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Sammanfattning  

Vi har valt att göra en studie baserad på kvalitativa intervjuer med tre olika professioner, lo-

goped, specialpedagog och förskollärare.  

Syftet med vårt arbete är att utöka kännedomen om aktörernas samarbete och rollfördelningen 

dem emellan när det handlar om de insatser som görs för barn med tal-, språk- och kommuni-

kationssvårigheter.   

I vårt analysresultat utgår vi från tre huvudområden samarbete, bedömning och insatser, som 

ger oss svar på de frågeställningar som studien bygger på.  

Analysresultatet visar att samarbetet är betydelsefullt för barnets kommunikativa utveckling 

och lärande. Barnets närmaste omgivning och andra nätverk är också viktiga för progression-

en inom det språkliga området. Vårdnadshavarna fungerar som ”spindel i nätet” och bär det 

yttersta ansvaret för att adekvat information ska föras vidare mellan logoped, specialpedagog 

och förskollärare. Vid minsta misstanke om språklig avvikelse hos individen, initieras proces-

sen för främjandet av barnets språkliga utveckling. Aktörerna har olika uppdragsgivare. För-

skola och logopeder arbetar på uppdrag av vårdnadshavarna och specialpedagogerna på för-

skolans. Tidigare menade forskarna att AKK (Alternativa Kompletterande Kommunikation) 

påverkade det naturliga språket negativt. Senare forskningsresultat emellertid visar att tidig 

insats av AKK inte hämmar, utan främjar och underlättar barnets kommunikativa utveckling. 

De intervjuade aktörerna är överens om att det inte är bara barnet som behöver lära sig att 

använda AKK. Det är minst lika viktigt att även omgivningen använder sig av metoden, för 

att få en så gynnsam kommunikativ miljö för barnet som möjligt. Utan detta kan barnet och 

dess språkliga utveckling bli lidande.  

 

Nyckelord: AKK, Förskola, Samarbete, Tal -, språk- och kommunikationsstörning,  
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Förord  

Vi vill tacka alla förskollärare, specialpedagoger samt logopeder som tog sig tid till att låta 

oss få en inblick i ert arbete och få låna lite av er dyrbara tid. Vi vill även tacka våra nära och 

kära som har stöttat oss under arbetets gång och hjälpt oss igenom dessa veckor av hårt slit.  
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Inledning 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar… Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet 

och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

(Lpfö98, 2010, s.5).  

I alla möten människor emellan sker kommunikation, någon form av mening skapas. Det är 

förmodligen omöjligt att inte kommunicera, eftersom meningssökande och meningsskapande 

utgör centrala aspekter av människors sätt att leva och forma sina liv. Människans förmåga till 

och kunskap om kommunikation har varit ovärderlig för att skapa relationer med andra och 

för vår överlevnad.  Kommunikationssvårigheter riskerar att orsaka negativa konsekvenser för 

människors utveckling, privatliv, utbildning och arbetsliv, och det är extra viktigt att barns 

svårigheter identifieras tidigt så att de kan få den hjälp de behöver. Barns språk och kommu-

nikationsstörning är ett mycket brett begrepp då dessa kan medföra olika komplikationer för 

språkförmågan, språket kan drabbas genom uttalsfel eller allvarliga brister i ordförståelse, 

grammatik och förmågan att delta i samspel med andra. Alla har rättigheten att ha eller att få 

möjligheten att kunna samspela med sina medmänniskor, samt inkluderas i exempelvis skol-

aktiviteter. Hur upptäcker vi så tidigt som möjligt att barn har tal-, språk- och kommunikat-

ionsrelaterade svårigheter?  

Under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) som ingår i förskollärarprogrammet, har vi 

upplevt och mött barn med olika typer av tal-, språk- eller kommunikationsstörningar. Vi har 

även kommit i kontakt med barn med liknande utmaningar i vårt privata liv. Vi vet att barn 

med tal-och språkstörningar finns i förskolan men till vem och vilka vänder vi oss, i egenskap 

av pedagoger, när vi upptäcker att ett barn behöver extra stöd? Hur går vi vidare med detta? 

Hur ser samverkan ut mellan de olika professionella aktörerna? Som snart nyexaminerade 

förskollärare tycker vi att det är viktigt att öka kunskapen om detta samarbete samt vilka 

kommunikationsstödjande metoder som är bäst lämpade i förskolan. 

Under arbetet med vår studie har vi för det mesta arbetat tillsammans. De gångerna vi har 

arbetat enskilt har vi ändå stått i kontakt med varandra och vart efter läst det som har skrivits. 

Vid oklarheter har vi diskuterat och resonerat oss fram till en gemensam lösning till proble-

met, eftersom vi har ett gemensamt ansvar för utformningen av studien. Vi har fortlöpande 

korrekturläst varandras texter och då givit varandra konstruktiv kritik. Tillsammans har vi 

utformat det email, presentationsbrev, vi skickade ut som inbjudan och förfrågan till de delta-

gande i intervjun. Vi har även gemensamt formulerat intervjufrågorna till varje profession. Vi 

har båda närvarat vid våra samtliga intervjuer och arbetet med transkriberingen har vi delat 
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på. Med gemensamma insatser har vi arbetat fram uppsatsens inledning, syfte och diskussion-

en. Studiens analys är uppdelad på följande sätt: Charlotte har ansvarat för de två första fråge-

ställningar som ligger till grund för analysen och Linda har ansvarat för de två sista frågorna.  

I övrigt ser fördelningen ut på följande sätt: Linda har ansvarat lagar och konventioner (bak-

grund), språket och talet (bakgrund) och metoden. Charlotte har ansvarat för samarbetet (bak-

grund), kommunikation och AKK (bakgrund) samt, arbetsfördelningen och litteraturöversik-

ten. 
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Bakgrund 

Styrdokument för förskolans verksamhet 

Hela förskolans arbete lyder under många internationella och nationella lagar och regler som 

måste följas samt strävandsmål som är framskrivna i förskolans läroplan och som förskolans 

alla anställda ska sträva efter att varje barn ska uppnå. FN:s konvention för barnets rättigheter 

är ett exempel på internationella lagar och regler som är rättsligt bindande för hela landet som 

har valt att skriva på det avtal som FN har framställt där mänskliga rättigheter för barn (UNI-

CEF Sverige, 2009). Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som 195 

länder har skrivit under och därmed förbundit sig till att följa reglerna. Barnkonventionen 

innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet i bestämmelser om mänsk-

liga rättigheter för barn. Dock så finns det fyra stycken grundläggande och vägledande grund-

begrepp som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad  

(UNICEF Sverige, 2009) 

Exempel på nationella myndigheter, lagar och regler är socialstyrelsen, skollagen samt offent-

lighets- och sekretesslagen. Den sist nämnda lagen är lagen om sekretess som är framskriven 

av Sveriges riksdag där tystnadsplikten ingår. Myndigheter får inte, utan godkännande av be-

rörd person, föra vidare någon personlig information till tredje part (SFS2009:400). Förskolan 

får till exempel inte föra vidare information om ett barn om de känner oro för dennes kommu-

nikativa utveckling till barnets kommande skola, utan att vårdnadshavarna har givit sitt god-

kännande för ett överflyttningssamtal med skolan. Förskolans läroplan är i enighet med FN:s 

barnkonvention, socialstyrelsen och skollagen.   

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i för-

skolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 

barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är 

att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo-

kratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Lpfö98, 2010, s. 4). 

Inte nog med att förskolan ska “lägga grunden för ett livslångt lärande” utan de som arbetar i 

förskolans värld “ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” genom olika sätt att uttrycka sig 
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på, bild, musik, rytmik, dans liksom tal- och skriftspråk, som tillsammans utgör innehåll och 

metod i förskolans ambition för att gynna barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan 

är uppbyggd på så sätt att det finns tydliga strävansmål som förskollärarna ska sträva efter att 

varje barn utvecklar och lär sig (Lpfö98, 2010, s. 5, 12). Vidare kan man i förskolans läroplan 

läsa om vikten av att lära sig att kommunicera:   

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemen-

samma referensram som alla i samhället behöver (Lpfö98, 2010, s. 6). 

Som tidigare nämnts ska förskolans verksamhet utgå ifrån ett helhetsperspektiv på barnet och 

dennes behov. Förskolans verksamhet ska vara anpassad till alla barn som deltar oavsett svå-

righeter. De barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av extra stöd och stimulans ska er-

bjudas sådant stöd som är utformat efter det egna behovet och ge de förutsättningar för att 

utvecklas så långt som möjligt för individen. En av riktlinjerna som går att läsa i förskolans 

läroplan är “ förskolläraren ska ansvara för att varje barn stimuleras och utmanas i sin språk- 

och kommunikationsutveckling” (2010, s. 11). 

Samarbete  

I skollagen (2010:800, kap.3) står det att “elever som till följd av funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” Lag (2014:458).  För att kunna ga-

rantera barns trygghet och välbefinnande och ge dem förutsättningar till att utvecklas, är det 

av största vikt att de olika aktörerna i barnets närmiljö samverkar. Med utgångspunkt från sina 

olika utbildningar och professioner skapas möjlighet att få en helhetssyn, av barnets komplexa 

situation, som bidrar till tolkningen av barnets stödbehov (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 

13). Larsson (2001, s. 26) hänvisar till Föreningen Sveriges Habiliteringschefer som i sitt po-

licydokument, Kvalitet i habilitering för barn och ungdomar, förklarar att de insatser som ges 

till de barn som är i behov av extra stöd, görs av ett tvärprofessionellt team, ett team där flera 

professioner är inblandade (FSH, 2000, s. 7).  

Samverkan förväntas leda till positiva resultat, men Larsson (2001, s. 130-134) lyfter fram tre 

olika orsaker till att samarbetet blir problematiskt. Den första orsaken menar han, beror på den 

organisatoriska miljön där det brister i samordningen till exempel. Den andra kallar han för 

obekräftade positioner där svårigheten kan bero på konflikter som uppstår mellan aktörerna 

på grund av “revirtänkande” och skilda uppfattningar. Den tredje och sista orsaken kallar för-

fattaren för kontakten med barnet. Här kan svårigheten ligga i att aktörerna känner sig utma-

nade i sin professionella position, eftersom de inte får den förväntade responsen ifrån barnet.  
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Det huvudsakliga ansvaret ligger hos vårdnadshavarna. När störningar uppstår har alla aktörer 

ett gemensamt ansvar så att erforderliga insatser görs för att skapa bra situationer för de barn 

som befinner sig i svåra lägen. En avgörande faktor för en gynnsam utveckling för barnet är 

att det finns en betydande och väl fungerande samverkan inom förskolan, med andra verk-

samhetsområden och familjen (2013, s. 11, 48). Jakobsson och Lundgren (2013, s. 13) förkla-

rar att “samverkan ska präglas av ett barnperspektiv med barnets bästa i centrum och inte av 

ett verksamhetsperspektiv”. En öppen kommunikation och ett ömsesidigt förtroende mellan 

vårdnadshavarna och förskolan är väsentlig eftersom den information som familjen har att 

delge förskolepedagogerna och vice versa kan bidra till att arbetet med barnet förbättras 

(2013, s. 51). Sekretesslagen förbjuder förskolan att kontakta och samverka med sjuk-och 

hälsovård utan vårdnadshavarnas tillstånd (SFS 2009:400). En god kontakt mellan familj och 

förskola kan därför öppna upp möjligheten för förskolan att få direkta kontakter med andra 

verksamheter (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 61). Beroende på den störning eller försening 

som barnet uppvisar varierar förskolans samverkanspartners. Vid speciella problem samarbe-

tar pedagogerna med till exempel specialpedagoger, logopeder och sjukgymnaster. Även so-

cialtjänsten och hälso-och sjukvård kan ingå i samarbetsgruppen. I socialstyrelsens vägled-

ning Samverka för barns bästa påpekar de just detta, att “barnets eller den unges behov av 

insatser för sin utveckling avgör vilka verksamheter som utifrån en helhetssyn behöver sam-

verka och på vilket sätt” (SOS, 2013, s. 9).  

