konkret sätt. Ett sätt att förklara svå-

righeten med att förstå tiden och kunna planera framåt är att titta på Vygotskijs resonemang 

kring internt och externt språk. Han pekade på ur små barn styr leken genom att prata högt 

om skeendet i leken och på detta sätt styra och kontrollera leken med ett externt språk.  Detta 

språk internaliseras med tiden till ett internt språk. Barn med autism har betydligt färre såd-

ana interna scenarion vilket bidrar till en begränsad förståelse för tid (Gillberg & Peeters, 

2001, s.96–99). GAKK visualiserar tid på ett konkret sätt i konkreta scheman och flöden.  

 Ett praktiskt exempel är frågan från barnet: När ska vi gå hem? Det angivna svaret: Snart 

eller klockan två ger bara att frågan ställs på nytt några minuter senare och upprepas gång på 

gång. Här kommer GAKK in med ett visuellt dagsschema. Figur 7 är ett exempel på ett så-

dant.  

 Detta dagsschema där veckans alla dagar finns med men för tydlighetens skull använder 

vi bara en dag i sänder då risken för att det blir för otydligt eller dagar sammanblandas är för 

hög. Men om man vill kan man fylla hela veckan med aktiviteter.  

 Ett sådant schema är en metod att konkretisera dagens planerade aktiviteter. Dagen startas 

med påklädning, frukost och sedan bilkörning till skolan. På detta sätt kan barnet tydligt se 

vad som kommer att hända och i vilken ordning. Processen tydliggörs.  
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Figur 6, Dagsschema, egen bild. (Bild från eget dagsschema) 

 

 Det som också är värdefullt är att barnet får en möjlighet att vara med och påverka dagens 

aktiviteter. Om barnet vill spela fotboll kan den själv vara med och sätta upp bilden för fot-

boll. Barnet får möjlighet att dels visa sin egen önskning samt verktyget för att förmedla den 

informationen. Om det inte går att spela just den dagen kan den flyttas till en annan dag. 

Barnet ser då att bilden, dvs aktiviteten är med men på en annan dag. 

 Många bildscheman har även klockslag med men det förutsätter givetvis en kunskap om 

klockan. 

 GAAK hjälper också till att förtydliga är en process, vilken ordning som saker ska utföras 

i. Barn med Autism har ofta svårt att förstå ordningen i en process som till exempel toalett-

besök, påklädning etc. Även tiden i hur lång tid ska varje moment utföras kan vara svårt för 

en individ med autism att förstå. (Gillberg & Peeters, 2001, s.96–99).  

 I figur 8 har vi ett exempel på en process. I detta fall i vilken ordning som man tvättar 

händerna.  
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Figur 7, Bildstöd, tvättschema. (Bilden är hämtad från Bildstöd, www.bildstod.se.) 

 

Med ett schema som detta tvättschema i figur 7 konkretiseras en hel process, i detta fall ord-

ningen i hur man tvättar händerna. Möjligheten till en individuell anpassning är mycket hög 

för denna form av scheman, varje barn har egna behov och utgångspunkter så detta är ett 

exempel på hur ett schema kan se ut. 

 Schemat läses från vänster till höger med start i den översta raden. Först är händerna smut-

siga, där man tvättar händerna är badrummet. Handfatet går man till, vattenkranen sätts på så 

det kommer vatten. I detta schema kanske den näst sista bilden, öppna, kanske borde tas bort 

eller ha placerats först. Men det kanske har en mening för just det barnet som fick detta 

schema som är för oss fördolt. Som sagt, den individuella anpassningen är hög.  

2.6 Talande hjälpmedel 

Med talande hjälpmedel menas någon form av fysiskt föremål som har möjlighet till röst. Det 

finns olika sorters talande hjälpmedel och med dagens tekniska utveckling inom området 

kommer det ständigt nya produkter och ny mjukvara till datorer, smarta telefoner och surf-

plattor. Indelningen man gör är mellan högteknologiska och lågteknologiska hjälpmedel 

(Heister Trygg,1998, s.72). 

 Med lågteknologiska avses till exempel enkla talapparater med knappar där rösten an-

tingen är förprogrammerad eller inspelad. Exempel på en sådan finns här i figur 9. (Figur 9 

och 10 är hämtad från Rehabcenter, www.rehabcenter.se) 
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Figur 8, Rehabcenter, enkel talapparat. (Bilden är hämtad från Rehabcenter, www.rehabcenter.se.) 

 

Denna enkla talapparat i figur 8 är programmerbar på en elementär nivå. Med ett enkelt pro-

gramkort ges de två knapparna olika värden, till exempel ja eller nej. Barnet kan olika situ-

ationer enkelt kommunicera genom att trycka ja eller nej på respektive knapp. Behovet av 

talande hjälpmedel är främst då fysiska funktionshinder gör att förmågan till tal är begränsad 

(Heister Trygg,1998, s.73).  
 

 
Figur 9, Rehabcenter, L*E*O, talapparat. (Bilden är hämtad från Rehabcenter, www.rehabcenter.se.) 

 

Högteknologiska pratapparater räknas sådana som surfplattor, smarta telefoner, eller som i 

figur 10, L*E*O, en avancerad pratapparat med multimodala funktioner speciellt framtagen 

för AKK insatser där användningsområdet kan både anpassas och specialiseras till enskilda 

individers behov. 

 Det är konstaterat att bilder/symboler som presenteras tillsammans med ljudåterkoppling 

på̊ talande hjälpmedel verkar positivt till den språkliga och sociala utvecklingen. Här är det 

värt att notera att de mer avancerade högteknologiska hjälpmedel grundar sig på bilder och 

symboler, det vill säga GAKK. Det är viktigt att den visuella bilden har ett sammanhang för 

barnen. Talet tillförs vid beröring av symbolen. Dessa hjälpmedel riktar sig i mångt och 

mycket till individer med fysiska hinder till tal (Heister Trygg,1998, s.72–73) (Eberhart m.fl., 

2014, s.9). 
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2.7 Nätverksbaserade AKK-insatser  

För att AKK insatser ska kunna nå positiva effekter är det enormt viktigt att alla delar kring 

barnet samverkar. Både förskolans miljö med både pedagoger och barngruppen samt föräld-

rar måste båda vara delaktiga i arbetet med AKK. Speciellt viktigt är det att föräldrar är en-

gagerade och kunniga, utan ett fungerande arbete med AKK i hemmiljön är utsikterna för ett 

lyckat arbete med AKK lågt. (Heister Trygg, 2010, s.44). 

 Det krävs samordnade AKK insatser för att skapa en kommunikativ miljö med hög re-

spons hos barnet och att åtgärderna fortsätter kontinuerligt över tid så länge det finns behov 

av dessa. Om det kontinuerliga stödet upphör avtar effekterna av AKK insatserna. Det krävs 

uthållighet och tålamod från både föräldrar och pedagoger för att en positiv språklig och 

social utveckling hos barnet ska uppnås (Eberhart m.fl., 2014, s.9). 

 I Föreningen Sveriges Habiliteringschefers rapport (2014) presenteras följande schema 

som är ett förslag till modell för insatser till förskolebarn med funktionsnedsättning på en 

tidig kommunikativ utvecklingsnivå̊ (figur 11) som ger en bra bild av hur en långsiktig pla-

nering i en nätverksmiljö bör se ut.  

 
Figur 10, Förslag till modell för insatser till förskolebarn med funktionsnedsättning på en tidig kommunikativ 

utvecklingsnivå. (Bild hämtad från Föreningen Sveriges Habiliteringschefers rapport, 2014) 
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2.8  Autism 

Först ett konstaterande, barn med diagnosen autism har en sak gemensamt, en diagnos. Allt 

annat är individuellt. Barn med diagnosen lunginflammation har ungefär samma symptom 

och behandlas med ungefär samma medicinering. Barn med autism har individuella symptom 

och beteenden. Även inom en familj kan syskonen som delar diagnosen autism ha helt olika 

beteenden, symptom och problem, från det hyperaktiva till det passiva tillståndet (Autism- 

och Aspergerförbundet). Att tillskriva ett generellt beteende för barn med autism är mycket 

svårt men det finns några grundläggande gemensamma nämnare.  

 Autism är en medfödd och genomgripande funktionsnedsättning, den kan också i vissa 

fall vara tidigt förvärvad. Symtomen på denna funktionsnedsättning visar sig ofta i tidigt, i 

regel före tre års ålder. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsätt-

ningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är vanligare med dia-

gnosen autism bland pojkar än bland flickor (Autism- och Aspergerförbundet). 

