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Sammanfattning 

Vårt syfte med studien var att undersöka pedagoger och specialpedagogers syn på betydelsen av 

användandet av alternativa och kompletterande hjälpmedel (AKK) för barn med diagnosen 

autism på förskolan. Frågeställningarna för studien var att undersöka vilka uppfattningar 

pedagoger och specialpedagoger har om kommunikationens betydelse för barn med autism i 

förskolan och vilka uppfattningar som pedagoger och specialpedagoger har om AKK:s betydelse 

för barn med autism i förskolan rörande deras lärande och utveckling samt vilka skillnader det 

fanns mellan pedagogernas och specialpedagogernas syn på AKK:s betydelse för barn med 

autism i förskola? Vi valde att använda oss av intervju som metod eftersom vi var intresserade av 

respondenternas egna tankar och ansåg att vi genom en intervju hade möjlighet att ställa 

följdfrågor för att fördjupa deras resonemang om ämnet. 

Vi delade upp arbetet i två delstudier där den ena av oss ansvarade för datainsamling och 

databearbetning från pedagogerna (delstudie 1) och den andre av oss ansvarade för det samma 

arbetet för specialpedagogerna (delstudie 2). Vid datainsamlingen använde vi oss av diktafoner 

för att spela in samtalen, på så sätt hade vi fullt fokus på respondenten under intervjuns gång. 

Efter intervjuerna har samtalen lyssnats av, transkriberats och förts in i dokument i datorn, för en 

bättre överblick. Materialet från intervjuerna behandlas i studiens resultat och analysdel utifrån 

frågeställningarna och studiens teoretiska utgångspunkt som är fenomenografi.  

Utifrån resultatet av den insamladen empirin från de båda delstudierna visar det sig att samtliga 

respondenter anser att alla barn måste få möjligheter till att kommunicera och att det är av stor 

betydelse för barnen med autism att ha en fungerande kommunikation för att utvecklas. Vad 

gäller AKK:s betydelse anser samtliga respondenter att det har stor betydelse för barnen med 

autism både i det vardagliga arbetet på förskolan samt ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv. 

Studien visar att det finns skillnader i graden av kunskap om AKK för barn med autism bland 

respondenterna.  

Nyckelord 

Nyckelord: Pedagogik, Förskola, Intervju, Autism, Kommunikation. 
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Förord 

Vi vill passa på att tacka de personer som hjälpt oss att göra denna studie möjlig. Vår handledare 

Niklas Norén som varit tillgänglig för snabb och bra respons på arbetet under framställandet 

samt gett oss god vägledning i arbetsprocessen. Vi vill även tacka de pedagoger och 

specialpedagoger som under relativt kort tid hade möjlighet att ta sig tid och klämma in oss i 

deras planering så att vi kunde genomföra intervjuerna. 
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Inledning 

Intresset för studien har växt fram dels från tidigare arbeten som vi båda har haft innan samt 

under lärarutbildningen. Emilia arbetar som personlig assistent åt en flicka som har autism och 

som inte kommunicerar med tal utan använder sig av PECS. Elin har arbetat som vårdbiträde på 

ett gruppboende för individer med autism i åldrarna 18-60. Där det är stora skillnader i deras 

möjligheter att kommunicera. Vi har också läst specialpedagogik på 30 högskolepoäng som 

bidrog till att vårt intresse inom detta område blev starkare och vi bestämde oss redan då för att 

skriva examensarbetet inom området: barn på förskolan med diagnosen autism. Vi valde sedan att 

snäva in studien på kommunikation för barn med diagnosen autism eftersom vi anser att alla barn 

har rätt till att kunna kommunicera, uttrycka känslor och tankar. Det finns barn med diagnosen 

autism som använder det talade språket i liten utsträckning samt vissa barn med autism som inte 

alls har förmågan att uttrycka sig med talspråk och forskning visar att alternativa och 

kompletterande kommunikations (AKK) hjälpmedel kan ha en stor betydelse för barn som har 

autism (Thunberg, 2007). Vi ska undersöka några pedagogers och specialpedagogers syn på 

kommunikationens betydelse samt betydelsen av användning av AKK med barn som har 

diagnosen autism. Vi ska också undersöka om det finns skillnader mellan pedagogernas och 

specialpedagogernas sätt att se på AKK:s betydelse för barn som har autism.  

Vi har tillsammans formulerat två intervjuguider, en för pedagogerna samt en för special-

pedagogerna. Emilia har ansvarat för intervjuerna med specialpedagogerna och Elin har ansvarat 

för intervjuerna med pedagogerna. Vi har var för sig kontaktat de aktuella respondenterna och 

genomfört intervjuerna. Vi har transkriberat och analyserat den egna insamlade empirin var för 

sig. Vi har därefter arbetat fram och skrivit en gemensam diskussion. Resterande delar av texten 

tar vi gemensamt ansvar för. 
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Bakgrund     

Det finns omkring 15 000 barn i Sverige som har någon form av autismliknande symptom och 

som är i behov av särskilt stöd under sin tid på förskolan och det är viktigt att de får rätt stöd och 

hjälp så tidigt som möjligt (Eva Nordin-Olson, 2010, s. 19). Barnens behov ställer stora krav på 

pedagogerna som arbetar på förskolorna då de behöver kunskap och förståelse för att kunna 

tillmötesgå barn med autism. I läroplanen för förskolan (lpfö98, rev.2010, s. 5) står det att: 

”Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov”. I läroplanen för förskolan framgår det 

också tydligt att förskolan ska lägga grunden för att barnen på sikt får de kunskaper de behöver 

för att klara sig i samhället, inte minst beträffande kommunikativa förmågor (lpfö98, rev.2010, s. 

6). 

Barn som har diagnosen autism har ofta svårt med kommunikationen, Ulrika Aspeflo (2010, s. 

20), som är logoped, skriver att många barn med autism inte pratar alls samt att de har svårt med 

det talade språket – att till exempel förstå vad andra personer säger. Även de barn med autism 

som själva använder sig av det talade språket i någon grad kan ha svårt att förstå det som 

sägs/förmedlas. Det finns också de barn med autism som har ett otydligt och eget tal som barnet 

använder sig av och då underlättar det om man känner barnet väl för att lättare förstå vad barnet 

kommunicerar (Aspeflo, 2010, s. 20). Personer med autism har många gånger svårt att ta initiativ 

till att inleda kommunikation med andra (Aspeflo, 2010, s. 23-24). Logopeder tilldelar därför barn 

med autism som inte har förmågan att kommunicera verbalt visuella kommunikationssystem som 

konkretiserar samband mellan exempelvis symbol och innebörd (Peeters, 1999, s. 82-83). Barnen 

med autism ges alternativa kommunikationsredskap för att de ska kunna bli mer självständiga i 

olika situationer och aktiviteter, inte minst i förskolan och skolan.  

Gunilla Thunberg (2011, s. 7), som är logoped, har på uppdrag av Autismforum gjort en 

kunskapsöversikt över alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för personer med 

autism. Där skriver hon att alla personer med autism har kommunikationssvårigheter av något 

slag och att det är av stor vikt att det sätts in stöd tidigt för dessa barn. Thunberg (2011, s. 8) 

hänvisar till 3:e upplagan av David Beukelman och Pat Mirendas översiktsverk om AKK (2005) 

där de menar att AKK ska göra det möjligt för barn med autism att delta i de olika 

samspelssituationer och aktiviteter som de vill. Det finns studier som Thunberg (2011, s. 17) 

berör i kunskapsöversikten som ger belägg för att AKK bidrar till språkutveckling och stödjer 

effektivt kommunikation för barn med autism. Thunberg (2011, s. 17) hänvisar till Oliver Wendts 

(2008) forskningsöversikt över AKK i samband med autismspektrum. Han menar att AKK 

redskapen måste anpassas efter barnets individuella egenskaper och kommunikationssituation. 

Många forskare och AKK-specialister menar att en tidig och multimodal AKK-start är det som 

gäller och att vi måste erbjuda alla typer av kommunikationsstöd för barn med autism. De menar 

också att det är svårt att på förhand veta vilka sätt eller metoder som kommer att fungera mest 
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optimalt för just det barnet, i dess olika givna situationer samt under olika perioder (Thunberg, 

2011, s. 20).  

Det gäller att också hitta ett kommunikationsinnehåll som är intressant och motiverande för 

barn med autism då det är, som Thunberg (2011, s. 22) skriver, en avgörande faktor för om 

AKK-systemet kommer att fungera eller inte. I Thunbergs forskningsöversikt (2011, s. 22) visade 

85 % av de granskade studierna på minskat problemskapande beteende vid användandet av 

fungerande AKK. Det är också viktigt att alla personer som är tillsammans med barnet som har 

autism, själva brukar AKK i sin egen kommunikation till barnen eftersom barn med autism inte 

kan förväntas förstå hur AKK ska användas om de inte själva ser hur vuxna brukar. Thunberg 

(2011, s. 23) lägger stor vikt på användning av AKK men hon hänvisar även till att många andra 

forskare också lyfter detta som betydelsefullt för att barnen överhuvudtaget ska lära sig det 

kommunikativa samspelet.  

I läroplanen för förskolan står det inget specifikt om kommunikationshjälpmedel för barn med 

autism, vilket kan verka konstigt med tanke på den forskning som finns idag om AKK:s betydelse 

för barn med autisms språkutveckling samt minskning av problemskapande beteende. Detta leder 

in på syftet med studien, att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger ser på betydelsen av 

användning av AKK för barn med autism på förskolan eftersom läroplanen ställer krav på att 

förskolan ska utveckla alla barns kommunikativa förmågor (lpfö98, rev.2010, s. 6). 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I det här kapitlet behandlas tidigare forskning som vi har ansett varit relevant för studien utifrån 

syftet och frågeställningarna. Vi har beskrivit diagnosen autismspektrumtillstånd, vi har ett avsnitt 

som handlar om autism och kommunikation och vi går in på några olika kommunikations-

hjälpmedel. 

Diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är ett redskap som används vid 

diagnosticeringar av psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar. Det är American Psychiatric 

Association som ansvarar för framställandet av dessa redskap. DSM-5 är den senaste versionen 

av diagnosmanualen som kom ut i maj 2013. Bölte och Zander (2012, s. 19) som är verksamma 

på Karolinska institutet har skrivit en rapport om autism i DSM-5. I den nya manualen har man 

fört samman diagnoserna autistiskt syndrom, asperger syndrom, genomgripande störning i 

utvecklingen, autismliknande tillstånd samt desintegrativ störning. Alla dessa diagnoser går nu 

under diagnosbeteckningen Autism Spectrum Disorder (ASD), på svenska betecknas det 

autismspektrumtillstånd (AST) (Bölte & Zander, 2012, s. 20). Det är två huvudkriterier, två 

områden, som behöver uppfyllas för att få diagnosen AST. Personen ska visa stora brister inom 

de två områdena, där det ena området rör den sociala kommunikationen och interaktionen samt 

det andra området rör begränsade, repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter (Bölte & 

Zander, 2012, s. 21). 

Autism och kommunikation  

I dagens samhälle är det viktigt för alla människor att kunna kommunicera, Aspeflo (2010, s. 47) 

drar paralleller med exempelvis om man får en kraftig infektion på stämbanden och inte får 

använda rösten på ett tag så kan det vara nog så frustrerande. Aspeflo (2010, s. 23) skriver att det 

är vanligt att personer som har autism oftare än andra tar färre initiativ till kommunikation. 

Problem med språk och kommunikation är något som är vanligt hos barn med diagnosen inom 

autismspektrum och cirka 50 % av personerna med autism utvecklar aldrig tillräckligt med 

naturligt tal för att kunna tillgodose sina dagliga behov av kommunikation (Thunberg, Ahlsen & 

Dahlgren Sandberg, 2007, s. 1).  
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Därför är det viktigt att tänka att kommunikation är en grundläggande demokratisk rättighet.  