Barnets tidiga språkutveckling   

Språkvetaren Alvar Ellegård (1982, s. 9) menar att språket är det enda som skiljer människan 

från vår närmsta bilogiska djursläkting, schimpanserna. Människan är biologiskt lika nära en 

schimpans som en zebra är en häst. Den största skillnaden mellan schimpanserna och männi-

skan är naturligtvis munnen och talorganen. Apor tillhör de mera högljudda djuren så de an-

vänder självklart sina röstorgan, dock inte till att frambringa artikulerade ljud på samma sätt 

som vi människor. Både vi människor och aporna använder mun, tunga och svalg för att få i 

oss föda av olika slag. Den här livsviktiga vardagssysslan kräver inget större utrymme i apor-

nas hjärnbalk. Hos människan däremot, utgör talapparaten ungefär ett lika stort utrymme som 

handen, eftersom vi inte enbart använder den när vi äter utan också när vi producerar artikule-

rat tal. Vi är i allmänhet inte medvetna om att talet bygger på utomordentligt komplicerade 

muskelrörelser som är ordnade i en snabb följd efter varandra. Detta sker dessutom mestadels 

helt automatiskt. Det är ändå lätt att inse att uttalet av ett enstaka ord kräver en noggrann pla-

nering av rörelser i talapparaten (Ellegård, 1982, s. 51). 

Att barnen ska lära sig språk och tala är något som ses som en självklarhet och enligt många 

språkforskare finns detta medfött (Gahne & Naulér, 1992, s. 9). Redan vid barnens första kon-

takt med vårdnadshavarna påbörjas deras språk- och talutveckling, som senare övergår till en 
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utvecklad förmåga (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 88). Den tidiga kontakten mellan moder 

och barn får fysiska och emotionella följder som bidrar till att modern är känslig och mottag-

lig för de signaler som barnet sänder ut, som sedan leder till att det kommunikativa samspelet 

kommer igång tidigt (Söderbergh, 1988, s. 17). Att språkförmågan, enligt forskare, är medfött 

innebär inte att barnet börjar tala ”av sig själv” utan den medfödda förmågan utvecklas enbart 

om de utsätts för språklig stimulans av sin omgivning. Barn som inte får denna språkliga sti-

mulans eller inte hör sin omgivning tala, lär sig heller inte att tala själva. När det lilla barnet 

lär sig sina första ord skapas en ny källa till kontakt mellan barnet och omgivningen men 

egentligen är det första ordet ett tillägg till andra icke-språkliga sätt att kommunicera (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s. 50). Från barnets första levnadsdag använder sig barnet av kroppsspråk och 

röst för att förmedla och kommunicera sina behov och känslor. Detta blir det lilla barnets egen 

röst innan de första orden kommer fram. Mödrar runt om i hela världen svarar på ett likartat 

inkännande sätt och försöker tolka och besvara sitt barns signaler. Föräldrars intuition och 

inlevelseförmåga under barnets första levnadsår är avgörande för barnets emotionella, kogni-

tiva och sociala utveckling (Lindö, 2009, s. 17). 

Språket är människans viktigaste redskap för att kunna tränga in i andra människors med-

vetande. Det är genom språket vi kan uttrycka och förstå varandras tankar (Ellegård, 1982, s. 

44 - 45). Stora variationer i språklig utveckling bland barn i olika åldrar är väldigt vanligt. 

Denna stora variation gör det svårt att avgöra hur stora skillnader som man ska räkna in under 

normal tal- och språkutveckling, gränsen mellan barn som talar bra och de som har problem är 

flytande. De yngsta barnen förstår mer än vad de själva kan uttrycka. Brister i de språkliga 

avspeglar sig ofta i talet, men bristfälligt tal behöver inte innebära en språklig svaghet hos 

barnet. Uttalet kan många barn ha problem med långt upp i ålder men visar inte på någon 

grammatisk avvikelse av talet. Barn som har grammatiska avvikelser har däremot ofta uttals-

svårigheter eller föreningar i sitt språk (Petersson, 2003, s. 165). Språket är en del av barnets 

utveckling med nära koppling till motorik, perception och beteende. Förskolans pedagogiska 

mål måste se till att stötta hela barnets utveckling. Arbetet med barn som har tal-, språk- och 

kommunikationsstörning måste bygga på samma pedagogiska principer och praktiska erfa-

renheter som arbetet i förskolan i övrigt bygger på (Petersson, 2003, s. 173 - 174).   

Skillnaden mellan språk och tal 

Det finns skillnader mellan språk och tal. Språk är det system av språkljud, ord och gramma-

tiska regler. Något som är gemensamt för alla som pratar samma språk medan tal är det sättet 

att uttrycka språket på genom röst och artikulation/munrörelser som formar ljud till ord. Det 

mänskliga språket är alltså uppbyggt kring talet (Ellegård, 1982, s. 47). Språket är mycket mer 

än bara tal men samtidigt är språket direkt beroende av talet. I människors dagliga liv är 

kropps-språk och minspråk mer betydande för tolkningen av ett meddelande än vad det talade 
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ordet är, eftersom vi människor inte bara pratar med talorganen utan med hela kroppen (Elle-

gård, 1982, s.71). Språkutvecklingen sker på flera olika nivåer samtidigt; fonologiska, morfo-

logiska, semantiska och pragmatiska utvecklas parallellt (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 54).  

Bente Eriksen Hagtvet (2004, s. 54-56) skriver om språkbrukares språkliga förmågor i fem 

olika nivåer som benämns som medvetenheter. 

 Fonologisk medvetenhet - Kunskap om språkljudets funktion i språket. 

 Morfologisk medvetenhet - Kunskap om hur ord bildas och hur de böjs. 

 Syntaktisk medvetenhet - Kunskap om hur ord sätts samman till meningar. 

 Semantisk medvetenhet - Kunskap om ords och meningars innebörd. 

 Pragmatisk medvetenhet - Kunskap om hur språket används i förhållande till samman-

hang och sociala krav. 

Från dessa fem språkliga medvetenheter kan man sedan dela upp språksvårigheterna i tre 

olika huvudgrupper, språkets form (fonologi, morfologi, syntax), språkets innehåll (ordförråd, 

semantik) och språkets användning (pragmatik). Vissa barn har förutom tal- och språkförse-

ningar en klar avvikande utveckling vad gäller förståelse av grammatik och ljudproduktion 

(Petersson, 2003, s. 166).   

Språk- och talstörning 

Men vad händer om barnen till exempel inte jollrar eller samspelar med sin omgivning under 

sitt första levnadsår, när en 3-4 åring har ett ofullständigt språkbruk? Då skulle man kunna 

börja fundera på om barnet har språk och/eller talstörning. 

Språkstörning är ett överordnat begrepp som innefattar både språkförsening och avvikande 

språkutveckling, ett barn som följer den typiska språkutvecklingen men i ett långsammare 

tempo har en språkförsening men följer barnet inte utvecklingsmönstret till exempel att barnet 

inte jollrar, har svårt med turtagningen i kommunikationen, har ett förhållandevis litet antal 

ord och förstår inte meningar eller instruktioner så har barnet en avvikande språkutveckling 

(Samuelssom & Sjöberg, 2009, s. 9). 

Talstörning hör samman med att barnet har svårigheter som berör talet, en så kallad oralmoto-

risk svårighet som handlar om svårigheter med munmotoriken. Barnet har här svårt att artiku-

lera fram de rätt ljudet till de ord de vill förmedla men ordets betydelse ändras för mottagaren. 

En artikulationsstörning kan skifta från lätta avvikelser till mycket grova avvikelser, där 

skillnaden är att man som mottagare inte ens observerar att det är artikulationssvårigheter till 

att den kommunikationsförståelsen hindras helt (Rudberg & Söderpalm, 1992, s. 29). Barn 

med artikulationsstörning behöver stöd för sin fysiologiska och motoriska utveckling, där 
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barnen får lära sig att styra de muskler som hjälper till att artikulera fram ljud (Johansson & 

Svedner, 2003, s. 11). 

 

Kommunikation, så mycket mer än bara tal 

Kommunikation(lat.communicare=göra gemensam) avser en social, interagerande process, 

som kräver att man utnyttjar alla sina sinnen för att man ska kunna förstå en helhet och själv 

göra sig förstådd. Det är ett gemensamt samspel mellan individer, verbalt eller icke verbalt 

men i kombination med övriga mänskliga sinnen. Enligt Bergh och Bergsten (1998, s. 9) är 

det viktigt att komma ihåg att icke verbal kommunikation även omfattar “... kroppspråk, an-

siktsuttryck och ögonkontakt”, som förankrar den verbala kommunikationen. Det som för-

medlas i möten mellan människor sker alltså inte enbart genom det verbala språket. Enbart det 

har sina brister eftersom det inte är säkert att det som förmedlas blir tolkat som det var tänkt. 

Därför är det icke verbala språket väsentligt för att man ska uppnå full förståelse. I situationer 

där språkförmågan eller motoriken hos en individ brister, är det viktigt att alla aktörer i sam-

spelet använder sig av kompletterande sätt att kommunicera för att kommunikationen ska bli 

så fulländad som möjligt (Heister Trygg, 2008, s. 18; Bergh & Bergsten, 1998, s. 9). 

AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

AKK är samlingsnamnet för en del olika metoder som inte baserar sig på tal, utan på till ex-

empel bilder och tecken, men AKK är dessutom det begrepp man använder när man avser “... 

hela den kommunikation som sker mellan människor” (Heister Trygg, 2012, s. 22). Bodil 

Heister Trygg (2008, s. 17-18) menar att det finns två huvudspår där hon delar in AKK. Det 

första huvudspåret omfattar enligt henne de kropps-, sinnesnära och manuella sätten att 

kommunicera. Det andra huvudspåret bygger på grafiska och visuella AKK-former (2008, s. 

17-18).   

Det finns barn, och vuxna, som av olika anledningar har problem med sin språkutveckling och 

de har därför också uttalade svårigheter med att göra sig förstådda. Då är det nödvändigt att 

hitta alternativ som kan ersätta och hjälpa dem vid samtal eller vid överföring av information. 

Det som förmedlas i möten mellan människor sker inte enbart genom det verbala språket. Det 

är inte heller säkert att det som förmedlas blir tolkat som det var tänkt. I situationer där språk-

förmågan brister är det viktigt att alla aktörer i samspelet använder sig av kompletterande sätt 

att kommunicera för att kommunikationen ska bli så fullständig som möjligt (Heister Trygg, 

2008, s. 18). Begreppet AKK, eller Alternativ och Kompletterande Kommunikation som för-

kortningen står för, används över hela världen och är ett verktyg för de människor som har 

någon form av tal- språk- och kommunikationsstörning. Behovet av stödet varierar från indi-
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vid till individ. En del använder nästan uteslutande redskapet vid all kommunikation, andra 

däremot använder AKK som ett extra stöd och komplement (Bergh & Bergsten, 1998, s. 7). 

Inom AKK området, finns det varierande kommunikationsformer. Barnet som är i behov av 

stöd måste först genomgå en utredning av bland andra logoped och specialpedagog, för att 

man på bästa sätt ska kunna tillämpa adekvata redskap för individen. Helheten av kommuni-

kationen är grundläggande och flera perspektiv måste tas i beaktande. Heister Trygg (2012, s. 

22-23) talar en BRO (Barnet/Brukaren, Redskapen och Omgivningen) för att individens 

kommunikation ska fungera. Utgångspunkten är barnets behov och vilken utvecklingsnivå det 

befinner sig på, adekvata redskap för att förbättra samt stödja kommunikationen och omgiv-

ningens eller det sociala kontaktnätets anpassning till rådande situation. En samverkan mellan 

dessa tre perspektiv behövs för att individens möjligheter till en förbättrad kommunikation 

och förståelse ska uppnås.  

