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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka användningen av tecken- och bildstöd för 

att stärka barns kommunikation i förskolan. Vad pedagoger har för uppfattningar om syfte, 

metod och förväntade resultat, med att använda Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation. 

Studien är inspirerad av den kvalitativa forskningsstrategin och baseras på 3 intervjuer med 

pedagoger i förskolan, samt observation av en verksamhet.  

Personer med olika funktionsnedsättningar kan ha varierande svårigheter i kommunikation 

och de behöver få stöd med alternativa sätt för att kommunicera. Slutsatsen är att, oavsett 

vilka behov av stöd barnen har, eller vilken metod som används, är det möjligt att med 

förebygga språk- eller kommunikationssvårigheter med hjälp av AKK.  
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Inledning 

Vi använder vårt språk för att skapa kontakt med vår omgivning och det är viktigt för hela vår 

utveckling som människor att ha förmågan att kommunicera. Språket är en del av vår 

kommunikation, att till exempel dela tankar, information och känslor med någon annan, och 

det finns olika sätt som vi kan kommunicera på, med tal, skrift eller tecken. (Arnqvist 1993, 

Svensson 2009). Läroplanen för förskolan säger att ”Språk och lärande hänger oupplösligt 

samman liksom språk och identitetsutveckling.” (Skolverket, 2010, s 7) och att ”Lärandet ska 

baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” (Skolverket, 2010, 

s 7). Löfdahl (2004) beskriver att kommunikation och kommutativ kompetens är viktig del i 

barns gemensamma lekar. Hon menar att gemensam kommunikation krävs för att barnen ska 

kunna delta i en lek, samt att lek med fler deltagare ska kunna fortsätta och att leken kan 

utvecklas. Barn som har svårigheter i sitt språk eller kommunikationen med andra behöver få 

tillgång till olika stödåtgärder. (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2015) Det ingår i vårt 

uppdrag som förskollärare att ansvara för att barnen blir stimulerade i sin språk- och 

kommunikationsutveckling, samt att anpassa verksamheten så att den kan ge stöd och 

stimulans till alla barn utifrån deras individuella behov och kunna utvecklas så långt som är 

möjligt (Skolverket 2010). Det är då viktigt, tänker jag, att pedagoger, som i min mening är 

alla som arbetar med barn i förskolan, har en medvetenhet om hur språk vanligtvis utvecklas, 

samt kunskap om olika stödmetoder, för att kunna göra tidiga insatser och hjälpa de barn som 

behöver stöd i sin kommunikation och språkutveckling. De barn som inte har förmågan att 

kommunicera antar jag har mindre chans att kunna delta i ett samspel med sina jämnåriga, 

samt kunna vara eller känna sig delaktiga i barngruppen eller kunna påverka sin dag på 

förskolan.  

Läroplanen för förskolan säger att ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och 

kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt.” (Skolverket, 2010, s 6). Läroplanen betonar även att ”Verksamheten 

ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet.” (Skolverket, 2010, s 5). Att stödja alla barns 

kommunikation och att anpassa verksamheten efter barnens skilda behov är därmed några av 

våra viktigaste uppdrag i förskolan, som jag tolkar det som.  
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I den fackliga tidningen Kommunalarbetaren läste jag en artikel om en förskola som använder 

sig av teckenkommunikation för att förbättra barnens språkutveckling. De märkte att det 

stärkte språket även hos de utan svårigheter och att ljudnivån minskade. (Uusijärvi Ek, 2014) 

Jag har även vid några tillfällen varit på förskolor där pedagoger har använt sig av 

teckenkommunikation och bildstöd på olika sätt i verksamheten, för att stärka barns 

kommunikation, samt att med bilder visa strukturen av den kommande dagen. Jag har hört 

pedagoger som pratar om hur bra tecken- och bildstöd är och vilket resultat det kan ge, men 

vilka barn används detta stöd till, vad finns det för forskning på användandet i förskolan? 

Heister Trygg (2010) menar att det saknas dokumentation kring användandet av tecken, trots 

positiva erfarenheter hos pedagoger och logopeder. Detta gjorde mig inspirerad till att ta reda 

på mer om hur det går till när tecken och bildstöd används i förskolan. Vilka metoder finns 

och vilka används i förskolan? Vilka barn är målgruppen för dessa metoder? Vad är syftet? 

Hur används det i förskolan? Hur tänker pedagogerna om metoderna? Alla hjälpmedel och 

metoder som går att få tag i, torde ge pedagoger större möjlighet att kunna anpassa 

verksamheten efter barnens skilda behov och ge dessa barn en god grund för att kunna 

kommunicera med sin omgivning. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka användningen av tecken- och bildstöd för att 

stärka barns kommunikation i förskolan. 

Mina frågeställningar är: Vad föreställer sig pedagogerna att syftet är med att använda tecken- 

och bildstöd? På vilket sätt använder pedagogerna tecken- och bildstöd? Vilka resultat 

förväntas pedagogerna se med barnens språk och kommunikation? 

Litteraturbakgrund 

Här kommer jag ge en bakgrund till mitt ämne. Jag beskriver min valda teori, 

litteraturgenomgång med fokus på kommunikation och språk, Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (AKK) och sist kommer tidigare forskning. 
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Teorival 

Sociokulturellt perspektiv  

Under arbetet med detta examensarbete har jag haft en teori närvarande, det sociokulturella 

perspektivet, vilket har påverkat hur jag ser på mitt ämne och min analys. Jag kommer nedan 

att beskriva det perspektivet kortfattat, utifrån det jag anser som relevant till mitt arbete.  

Säljö (2000) beskriver att det sociokulturella perspektivet ser på utveckling och lärande som 

att kommunikativa processer är centrala. Det är sociala och kulturella erfarenheter som formar 

vårt sätt att tänka och uppfatta vår verklighet. Kommunikation hjälper oss att bli delaktiga i att 

på olika funktionella sätt kunna beskriva omvärlden och gör det möjligt att kunna samspela 

med människor omkring oss. Det sker hela tiden ett samspel i vardagliga aktiviteter och ett 

tänkande tillsammans med andra människor. I samspelet utbyter vi information eller kunskap 

och enligt Säljö kan människan inte undvika att de lär sig något, oavsett om ett lärande varit 

ett tydligt syfte. Från varje situation kan något tas med en individ eller grupp som kan 

användas i en framtida situation, det finns med andra ord en möjlighet att ett lärande sker i 

alla samtal eller sociala händelser. (Säljö, 2000).  

Ett begrepp inom detta perspektiv som Säljö (2000) beskriver är mediering, som innebär att 

hur vi tänker uppkommer från och färgas av vår kultur, vårt språk och de redskap vi har 

omkring oss. Det är centralt i ett sociokulturellt perspektiv att kunna behärska intellektuella 

eller språkliga redskap och termer som redskap och verktyg anses viktiga i detta perspektiv. 

Det är olika resurser vi använder oss av för att hantera vår vardag och för att förstå vår 

omvärld. Ett redskap eller resurs vi använder kan vara vårt språk och det är en förutsättning 

för att vi ska kunna bevara och ta till oss information och kunskap, genom att vi har begrepp 

och kan kategorisera händelser vi är med om. Säljö (2000) säger att ”språket är samtidigt ett 

kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap” (s. 87) och ”Kommunikation är 

länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktion)” (s. 68). Därmed är det en länk 

mellan en individs tänkande, kulturen och interaktion och att ha ett språk och att kunna 

kommunicera är oerhört viktigt. En grundtanke är att resurser skapas och förs vidare via 

kommunikation och interaktion, med andra. (Säljö, 2000).  
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Litteraturgenomgång 

Kommunikation och språk  

Redan då vi föds har vi en vilja att kommunicera med vår omgivning (Säljö, 2000). Djurs 

kommunikativa förmåga är oftast medfödd, medan människans kommunikation och språk är 

en produkt av inlärning (Linell, 1982). Arnqvist (1993) beskriver en modell för att förklara 

processen för kommunikation. Det krävs att det finns en sändare, den som samtalar och en 

mottagare, den som lyssnar. Linell (1982) säger att talaren har en medveten avsikt, ett 

budskap som ska förmedlas till lyssnaren. Talaren formulerar det med hänsyn till 

uppfattningen av lyssnarens kunskaper, attityd och uppfattningsförmåga. Om lyssnaren inte är 

medveten om att talaren försöker kommunicera med den, kan den inte uppfatta budskapet. 

(Linell, 1982). Arnqvist (1993) förklarar de olika sorters kommunikation som finns och hur 

den delas in. Det finns muntlig och icke muntlig kommunikation. Den muntliga är det vi säger 

och den icke muntliga förstärker det vi säger, genom kroppsspråk. Författaren beskriver 

vidare att dessa två kommunikationsformer kan delas in en i språklig och icke språklig 

kommunikation. Den muntligt språkliga kommunikationen är de ord vi säger och den icke 

språkliga är hur vi säger det vi säger, hur orden betonas eller vårt röstläge. Den icke muntligt 

språkliga kommunikationen är användandet av teckensystem, teckenspråk eller skrift och den 

icke språkliga är gester eller blickar som förtydligar och förstärker kommunikationen.  

Linell (1982) menar att när vi försöker beskriva vad språk är, kommer begreppet 

kommunikation in och kommunikationens sociala aspekter är ett samspel mellan personer 

vars syfte är att öka gemenskap, samt dela känslor och kunskap. Arnqvist (1993) säger att 

kommunikation är en av språkets funktioner och dess primära roll är att förmedla budskap, 

men språket används även för att förstå omgivningen och vår kultur och för att förmedla våra 

behov eller känslor. Barns första ord är bara ett medel till att kommunicera, innan använde de 

sig av icke-språklig kommunikation som gester, ljud och ansiktsuttryck (Hagtvet, 2004). 

Hagtvet (2004) hävdar att vardagen för barn är en viktig grund för språkutveckling. En dialog 

i en för barnen känd och trygg situation, underlättar deras språkliga förståelse, då rutinen är 

förutsägbar och kan öka deras vilja att utforska och prova språket. För att barn ska få full 

förståelse för ord och begrepp, behöver de uppleva orden med flera sinnen och genom 

handling. Författaren menar dock att det ibland kan vara svårt att upptäcka en språkförsening, 

då barn med svårigheter eller hörselnedsättning kan ha utvecklat en förmåga att tolka en 

situation och därmed gissa sig till förståelse i det som sägs eller sker. Hon är av uppfattningen 
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att det är möjligt att tidigt förebygga eventuella svårigheter med språket. I förskoleåldern är 

barn med mottagliga och har mer motivation att lära sig, med färre krav jämfört med när de 

uppnår skolålder. Däremot kan det uppstå problem om de vuxna inte möter upp barns intresse 

och nyfikenhet, då det kan leda till likgiltiga och passiva barn. (Hagtvet, 2004).  

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

I fortsättningen kommer jag använda begreppet AKK istället för tecken- och bildstöd. 

Personer med olika funktionsnedsättningar kan ha varierande svårigheter i kommunikation 

och de behöver få stöd med alternativa sätt för att kommunicera. Det anses som viktigt att de 

erbjuda flera kommunikationssätt, för att de ska ha möjlighet till en fungerande 

kommunikation i olika situationer, vilket kallas för multimodal kommunikation. 

(Specialpedagogiska Skolmyndigheten 2015). Det är även av stor betydelse att de som finns i 

omgivningen, som familjen och pedagoger, har kunskap i de kommunikationssätt som 

används, för att kunna ge individanpassat stöd och kommunicera med personen i behov av 

AKK (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2015, Heister Trygg, 2010, Johansson, 2015). I 

denna målgrupp finns 3 huvudgrupper, AKK bara för att kunna uttrycka sig då förutsättningar 

för traditionellt språk saknas, AKK för att bygga och komplettera språk och AKK för behov 

av att både kunna förstå och uttrycka sig (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2015).  

Teckenkommunikation 

Under detta begrepp ingår alla former av teckenanvändning. Det finns exempelvis 

teckenspråk, TAKK (Tecken som Alternativa och Kompletterande Kommunikation) och TSS 

(Tecken Som Stöd). Heister Trygg (2010) menar att dessa olika metoder ofta misstas för att 

alla kallas för teckenspråk och att det som skiljer dessa metoder åt, beror på vem som är 

målgrupp för användandet och hur metoderna används.  