Som det står i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. ”Barn med 

funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor, för att utöva denna rättighet erbjuds stöd 

anpassat till funktionsnedsättning och ålder (Heister Trygg, 2012, s. 27-29). Viktigast av allt är miljön 

runt barnet, hur människor bemöter barn i förskola och hur man anpassar sig utifrån deras 

förutsättningar. Alla människor behöver en god kommunikativ miljö, men för barn med autism 

är det extra viktigt att miljön bidrar till kommunikationsutveckling. Det kan handla om den 

fysiska miljön som är en förutsättning för att barnet ska kunna kommunicera i den miljö som de 

vistas i. I denna fysiska miljö måste pedagoger genomföra en verksamhet utifrån barnens behov 

och anpassa sig efter dessa förutsättningar som finns runt barnen (Heister Trygg 2012, s. 16-17). 

För att kommunikationen skall ges utrymme behövs därför en noggrann, utfärdad planering för 

hur arbetet med barn som har autism skall genomföras och hur miljön bäst utformas på ett sätt 

som ger barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. Till exempel ska man se över 

innemiljön, om det fungerar som det ska i rummen, hur lokalen är utformad, vad det finns för 

möjligheter till kommunikation i inomhusaktiviteter och så vidare. För att barn med autism skall 

utveckla sin kommunikation behövs det närhet till andra människor, där de får utrymme att 

samspela med andra. Heister Trygg (2012, s. 18-19) beskriver hur viktigt det är att människor i 

omgivningen, kring barn med autism, bör leva upp till ett antal kriterier för att skapa en 

kommunikativ miljö för barnen. Att pedagogerna bör ha god kompetens och förmåga att 

kommunicera vilket ses som goda förutsättningar för genomförande av aktiviteter och 

situationer. Personer i omgivningen bör ge, barnen med autism, olika tillfällen och möjligheter för 

kommunikation och bör erbjuda attraktiva föremål som kan komma att locka barnen till samspel 

mellan varandra. Ett av kriterierna är också att pedagogerna bör erbjuda föremål som kan 

underlätta kommunikationen genom att exempelvis använda bilder, foton eller andra hjälpande 

föremål. Därmed behövs en omgivning som är lyhörd för att uppmärksamma de 

kommunikationsvägar som fungerar, för det enskilda barnet, och även nya vägar som kan få 

barnen att utveckla sina färdigheter och uttrycka sina åsikter (Heister Trygg, 2012, s. 20-22). 

AKK 

AKK står för alternativ och komplettande kommunikation och handlar om alla insatser som man 

kan behöva för att ersätta eller komplettera ett bristande tal eller språk i kommunikationen mellan 

människor (Heister Trygg, 2011, s. 40). Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester, så 

kallade naturliga AKK-former, finns det ett antal specifika AKK-former som tecken, bilder, 

bildsymboler och ord, vilka kommer att presenteras närmre nedan. AKK är till för folk i 

omgivningen lika mycket som den är till för en person med funktionsnedsättning (Heister Trygg, 

2011, s. 47). Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet, alla människor kan inte tala men 

alla kan åtminstone kommunicera om de har tillgång till redskap för kommunikation. 
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Kommunikationen människor emellan sker på många olika sätt, att tala är ett sätt att 

kommunicera. Med talet kan vi delta i samtal och uttrycka det mesta. Vid sidan av talet använder 

vi andra sätt att kommunicera gester, miner, skratt, pauser, ljud, text etc. Att inte kunna uttrycka 

sig så att andra förstår är väldigt frustrerande och vissa personer utvecklar då andra beteenden för 

att påverka sin omgivning (Heister Trygg, 2011, s. 45). 

De senaste 20 åren har den tekniska utvecklingen inom AKK-området varit omfattande, och 

det har utvecklats tekniska kommunikationshjälpmedel med syntetiskt tal som pratapparater, men 

även lågteknologiska samtalsstödjande hjälpmedel som samtalsmattor. Oavsett form och grad av 

teknisk nivå utgör AKK en bro för barnen där de får redskap för att kunna kommunicera med 

omgivningen. Det innebär att man behöver använda sig av redskap som kan läggas in i den 

befintliga kommunikationen som barnen reda har för att utgå därifrån barnen befinner sig. 

”AKK tillämpas av både barn och vuxna, det är en bro av insatser som ersätter/kompletterar 

brister i talat språk. Denna bro innefattar brukare – redskap – omgivning, vilket innebär att 

brukaren som är i behov av alternativ kommunikation får redskap för att kunna kommunicera 

med sin omgivning och dessa utgör således en helhet” (Hjälpmedelsinstitutet, 2010, s. 1). Med 

detta menas att man behöver se på kommunikationshjälpmedlet utifrån flera perspektiv i 

samband med introduktion av AKK till barn med omfattande kommunikationssvårigheter. Man 

bör titta på barnets enskilda förutsättningar, den sociala och kommunikativa omgivningen och 

sedan matcha dessa mot ett lämpligt redskap (Heister Trygg, 2012, s. 23).  

Ursula Aglassinger, Sofia Strindholm, Eva-Mari Kallin och Christina Rudnik Norling (2010) 

beskriver i sin studie om hur iPad kan stödja lärandet i förskolan. De undersökte hur AKK-

redskap verkade för barn med autism. Studien visade att barn med autism fick en helt annan 

koncentration under övningsstunderna, där övningar skedde med hjälp av en iPad. Studien visade 

även att det var olika saker som var en bidragande faktor för lärande. De upptäckte att arbetet 

och lärandet med barnen, som hade autism, blev mer lustfyllt, samtidigt som de också såg att när 

de arbetade med ord och bilder på en iPad blev det lättare för barnen, med autism, än när de fick 

sitta vid ett bord och göra detsamma med bilder. De kom också fram till att med hjälp av iPaden 

hände det något direkt när de tryckte på en bil. Barnen fick genast återkoppling av iPaden. En 

annan framgångsfaktor var att kunna hjälpa barnen koppla ihop det som de gjorde med iPaden 

till verkliga, konkreta händelser, upplevelser eller företeelser. De kunde t.ex. ha med sig iPaden 

och använda den i lärandesituationer. Såg de en fågel ute och tog ett kort på den kunde de sedan 

göra något av detta i verksamheten som bidrog till lärande för barnen med hjälp av ett AKK-

redskap.  

Petra Petersen (skolverket, 2013) forskar, om datorplattor som resurs för kommunikation i 

förskolan, vid Uppsala universitet. Hon vill öka kunskaperna om hur barn använder iPads m.m. 

på förskolorna i Sverige samt se vilka tecken på lärande som träder fram. Hon har inte färdigställt 

sin uppsats ännu men hon menar, utifrån det hon hittills sett, att användandet av IT-baserade 
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AKK-verktyg främjar barns intresse och motivation, vilket bidrar till bättre möjligheter för 

lärande och utveckling.  

Tecken som AKK (TAKK) 

Begreppet tecken som AKK (TAKK) handlar om att teckenspråk utgör ett AKK-redskap som stöd 

för kommunikation, samt att man förtydligar att detta är en medlem i ”AKK-familjen”. Tecken 

som stöd (TSS), Tecken till tal, tecken och samtidigt tal, teckenspråk, stödtecken är olika begrepp 

som används i samma betydelse (Heister Trygg 2010, s. 23-24). TAKK är inget språk utan en 

metod som används för att underlätta kommunikation i vid mening, alltså inte enbart då en 

samtalsdeltagare har en hörselskada. ”Syftet med TAKK är att bidra till kommunikation och att 

bygga vidare på kommunikationen och språket i samspel med andra” (Heister Trygg, 2010, s. 16). 

TAKK används för att hjälpa en person att uttrycka sig genom tecken och det är genom denna 

metod som det byggs upp ett språk. De barn som behöver använda sig av TAKK är en speciell 

målgrupp, exempelvis hörande personer med utvecklingsstörning, som har eller kan komma att 

behöva hjälp för att kommunicera på den nivå de önskar. Det finns förutsättningar som man bör 

tänka på innan man lär ett barn använda sig av TAKK. Dessa förutsättningar är att barnet inte 

talar alls eller är i den riskzonen för att inte utveckla ett fungerande talspråk, att barnet bör kunna 

använda sina händer, samt att barnet behöver extra stöd för att kunna utveckla ett språkförråd 

(Heister Trygg, 2010, s. 13). Det finns dock en del barn med autism som har svårigheter i sin 

språk- och kommunikationsutveckling som gör att man måste hitta andra vägar än TAKK för att 

kommunikationen ens ska bli möjlig för dem.  

Grafisk AKK (GAKK) 

Grafisk AKK (GAKK) innebär att barn tilldelas grafiska/visuella hjälpmedel/bilder föremål eller 

symboler för att kunna utveckla sin kommunikation. Grafisk AKK används främst av elever med 

motoriska svårigheter men även andra kan ha nytta av denna typ av AKK-redskap. GAKK kan 

erbjuda barn med utvecklingsstörning ett tydligt visuellt stöd vid språkuppbyggnad 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012) Bildbaserad kommunikation kan göra det möjligt för 

en person att uttrycka sig och stimulera tal, kommunikation och teckenanvändande. Metoder och 

redskap inom bildbaserad kommunikation är bland annat PECS, bildkartor, pekprat, bliss, 

samtalskartor, fraser, fotografier, pictogram och konkreta föremål (Heister Trygg, 2005, s. 16-17, 

35). Det som gör GAKK användbart är att oavsett vad personen har för kommunikationsbrist 

eller utvecklingsstörning så kan de allra flesta barn och vuxna använda sig av GAKK och det går 

att kommunicera på den nivån att omgivningen kan förstå vad personen vill säga. GAKK är ett 

fullständigt alternativ till eller ett komplement till det verbala talet. Vissa brukare använder 

GAKK tillsammans med de talade orden. Vissa barn med autism som använder GAKK kan till 
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exempel höra bra och ta del av det talande språket men behöver GAKK för att själv kunna bidra 

till kommunikation där de kan få hjälp att tydliggöra konkreta föremål och bilder. På så sätt kan 

personen kommunicera på en nivå som är lämplig för individens och omgivningens 

kommunikativa behov (Heister Trygg, 2005, s. 21). GAKK består ofta av en uppsättning av 

bilder eller symboler som har syftet att ge språkliga uttrycksmöjligheter (ord) för att kunna variera 

sitt kommunikativa behov rörande önskemål, tankar, frågor, information och andra liknande 

kommunikationstillfällen som sker i till exempelvis. lek, matsituationer, toalettbesök med mera. 

(Heister Trygg, 2005, s. 26).  

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från ett fenomenografiskt perspektiv i den här studien då en central del i det 

perspektivet är att undersöka hur människor uppfattar aspekter av sin omvärld. I centrum för 

studiens fokus står pedagogers och specialpedagogers uppfattningar om kommunikation- och  

AKK:s betydelse för barn med autism i förskolan. 

Det fenomenografiska perspektivet 

Fenomenografin tar enligt Claesson (1999, s. 43) fasta på att världen uppfattas av människan och 

Kroksmark (1987, s. 225) menar att fenomenografin är relaterad till hur människor uppfattar 

någonting i en särskild situation och det är innehållet som människan uppfattat som är i fokus. 

Claesson (1999, s. 49-50) skriver att den som introducerade fenomenografi-termen var Ference 

Marton och relativt snabbt därefter kom de fenomengrafiska studierna att rikta fokus på 

människors uppfattningar av aspekter av omvärlden. Man undersöker bland annat hur människor 

uppfattar företeelser av allmänt eller specifikt slag.  

Vid fenomengografiska studier beskriver Claesson (1999, s. 50) att forskaren genomför 

djupintervjuer med relevanta personer för studien. Intervjuerna spelas in för att senare kunna 

skrivas ut ordentligt för att som Kroksmark (1987, s. 270) skriver, då kunna gå tillbaka i 

materialet för att läsa det om och om igen för vidare analys. Kroksmark (1987, s. 270) skriver 

också att varje intervju ska ses som en avgränsad helhet. Eftersom fenomenografin riktar fokus 

på människors egna uppfattningar i den levda värden lyfter också Kroksmark (1987, s. 228) fram 

uppfattningsbegreppet som en central faktor i fenomenografin. Marton & Booth (1997, s. 164) 

skriver om, att man vid en fenomenografisk analys kan synligöra en hierarkisk ordning bland sina 

respondenters resultat, med det menas att vissa uppfattningar är mer vanligt förekommande än 

andra. 