I slutet av 70-talet forskade professor Iréne Johansson om barn med Downs syndrom och hur 

man skulle kunna effektivisera deras förmåga att kommunicera och uttrycka sig. Alltsedan 

dess har hennes modell, Karlstadmodellen, som har varit tongivande, genomgått en kontinuer-

lig utveckling i samarbete med vårdnadshavare, logopeder, specialpedagoger och andra fors-

kare. Från början användes det som kom att kallas AKK främst för barnen med Downs 

syndrom. I och med att aktörerna inom svensk habilitering fick utbildning i hur metoden ska 

tillämpas, utvidgades användningsområdet så att även andra barn med liknande svårigheter 

kom att omfattas av AKK metodiken (Eberhart, Forsberg, Fäldt, Nilsson, Nolemo & Thun-

berg, 2014, s. 27-29). AKKs utveckling och förbättring har resulterat i en inkludering av 

andra alternativa kommunikationsformer beroende på vilket verktyg man fokuserar sig på, till 

exempel TAKK(Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation), PECS (Picture 

Exchange Communication System) och GAKK (Grafisk Alternativ Kompletterande Kommu-

nikation).  

TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) 

Syftet är att underlätta och hjälpa individer som har eller riskerar att utveckla en kommunika-

tiv funktionsnedsättning i interaktiva situationer (Heister Trygg, 2010, s. 10, 12). TAKK, som 

baserar sig på det svenska teckenspråket (STS) används alltid i kombination med tal och me-

toden är individanpassad. Heister Trygg (2010, s. 11) lyfter fram skillnaden mellan STS och 

TAKK, då hon skriver “... STS är ett visuellt - gestuellt språk medan kommunikationen via 

TAKK är manuell - visuell - auditiv - vokal”.  Metoden förutsätter att samtalspartnern och 

övriga personer i omgivningen använder sig av sin egen kropp, sitt eget tal, tecken samt mi-

mik för att uppnå så bra resultat som möjligt. Det är alltså viktigt att alla i omgivningen an-

vänder sig av tecken, inte bara sporadiskt utan kontinuerligt.  
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GAKK (Grafisk Alternativ Kompletterande Kommunikation) 

GAKK hjälper och stödjer individer som bland annat har ordmobiliserings-, motoriska- eller 

pragmatiska svårigheter. Genom att få ett grafiskt och visuellt stöd i form av symboler, bilder, 

foton och konkreta saker i omgivningen, ger GAKK individen möjlighet och underlag att hen 

kan utveckla sitt språk och kommunikation (Heister Trygg, 2005, s. 21-22). Formerna är an-

passade så att de överensstämmer med barnets kognitiva nivå (Heister Trygg, 2008, s. 65). 

Precis som alla AKK-former, är GAKK också multimodalt, alla sinnen ska tillvaratas för att 

få en kommunikation som är allsidig (Heister Trygg, 2005, s. 20-21). 

PECS (Picture Exchange Communication System)   

I slutet av 80-talet utvecklades en annan kommunikationsform av AKK i USA av Andy 

Bondy och Lori Frost. Deras målgrupp var framförallt autistiska barn, men även andra grup-

per med liknande diagnoser, som har begränsad förmåga att tolka och förstå riktad kommuni-

kation i samspelet med andra (Heister Trygg, 2008, s. 74). Metoden har använts framgångsrikt 

i Sverige sedan början av 2000-talet. Syftet med PECS är att med hjälp av bilder konkret 

åskådliggöra innebörden av informationen i en kommunikativ situation. Själva metoden är 

uppdelad i 6 olika faser. Målet är att barnet ska lära sig att kommunicera med hjälp av bilder, 

genom att ge dem till sin medaktör, från vilken de sedan får en direkt respons (Bondy & Frost, 

2010, s. 727).  
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med detta arbete är att utöka kunskapen om samarbete och rollfördelning mellan tre 

olika professionella aktörer när det gäller barn med tal-, språk- och kommunikationssvårig-

heter. 

Hur ser förskollärare, logopeder och specialpedagoger på samarbete kring barn med tal-, 

språk- och kommunikationsstörning?   

 Hur beskriver de professionella aktörerna sina egna och varandras roller vid identifie-

ring av tal-, språk- och kommunikationsstörning hos barn i förskolan?  

 Hur beskriver de professionella aktörerna sina egna och varandras roller vid insatser 

kring tal-, språk- och kommunikationsstörning hos barn i förskolan?  

 Vilken syn på betydelsen av AKK vid insatser ger de olika aktörerna uttryck för? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Forskning, med fokus på förskolebarn, som använder AKK, är relativt ny och initierades först 

i början av 2000-talet (Sevcik, Romski & Adamson, 2004, s. 1323 - 1324). En av anledning-

arna kan vara den missuppfattning som först rådde om AKKs inverkan på barns naturliga 

språkutveckling och användning av språket. Romski och Sevcik (2005, s. 179) skriver i sin 

artikel Augmentative Communication and Early Intervention att en av myterna kring AKKs 

användning är att den skulle kunna ha en negativ effekt och stoppa ytterligare språkutveckl-

ing.  Romski och Sevcik (2005) menar emellertid, att varken föräldrar eller läkare behöver 

känna oro, för detta eftersom det inte finns några tillgängliga empiriska belägg för att så 

skulle vara fallet. I samma artikel skriver Romski och Sevcik tillsammans med Adamsson 

(2005) att de drog samma slutsats som ett flertal forskare har gjort senare (till exempel Cress, 

2003; Millar, Light & Schlosser, 2008; Schlosser & Wendt, 2008) att det inte finns några be-

vis för att AKK intervention hämmar språkutvecklingen utan den verkar snarare underlätta 

och utöka den språkligt kommunikativa processen hos barn med utvecklingsstörningar. Light 

och McNaughton (2012, s. 3) skriver i artikeln The Changing Face of Augmentative and Al-

ternative Communication: Past, Present, and Future Challenges:   

There is a growing body of empirical evidence documenting the positive outcomes of ACC 

intervention. ….there is evidence that ACC interventions pose no risk to speech develop-

ment or recovery. In addition, the myth of prerequisites to ACC intervention has been de-

bunked as the positive benefits of ACC have been demonstrated with infants and toddlers. 

(2012, s. 3) 

Schlosser och Wendt (2008) berättar i artikeln Effects of Augmentative and Alternative Com-

munication Intervention on Speech Production in Children With Autism om den systematiska 

forskningsöversikt de har gjort för att fastställa vilken effekt AKK har på språket hos barn 

med autism eller andra störningar. Studierna de undersökte skrevs mellan åren 1975 – 2007 

och de kompletterades med Schlossers och Wendts egna studier, varav en där 27 individer 

deltog samt två gruppstudier med 97 deltagare. Slutsatsen var: “Results indicated that ACC 

interventions do not impede speech production. In fact, most studies reported an increase in 

speech production” (Schlosser & Wendt, 2008, s. 1324). De tillägger likväl i sin slutledning 

att det positiva resultatet ändå måste leda till att förväntningarna inte blir för högt satta utan 

att de sätts på en realistisk nivå. Hanline, Nunes och Worthy (2007), i deras artikel Augmenta-

tive and Alternative Communication in the Early Childhood Years är mer specifika när de 

redovisar forskningsresultat av AKKs effektivitet. I artikeln refererar Hanline (2007, s. 79) till 

ett flertal forskningsresultat, som bland annat visar att implementering av AKK kan förbättra 

ett barns verbala kommunikation både kvalitativt och kvantitativt. Kravits med flera skriver i 
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sin avhandling, 2002, att AKK utvecklar ett barns kvalitativa såväl kvantitativa verbala kom-

munikation. En annan forskare menar att barns receptiva förmåga utvecklas betydligt. Flera 

forskare har dragit slutsatsen att barns förmåga att forma språkljud förbättras med hjälp av 

AKK (Hanline, 2007 s. 79). 

När AKK introducerades på 1970-talet var forskarna av den uppfattningen att implementering 

av metoden på småbarn, som befann sig på en tidig kommunikativ nivå, inte var lämplig. 

AKK ansågs vara det som bland andra Romski och Sevcik (2005) i sin artikel Augmentative 

and Alternative Communication and Early Intervention benämner the last resort - den sista 

utvägen, när alla övriga metoder hade misslyckats. I ovan nämnda artikel refererar författarna 

dessutom till Miller och Chapman, som 1980 förespråkade vissa beslutsnormer för användan-

det av metoden. Om ett barn ännu inte vid 8-års ålder hade ett utvecklat språk skulle AKK 

kunna komma ifråga. Forskning har senare ändrat den synen. Romski och Sevcik (2005, s. 

183) anser att AKK inte på något vis är att se som en sista utväg, utan snarare en inkörsport 

som kan ge barnen en stabil grund att stå på vid den fortsatta kommunikativa utvecklingen. 

Vidare anser de att dörrar kan öppnas för barnets övergripande framsteg, inte bara de kommu-

nikativa.  

Små barn använder språket för att tillgodose många behov bland annat för att skaffa ny kun-

skap om omvärlden, för att utveckla och behålla sociala relationer samt att interagera med 

sina närmaste. Eftersom ett barns språkstörning påverkar alla aspekter i deras utveckling är 

det betydelsefullt att implementera AKK vid tidig ålder. I artikeln Research directions in 

augmentative and alternative communication for preschool children skriver Sevcik och 

Romski (2004 s. 1324) “…the more significant the development delay, the more important it 

may be to initiate intervention early in childhood to ensure steady development progress”. 

Light (2012, s. 3) menar att AKK interventionerna inte enbart ska användas när barnet inte har 

något fungerande tal alls, utan metoden ska också användas när det finns en risk att barnets 

språk inte utvecklas som det ska eller när det är svårt att förstå vad barnet säger. I samma arti-

kel berättar Light att de nya vetenskapliga rönen angående AKK har resulterat i både en större 

professionell och allmän medvetenhet. Nu när många forskare inte längre tror på en negativ 

effekt av AKK, implementeras metoden allt tidigare. Enligt Romski och Sevcik (2005, s. 174) 

är det helt avgörande att AKK introduceras när barnet håller på att utveckla sina kommunika-

tiva och språkliga färdigheter, för att på så sätt försöka förhindra att språkstörning inträffar. 

Deras slutledning är: 

The reality is that it is never too early to incorporate ACC into language and communication 

intervention for the young child with a significant communication disability. (Romski & 

Sevcik, 2005, s. 182) 

Omgivningens betydelse för barnet 
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I Granlunds, Björck-Åkessons, Wilders och Ylvéns (2008, s. 207) forskningsartikel AAC In-

terventions for Children in a Family Environment: Implementing Evidence in Practice, har 

man bland annat fokuserat sin undersökning på vårdnadshavarnas betydelse som AKK inter-

ventionister. Författarna säger att den viktigaste omgivningen för ett barns utveckling är fa-

miljen. Kommunikation kan definieras som en ömsesidig handling där man ger till och motta-

ger information från en annan person angående behov, önskningar, kunskap eller känslomäss-

iga tillstånd (Romski & Sevcik, 2005, s. 176). För att fungera på ett effektivt sätt med sin om-

givning måste även barn samspela. Finns inte den naturliga förmågan till interaktion hos bar-

net så kan det inverka negativt på samverkan mellan barn och kommunikationspartner. Eber-

hart, Forsberg, Fäldt, Nilsson, Nolemo och Thunberg (2014, s. 23) menar i sin rapport Tidiga 

kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn att det naturliga samspelet riskerar att 

utebli när barnets språkliga signaler är bristfälliga. Ofta leder det här tillståndet till osäkerhet i 

samspelet mellan parterna. Författarna påpekar också att om kommunikationen brister, skapar 

detta i sin tur en stor stress hos vårdnadshavarna. Eberhart et al. (2014, s. 23) menar att det 

kan resultera i att vårdnadshavarna alltmer sällan kommunicerar med sitt barn och när de väl 

gör det, så blir det oftast med hjälp av slutna frågor. I de familjer där vårdnadshavarna är mer 

engagerade och har mer gehör för sitt barns språkliga funktionsnedsättning, är den kommuni-

kativa utvecklingen mer främjande. Ytterligare belägg för att nätverket är betydelsefullt för de 

barn som har behov av stöd, återfinns i Bradys, Thiemann-Bourques, Flemings och Matthews 

(2013, s. 1595) artikel Predicting Language Outcomes for Children Learning Augmentative 

and Alternative Communication: Child and Environmental Factors där de berättar om en stu-

die, angående AKK, med 93 förskolebarn, varav 82 utvärderades ytterligare en gång ett år 

senare. Deras slutledning blev att de barn som har fått mest kommunikativt stöd från sin 

närmsta omgivning är också de som har nått längst i sin ordproduktion. Författarna påpekar 

att vikten av insatser i barnets hemmiljö och omgivning, berikar deras språkliga förmåga 

(2013, s. 1607-1608).  