Svenskt teckenspråk 

Det svenska teckenspråket används av hörselskadade eller döva. Det har en egen grammatik 

och annorlunda ordföljd jämfört med talad svenska. Teckenspråk uttrycks med händerna men 

även ansiktsuttryck och kroppsspråk har betydelse. (Sveriges dövas riksförbund, 2015).  

TSS 

Här kompletteras tal med handtecken. Det är ett stöd i kommunikationen, till en början 

utvecklad för dem som vuxit upp med talad svenska, som blivit hörselskadade eller döva som 
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vuxna, men även för hörande barn med en språk- eller talstörning. (Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2015, Hörselskadades Riksförbund, 2015). 

TAKK 

Detta är en metod för hörande personer, med eller utan utvecklingsstörning, som har eller 

riskerar problem med sitt språk eller kommunikation. TAKK används i samspel med andra i 

vardagen, tillsammans med det talade språket och stödet anpassas efter individens 

förutsättningar och utveckling. (Heister Trygg, 2010)  

Både TSS och TAKK är baserat på talad svenska, med dess grammatik, och lånar tecken från 

svenskt teckenspråk. Endast betydelsebärande tecken används tillsammans med tydliga 

munrörelser, eftersom användarna avläser munnen på den de kommunicerar med.  (Sveriges 

dövas riksförbund 2015, Hörselskadades Riksförbund, 2015, Heister Trygg, 2010).  

Grafisk AKK (GAKK) 

Här används symboler, bilder, föremål och IT, där barnet kan peka med handen eller andra 

styrsätt, som pannpinne eller lampa. Det används för att visuellt tydligt stödja 

kommunikationen eller för att bygga upp språket. (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 

2015). Utifrån individuella behov och förutsättningar kan bilder användas och det kan vara 

foton eller bilder som visar på en specifik sak, aktivitet, person eller plats. De används för 

kommunikationen men även för att kunna visa på struktur för dagen, begreppsutveckling, 

minnesstöd eller i kombination med TAKK. Det ger även barnet självständighet för att kunna 

utrycka vad de vill göra och få respons, så att de känner sig delaktiga. (Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2015). Se bilaga 3 för exempel på bilder och symbolsystem.  

Tidigare forskning 

Den forskning jag valt ut, som jag anser intressant och relevant till mitt arbete, handlar om 

barn med funktionshinder och utvecklings- och språkförseningar, och olika användningar av 

AKK. Jag gör en kortfattad beskrivning av deras studier samt vilka resultat eller slutsatser de 

kommit fram till.  

Amerikansk forskning  

Mary Ann Romski och Rose A. Sevcik (2005) som är professorer inom kommunikation och 

utvecklingspsykologi, har forskat om AKK själva och även sammanställt andras forskning. 

De anser att det aldrig är för tidigt att använda AKK som språk- och kommunikationsinsatser 

för barn med kommunikationssvårigheter. Det är ett verktyg och ska inte ses som en sista 
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utväg, utan är steg 1 av flera möjliga strategier för att påbörja ett barns grund för den 

språkliga medvetenheten, ordförståelse och ordproduktion i förskola och de tidiga åren i 

skolan. Vid ett utvecklingsperspektiv kan AKK ses som ett verktyg som hjälper eller stödjer 

och lägger grunden för den senare ordförrådsutvecklingen oavsett om barnet pratar eller inte. 

(Romski & Sevcik, 2005). 

Jana m. Iverson och Susan Goldin-Meadow (2005) som tillhör ett departement för psykologi, 

filmade vid flera tillfällen små barns användande av gester eller handrörelser, om dessa gester 

endast föregår talet eller om det finns ett samband mellan dem. Barnen som deltog var på väg 

att gå från ettords yttringar till tvåordskombinationer och de filmades i hemmet vid lek eller 

måltider med vårdnadshavaren. De kunde klassificerad fyra kategorier om hur orden tillkom – 

visades först i tal och förblev i tal, visades först i en gest och förblev i en gest, visades först i 

tal och överfördes sen till en gest eller visades först i en gest och överfördes eller sen till tal. 

De såg att det vanligaste var att det oftare utvecklades i en gest först jämfört med tal först. 

Forskarna kom fram till att gester verkar göra det möjligt för barn att hänvisa till objekt vid en 

tidpunkt då de inte kan namnge objektet och att gester både föregår och är tätt relaterade till 

språkutveckling. Gester spelar en underlättande roll i barns tidiga språkutveckling och kan 

även bana vägen för den framtida utvecklingen i språket. (Iverson & Goldin-Meadows, 2005).  

Andrea Barton, Rose A. Sevcik och Mary Ann Romski (2006) menar att 

språkutvecklingsprocessen kräver av en individ att de ska kunna organisera världen genom ett 

system av symboler och referenter. För ett barn med intellektuella handikapp eller med en 

språkförsening, kan förmågan att koppla en symbol till dess referent vara en svår uppgift. 

(Barton, Sevcik & Romski, 2006). De observerade fyra pojkar i förskolan med tydliga språk- 

och talförseningar och använde sig av ett dataprogram. I studien jämfördes blissymboler1 och 

lexigrams2. Sex individuella ord valdes ut, som barnet inte kunde och parade ihop dessa med 

varsin symbol, 3 st/metod. Då barnet rörde vid en symbol på en touchscreen visades ett 

färgfoto av dess motsvarande referent och en inspelning av ordets namn spelades upp. Efter 

ett antal sessioner bads barnet att para ihop symbolen med fotot, och de spelade ett interaktivt 

brädspel, för att komma åt barnets behållning av och för att framkalla produktion av de sex 

symbolerna. Deras slutsats är att det tyder på att det, oavsett barnets bevarade 

uppfattningsförmåga, var möjligt för förskolebarn med utvecklings- och språkförseningar, att 

                                                           
1 Se exempel i Bilaga 3. 
2 Se exempel i Bilaga 3. 
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börja förstå sambandet mellan symbol och referent, när de fick uppleva dem. Oavsett vilken 

metod eller system som används, är det relationen mellan symbol och referent som barnet 

behöver få grepp om för att det ska kunna kommunicera framgångsrikt med hjälp av en AKK 

metod. (Barton, Sevcik & Romski, 2006). 

Mary Ann Romski m fl. (2010) jämförde utökade åtgärder, stöd, i språket med icke utökade 

åtgärder, för små barn, i åldrarna 24-36 månader, med en utvecklingsförsening. Ett antal ord 

valdes ut, som barnet inte förstod eller producerade ännu. (Romski m fl., 2010.) 3 olika 

metoder användes. Spoken communication, ungefär verbal kommunikation, som innebar att 

barnet blev uppmanad visuellt och verbalt att producera ord. Undersökaren kunde säga 

”berätta för mig med munnen”, medan den pekade på munnen. Augmented communication 

input, ungefär att det krävs en utökad kommunikationsingång. Fler sätt för barnet att kunna 

förstå intryck, vilket innebar att en SGD (Speech Generating Device) med PECS33 bilder 

användes. Barnet fick ingen uppmuntran eller krav på att kommunicera. Augmented 

communication output, ungefär att det krävs en utökad kommunikationsutgång. Fler sätt för 

barnet att kunna uttrycka sig, vilket innebar att en SGD (Speech Generating Device) med 

PECS bilder användes och barnet blev visuellt, verbalt och fysiskt uppmanad att producera 

förstärkta ord. De kunde säga ”berätta vad du vill, genom att använda SGD”. Om barnet inte 

ville kunde de hjälpa till och visa genom att leda deras händer med sina. (Romski m fl., 2010). 

Ordförrådet hos de barn med den utökade kommunikationen var betydligt större än hos de 

som fått talkommunikation. Slutsatser de drar är att utökade språkinsatser, stöd, vilket AKK 

kan vara, hjälper till att stärka förmågan till talproduktion hos yngre barn som har 

språkförseningar och att AKK insatser spelar stor roll redan i en ung ålder hos barn som har 

språksvårigheter. Forskarna menar att AKK gör det möjligt för ett barn att nästan genast 

kommunicera och hindrar inte talutvecklingen. (Romski m fl., 2010).  

Sammanfattningsvis drar Romski och Sevcik (2005) och Romski m fl. (2010)  slutsatsen att 

en tidig och utökad insats för att stödja barns språkutveckling är viktig, och Iverson och 

Goldin-Meadow (2005) kunde se att gester oftare föregår talet hos mindre barn. Däremot är 

det en förutsättning att barnet kan förstå att en symbol eller gest har en innebörd, vilket 

Barton, Sevcik och Romski (2006) betonar, men får barnet uppleva orden kan de börja förstå 

sambandet. Alla studier visar på framgångar för barns språkutveckling, med att använda 

alternativa sätt att kommunicera och hjälpmedel, som teknik, tecken och bilder. Även om 
                                                           
3 Picture Exchange Communication System. Se exempel i Bilaga 3. 
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metoderna och målgruppens svårigheter varierat, verkar det som de barn som får flera 

kommunikationssätt än enbart talkommunikation, utvecklar fler ord och att metoderna gynnar 

deras språkutveckling.  

Svensk forskning 

Nedan gör jag en kortfattad beskrivning av deras studier samt vilka resultat eller slutsatser de 

kommit fram till.  

Anne Kultti (2012) skrev en avhandling, vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande. Kultti ville ta reda på hur villkoren ser ut för ”yngre flerspråkiga barns språkliga och 

kommunikativa utveckling och för deras deltagande i olika aktiviteter.” (Kultti, 2012, s 18). 

Videoobservationer gjordes av barns och pedagogers agerande i återkommande situationer, 

som måltider, lek eller sångsamling och hur barnen deltog i dessa aktiviteter. Det hon kunde 

var se att barn stöttas av pedagoger genom upprepningar, frågor och pekningar, vilket ger 

barn möjligheter att delta oavsett vilka språkkunskaper de har. Hon såg även att de 

lärarhandledda aktiviteter som skedde i förskolan hade en tydlig struktur, med en början och 

slut, gruppindelning och organisering kring aktiviteten, vilket gör att hon drar slutsatsen att 

strukturen är en viktig del i att ge barn ”möjligheter till en språklig och kommunikativ 

utveckling” (Kultti, 2012, s 168), men att ”alla stunder är viktiga för barns möjligheter att 

kommunicera med varandra” (Kultti, 2012, s 177). Kultti trycker på betydelsen av att ha 

gemensamma aktiviteter i grupp, där barnen kan delta med olika enskilda förutsättningar, 

oavsett vad de har för språkkunskaper, som i en sångsamling där barn kan välja att observera 

sina kamrater eller sjunga med, samt att göra gester om det är rörelsesånger. (Kultti, 2012). Ur 

ett sociokulturellt perspektiv anser Kultti att ”förskolan ger möjligheter till återkommande och 

tillfälliga grupperingar. Man lär sig på detta sätt att samspela med barn med olika bakgrund”. 

(Kultti, 2012, s 168). Den sociala ordningen i förskolan skapar genom vänskapsrelationer, 

villkor för en utveckling i språk och kommunikation. (Kultti, 2012). 

 

Åsa Ljunggren (2013) vid Fakulteten för lärande och samhälle, skrev en avhandling om hur 

barn i en flerspråkig förskola får erbjudanden till kommunikation. Hon ville ”belysa och 

förstå hur barnens möjligheter till kommunikation med varandra varierar i olika situationer på 

en flerspråkig förskola”. (Ljunggren, 2013, s 36). Observationer gjordes, vilka kunde vara i 

leksituationer eller måltider, som antingen blev videoinspelade eller beskrevs i anteckningar. 