Det finns två olika beskrivningar som Larsson (1986, s. 12) förklarar som första och andra 

ordningens perspektiv, där den första ordningens perspektiv handlar om fakta, det som kan 

observeras utifrån. Kroksmark (1987, s. 229) beskriver första ordningen utifrån hur individen 
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beskriver något som det verkligen är. Andra ordningens perspektiv förklarar Larsson (1986, s. 12) 

att det handlar om hur människan uppfattar något fenomen. Vidare förklarar Kroksmark (1987, 

s. 227) att fenomenografin är induktiv, det innebär att uppfattningar är enskildheter som sedan 

kan kategoriseras och forma generella slutsatser om det som har studerats eller undersökts. 

Kategorierna benämner Kroksmark (1987, s. 271) beskrivningskategorier, och de ska ses som 

avdelningar inom helheten. Studien avslutas med att sammanställa kategorierna som en helhet 

som beskriver hur människorna uppfattat det studerade innehållet. Det ställs också stora krav på 

kategorisystemet, där Kroksmark (1987, s. 271) menar att kategorierna ska härledas och verifieras 

ur empirin.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka pedagoger och specialpedagogers syn på alternativ 

och kompletterande kommunikation (AKK) och dess betydelse för barn med autism i förskolan 

inom ramen för ett fenomenografiskt perspektiv. 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har en grupp pedagoger och specialpedagoger om 

kommunikationens betydelse för barn med autism i förskolan? 

 Vilka uppfattningar har en grupp pedagoger och specialpedagoger om AKK:s 

betydelse för barn med autism i förskolan rörande deras lärande och utveckling? 

 Vilka skillnader finns det mellan pedagog och specialpedagogs syn på AKK:s betydelse 

för barn med autism i förskola? 
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Metod 

I det här avsnittet behandlar vi hur vi gått tillväga i vår studie. Vi tar upp metod för 

datainsamling, vårt urval av respondenter samt en presentation av respondenterna. Vi presenterar 

även det material som vi använt oss av, hur vi valt att bearbeta och analysera den insamlade 

empirin. Vi tar även upp studiens validitet och reliabilitet, etiska aspekter som vi har tagit hänsyn 

till och som avslut har vi en reflektion över metoden. 

Metod för datainsamling 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa respondentintervjuer med en halvstrukturerad 

intervjuform, vilket innebär att vi utgår från några större huvudteman som ska ge struktur i 

intervjun som i sin tur har underteman, där man preciserar vad mer man vill veta. De olika 

temana tar utgångspunkt i frågeställningarna (Danielsson, 2013; Esaiasson, Giljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012, s. 264-266). Med andra ord menas det att forskaren har en färdig lista på teman 

som skall behandlas och frågor som skall besvaras utifrån respondenten. Det handlar också här 

om att man bör vara flexibel för temat och låta den intervjuade själv få utveckla sitt tänkande och 

resonemang, svaren skall alltså vara öppna och betoningen skall ligga på personen som blir 

intervjuad. Att den personen får tillfälle att utveckla sina resonemang och synpunkter 

(Denscombe, 2009, s. 234-235). Vad gäller valet av respondentintervju menar Esaiasson m.fl. 

(2007, s. 291) att det passar sig bra då man vill undersöka människors uppfattningar eller 

föreställningar rörande någon företeelse och i vår studie vill vi undersöka pedagogers och 

specialpedagogers syn på betydelsen av AKK för barn med diagnosen autism.  

Urval 

Vid urvalet utgick vi utifrån studiens syfte och frågeställningar och vi valde att intervju tre 

specialpedagoger samt tre pedagoger som är verksamma inom förskolan. Anledningen till att vi 

valde att intervjua både pedagoger och specialpedagoger är för att vi bland annat är intresserad av 

att undersöka eventuella skillnader i de olika yrkesgruppernas syn på användandet av AKK med 

barn som har diagnosen autism. De respondenter som deltagit i studien har erfarenhet av att 

arbeta med barn som har diagnosen autism vilket gjorde respondenterna lämpliga för studien. Vi 

utgick från att valet av sex respondenter var lämpligt antal för denna studie eftersom vi ville 

fördjupa oss i dessa respondenters resonemang. Som Esaiasson m.fl. (2012, s. 259) skriver så ska 

man bland annat hålla nere antalet respondenter för studien för att få ut så rika svar som möjligt 

från dessa respondenter. Men som en regel bör man intervjua tills man uppnått en mättnad i den 
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insamlade empirin, det är därför svårt att på förhand sätta en siffra på antal respondenter som ska 

intervjuas.  

Presentation av respondenterna 

Anna blev färdigutbildad förskollärare 1975 och har därefter arbetat inom förskola, fritidshem, 

habiliteringen samt som chef på en förskola. Sedan 2000 har hon arbetat på förskola med barn 

som haft diagnosen autism. Har fått väldigt mycket utbildningar genom habiliteringen, bland 

annat en introduktionsutbildning om Autism.  

Eva blev färdigutbildad förskollärare 1995. Har arbetat inom förskolan sedan dess i olika 

former. I nuläget arbetar hon i en barngrupp med fyra- och femåringar. En stor barngrupp på 31 

barn. Det är först nu, det senaste året, som hon kommit i kontakt med barn som har diagnosen 

autism. Tidigare har hon arbetat med barn som dem misstänkt haft autism. Hon har fått en hel 

del kurser genom habiliteringen. 

Sara är utbildad förskollärare sedan två år tillbaka. Arbetar på en resursavdelning med 15 barn 

varav fem är resursplatser för barn med speciella behov. Avdelningen har barn i åldrarna tre till 

fem år men barn som får resursplats börjar oftast redan när dem är ett år. Hon har läst en 

distanskurs rörande Autism, ADHD och asperger ur ett pedagogiskt perspektiv för att hon tyckte 

dem fick för lite om det under sin lärarutbildning. Hon tror att hon kommer läsa vidare inom 

specialpedagogik då hon tycker det är väldigt intressant. Hon har även fått mycket utbildning 

genom habiliteringen. 

Jonna utbildade sig till förskollärare. Blev klar 2002 med sin utbildning. Därefter har hon 

arbetat som förskollärare. Hon har arbetat på en resursavdelning i två år och för ett år sedan blev 

hon klar specialpedagog. Hon har studerat på halvfart samtidigt som hon arbetat som 

förskollärare. Jonna valde att utbilda sig till specialpedagog för hon var intresserad av barn med 

speciella behov. Hon trodde utbildningen skulle handla om diagnoser, men mesta dels av 

specialpedagogutbildningen handlade om handledning av personal och människors 

förhållningssätt till det specialpedagogiska perspektivet. 

Agnes arbetar som lärare i grundsärskola, har en klass med barn i åldern sex till åtta år. Det är 

sex elever som hon arbetar med i dagsläget. Hon är förskollärare i botten, sedan har hon läst 90 

högskolepoäng specialpedagogik. Hon började 2000 med specialpedagogutbildningen där hon 

läste på halvfart och ett litet uppehåll för föräldraledighet och var klar med utbildningen 2008. 

Hon arbetade på en förskola med barn som hade olika funktionshinder och andra barn som hade 

olika slag av störningar. För att kunna bemöta dessa barn så valde Agnes att utbilda sig till 

specialpedagog. Det var därför hon ville arbeta med barn med speciella behov. Hon har även 

arbetat som förskollärare med barn som skulle på utredningar. Därefter har hon arbetat på 

resursavdelning i en större- samt mindre stad i mellersta Sverige. 
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Sandra utbildade sig till lärare för de tidigare åldrarna och har arbetat inom skolvärlden sedan 

1992. Hon valde att utbilda sig till specialpedagog för att hon alltid har velat arbeta med barn med 

speciella behov. Hon blev färdig med sin magisterexamen 2009 men har arbetat som 

specialpedagog sedan 2007 och kände att hon ville ha mer specialpedagogiska verktyg i möte med 

barn med speciella behov och det känner hon att hon fick. I dagsläget så är hon snart färdig 

speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. 

Genomförande 

Vi skickade ut ett brev via e-post till tre kommuner i mellersta Sverige. Esaiasson m.fl. (2012, s. 

267) menar att det är ett bra tillvägagångssätt, och att man tydligt visar på studiens syfte och 

frågeställningar redan i den första kontakten. Genom kommunerna kom vi i kontakt med 

förskolor och specialpedagoger, som arbetar med barn som har autism, där vi förklarade syftet 

och frågeställningarna för vår studie samt presenterade oss kortfattat. Därefter hade vi mail- samt 

telefonkontakt med respondenterna för att bestämma en passande dag, tid och plats. Vi valde här 

att anpassa oss helt efter respondenternas önskemål, eftersom vi vet att de oftast har ont om tid. 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 268) skriver att det är viktigt att tänka på att intervjun ska ske i en lugn 

miljö där respondenterna känner sig bekväma. Vi valde i samråd med respondenterna att ha 

intervjuerna på respektive respondents förskola för att dels spara tid. För att respondenterna 

skulle känna sig trygga och bekväma valde vi en lugn, stillsam miljö, för samtliga respondenter. 

För att förbereda respondenterna ytterligare, mailade vi ut ett informationsbrev ett par dagar 

innan intervjun där vi informerade om studiens syfte, frågeställningar samt de etiska aspekter som 

vi tagit hänsyn till. Innan intervjuerna påbörjades frågade vi respondenterna om vi fick spela in 

intervjun för studien och samtliga respondenter gav sitt godkännande. Intervjuerna tog 30-45 

minuter att genomföra. 

Material 

Vid intervjuerna använde vi oss av två intervjuguider, en anpassad för specialpedagogerna samt 

en anpassad för pedagogerna. Vi valde att utforma intervjuguiderna med grundfrågor uppdelade i 

teman och underteman, i dataform, för en god översikt och hålla intervjuerna inom ramen för 

syftet och frågeställningarna. Vi följde upp med spontana uppföljningsfrågor för att fylla ut 

respondenternas svar ytterligare. Vi förde minnes anteckningar med hjälp av penna och block. 

Samtliga intervjuer spelades dessutom in med hjälp av diktafon för att intervjun skulle flyta på i 

ett bättre flöde och kännas mer som ett samtal samt så att vi inte skulle behöva bli allt för 

upptagna i att anteckna och riskera att tappa viktiga aspekter. 
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Metod för databearbetning och analys 

Vi genomförde sex stycken intervjuer och samtliga spelades in med hjälp av diktafon samt att vi 

förde minnesanteckningar under samtalen, vilket Esaiasson m.fl. (2012, s. 268) menar är bra. Då 

man spelar in samtalen finns mindre risk att man missar intressanta delar samt att man inte blir så 

upptagen med att anteckna.  De menar också att det kan vara bra att sitta med en penna i handen 

och göra minnesanteckningar dels för att lättare hitta i det inspelade materialet vid senare 

bearbetning men också för att få naturliga pauser där det ges tid för reflektion och eftertanke. Det 

inspelade materialet transkriberades för att inte missa viktig information vilket även BjØrndal 

(2005, s. 86) menar är en fördel i databearbetningen eftersom vissa aspekter kan visa sig tydligare 

då man kan stanna upp mitt i och gå tillbaka flera gånger. Därefter förde vi samman den 

insamlade empiri, inom vardera delstudien, som vi ansåg var relevant för studiens frågeställningar. 

Den insamlade empirin från intervjuerna med pedagogerna redovisas i delstudie 1 under 

respektive frågeställning. Empirin från intervjuerna med specialpedagogernas redovisas i delstudie 

2 under respektive frågeställning. Vi valde att lägga in citat som är från det transkriberade 

materialet för att underbygga/stödja det som skrivs i resultatdelen. Citaten är ordagrant skrivna så 

som respondenterna svarat.  