 Det är inom tre huvudområden som autism kännetecknas och diagnostiseras. Det är inom 

bristande ömsesidigt socialt samspel, bristande ömsesidig kommunikation samt sist bristande 

fantasi-, beteende- och föreställningsförmåga (Autism- och Aspergerförbundet). 

 Då dessa tre områden betraktas som uppfyllda hos individens symptom brukar man ställa 

diagnosen autism (Gillberg & Peeters, 2001, s.36) (Stockholms Läns Landsting, Habilitering 

och hälsa). 

2.8.1 Tidig språkutveckling 

Barns normala språkliga utveckling enligt Håkansson (2014) börjar med jollerstadiet som 

inträder mellan cirka två och tolv månaders ålder och består av förspråkliga ljud som joller 

även kallad proto-språket (Nettelbladt, 2014, s. 215–222) (Håkansson, 2014, s.28). Vid un-

gefärligen mellan tio och fjorton månader kommer nästa fas som är ettordsmeningar eller 

holo-fraser som följs av tvåordsmeningar som inträder ungefär vid arton till tjugofyra måna-

ders ålder. Vid tre års ålder kommer nästa fas som är flerordsmeningar med enkla huvudsat-

ser. Därefter följer utvecklingen framåt med subjektstvång med obligatoriskt subjekt och finit 

verb i satsen för att utvecklas mot bisatser till ett fullständigt och fungerande språk (Håkans-

son, 2014, s.106). 

 En försenad eller en bristande språkutveckling hos ett barn har direkta och allvarliga kon-

sekvenser för barnets utveckling. Vid autism är det vanligt förekommande med svårigheter i 

social interaktion och kommunikation. Barn med autism har problem icke verbal kommuni-

kation (Kutchner, 2016, s.118). 

 Det autistiska barnet får en dubbel nackdel under de första viktiga månaderna. Det är na-

turligt för en förälder att genast börja kommunicera med sitt barn, proto-konversationen. Be-

nämningen babyspråk förekommer också i dagligt tal. (Nettelbladt, 2014, s. 215–222). För-

äldern pratar med barnet, ofta långsamt och övertydligt, föräldern gör grimaser med mera när 

denne byter blöja. Från barnet finns det redan från födseln en vilja att härma, att imitera. 

Räcker pappan ut tungan kan mycket väl ett mycket litet barn göra detsamma. Detta beteende 

är naturligt och en mycket viktig del i barns språkliga och sociala utveckling. (Nettelbladt, 

2014, s. 215–222). Barn med autisms gör ofta inte det. De responderar inte alls på samma 

sätt. I brist på respons slutar ofta föräldern att försöka kommunicera med sitt barn. Barn med 

autism betraktas ofta som lätta barn, ofta nöjda, gör inte mycket väsen av sig och kan vara 
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helt tillfreds att sitta i en vilstol och leka med en kloss under en lång tid. Oftast vet inte 

föräldern att det föreligger ett funktionshinder och är inte heller medveten om vikten av kom-

munikation trots bristen av respons från barnet. (Nettelbladt, 2014, s. 215–222). Detta ger att 

ett barn med autism som redan från början har en längre väg att gå i sin språkutveckling har 

ofta mindre träning och stimuli än barn utan diagnos. Behovet av kommunikation är högre 

men uteblir ofta på grund av bristen på respons (Nettelbladt, 2014, s. 215–222). 

2.8.2 Språklig och social utveckling 

 Individer med autism har ofta svårt att förstå den sociala interaktionen mellan människor. 

Detta brukar i regel märkas redan vid tidig ålder. Bristande ömsesidighet och nedsatt förmåga 

att leva sig in i andra människors känslor och perspektiv är signifikanta drag vid autism (Aut-

ism- och Aspergerförbundet). 

 Kommunikationsavvikelserna vid autism är mycket vanligt och beror huvudsakligen på 

en oförmåga att förstå meningen med kommunikation och social interaktion. Ofta är det inte 

ett rent språkproblem. Individer med autism har ofta svårt att se meningen med att kommu-

nicera med människor. Detta brukar härledas till just bristen på ömsesidighet. Statistiskt räk-

nar man med att så stor del som 40% av de individer med diagnosen autism utvecklar inget 

språk alls och 50% utvecklar aldrig något användbart språk. De individer med autism som 

utvecklar ett talat språk har ofta svårt med att behärska språkförståelse och uttrycksförmåga 

(Autism- och Aspergerförbundet). 

 Det är ofta mycket svårt att skilja på kommunikativ eller språklig och social funktionsned-

sättning, det är till och med så att det är oklart om dessa problem kan separeras alls på ett 

tillförlitligt sätt. Oavsett är det förspråkliga och språkliga interaktions- och förståelseproblem 

samt problem med gestik, mimik och kroppsspråk så är det samtliga dessa som är underför-

stådda när man diskuterar kommunikationsproblem i samband med autism (Gillberg & 

Peeters, 2001, s.24).  

 För barn med autism måste de grundläggande reglerna för kommunikation läras in där 

delad uppmärksamhet är det första steget vilket innebär förmågan att fånga en persons upp-

märksamhet och sedan föra hans eller hennes intresse till ett gemensamt objekt eller händelse. 

Detta kräver en förmåga som det autistiska barnet har speciellt svårt med, att förstå att andra 

människor kan göras medvetna om omvärlden för deras egen skull. Delad uppmärksamhet 

innebär rent praktiskt att barnet gör den vuxne uppmärksam på att barnet vill ha en specifik 

sak som är utom räckhåll. Genom att göra den vuxne uppmärksam på detta ber barnet om 

hjälp att få denna sak. Det autistiska barnet måste läras till att förstå detta på en mycket 

grundläggande nivå. Det är här som AKK kommer in i bilden som det hjälpmedel och den 

stödjande funktionen som hjälper barn med språkliga och sociala störningar eller förseningar 

att förstå den grundläggande kommunikationen (Heister Trygg, 2008, s.174).  

 För ett barn som ej kan förmedla sin vilja, förstår omgivningens budskap eller lekens me-

ning är ett stöd till en kommunikation mycket värdefull. Att kunna säga: Jag vill ha en glass. 

eller Jag vill leka. anser vi den vara naturligaste saken i världen för ett barn. Det är ett stort 

steg för ett barn som inte kan förmedla sin vilja eller önskan att få verktyget i sin hand för att 

kunna göra just detta. 

 En annan del som ofta orsakar svårigheter är den pragmatiska förståelsen för ordet. Net-

telbladt (2014) tar upp det autistiska barnet svårigheter att förstå pragmatiska resonemang 

som överordnade begrepp, exempelvis begreppet upp. Klättra upp i trädet där responsen från 
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barnet blir Trädet där! Barnet förstår inte vad som menas med att klättra upp utan fokuserar 

på trädet. Riktningar som upp och ner är mycket abstrakta, oftast sammanfattats allt detta 

med ordet bort (Nettelbladt, 2014, s.331–337). 

 Autistiska barn har också svårt att generalisera, de har alltså svårt att överföra ett inlärt 

beteende till en ny situation (Heister Trygg, 2008, s.175).  Det autistiska barnet har ännu en 

liknade nackdel och det svårigheterna att förstå ords dubbla betydelser. Gillberg & Peeters 

(2001) tar upp ett exempel på detta och ordet gå. Barnet hade förstått betydelsen av ordet gå, 

det betyder att nu var det dags att gå, det vill säga att sätta på sig ytterkläder och gå ut. Men 

gå används i andra sammanhang som när pappan sa: Det kommer nog att gå. och menade då 

något helt annat. Men barnet gick till ytterdörren, för nu var det dags att gå ut. 

 För barn med autism kan det sociala samspelet se helt annorlunda ut. Vissa barn med 

diagnosen autism har ett mycket begränsat intresse av andra barn och den sociala integrat-

ionen vid till exempel lek. Det är inte heller ovanligt med en oförmåga att läsa av sociala 

signaler vid lek och samvaro med jämnåriga kamrater. Det är ofta en anledning till att barn 

med autism hellre söker sig till vuxna, äldre barn eller betydligt yngre barn vid lek och annan 

samvaro (Autism- och Aspergerförbundet) (Dillner & Löfgren, 2013, s.20–25). 