Ljunggren gjorde även intervjuer och hade informella samtal med pedagogerna. Slutsatser 
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Ljunggren (2013) drar är att förskolan borde utveckla en pedagogik där barn kommer till tals 

och vars yttranden blir uppmärksammade, och med pedagogers hjälp kan utvecklas, för att 

barnen ska kunna få kommunikativa kompetenser. Ett socialt samspel är grund för all 

kommunikation, och det innehåll som kommuniceras behöver vara intressant för barnet, det 

behöver finnas något att tala om. Barn måste bli erbjudna många kommunikationstillfällen, 

för att de ska få förutsättningar för en god språkutveckling. (Ljunggren, 2013)  

 

Katarina Emmoth (2014) skrev en licentiatuppsats vid Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap. Hon intervjuade förskolepedagoger och hur de ser på barns lärande 

allmänt och barns utveckling och lärande inom språk, kommunikation och matematik. I 

studien framgick det att pedagogerna tycker det är viktigt att arbeta med ett konkret material 

med de barn som har annat modersmål än svenska, då främst i samlingen eller läsvilan. De 

vardagliga tillfällen som uppstår i förskolan som innehåller språkstimulans, tillfällen som inte 

är planerade, läggs fram som viktiga, samtidigt som pedagogerna anser att läsvilan och 

samlingen passar bäst för att stimulera barnens språkutveckling. Forskaren tycker dock att det 

finns många fler tillfällen som kan tas tillvara på i förskolan, som de stunder då pedagogerna 

själva har hand en mindre grupp, för att samtala med barnen. I denna studie betonas även 

vikten av att arbetslaget arbetar tillsammans och har en samsyn i hur verksamheten ska 

bedrivas utefter det uppdrag de har. (Emmoth, 2014).  

 

Margareta Ahlström (2000) skrev en avhandling vid Psykologiska institutionen, där hennes 

syfte var att belysa den sociala och kommunikativa situationen i förskolan för hörselskadade 

barn. Hon videoobserverade hur barn med hörselskador kommunicerar och samspelar med 

andra hörselskadade eller döva barn i 3 teckenförskolor, med varierande användning av 

tecken, tecken som stöd och talad svenska hos pedagoger och barn. Ahlström fann att barnen 

utvecklade sitt talspråk mer i takt med deras utveckling i teckenspråk. Teckenspråket gav 

barnen möjligheter att kunna delta i samspel och skapa relationer i sin omgivning och 

”därmed dela upplevelser, känslor och betydelser med andra.” (Ahlström, 2000, s 180). Hon 

menar att det inte går att utesluta att en konsekvens som kan uppstå om barnen inte kan 

kommunicera med andra i sin omgivning, kan vara att barnet känner ett utanförskap, om de 

inte kan följa med i ett samtal med sina kompisar eller leksituationer då barnen kanske har 

olika språkkoder. När det gällde pedagogerna såg hon att teckenstöd användes för att stödja 

talspråket, men pedagogerna använde metoden olika. Det var även en svårighet för 



Examensarbete, 15 hp  Anna Johansson 
Lärarprogrammet  Vårterminen 2015 
Linköpings Universitet 
   

11 
 

pedagogerna att få till en fungerande arbetsmodell eller arbetssätt, eftersom de alla hade olika 

bakgrund, erfarenheter och utbildning. De gånger då pedagogerna fanns med för att stötta i 

eller hjälpa till att översätta kommunikationen i leken, kunde den pågå och utvecklas, vilket 

hjälpte till att utveckla barnens sociala och kommunikativa förmåga. (Ahlström, 2000).  

 

Sammanfattningsvis belyser Kultti (2012) och Ljunggren (2013) pedagogens roll och syften 

som viktiga, när det gäller att erbjuda främst flerspråkiga barn, men jag tänker alla barn, 

gruppaktiviteter, dialoger och möten som utvecklar barnens sociala förmågor och deras 

språkutveckling. Ahström (2000) var den enda som påvisade möjliga konsekvenser för barn 

med kommunikationssvårigheter. Emmoth (2014) betonar även vikten av att arbetslaget 

arbetar tillsammans och har en samsyn om deras uppdrag, vilket Ahlström (2000) menar kan 

vara en svårighet då pedagogerna har olika bakgrund och erfarenheter. Flera av 

avhandlingarna belyser vikten av en förmåga att kommunicera med omgivningen, för att delta 

i ett sociokulturellt samhälle. Förskolan ger chans till många möten med olika människor där 

en gemensam grund för kommunikation är viktig och vardagens aktiviteter kan innehålla så 

mycket mer än vid första anblicken. Teckenspråk gav döva eller hörselskadade barn en 

möjlighet att delta i samspel, vilket utökade deras gemensamma lekar och gemenskap.  

 

Det som skiljde den amerikanska forskningen mot den svenska var att deras forskning mer 

undersökte AKK metoder och dess möjliga positiva konsekvenser. Den svenska var 

intresserade av flerspråkiga barn, pedagogernas roll och hur förskolan är en social mötesplats 

med barn med olika förutsättningar och behov. All forskning tyder dock på att pedagoger 

behöver ha kunskap om hur olika kommunikationsformer fungerar och hur de kan användas i 

förskolan, samt vilka positiva konsekvenser AKK kan ha för alla barns språkutveckling. 

Metod 

Här kommer jag beskriva de metoder jag har använt mig av under arbetet med detta 

examensarbete. Metodval, urval, etiska överväganden, genomförande, analysmetod och 

metoddiskussion. När jag nämner pedagoger i fortsättningen är det både barnskötare och 

förskollärare. 
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Metodval   

Mitt examensarbete är inspirerat av den kvalitativa forskningsstrategin, som kortfattat innebär 

att forskaren är intresserad av hur informanterna upplever sin omvärld och vad de säger. 

Informanternas perspektiv är vad som är intressant och forskaren vill tolka och förstå, snarare 

än att förklara dem. Det är vanligt att forskaren använder sig av flera insamlingsmetoder som 

observationer eller intervjuer för att få en bild av en social grupp. (Bryman 2002). Jag tänker 

att för mitt examensarbete passar den kvalitativa strategin, då jag väljer att både intervjua 

några pedagoger och observera en av verksamheterna. Ett angreppssätt inom kvalitativ 

forskning är fenomenografi. Där har forskaren ett intresse för hur informanterna ser på och 

vad de säger om ett fenomen, Forskaren vill se och beskriva de olika uppfattningarna och 

variationerna som finns hos informanterna. Den som blir intervjuad får beskriva sin 

uppfattning med egna ord och därefter transkriberas intervjuerna av forskaren, som försöker 

urskilja likheter och skillnader som finns mellan personernas utsagor. (Stukát 2011). För mig 

passar denna metod, eftersom jag vill ta reda på pedagogernas uppfattning om tecken- och 

bildstöd och se om deras uppfattningar varierar eller de har några likheter. Närmare 

beskrivning om observationsmetod skriver jag om under genomförandet av observationen. 

Urval  

Jag valde att intervjua tre pedagoger i förskolan samt observera en verksamhet. Val av antal 

intervjuer gjordes för att få ett passande underlag för att kunna få svar på min frågeställning, 

utan att det blir alltför tidskrävande efterarbete i transkribering och analys. Valet av 

deltagande pedagoger och förskolor skedde genom att jag hade vetskap om en förskola som 

använder tecken- och bildstöd. Jag kontaktade förskolan och en pedagog ville ställa upp på 

intervju. Jag frågade en förskolechef om tillåtelse att intervjua pedagogerna samt bad om 

förslag på någon jag kunde intervjua. Jag fick kontaktuppgifterna till en av dem, som även 

upplyste mig om ytterligare en person som jag kunde kontakta i samma kommun. Denna typ 

av urval kallar Bryman (2002) för bekvämlighetsurval, där det är de informanter som för 

tillfället finns tillgängliga som deltar i undersökningen. Då jag kände att jag snabbt måste få 

tag i passande informanter, blev det enklast och mest bekvämt att ta kontakt med de 

pedagoger jag redan visste kunde passa att intervjua. De intervjuade pedagogerna är kvinnor 

och två av de deltagande pedagogerna var barnskötare och resurser till barn i behov av stöd. 

Ett barn är dövstumt och det andra barnet har autism och föddes döv. Den tredje pedagogen 

var förskollärare och använder stöd i hela barngruppen, även om det är ett antal barn som 
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speciellt behöver stödet. Närmare beskrivning av pedagogerna och barnens olika stöd av 

behov kommer senare i analysen. 

Etiska överväganden 

I mitt arbete har jag tagit hänsyn till och följt de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2013) gett ut. Dessa principer finns till för att skydda individer som deltar i 

undersökningar. Här kommer jag beskriva principerna, samt på vilket sätt jag följt dem i mitt 

arbete.  

Informationskravet innebär att de som är med i en undersökning ska bli informerade om dess 

syfte samt hur den i stora drag kommer gå till. De ska även informeras om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska ha deltagarens samtycke till att delta i 

undersökningen. Deltagaren ska kunna avbryta sin medverkan om de så önskar utan att det får 

någon negativ följd för dem och forskaren får då inte använda det insamlade materialet. 

Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna är anonyma och att inga uppgifter som samlas in 

eller redovisas ska kunna identifiera vilka som deltagit. Nyttjandekravet handlar om att allt 

insamlat material endast kommer att användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet 2013). 

Jag uppfyller dessa principer genom att jag informerat pedagogerna om principernas innebörd 

samt examensarbetets syfte, både i missivbrevet jag gav dem samt att jag började intervjuerna 

med att gå igenom dem. Jag frågade även pedagogerna om de samtyckte till att delta i 

intervjun och om jag fick ta upp ljudinspelning av den. Inför observationen bad jag pedagogen 

informera övriga pedagoger samt föräldrarna till barnet som den är resurs till, så att alla skulle 

vara informerade om varför jag var där, samt ha möjlighet att säga ifrån om de inte ville att 

jag observerade hos dem.  

Genomförande 

Här kommer jag beskriva hur det gick till när jag intervjuade pedagogerna samt beskriva hur 

observationen gick till samt vilken metod jag använde mig av. 

Datainsamling 

Jag har intervjuat tre pedagoger i förskolan, då det verkade vara ett bra sätt att kunna samla in 

material, genom att ställa frågor om hur de använder tecken- och bildstöd, samt begränsa 

omfattningen av efterarbetet. Det var en semi- strukturerad intervju, enligt Bryman (2002), 
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där jag hade ett frågeschema (se bilaga 1) att utgå från men ordningen som jag ställde 

frågorna varierade samt jag hade utrymme att ställa följdfrågor. Jag har även vid en del av en 

dag observerat en pedagog på en av förskolorna för att se hur den använder sig av tecken- och 

bildstöd i verksamheten, samt hur detta är synligt i verksamhetens miljö.  

Genomförande av intervjuer  

Jag intervjuade pedagogerna på förskolorna och gjorde ljudinspelningar av dessa intervjuer. 

Jag började intervjuerna med att ge pedagogerna missivbrevet, med all information, sen när 

jag påbörjat inspelningen berättade jag om de etiska forskningsprinciperna som följs, så att 

jag visste att de förstått och bad om deras godkännande av sitt deltagande. Jag ställde mina 

frågor i den ordning som föll sig naturligt.  

Genomförande av observation samt metodbeskrivning 

När jag observerade pedagogens användning av tecken- och bildstöd valde jag att endast 

anteckna vad som skedde och på vilket sätt tecken och bilder användes vid det tillfället. 

Stukát (2011) beskriver att observationer passar då vi vill ta reda på vad informanterna 

faktiskt gör och det kan ge en konkret bild av det som undersöks vilket ger möjlighet till 

tolkningar och resonemang. Min observation var som Stukát (2011) kallar en vanlig 

osystematisk observation, som är när den som observerar håller sig i bakgrunden och skriver 

ner sådant den ser utan att ha en specifik sak som den väntar sig se. Det passar för att ge en 

helhetsbild tillsammans med en annan metod. Jag visste visserligen vad jag ville se, 

användandet och samspelet mellan en tecknande pedagog och barnet, men kunde inte i förväg 

veta på vilket sätt det genomfördes. Den roll som jag intog som observatör kallar Bryman 

(2002) för fullständig observatör, vilket innebär att det inte sker ett samspel mellan den som 

observerar och den som blir observerad.  