     Vi valde att presentera resultat och analys för varje delstudie enskilt för att sedan arbeta fram 

och skriva en gemensam diskussion för båda delstudierna. Vid analysarbetet av den insamlade 

empirin utgick vi från ett fenomenografiskt perspektiv. Vi har läst igenom resultatet och det 

transkriberade materialet ett flertal gånger för att som Patel & Davidsson (2003, s. 121) skriver, 

kunna skönja mönster i respondenternas svar. På så sätt träder olika kategorier fram för de olika 

fenomen som undersöks (Patel & Davidsson, 2003, s. 121). Vi fann ett flertal kategorier som 

sedan efter ett flertal omarbetningar kunde slås samman alternativt delas upp i fler kategorier för 

att som Patel & Davidsson (2003, s. 122) skriver, lättare finna om variationen i respektive 

kategori är stor eller liten. Beroende på om man finner liten eller stor variation av utsagor i 

respektive kategori påverkar det i sin tur antalet citat som bör finnas med och som Patel & 

Davidsson (2003, s. 122) skriver, har man en stor variation av utsagor bör det också finnas med 

ett större antal citat som visar respondenternas uppfattningar och om det är ett homogent 

mönster räcker det att visa på ett mindre antal kärncitat som tydligt illustrerar kategorin.  

     I vår analys har vi benämnt kategorierna efter innehållet för respektive kategori, t.ex. 

Språkutvecklande betydelse eller Ett lugn i barngruppen rörande pedagogernas syn på AKK:s betydelser 

för lärande. Genom att använda samma kategorier för samma innehåll och olika kategorier för 

olika innehåll upptäcktes lättare samband och olikheter i respondenternas uppfattningar och detta 

bildade grunden för den jämförande analysen. 
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Etiska aspekter 

”Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör 

handla” (Vetenskapsrådet, 2013). Vi har valt att utgå från Vetenskapsrådets (www.vr.se) 

grundläggande individskyddskrav, som innefattar fyra huvudkrav, vid kontakten med 

respondenterna och deras medverkan i studien. 

Informationskravet innebär att forskarna måste informera de berörda deltagarna över syftet med 

forskningen och även berätta om kommande intervju (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi valde att 

redan vid första kontakten med respondenterna informera dem om syftet och frågeställningarna 

för studien. Vi informerade om att deltagandet var frivilligt och att medverkan kunde avbrytas när 

som helst. Vi var väldigt tydliga med att det insamlade materialet endast skulle bearbetas av oss 

samt presenteras anonymt i studien. När respondenterna tackat ja till medverkan i studien, 

skickade vi även ut intervjuguiden till respondenterna för att de skulle få ytterligare förståelse för 

det som vi skulle undersöka. Respondenterna kunde på så sätt också förbereda sig i lugn och ro 

innan intervjutillfället.  

Samtyckeskravet innebär att de medverkande får ge sitt godkännande innan intervjun kan 

genomföras vilket samtyckeskravet uttrycker som viktigt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  Detta fick 

även våra respondenter göra dels vid första kontakten som skedde via mail samt vid vidare 

kontakt via telefon då vi även bestämde dag, tid och plats för intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att personen som medverkar i studien skall ges största 

konfidentialitet och personens uppgifter skall förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan 

ta del av dessa uppgifter. Önskas anonymitet skall det uppfyllas om så är fallet. Forskarna skall då 

använda sig av anonyma/fiktiva namn för att inte röja identiteten på något sätt (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14). Vi var noggranna med att informera respondenterna redan vid första kontakten att 

personuppgifter och uppgifter på förskolor med mera skulle anonymiseras i studien för att inte 

röja någons identitet. Vi informerade om detta även vid intervjutillfället. Vi informerade även om 

att materialet endast skulle bearbetas av oss två författare samt att det insamlade materialet sedan 

ska förstöras. 

Nyttjandekravet innebär att det finns indirekta riktlinjer som man skall använda sig utav. Det 

handlar i det stora hela om att informera den intervjuade personen. Att man tydligt har berättat 

vad man gör för studie, att intervjun är till för att jag ska skaffa mig empiri till min 

forskningsstudie och att man noga preciserar vad man kommer använda intervjun till - att den 

kan ligga som underlag till mitt kommande resultat (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Vi informerade 

respondenterna via mail samt vid intervjutillfället att det insamlade materialet från intervjuerna 

endast ska användas i vårt examensarbete. 

Med dessa fyra krav som utgångspunkt i vårt genomförande kommer vår studie att vara etiskt 

försvarbar och deltagarna i studien kommer känna sig trygga med sin medverkan. Utöver dessa 

krav kommer vi även ge deltagarna möjlighet att ta del av studien efter avslutat arbete, vilket även 

Vetenskapsrådet (2002, s. 15) lyfter fram som en viktig aspekt.  

http://www.vr.se/
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Validitet och reliabilitet 

När man samlar in och analyserar data i en studie är studiens validitet och reliabilitet viktiga mått 

på vetenskaplig kvalitet. Vad gäller validitet menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 57) att det handlar om 

metodvalets lämplighet för det som ska undersökas. Finns det en koherans mellan studiens syfte, 

val av teoretiska ram och det praktiska valet av datainsamlingsmetod och analysmetod? I denna 

studie har vi använt oss av tematiserade intervjuguider för att komma åt respondenternas 

resonemang och uppfattningar om ett antal avgränsade fenomen. Med hjälp från vår handledare 

hade vi möjlighet att få feedback på vår intervjuguide. Vi genomförde en pilotintervju, för att 

testa intervjuguidens frågor, vilket bidrog till att endast några små justeringar av intervjuguiden 

behövdes göras, bland annat förtydliga några frågor, innan datainsamlingen kunde genomföras. 

Vi valde att använda oss av intervju som metod vilket vi anser passar för våra frågeställningar och 

eftersom vi undersökt pedagoger och specialpedagogers egna uppfattningar rörande studiens 

ämne, gav intervjuerna oss möjlighet att be respondenterna fördjupa sina resonemang, där de ger 

uttryck för sina uppfattningar. Intervjuerna ger oss dessutom möjlighet till att fördjupa oss i 

dialog med respondenterna vilket vi inte kunnat göra i samma utsträckning i en enkät. Därmed 

tycker vi att vi har god validitet för vår studie. 

Reliabilitet handlar mer om den genomförda studien, i alla dess delar, är pålitlig och Esaisson 

m.fl. (2012, s. 63) menar att bristande reliabilitet visar sig ofta genom slarv i datainsamlingen samt 

i databearbetningen. Patel och Davidson (2003, s. 101) menar att forskaren kan påverka studiens 

tillförlitlighet genom att vid intervju som metod välja att genomföra en pilotintervju först för att 

träna på intervjuteknik med mera. Då kan forskaren upptäcka brister som kan åtgärdas innan 

rätta undersökningen påbörjas. Genom att använda ljudinspelning vid intervjuerna menar Patel 

m.fl. (2003, s. 101) att studiens tillförlitlighet kan ökas eftersom forskaren på så viss kan gå 

tillbaka till det lagrade materialet för att undersöka det på nytt flera gånger om. I denna studie 

valde vi att genomföra en pilotintervju för att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden samt 

intervjuteknik, detta för att skapa goda förutsättningar för att få svar på våra frågeställningar. Vi 

använda oss av ljudinspelning, med hjälp av diktafon, under intervjuerna. Detta underlättade 

oerhört mycket både under samtalet då man kunde vara engagerad och fullständigt närvarande i 

det respondenten sa samt senare när vi skulle bearbeta den insamlade empirin, då vi kunde gå 

tillbaka och lyssna och analysera det som sades under intervjun. Vi upplevde även att 

respondenterna kände sig trygga i situationen och tror att de svarade utifrån hur de själva 

uppfattar ämnet och inte efter vad de tror att vi ville höra. Det gör att reliabiliteten kan ses som 

relativt hög då vi noggrant bearbetat vår insamlade empiri och vi har haft möjlighet att gå tillbaka 

och lyssna på de inspelade intervjusvaren i samband med analysen av materialet, samt att välja ut 

citat ur materialet vilka kan återges ordagrant. 
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Reflektion över metoden 

Vi valde att använda oss av intervju som metod vilket vi sett varit till nytta för våra 

frågeställningar då respondenterna fick möjlighet att utveckla sina resonemang på ett djupare 

plan, vilket vi antagligen inte kommit in på i samma utsträckning om vi använt oss av enkät som 

metod för datainsamling. Däremot kan man aldrig helt säkert veta ifall respondenterna svarar 

utifrån det som de själv känner/tycker eller om de ger det svar som de tror intervjuaren vill ha. 

Men vi tror ändå att respondenterna svarade utifrån sig själva då samtliga samtal kändes naturliga 

och att respondenterna upplevdes trygga i sig själva samt i den miljön som vi befann oss i under 

intervjun. Det vi upplevde som svårt var att formulera en bra intervjuguide, med korta, 

lättförstådda frågor som skulle leda till rika och fylliga svar. Vi märkte i efterhand att många 

frågor ledde vidare in på kommande frågor och det kunde vara svårt att hålla koll på vilka frågor 

vi berört under samtalet. Men i det stora hela anser vi att frågorna ledde oss till intressanta 

resonemang rörande våra frågeställningar.  

Ett annat problem var att komma i kontakt med de respondenter som vi väldigt gärna ville 

intervjua och det drog ut lite på tiden, men det löste sig och vi ansåg att det var värt mödan att 

vänta på dessa då vi fick intressanta samtal tillsammans med dem. En annan del som var 

tidskrävande var att transkribera intervjuerna. Men det gav oss också en bättre överblick över 

samtalen och det underlättade arbetet med den fenomenografiska analysen då vi lättare kunde se 

mönster i respondenternas svar. 
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Resultat  

I det här avsnittet redovisar vi studiens resultat där intervjuerna med pedagogerna och 

specialpedagogerna presenteras var för sig. Avsnittet inleds med resultatet från intervjuerna med 

pedagogerna (delstudie 1) som följs av resultatet från intervjuerna med specialpedagogerna 

(delstudie 2).  

Vilka uppfattningar har pedagoger och specialpedagoger om kommunikationens 

betydelse för barn med autism i förskolan? 

Pedagogernas uppfattningar om kommunikationens betydelse för barn med autism 

På frågan ”hur ser du på kommunikationens betydelse” svarar Eva att ”kommunikationen är ju 

grunden till allt lärande ”och samtliga respondenter har uppfattningen att kommunikationen har stor 

betydelse för barn med autism i deras vardag. Samtliga respondenter lyfter verkligen fram att 

kommunikationen är grunden till allt och som Anna menar, att har man ett barn med autism lär 

man arbeta med språket och kommunikationen hela tiden, det ska genomsyra allt i verksamheten. 

Sara och Anna menar att alla barn måste få möjlighet till att kommunicera, och Sara tillägger att 

det ska vara på ett sätt som passar barnet och dess behov. Sara och Anna berättade också att 

pedagogerna måste ge barnen alla förutsättningar och redskap som finns för att barnen ska ha 

möjlighet att utvecklas kommunikativt och få förmågan till att kunna kommunicera. Anna 

tillägger att det är viktigt att pedagogerna lär sig tolka barnens kommunikationssätt för att utifrån 

det hjälpa barnen att utveckla det vidare. Anna och Eva menar att får barnet positiva upplevelser 

av att kommunicera kommer det även öka barnets självkänsla och Eva tillägger att ”allting bygger 

på självkänslan”. Både Anna och Eva menar att ökad självkänsla leder till större möjligheter för 

lärande hos barnet eftersom barnet känner att hen kan. Eva tillägger också att det är viktigt att 

visa barnen respekt i deras försök till kommunikation, för att stärka deras motivation till att 

försöka. 

Sara och Eva berättar att pedagogerna först och främst måste se till att barnen med autism ”får ett 

språk”, och Eva jämför det med ”vanliga” barn som pedagogerna ska se till att de ”får ett rikt 

språk”. Samtliga respondenter menar att det gäller att pedagogerna är extra tydliga i sitt sätt att 

prata med barnen, som har autism, samt att det ska vara konkret. Samtliga respondenter tycker 

det är viktigt att skala bort all onödig information i kommunikationen och att man ska fokusera 

på budskapet i kommunikationen. Eva tillägger att ”man ska använda sig av kortare meningar med de 

viktigaste orden, även om det kan låta kort och avhugget, men för de här barnen är det bättre”. 