 Barn med autism måste ofta lära in rätt beteende, de har svårt eller saknar helt förmågan 

att intuitivt läsa av rätt beteende i sociala sammanhang. Detta kombinerat med en språklig 

utveckling som ligger efter jämnåriga barn utan diagnos gör det svårare för barn med diagno-

sen autism att socialt interagera och därigenom utvecklas genom leken (Dillner & Löfgren, 

2013, s.20–25). 

 Branson & Demchaks (2009) studie av forskningsrapporter i barns användande av AKK 

och resultatet av detta pekar enhälligt på en förbättrad språkutveckling hos barn med språklig 

och social utvecklingsstörning. I denna studie ingick barn som förstod talspråk men hade det 

svårt att själva uttrycka sig, barn som talar men som inte kunde göra sig förstådda samt barn 

som både hade det svårt att förstå andra personer samt själva hade det svårt att kommunicera 

(Branson & Demchak, 2009, s.274–286). 

 I samtliga grupper visar att användandet av AKK förbättrade språkförståelse och språkut-

veckling. Branson & Demchak visar också att implementerandet av AKK i ett tidigt skede 

underlättar barnets tidiga språkutveckling. Vad de kom fram till är att ju tidigare AKK blir 

en del av barns och även spädbarns vardag desto större effekt ser man i barnens språkliga 

och sociala utveckling (Branson & Demchak, 2009, s.274–286). 
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3 Teorier och tidigare forskning 

I denna del tas de relevanta teorier och begrepp upp som rör AKK samt språkinlärning och 

autism. Ämnet belyses utifrån aktuella studier och aktuell litteratur i ämnet och utifrån vilka 

slutsatser som dragits i användandet av AKK i det pedagogiska arbetet.  

3.1 Population för Alternativ och Kompletterande Kommuni-

kation 

American Speech-Language-Hearing Association, ASHA, har beskrivit träffande den grupp 

som har ett behov av AKK och säger följande:  

 

De som kan dra nytta av Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, 

är individer med svåra kommunikationsstörningar för vilka gester, tal och/eller 

skriven kommunikation är tillfälligt eller permanent otillräckligt för att möta alla 

deras kommunikativa behov. För dessa individer är inte hörselnedsättningar hu-

vudorsak till kommunikationsnedsättningen. (Heister Trygg,1998, s.35) 

 

I denna grupp som är i behov av AKK finns både barn och vuxna. Det inkluderar både indi-

vider som har haft ett fungerande språk tidigare samt individer som aldrig haft ett fungerande 

språk (Heister Trygg,1998, s.35–36) 

 Thunberg (2011) beskriver populationen som är i behov av AKK i följande uppdelning: 

 

1. Den expressiva gruppen: den grupp som i betydligt högre grad förstår språket än de 

kan uttrycka sig. 

2. Stödgruppen: den grupp som har behov av AKK i ett visst skede i livet, det kan vara 

i början av språkutvecklingen eller i samband med någon form av olycka eller sjuk-

dom som påverkat språket.  

3. Personer som mer permanent behöver AKK för hela kommunikationen, alltså både 

för att förstå̊ språk och för att kunna uttrycka sig.  

 

Personer med autism hittar man i alla tre grupper men är mer representativa i den tredje 

gruppen. Detta gäller främst individer med autism kombinerat med en utvecklingsstörning 

(Thunberg, 2011, s.9)  

3.2 Alternativ och Kompletterande Kommunikation och barns 

språkutveckling  

Thunberg (2011) tar upp en problematik kring studier om AKK:s effektivitet och nytta rö-

rande språklig utveckling hos barn med autism. För att en studie ska kunna klassas som evi-

densbaserad måste det finnas ett mått av slumpmässigt urval. Inom AKK är aldrig den utvalda 

gruppen slumpmässig utan heterogen. Man får istället luta sig mot enstaka fallstudier i forsk-

ningen kring AKK. En som har gjort studier kring AKK är Ralph Shlosser, professor vid 
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North-Eastern University, USA som skapat en alternativ evidenshierarki och är en av de mest 

inflytelserika personer kring AKK och dess positiva effekt på språkutveckling hos barn med 

autism. (Thunberg, 2011, s.11–12). 

 I arbetet kring sammanställning och utvärdering av AKK som metod är det dels Thunbergs 

(2011) AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med autism samt 

Eberharts m.fl. (2011) Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn som lig-

ger till grund för dagens arbete med AKK i Sverige. De har i sina studier sammanställt och 

utvärderat en mängd fallstudier inom arbetet med AKK och Helene pekar tydligt på Eberharts 

m.fl. (2011) arbete som en grund för Habiliteringens arbete. Men båda arbetena pekar också 

på bristen av forskning inom detta område och det är tydligt att det finns mer att göra inom 

forskningen kring AKK. 

3.3 Föräldrarollen och Alternativ och Kompletterande Kommu-

nikation 

Det finns inte mycket forskning kring föräldrarollens betydelse kring AKK som metod för 

den språkliga och sociala utvecklingen hos barn med funktionshinder. Föräldrar är en del av 

de nätverksbaserade AKK insatser som omger barnet och om AKK som metod ska kunna 

fungera tillfredställande och hjälpa barnet i den språkliga och sociala utvecklingen krävs det 

engagerade och kunniga föräldrar som aktivt arbetar med AKK som en naturlig del i den 

dagliga miljön. Nettelbladt m.fl. (2014) pekar på vikten av en fungerande AKK i hemmiljön 

som den viktigaste faktorn för ett positivt resultat (Nettelbladt, 2014, s.461–466).  

 Föreningen Sveriges Habiliteringschefers rapport (2014) samt Heister Trygg (2010) tar 

speciellt upp vikten av att tidigt ställa diagnos och tidigt gå in med AKK insatser. De poäng-

teras att en förutsättning för att AKK-åtgärder ska ha en positiv inverkan måste föräldrarna 

från början vara involverade i processen. Alla personer runt barnet måste vara delaktiga och 

använda sig av de kommunikativa åtgärderna. Utbildning av föräldrar är en förutsättning för 

att skapa en kommunikativ miljö för barn med språkliga och sociala utvecklingsstörningar 

(Heister Trygg, 2010, s.44). 

 Det finns en risk att föräldrar väljer medvetet eller omedvetet att inte se sina barns språk-

liga och sociala utvecklingsproblem. Föräldrar har en tendens till att till exempel skylla pro-

blem i utvecklingen på sen mognad, hormoner etc. Föräldrars motvillighet beror ofta av 

rädsla för utanförskap och stigmatisering. Men utan ett fungerande arbetet i hemmet finns 

det små förutsättningar för lyckade åtgärder med AKK. (Nettelbladt, 2014, s.79).  
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4 Metod 

I denna del behandlas urvalet och metoden för insamlandet av underlag för denna fallstudie. 

Avgränsningar och metodkritik behandlas i detta kapitel samt myndigheters lagar och krav 

och de etiska normer denna studie följer. 

 Denna studie bygger på intervjuer som är utförda med kvalitativa metoder. Med kvalitativ 

metod menas att forskaren eller undersökaren själv befinner sig i den sociala miljö som un-

dersöks, att datainsamling och analys sker växelvis samt att undersökaren strävar efter att 

fånga både människors handlingar och handlingarnas innebörd. (Nationalencyklopedin, 

2018). Med kvalitativa metoder får man en närhet, förståelse följsamhet och djup i intervjun. 

Det finns utrymme för en flexibilitet och anpassning i dialogen under intervjun, nya vägar 

och nya uppslag kan visa sig under intervjun, något som inte finns i en kvantitativ enkätun-

dersökning. Avståndet mellan objekt och intervjuare minskar med en kvalitativ metod och i 

studien har det funnits en strävan efter att få fram är erfarenheter, känslor, intryck och åsikter 

kring arbetsmetodik, resultat med mera. Då är den kvalitativa metoden att föredra (Lager-

holm, 2010, s.30–31). 

4.1 Urval 

Jag har intervjuat specialpedagoger, pedagoger samt logoped inom flera olika delar av för-

skola, skola och habilitering. Begräsningen här ligger i att samtliga skolor ligger inom samma 

kommun, en mellansvensk medelstor kommun med ca 19 000 invånare, och det finns en 

kunskap och samarbete mellan skolorna. Dock finns det inte ett officiellt organisatoriskt sam-

arbete. Min personliga kännedom om samtliga förskolor och skolor är hög. Jag känner till 

hur de arbetar och jag har träffat samtliga specialpedagoger och pedagoger tidigare. Även 

logoped och specialpedagog på Habiliteringen i regionen har jag haft löpande kontakt med. 