Efterarbete 

När intervjuerna var gjorda transkriberade jag dem för att sedan kunna jämföra vad 

pedagogerna sagt. Jag gjorde en bastranskription, enligt Linell (1994), som innebär att jag 

transkriberade intervjuerna på ett sätt som passar analysens syfte. I transkriptionen har jag 

bara skrivit det som sades, utan att skriva ut pauser eller betoningar av ord, då jag endast är 

intresserad av vad pedagogerna säger och inte närmare analysera på vilket sätt det har sagts 

eller bakomliggande värderingar hos pedagogerna. Observationen beskrev jag noggrant och 

jag försökte vara objektiv och inte lägga någon värdering i det jag beskrev.  
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Analysmetod 

Den metod jag valde för att analysera mitt insamlade material, intervjuerna och 

observationen, var kvalitativ analys. Fejes och Thornberg (2009) beskriver kvalitativ analys 

enligt Bogdan och Biklens (2007) definition, som att forskaren systematiskt går igenom sitt 

insamlade material, delar in den och finner mönster. Jag använde mig av en modell av 

Dahlgren och Fallsberg (1991) som beskrevs av Dahlgren och Johansson (2009), för att få 

tydliga verktyg för att kunna analysera mitt insamlade material. Steg 1: att bekanta sig med 

materialet, genom att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger. 2: kondensation, nu 

påbörjas analysen och de mest betydelsefulla utsagorna väljs ut. 3: jämförelse, här försöker 

forskaren hitta likheter och skillnader i de utvalda utsagorna. Steg 4: gruppering, här samlas 

de utvalda utsagorna och grupperas och relateras till varandra, vilket kan vara likheter eller 

skillnader. Steg 5: artikulera kategorierna, här står likheterna i fokus och kärnan i varje 

kategori ska hittas, samt att forskaren bestämmer hur stor variationen av utsagor i kategorin 

ska vara. Steg 6: namnge kategorierna, så att det mest betydelsefulla träder fram. Steg 7: 

kontrastiv fas, nu ska alla utvalda utsagor granskas och jämföras mot övriga kategorierna, så 

att de exklusivt passar in i en kategori. När dessa steg är gjorda ska analysen relateras till 

teori, antingen i direkt anslutning till kategorierna, eller i en resultatanalys. (Dahlgren & 

Johansson, 2009).  

Metoddiskussion 

Mitt urval är för litet för att kunna dra generella slutsatser. Det blir bara en liten inblick i hur 

tecken och bildstöd används i några förskolor och pedagogernas tankar kring användandet och 

de förväntade resultaten. När jag påbörjade detta arbete hade jag nog ännu inte läst in mig 

ordentligt i ämnet, och känner att om jag gått ut och intervjuat pedagoger igen, skulle jag 

försökt få ett bredare urval. Jag hade gärna gjort ytterligare en intervju med en förskola där 

stödet riktades till hela barngruppen, med mer specifika frågor kring metoderna som 

användes, och mer öppna frågor som ”berätta om. Platsen för intervjuerna hade kunnat vara 

mer enskilda och ostörda. Vid alla 3 intervjuer satt vi i ett enskilt rum, men endast vid en 

intervju förblev vi ostörda. En intervju skedde visserligen i ett enskilt rum, som tyvärr även 

var ett genomgångsrum så några avbröt oss då de gick förbi och hälsade på oss. Vid den tredje 

intervjun var ett barn med, då den jag intervjuade är resurs och inte kunde lämna barnet under 

intervjun.  Det blev möjligtvis inte full uppmärksamhet på intervjun när vi blev störda.  
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Parallellt med observationen berättade pedagogen om det som fanns på avdelningen för 

flickan, bilder som är uppsatta och hur det går just nu när flickan ska lära sig använda tecken. 

För mig som observatör blev det lite rörigt, då jag inte riktigt höll min tänkta observationsroll. 

Dock skulle jag i efterhand gjort en ren observation utan mer information av pedagogen och i 

förväg förklarat min roll som observatör så att det skett utan vidare förklaringar under 

observationen, men ändå kunnat öppna för vidare diskussion efteråt.  

Analysmetoden jag valde fungerade väl för att jag skulle kunna bearbeta och förstå mitt 

material. Jag skrev ut alla transkriberingar och läste de noga flera gånger. Jag klippte ut 

citaten, grupperade dem efter frågorna jag ställt och valde ut de som var mest relevanta. Sen 

letade jag efter vilka likheter och skillnader som fanns i utsagorna, försökte hitta och namnge 

kategorier och välja ut passande citat, och under arbetet med analysen gallrades fler citat bort 

för att bara de allra mest relevanta citaten skulle återstå.    

Analys 

Här kommer jag att redogöra för vad som framkommit under mina intervjuer och 

observationen jag gjort. Jag har valt ut kategorier som knyter an till mina frågeställningar 

samt sådant som är gemensamt för vad informanterna sa eller sådant som skiljer dem åt. 

Huvudkategorierna jag valde är: Uppfattningar, metoder och resultat. I varje kategori har jag 

underrubriker.  

Jag återkopplar först till mina frågeställningar som är: Vad föreställer sig pedagogerna att 

syftet är med att använda tecken- och bildstöd? På vilket sätt använder pedagogerna tecken- 

och bildstöd? Vilka resultat förväntas pedagogerna se med barnens språk och 

kommunikation?  

Analysen är uppbyggd så att först kommer beskrivning av vad pedagogerna berättat i 

intervjuerna samt det jag sett i observationen, sen kommer utvalda citat och sist min tolkning 

och analys kopplad till tidigare forskning.  

Uppfattningar  

Under uppfattningar fann jag några kategorier: syfte, utbildning, arbetslagets betydelse och 

kunskap, viktiga ord och att koppla tecken och bilder. 
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Syfte 

Här redogör jag vilka syften pedagogerna ansåg sig ha för att använda sig av olika AKK 

metoder. Då de hade skilda syften delar jag upp och beskriver varje pedagog för sig. 

Pedagog 1 ser som syfte att ge barnet, en flicka som hon är resurs till, ett språk, då hon är 

dövstum. Det är viktigt att barnet ska kunna förstå och göra sig förstådd inför andra, och 

pedagogen ser att det är nödvändigt med ett språk för framtiden. Pedagogen har börjat teckna 

till och att lära flickan att teckna, och de använder även bilder för att visa på vad som ska 

göras. Ett annat syfte pedagogen har, är att hjälpa flickan att kunna komma in i lek. Hon leker 

idag ”bredvidlek”, alltså hon leker inte med de andra barnen utan bredvid. Pedagog 1 anser 

även att det kan vara stöd för barn med språksvårigheter.  

Pedagog 2 har som syfte att lära barnet, en pojke som hon är resurs till, som har autism och är 

döv utan sitt cochleaimplantat4, att kommunicera. Hon behöver även som pedagog kunna göra 

sig förstådd, om hans cochleaimplantat inte fungerar och använder därför tal och tecken samt 

bilder till honom.  

Exempel 1. 

Pedagog 2: ”nej han kommer nog inte göra, det är ju lite speciellt autistiskt, 

för när vi tar bort apparaterna så är han helt döv och då måste han förstå vad 

jag menar, vänta, äta, kom, och sova, lite såhär” 

Pedagog 3 kunde tydligt berätta om flera syften som hon anser de har med att använda tecken- 

och bildstöd. Det är att använda det som en förstärkning av talet, att bekräfta det barnet säger, 

gör eller känner och att förtydliga det som sägs. Ett mål de har på förskolan är att få ner 

ljudnivån i barngruppen, då det går att göra ett tecken eller visa en bild istället för att som hon 

sa ”vråla  

Exempel 2.  

Pedagog 3: ”syftet för mig är att förstärka talet, det förtydligar vad man vill 

säga och jag märker att man måste använda mindre röst när man använder 

                                                           
4
 Ett cochleaimplantat är en elektronisk medicinsk utrustning, som förstärker ljud och skickar ljudsignaler till 

hjärnan. www.cochlear.com Hämtad 2015-04-28. 
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tecken, man ska klä på, man kan prata med flera samtidigt och visa vilket 

klädesplagg och bara visa tecknet och de förstår. (…)  

Analys  

Pedagogernas beskrev olika syften med att använda tecken- och bildstöd, beroende på vilket 

behov barnet eller barnen hade. Jag anser att det är viktigt att veta med vilket syfte vi gör 

något, men syftet verkar även påverka vilken metod och arbetssätt som väljs för barn i behov 

av stöd. När det gäller målgruppen hos mina pedagoger beskriver Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten (2015) 3 huvudgrupper för barn i behov av stöd, varav 2 huvudgrupper som 

jag anser finnas hos de intervjuade pedagogerna. Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (AKK) bara för att kunna uttrycka sig då förutsättningar för traditionellt 

språk saknas, Pedagog 2 vars barn förutom hörselnedsättningen har autism tillhör delvis 

denna grupp. AKK för att bygga och komplettera språk, i vilka jag räknar in barn med 

språksvårigheter och flerspråkiga barn som ska lära sig svenska, som nämndes av Pedagog 1 

och 3, där de ser att tecken och bilder kan underlätta och förtydliga kommunikationen. Den 

tredje är AKK för behov för att både kunna förstå och uttrycka sig, i vilka barnen hos 

Pedagog 1 och 2 tillhör, då de är hörselnedsatta och inte kan förstå eller använda sig av 

talspråk utan pedagogerna använder tecken och bilder. Romski och Sevcik (2005) anser att 

AKK kan ses som ett verktyg som hjälper, stödjer och lägger grunden för den senare 

ordförrådsutvecklingen hos barn, oavsett om de pratar eller inte. I ett sociokulturellt 

perspektiv är förmågan att kunna kommunicera oerhört viktig, då kommunikation är vad som 

gör det möjligt att samspela med vår omgivning och det är via samspel som vi kan utbyta 

information eller kunskap med andra, men det är även samspel och kommunikation i sociala 

sammanhang som formar vårt sätt att tänka och förstå vår omvärld (Säljö, 2000). Jag tänker 

att det då är viktigt att som pedagog arbeta för att alla barn ska komma in i gruppen, genom 

att de får lära sig kommunicera, leka och kan förstå sin omgivning. Läroplanen för förskolan 

säger att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling.” (Skolverket, 2010, s 7) och i ett sociokulturellt perspektiv är 

användandet av redskap centralt, vårt språk är ett redskap och språk är en förutsättning för att 

vi ska kunna ta tills oss information och bevara kunskap, genom att vi har begrepp att förstå 

vår omvärld och kan kategorisera händelser vi är med om (Säljö, 2000). Läroplanen för 

förskolan (2010) säger även att vi i förskolan ska anpassa verksamheten efter barnens behov 

och stödja kommunikationen, så att barn som jag ser det, oavsett behov eller hinder kan känna 



Examensarbete, 15 hp  Anna Johansson 
Lärarprogrammet  Vårterminen 2015 
Linköpings Universitet 
   

19 
 

sig delaktiga i en barngrupp och kan ha inflytande över sin dag på förskolan. Pedagog 1 

nämnde att hennes syfte, med att lära flickan att teckna och ge hennes ett språk, även hade 

som syfte att hjälpa henne att kunna kommunicera med sina kamrater och komma in i lekar 

med dem. Pedagogen verkar förstå att det för flickan både är viktigt att få ett språk men även 

att kunna komma in i den sociala gemenskapen på förskolan. Kultti (2012) anser att villkoren 

för en utveckling i språk och kommunikation, skapas genom den sociala ordningen och 

vänskapsrelationer i förskolan. (Kultti, 2012). 

Utbildning  

Det var av intresse för mig att ta reda på vilken utbildning de intervjuade pedagogerna har, när 

det gäller att använda något slags stöd för barn som är i behov av stöd. 

Det visade sig att 2 av pedagogerna har fått en kortare utbildning av landstinget i teckenstöd, 

för ett specifikt barn i barngruppen. Pedagog 1 gick en utbildning inför att hon blev resurs för 

första gången till ett specifikt barn och Pedagog 3 gick utbildning då de i arbetslaget behöver 

stötta ett barn i barngruppen, men inte som resurs. Pedagog 2 lärde sig tecken hemma, 

eftersom hon växte upp med ett dövt syskon, och har inte erbjudits någon utbildning, eller 

som hon själv sa ”men hade de ingen så fick de ju utbilda”, syftandes till arbetsgivaren som i 

detta läge redan hade en pedagog med kunskap i teckenstöd, och därför inte behövde ge 

någon annan en utbildning. Både Pedagog 1 och Pedagog 2 har fortsatt att träna och utbilda 

sig privat för att hålla kunskapen levande, då de säger att teckenanvändande är en färskvara, 

går det en period utan att de använder tecken, riskerar mycket att glömmas bort. Pedagog 3 

däremot anser att hon har fått lära sig de tecken som hon kommer att behöva, och tycker inte 

hon behöver vidare utbildning.  

Exempel 3. 

Pedagog 3: ”fast jag känner som för mig så räcker ju det, jag känner inte att 

jag måste ha mer tecken, jag ska ju inte sitta och prata hela tiden ”nu ska vi 

gå ut”, det är ju inte, jag ska ju inte prata så, det blir ju jätterörigt istället, 

utan jag tycker det är en ganska bra nivå”.  