Sara berättade att de barnen som inte har det talade språket måste få alla möjligheter till 

alternativ kommunikation eftersom alla barn har rätt till att uttrycka sina tankar, känslor 

funderingar med mera. Samtliga respondenter menar att barnen måste få ord på saker som de 
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kommer i kontakt med, upplever och känner med mera, Anna och Sara tillägger att det 

underlättar för barnen och att de båda har sett att det bidrar till färre konflikter och mindre 

frustration hos barnen. Detta gör det extra viktigt med närvarande pedagoger som kan hjälpa 

barnen med dess kommunikation menar Sara. Detta menar även Eva som berättar att de har en 

pedagog som är med barnet, som har autism, hela dagen och som kan hjälpa barnet i dess 

kommunikation, bli förstådd samt att själv förstå, hjälp att använda AKK samt att få hjälp att 

sätta ord på saker och ting i dess närhet. 

Att integrera barnen med autism i den vanliga barngruppen anser alla respondenterna att det 

bara är till fördel för alla barn och främst barnen med autism då de har goda förebilder runt sig 

hela tiden och som Anna pratade om att de såg barngruppen som den tredje pedagogen för 

barnen med autism då de ständigt kommer i kontakt med språket genom att vara med andra barn. 

Barnen med autism kan på så sätt imitera de andra barnens sätt att kommunicera och deras 

språkanvändning. Barmen med autism får möjlighet att lära sig nya ord i de sociala 

sammanhangen med de andra barnen. Sara menar också att det är viktigt att pedagogerna ger 

barnen möjlighet att kommunicera med de andra barnen också och inte enbart med dem vuxna 

eftersom barnen lär otroligt mycket av varandra. Detta menar också Anna är viktigt eftersom 

man på så sätt kan undvika att missförstånd, konflikter och frustrationer uppstår. Men båda Anna 

och Sara anser att det, åter igen, är viktigt med närvarande pedagog om det ska ge barnen något 

då de behöver stöttning i kommunikationen med de andra barnen om det ska vara utvecklande. 

Anna avslutar med att berätta att ”vi pedagoger måste lära barnen med autism ett givande och tagande, de 

måste lära sig hur man kommunicerar och samspelar med andra”. 

Specialpedagogernas uppfattning om kommunikationens betydelse för barn med autism 

”Kommunikationen för barn med autism är en mänsklig rättighet” belyser respondenterna. Genom att 

man ska kunna uttrycka sig i tal och även om de behöver hjälpmedel för att kunna kommunicera 

så ökar barnens förståelse för omvärlden. Agnes menar att det första man tänker på när man 

funderar på begreppet kommunikation så är första steget att kunna uttrycka basala behov som 

om man mår dåligt, är hungrig eller ledsen och glad. Det handlar om att man ska kunna uttrycka 

vad man vill och inte vill för att kunna bli en egen person och få ha en fri vilja. Både Jonna och 

Sandra förklarar att man måste fånga upp barnens intresse för att kunna ge dem det stöd de 

behöver samtidigt som de utvecklar sin kommunikation i samspel med andra och i lek. Som på 

förskolan exempelvis handlar det om att man måste försöka få barn med autism att förstå 

leksignaler för att kunna utveckla sin kommunikativa förmåga och sociala relationer med andra 

barn. För det är i leken som barnen lär sig sociala förmågor påpekar samtliga respondenter. Just 

för att barn med autism har svårt med den sociala interaktionen, samspel, uttrycka känslor, 

attityder och värderingar så spelar det stor roll hur man som vuxen hjälper dem att utveckla sin 

kommunikativa och sociala kompetens genom exempelvis lekens signaler och regler samt att man 
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måste kunna anpassa verksamheten efter deras förmågor och egna individuella förutsättningar. 

Agnes och Jonna menar att man måste lägga fokus på sådant som är konkret för barnen istället 

för att göra saker som är abstrakta. För genom det att lägga fokus på att hitta intressen som 

barnen kan förstå så ökar man deras förståelse när det gäller sociala relationer. Agnes menar att 

de har sett stora framsteg när det gäller barn med autism genom att man låter dem lära sig av 

varandra och sina kompisar i sociala sammanhang istället för att arbeta med en sak som blir 

abstrakt för barnen. Agnes menar att man måste hitta sociala sammanhang för att barnen ska lära 

sig vad de ska ha saker till. Därför använder man sociala situationer till att lära sig att hantera 

sociala relationer på ett konkret sätt genom att göra det tydligt och mer övergripande. Då barn 

med autism har en förmåga att bli missförstådda i vissa situationer som de känner sig osäkra i 

nämner Sandra. Hon menar också att det ofta kan bli ett inlärt beteende men att man lär sig tolka 

andra människor generellt även om det är svårt. Jonna upplever att när barn med autism 

genomför något som de har för avsikt att göra eller inte så behöver man visa barnen att de har 

genomfört något bra genom att ge mycket beröm. Genom erfarenheter nämner Jonna att vissa 

barn tycker att en kram är en belöning medan andra barn tycker att få leka med en viss typ av 

leksak anses som en belöning. Därför är det viktigt att alla barn får en tydlig belöning som de 

klarar av och att de får veta när de gjort saker som är bra. Kommunikationen är otroligt 

betydelsefull för barn med autism för om man inte kommunicerar så skapas det lätt en oro för 

barnen som kan övergå till att barnen får beteendeproblem. Därför menar de att det är det viktigt 

att man kommunicerar. För då kan man på ett bra sätt slippa problemen som kan uppstå om man 

har förarbetat på ett bra sätt innan. 

Vilka uppfattningar har pedagoger och specialpedagoger om AKK:s betydelse för barn 

med autism i förskolan rörande barnens lärande och utveckling? 

Pedagogernas uppfattning om AKK:s betydelse för barn med autism i förskolan rörande 

barnens lärande och utveckling  

På frågan ”bidrar AKK till barnens lärande och utveckling” svarar Sara: ”Absolut, men de gör de 

ju…bara det här att dem kan få se en struktur med bilder…det förstärker ju. Och det blir ju spårkutvecklande 

om man kan konkretisera det som kan läras”. 

Samtliga respondenter har uppfattningen att AKK har betydelse för de här barnens lärande och 

utveckling, det skiljer sig dock i sina uppfattningar i vilka kommunikationshjälpmedel som är till 

störst hjälp. Sara menar att pedagogerna måste ge barnen med autism alla möjligheter till 

alternativ och kompletterande kommunikation. Att man ska erbjuda barnen många olika redskap 

till en början för att se vilket AKK-redskap som barnet lättast tar till sig för att sedan bygga vidare 

på just det redskapet. Eva och Anna däremot menar att de utgår ifrån habiliteringens råd och 

använder sig av det. De testar sig inte fram på samma sätt som Sara berättar att hon gör. Sara 
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menar att det är viktigt att pedagogerna har ett öppet förhållningssätt till alla 

kommunikationshjälpmedel för att kunna arbeta vidare med det som passar barnet bäst. Hon tror 

annars att det lätt blir att man utgår ifrån det som pedagogerna känner sig mest bekväma i att det 

kanske inte alls är anpassat för barnet vilket gör att barnet inte kommer att ta till sig det redskapet 

och barnet kommer då inte heller att utvecklas.  

Sara berättar om ett barn som de hade hos sig som pedagogerna hade svårt att motivera till att 

vara delaktig i verksamheten. Pedagogerna fann att det barnet hade ett starkt intresse för iPaden 

och genom användandet av den fick de barnet att bli motiverad till att vara delaktig. De använde 

iPaden både till att kommunicera med barnet och barnet kommunicerade genom bilder, som 

fanns tillgängligt i iPaden, till pedagogerna samt att de använde en hel del appar i olika 

lärandesituationer.  

Pedagogerna använde även iPaden tillsammans med barnet för att förklara aktivitetsbyten, 

aktiviteters innehåll och genomförande genom rit-prat. Rit-prat lyfte även Anna upp som ett bra 

hjälpmedel, men då med hjälp av vanligt papper och penna, för att konkretisera en kommande 

aktivitet, barnen får möjlighet till ökad förståelse vilket ger större möjligheter till lärande. Sara 

avrundar iPad-temat med att berättar att ”iPaden borde användas mer med dem här barnen som har autism 

då det finns så otroligt många möjligheter till lärande”.  

Samtliga respondenter uppfattar AKK som en komplettering och förstärkning till det talade 

språket. Anna berättar att ”vi strävar alltid efter att bygga upp barnens tal språk, även fast de inte har något 

tal just då” och hon förklarar det med att man alltid ska använda det talade språket med 

exempelvis bild eller tecken som stöd, det förtydligar bara för barnen samtidigt som de får ord 

för det dem ser och upplever. Eva och Sara är också inne på vikten av att använda AKK parallellt 

med det talade språket även fast barnen inte talar i dagsläget, lotta tillägger att ”det är definitivt 

språkutvecklande för barnen att höra det talade orden med stöd av bilder som konkretiserar”.  

Vad gäller AKK-redskap tror Eva att det är viktigt för barnen att ha ett redskap som lätt kan 

tas med. Eva tycker tecken är bra på så sätt att händerna alltid är med barnet, men både Eva och 

Anna menar att det kräver mer av oss pedagoger som mottagare, att vi kan förstå tecken samt 

själva använda det. Bilder och pecs kräver å andra sidan att barnet eller pedagogen ska ha med sig 

bilderna eller pärmen hela tiden för att kunna delta i kommunikativa aktiviter, men det menar 

Sara är en självklarhet, ”vi lär se alla möjligheter istället för hinder, behöver ett barn pecs så lär vi pedagoger 

arbeta för att det ska fungera”. Både Sara och Anna pratar om att det kan var en lång 

inkörningsperiod för pecs, men som Sara berättar att ”man ska inte ge upp, för vi lägger grunden för 

något som dem kommer ha nytta av hela livet både vad gäller deras lärande och utveckling”. 

Eva relaterar till ett av deras barn där bilder och tecken är en stor del av vardagen för det 

barnet, pedagogerna når inte fram till barnet utan dessa AKK-redskap, men Eva berättar att ”när 

vi använder bilder och tecken som komplettering, till det talade språket, når vi fram till det här barnet och 

aktivitetsbytena fungerar nu väldigt bra”. Även de andra respondenterna lyfter fram AKK:s positiva 

egenskaper just vid aktivitetsbyten, rutin ändringar med mera. Samtliga respondenter menar att 
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det ger en ökad trygghet hos barnen eftersom de vet vad som komma skall. Även bildscheman 

används flitigt av alla respondenter på deras avdelningar, och då för alla barn, eftersom 

pedagogerna sett att det ger ett lugn hos barnen med autism och även för hela barngruppen. 

Anna berättar att ”det blir en lugnare miljö på förskolan när alla barn vet vad som ska hända, vilket leder till 

ännu bättre miljö för barnen med autism då dem lättare kan hålla fokus på sitt till exempel vid en 

påklädningssituation”. Det uttryckte samtliga respondenter under intervjuerna.  

För att hjälpa barnen förstå exempelvis handlingar, konsekvenser, lekregler eller genom-

förande av en lek, uttryckte samtliga respondenter att rit-prat var ett bra AKK-redskap. Om 

pedagogerna kan konkretisera det som ska göras, kan det ge barnen en möjlighet till ökad 

förståelse vilket bidrar till ökat lärande. Sara och Eva menar också att allt går oftast att genomföra 

med barnen som har autism i vanliga barngruppen. Som Sara berättar att ”så länge man förbereder, 

tydliggör samt alltid ligger steget före barnen, vilket AKK-redskapen är väldigt bra till, så fungerar det oftast 

väldigt bra för barnen att delta i aktiviteter i vanliga barngruppen”. 