 En av pedagogerna, namngiven Petra denna studie, som har en utbildning i pedagogik för 

barn med speciella behov är min egen sons personliga pedagog. Hon har följt min autistiske 

son från förskolan vid 3 års ålder till idag då han är sex år gammal och går på förskoleklass 

i en skola med Reggio Emilia pedagogik. Detta ger mig en stor fördel i kontakt och intervju 

för denna studie då jag på ett enkelt och effektivt sätt kunnat följa arbetet med AKK och varit 

en aktiv del i detta arbete under lång tid. 

 Studiens intervjuer är fördelade enligt denna uppställning. Alla namn är fingerade. 

 Sara, specialpedagog på 4 förskolor samt en skola med klass F-2, ca 70 barn på för-

skolan och ca 90 elever på skolan. 

 Susanna, specialpedagog på skola årskurs 4–9, ca 340 elever. 

 Petra, specialutbildad pedagog för min son, från 3–6 års ålder. 

 Pauline, pedagog på förskolan, barn 1–3. 

 Patricia, pedagog på förskolan, barn 3–5. 



 

25 

 Helene, specialpedagog på Habiliteringen1 i regionen, arbetar med barn med funkt-

ionsnedsättningar samt med anhörigstöd och föräldrautbildningar. Ansvarar också för 

utbildning och träning av specialpedagoger och pedagoger vid insatser för barn med 

språkliga och sociala utvecklingsstörningar och förseningar, ansvarar och samordnar 

insatser i hela regionen. 

 Lena, logoped, Habilitering i regionen. Arbetar med barn med funktionsnedsättningar 

samt med anhörigstöd och föräldrautbildningar. 

Helene känner och har under olika former arbetat med Sara och Susanna då hon agerar råd-

givare och samordnare i enskilda fall på respektive förskolor och skolor. Hon genomför även 

utbildningar, utvärderingar med mera med enskilda pedagoger, däribland Petra i samband 

med arbetet med min egen son. Även Pauline och Patricia har samarbetat med Helene i en-

skilda fall. Lena genomför även hon aktiviteter och rådgivning där Sara och Susanna varit 

delaktiga. Så kännedomen om varandra mellan de intervjuade i denna fallstudie är hög. 

4.2 Intervjuer  

Mina intervjuer har skett antingen per telefon eller med personliga möten. Jag har under in-

tervjuerna för anteckningar utifrån de förberedda frågorna de har i förväg fått ta del av. Jag 

har summerat den information jag fått från dem för konfirmation att jag har uppfattat det de 

har fört fram rätt. I dialogen med dem har jag löpande bett om förtydligande när jag har varit 

tveksam på vad de menat eller syftat på samt bett om konkreta exempel på arbetet med AKK 

och den sociala och språkliga utvecklingen i samband med detta arbete. 

 Sara och Susanna intervjuades för min B-uppsats och intervjun varade cirka en timme och 

en kvart. Jag har därefter kompletterat denna intervju med ytterligare en där jag träffade dem 

i en kompletterande intervju som varade i ca 45 minuter. Frågorna finns återfinns i bilaga 1. 

 Helene och Lena har jag intervjuat enskilt per telefon. Längden på båda intervjuerna har 

varit på ca 45 minuter. Som förberedelse har jag skickat dels frågeställningar samt relevant 

material från min uppsats. Jag hade även ett kortare samtal med Helen per telefon ett par 

veckor innan intervjun där jag gick igenom vad jag hade tänkt ta upp. Jag har också redovisat 

mina tankegångar i det förberedande mailet. Frågorna finns listade i bilaga 2.  

 Pauline och Patricia träffade jag på förskolan och höll separat intervju på ca en halvtimme 

med var och en samt en gemensam tid med båda två under ca en halvtimme. Frågorna åter-

finns i bilaga 3. 

 Petra träffar jag kontinuerligt, framför allt i samband med att jag lämnar respektive hämtar 

barn. Vi har kontinuerliga uppdateringar varje vecka, mestadels på fredagar då vi summerar 

veckan och går igenom nästa veckas aktiviteter och planer. Petra berättar om framsteg och 

planer och hur arbetet med AKK fungerar. De språkliga framstegen står alltid i centrum och 

speciella uttryck och betydelser tas upp då det är viktigt att förståelsen för sonens utryck och 

ord finns både hemma och i skolan.  

                                                 
1 Habiliteringen är en del av landstingets sjukvårdsorganisation. Barn- och ungdomshabiliteringen är 

för barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Där får barn och 

deras familjer råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som funktions-

nedsättningen medför i det dagliga livet. 
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  Intervjuerna med specialpedagogerna, logoped och pedagoger har varit semistrukturerade 

i sin natur. Med semistrukturerade avses att intervjuerna startar med allmänna frågor för att 

sedan smala av succesivt under intervjuns gång. (Patel & Davidsson, 1994, s.45). 

 Fördelen med en semistrukturerad intervju är den skapar en informell och väl fungerande 

dialog med personerna som intervjuas och goda möjligheter att följa upp och förtydliga frå-

gor och svar hela tiden funnits samt det har också funnits utrymme för dem att utveckla re-

sonemang. I denna intervjuform finns möjligheten att anpassa följdfrågor utifrån svaren samt 

kunnat se om speciella synsätt påverkat svaren i viss riktning. 

 Intervjuerna har gått igenom vilka åtaganden förskolan och skolan har i sitt uppdrag samt 

vilka eventuella formella krav som finns samt hur skolan arbetar utifrån dessa. Hur de arbetar 

med AKK, vilken nytta de ser med detta samt vilka erfarenheter de har av AKK har varit en 

central del genom alla intervjuer. Fokus har varit främst den språkliga utvecklingen hos barn 

med autism. 

 Intervjufrågor finns listade i bilaga 1–3. 

 

4.3 Etik 

I allt arbete rörande barn i skolmiljö finns det en sekretess att ta hänsyn till. Alla barn omfattas 

av en omfattande sekretess vilken regleras dels i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), förkortat OSL samt i Skollagen (2010:800). Detta ger att varje undersökande 

arbete i förskole- och skolmiljö måste beakta detta sekretesshänseende.  

 I Kap.23 2§ i OSL står det att läsa:   

 

Sekretess gäller i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, same-

skola, gymnasieskola och gymnasiesärskola för uppgifter om en enskilds per-

sonliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller 

specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 

den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

 

I beaktande av denna rådande sekretess i skolmiljön finns det två sätt att göra en undersök-

ning, antingen en kvantitativ och generell eller en kvalitativ men inte på personnivå. 

 Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning men utan att på något sätt gå in på indi-

vidnivå (Lagerholm, 2010, s.30–31). Arbetsmetodiken har varit att intervjua pedagoger, spe-

cialpedagoger och logoped utifrån ett generellt perspektiv där inga specifika exempel på 

namngivna barn har figurerat. Alla exempel som kommit upp i intervjuer och i denna fallstu-

die är generella och anonyma med undantag av exempel som kommer från mina egna barn. 

Detta helt enligt OSL samt skollagens fastslagna riktlinjer. 

 Enligt de etiska riktlinjerna fastslagna av vetenskapsrådet i mars 1990 som ska beaktas i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ska individens integritet skyddas. Riktlin-

jerna delas upp i fyra allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 Jag har enligt informationskravet informerat vilken uppgift de har i mitt arbete och jag har 

varit noggrann med att all samverkan är på frivillig basis. Jag har haft samtycke från de som 

jag intervjuat och vi har också kommit överens om att de inte ska figurera med namn i denna 
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studie. Enligt konfidentialitetskravet har inga känsliga uppgifter berörts på något sätt, all in-

formation har varit på allmän och övergripande nivå. Inga uppgifter jag har fått genom dessa 

intervjuer kommer enligt överenskommelse att användas i kommersiella- eller icke-veten-

skapliga syften, helt enligt nyttjandekravet.  

4.4 Lagar och myndighetskrav 

Skolans verksamhet regleras främst av skollagen, i förlängningen Sveriges Riksdag.  

Utförande myndighet är Skolverket som i sin läroplan, (SKOLFS 2010:37) Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2017, återger de riktlinjer 

och normer förskolan och skolan har att rätta sig efter. 

 I SKOLFS 2010:37 kan vi läsa detta:  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.  

 

Vidare fastlår Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 följande:  

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möj-

ligt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att budskapet är att varje elev ska få bästa möjliga 

förutsättningar för att nå så långt eleven är kapabel till. 

 Skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få 

förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Där finns det mycket hjälp för pedagoger och 

skolor i sitt arbete med elever som har speciella behov. De är en resurs och skriver på sin 

hemsida följande: 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oav-

sett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.’ 

Förskolor, skolor eller vuxenutbildningar kan vända sig till oss för att få rådgiv-

ning i specialpedagogiska frågor. Vi bidrar med vår kompetens genom att sam-

verka med kommuner eller fristående förskolor och skolor. 

 

Så sammanfattningsvis är målen för skolan är tydliga och resurser är tillsatta för att ge skolan 

hjälp i form av utbildning och stöd.  
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4.5 Metodkritik 

Kvalitativa metoder har några nackdelar, dels att den ofta saknar reliabilitet och validitet. 

Studierna saknar precision och exakta mått samt den bredd som kvantitativa studier ger med 

ett större urval och högre statistisk säkerhet.  Den kvalitativa studien visar liten och icke 

representativ del av befolkningen i statistisk mening (Lagerholm, 2010, s.31). 

 Denna fallstudiestudie som har gjorts med kvalitativa metoder då avsikten är att ge en 

fördjupad bild på ett fenomen. För att kunna nå detta är det en kvalitativ metod som kan 

erbjuda den möjligheten då en närhet till de som intervjuas måste finnas. Kvantitativa meto-

der ger inte denna närhet utan har ett avstånd mellan det som undersöks och undersökaren 

(Lagerholm, 2010, s.31).   
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5 Resultat och slutsatser 

I denna del redovisas pedagogernas, specialpedagogernas och logopeds åsikter och slutsatser 

rörande fördelarna med AKK för den sociala och språkliga utvecklingen. Här redovisas också 

förskolans och skolans resurser och användandet av dessa i arbetet med AKK samt vad för 

resultat som kan ses av detta. Till sist behandlas här föräldrarollens betydelse i arbetet med 

AKK.  

5.1 Språklig och social utveckling med hjälp av AKK 

När framstegen i utvecklingen tar små men samtidigt stora steg framåt, som vid detta exem-

pel, får man känna sig lite glad. 

 Vid ett tillfälle vid matbordet skojade jag men min son som busade och inte ville sitta still, 

jag frågade om han var en busig katt. Han tittade då på mig med en förnärmad min och sa: 

Nej, jag är Eneas! 

 Att han så korrekt identifierade sig som jag vid det tillfället och att han använde sig av 

både interjektionen nej samt pronomenet jag är stora framsteg. Han visade att han både för-

stod användningen av nej som ett svar på en fråga samt att jag var han själv som person. 

Båda delarna är stora kliv i den språkliga och sociala utvecklingen för ett barn med autism. 

Tidigare hade svaret endast blivit ett nej eller bara ett ilsket skrik. Plus att han också använde 

sig av verbet är är också ett stort framsteg. Summan blev en korrekt fyraordsmening och en 

mycket glad pappa. 

5.1.1 Samspel och kommunikation (pragmatik) 

Vid intervjun med Lena och Helene pekade båda tydligt på det faktum att vid det första 

grundläggande stegen i etablerandet av en kommunikation spelar AKK en central roll. Med 

verktyg som PECS och GAKK kan intresset väckas för kommunikation samt den konkreta 

vinningen med en kommunikation göras förståelig för det autistiska barnet.  

 Som Helene sammanfattade det hela:  

Det första steget är att väcka intresset för kommunikation och ofta har den tidiga 

kommunikation, protospråket, släpat efter. Autistiska barn har helt eller delvis 

missat den första viktiga kommunikationen med föräldrar.  

 

 Hon fortsatte med ett enkelt exempel:  

Om barnet ger den vuxne en bild eller visar på en bild som föreställer en glass, 

kan barnet få en glass. Den grundläggande förståelsen för kommunikation kan 

väckas med en konkret och god belöning.   

 

 I samtliga intervjuer pekade de intervjuade gemensamt på vikten av en fungerande kom-

munikation i tidig ålder och hur den kan hjälpas framåt med AKK och då främst initialt med 

bilder.  

 Som Lena sa: En konkret bild, det visuella språket, har ett naturligt långsamt tempo och 

en bild stannar kvar till skillnad från ordet som bara finns i nuet och sedan försvinner.  



 

30 

 Patricia och Pauline berättade om arbetet med Babblarna, ett otroligt värdefullt och väl 

fungerande verktyg enligt deras samstämmiga åsikt som alla barn på deras förskola använde 

sig av i ålder 1–3 år. Det är i grunden uppbyggt utifrån samma principer som AKK och visu-

aliserar språket med figurer, färger och bilder och babblarnas figurer har namn uppbyggda 

på protospråkets enkla ljud. I följande figur 12 från Hattens förslags hemsida visas huvud-

personerna i Babblarna vilket konceptet kretsar kring. 

 

 
 

Figur 11. Babblarna. (Bild hämtad från www.babblarna.se) 

 

 

Patricia och Pauline berättade om hur Babblarna bygger mycket på att väcka intresset för 

kommunikation på ett lekfullt och intressant sätt och deras mycket positiva erfarenheter i det 

praktiska arbetet med Babblarna konfirmerar detta.  

Ungarna älskar Babblarna, de sjunger sångerna, leker lekarna och man verkligen märker 

hur de som inte pratar så mycket ännu kommer igång med pratet tack vare lekarna, berättade 

Pauline.  Patricia och Pauline var båda mycket eniga om den positiva effekten av metoden 

för samtliga barn och inte bara för barn med funktionshinder. 

 Lena tog upp ett annat område där barn med autism har svårigheter. För barn med autism 

är det svårt att förstå sinnesstämningar hos andra individer och socialt relatera till detta, 

det är helt enkelt svårt att se hur andra människor reagerar, berättade hon. 

 Hon tog upp hur man var tvungen att lära in den sociala förståelsen för sinnesstämningar, 

både barnets egna och andras, genom att använda AKK metoder som bilder. Övriga special-

pedagoger som jag har intervjuat har bekräftat detta som ett problem där AKK är en stor 

hjälp. Exempel på bilder som används inom AKK finns här i figur 13 
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Figur 12, Bildstöd, bilder på sinnesstämning. (Bild är hämtad från Bildstöd, www.bildstod.se) 

 

Som Lena sammanfattade detta:  

Genom att identifiera med prototypiska bilder hur någon ser ut i en viss sinnes-

stämning kan man lära och förstärka förmågan att uppfatta olika sinnesstäm-

ningar hos andra människor och lära dem att anpassa sitt eget beteende och 

bemötande ut. Det viktigt att bilderna är så enkla som möjlig för att förstärka de 

viktiga dragen som munnen och ögonen. Protypiska bilder underlättar genera-

liseringen, något som de ofta har svårt med.  

 

5.1.2 Språkförståelse 

Språkförståelse, det vill säga hur vi förstår de ord och meningar vi hör och läser, är en av 

grunderna i vår språkförmåga. Autistiska barn har oftast lättare att förstå det visuella bud-

skapet där det abstrakta språket konkretiseras i bild eller tecken och detta är något som de jag 

intervjuat instämmer med. Petra berättade om ett antal exempel där förståelse gick förlorad 

tills barnet fick bilder som förstärkning till det talade språket. Sara och Susanna berättar om 

hur ord konkretiseras med bilder och hur barnet kan göra sig förstått och även börja interagera 

med sina kamrater i leken. Med hjälp av bilder kan barnet styra leken i önskad riktning vilket 

ofta tidigare var omöjligt för det autistiska barnet som utan ett språk aldrig kunde varken 

interagera eller styra utifrån sin egna vilja.  

 Petra tar upp vikten av tecken som hjälpmedel i den dagliga kommunikationen där tecknet 

hjälper barnet att kommunicera. Med ett enkelt tecken kan barnet informera sin önskan om 

vatten då det är törstigt, något som skulle vara svårt utan tecknet. Då pedagogen kombinerar 

det talade orden med tecken ges barnet en möjlighet att börja själv kombinera tecken och ord 

för att så småningom endast använda sig av det talade ordet i sin kommunikation.  

5.1.3 Grammatik, ordförråd och begrepp  

De ordklasser som är dominerande är som i barnspråkets ettordsmeningar substantiv, adjektiv 

och verb. I de intervjuer jag gjort har det tydligt framkommit att språket från den vuxnes sida 

ofta är förenklat och övertydligt. Som till exempel: Sara spelar boll eller Sara gjorde det 

istället för hon spelar boll och hon gjorde det. Det som är tydligt är att pronomen och räkne-

ord är de ordklasser som är svårast för det autistiska barnet att lära sig.  