Teoretiska utgångspunkter 

Språk och språkinlärning har alltid intresserat och fascinerat oss människor. Teorierna om hur 

vi tillägnar oss språk och tal är många. När man talar om språkinlärning, handlar det förstås 

inte enbart om förmågan att säga ord utan här ingår även uttalet och grammatisk utveckling 

såväl som pragmatisk och semantisk utveckling. Under 1900-talet har forskare valt att se 

språkinlärning ur olika teoretiska perspektiv och det har diskuterats mycket hur man på bästa 

sätt kan stimulera barns tal - och språkinlärning. Med dessa historiska och teoretiska kunskap-

er som grund kan dagens pedagoger jämföra och reflektera över hur barn tillgodogör sig språk 

och tal (Svensson, 1998, s. 23). Vår studie behandlar framförallt av de utvecklingsteorier som 

framförts av Vygotskij och Piaget. 
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Den kanske mest framskjutna teorin under 1900-talets första hälft är den som allmänt går un-

der namnet behaviourismen. Tanken här var att barn lär sig och utvecklas genom att imitera 

vuxnas beteende. De ser hur omvärlden uppför sig och lär sig vad som är accepterat eller inte 

i det rådande samhället. Enligt det här sättet att se på barns utveckling och lärande, är det vik-

tigt att genom positiv respons förstärka det som barnet gör rätt för att det ska upprepa det 

önskvärda beteendet. Genom negativ respons vill man minska ett barns mindre önskvärda 

beteende (Wedin, 2011, s. 23, 36) 

Under senare hälften av 1900-talet och början av 2000-talet däremot har de teorier som psy-

kologerna och pedagogerna Vygotskij och Piaget förespråkar, haft en betydande inverkan på 

hur vi ser på barns språkutveckling och lärande. 

Lev Vygotskij, född i Ryssland, (1896-1934) formulerade det som senare har kommit att kal-

las för ett sociokulturellt perspektiv på barns utveckling, där han anser att människan lär sig, 

får sin kunskap samt utvecklas i samspel och interaktion med andra. Enligt Svensson (1998, s. 

29) anser Vygotskij att nyckeln till vår mentala utveckling sker i det sociala samspelet. Ge-

nom att barnet interagerar med andra individer som redan behärskar både språket och har 

förmågan att uttrycka sig kommunikativt, får barnet möjlighet att tillägna sig de redskap för 

förståelse som krävs för sin språkliga och mentala utveckling. Vygotskij menar att om en in-

divid samspelar med människor med större kunskap och erfarenheter lär den sig också att 

förstå sin omgivning genom den vägledning den får (Williams, 2001, s. 38). I Vygotskijs teori 

kan man säga att omvärlden utgör en aktiv del i lärandet, eftersom den ska förse barnen med 

de redskap som krävs för förståelse, men där även pedagogens egen närvaro har stor betydelse 

för barnets lärande. Vidare menar Vygotskij att utvecklingsprocesser enbart tolkas i sina kul-

turhistoriska sammanhang (Vygotskij, 2001, s. 9). Enligt Säljö (2000, s. 67) har språkanvänd-

ning och kommunikation en central betydelse i det sociokulturella perspektivet då de utgör 

förbindelsen mellan den sociala omgivningen och barnet. Vygotskijs teori om just det kollek-

tiva lärandet har inte alltid mottagits positivt. Gjems (2011, s. 27) skriver att det sociokultu-

rella perspektivet har mött kritik eftersom det anses ha gått ut över den enskilda individens 

lärande. Emellertid menar andra förespråkare för nämnda teori att en kombination av kollek-

tivt och individuellt lärande inträffar i varje lärprocess (Gjems, 2011, s. 27) 

Schweizaren Jean Piaget (1896-1980) utgår istället ifrån ett kognitivt eller ett konstruktivist-

iskt perspektiv, där barnet själv genom sin nyfikenhet och egna observationer kommer fram 

till hur omvärlden fungerar och där individen konstruerar sin egen kunskap. Han tror på bar-

nets egen förmåga. Individen och dess aktivitet utgör det centrala i den kognitiva synen på 

lärandet eftersom det är barnet självt som genom sina egna slutsatser utvecklas och får nya 
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erfarenheter. Piaget tillskriver inte omvärlden någon större betydelse i individens lärande, 

utan den intar en mer passiv roll (Säljö, 2000, s. 66). 

Ovannämnda pedagoger var förespråkare för två olika lärprocesser men man finner vid jämfö-

relse inte bara olikheter mellan deras teorier utan även likheter. 

En av de viktigaste skillnaderna är synen på hur individens utveckling ter sig. Piaget anser att 

barns kognitiva utveckling sker i fyra stadier som alla är bundna till hur barnen, vid en viss 

bestämd ålder, tillskansar sig kunskap (Jerlang, 2008, s. 314-315). Det krävs en viss mognad 

och utvecklingsnivå innan inlärning, som sker i kronologisk ordning, kan ske (Svensson, 1998 

s. 149). Enligt Säljö (2000, s. 71) anser Piaget att det finns en gräns för när människans intel-

lekt är utvecklat till fullo. När den gränsen är passerad försämras förmågan till att vidareut-

vecklas och förmågan kan till och med avta. Enligt det sociokulturella perspektivet däremot, 

är det inte möjligt att sätta en gräns för när människan inte längre kan erövra nya kunskaper 

utan barns förmågor, såväl som vuxnas, genomgår en ständig utveckling och förändring 

(Säljö, 2000, s. 71). Vid interaktion ges hela tiden möjlighet att inhämta ny kunskap, appro-

priering (Säljö, 2000, s. 119). I stället för åldersbundna stadier utvecklas man, enligt den so-

ciokulturella teorin, inom ramen för en utvecklingszon, där den nuvarande nivån avser vad ett 

barn självständigt kan klara av, det vill säga. Den kompetens som redan finns hos barnet. Den 

avancerade nivån avser ett barns potential, det som ett barn har förmåga att klara av i samspel 

med någon med större kunskaper. Vygotskij myntade här begreppet den proximala utveckl-

ingszonen eller den närmaste utvecklingszonen (Williams, 2001, s. 38). 

Den piagetanska teorin menar att alla barn genomgår dessa stadier oberoende av yttre påver-

kan, som till exempel miljö, kultur och sociala skillnader (Jerlang, 2008, s. 315). Allt lärande 

och all utveckling går mot samma mål. Den sociokulturella teorin betonar i stället de yttre 

sociala faktorernas betydelse för kognitiv utveckling. Vygotskij anser att alla barn inte kan 

utvecklas mot samma mål eftersom världen ser så olika ut och då förutsättningarna för ut-

veckling och lärande varierar. Den yttre miljön påverkar vad barn tänker på och hur de tänker. 

Under 70-talet gjordes tester, baserade på piagetanska uppgifter, på barn från olika kulturella 

miljöer runt om i världen. Resultatet visar att barn med andra kulturer än de västerländska 

klarade sig sämre, något som skulle kunna bekräfta den yttre miljöns påverkan på barns ut-

veckling. Orsaken till resultatet menar Säljö, ligger i att Piagets utvecklingsteori bottnar i ett 

europeiskt perspektiv (Säljö, 2000, s. 68-69). 

Utvecklingsprocessen enligt Piaget utgår från ett barns egocentriska tillstånd.  Det är en pro-

cess som tar sin början inuti barnet för att sedan blir mer utåtriktad och övergå till samspel 

med andra. Genom sin nyfikenhet och egna utforskningar inhämtar barn ny kunskap. I det 
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kognitiva perspektivet sker det en utveckling före inlärning. Vygotskij däremot, menar att 

kunskap och utveckling börjar på social nivå och att interaktion med andra framkallar inre 

processer hos individen. Vygotskij benämner detta, internalisering. Den kulturhistoriska tesen 

är att inlärning sker före utveckling (Svensson, 1998, s. 149).  

Både den kognitiva – och sociokulturella teorin betonar aktivitetens betydelse i individens 

utveckling och att barn lär genom att vara aktiva med omvärlden. Emellertid så har Piaget och 

Vygotskij olika syn på hur man utformar de bästa villkoren för aktiviteterna.  Piaget lägger 

tonvikten vid att aktiviteten är en naturlig företeelse där barnet självt tar initiativet till att ut-

forska omgivningen utifrån sina egna erfarenheter. Vygotskij, framhåller återigen det sociala 

inflytandet där historiska och samhälleliga influenser påverkar aktiviteten, i vilken barnen 

ställs inför utmaningar (Piaget, Vygotskij, Tryphon, Vonéche, 1996, s. 9). Både Vygotskij och 

Piaget understryker betydelsen av språket för tänkandet. De är ense om att det egocentriska 

språket börjar tidigt i förskoleåldern och att det skapas när barn är fokuserade på det som en-

gagerar det för tillfället.  Barnet talar eller mumlar för sig självt, och det kan närmast liknas 

vid en monolog. Barnets avsikt här är inte att kommunicera med andra, utan barnet befinner 

sig i sin egen lilla värld där den ger uttryck för sin lek. Piagets tes är att det egocentriska språ-

ket, som så småningom försvinner, leder till ett socialt språk och enligt hans tes är det tänkan-

det som driver språket. Vygotskijs tes går i motsatt riktning. Det egocentriska språket försvin-

ner inte utan internaliseras och ger upphov till ett inre språk, som vi kallar tänkande. Enligt 

den här teorin är det språket som driver tänkandet (Svensson, 1998, s. 36-37).   

  



23 

 

Metodval 

Vår undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med tre olika professioner som har någon 

relation eller koppling till barn som har tal-, språk- och kommunikationsstörning. Vi valde 

denna metod för att på ett personligt och informativt sätt få svar på våra frågeställningar som 

studien vilar på (Esaiasson, 2006, s. 232). Jan Trost (2010, s. 25) skriver och förklarade det 

som utmärker kvalitativa intervjuer är att det oftast ställs enkla och raka frågor, där svaren på 

dessa blir innehållsrika och komplexa. I en kvalitativ studie är målet att förstå hur individen 

resonerar kring det aktuella samtalsämnet, man vill förstå respondentens tankar, vilka erfaren-

heter den har samt att få en föreställning om hur den intervjuade personen föreställer sig saker 

(Eliasson, 2013, s. 43 - 44).  

Urval 

Då denna studie mesta dels kommer handla om samarbetet mellan olika professionella aktörer 

kring barn med språk- och talsvårigheter, samt om alternativ och kompletterande kommuni-

kation så är respondenter utvalda i egenskap att ha en sådan yrkesroll som är aktuellt för just 

denna studie. Vi har valt att intervjua och jämföra förskollärare, specialpedagoger och logo-

peder från två olika kommuner inom samma län.  

Vi skickade ut ett femtiotal mail till olika förskolor, habilitering och kommuner med syfte att 

komma i kontakt med logopeder samt specialpedagoger. Vi fick ett tjugotal där vårt samtyck-

esbrev skulle bli vidarbefogat till ansvarande person, men oftast fick vi ingen respons. De tio 

intervjuade personerna var de enda som gav oss positivt svar.  

Genomförande 

Innan vi genomförde intervjuerna med personer inom de tre professionerna fick den berörda 

personen ett personligt mail (se bilaga nr.1) med information om arbetets syfte och mål. När 

vi genomförde våra intervjuer med aktörerna fick respondenterna åter igen information om 

studiens syfte och om ljudupptagning av intervjupersonens svar. Presentationsbrevet som 

skickades via E-post till de olika instanserna som var aktuella i vår studie återfinns i bilaga 1. 

Vi träffade de intervjuade på deras arbetsplatser och intervjun tog cirka 45 minuter.  

Våra intervjufrågor är tematiskt ordnade efter indelning i samarbete, bedömning och insatser, 

med relevans utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna till de olika profess-

ionerna återfinns i bilaga 2.  
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Databearbetning och analysmetod  

Intervjuerna med de olika aktörerna spelades in med hjälp av ljudupptagnings med hjälp av 

mobiltelefoner. Ljudupptagningarna har vi transkriberat ordagrant efter vad som har sagts 

under intervjun.  