Samtliga respondenter lyfter verkligen fram vikten av att barnen med autism ska gå i vanlig 

barngrupp eftersom barnen har stort utbyte av att ha jämnåriga förebilder att imitera i deras 

språkanvändning. Men Eva tillägger att det är oerhört viktigt med närvarande pedagog som 

hjälper barnet att ta tillvara på allt som sker i samspel med de andra barnen. Där menar Anna och 

Sara att AKK-redskapen är perfekt eftersom barnen med autism har enormt mycket att lära och 

förstå tillsammans med de andra barnen. AKK-redskapen hjälper till att konkretisera, förklara 

och förtydliga lärandet samt olika situationer som barnet hamnar i. Anna och Sara menar att om 

barnen med autism känner trygghet genom att AKK-redskapen hjälper till att skapa struktur och 

rutiner för lärandet leder det definitivt till ökade möjligheter för att utvecklas. Samtliga 

respondenter har uppfattningen att om barnen med autism upplever trygghet kommer deras 

möjligheter för lärande och utveckling att öka. 

Specialpedagogernas uppfattningar om AKK:s betydelse för barn med autism i förskolan 

rörande barnens lärande och utveckling  

Samtliga respondenter har uppfattningen att AKK har en stor betydelse för att barn ska kunna 

kommunicera i sin vardag. De skiljer sig en aning i respondenternas svar för vad som är det bästa 

för barn när det gäller AKK. Agnes menar att det är viktigt att man har bilder på allt som barnen 

visar intresse för och även att man använder sig av AKK i alla situationer i verksamheten även 

om det ibland kan bli svårt med exempelvis bilder eftersom bilder alltid ska finnas på plats. Det 

kan även hända att bilderna ibland tappas bort eller vilket ibland kan stoppa upp verksamheten, 

vilken kan bli ett problem då det är ont om tid i schemat. Jonna anser detsamma men hon säger 

också att det är viktigt att man introducerar många olika typer av AKK verktyg för barn med 

autism för att de ska kunna välja vad de själva vill använda sig för AKK verktyg för att 

kommunicera. ”Genom att ge barnen många valmöjligheter i en tidig ålder lägger man grunden för vad de 
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kommer använda sig av senare i sin utveckling”. Tecken exempelvis är en förstärkning av 

kommunikationen som i sin tur bidrar till deras lärande och utveckling. Samtliga respondenter 

uppfattar att bilder är ett bra sätt för barn med autism om man ska se utifrån deras lärande och 

utveckling. Man kan alltid använda sig av bilder i alla sammanhang och barn lär sig av det ungefär 

detsamma som att barnen också lär sig av varandra och kan kommunicera via bildstöd eller 

kroppsspråk. Agnes tillägger att barn lär sig i samspel med andra barn och genom att klara av att 

samspela med andra barn så lär det sig att lär olika sammanhang i sociala fenomen och utvecklar 

framför allt sina egna färdigheter men också social samspel. Hon lägger också fokus på att barn 

med autism oftast använder sig av bildstöd eller PECS och hon påpekar att man bör skilja på 

dessa två begrepp. För att man ska kunna använda sig av PECS så måste man kunna hela 

kommunikationsbiten genom att ta kontakt och ge en annan person en bild. Medan bildstödet 

handlar om att ha bilder att välja mellan eller peka på för att man inte har den sociala 

kompetensen som PECS kräver. Samtliga respondenter belyser AKK-verktyget iPad som de är 

övergripande överens om att de verkligen tror på. På ena förskolan så använder vissa barn iPad 

för att lära sig genom att först och främst ha den till kommunikationsbiten men också att kunna 

använda barnets lärande på olika nivåer genom bilder, spel, youtube klipp och mycket annat. Ett 

AKK-verktyg som används i barnets lärande är smartboard. Den har de för att använda i 

verksamheten, temaarbeten och de använder den med avsikt att barn ska lära sig mer konkret än 

abstrakt. Den används för spel, musik, filmer och mycket annat. Smartboarden finns tillgänglig så 

att barn alltid kan använda den. Men det belyser också att aktiviteter och andra ting som är 

ämnade att barnen ska lära sig bör vara meningsfullt och motiverande för att det ska vilja fortsätta 

med en viss typ av aktivitet. Man bör hitta saker som barnen tycker är roliga och som gör att de 

utvecklar sitt lärande och sin förmåga att själv se sitt lärande i en helhet. För att barnen dessutom 

ska utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens så krävs det att man använder AKK i alla 

sammanhang och introducerar verktyg som barnen kan använda sig av för att utvecklas. En stor 

hjälp är också att man använder bilderna på ett sätt så barnen förstår vad som ska hända, även 

om barn med autism kan förstå talspråk så behövs det alltid en förtydligande bild genom 

exempelvis bildscheman över hur dagen ser ut eller bildremsor som de kan ta hjälp av och 

kommunicera. 
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Analys 

I följande avsnitt genomförs en fenomenografisk analys av delstudiernas resultat var för sig inom 

ramen för respektive frågeställning. 

Vilka uppfattningar har pedagoger och specialpedagoger om kommunikationens 

betydelse för barn med autism i förskolan? 

Pedagogernas uppfattningar om kommunikationens betydelse för barn med autism 

Inom fenomenografin ska man finna variationer i och systematisera erfarenheter som människor 

har av olika fenomen (Kihlström, 2007, s. 157). Marton & Booth (1997, s. 164) förklarar att man 

kan synligöra en hierarkisk ordning i sin studies resultat utifrån olika beskrivningskategorier som 

träder fram i respondenternas resultat. Med hierarkisk ordning menar Marton & Booth (1997, s. 

164) att det är uppfattningar som är mer vanligt förekommande än andra. Utifrån intervjuns 

resultat framträder det flera olika beskrivningskategorier. I den första kategorin som har kallats 

Tillgänglighet uttrycker två av förskollärarna att barnen måste få tillgång till så många olika redskap 

som möjligt för att ha möjlighet att utvecklas kommunikativt eftersom det är A och O för barnen 

med autism. De två förskollärarna menar också att allt lärande bygger vidare på 

kommunikationen. Samtliga förskollärare uttrycker att pedagogerna lär ta varje tillfälle i akt för att 

utveckla barnens språkliga förmågor och att sätta ord på allt barnen kommer i kontakt med, vilket 

går in under den andra kategorin som har kallats Språkutvecklande arbete.  

Samtliga förskollärare lyfte även fram vikten av att vara tillsammans med den vanliga 

barngruppen då det skapades många naturliga tillfällen för kommunikation. Även Heister Trygg 

(2012, s. 16) menar att man måste skapa goda miljöer för barnen där de får vistas tillsammans 

med andra barn och vuxna för att öka sin förmåga till kommunikation. Detta leder in på den 

tredje kategorin som träder fram i analysen och som har kallats Exponering för social samvaro. En 

fjärde kategori som framträder i analysen kallas Erövrande av språk där två av förskollärarna menar 

att vanliga barn ska få ett rikt språk medan barn med autism först och främst måste få ett språk.  

Något alla förskollärarna är eniga om utgör grunden för den femte kategorin som kallas Tydligt 

kommunikativt förhållningssätt nämligen att i kommunikationen med barn som har autism lär 

pedagogerna vara extra tydliga i sitt sätt att tala samt skala bort onödig information i 

kommunikationen, vilket menas att man använder sig av kortare meningar med endast de 

viktigaste orden.  

I den sjätte och sista kategorin som kallats Närvarande pedagog med en responsiv samtalsstil menar två 

av förskollärarna att det är av stor vikt att man också ger barnen med autism möjlighet till 

kommunikation med de andra barnen, eftersom de kan lära så mycket av varandra, men det är då 



29 

 

oerhört viktigt med en närvarande pedagog som hjälper barnet, med autism, att stötta och 

uppmuntra till kommunikation på ett lättsamt och konkret sätt, vilket kallas för responsiv 

samtalsstil, annars finns risk att det inte blir utvecklande för barnet utan mer ett misslyckande 

som upprepas gång på gång. 

Specialpedagogernas uppfattning om kommunikationens betydelse för barn med autism 

Inom det fenomenografiska perspektivet handlar det om att man ska finna variationer och 

systematisera människors erfarenheter av ett visst fenomen (Marton & Booth, 1997, s. 163). 

Eftersom fenomenografin riktar fokus på människans uppfattningar i deras värld så lyfter 

Kroksmark (1987, s. 228) fram att uppfattningsbegreppet är en stor del inom fenomenografin. 

Utifrån intervjuns resultat kan en hierarkisk struktur synliggöras mellan olika 

beskrivningskategorier av begreppet kommunikation. När man talar om hierarkisk struktur så 

menar man att man söker efter en struktur som gör kategorierna mer komplexa, omfattande och 

specifika. Något som tillsammans ger kategorierna en egenskap (Marton & Booth, 2008, s. 162-

163). 

De beskrivningskategorier som synliggörs i resultatet är rätten till ett språk och erfarenhetsbaserat 

arbete. Rätten till ett språk handlar om att alla specialpedagoger anser att kommunikation är en 

mänsklig rättighet och att kunna uttrycka sig i tal men även med hjälpmedel för att kunna 

uttrycka sig i tal men även med hjälpmedel för att kunna kommunicera ett liknande resonemang 

för även Heister Trygg (2012 s. 28).  Genom att barn med autism har en sämre förmåga att 

kommunicera så har personalen på förskolan en större uppgift genom att genomsyra 

verksamheten så att barn med autism kan utveckla sin förmåga till kommunikation tillsammans 

med andra. Den andra beskrivningskategorin som framträder i resultatet är erfarenhetsbaserat arbete 

som innebär att alla specialpedagoger menar att när man arbetar med barn som har autism så 

måste man belysa sådant som de barnen är intresserade av och göra aktiviteter konkreta istället 

för abstrakta eftersom barn med autism har svårt att förstå sådant som inte kopplas till de 

föreställningar som de har. Den tredje beskrivningskategorin som träder fram under studiens 

gång är problemskapande beteende som två av specialpedagogerna berättar om. Att man som vuxen 

måste kommunicera med barnen som har autism på ett bra sätt för att de ska bli förstådda och 

inte missförstådda. Annars finns det risk att det skapas problemskapande beteende, hos barnen 

med autism när det sker missförstånd i kommunikationen.  Har man svårt att uttrycka sig eller 

inte kan uttrycka sig på ett bra sätt så kan barn med denna typ av diagnos ta till sig beteenden 

som kan vara svåra att få bort sedan och i det stora hela så blir allt bara värre för barnen, det kan 

inte kontrollera problemet på ett bra sätt och skapar därefter mönster utifrån beteendena. 
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Vilka uppfattningar har pedagoger och specialpedagoger om AKK:s betydelse för barn 

med autism i förskolan rörande barnens lärande och utveckling? 

Pedagogernas uppfattning om AKK:s betydelse för barn med autism i förskolan rörande 

barnens lärande och utveckling 

Vad gäller förskollärarnas uppfattningar om AKK:s betydelse för barn med autism ur ett lärande 

och utvecklingsperspektiv framkom det från alla förskollärarna att det var av stor betydelse för 

barnen att dem hade tillgång till AKK redskap för att kunna lära sig något. Den första kategorin 

har kallats Skapa förutsättningar för deltagande och lärande. Samtliga förskollärare menar att ger man 

bara barnen, med autism, rätt förutsättningar för att använda sig av AKK kommer det underlätta 

för barnen i deras vardag, vilket skapar ökad trygghet för barnen med autism. När det blir 

tryggare och lugnare för barnen leder det ofta till att konflikter uppstår mer sällan vilket leder till 

att barnet, med autism, får ökade möjligheter att lära och utvecklas eftersom de får lättare att 

fokusera på uppgifter när de förstår. Bara en sådan enkel sak som att delta i en lek kunde 

underlättas för barnen med autism genom att få lekreglerna förklarade genom exempelvis rit-prat, 

och eftersom barnen med hjälp av AKK kan medverka i de vanliga aktiviteterna ansåg alla 

förskollärarna att detta bidrog till ökat lärande för barnen. Samtliga förskollärare menar även att 

AKK har stor positiv påverkan på barnen, med autism, vid aktivitetsbyten samt rutinändringar 

med mera. Där samtliga förskollärare menar att pedagogerna måste konkretisera vad som ska 

hända härnäst och förbereda barnen på det nya, det skapas då en trygghet för barnen vilket 

förskollärarna menar har lett till minskning av konflikter, oroligheter och frustration för barnen. 