 

 

 



 

32 

Pronomen  

Under intervjuerna har det framgått tydligt att anledningen till svårigheterna med just prono-

men ligger i två delar.  

 Vi vuxna använder ett förenklat språk, vi är övertydliga och det gör att det går långsam-

mare för barnen att förstå pronomen. Jag försöker att tänka på det men det är enkelt att ha 

ett övertydligt språk, och jag är ändå proffs, berättade Petra. 

 Helene och Lena tog upp specifikt den andra anledningen till svårigheten för ett barn med 

autism att lära sig använda pronomen. Det beror ofta på att de har svårt att förstå skillnaden 

mellan det egna jaget och andra människor. Att lära sig att jag är jag och du är du är ett större 

emotionellt steg för barn med autism är för andra. 

 Det är svårt att lära autistiska barn att förstå och korrekt använda ordet jag, för oss är 

det naturligt men för dem är det en längre resa. Det är svårt att förstå hur de ser på sin 

omgivning. Här hjälper bilder till att förstärka och förtydliga. Bilden blir konkret, det går 

att ta på den och förstå den, berättade Lena. 

 

Verb  

Andra delar som ligger efter i utvecklingen som utelämnande av verbet är mer normal språk-

lig utveckling där autistiska barn följer mönstret men oftast ligger senare i ålder konfirmera-

des vid intervjuerna. Petra pekade på exempel som: jag hungrig där verbet är utelämnats. 

Just verbet är är ofta utelämnat i barnets förenklade språk enligt de pedagoger och special-

pedagoger jag intervjuat, vilket inte är förvånande, betoningen ligger på jag och hungrig och 

med de två orden går budskapet fram utan problem. Petra pekade på problematiken kring 

sådana verb som är och hur hon var tvungen att konstruera bilder eller symboler för ord som 

dessa. Det finns inga självklara bilder eller tecken för sådana verb inom AKK. 

5.1.4 Ordförståelse 

Det som är konstaterat är att barn med autism har en serie svårigheter som hämmar den 

språkliga och sociala utvecklingen.  

Det mesta är helt enkelt svårare för ett barn med autism. Språket blir ofta ett mysterium och 

vad andra säger och vad de menar hänger inte alltid ihop. Ironier, dubbla betydelser och 

förändringar av ords innebörd beroende på sammanhang gör det svårt för ett barn med aut-

ism att förstå, berättar Helene. Det gör att de ofta hamnar utanför gemenskapen, speciellt 

när deras respons och reaktion blir udda ur andras synvinkel, det blir bara fel helt enkelt. 

 Att inte kunna förstå ords dubbla betydelser eller förändrade betydelse i olika samman-

hang, att inte förstå den sociala interaktionen samt svårt att kunna formulera ett eget språk 

gör att utvecklingen till en fungerande språklig och social individ måste stödjas kontinuerligt. 

Det är samtliga jag intervjuat helt överens om och berättar utifrån sina egna perspektiv om 

svårigheterna att få barn med autism att fullt ut verka i den språkliga och sociala miljön. AKK 

med dess olika delar spelar en stor roll här, att med hjälp av bilder exempelvis lära sig att 

tyda sinnesstämningar är ett stort utvecklingssteg för det autistiska barnet.  

 Det autistiska barnet har svårt med generaliseringar men rent språkligt generaliserar de 

ofta för mycket. Ett ord som de ha lärt sig betydelsen på används sedan för alla liknande 

sammanhang. Exempel på detta är min yngsta sons användning av ordet sött. Kattungen är 

söt som han ser på TV, kaninen som storasystern köpt är också söt. Men sedan är allt som är 

fint sött. Vargen på Zoo är söt när ordet kanske istället borde vara stolt eller imponerande. 
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Blomman är söt när ordet borde vara vacker osv. Han har lärt sig ordet söt och att det är ett 

positivt ord, då får det beteckna allt som är positivt. Både Sara och Susanna berättar och 

exemplifierar dessa begränsningar i språket men det är framförallt Helene som pekar speci-

fikt på dessa svårigheter som är kännetecknande för autistiska individer i den språkliga ut-

vecklingen.  

Bilderna och tecknen hjälper till att utöka ordförrådet och ger en ökad förståelse för ords 

betydelse. Barnet får hjälp att både förstå, komma ihåg och använda sig av nya ord, berättar 

Helene. 

 Helene pekar också på en annan språklig begräsning som ofta även påverkar den sociala 

interaktionen och det är svårigheten för autistiska barn och ungdomar med den pragmatiska 

förståelsen av ordets konnotation, dvs ordets abstrakta definition. Vilket inte är så konstigt, 

autistiska barn har svårt med det abstrakta språket och det abstrakta språkets abstrakta bety-

delse är givetvis ännu svårare. Det är jättevanligt, för autistiska barn och ungdomar är ne-

gativa och positiva uppdelningar svåra, speciellt när de kan ändra värdeladdning beroende 

på sammanhang, sammanfattar Helene. 

  PÅ min fråga om AKK var till hjälp här blev svaret att AKK inte har en självklar lösning 

för detta utan att det måste improviseras fram fall för fall. 

5.2 Alternativ och Kompletterande Kommunikation i verksam-

heten  

När det föreligger språkliga och sociala problem i utvecklingen bör ett barn få adekvat hjälp. 

Men dessvärre är det lite av ett lotteri vilken hjälp som ett barn får, vilken form och även vid 

vilken tidpunkt. Det är alla som jag har intervjuat rörarande ense om. Helene påpekar att 

habiliteringen försöker hjälpa alla med en diagnos vilket är Habiliteringens uppgift men 

vägen till en diagnos är ofta krokig. Det är många faktorer som spelar som till exempel genus.  

Genus spelar också roll, pojkar syns mer, hörs mer och får enklare och snabbare hjälp. 

Flickor får som vanligt stå tillbaka, de har ofta en större social övning, syns inte lika mycket 

och är ofta tysta. Sen är diagnosverktygen ofta utformade efter pojkar, flickor passar inte 

alltid in i normen, berättade Helene för mig.  

Detta förhållande framgick även tydligt i intervjuerna med Lena och de andra specialpe-

dagogerna, även om synliggörandet av flickors problem är något som de alla försöker att 

prioritera. 

Men om ett barn visar ett annorlunda språkligt och socialt beteende eller kanske är helt 

tyst finns inte en tydlig åtgärdsplan. I intervjuerna har det framkommit med stor tydlighet att 

det hela är beroende på den lokala kunskapen, erfarenheten och initiativförmågan. Intressant 

är att alla som jag har intervjuat är fullt medvetna om AKK, arbetar engagerat i frågan och 

har bra kunskaper. Petra och Pauline som båda är pedagoger på förskola utan specialiserade 

kunskaper visar båda på djup förståelse och kunskap för AKK samtidigt som de båda kon-

staterar att alla pedagoger inte har den kunskapen utan det skiftar på den förskola de arbetar 

på. 

Vid intervjun av specialpedagogerna och pedagogerna ställde jag den centrala frågan: 

Finns det några centralt satta riktlinjer hur förskolan eller skolan ska agera vid bristande 

språklig eller social förmåga hos ett barn? Svaret blev ett enhetligt nej. Både diagnostise-
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rande och åtgärder är personligt relaterade. Vad för hjälp eller om det blir någon hjälp över-

huvudtaget är relaterat till individerna runt om barnet, pedagoger, specialpedagoger, föräldrar 

med flera. Varken i skollagen eller i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet så står den en rad om hur eller vad för åtgärder eller verktyg som bör användas.  

Skolverket skriver detta om funktionshinder och åtgärder på sin hemsida under rubriken 

funktionsnedsättning: 

 

Individuellt anpassad pedagogik och skolmiljö 

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäl-

ler det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska 

miljön så att eleven kan nå målen.  Alla elever är olika och skolan behöver ta 

fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara 

de olika momenten i undervisningen.  

 

Skolan och förskolan är skyldiga att tillgodose varje elevs behov av hjälp och stöd för att 

eleven ska få förutsättningar att nå målen. (Skollagen, 2010) Med målen menas de kunskaps-

mål som är uppsatta för skolan från statens sida. Men ingenstans står det hur detta ska göras. 

Det finns ingen adekvat punktlista att följa utan det är upp till varje skola att själva besluta 

om hur detta ska göras. Detta ger dels en spretighet i åtgärderna i kombination med tidigare 

nämnda avgörande vem som barnet först träffar, logoped, psykolog osv. 