Reliabilitet och validitet 

Vi har intervjuat fyra förskollärare, tre logopeder samt tre specialpedagoger för att kunna få 

en så vid bild som möjligt under de förutsättningar som var tillåtna under processen av detta 

arbete som har ägt rum under en åtta veckors period.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) har konkretiserats i fyra stycken allmänna huvudkrav på forsk-

ning av det grundläggande individskyddskravet. Nedan förklaras hur vi har tagit ställning till 

dessa fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet. 

Vid första kontakten med deltagarna av forskningsstudien skall all information öppet ges om 

studies syfte och vilka premisser deltagarna har under intervjun. Forskaren ska presentera hur 

undersökningen kan komma att genomföras, för att på bästa sätt undvika obehag och eventu-

ella oförberedda överraskningar från deltagarnas håll. Det ska dessutom framgå tydliga in-

struktioner om att den information som har erhållits inte ska användas i något annat syfte än i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Det är viktigt att vara tydlig med att deltagarna har rätt 

att bestämma själva över sin medverkan i undersökningen och allt som sägs är konfidentiellt. 

Deltagarna i vår studie har haft möjligheten att välja om de vill delta i studien eller inte. De 

deltagare som har medverkat har även fått bestämma under vilka omständigheter deras delta-

gande ska ske på (2002, s. 9). Vi har varit tydliga med att den insamlade informationen inte 

går att koppla till den intervjuade personen och att det inte går att lokalisera den kommun som 

den intervjuade personen arbetar i. Ljudinspelningarna har förvarats så att inga obehöriga har 

fått tillgång till dem. Detta tillvägagångssätt valde vi för att hålla aktörerna anonyma under 

hela processen av arbetet samt i analysresultatet av studien.  

Reflektion över metoden  

Vi anser att valet av metod var det bästa för denna studie och insamlingen av data har gått bra 

men det har varit svårt att inte lägga in våra egna värderingar under skrivandet av analysen. 

Valet att använda oss av ljudinspelning av intervjuerna har givit oss möjlighet att gå igenom 
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deltagarnas svar flera gånger och diskutera analysen med utgångspunkt från olika syn-

vinklar.   
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Analys 

I denna del av rapporten kommer vi att redovisa vår analys av intervjuerna med tre logopeder, 

tre specialpedagoger och fyra förskollärare. Analysen utgår från tre olika huvudteman, sam-

arbete, bedömning och insatser. I slutet av den här delen finner man en sammanfattning av 

studiens analys i uppdelning av de olika huvudtemana. De olika aktörerna ger sina perspektiv 

och synsätt på samarbetet och tillämpning av insatser till barn som har kommunikativa svå-

righeter. Aktörerna kommer att presenteras med dess yrkeroll samt en siffra, t.ex. logoped 1 

Utan ett fungerande samarbetet mellan aktörerna, faller barnen mellan stolarna 

Samarbetet mellan de tre aktörerna kan se olika ut beroende på barnets kommunikationssvå-

righeter och pedagogens motivation till att träna med barnet. Ett bra samarbete mellan dem 

anser förskollärare1, ”Det är ju A och O tycker jag”, för ett positivt resultat i barnens utveckl-

ing. Samtliga deltagare i vår intervju är överens om detta. Vid jämförelse emellertid, visar det 

sig att våra fyra förskolepedagoger har olika erfarenheter av samarbetet med logoped och spe-

cialpedagog. Däremot är de ense om att det inte har funnits en god kontakt med logopeden, 

som arbetar mer på det privata planet på uppdrag av vårdnadshavarna. Logopederna anser 

dock att de har ”… regelbundna träffar med förskolan, speciellt med dem som har kommuni-

kationssvårigheter” (logoped 3). Det samarbetet med logopeden sker uteslutande i de fall när 

det handlar om ett barn med grava kommunikativa svårigheter. En av förskollärarna, uttrycker 

sin frustation över hur liten respons, uppföljning och kontakt hen har haft med dem, framför-

allt under de senaste två åren. 

... väldigt sporadisk kontakt. Ingen regelbunden kontakt, som jag har haft tidigare… man får 

ringa, det är inte självklart att de kommer hit eller att de hör av sig. Utan man får ringa och 

då får man vänta väldigt länge. (förskollärare 1) 

Den intervjuade aktören betonar att samarbetet och kontakten inte alltid har varit dålig, utan 

att den påtagligt har försämrats de senaste åren. Eftersom handledningen från de mer kunniga 

och erfarna aktörerna, som är en viktig del vid arbetsträningen tillsammans med barnet, kan 

bristen av densamma resultera i utebliven bekräftelse och ny kunskap för pedagogen. 

Oavsett om man har jobbat länge med de här barnen eller hur länge man har erfarenhet av 

det, så måste man alltid fylla på. Man vill bli bekräftad på att man gör rätt och tänker rätt. 

Det är jätteviktigt. Man rådfrågar ju hela tiden. (förskollärare 1) 

En förskollärare framhåller däremot sitt täta samarbete och mycket goda kontakt med och 

erfarenheter av ett flertal specialpedagoger: 

Jag har haft samarbete med fyra till fem olika specialpedagoger och väldigt tätt samarbete 

med flera av dem på grund av diverse olika problem hos barnen och de vet verkligen vad de 

gör, de är fantastiska. De kommer alltid ut först och observerar, kollar det enskilda barnet 
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och hur det fungerar i grupp, på det som vi har larmat om. Sen får du alltid ett långt proto-

koll, du kan alltid maila och ringa. Man har ett uppföljningssamtal, ca en till två veckor efter 

observationen, där du som pedagog sitter tillsammans med specialpedagogen eller logope-

den och pratar och skriver en handledningsplan. (förskollärare 4) 

Hen påpekar att specialpedagogerna är måna att höra av sig tillbaka och se till att uppföljning 

sker. ”De sätter alltid upp en uppföljnings datum kring antingen att de kommer till avdel-

ningsplanering, när hela arbetslaget sitter, alternativt de kommer och observerar igen…” (för-

skollärar4). Styrkan i samarbetet är just handledningen och bidraget med kompetens och ut-

veckling, som förskollärarna inte har. ”De ha special kompetens och utbildning som inte vi 

har så de behöver vi ju” (förskollärare 2). Vidare fortsätter logoped 3 med att bekräfta det 

förskollärare 2 säger: ”Vi är specialister som sitter på speciell kunskap, så vår uppgift är ju att 

erbjuda och se till att de får den kunskapen de behöver”. 

Specialpedagogerna i vår intervju har samma utbildning, men deras samarbete med logopeder 

skiljer sig åt. En av dem har ingen nära kontakt, såvida hen inte behöver information om lo-

gopedens resultat av en utredning av ett barn: ”… logopeden tar kontakt med mig om jag är 

inkopplad på barnet. Ingen nära relation i samarbetet utan oftast telefonkontakt…” (special-

pedagog 1). De övriga två upplever att de har ett nära och bra samarbete. ”Jag jobbar ganska 

tight tillsammans med logopeder inom våra enheter” (specialpedagog 2). Till skillnad från 

logopederna så arbetar specialpedagogerna på uppdrag av förskolan. De menar att de har ett 

nära samarbete och tät kontakt med förskole pedagogerna där de har en handledande och stöt-

tande roll. Tillsammans ”Utvecklar vi en strategi för att det ska funka” (specialpedagog 1) för 

hur man ska arbeta kring inlärning och vad barnet behöver för att kunna utvecklas. ”… vi 

samarbetar för att barnet ska växa i förskolan” (specialpedagog 3). 

Vårdnadshavarna är spindeln är nätet 

Samtliga intervjudeltagare poängterar betydelsen av ett bra, tätt och nära samarbete med bar-

nets vårdnadshavare, så att ”Man blir ett helt team runt det här barnet” (förskollärare 1). Det 

är viktigt att vårdnadshavarna inkluderas, att de känner ”Förtroende och tillit att vi vill barnet 

väl” (förskollärare 2) och är positivt inställda till vad förskollärarna gör. En av de intervjuade 

specialpedagogerna väljer att likna vårdnadshavarna som ”… spindeln i nätet kring sitt barn” 

(specialpedagog1) för att påvisa deras värde i processen. Förskollärare 1 anser: 

Framförallt att man inte lindrar in problemet, för det hjälper inte barnet. Det är barnet jag är 

här för att hjälpa och man är rak och tydlig, jag tror man vinner väldigt mycket på det. Att 

man prata om det positiva och det negativa, att det finns hjälp. (förskollärare 1) 

”Annars kan det hända att de går i försvarsposition och backar från all hjälp” menar förskollä-

rare2. Det är betydelsefullt när pedagogerna initierar processen för att komma fram till vilka 

hjälpmedel som behöver implementeras för att tillgodose barnens behov av extra stöd. Både 
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specialpedagogerna och förskollärarna menar att det är viktigt att ”… få vårdnadshavarna på 

sin sida” (specialpedagog1). Det som görs för deras barn måste kännas meningsfullt och ut-

vecklingsfrämjande för dem och det får inte upplevas som någonting negativt. ”Viktigt att få 

föräldrarna att förstå att vi gör det för barnets bästa…” (förskollärare 4). 

Logopederna arbetar på uppdrag av vårdnadshavare, som har fått en remiss för sitt barn från 

BVC, barnavårdcentralen. Det är också med dem som logopederna främst samarbetar ef-

tersom ”Föräldern är motorn…” (logoped 2) till det som kan utvecklas i familjen. Vidare för-

klara logoped2 ”Vårt ansvar är att stött föräldrarna med kunskap och färdigheter”. Med hjälp 

av handledning, stöttning och uppföljning av de andra aktörerna, ökar chanserna till en positiv 

utvecklingsprocess för barnet. I sin dialog med vårdnadshavarna menar logopederna att det är 

viktigt att vara lyhörd för vad familjen orkar med och hur deras vardag ser ut och fungerar i 

nuläget.   

Att ha en känsla för var nätverket befinner sig. För en del nätverk kanske har det jättejob-

bigt, deras barn har fått diagnos och livspusslet går inte ihop. Att man då kanske inte ska 

lägga så mycket på dem... (logoped 1) 

Med ovanstående citat som utgångspunkt görs sedan en kartläggning på aktuellt stödbehov 

och adekvata kort- eller långsiktiga mål bör upprättas. Logopederna menar att det är angeläget 

att man inte lägger på för mycket på redan pressade familjer, utan att arbetsträningen i större 

utsträckning läggs ”mer träning på förskolan…” (logoped 1). Lika viktigt är det att i samar-

betet med vårdnadshavarna ”… lyfta deras kraft. Deras egna förmåga, att inte ge ett recept på 

hur de ska göra utan att försöka tänka till; vad är det den här föräldern gör så bra och vad kan 

de göra mera?” (logoped 2) och få dem att tro på deras egen förmåga att hjälpa. 

Vygotskijs sociokulturellt perspektiv på lärande syns tydligt i intervjun då alla aktörer lägger 

vikten på vad barnet lär sig snarare än om barnet gör det. Det sociokulturella perspektivet 

handlar som bekant om att människor lär sig i alla sociala sammanhang där förskolan naturligt 

är en stor del av barnens sociala vardag.  

Förskollärare, specialpedagog och logoped - alla har de ett eget och ett gemensamt an-

svar 

Oftast börjar identifieringsprocessen med att förskollärare eller, när vårdnadshavare uttrycker 

en oro över sitt barn. Då barnet inte verkar interagera och samspela med sin omgivning, som 

deras jämnåriga eller ”barnet följer inte den vanliga utvecklingen, att det är avvikande på nått 

sätt” (förskollärare 3). Alla aktörer som vi har intervjuat har olika roller inom sitt uppdrag när 

det gäller identifieringen och bedömningen huruvida ett barn har kommunikativa svårighet-

er.   
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Logopederna, i egenskap av specialister inom området, utreder på vilken nivå barnet befinner 

sig och vilka brister individen har. Logopederna berättar hur de bedömer att ett barn har tal-, 

språk och kommunikationsstörning, ”… beror på åldern, nivån och diagnos. Ju äldre barn ju 

högre nivå och desto specifikare kan man testa dem…” (logoped 2) och genom att försöka 

observera, identifiera, beskriva och förstå den avvikelsen som barnet påvisar och hitta ut-

vecklingsvägar för att förbättra individens kommunikationsförutsättningar och förmåga. 