Den andra kategorin som framträtt i analysen har kallats Språkutvecklande betydelse där samtliga 

förskollärare var eniga om att AKK ska användas som ett komplement och förstärkning till det 

talade språket även fast barnet inte själv använder det talade språket i dagsläget. Samtliga 

förskollärare menar att det definitivt är språkutvecklande att använda AKK och det talade språket 

parallellt. 

En tredje kategori som trätt fram har kallats Ett lugn i barngruppen vilket alla förskollärare menar 

är av stor betydelse för att barnen med autism ska kunna hitta och behålla ett fokus på sin grej. 

Förskollärarna menar att användandet av bildscheman, för hela barngruppen, vid exempelvis 

påklädningssituation påverkar positivt på alla barn och det blir en lugnare miljö som påverkar 

positivt på barnen med autism.  

Den fjärde kategorin har kallats Närvarande pedagog där alla förskollärarna menar att barnen med 

autism kan medverka i de flesta aktiviteter och lekar på förskolan, så länge det finns en pedagog 

som deltar som kan förbereda barnet på vad som ska ske och hur man ska göra. Pedagogerna 

använder då AKK som konkretiserar och bidrar till ökad förståelse, vilket ger ökade möjligheter 

för utveckling och lärande hos barnen med autism. Samtliga förskollärare menar exempelvis att 

rit-prat haft stor betydelse för barnen med autism för att konkretisera det som kommer att ske, 

där man innan leken gått undan med barnet och ritat och pratat om hur leken går till och man gör 
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barnet delaktigt. På det här sättet förbereder man barnen, och med en närvarande pedagog som 

stöttar barnet i leken menar förskollärarna att det oftast fungerat alldeles utmärkt, det bidrar 

också till att barnet kommer i kontakt med mer aktiviteter tillsammans med andra barn vilket blir 

utvecklande för exempelvis turtagning i leken.  

Den femte kategorin som kallats Tydligt kommunikativt förhållningssätt visar på att förskollärarna 

tycker att AKK-redskapen är bra eftersom det konkretierar och tydliggör, vilket bidrar till att 

barnen får lättare att förstå det som kan läras vilket bidrar till ökade möjligheter för lärande. Det 

är också av stor betydelse att barnen med autism faktiskt kan delta i de vanliga aktiviteterna med 

de andra barnen som förebilder.  

Den sjätte och sista kategorin som setts i analysen av materialet har kallats IT-baserade AKK 

redskap med motivationshöjande funktion där en av förskollärarna belyste vikten av att finna AKK som 

passade barnet och för att lyckas med det gäller de att pedagogerna hjälper barnen att pröva 

många olika AKK-redskap för att hitta det AKK-redskap som ger barnet motivation i 

användandet. Samtliga förskollärare pratade om att IT-baserade redskap är på frammarsch och de 

är positiva till de IT-baserade-redskapen och tror att det kommer bli lätt att använda och 

motiverande för barnen. Det var främst en av förskollärarna som redan har hunnit med att arbeta 

med det. Det var då en iPad som blev motivationshöjande för det barnet och det gav stora 

möjligheter till lärande och utveckling dels i användandet av olika appar, som har fokus på 

lärande, men även då barnet lättare kunde delta i verksamhetens aktiviteter vilket ledde till en 

enorm utveckling för barnet.  

Specialpedagogernas uppfattning om AKK:s betydelse för barn med autism i förskolan 

rörande barnens lärande och utveckling 

Vad gäller specialpedagogernas uppfattningar om AKK:s betydelse för barn med autism ur ett 

lärande och utvecklingsperspektiv framkom det från samtliga specialpedagoger att det har en stor 

betydelse för barn med autism att de får tillgång till alla AKK redskap som finns för 

kommunikationen och framförallt utifrån lärande och utvecklingsperspektivet. 

Specialpedagogerna har samtyckt att det är viktigt att de vuxna i barnens omgivning hjälper barn 

med autism att hitta vägar som underlättar deras kommunikation för lärande och för att de ska 

vilja och kunna utvecklas. Det framkommer också en del skillnader utifrån specialpedagogernas 

svar angående AKK:s betydelse för barn med autism i förskolor. De beskrivningskategorier som 

uppkommer är tillgänglighet för kommunikationsredskap som handlar om att en specialpedagog anser 

att barnen ska få tillgång till alla typer av AKK-redskap innan det blir ett bestämt redskap som 

skall bli ett fastställt för det barnet medan andra anser att en viss typ av AKK-redskap fungerar 

bäst för barn med autism. Den andra beskrivningskategorin som man kan se tydligt i studien är 

tid för utveckling och lärande där specialpedagogerna anser att man måste ge barn med autism tid för 

att lära och utvecklas. Man kan med andra ord inte tvinga de till något som inte faller dem i 
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smaken utan att ha något som höjer upp det hela. Det handlar om att hitta de små sakerna som 

gör att barn med autism vill fortsätta och vill lära sig saker på egen hand fast med hjälp av en 

vuxen. Genom att använda sig av AKK-redskap i verksamheten skapar det en trygghet för 

barnen som kan bidra till att de vill utvecklas.  

Den tredje kategorin som uppkom i anlysarbetet är nya IT-baserade AKK-redskap där alla 

specialpedagoger har förklarat att det är nya redskap som iPad och smartboards som börjar ta 

plats på förskolor runt om. Det som kom fram är att specialpedagogerna ansåg att iPad kan 

underlätta en del för deras verksamhet och det blir mer tillgängligt för barnen att kunna utveckla 

sitt lärande och framför allt kommunikationen. Med en iPad så finns det fler möjligheter som gör 

det möjligt att kunna sammanställa det på ett smidigt sätt utan att behöva ha en pärm eller remsa 

med bilder. En iPad har också funktionen att låta barnen lära sig nya saker med hjälp av den.  

 

Sammanfattning av den fenomenologiska analysen 

Utifrån vår fenomenologiska analys finns det likheter i samtliga respondenters syn på IT-baserade 

AKK-redskap som är på frammarsch. Samtliga respondenter ansåg att det är bra ur ett lärande- 

och utvecklingsperspektiv för de här barnen som har autism, då det blir motivationshöjande att 

använda AKK redskapet samt underlättar deltagandet i olika aktiviteter och lekar. 

Tillgänglighet var en annan kategori som trädde fram i de båda delstudierna, där pedagogerna 

menar att det är av stor vikt att barnet får möjlighet att använda AKK redskap för att 

överhuvudtaget förstå vad som väntar/förväntas av dem för att kunna förstå, lära och utvecklas. 

Specialpedagogerna menar med tillgänglighet att barnen ska så tidigt som möjligt få tillgång till 

alla AKK redskap för att på bästa sättet kunna kommunicera på sin egen nivå med andra 

människor. Vilket även en av pedagogerna menade var av stor vikt.  

Skillnader som upptäckts i den fenomengrafiska analysen är att pedagogerna menade att vikten 

av en närvarande pedagog var stor för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas, vilket 

specialpedagogerna inte lyft fram i den här analysen. 

Specialpedagogerna lyfte fram utveckling och lärande som en kategori vilket inte pedagogerna 

berörde i samma utsträckning. En slutlig likhet i de båda delstudierna är barnens rätt till ett språk. 



33 

 

Diskussion 

Kommunikation anses idag vara en nödvändighet för att förstå och bli förstådd i samhället och 

det är en grundläggande demokratisk rättighet som även finns formulerad i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Heister Trygg, 2012, s. 27-29). Aspeflo (2010, 

s. 20) skriver att barn med diagnosen autism oftast har svårt med kommunikationen, där barnen i 

vissa fall inte pratar alls alternativt använder talspråket men har svårigheter att förstå det som 

sägs. Därför menar Peeters (1999, s. 82-83) att barnen med autism bör få tillgång till visuella 

kommunikationsredskap där de får hjälp att bli mer självständiga i deras kommunikation. Bland 

våra respondenter finns olika uppfattningar om kommunikationens betydelse. Samtliga pedagoger 

anser att kommunikationen är grunden till allt lärande och specialpedagogerna anser att det 

handlar om rätten till kommunikation samt att de anser att kommunikationen spelar en stor roll i 

samspel med andra människor. Specialpedagogerna anser också att arbetet med barn som har 

autism bör ligga på en nivå där man riktar sig till konkreta sammanhang som barnen kan relatera 

till.  

Likheter som framträder i studien är betydelsen av AKK-användning i ett lärande- och 

utvecklingsperspektiv där samtliga respondenter, alltså både pedagoger och specialpedagoger, 

anser att AKK minskar konflikter, oroligheter och frustrationer på förskolan. Detta skriver även 

Thunberg (2011, s. 22) om, att problemskapande beteende som studier har visat på en betydlig 

minskning av och att AKK leder till ökad känsla av trygghet som bidrar till större möjligheter för 

lärande och utveckling.  I studien visade det sig vara framgångsrikt att ge barnen valmöjligheter, 

välja med hjälp av bildstöd, för att våga pröva nya aktiviteter. Detta bidrar till ökat lärande och 

blir utvecklande för barnen med autism. 

Samtliga specialpedagoger uttryckte mer eller mindre att man i redan tidig ålder på barn ska 

introducera olika typer av AKK-redskap för att de ska få möjlighet att pröva olika 

kommunikationssätt innan det blir ett bestämt redskap som skall bli det befintliga för barnet. 

Heister Trygg (2012, s. 53) förtydligar att barn på förskolenivå ska få ett brett utbud av AKK-

redskap som ska kunna underlätta i deras lärande och utveckling.  Detta uttryckte även en av 

pedagogerna som viktigt för barnen. Thunberg (2011, s. 20) skriver att barnen med autism lär få 

tillgång till alla sorters AKK-redskap eftersom de kan fungera olika bra i olika situationer för olika 

barn. Samt att ett och samma AKK-redskap kanske inte alltid kommer att passa barnet, det är 

därför bra med flera olika. 

Samtliga pedagoger menar att barn med autism har nytta av att vara tillsammans med övriga 

barngruppen i aktiviteter och andra vardagliga situationer, det gäller bara att pedagogerna 

förbereder och tydliggör för barnen vad som ska ske. 
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Ett exempel är att användas sig av rit-prat där man konkret ritar tillsammans med barnet vad 

som ska hända och man förklarar samtidigt till bilderna. På så sätt får barnen möjlighet till ökad 

förståelse vilket i sin tur kan leda till ökat lärande i aktiviteten.  

Vi fann likheter i studien angående användandet av bildscheman. Där samtliga respondenter 

hade uppfattningen att bilschema var bra för barn med autism men även för hela barngruppen. 

Eftersom barngruppen blev lugnare och tryggare med hjälp av bildschema så bidrar det till en 

lugnare miljö för barnen med autism och de får lättare att fokusera på sitt i samtliga situationer 

som exempelvis på/avklädning och toalettbesök.  

Vi upptäckte att samtliga respondenter i studien var positiva till nya IT-redskap samt att 

specialpedagogerna aktivt arbetade med exempelvis iPads med barnen som har autism. Alla 

pedagogerna hade ännu inte hunnit arbeta så mycket med IT-redskap, men en av pedagogerna 

hade använt iPad i arbetet med ett av barnen och sett stora framsteg i barnets utveckling, där 

barnet till exempelvis deltog mer aktivt i socialt samspel med andra barn. iPaden fungerade som 

motivation för barnet att vilja delta i olika aktiviteter med mera.  

Petra Petersen (skolverket, 2013) är licentiand vid Uppsala Universitet och hon håller på att 

forska om datorplattor som en resurs för kommunikation i förskolan. Petras lic. uppsats är ännu 

inte färdigställd men hon menar att ”det skulle kunna vara så att iPaden ger små barn möjligheter att 

uttrycka sig med fler teckensystem än bara verbalt språk, och därmed kunna kommunicera lättare med andra”. I 

det stora hela så menar hon att det finns fler och bättre möjligheter i en iPad för barn med autism 

än vad det finns i vanliga bilder. Med hjälp av IT-baserade AKK-verktyg så främjas barnens 

intresse och motivation, allt detta bidrar till ett bättre lärande och att barn med autism får 

möjlighet till bättre utveckling. 