 De specialpedagoger, pedagoger och logoped som jag har intervjuat är alla rörande ense 

om att AKK är positivt bidragande till den språkliga utvecklingen. De har sett hur barn har 

utvecklats framåt i språklig- och social utveckling tack vare AKK. Barn har hjälpts i den 

kommunikativa situationen till att göra sig förstådda och fått förmågan att kunna vara en del 

i den dagliga leken och aktiviteten. Den multimodala metoden ökar barnens förmåga till 

kommunikation. Detta gäller också barn utan språkliga och sociala hinder i utvecklingen, alla 

barn har nytta av AKK. 

 Frågan är då om AKK används i den dagliga verksamheten. Svaret är att på de förskolor 

och skolor som jag undersökt är att man försöker.  

Som Pauline sammanfattade det hela: Viljan finns, kunskap i viss mån, men i praktiken blir 

det varken hackat eller malet.  

 Arbetet med Babblarna är mycket framgångsrikt och populärt och insatserna med AKK 

för barn med behov fungerar bra. TAKK lärs ut generellt till grupper på förskolan och kom-

munen har faktiskt gett som direktiv till kommunens samtliga förskolor att alla barn ska 

kunna minst 50 tecken från TAKK berättade Pauline för mig.  

Detta är ett stort och unikt beslut av en kommun, faktiskt har jag aldrig hört talas om det 

tidigare, och vem kunde trott det om vår kommun, sa Pauline om detta? Det är ett erkännande 

av AKK som metod enligt hennes mening.  

 På samtliga förskolor i min undersökning är man medveten om AKK, fördelarna och vad 

det innebär. Men kunskapen är ojämnt spridd på förskolornas olika avdelningar berättar både 

specialpedagogerna och pedagogerna. Utbildning av pedagoger i verksamheten sker spora-

diskt vid behov och är mycket knutet till de barn där man ser nödvändigheten av AKK. En 

annan problematik är att pedagogerna uppfattar användningen olika vilket ger att samma barn 

får olika pedagogik i användningen av AKK från olika pedagoger berättar Sara.  

 Det finns förvånande nog ingen generell utbildning i AKK för pedagoger, till och med 

inom utbildningen för specialpedagoger är AKK ett frivilligt tillval, många specialpedagoger 

har ingen utbildning inom AKK trots att det är den etablerade och erkända metoden för 
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språklig utveckling hos barn med störningar i utvecklingen, berättar Helene. Hon utbildar 

och informerar på plats i sitt dagliga arbete ute på olika förskolor i AKK för pedagoger. Men 

bara en enda person inom ett mycket stort område räcker inte till, som hon själv konstaterade 

lite resignerat. 

 I intervjuerna med specialpedagogerna framgår det även tydligt att det saknas en långsik-

tighet i användningen av AKK. Man gör lite, men inte kontinuerligt och inte samordnat samt 

inte på alla barngrupper. I skolan är det uteslutande individbaserat enligt Susanna när man 

tittar på förskoleklass upp till tredje årskurs. Efter tredje årskurs finns det ingen verksamhet 

med AKK att tala om enligt Susanna. 

5.3 Föräldrarollen 

Föräldern är den viktigaste personen för ett fungerande arbete med AKK, utan engagerade 

och kunniga föräldrar som förstår vikten av att använda sig av AKK i den vardagliga situat-

ionen faller en stor del av allt arbete med AKK, berättade Lena för mig.   

 Här kommer vi in på vikten av nätverksbaserade insatser med AKK för barn med språkliga 

och sociala utvecklingsstörningar eller förseningar. I figur 10 presenterades en modell för 

hur nätverksbaserade insatser med AKK skulle kunna se ut eller bör se och där ligger utbild-

ning av föräldrar som en första och övergripande punkt. Barnets nätverk består av först och 

främst föräldrar, sedan av eventuella andra släktingar, pedagoger, kamrater med flera. Situ-

ationen växlar givetvis från barn till barn. Föräldrars kunskap och engagemang spelar en 

viktig roll i detta, utan deras engagemang är möjligheterna till lyckade AKK insatser små. 

Som en uppgiven lågstadielärare sa vid ett möte: Det är inte enkelt att få föräldrar med 

samma problematik som sina barn att förstå att det föreligger ett problem.  

 Här finns det med andra ord ett hinder, samtliga som jag har intervjuat tar upp problema-

tiken kring att få föräldrar att förstå och acceptera svårigheterna som deras barn har. Ofta 

finns det en rädsla för att barnet ska betraktas som ett onormalt barn och behandlas därefter.  

 De vill inte ta in informationen helt enkelt. Vi förklarar och berättar med de vill inte lyssna 

utan hoppas att det ska gå över med åldern. Men får inte ungarna hjälp så kommer de få 

enorma problem längre fram, berättade Pauline för mig med ett något uppgivet tonfall. 

 De säger ofta att det inte finns något problem, han eller hon var ju exakt likadan som liten 

unge och han eller hon har ju inga problem idag, i alla fall enligt dennes åsikt. Vi når helt 

enkelt inte fram, summerade hon. 

 Men enligt de jag har intervjuat är det inte alltid så, många föräldrar arbetar engagerat och 

hårt med AKK. Men det verkar som om en majoritet inte vill kännas vid problemen. Effekten 

av detta blir att de som kommer till Habiliteringen och går utbildningar med mera är en mi-

noritet. Det finns med andra ord ett antal barn som inte får den hjälp de skulle behöva. 

 För att börja hitta en lösning borde det finnas en tydlig struktur i samarbetet mellan skola 

och hem. Men i dagsläget fungerar det inte på detta sätt enligt de intervjuade pedagogerna 

och specialpedagogerna. Även Helene och Lena pekar på samma problematik och båda po-

ängterar att föräldrar inte är tvingade att delta i utbildningar utan allt arbete med AKK är 

frivilligt.   

Tro inte att det räcker med att ge föräldrarna en bunt med bilder och tro att problemet är 

löst. Vardaglig interaktion och träning hemma är av största vikt och förståelsen för att inte-

grera AKK i vardagen måste finnas, och det nås endast av en omfattande och bra utbildning 

för föräldern. Att barnet kan ett antal tecken räcker inte, utan barnet måste kunna använda 
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de kommunikativa verktygen i vardagen och det kan endast göras med en vardaglig använd-

ning av AKK, summerade Lena. 

 Så sammanfattningsvis, föräldrarna är de absolut viktigaste personerna för barnets ut-

veckling. De måste först och främst acceptera en diagnos, många gånger själva engagera sig, 

utbilda sig och implementera AKK i vardagen. Verktygen finns, kunskapen hos myndigheter 

och personal finns också. Men de är de själva som måste få allt att fungera. 

5.4 När man lyckas 

Pedagogen Petra kom till mig en dag när jag hämtade min son och sa med stolthet: Nu ska 

jag berätta vad din son gjorde idag. Han kom fram till mig på skolgården, petade mig i 

magen och sa: Du är en dumskalle! Sedan gick han tillbaka till leken med de andra. 

 En normal reaktion för en förälder skulle vara att man blev lite förskräckt över sin sons 

uppförande och ordval. Men jag delade Petra`s förtjusning för det min son hade gjort med 

sin handling och ordval var en serie mycket bra saker. Petra och jag sammanfattade vad denna 

ganska enkla handling innebar vilket var som följer: 

 

 Social interaktion, han hade tagit ett eget initiativ till en handling. Han hade inte 

blivit hjälpt eller styrd utan helt på egen hand gjort en social interaktion. 

 Verbet är, han fick med verbet är helt korrekt i meningen. 

 Meningsbyggnad, han hade skapat en helt korrekt fyra-ords mening med rätt ord-

följd. 

 Pronomen, han hade använd ett personligt pronomen, du, istället för att sagt Petras 

namn och sedan dumskalle. Med detta visade han att han utvecklat förståelsen för du. 

Det är mycket vanligt att autistiska barn använder endast pronomenet den enligt Petra 

för alla former av pronomen vilket min son tidigare gjort. 

 Visat en åsikt och formulerat den, han hade visat med denna enkla handling att han 

hyste en viss åsikt just denna stund och han hade tydligt formulerat den. Detta är ett 

stort steg i utvecklingen för autistiska barn med sociala och språkliga hinder. Just 

förmågan att uttrycka inte bara vad barnet vill ha, utan även kunna utrycka en åsikt 

är en social och språklig handling som är avancerad i förståelsen av andra människor. 