Analys 

Alla pedagoger har någon utbildning eller erfarenhet av teckenanvändande. Skillnaden i att 

Pedagogerna 1 och 2 ser vidareutbildning som nödvändig, och Pedagog 3 inte gör det, kan 

vara att de båda första pedagogerna är resurser till specifika barn och ska bygga upp ett språk 
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för barnen och ger stödet hela tiden, medan 3:e pedagogen endast använder tecken som ett 

stöd för barngruppens språk i vissa situationer. Det är möjligt att pedagogerna som är resurser 

känner ett större ansvar för att ge barnet ett språk och att deras språk utvecklas, därmed är 

även vidareutbildning för pedagogerna viktig för att kunna ge barnet det stöd det behöver. Det 

anses vara av stor betydelse att omgivningen till barn i behov av stöd, pedagoger och 

föräldrar, har kunskap om det kommunikationssätt som används, för att barnet ska få 

individanpassat stöd och kan kommunicera med sin omgivning (Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2015, Heister Trygg, 2010, Johansson, 2015). Jag tänker då att utbildning i 

olika AKK metoder, som tecken- och bildstöd, är en förutsättning för att pedagogerna ska 

kunna arbeta med ett barns kommunikation. Ett sociokulturellt perspektiv betonar betydelsen 

av kommunikation och samspel, och pedagogerna behöver kunskap i metoder för att kunna 

stödja barn i behov av stöd, så att barnen får möjlighet att vara en del av förskolans sociala 

samspel och perspektivet anser att lärande sker i alla samtal eller sociala händelser. (Säljö, 

2000).  

Arbetslagets betydelse och kunskap 

I förskolan arbetar pedagogerna i arbetslag och även om några är resurser till specifika barn 

deltar de i barngruppens aktiviteter. Barnet måste möjligtvis ibland vara utan resursen då 

resursens arbetstid och barnets vistelsetid inte alltid stämmer överens, från vad jag varit med 

om av egen erfarenhet, eller om pedagogerna är frånvarande. Jag frågade mina pedagoger om 

hur det ser ut i övriga arbetslaget, om fler kan och använder tecken, främst.  

Några i arbetslagen visar visst intresse för att vilja lära sig lite, men det är upp till de som 

redan kan använda det att lära de andra, vilket kan vara svårt att hinna med, som Pedagog 2 

sa, ”på arbetslagsträffar då har man annat att göra”, om att informera och lära sina kollegor 

både tecken. 

Exempel 4. 

Pedagog 2: ”nej lära alla andra, nej. (…) och det är ju inte så lätt att 

informera alla andra, för du vet ju hur det är med tider och sånt när ska man 

hinna sitta och göra det?”.  

Pedagog 1 säger att det blir problem då kollegor i arbetslaget inte vill lära sig tecken och det 

som hon gör som resurs, vilket hon varit med om tidigare i ett annat arbetslag. Hon tycker att 

det är bra om alla åtminstone kan några ord, som finns i barnets vardag, så att de kan 
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kommunicera lite. Vid min observation kunde jag se de andra pedagogerna teckna frukterna 

vid samlingen med alla barn och börja träna på att göra teckensånger. Det visar ett 

begynnande intresse hos övriga pedagoger och sätt att få in det i vardagliga situationer. Alla 

pedagoger är överens om att de missnöjda över att deras arbetsgivare inte erbjuder eller 

utbildar fler i tecken- eller bildstöd, då de tror att det skulle underlätta om fler pedagoger i 

arbetslagen än dem själva kunde kommunicera med barnet.  

Analys 

Ansvaret för barnets kommunikations med andra barn och övriga pedagoger ligger idag hos 

resurserna, Pedagog 1 och 2, till stor del som jag förstår det. Jag tänker att det kan bli sårbart i 

längden om de skulle bli sjuka eller måste vara borta, och de övriga i arbetslaget inte kan 

täcka upp för dem. Det är av betydelse att de som finns i omgivningen kring ett barn i behov 

av stöd, har kunskap om de kommunikationssätt som barnet stöds i (Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2015, Heister Trygg 2010, Johansson, 2015). Då tänker jag att det krävs 

utbildning antingen från de pedagoger som kan redan eller landstinget t ex. De pedagoger jag 

har intervjuat, främst Pedagog 2 tycker det är svårt att hinna med att informera kollegorna, då 

mycket annat ska diskuteras då arbetslaget träffas. Emmoth (2014) trycker på vikten av att 

arbetslaget har en gemensam syn på hur verksamheten ska bedrivas och att de kan arbeta 

tillsammans utifrån deras uppdrag. Läroplanen säger att ”Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet.” (Skolverket, 2010, s 5). Då anser jag att alla pedagoger behöver vara 

delaktiga och överens om hur de ska arbeta med enskilda barn och barngruppen, oavsett vilka 

behov de har. Det verkar vara svårt, men jag tror det är ytterst viktigt att försöka hitta 

fungerande arbetsmodeller. Ahlström (2000) såg att det i sin studie, inte alltid var lätt att 

skapa en arbetsmodell som fungerade, då pedagogerna har olika bakgrund, erfarenheter och 

utbildning. Jag tänker att vi kanske borde se våra olikheter som tillgångar istället? Hagtvet 

(2004) menar att det är möjligt att tidigt förebygga eventuella svårigheter som barn har med 

språket. Även Romski m fl. (2010) är av uppfattningen att olika insatser med AKK kan redan 

i en ung ålder spela roll hos barn med språksvårigheter och i förskoleåldern kan barn vara mer 

mottagliga och motiverade till att lära sig, men med färre krav jämfört när de går i skolan 

(Hagtvet, 2004). Kommunikativa processer är centrala i det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2000), därför är förmågan att kommunicera och samspela oerhört viktigt och det är 

vårt ansvar som pedagoger i förskolan, att stödja alla barns kommunikation. En slutsats jag 
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drar är att om arbetslaget hjälps åt, både att upptäcka kommunikationssvårigheter och att 

stödja barnen i kommunikationen, torde det öka chanserna för att barn i behov av språkligt 

stöd kunde utvecklas och kunna känna sig delaktiga i barngruppen och lära sig av varandra, 

vilket Ljunggren (2013) menade att med pedagogers hjälp kan barnen utveckla 

kommunikativa kompetenser. Kultti (2012) drog slutsatsen att struktur är en viktig del i att 

erbjuda barn ”möjligheter till en språklig och kommunikativ utveckling” (Kultti, 2012, s 168), 

som hon såg att när pedagogerna ledde en aktivitet var de väl strukturerade, i hur de 

organiserade sig och det de gjorde, vilket ytterligare får mig att tänka att arbetslagen behöver 

ha struktur och arbeta tillsammans för att ge de bästa förutsättningarna för alla barn.  

Viktiga ord 

Jag fann det intressant att de intervjuade pedagogerna hade olika uppfattning om vilka ord 

som var viktigast för barnen att kunna lära sig. Då de hade skilda åsikter delade jag upp det 

för varje pedagog. 

Pedagog 1 tryckte på hur viktigt det är att kunna uttrycka sina känslor med ansiktsuttryck och 

att kunna visa sina känslor för omgivningen. Hon menar att vi som kan uttrycka oss med talet, 

kan berätta för omgivningen att vi är ledsna eller arga med våra ord, utan att behöva visa det i 

vårt kroppsspråk eller ansiktsuttryck.  

Exempel 5.  

Pedagog 1: ”(…) håller du med tecken och teckenstöd så, så är ansiktet 

väldigt viktigt, det talar väldigt mycket också så du måste visa med hela 

ansiktet, ”är du ledsen, är du glad, är du rädd, är du förtvivlad, är du kall” 

liksom så du måste hela tiden kunna arbeta med känslorna också” 

Pedagog 2 ansåg att de ord som var viktiga att kunna var de ord som barnet behövde för att 

klara sig i vardagen, relevanta vardagsord, som macka, frukterna, rutiner. Sen använde ju 

denna pedagog sig mycket mer av bilder, vilka också i första hand hade med det som är 

relevant för barnet i förskolan, i vardagen.  

Pedagog 3 var även hon inne på att det är tecken som stöd i vardagen, som ”tack, duktig, 

sluta, vill inte”. Däremot ett barn som de arbetar lite extra med och som var anledningen till 

att de fått gå utbildning, handlar det om att kunna bekräfta hennes känslor med stödtecken. 

”jag ser att du är ledsen, är det för att du inte vill?” ”Jag vill inte”- kan flickan svara då. De 



Examensarbete, 15 hp  Anna Johansson 
Lärarprogrammet  Vårterminen 2015 
Linköpings Universitet 
   

23 
 

tecken hon tyckte var viktiga var grundläggande tecken, som går att använda i vardagen. När 

det gällde bilder behöver det ibland vara väldigt konkreta bilder till de barn som behöver 

bildstöd för att visa på vad som de ska göra, eller klä på sig som var hennes exempel, vilket 

innebar att det var bilder på deras egna kläder för att de skulle ta till sig det, en bild på någon 

annans byxor förstod de inte fullt ut. 

Analys 

Jag tänker att skillnaden mellan vad Pedagog 1 och 2 som båda är resurser ansåg som viktiga 

ord, beror på att pedagog 2 möjligtvis inte förväntar sig att kunna kommunicera om känslor 

med pojken, på grund av hans autism, utan för pedagogen är det viktigt att han får verktyg för 

att klara av vardagen, både att förstå vad som ska göras och kunna berätta vad han vill. 

Pedagog 1 ansåg att ansiktsuttryck i samband med tecken var viktiga, att det och kroppsspråk 

har betydelse, det är även tydliga munrörelser, så att användarna kan läsa av munnen på den 

de kommunicerar med (Sveriges Dövas Riksförbund, 2011, Hörselskadades Riksförbund, 

2015). För en som kommunicerar enbart med tecken, blir därmed ansiktsuttryck oerhört 

viktiga komplement till teckentalet. Jag antar att det skulle kunna vara svårt att vänja sig vid 

att använda ansiktsuttrycken, när man som pedagog eller barn lär sig att använda tecken, men 

det är en betydelsefull del i tecknandet som inte får glömmas. Pedagog 3 var även hon inne på 

att kunna bekräfta känslor men även för att stötta barnen i vardagliga situationer. Arnqvist 

(1993) menar att kroppsspråk tillhör vår icke muntliga kommunikation som förstärker det vi 

säger. Han menar även att språket används för att förmedla våra behov och känslor. I ett 

sociokulturellt perspektiv är det sociala och kulturella erfarenheter som formar det sätt vi 

tänker och uppfattar vår omgivning. Det är i vardagliga samspel som vi utbyter information 

med varandra och ett lärande kan ske i alla samtal eller sociala händelser som vi är med i 

(Säljö, 2000). Jag anser att möjligheten att som barn kunna delta i vardagliga aktiviteter är 

viktiga, vilket förutsätter en förmåga att kommunicera. Hagtvet (2004) säger att för barn är 

vardagen en viktig grund för deras språkutveckling och menar att kända rutiner, som för 

barnen är förutsägbara, kan öka deras vilja att utforska och prova språket. Även Emmoth 

(2014) konstaterade att det är de vardagliga situationer som innehåller språkstimulans, som 

inte varit planerade, som är viktiga. De tillfällen då pedagogerna har en mindre grupp, borde 

tas tillvara mer på i förskolan så att fler dialoger med färre barn kan föras. Det intressanta jag 

hittade var att bilderna som användes var viktiga, att de skulle vara så konkreta för att barnen 

ska kunna förstå, en bild på deras egna kläder som ska kläs på, var enklare att förstå än om de 
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var ritade eller någon annans, enligt Pedagog 3. Vilka bilder som används är alltså 

betydelsefullt. Jag antar att pedagoger får prova sig fram och se vilka bilder som fungerar bäst 

och byta bilder om de inte fungerar. 

Att kunna göra kopplingen till tecken eller bilder  

En fundering jag själv haft är hur lätt är det att lära sig tecken, eller att koppla en mening till 

bilder, finns det svårigheter i att minnas dem? Det blev en naturlig följdfråga i 2 av 

intervjuerna.  