Enligt teorin bakom den fenomenografiska metoden bör studier av människors uppfattningar 

vara induktiva. Det innebär att varje uppfattning kan ses som enskildheter som man sedan kan 

tematisera i kategorier så det bildar generella slutsatser (Kroksmark, 1987, s. 227). 

Andra ordningens perspektiv fokuserar på människors egna uppfattningar om något (Larsson, 

1986, s. 12) vilket i denna studie visat på vissa likheter och olikheter i respondenternas 

uppfattningar om kommunikationens betydelse och AKK:s betydelse för barnen med autism i 

förskolan.  

Utifrån de kategorier som framträtt i analysen har vi dragit den generella slutsatsen att de 

intervjuade pedagogerna anser att AKK har en stor betydelse för barnen med autism dels ur en 

kommunikativ aspekt samt ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv. 
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Konklusion 

Studien visar att pedagogerna och specialpedagogerna som deltagit i undersökningen, anser att 

AKK:s betydelse för barn med autism i förskolan är stor för att barnen ska få möjlighet till att 

lära sig kommunicera. Majoriteten av respondenterna är överens om att kommunikationen är 

grunden till allt och framförallt för deras lärande och utveckling. Den fenomenografiska analysen 

visar också hur pedagogerna och specialpedagogerna uppfattar AKK:s betydelse som stor för 

barn med autism i deras lärande och utveckling. Några av respondenterna påpekar att man ska 

låta barnen få använda alla sorters AKK redskap för att inte hålla sig fast vid ett specifikt. De får 

istället blir introducerade och lära sig alla slags redskap. Endast ett fåtal av respondenterna tyckte 

att man enbart skulle utgå från den hjälp man får av habiliteringen och inte experimentera på 

egen hand med olika AKK redskap. Även om det inte står något specifikt om 

kommunikationshjälpmedel i läroplanen för förskolan, verkar samtliga respondenter arbeta 

utifrån barnens olika förutsättningar och behov samt att de ger barnen med autism grunden för 

att ha möjlighet att på sikt ta till sig kunskap som de behöver för att klara sig i samhället. Vilket 

även läroplanen för förskolan belyser (Lpfö98, rev.20120, s. 5-6). Även om det inte står om AKK 

i läroplanen för förskolan har samtliga respondenter goda uppfattningar om hur de ska använda 

AKK för att uppfylla de övergripande målen som formulerats i läroplanen, eftersom barnen ska 

få goda möjligheter att utvecklas kommunikativt. 

Det som framkommit i studien är att vi fått erfara hur några pedagoger och specialpedagoger 

ser på sitt eget arbete med barn som har autism. I framtiden skulle det kunna vara intressant att 

undersöka, för att se skillnader och likheter mellan, hur dessa professioner faktiskt arbetar med 

barn som har autism och hur samarbetet med olika insatser går till.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide - Pedagogerna 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

Undertema 1:  

 Kort bakgrund  

 Berätta lite om dig själv  

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som pedagog förskolan? 

 

Undertema 2:  

 Utbildning 

 Vad har du för utbildning? 

 Varför blev det just den utbildningen? 

 Har du någon ytterligare utbildning? 

 

Undertema 3: 

 Tidigare erfarenheter 

 Tidigare arbeten 

 Andra relevanta åtaganden/uppgifter. 

 Har du arbetat med barn som har autism i andra sammanhang? 

  

Tema 2 – Diagnosen autism (ASD) 

Undertema 1:  

 Hur tänker du kring diagnosen autism?    

 I allmänhet?  

 Barn med autism?  

 I barngruppen?   
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Undertema 2:  

 Har du fått fortbildning rörande arbete med barn som har diagnosen autism? 

 På vilket sätt har den fortbildningen sett ut? Inför- och under arbetets gång? 

 På vilket sätt tycker du att fortbildningen påverkat dig i ditt pedagogiska arbete med barn 

som har diagnosen autism? 

 

Undertema 3:  

 Hur går en diagnostisering till hos er? 

 Känner du att ni får tillräckligt med stöd i arbetet med barn som har diagnosen 

autism? 

 

Tema 3: Kommunikation 

Undertema 1:  

 Hur tänker du kring begreppet kommunikation? 

 Handlar det t.ex. om interaktion, samspel, samarbete för att kunna utföra uppgifter 

tillsammans med andra?  

 Om att skapa sociala relationer?  

 Om att överföra information?  

 Om att uttrycka känslor, attityder, värderingar? 

 

Undertema 2:  

 Hur viktigt anser du att det är med kommunikation för barn med diagnosen autism? 

 Ex. i deras vardag, leksituationer, socialt samspel med andra, samarbete, i olika 

lärandesituationer samt för deras utveckling? 

 

Undertema 3:  

 Hur viktig är kommunikation/samspel för barn med diagnosen autism ur ett 

lärandeperspektiv? 

 

Tema 4: AKK 

Undertema 1: 

 Vad har du för inställning till användning av AKK? 

 I allmänhet? 

 I förskolan?  
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 Med barn på förskolan som har diagnosen autism? 

 Anser du att AKK bidrar till att stödja kommunikationen med barnen som har autism?  

 På vilket sätt kan AKK stödja kommunikationen med och för barnen med autism? 

 Finns det situationer då du anser att man inte ska använda AKK?  

 

Undertema 2:  

 Vilka AKK använder du dig av på förskolan i arbetet med barn som har diagnosen 

autism? 

 Vilka faktorer utgår du ifrån vid val av AKK? 

 Barnets utvecklingsnivå? 

 Barnets möjligheter att delta i gemensamma kommunikativa uppgifter? 

 Barnets möjligheter att utveckla sociala relationer?  

 Barnets möjligheter att lära? 

 Annat? 

 

Undertema 3:  

 Vad anser du att AKK har för egenskaper? 

 Praktisk tillgänglighet? 

 Teknisk svårighetsgrad? 

 

Undertema 4:  

 Har du erfarenhet av något AKK som har fungerat bättre/mindre bra? 

 På vilket sätt fungerade de bättre respektive mindre bra? 

 Är det i olika sammanhang/aktiviteter? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  - Specialpedagoger  

Tema 1 – Bakgrundfrågor 

Undertema 1:  

 Kort bakgrund 

 Berätta lite om vem du är? 

 Hur gammal är du? 

 

Undertema 2:   

 Vilken utbildning har du? 

 När utbildade du dig till specialpedagog?  

 Varför utbildade du dig till specialpedagog?  

 

Undertema 3:  

 Tidigare erfarenheter? 

 Tidigare arbeten?  

 Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

 

Tema 2 – Diagnosen autism (ASD) 

Undertema 1:  

 Hur tänker du kring diagnosen autism?  

 I allmänhet?  

 Barn med autism? 

 I barngruppen på förskolan?     

                          

Undertema 2:  

 Hur går diagnostisering till hos er? 

 Tillvägagångssätt? 

 

Undertema 3:  
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 På vilket sätt tycker du att utbildning inom autism området har hjälpt dig i 

din profession att stödja de verksamma i förskolan som arbetar med barn som har 

diagnosen autism? 

 Skulle du önska att det gavs fler fortbildningar rörande just barn med diagnosen autism?  
                              

Undertema 4:  

 Känner du att ni får tillräckligt med stöd i arbetet med barn som har diagnosen autism?  

 På vilket sätt får ni stöd?  

 Är det ex. i form av fortbildning eller extra resurser?  

 Om inte, hur skulle du vilja att det stödet såg ut? 

              

Tema 3 – Kommunikation 

Undertema 1: 

 Hur tänker du kring begreppet kommunikation?  

 Handlar det t.ex. om interaktion, samspel, samarbete för att kunna utföra uppgifter 

tillsammans med andra?  

 Att skapa sociala relationer?  

 Att överföra information? 

 Att uttrycka känslor, attityder, värderingar? 

 

Undertema 2:  

 Hur viktigt anser du att det är med kommunikation för barn med autism? 

 

Undertema 3:  

 Hur viktigt är kommunikation/samspel för barn med autism ur ett  lärandeperspektiv? 

 

Tema 4 – AKK 

Undertema 1:  

 Vad har du för inställning till AKK användande? 

 I allmänhet? 

 I förskolan överlag?  

 Med barn på förskolan som har diagnosen autism? 

 Anser du att AKK är ett bra kommunikationshjälpmedel? 

 Varför tycker du det? 

 Finns det situationer då man inte ska använda sig av AKK?  
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Undertema 2:  

 Vilka AKK använder du dig av som specialpedagog?  

 Vilka faktorer utgår du ifrån vid val av AKK– barnets utvecklingsnivå? 

 Barnets möjligheter att delta i gemensamma kommunikativa uppgifter? 

 Barnets möjligheter att utveckla sociala relationer?  

 Barnets möjligheter att lära? 

 

Undertema 3: 

 Vilka hjälpmedel rekommenderar du för barn med autism?  

 Vilka faktorer utgår du ifrån i din rekommendation – barnets utvecklingsnivå? 

 Barnets möjligheter att delta i gemensamma kommunikativa uppgifter? 

 Barnets möjligheter att utveckla sociala relationer? 

 Barnets möjligheter att lära? 

 

Undertema 4:  

 Har du erfarenhet av något hjälpmedel som har fungerat 

bättre/mindre bra? 

 På vilket sätt har dem fungerat bättre respektive sämre?  

 Är det i olika sammanhang/aktiviteter? 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev till pedagogerna 

Hejsan! 

Tack för att ni tar er tid att medverka i studien. 

Vi vill bara informera lite om studien och bifogar en liten intervjuguide. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer enbart att användas till studien som bedrivs. 

Alla ev. namn som rör verksamheten kommer att anonymiseras. 

Om ni önskar får ni självklart ta del av studien när den färdigställts. 
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I övrigt hoppas jag att ni kommer känna er bekväm tillsammans med mig och intervjun 

beräknas ta cirka 45 min. Jag vill också fråga om det är okej för er att jag spelar in intervjun med 

hjälp av en diktafon för att lättare kunna bearbeta materialet. Det inspelade materialet från 

intervjun kommer endast användas för att underlätta bearbetningen och kommer sedan att 

raderas/förstöras. 

Med vänlig hälsning Elin Hellström.  

 

 

Syftet med den här studien är att undersöka pedagoger och specialpedagogers syn på alternativ 

och kompletterande kommunikation (AKK) och dess betydelse för barn med autism i förskolan. 

Frågeställningar 

o Vilka uppfattningar har pedagoger och specialpedagoger om kommunikationens 

betydelse för barn med autism i förskolan? 

o Vilka uppfattningar har pedagoger och specialpedagoger om AKK:s betydelse för barn 

med autism i förskolan rörande deras lärande och utveckling? 

o Vilka skillnader finns det mellan pedagoger och specialpedagogers syn på AKK:s 

betydelse för barn med autism i förskola? 
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Bilaga 4 

Informationsbrev till specialpedagogerna 

Hej! 

Här kommer lite information kring intervjun 

Vi bifogar en intervjuguide som kommer ligga till grund för intervjun. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och man kan när som avbryta om man känner sig obekväm. 

Intervjun kommer ligga tillgrund för vårt examensarbete och inget annat. Namnen kommer att 

anonymiseras och därför inte finnas med i arbetet och man kan när som helst under intervjuns 

gång fråga om man inte har förstått frågor, med andra ord avbryta mig vid frågor. Efter arbetets 

slut så kommer den finnas tillgänglig för er att läsa vid intresse. 

Upplägget för intervjun går till att jag kommer ner till er och har ungefär 30-40 minuter per 

intervju. Jag hoppas och önskar att ni kommer känna er trygga med mig som huvudperson och 

hoppas att ni känner er bekväma nog att tala om för mig om det är något som inte känns bra. Jag 

kommer också fråga er om jag har ert medgivande när det gäller att spela in intervjun som enbart 

kommer användas till bearbetning för arbetet och därefter arkiveras. 

Med vänlig hälsning, Emilia Viksell   

 