Genom att stödja, handleda och tillhandahålla kunskap till barnets centrala nätverk och dag-

liga miljö, skapas förutsättningarna för en gynnsam progression. 

Vi har en bedömmande och handledande roll. Vi har inte själva behandlingen på habilite-

ringen, utan barnet tränas under hela sin vardag. Flera gånger under dagen för att det ska bli 

en utveckling. (logoped 1) 

Här fyller specialpedagogerna samma funktion i egenskap av handledare och utbildare för 

förskola och barnets nätverk, ”… handlar mycket om att handleda och coacha föräldrarna, 

förskola och skolan. Ge de verktyg och strategier att jobba med…” (specialpedagog 2). Logo-

pederna var överens om svårigheten att bedöma ett yngre barns kommunikativa avvikelse, ”Ju 

yngre barn, desto diffusare. Handlar mer om observation i lek och andra aktiviteter. Man pre-

senterar materialet som är mer lek-betonat” (logoped 2). En central punkt i deras identifie-

ringsroll, är den kontinuerliga uppföljingen, ”Vi har även ett uppföljande ansvar. Om vi har 

satt in en strategi så har vi ett ansvar och skyldighet att följa upp…” (logoped 3). Dessutom 

har de som uppgift att skriva en habiliteringsplan, vilket ses som deras arbetsverktyg, ”… där 

nätverket och en representant från habiliteringen… gör en kartläggning, hur ser ert stödbehov 

ut i nuläget? Och sätter mål kring det” (logoped 1). Förskolepedagogerna i sin tur skriver en 

egen handlingsplan för sina mål. Vidare menar logoped 3 att ”… båda planer med sina mål 

ska jämställas med och komplettera varandra…” eftersom de olika aktörerna måste arbeta åt 

samma håll och mål. Specialpedagogerna däremot, vars yrkesuppdrag och roll kan se olika ut 

beroende på om de arbetar kommunalt eller via landsting, arbetar på uppdrag av förskolan, 

med godkännande av både förskolechefen och barnets vårdnadshavare. Genom intervjun fick 

vi veta att specialpedagogerna inte ställer några diagnoser, utan de är enbart delaktiga i pro-

cessen inför fastställandet av diagnos eller uteslutandet av den. Specialpedagog1 berättar ”… 

men jag kan se att barnen har svårigheter med kommunikation och då måste man vidare. Det 

är inte min roll, utan jag ska tänka mer pedagogiskt”. Specialpedagogerna hjälper till att se 

vilka svårigheter barnen har i kommunikativa situationer och om det behövs kan de rekom-

mendera att vårdnadshavarna tar kontakt med t.ex. en logoped. 

Förskollärarnas roll vid identifiering kan man heller inte bortse ifrån med tanke på att: 
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Vi träffar ju barnen enormt många timmar i veckan, de flesta barnen på vår förskola går 

fulla dagar och grupperna är stort sett fulla från öppning till stängning… Vi träffar barnen 

otroligt mycket och i många situationer. Du hör och märker väldigt fort om det är något… 

och då börjar hela processen. (förskollärare 4) 

Hen berättar vidare:  

Jag är den som alltid tar kontakten och mötena med specialpedagogerna… det är min skyl-

dighet att kontakt dem och få hit en specialpedagog som kollar läget och så återkopplar jag 

och specialpedagogen. För att jag ska kunna återkoppla till föräldrarna och kommande 

skola. (förskollärare 4) 

Förskollärare 2 fortsätter berätta att de ”Observerar i grupp vilka som behöver extra stöd så tar 

vi in specialpedagog…”. 

I vår intervju frågade vi samtliga förskollärare, specialpedagoger och logopeder, Vem eller 

vilka ansvarar för att information förs vidare mellan aktörerna? Den yrkesgruppen och person 

som svarade sammanfattande:  

Alla aktörer. All har ett eget ansvar, vi tar ju ett ganska stort ansvar. Vi driver utbildningar, 

vi initierar, tar hand om nätverkessamarbeten och möten. Kommunen som huvudman, har 

lika stort ansvar att samarbeta med andra verksamheter som vi landstings verksamhet, det är 

ett gemensamt ansvar. (logoped 1)  

AKK, något som det saknas kunskap om 

Både specialpedagoger och förskollärare saknar AKK i sina utbildningar medan logopederna 

är de enda som får en grundläggande kunskap om de olika AKK metoderna under utbildning-

ens gång. ”AKK ingår i logopedutbildningen, den är grundläggande och sedan har vi fått på-

byggnadskurs kring specifika metoder samt att vi håller oss uppdaterade” (logoped 3). De 

specialpedagoger som intervjuades i studien har inte fått någon direkt utbildning kring AKK 

… utan har fått tagit del av kompetens som finns på organisationen och på habiliteringen. 

Läste kurs om autism på universitetet men ingen ren AKK kurs. Plockade det godaste och 

sökte kunskapen själv. (specialpedagog 1) 

… man arbetar mycket med interventionen eftersom det är så här att kommunikationen är en 

central och viktig del i barnens liv. Det går liksom inte att bortse ifrån… (specialpedagog 2)  

Vid frågan om förskollärarna visste vad AKK stod för, svarade samtliga att det inte visste vad 

förkortningen stod för. Efter en kortare förklaring, insåg förskollärarna att de arbetar med 

AKK helt omedvetet genom att till exempel sätta upp bilder på avdelningarna. ”Vi har även 

uppe i hallen ett bildschema på hur dagen kommer att se ut. Det är bra för alla barn, inte bara 

för dem som har särskilda rättigheter” (förskollärare 4).  Vidare berättar förskollärare3 ”kurser 

finns att erbjudas i tecken samt att vi har teckenkompetens på vår förskola”. De får även hand-

ledning och utbildning vid specifika fall av till exempel autism eller utvecklingsstörning. Pe-
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dagogerna får också stöd i användandet av AKK metoder som är anpassad för det funktions-

nedsättningen av till exempel autism centrum. Förskollärare1 säger, som tidigare är nämnt, 

”… har inte fått någon specifik utbildning inom detta, men har fått handledning från Autist 

Centrum och habiliteringen…”. 

Insatserna ser olika ut beroende på vilken profession man ingår i 

De olika aktörernas roller till när insatser ska sättas in ser väldigt olika ut. Logopederna har, 

som tidigare nämnts ”… en bedömande och handledande roll samt ett uppföljnings ansvar” 

(logoped2) till de insatser och strategier som de ha satt in till ett barn. De ser även till att både 

barnet och vårdnadshavarna, ibland även förskolans personal, får se hur de ska använda de 

olika strategierna och insatserna i barnets vardag. ”… det sker ingen utveckling vid dessa till-

fällen när vi är med eftersom vi är nya för barnet” (logoped2). Barnets arbetsträning sker un-

der hela sin vardag för att det ska bli någon utveckling och för att man ska få nytta av och se 

skillnader som insatsen kan göra. Logoped2 påpekar också att de ”… kollar av om strategin 

och insatsen var ett bra förslag eller om de måste hitta på något annat samt om de har befäst 

något som inte alls är bra för barnet”. 

Specialpedagogerna arbetar på pedagogernas uppdrag där de handleder och förslår material 

som pedagogerna kan arbeta med, till exempel bildstöd, TAKK, kategoriseringsövningar och 

kommunikationskartor. ”Jag har inget mandat där jag kan säga att detta ska förskolan arbeta 

med vid dessa svårigheter utan jag kan bara föreslå” (specialpedagog 1) och testa sig fram 

tillsammans med pedagogerna på förskolan. Specialpedagog 3 har inom sitt yrkesuppdrag ”… 

att utbilda och att sprida kunskapen om olika funktionsnedsättningar och specialpedago-

gik”.  Viss kontakt med vårdnadshavarna finns via samtal, ”jag kan vara med i föräldrarsamtal 

om pedagoger eller om föräldrar önskar det”(specialpedagog 3). Om specialpedagogen kom-

mer ut till förskolan för att titta på ett specifikt barn, är det ett måste från specialpedagoger att 

vårdnadshavarna är informerade och har givit sitt medgivande. Kommer specialpedagogen ut 

för att observation barngruppen kan detta ske utan att vårdnadshavarna är direkt informerade 

utan att ”… man informerar föräldrarna i stort, att det kommer en specialpedagog eller logo-

ped på besök för att titta på gruppen som helhet”, vidare anser specialpedagog 3 att ”… det är 

viktigt med ett godkännande från föräldrarna”. De intervjuade specialpedagogerna använder 

sig även av TRAS, Karlstadsmodellen och Bornholmsmodellen, som är andra specialpedago-

giska verktyg. 

I dagens samhälle befinner sig barnen på förskolan större del av sin vardag vilket gör att det är 

förskollärarna som får ta en stor del av barnets arbetsträning under dessa dagar. Förskollärar-

na måste ”… ta till sig de material som specialpedagoger och logopeder rekommende-

rar…”(förskollärare 2) att barnet ska tränas med, dock så upplever de intervjuade förskollä-
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rare att de på grund av för stora barngrupper ”… inte finns tid för att sitta ned med det en-

skilda barnet och arbetsträna”(förskollärare 3). Mycket handlar också om att arbetslaget måste 

arbetar tillsammans och ”… vi behöver få med förskolchefen för att det ska bli ett bra samar-

bete. Det är förskolchefen som ger möjligheten att förskollärarna kan utföra och inhämta den 

kunskapen på arbetstid och att det skapas utrymme så att personalen kan bli släppt …” (logo-

ped 3) för att gå iväg och arbetsträna med ett barn. Logoped3 fortsätter ”Det ansvaret ligger 

på förskolechefen”.  

AKK, ett hjälpmedel som du och jag behöver 

Synen på AKK var tidigare att det var något ”… barnet på något vis ägde”(specialpedagog 2), 

att det var bara barnet som behövde tecken eller bilder för att kommunicera med sin omgiv-

ning. Numera ser man på AKK som ett ”… hjälpmedel som du och jag behöver för att kom-

municera med varandra. Ansvaret ligger inte på barnet utan det handlar om att nätverket lever 

i en AKK miljö”(specialpedagog2). Det menas med att alla i nätverket använder sig av tecken 

och bilder för att kommunicera med barnet. Logopederna kan än idag stöta på tveksamheter 

från vårdnadshavarna och barnets omgivning om att AKK kan hindra barnets språkutveckling. 

Logoped3 förklarar att det är svårt ”… att få omgivningen att förstår VARFÖR de också ska 

använda sig av AKK verktyg”. Specialpedagogerna och logopederna ser omgivningen som en 

jättestor del av introduktionen och arbetet med AKK. En av logopederna menar ”att barnen 

kommunicerar bara på det sätt som omgivningen kommunicerar på” (logoped3). Logoped2 

beskriver att ”det kan ses lite som samma mekanism som att kunna prata samma språk så att 

båda parter förstår”. Specialpedagog 2 har en önskan om att implementera detta tänk kring 

AKK i förskolans verksamhet eftersom ”… för att du ska kunna kommunicera med barnet så 

behöver NI bilder eller NI behöver tecken, det är inte barnet som behöver det” (specialpeda-

gog 2). Hen förklarar vidare ”det är en utmaning att jobba med kommunikativ miljö så den är 

anpassad för vad just individen behöver då … vi inte är kommunikativt anpassade för alla 

barn ännu”.   