Pedagog 1 anser att det är lättare att minnas tecken om de är logiska, eller påminner om det 

talade ordet, handlingen eller rörelsen, vilket även Pedagog 3 ansåg, som gav exempel på 

kaffe, där handrörelserna som görs ser ut som om man maler kaffebönorna. De ord som 

upplevdes svårare av Pedagog 1 är att koppla småord som ”vill” eller ”kan”, och hon menade 

att de går att ”traggla hur länge som helst”, då orden är svårare att koppla än andra.  

När det gällde bilder gav Pedagog 3 ett bra exempel, på hur vi uppfattar bilder på olika sätt.  

Exempel 6.   

Pedagog 3: ”ja och när man är väldigt omogen så är ju ritade bilder alldeles 

för svårt, då behöver man ha riktiga bilder. Man kan tänka, jag träffade en 

taxichaufför i Australien som sa ”hur är det med snö? Hur är det när det 

snöar?” ska jag då visa honom en bild på en ritad snöflinga och säga det här 

är snö, såhär känns det, det är liksom, det går ju inte, och så är ju hela 

världen, en stol kan ju se ut på så många sätt, en pappa som sover, det kan ju 

va en björnpappa som sover, han sover ju inte i en säng, ritar du sover som 

en säng eller alltså det är ju med vilka bilder som man ska ha och. Så därför 

de som är väldigt omogna behöver ju ha fotade bilder för att det ska vara 

konkret. Vi har ju en pojke där borta, han förstår ju inte om vi tar upp en 

galonbyxa, det är ju inte hans galonbyxa.”  

Analys 

Båda pedagogerna var överens om att de tycker att det är lättare att minnas ett tecken om de 

kan koppla eller låsa upp det på något specifikt, om det påminner dem om något. Sociala och 

kulturella erfarenheter formar hur vi tänker och ser på saker (Säljö, 2000), så pedagogernas 

förmåga att koppla ord och tecken beror nog på de erfarenheter de har gjort. Det gör mig 
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nyfiken på om det fungerar på samma sätt för barn, att lära sig att koppla en bilds mening. 

Pedagog 3 hade ett intressant exempel på hur vi uppfattar bilder. Grafisk AKK används för att 

visuellt stödja kommunikation och det kan vara bilder av olika slag (Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2015), se Bilaga 3 för exempel. Barton, Sevcik och Romski (2006) menar 

att det är viktigt för språkutvecklingen att kunna organisera omvärlden genom ett system av 

symboler och referenter, att förstå sambandet mellan en symbol och dess motsvarande ord. 

Har barn intellektuella handikapp eller en språkförsening kan det vara svårt att göra denna 

koppling. I studien som forskarna gjorde framgick det att det är möjligt för barn att börja 

förstå sambandet, mellan symbolen, bilden och dess mening, när de fick uppleva dem. 

(Barton, Sevcik och Romski, 2006). Pedagog 3 hade ett barn i barngruppen som behövde ha 

foton tagna på hans egna kläder, för att han skulle förstå. Hagtvet (2004) säger att barn 

behöver få uppleva ord med flera sinnen för att få full förståelse för ord eller begrepp. Med 

tecken- och bildstöd upplever barnen ord med handrörelser, bilder och tal, de barn som har 

hörsel och tal, vilket kan öka chanserna för att barnen ska minnas vad bilden eller tecknet 

betyder. Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2015) anses det viktigt att erbjuda flera 

kommunikationssätt, till barn med funktionsnedsättningar eller språkstörningar. För 

pedagoger anser jag att det är viktigt att arbeta på ett varierande sätt, både med bilder och 

tecken, genom att prata om ordens och begreppens betydelse och att använda metoderna i 

flera sammanhang. Det kan göra det möjligt för barnen att göra enskilda minneskopplingar 

mellan tecken och bilders innebörd. 

Metod  

Här var jag intresserad över att ta reda på vilka metoder som pedagogerna använder sig av, 

när de arbetar med barn i behov av stöd i förskolan. Jag delade in detta i kategorierna metoder 

och situationer.  

Metoder 

Det visade sig att alla använde sig av tecken och bilder, separat och tillsammans, men olika 

namn och metoder nämndes.  

Pedagog 1 använde sig av TAKK, tecken tillsammans med talspråk, för att flickan även ska 

kunna lära sig att läsa på läpparna, och NIL bilder5, som satt uppe vid flickans matbord, med 

vanliga bilder på exempelvis bestick, bilder på frukter satt uppe vid samlingen och på dörren 

                                                           
5
 Se exempel i Bilaga 3. 
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ut i hallen satt det bilder av vilka kläder som kan behövas. Bilderna hade även motsvarande 

tecken bredvid bilden.  

Pedagog 2 använder sig av det svenska teckenspråkets tecken, men de används om stöd för 

barnet, det är inte alla ord som tecknas. Hon använder sig av en metod som heter IBT 

träning6, som enkelt beskrivet bygger på positiv förstärkning, där barnet har uppgifter eller 

övningar att göra och när de är klara med uppgiften får det leka med en sak den vill, som de i 

förväg valt ut som belöning De har en även kommunikationspärm med PECS bilder. PECS, är 

bilder och en metod där barn får lära sig att ta initiativ till kommunikation. Barn som har en 

typ av störning eller autism kan ha svårt med sin kommunikationsutveckling, men kan lära sig 

grundidéerna med kommunikation genom att använda PECS, då det börjar med att pedagogen 

lär barnet att byta ut bildkort mot den sak eller det föremål det vill ha och pedagogen reagerar 

på barnets önskan.7  

Exempel 7. 

Pedagog 2: ”vi har fotograferat och så här och så har han en pärm, det är 

hans kommunikationspärm så att han ger mig ett kort och tar det sitter på 

kardborre, så nu har vi en rensare på en bild på ”jag vill ha” och så ett äpple 

eller en leksak på vad han nu vill, och så ska han peka på ”jag” ”vill” ”ha” 

”äpple”, eller ”jag” ”vill” ”ha” ”bilen”, så, och så går vi och tar det som han 

ska ha, (…)” 

Pedagog 3 använder sig av stödtecken, Boardmaker8 och fotograferade bilder. Detta stöd ges 

till hela barngruppen genom att pedagogen tecknar vissa ord och visar upp bilder. Hon 

berättade att de tidigare har haft eller ska göra ett nytt bildschema som ska finnas uppsatt för 

att barnen ska kunna se strukturen av dagen, men vid tillfället då jag intervjuade förblev det 

lite oklart hur de gör just nu. 

Analys 

Pedagogerna använde sig av olika metoder, beroende på behoven hos deras målgrupp. TAKK, 

TSS, eller stödtecken som pedagogen sa, och teckenspråk är de teckenstödsmetoder som 
                                                           
6 Intensiv Beteende Träning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Early_Intensive_Behavioural_Intervention Hämtad 
2015-04-28. 
7 PECS http://papunet.net/information/kommunikationsmetoder/bilder-och-grafiska-symboler/information-om-
pecs-metoden.html Hämtad 2015-04-10. 
8
 Boardmaker är en grafisk databas med PCS (Picture Communication System) bilder. Se exempel i Bilaga 3. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Early_Intensive_Behavioural_Intervention
http://papunet.net/information/kommunikationsmetoder/bilder-och-grafiska-symboler/information-om-pecs-metoden.html
http://papunet.net/information/kommunikationsmetoder/bilder-och-grafiska-symboler/information-om-pecs-metoden.html
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pedagogerna beskrivit att de använder sig av. Heister Trygg (2004) menar att det är vanligt att 

de metoderna misstas för att alla vara teckenspråk men det finns bestämda skillnader i 

målgrupp och metod. Som pedagog anser jag att det är viktigt att vara medveten om 

skillnaden mellan teckenspråk och teckenstöd, eftersom metoderna riktas till olika målgrupper 

samt är olika uppbyggda. TAKK och TSS är båda metoder där talat språk kompletteras med 

handtecken och endast de betydelsebärande orden tecknas. TSS utvecklades främst för vuxna 

människor som fått en hörselnedsättning eller blivit döva, och grammatiken följer det svenska 

talspråket, vilket även TAKK gör, jämfört med svenskt teckenspråk som har en annorlunda 

ordföljd och grammatik. (Sveriges Dövas Riksförbund, 2011, Hörselskadades Riksförbund, 

2015, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2015). Bildmetoderna som användes av 

pedagogerna var NIL, Boardmaker, PECS, och i TAKK ingår även bilder på hur tecken ska 

göras och fotograferade bilder för att göra bilden mer konkret efter barnets behov av bilder på 

de egna kläderna t ex. I Bilaga 3 finns exempel på hur dessa bildsymboler ser ut. 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2015) betonar att barn med olika 

funktionsnedsättningar eller kommunikationssvårigheter behöver stödjas i alternativa sätt att 

kommunicera, och även erbjudas flera kommunikationssätt så att de kan få större möjlighet 

till kommunikation i olika situationer. Alla intervjuade pedagoger använde sig av flera sätt att 

kommunicera, med tecken, tal och bilder, samt Pedagog 3 arbetade även med IBT, där barnet 

fick lära sig kommunicera med bilder och positiv förstärkning, han fick en belöning när de 

tränat på sin uppgift. Romski m fl. (2010) menar att barns språkutveckling kan stärkas med 

AKK metoder, då de barn som i deras studie som inte fått någon AKK, hade producerat 

betydligt färre ord än de som fått någon insats med AKK. Jag tolkar det som att användandet 

av AKK metoder ger ett per positivt resultat än att inte använda någon metod alls till barnen. 

Ljunggren (2013) säger att ett socialt samspel är grund för all kommunikation och att barn 

behöver erbjudas många tillfällen till att kommunicera, Vardagens aktiviteter i förskolan 

nämndes tidigare kunna erbjuda många tillfällen för kommunikation, och som bör tas tillvara 

på. I ett sociokulturellt perspektiv ses samspel och kommunikation centralt (Säljö, 2000). 

Barn måste få de kommunikativa förutsättningarna för att kunna känna sig delaktiga i en 

omgivning och kunna dela sina behov och känslor, vilket Linell (1982) menar är 

kommunikationens sociala aspekt, att via samspel öka gemenskap, dela känslor och kunskap. 

Några frågor jag tänker mig kan ställas då metod ska väljas för ett barn i behov av stöd är, har 

barnet ett tal som vi med tecken eller bilder kan stärka? Om barnet inte har tal, vilka bilder 

eller symboler och metod kan användas för att bygga upp språket?    
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Situationer 

Jag var intresserad över att ta reda på när pedagogerna använde sig av AKK, i vilka 

situationer de användes och varför. Finns det vissa situationer då ett stöd kanske är viktigare 

än i andra? De olika situationer jag kunde urskilja ur mitt material var: förtydligande vid 

övergångar och i samlingen.  

Förtydligande vid övergångar 

Både Pedagog 1 och 3 nämnde att vid påklädning inför utgång kan det underlätta om de 

använder sig av tecken eller bilder, för förtydliga vad barnen ska göra, vilket jag även såg 

Pedagog 1 göra vid min observation. Övergångar från en aktivitet till en annan kan vara 

röriga, och göra att vissa barn har svårt att veta vad de ska göra, ansåg Pedagog 3.  Pedagog 1 

och 2 berättade att stödet kan hjälpa att förtydliga för de barn som inte har språket ännu, eller 

har språksvårigheter samt barn med annat modersmål än svenska.  

Exempel 8.  

Pedagog 3: ”(…). Man vet ju också att de här barnen som har dom här 

svårigheterna, vilka situationer som är jobbiga, och det är ju ofta 

övergångarna som är jobbiga.” 

Analys 

Pedagog 3 var den som betonade att ett syfte med tecken- och bildstöd var att kunna 

förtydliga det som sägs eller för att underlätta i en rörig situation. Arnqvist (1993) menar att 

en icke muntlig kommunikation, kan delas in i språklig, där teckensystem ingår samt icke 

språklig är gester som förtydligar den kommunikation som sker. Även Pedagog 1 använder 

bilder så att hon även visuellt kan tala om vad de ska göra för barnet, tillsammans med tecknet 

och hon säger det dessutom. Hon menade att det är viktigt att muntligt säga orden så att barnet 

kan lära sig att läsa på läpparna. Det ger barnet möjligheten att lära sig kommunicera i flera 

olika situationer, även om den träffar på personer som inte kan teckna, så kan hon läsa på 

läpparna. Pedagog 1 och 2 har varit med om att flerspråkiga barn visar intresse för tecken och 

bilder, vilket jag tänker skulle kunna vara för att barnen får ett sätt att förstå mer och lättare 

kunna göra sig förstådda. De pedagoger som Emmoth (2013) intervjuade, ansåg att 

användning av ett konkret material underlättar, när de arbetar med flerspråkiga barn, vilket jag 

tolkar kan vara bilder eller objekt. Vid övergångar mellan aktiviteter tolkade jag det som 

Pedagog 3 berättade, att då är fler barn i rörelse samtidigt, vilket ökade behovet av att stödja 
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vissa barn och det kan då vara bra att erbjuda fler kommunikationssätt än bara att prata. 