 

Sammanfattningsvis ett stort steg framåt i den språkliga och sociala utvecklingen där ett lång-

varigt arbete med AKK började ge ett mycket tydligt och synligt resultat. 
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6 Diskussion 

I denna del har jag tagit upp de delar och punkter som bör vara intressanta att diskutera och 

undersöka vidare.  

6.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det konstaterat att AKK hjälper barn med språklig och social störning 

i deras utveckling framåt i utvecklingen. Studier och de intervjuade lärarnas erfarenheter pe-

kar alla på samma sak, användandet av AKK är kliniskt bevisat ett väl etablerat och funge-

rande sätt att hjälpa barn till att kunna kommunicera med sin omvärld (Branson & Demchak, 

2009, s.274–286) (Heister Trygg,1998, s.35).  

 Den språkliga utvecklingen från pragmatik, vidare genom språklig förståelse och gram-

matiska kunskaper med ordförståelse och begrepp, är hjälpta av multimodala AKK insatser. 

Främst då för barn med språkliga och sociala störningar i utvecklingen men också för barn 

utan störningar. Nyttan av denna hjälp i utvecklingen, från att börja förstå kommunikationens 

grunder och pragmatiken är inte bara värdefull, utan även en förutsättning för att den språk-

liga och sociala utvecklingen ska gå i positiv riktning. Att AKK hjälper barn med språkliga 

och sociala störningar eller förseningar att bättre förstå den sociala interaktionen med andra 

individer, både att förstå orsak och verkan i interaktionen, samt att kunna utveckla den i po-

sitiv riktning, råder det inget som helst tvivel om. 

 Den språkliga och grammatiska utvecklingen stöds av AKK, från tidig ålder hela vägen 

upp i sen skolålder. Den största verkan och genomslaget görs i tidig ålder men det är inte 

ovanligt med AKK metoder långt upp i gymnasieskolan. 

 Det jag har funnit i detta arbete är en bred villighet hos pedagoger att arbeta med AKK, 

men brist på tid, avsaknad av utbildning för den dagliga personalen på förskolor och skolor 

samt föräldrars okunskap sätter hinder i vägen. 

6.2 Utveckling av AKK 

Utifrån forskning och denna fallstudies resultat anser jag att det är av största vikt att AKK 

görs än mer tillgänglig än vad den är idag, inte bara för barn med språkliga och sociala stör-

ningar eller förseningar utan för alla barn. Det som bör diskuteras vidare är om man bör 

implementera AKK för samtliga barn från tidig ålder på förskola samt hur arbetet med AKK 

bör struktureras för att bli enhetlig och effektiv. Forskningen kring detta är begränsad och 

bör definitivt ökas vilket bland annat Heister Trygg (2010) pekar på.  

 Problematiken ligger främst i avsaknaden av en stringens och tydlighet från skolans upp-

dragsgivare. AKK med dess olika delar borde finnas med i läroplanen. Det borde finnas en 

tydlighet i uppdrag till skola och förskola hur arbetet med AKK som metod borde utformas 

och praktiseras.  

 Vikten av tidig och effektiv föräldrautbildning upp i kombination med handlingsplan på 

både kort och lång sikt efter standardiserade metoder bör finnas i alla förskolor och skolor 

när man identifierar att barn behöver insatser med AKK.  Ett forskningsarbete kring samver-

kan mellan skola och hem skulle vara ett stort steg framåt i arbetet med AKK.    
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ner med autism, Skrift framtagen på uppdrag av Autismforum Habilitering och Hälsa, SLL 
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Bilaga 1, Intervjufrågor Sara och Susanna 

Dessa frågor ställdes under tidigare B-uppsats om TAKK. Kompletterande frågor är adderade 

i bilagan. 

Frågorna under de löpande intervjuerna gav både fördjupningar och utvikningar men de 

strukturella grundgraden följer här: 

 

B-uppsats 

 Arbetar ni på förskolan/förskolan med TAKK idag? 

 

 Vad är era erfarenheter av arbetet med TAKK, positiva och negativa? 

 

 Vad är det som styr insatser och arbete med TAKK, sker det ett löpande arbetet över 

större delar av verksamheten eller är det surt av separata insatser utifrån enstaka barns 

behov? 

 

 Vilka arbetar med TAKK, alla de pedagoger som arbetar ute i verksamheten, delar av 

dessa eller endast ni som specialpedagoger? 

 

 Finns det några centrale direktiv i arbetet med TAKK, dels från myndigheter, dels 

från region eller inom skolans organisation? 

 

 Hur ser stödet ut från myndigheter och regionen i arbetet med TAKK. Finns det stöd 

och resurser för specialpedagoger, pedagoger och föräldrar? 

 

 Hur ser föräldrautbildningen ut, finns den och hur fungerar den. Finns det någon sam-

verkan mellan skola och föräldrar idag? 

 

 Hur skulle ni vilja att arbetet med AKK och TAKK skulle fungera? 

 

Sedan följde givetvis fördjupade diskussioner och utvikningar efter varje fråga. 

 

C-uppsats 

 Det jag gärna vill veta från dig är dina erfarenheter kring AKK, nyttan, fördelar samt 

även eventuella nackdelar. 

 Hur viktig är tidiga insatser med AKK? 

 Vad innebär det att arbeta med AKK? Utveckling språklig men även social. 

 Föräldrarollen som många pedagoger pekar på är ett hinder, föräldrar vill inte ta åt 

sig att det finns ett problem. 

 Svårigheter till samverkan med föräldrar. 

 Frånvaro eller närvaro av en tydlig organisatorisk struktur i arbetet med AKK från 

myndigheters sida  

 Finns det några centralt satta riktlinjer hur förskolan eller skolan ska agera vid bris-

tande språklig eller social förmåga hos ett barn?   
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Bilaga 2, intervjufrågor med Helene och Lena 

 

Det jag fokuserar på är hur AKK hjälper den språkliga utvecklingen hos barn med språkliga 

och sociala störningar eller förseningar. 

Plus även det faktum att det även hjälper alla barn. 

 

Det jag tittar på är den språkliga utvecklingen i samband med AKK. Svårigheterna med pro-

nomen, räkneord och utvecklingen till ett sammansatt språk. 

Jag snuddar även vid Piaget och Vygotskij men den biten är lite tyngre 

 

Konnationer, att man inte förstår innebörden, den positiva eller negativa innebörden hos ord 

som det inte är så mycket skrivet om är jag också inne på. 

 

 Det jag gärna vill veta från dig är dina erfarenheter kring AKK, nyttan, fördelar samt 

även eventuella nackdelar. 

 Hur viktig är tidiga insatser med AKK? 

 Vad innebär det att arbeta med AKK? Utveckling språklig men även social. 

 Föräldrarollen som många pedagoger pekar på är ett hinder, föräldrar vill inte ta åt 

sig att det finns ett problem. 

 Svårigheter till samverkan med föräldrar. 

 Frånvaro eller närvaro av en tydlig organisatorisk struktur i arbetet med AKK från 

myndigheters sida  

 Finns det några centralt satta riktlinjer hur förskolan eller skolan ska agera vid bris-

tande språklig eller social förmåga hos ett barn? 

 

 

 

Sedan följde givetvis fördjupade diskussioner och utvikningar efter varje fråga. 
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Bilaga 3, Underlag intervju med Petra och Pauline 

 Arbetar ni på förskolan/förskolan med AKK idag? 

 

 Vad är era erfarenheter av arbetet med AKK, positiva och negativa? 

 

 Vad är det som styr insatser och arbete med AKK, sker det ett löpande arbetet över 

större delar av verksamheten eller är det surt av separata insatser utifrån enstaka barns 

behov? 

 

 Vilka arbetar med AKK, alla de pedagoger som arbetar ute i verksamheten, delar av 

dessa eller endast ni som specialpedagoger? 

 

 Finns det några centrala direktiv i arbetet med AKK, dels från myndigheter, dels från 

region eller inom skolans organisation? 

 

 Hur ser stödet ut från myndigheter och regionen i arbetet med AKK. Finns det stöd 

och resurser för specialpedagoger, pedagoger och föräldrar? 

 

 Hur ser föräldrautbildningen ut, finns den och hur fungerar den. Finns det någon sam-

verkan mellan skola och föräldrar idag? 

 

 Hur skulle ni vilja att arbetet med AKK och skulle fungera? 

 

 

 

Sedan följde givetvis fördjupade diskussioner och utvikningar efter varje fråga. 

 