Logopederna och specialpedagogerna som intervjuades till denna studie förespråkade använ-

dandet av en AKK metod som skulle stödjas genom att använda ytterligare en till AKK me-

tod, till exempel använder barnet tecken förstärker barnet sin kommunikation genom att an-

vända bilder. Logoped 3 berättar att ”vi pratar mycket om multimodala AKK, vilket gör också 

att man ser vilket som är stärkande för barnet. Har vi satt in tecken så vill vi oftast att de även 

använder sig av bilder”. Under samtliga intervjuer framgick det att det finns många fördelar 

med att kommunikationen blir multimodal, den förstås av många och det blir tydligt och kon-

kret. Aktörerna har dock fått erfara motstånd från exempelvis vårdnadshavare vid användan-

det 
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… av fler AKK verktyg, det handlar om förståelse för barnets helhetsperspektiv men också 

att få en förståelse för barnets framtida behov av stöd vid det kommunikativa. Kombinat-

ionen av bilder och tecken är jätte bra för många barn … eftersom det blir både tydligt och 

förstås av många, påpekar specialpedagog 1. 

Behovet för att behöva använda sig av AKK kan variera och bristerna kan utmärkas på varie-

rande sätt. Förskollärare 4 berättar om kommunikativförsening: 

… det kan vara så individuellt. Träffar du ett barn som är född med gomspalt då är det klart 

att det barnet kan ha en senare språkutveckling på grund av att det har blivit mycket operat-

ioner och likande ... annars kan det vara jätte grov läspning eller en grov språkförståelse el-

ler försening, men det kan även vara instruktionstagande ... (förskollärare 4) 

En del barn kan ha svårigheter att förstå instruktioner, andra behöver helt enkelt ”… förbättra 

sin muntligt kommunikativa färdighet …” (förskollärare 2), andra saknar kanske helt för-

mågan att kunna kommunicera. 

Involveras inte AKK i alla aktiviteter, blir kommunikationen inte funktionell 

Aktörerna som intervjuades till studien var eniga om att AKK ska ingå som en del av hela 

barnets vardag. ”Det är inte vi vuxna som ska bestämma när och i vilka situationer eller akti-

viteter som barnet ska kommunicera i…”(specialpedagog 2). Logopederna har som grundidé: 

… att AKK ska stimulera språket och aldrig hindra den kommunikativa utvecklingen. Det 

långsiktiga målet från vår sida är att barnet ska kunna uttrycka sig i alla situationer, inte bara 

när vi vill det. Men för att komma dit så behöver vi sätta delmål, där man börjar med att 

välja ut vissa situationer som man sedan utökar till fler tillfällen. (logoped 2) 

Att gör allting tydligt är det som är viktigt för barnen och det man ska strävar efter, på så vis 

”… behövs det inte några specifika bilder” anser specialpedagog 1. Är barnet i behov av AKK 

metoder behövs dessa i samspel med allting och i all kommunikation. Involveras inte dessa i 

allt blir det inte funktionellt. ”Det gäller att skapa den här kommunikativa miljön, skapa de 

här möjligheterna i alla situationer” (specialpedagog 2). Specialpedagog 2 fortsätter att säga 

”… att det handlar otroligt mycket om att höja medvetenheten hos pedagogerna om hur de 

kan arrangera, använda och skapa kommunikativa möjligheter över hela dagen”. 

Att få de andra barnen i barngruppen att förstå och använda sig av bilder och tecken ser speci-

alpedagog 2 som det minsta problemet. ”Yngre barns inlärning av bilder och tecken sker väl-

digt fort, det är för oss vuxna som det tar längre tid när vi ska lära oss nya saker” (specialpe-

dagog 2). ”Bilder är en del av vår naturliga miljö då de är något vi använder i vardagen, vilket 

bidrar till att alla förstår dem utan att det är ett system som måste läras in” (logoped 3).  

De intervjuade aktörerna är eniga om att inte se några problem med att de andra barnen på 

förskolan ska bli delaktiga i användandet av AKK metod. Specialpedagog 2 menar att: 
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… om alla förskolor skulle använda sig av TAKK så skulle alla barn få en grund i att bli 

tecknande individer. De skulle bidra till att det då inte skulle vara så märkvärdigt och det 

skulle inte ta ett år innan personalen på förskolorna lärde sig tecken. På så vis skulle tecken 

bli naturligt i barnens liv. (specialpedagog 2) 

Det som är bra för barn generellt är inte automatiskt för barn som har behov av extra stöd eller 

särskilt stöd, men det som är bra för de barnen är bra för alla barn (specialpedagog 2).   

Förskollärarnas tidsbrist påverkar barnets möjligheter till träning negativt 

Logoped 3 pratar om att ”… lägga mer träning på förskolan som man försöker alltid känna 

vart man har nätverket så man kan få med dem. Det gäller att ha en känsla och lyssna in på 

nätverket, vart de befinner sig, vad de orkar med och vad signalerar dem.”. Likväl påpekar de 

avsaknaden av tid och tillfällen för pedagogerna att träna med barnen, ”… ännu mer tid till 

förskollärarna” (logoped 1). Förskollärare 4 lyfter tidigare i analysen fram att ”samarbetet 

med de andra aktörerna är bra, men det kan alltid bli bättre”. Hen önskar mer resurstid, där det 

behövs och att de förslag som ges är realistiskt anpassade till den verksamhet som finns idag. 

Tyvärr är det blir det svårare och svårare att få resurs i förskolan… jag vet inte vad det beror 

på, men tragiskt är det. Idag ska du mer eller mindre vara döv, stum … det ska vara så 

enorma särskilda rättigheter på barnen för att du ska få resurs. Ska du få resurstimmar krävs 

en hel del … du har jättesvårt att komma ifrån med ett barn från en barngrupp vilket är det 

som krävs här för att kunna jobba. (förskollärare 4) 

Vidare förklarar en annan pedagog att på avdelningarna där det jobbar tre pedagoger, har oft-

ast fulla grupper från öppning till stängning och“... tiden räcker inte alltid till” alla barn på 

avdelningen och “... många barn faller mellan stolarna” (förskollärare 1). Tidigare påpekade 

hen om den bristfälliga kontakten med logoped och specialpedagog, som var bra för några år 

sedan men har successivt blivit sämre. Hen tror att det beror på: 

… överbelastning och tidsbrist även från deras sida, det har helt enkelt inte tid för att hand-

leda i den mån som det var förut. Är det något man undrar över, så får man ringar, det är 

inte självklart att det kommer hit eller att de hör av sig. Utan man får ringa och då får man 

vänta väldigt länge. (förskollärare 1) 

Hen fortsätter “... om man har jobbat länge med de här barnen eller hur länge man har erfa-

renhet av det, så måste man alltid fylla på”. Här kommer handledningen in som en viktig del 

för de som arbetar runt omkring barnet. De behöver få bekräftelse på att det som de gör är rätt 

och främjande för barnets utveckling och lärande. Konsekvensen av för lite samarbete får 

förskolläraren att känna: “Det är mycket, man får sköta sig själv”(förskollärare 1). 

Förskollärare 2 påpekar även att det finns för lite specialpedagoger i den kommun hen arbetar 

i. ”Så mycket barn som saknar ett fullgott språk och då behövs ännu mera språkutveckling… 
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Specialpedagogerna har för lite tid och för mycket att göra… Vad blir det för demokrati om 

barnen inte kan uttrycka sig?” 

Sammanfattning av analysresultat 

I det här kapitlet jämför vi de tre aktörernas (förskollärare, logopeder och specialpedagoger), 

syn på de tre huvudtemana samarbete, bedömning och insatser som motsvarar våra forsk-

ningsfrågor. 

Utifrån vårt arbete med det första huvudtemat samarbete framgår det att samarbetet mellan 

alla aktörerna är A och O även om de har olika erfarenheter och upplevelser av det. Samar-

betet är betydelsefullt för barnet och dess kommunikativa utveckling och egna lärandet. En 

annan viktig del som förskollärarna, logopederna och specialpedagogerna var överens om var 

handledning som är en central komponent i samarbetet. Professionerna betonar vikten av det 

täta och nära samarbetet med vårdnadshavarna. De är ”spindeln i nätet” och ingår i barnets 

närmaste nätverk och är därmed en betydande del för att barnet får de förutsättningarna det 

behöver för att kunna utvecklas språkligt. Aktörerna påpekade även att barnets omgivning och 

nätverk har en väsentlig roll i barnets kommunikativa utveckling och lärande. Logopederna 

poängterar att alla har ett eget och ett gemensamt ansvar att ta, eftersom det handlar om indi-

viders framtida utveckling. De framhäver även vikten av att lyssna in på barnets nätverk, var 

de befinner sig, för att i största möjligaste mån anpassa träningen efter dem och barnets svå-

righeter samt ge dem möjligheter till språklig progression. Logopederna vill därmed förlägga 

mer träning på förskolan eftersom nätverket inte orkar med och deras livspussel går inte ihop. 

Här brister det, eftersom förskollärarna anser att de inte har tillräckligt med tid att träna med 

barnet, bland annat eftersom att barngrupperna är för stora.  

Utifrån vårt arbete med det andra huvudtemat bedömning visar det sig att professionernas 

roller ser olika ut vid bedömning och när insatser ska sättas in. Logopederna som arbetar på 

uppdrag av vårdnadshavarna, har både ansvar och rollen att handleda och ge kunskap till bar-

nets nätverk och närmaste kontakter. Det är även den enda aktören som har befogenheten att 

kunna sätta en diagnos på en individ. Logopeden har även ett uppföljningsansvar, där det kon-

trolleras om implementeringen är bra och givande för barnet. Specialpedagoger däremot, ar-

betar på uppdrag av förskolan. De föreslår material, handleder pedagogerna och ger dem kun-

skaper för att kunna arbeta vidare. Förskollärarnas enda ansvar, vid bedömning, är att larma 

vid misstanke om ett barn har problematik med det kommunikativa. Förskolechefen har här 

ett ansvar att i bästa mån ge förskollärarna tid och möjligheter till att träna med de barn som 

är i behov av stöd. Organisationen blir viktig för att kunna utföra den träning som behövs för 

barn med särskilda behov och det är förskolechefens ansvarsområde. 
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I det tredje och sista huvudtemat insatser blir det tydligt i vårt arbete att AKK har en stor in-

verkan på barnens rätt att kommunicera och komma till tals i dagens samhälle. Logopeder, 

specialpedagoger och förskollärare ser kommunikationen som en central del av barnets liv 

och för att samhället ska bli demokratiskt så måste alla få möjlighet att kunna vara kommuni-

kativa. Utbildningen inom AKK är bristande i och med att det bara är logopederna som får en 

grundläggande kunskap om det i sin utbildning, även om alla aktörer arbetar med barn. Att 

andra barn som redan är kommunikativt utvecklade använder sig av AKK är inget som någon 

aktör ser som ett problem, utan mer som någonting bra, eftersom det inte hindrar de andra 

barnen i sin utveckling. Det kan snarare verka positivt i deras samspel med de barn som har 

brister i sina kommunikativa förmågor. Alla behöver förmågor till kommunikation och alla 

har rätt att utveckla dem. Det är något vi alla behöver för att kunna kommunicera med 

varandra.   
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Diskussion 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möj-

lighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. (Lpfö98, 2010, s. 5)  

Förskolechefen bär det huvudsakliga ansvaret för att barnet, som är i behov av särskilt stöd. 

Hen ansvarar för att förskolans verksamhet utformas så att barnet får det stöd det är berättigad 

till för att kunna utvecklas. De barn som saknar förmågan att kommunicera måste erbjudas 

extra stöd som är individanpassat och planerat i samråd med vårdnadshavarna. Dessa spelar 

en viktig roll då de kan ge värdefull information om vilka behov hos barnet som bör priorite-

ras (Hanline, Nunes & Worthy, 2007, s. 79). Forskare och de intervjuade aktörerna är överens 

om att AKK inte hämmar barnets kommunikativa utveckling, som de tidigare trodde. Den 

senare forskningen har visat på motsatt verkan, att tidig insättning av multimodala AKK me-

toder underlättar för barnets tal-, språk- och kommunikationsutveckling (Eberhart et al, 2014, 

s. 58). Konsekvensen av nämnda forskningsrön är att AKK kan implementeras redan när bar-

net är litet. Det finns inte någon ålder som är för tidig för att introducera metoden (Romski & 

Sevcik, 2005, s. 182). En av de intervjuade logopederna påpekar vid frågan om hur snabbt 

AKK börjar användas hos ett barn: “... så fort en misstanke finns om att personen inte kom-

mer att utveckla sin kommunikation” (logoped 2). Det är även den slutsats som Eberhart et al 

(2014) har dragit i sin rapport Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn. De 

nämnda forskarna (2014, s. 58-60), de intervjuade specialpedagogerna och logopederna är 

överens om att det inte enbart finns en specifik behandlingsmetod vid en specifik kommunika-

tiv störning, utan att behandlingsmetoderna alltid ska vara individanpassade. Den metod som 

passar en individ med en specifik språkstörning, passar nödvändigtvis inte en annan med lik-

nande kommunikativ störning.  