Emmoth (2014) menade att det är bra som pedagog att utnyttja de tillfällen då barnen är i 

mindre grupp, till att samtala med barnen, vilket kan ske om en mindre grupp i taget klär på 

sig för att gå ut. Även Hagtvet (2004) ansåg att språkstimulans, som dialoger med barnen i en 

för de förutsägbar situation underlättar. Jag tänker att om dialoger förs i en mindre grupp i 

samband med t ex. påklädning, där barnen ändå vet vad som ska ske, vore det utmärkt att som 

pedagog inse att alla samtal kan gynna språkutvecklingen. Vårt språk är ett redskap i det 

sociokulturella perspektivet och är en förutsättning för att vi ska kunna ta till oss information 

och kunskap (Säljö, 2000). Jag förstår det som att vissa barn behöver ha stöd i språket för att 

förstå och kunna ta till sig information om vad som ska ske i förskolan, eller vilka kläder som 

behövs när de ska gå ut.  

I samlingar 

Alla pedagoger nämnde att de kan använda sig av främst tecken i samlingen. Tecken för 

frukter användes hos Pedagog 1 och 3. Pedagog 1 och 2 berättade att de brukar sjunga 

teckensånger med alla barnen i samlingen. Pedagog 1 försökte även hinna med att teckna alla 

sånger och det som sades i samlingen, så att flickan skulle veta vad som händer, men vid 

observationen märkte jag att hon inte direkt riktade sin uppmärksamhet till den som höll i 

samlingen, och bara ibland riktade den mot Pedagog 1. Det var för att flickan ska känna att 

hon kan hänga med, och känna sig delaktig. 

Exempel 9. 

Pedagog 1: ”(…) Nämen det är roligt och sen att lära sig sånger på tecken 

och såna här saker, så det är väl det, det är den biten, det håller jag på nu då 

och gör i ordning sånger som ska vara med i sångpåsen då, så man kan 

välja, så att hon också får dom sångerna, sen får man ju själv sitta och 

försöka hinna med och teckna, när de andra sjunger. ”Jaha vad är det här för 

sång nu då, jaja ok” 

Analys 

I en samling är oftast hela barngruppen tillsammans med pedagogerna. Det kan vara en kort 

fruktstund, där pedagoger och barn tecknar frukterna, som 2 av pedagogerna sa, eller en 

längre samling med ett bestämt syfte. Emmoths (2014) som intervjuade pedagoger, ansåg att 

samlingen var en aktivitet där barnens språkutveckling skulle stimuleras. Pedagog 1 och 2 



Examensarbete, 15 hp  Anna Johansson 
Lärarprogrammet  Vårterminen 2015 
Linköpings Universitet 
   

30 
 

berättade att de ibland i samlingen sjunger sånger med tecken, men Pedagog 1 försöker att 

teckna, tolka, det som sägs för flickan, även om hon än så länge inte är så uppmärksam, så 

kan det göra att hon känner sig mer delaktig i samlingen, om hon kan förstå vad de andra 

säger. Ahlström (2000) anser att det inte går att utesluta att barn som inte kan kommunicera 

med sin omgivning känner ett utanförskap, vilket jag tror pedagogen försöker minska risken 

genom att tolka allt hon hinner med. Kultti (2012) hävdar att det är viktigt att ha gemensamma 

aktiviteter i barngruppen, som en sångsamling, där barnen kan delta med sina enskilda 

förutsättningar, genom att de kan välja hur aktiva de ska vara. De kan observera sina 

kompisar, sjunga med eller göra gester om det är rörelsesånger eller sånger med tecken. Det 

kan göra att alla barn känner sig delaktiga oavsett språk tror jag. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet ger varje situation möjligheter till lärande, samspel och kommunikation med 

andra, vilket gör att individer kan lära sig i samtal eller sociala händelser, oavsett om ett 

lärande varit syftet (Säljö, 2000). Det är då av vikt, att alla barn känner sig delaktiga i vad som 

sker i samlingen, samt stöttas av pedagogerna om de behöver stöd, med bilder eller tecken. 

Resultat  

Här kommer jag att beskriva vilket resultat pedagogerna har sett hos sina barn eller 

barngrupper, eller resultat som de förväntar sig. Kategorier jag fann var enskilt, grupp, 

flerspråkiga barn och barn med språksvårigheter. 

Enskilt 

Alla pedagogerna kunde se ett slags resultat hos barnen som fick uppleva tecken- och 

bildstöd. De hade arbetat olika länge både med de olika AKK metoderna och med barnen, 

men de hade ändå en förväntan över vilket resultat stödet kunde ge.   

Pedagog 1, som nyligen börjat arbeta med flickan, kan än så länge inte se så mycket resultat i 

flickans kommunikation, bara att flickan tyr sig mer till henne och hon ibland ser sig om så att 

pedagogen är med. Barnet själv har inte riktigt ännu gjort kopplingen att handrörelserna som 

pedagogen gör har en betydelse och ögonkontakt är svår att få för tillfället, men pedagogen 

vet att hon kommer lära sig så småningom. Flickan brukar jämföra sin gaffel mot gaffeln på 

bilden som är uppsatt vid matbordet, så bilder verkar hon förstå mer just nu. I min observation 

såg jag att när flickan lekte var det i närheten av sina kompisar, snarare än var med dem, som 

jag tolkade det som. Pedagogen var hela tiden närvarande, ibland med i leken och ibland var 

hon mer i bakgrunden och förklarade för de andra barnen och flickan. Pedagogens erfarenhet 
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var att när fler barn lärde sig tecken, skulle de kunna närma sig flickan som är dövstum och 

börja kommunicera i lek tillsammans. 

Exempel 10. 

Pedagog 1: ”dom kommer att göra det så småningom, (…), jag vet ju av 

erfarenhet sen tidigare när jag har varit, jobbat som resurs med tecken att 

dom lär sig barna också och då kan dom gå fram till henne och teckna, 

liksom jag vill leka med dockan (tecknar) och då liksom, då kan dom liksom 

få med henne i leken, för idag är hon ju utan, leker bredvidlek dårå, i och 

med att hon inte gör sig förstådd, (…) ” 

Pedagog 2 menar att barnet hon har, då de sitter med bilder, kan peka på en sak han vill ha att 

leka med. Han kommer förmodligen aldrig att kunna prata eller visa tecken själv, på grund av 

sin autism, men kan oftast förstå vad pedagogen menar då hon tecknar eller pratar, och kan 

visa vad han vill ha med hjälp av bilderna. Ett annat barn hon varit resurs för tidigare kunde 

hon se ett positivt resultat hos. I början kunde han inte prata, men de började med ett få saker, 

bilder och tecken och han lärde sig snabbt och även att prata till viss del, det hade öppnat en 

hel värld för honom då han fick ett sätt att kommunicera på.  

Exempel 11. 

Pedagog 2: ”och nu är det lite speciellt för han kommer nog aldrig teckna 

men han har ju PECS pärmen men han förstår ju vad jag säger, vad jag 

menar, vänta och mat och”.  

Pedagog 3 upplever att ett av barnen som är i behov av stöd i språket, blir hjälpt av att kunna 

förstå tecken som, ”nu ska du gå hem”, hon vet att det inte är någon idé att protestera och hon 

har fått ramar som gör det tydligt. Ett annat barn som haft problem vid påklädning blir hjälpt 

av att ha sina kläder fotograferade så han kan gå dit och se vad han ska ta på sig nu, eller som 

pedagogen kan peka på för att påminna honom.  

Analys 

Barnen som får stöd behöver förstå sambandet mellan ett tecken eller en bild och dess 

betydelse eller motsvarande ord (Barton, Secvik och Romski, 2006), vilket barnen har gjort 

till viss del. I vissa situationer verkar de förstå vad som ska göras om en bild eller tecken 
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visas. Pedagog 2 upplever att pojken har en begynnande förståelse av att den bild han pekar 

på motsvarar en leksak eller något de ska göra, och att även om deras mål inte är att han ska 

kunna prata, så kan han med bildernas hjälp förmedla vad han vill. Pedagog 1 har erfarenhet 

av att när fler barn lär sig tecken kommer flickan kunna delta mer i lek och samspel, vilket 

Ahlström (2000) såg att teckenspråket gav barnen möjlighet att delta i samspel och att skapa 

relationer. Båda barnen får möjlighet till en självständighet i att kunna uttrycka vad de vill och 

få respons, då de fått verktygen. I det sociokulturella perspektivet är förmågan att hantera 

intellektuella redskap, eller verktyg som språk, centralt. Hur vi tänker om oss själva och 

omvärlden färgas av vår kultur och de redskap vi använder (Säljö, 2000) och ibland behövs 

olika stöttande metoder som underlättar kommunikationen. Kultti (2013) såg att pedagoger 

stöttar barnen på olika sätt, vilket kan ge dem möjlighet att delta i en aktivitet oavsett deras 

språkkunskaper, som Pedagog 1 gjorde genom att hon var närvarande och ibland, stöttade 

flickan i leken och kunde hjälpa till att översätta, även om det var i en liten skala än så länge. 

Har barnen olika språkkoder, som Ahlström (2000) kallade dem, olika sätt att kommunicera, 

är det svårt att delta i samma lekar. Pedagog 3 ansåg att tecken och bilder underlättade 

kommunikationen med barnet som behövde ett tecken för när det skulle gå hem och barnet 

som behövde ha just sina kläder fotograferade för att veta vad han skulle ta på sig. Jag vill 

påstå att de bättre kunde uppfatta budskapet pedagogen hade till dem då de fick något slags 

stöd.  

Grupp 

Även om vissa AKK metoder mest varit riktade till enskilda barn, som Pedagog 1 och 2, så 

ser övriga barngruppen hur pedagogen och barnet tecknar, samt Pedagog 3 som riktar det till 

hela barngruppen.  

Pedagog 1 har även märkt hur intresserade flera barn är av tecken, både att de ser på henne 

när hon tecknar eller försöker teckna själva. De har börjat sjunga teckensånger i samlingen 

och barnen verkar villiga att lära sig och vill kunna hänga med, som jag tolkade det som när 

jag observerade deras samling, samt när jag satt med när de spelade ett spel och de såg när 

pedagogen tecknade vad som var på bilden de tog upp.  

Pedagog 2 nämnde inte något resultat för gruppen, då hon främst fokuserade på pojken.  

Pedagog 3 anser att det har blivit lugnare överlag i barngruppen, då de kan använda sig av 

tecken eller bilder för att visa för barnen, vad de ska göra, eller ta på sig, det blir ett lugnare 
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språk då barnen vet vad som gäller. Hon tycker det kan underlätta övergångar mellan 

aktiviteter.  

Exempel 12. 

Pedagog 3: ”det blir lugnare, istället för att säga till varje individ vad de ska 

klä på sig så kan man visa med tecken eller med bild, det är framförallt när 

de klär på sig som det är väldigt effektivt. ”Sluta bråka”, ”nu ska vi klä på 

oss”, ”du ska ta byxorna”, och så kan man bara titta på nån och göra 

”byxorna”, man behöver inte säga. (…) 

Analys 

Den som såg ett resultat i gruppen var Pedagog 3, vilket är förståeligt då hon riktade sitt stöd 

med tecken och bilder till hela barngruppen, trots att vissa barn var i större behov av stöd än 

andra. Olika metoder i grafisk AKK kan ge barnen stöd i att få ramar för hur dagen ska se ut, 

utveckla begrepp och som minnesstöd (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2015), som vid 

påklädningen där Pedagog 3 märkt att det blev lugnare då de använde mer än bara det talade 

språket, vilket var samma erfarenhet som pedagogerna gjort i artikeln i Kommunalarbetaren 

(Uusijärvi Ek, 2014). Pedagog 1 förväntar att när den övriga barngruppen lär sig tecken 

kommer de kunna inkludera den döva flickan i olika samspel och det ger både henne och de 

andra barnen fler tillfällen för kommunikation. Läroplanen säger att ”Barngruppen ska ses 

som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” (Skolverket, 2010), vilket visar på att 

det är viktigt att alla i barngruppen kan hitta sätt att kommunicera med varandra, med hjälp av 

deras pedagoger, för att utöka erfarenheter och förståelse av vår omgivning.  Ljunggren 

(2013) menar att barn behöver erbjudas många tillfällen till kommunikation, det gynnar 

förutsättningarna för en god språkutveckling hos barnen och de sociala och kulturella 

erfarenheter vi gör formar sättet vi uppfattar vår omgivning och hur vi tänker (Säljö, 2000). 