Uteblivet stöd och handledning för vårdnadshavarna, från de andra aktörerna, vid intervention 

av AKK bidrar till att deras samspel med barnen påverkas negativt. Barnens förmåga till att 

kommunicera med sin närmiljö i vardagen leder till lärande, sociala kontakter och allmän ut-

veckling. Liten eller helt utebliven respons i barnet närmiljö bidrar till att barnen tar färre ini-

tiativ till att kommunicera. Forskare har konstaterat att vårdnadshavarna som ger en mer re-

sponsiv kommunikation skapar en mer främjande språkutveckling för barnen (Eberhart et al, 

2014, s. 23; Granlund et al, 2008). Hanline et al (2007, s. 80) menar att de vårdnadshavare 

som inte innehar tillräcklig kunskap om AKK metoden är i stort behov av professionell hand-

ledning och stöd för att kunna initiera användandet av systemet i barnets närmiljö. Jakobsson 

och Lundgren (2013, s. 58) påpekar att vårdnadshavarna bär huvudansvaret för sitt barns ut-

veckling, lärande och fostran, detta enligt FN:s barnkonvention. Samarbetet mellan förskolan 

och hemmet framgår tydligt i både skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan: 
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“Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar ...“ 

(Lpfö98, 2010. s. 13). Att påbörja ett samtal med vårdnadshavarna om att man misstänker att 

deras barn har tal-, språk- och kommunikationsstörning kan vara känsligt, då ingen vårdnads-

havare vill höra att det är något “fel” på ens barn. Detta kräver en hel del av alla aktörer, och 

samtliga intervjuade anser att kontakten med vårdnadshavarna är den viktigaste och svåraste 

delen i hela processen. Enligt förskollärare 1 vinner man på att inte linda in problemet utan 

vara rak och tydlig i samtalet med vårdnadshavarna. Förskollärare 4 betonar vikten av att man 

som förskollärare måste vara inläst på de olika insatserna och ha mycket information om äm-

net innan man tar upp problemet med vårdnadshavarna. Förskollärarna arbetar alltid för bar-

nens bästa och vill tillsammans med vårdnadshavarna ge barnet den bästa starten på deras liv. 

Utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv utvecklas och lär vi oss i samspel med andra i 

vår omgivning, detta påvisar betydelsen av handledning och tätt samarbete mellan aktörerna 

där vårdnadshavarna är “spindeln i nätet” (specialpedagog 1). Detta är Jakobsson och Lund-

gren (2013, s. 60) överens om med specialpedagogen. Enligt dessa är det vårdnadshavarna 

som håller ordning och drar i alla trådar som styr systemet runt barnet. Det vill säga att all 

information måste gå genom vårdnadshavarna. För att skapa en optimal lärandemiljö på för-

skolan är det ömsesidiga samspelet mellan förskolan och hemmet betydelsefullt för det peda-

gogiska arbetet (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 61). Av detta kan man konstatera att barnets 

omgivning, inte minst familjen har en stor betydelse för den kommunikativa utvecklingen 

(Granlund et al. 2008, s. 207).   

De professionella aktörerna lyder under olika lagar och regler, där ibland offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS2009:400). Denna kan förhindra samarbetet mellan aktörerna då de blir 

tvungna att utelämna en hel del av den nödvändiga informationen som behövs för att stödin-

satserna ska bli så effektiva som möjligt. Ett sätt att kringgå ovan nämnda lag är att vårdnads-

havarna ger sitt samtycke till att de övriga aktörerna får delge varandra de sekretessbelagda 

uppgifterna. Alla intervjuade aktörer uppger att samarbetet dem emellan fungerar utan större 

problem och att det är en betydelsefull del av arbetet. Även om de olika professionerna har 

olika utbildningar, har de samma utgångspunkt och mål med vad de vill uppnå. Med flera 

olika perspektiv, skapas en mer komplett syn på individens problematik. Detta i sin tur kan ge 

möjligheten till ett fullgott samarbete mellan professionerna. Dessvärre kan det uppstå hinder 

inom det viktiga arbetet kring barnet om inte nödvändiga strukturer, rutiner och regler följs 

(Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 96). Författaren betonar betydelsen av den fungerande 

kommunikationen mellan de olika aktörerna, som är aktuella för vår studie, och förskolan. Är 

samarbetet otillräcklig i sin dialog, kan tryggheten och balansen i arbetet bli lidande för barnet 

och dess omgivning. Förutsättningar för en god relation mellan professionerna är att skapa 

tydliga yrkesroller, finna en gemensam förståelse för problemet samt att ha tillit till varandras 

kompetenser och se fördelar med varandras olikheter (2013, s. 118). Larsson (2001, s. 130) 
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menar att konflikter kan utgöra ett vanligt hinder för samarbetet aktörerna emellan, eftersom 

deras expertis och professionella teorier kan komma att ifrågasättas av varandra. Det kan även 

leda till osämja inom “teamet” när ansvarstagandet inte uppfyller de förväntningarna som man 

har på varandra. Det finns stor risk att missförstånd och osäkerhet skapas, något som kan få 

negativa konsekvenser för barnet (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 114-115).  

Förslag på fortsatt forskning  

I vår studie har vi upptäckt att det verkar saknas forskning om samarbetet mellan de aktörer 

som har någon relation till tal-, språk- och kommunikationsstörning. Det var något vi efter-

sökte under utformningen av vår uppsats eftersom vi har haft svårigheter att finna empiriska 

artiklar och studier som behandlar samarbetet mellan de olika professionerna. Inom ramen för 

samarbete skulle man kunna bedriva ytterligare forskning i ett metaperspektiv, där man utgår 

ifrån hur en neutral tredje part ser på samarbetet. En tredje part som har ansvar att se realist-

iskt på hur det faktiskt ser ut i verkligheten.  

Avslutande diskussion  

Vi kan dra fyra slutsatser av denna studie som har varit väsentliga under arbetets gång. Sam-

arbetet har visat sig ha en stor betydelse för alla parter, men lyhördheten dem emellan måste 

bli bättre. Omgivningen spelar en avgörande roll för barnens utveckling. AKK går att använda 

till alla, oavsett ålder och den metoden hämmar inte språkutvecklingen på något sätt. Många 

av aktörerna känner att det har för lite tid och alldeles för mycket att göra.  Detta påverkar alla 

inblandade negativt.  Förskollärare 2 sammanfattar detta genom sitt citat ”Så mycket barn 

som saknar ett fullgott språk och då behövs ännu mera språkutveckling… Specialpedagoger-

na har för lite tid och för mycket att göra… Vad blir det för demokrati om barnen inte kan 

uttrycka sig?”  

Som det går att läsa i analysresultatet upplever förskollärarna att det finns för lite tid för att 

sitta ned med det enskilda barnet. De intervjuade logopederna däremot nämner ingenting om 

detta, men beroende på var nätverket befinner sig vill de lägga mer träning på förskolan. Detta 

bidrar till att vi upplever att det brister i kommunikationen mellan logopederna och förskollä-

rarna, eftersom lyhördheten mellan dem verkar saknas.  
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Piaget, Jean, Vygotskij, Lev Semenovič, Vonèche, Jacques & Tryphon, Anastasia (red.) 

(1996). Piaget-Vygotsky: the social genesis of thought. Hove: Psychology Press 

Romski, Mary Ann & Sevcik, Rose A (2005). Augmentative communication and early inter-

vention. Infants & Young Children, vol.18, nummer 3, s. 174-185 

Rudberg, Lili-Ann & Söderpalm, Ewa (1992). Artikulationsstörning. Ingår i Rudberg, Lili-

Ann (red.) Barns tal- och språksvårigheter. (2., rev. uppl.) (s.29 – 42). Lund: Studentlit-

teratur  

Samuelsson, Iris & Sjöberg, Åsa (2009). Språkstörning hos förskolebarn. 5. uppl. Stockholm: 

Föräldraföreneningen Talknuten, Afasiförbundet i Sverige 

Schlosser, Ralf. W &Wendt, Oliver (2008). Effects of augmentative and alternative commu-

nication intervention on speech production in children with autism: A systematic review. 

American Journal of Speech-Language Pathology, vol.17, s. 212-230 (August 2008) 

Sekretesslagen SFS2009:400. Tillgängligt på internet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-

400/#K6 (2015-03-10)  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K6


42 

 

Sevcik, R. A, Romski, M. A & Adamson, L. B. (2004). Research directions in augmentative 

and alternative communication for preschool children. Disability and Rehabilitation, 

vol.26, nummer 21/22, s. 1323-1329 

Svensson, Ann-Katrin (1998). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. Lund: Stu-

dentlitteratur 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

Söderbergh, Ragnhild (1988). Barnets tidiga språkutveckling. 2., [rev. och utök.] uppl. 

Malmö: Liber 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

UNICEF Sverige (2009) Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). 

Stockholm: UNICEF Sverige. Tillgängligt på Internet: https://unicef.se/barnkonventionen 

(2015-03-01) 
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Bilaga nr.1 

E-postbreven anpassades efter vilken aktör som tillfrågades. 

 

E-post till specialpedagog/logopeder och förskollärare 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala Uni-

versitet och som ska skriva ett examensarbete med fokus på tal- och språksvårigheter i försko-

lan. Vi vänder oss till er för vi vill veta mer om hur samarbetet mellan er och förskolorna ser 

ut när det gäller barn med tal- och språksvårigheter. Vårt fokus ligger på AKK och samarbetet 

mellan specialpedagog- förskola och vårdnadshavare. Vi skulle vilja veta lite om vad ni tyck-

er om och hur ni använder AKK i praktiken. 

Skulle ni kunna tänka er att svara på några frågor angående detta vid ett möte som kan ske 

snarast? 

Vi behöver ha ert svar ganska så omgående så vi kan planera vårt arbete som ska vara klart 

den 10 april så vi ser gärna att mötet är klart redan innan påsk så vi hinner sammanställa allt. 

Med vänlig hälsning, 

Charlotte Ryner och Linda Björnskjöld 

 

Uppsala Universitet 

Förskollärarprogrammet termin 7 

Linda.Bjornskjold.5493@student.uu.se 

Charlotte.Ryner.6666@student.uu.se 
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Bilaga nr.2 

Frågorna har en grundutformning och anpassas sedan efter vilken aktör som ska bli inter-

vjuad.  

 

Intervju med logoped/specialpedagog och förskollärare 

 

Allmänt 

1. Berätta om ditt yrkesuppdrag? 

2. Vilket är ditt huvudsakliga ansvar rörande barn med språk- och talstörning? 

3. Vad är yngre barns tal-, språk- och kommunikationsstörning för dig? 

 

Samarbete 

4. Vilken kontakt har du med förskollärare/specialpedagoger? 

5. Vem eller vilka ansvarar för att informationen förs vidare mellan aktörerna? 

6. Var ligger styrkorna i samarbetet? 

7. Vad i samarbetet kan bli bättre än vad det är idag? 

 

Bedömning 

8. Vem tar kontakt mer dig när ett barn behöver stöd i förskolan? 

9. Hur bedömer du om ett barn har språk- och talstörning? 

10. Vilken roll har du när åtgärder ska sättas in för att stödja barnets språkliga och 

kommunikativa utveckling i förskolan? 

 

Insatser 

11.  Hur arbetar du med AKK för att stödja barnet i förskolans olika aktiviteter? 

12.  Vilken betydelse har personer i barnets omgivning för introduktion av AKK? 

13.  I vilka aktiviteter i förskolan fungerar AKK bäst som stöd för barnet? 

 

Föräldrar 

14.  Har du någon kontakt med vårdnadshavarna? 

15. Vilka andra aktörer samarbetar du med och varför? 

16.  Är det något du vill tillägga? 