Flerspråkiga barn och barn med språksvårigheter 

Det framkom i 2 av intervjuerna hur AKK metoder även kan utveckla språket hos flerspråkiga 

barn och barn som är försenade i sitt tal eller i sin språkutveckling. 

Pedagog 1 som har erfarenhet av flerspråkiga barn, sa att barnen intresserar sig för bilder och 

tecken. Det jag fann intressant som Pedagog 1 berättade, var att hon anser att det tecken som 

den dövstumma och flerspråkiga flickan lär sig i förskolan på svenska, även kan användas 
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hemma. De tecken de gör är desamma, men de går att säga av föräldrarna på hemspråket, så 

flickan lär sig läsa av munnarna när de pratar.  

Pedagog 2 säger att hon anser att tecknen går före språket ibland. Hon har sett utländska barn 

som inte har språket än eller barn med försenat språk, att de gärna sitter och tittar på hennes 

bilder och intresserar sig hon visar dem tecken och hävdar att de lär sig.  

Exempel 13. 

Pedagog 2: ”generellt, det är ju att tecken drar ju ofta orden efter sig det 

använder ju till de utländska barnen med som inte har språket då sitter de 

och tittar på mina bilder för jag har ju dragit ut ifrån Teckenhatten och så 

står det en hund och då gör vi ju såhär (visar) och då lär dom sig, innan de 

kan säga det så lär de sig ofta tecknen så, tecknen går före språket ibland så” 

Pedagog 2 nämner också att AKK kan hjälpa de barn som inte har tal än eller de som har 

språksvårigheter, vilket ett barn hon varit resurs för tidigare hade. När barnet började få ett 

sätt att kommunicera med sin omvärld, var det som att öppna en ny värld och utvecklingen 

gick snabbt framåt och han kunde göra sig förstådd. Pedagog 1 nämnde att hon har erfarenhet 

av att teckenstöd även fungerar för barn med språksvårigheter, vilket hon sett privat med en 

släkting, som hade svårt med att läsa och skriva, där teckenstöd har underlättat för barnets 

lärande. Pedagog 3 nämnde inte specifikt något om barn med språksvårigheter, men jag 

förstår det som om de barn i hennes barngrupp som behövde tydliga ramar och stöd, 

möjligtvis har vissa språkförseningar, då de behövde stöd visuellt i tecken eller bilder, för att 

bättre förstå vad som ska göras. 

Analys 

Det kan vara svårt att upptäcka språksvårigheter hos barn, då de kan ha utvecklat en förmåga 

att tolka situationer och därmed gissa till sig en förståelse av vad som sägs eller sker (Hagtvet, 

2004). Där har arbetslaget ett stort ansvar, i att lära sig upptäcka barns svårigheter och att hitta 

sätt att stötta barnen. Kultti (2012) kunde se att pedagoger stöttar barn genom att de upprepar 

sig, ställer frågor och använde kroppsspråket, som att peka, vilket hon hävdar ger barnen 

möjligheten att delta oavsett vilka språkkunskaper de har. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

anser hon att ”förskolan ger möjligheter till återkommande och tillfälliga grupperingar. Man 

lär sig på detta sätt att samspela med barn med olika bakgrund” (Kultti, 2013, s 168). Jag fann 
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det väldigt intressant att Pedagog 1 berättade att det går att teckna och säga ordet på svenska, 

för att underlätta barnens språkutveckling, men även att det går att använda samma ord men 

att säga det på deras hemspråk. Pedagog 2 anser att tecknen går före språket, vilket är vad 

Iverson och Goldin-Meadow (2005) också hävdar, då de såg att mindre barn som inte har 

börjat prata så mycket än, oftare gjorde gesten eller handrörelsen innan de kunde säga ordet. 

De menar att gester möjliggör för barn att hänvisa till ett objekt före dem kan namnge det och 

att gester har en underlättande roll i den tidiga språkutvecklingen. Om barn redan är vana vid 

att använda gester, borde det kunna vara lättare för dem göra kopplingen mellan tecken och 

dess betydelse, vilket också borde ge pedagoger ett intresse till att använda just tecken mer i 

förskolan. Hagvet (2004) säger att små barns tidiga kommunikation innehåller gester, ljud och 

ansiktsuttryck och för att få full förståelse för ord eller begrepp behöver barn uppleva orden 

med flera sinnen. Hon hävdar vidare att det är möjligt att tidigt förebygga eventuella 

svårigheter i kommunikation och språk. Även Romski m fl. (2010) hävdar att olika former av 

AKK som används för att stärka yngre barns språkproduktion gör det möjligt för barnen att 

nästan genast kommunicera och det påverkar inte deras talutveckling. Ahlström (2000) ansåg 

sig se att användandet av teckenspråk eller stöd för hörselskadade barn utvecklade deras 

talspråk i takt med att teckenspråket utvecklades. Min egen slutsats är att pedagoger i 

förskolan behöver vara uppmärksamma på hur barnen förstår det de säger, som uppmaningar 

eller instruktioner inför en aktivitet. Alla barn oavsett om de har en språksvårighet eller är 

flerspråkiga kan få stöd av olika AKK metoder för att utveckla och stödja deras 

språkutveckling. En tidig insats tänker jag är viktig, då läroplanen för förskolan säger att 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” 

(Skolverket, 2010, s 7).   

Slutdiskussion 
Jag anser att jag fått frågorna kring hur pedagoger tänker om och hur de arbetar med AKK i 

förskolan, med tecken- och bildstöd, besvarade. Åtminstone ur ett litet perspektiv, med ett 

fåtal informanter. Metoderna och målgrupperna är olika, men mina intervjuade pedagoger och 

de forskare jag funnit, hävdar att Alternativ och Kompletterande Kommunikation, som 

tecken- och bildstöd, kan stödja och underlätta barns kommunikation och språkutveckling. 

När jag gjorde sökningar efter forskning i mitt ämnesområde, förväntade jag mig att hitta fler 

avhandlingar som forskat kring tecken- och bildstöd i svenska förskolan, oavsett barnens 

eventuella diagnos eller språksvårigheter. Jag fick dock snabbt uppfattningen av att de studier 
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som är gjorda oftare handlar om barn med olika variationer av funktionshinder, och hur de 

kommunicerar med AKK, eller flerspråkiga barn i förskolan. Det jag förväntade mig när jag 

började min sökning var forskning om ifall barn med eller utan språksvårigheter som kunde 

ha nytta av dessa metoder i sin språkutveckling. Det var intressant att de att den amerikanska 

forskningen jag hittade, undersökte olika metoder i AKK, mer på individnivå, medan den 

svenska undersökte hur förskolan är en social mötesplats med barn med olika förutsättningar 

och behov. De svenska var mer inriktade på flerspråkiga barn, pedagogernas roll och barn i 

behov av stöd. Intressant nog var drog Romski och Sevcik (2005), Romski m fl. (2010) 

slutsatsen, som även Hagtvet (2004) hävdade, att det både är viktigt och möjligt att tidigt 

förebygga språk- eller kommunikationssvårigheter. Iverson och Goldin-Meadow (2005) 

kunde se att gester oftare föregår talet hos mindre barn, vilket även Pedagog 2 nämnde att hon 

sett i sitt arbete. Jag tänker även att användandet av bilder och tecken i samband med talade 

språket borde utgöra en ännu bättre grund för språkutvecklingen eftersom det är fler sinnen 

inblandade. När jag tänker på vidare forskning som vore intressant att göra eller läsa, skulle 

det vara att få en specialpedagogs uppfattning om AKK och hur vi använder eller kan använda 

oss av det i förskolan. Det vore även intressant att få reda på hur barnen använder sig av det. 

Framförallt om de själva gör tecken.  

De lärdomar jag tar med mig efter att ha skrivit detta examensarbete, och jag hoppas att fler 

kan ha nytta av, är mer kunskap över vilka stödmetoder som finns för att hjälpa barn i behov 

av olika stöd. Både Emmoth (2014) och Ahlström (2000) betonar vikten av arbetslagets 

betydelse. Vi har olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter, men det är viktigt att ha en 

samsyn i arbetslaget om det uppdrag vi har och hur vi kan arbeta tillsammans i att stötta våra 

barns utveckling i kommunikation, lärande och samspel. Läroplanen för förskolan säger att 

”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Skolverket, 2010, s 5). Jag har även insett 

betydelsen av människans förmåga att kommunicera och att eventuella konsekvenser ifall 

kommunikationen inte fungerar, är att personen känner ett utanförskap, vilket Ahlström 

(2000) hävdar inte går att utesluta. Ur det sociokulturella perspektivet är kommunikationen en 

länk mellan en individs tänkande, kulturen och interaktionen med omgivningen, och ”språket 

är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap” (Säljö, 2000, s. 

87).  
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Efter att ha träffat dessa pedagoger, som visat sitt engagemang för AKK metoderna och 

barnen, och som med inlevelse berättat om och visat mig tecken medan jag intervjuade dem, 

ser jag fram emot att fortsätta min resa i att lära mig mer om AKK och att använda det i mitt 

framtida yrke.  
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Bilaga 1 

Frågeguide 

 

Berätta om dig själv. Hur länge har du jobbat här?  

 

Vad har du för erfarenhet av tecken- och bildstöd? 

 

Vad anser du är syftet med tecken- och bildstöd? 

 

Hur och varför använder ni det? 

 

När använder ni det? 

 

Hur kom du i kontakt med det? 

 

Använder barnen det? 

 

Kan ni se resultat hos barnen för att ni använder tecken- eller bildstöd? 

 

Vilka ord anser du är viktigast att använda? 

 

Får ni löpande utbildning eller hur går ni vidare med tecken- och bildstöd? 
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Bilaga 2 

Examensarbete! 

Hej, jag heter Anna och läser till förskollärare på Linköpings Universitet. Jag 
har nu påbörjat mitt examensarbete som pågår från v.44 - v.3. 

Mitt examensarbete kommer att handla om tecken- och bildstöd. Jag ska 
undersöka hur, när och varför pedagoger och förskolor använder sig av det för 
att stärka barns kommunikation.  
 

Jag kommer att komma och intervjua några pedagoger på er förskola samt att 
eventuellt observera verksamheten vid något tillfälle snart under kommande 
veckor. Jag kan berätta mer om mitt arbete och dess syfte när vi ses för intervju. 

I mitt arbete följer jag fyra forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet vr.se). De 
innebär att forskaren informerar deltagarna om syftet med forskningen samt hur 
det ska redovisas. Deltagandet är såklart frivilligt och ni kan ändra er när som 
helst, innan, under eller efter intervjuerna. All information som jag samlar in 
kommer att vara anonymt och hanteras varsamt då det endast kommer användas 
i mitt examensarbete vilket läses av en examinator och opponerande 
lärarstudenter. 

Jag hoppas att ni är intresserade av att delta i mitt examensarbete och jag ser 
fram emot att träffa er.  

Med vänlig hälsning Anna Johansson 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail: annjo993@student.liu.se    Mobilnummer: ************  

 

 

 

 

mailto:annjo993@student.liu.se
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Bilaga 3 

Exempel på olika bilder och symbolmetoder: 

  

Bild lånad från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, www.spsm.se (2015). 

Lexigram   Nil-bilder    Bliss   

   
Från   Från www.nilbild.se  (2015)  Från www.spsm.se (2015) 

http://xyo.net/ipad-app/lexigrams-nEwX_rg/?country=SE Hämtade 2015-04-12    

PECS (Picture Exchange Communication System)  

 

 Bild lånad från 

http://www.autismediffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3088932 Hämtad 2015-04-12. 

http://www.spsm.se/
http://www.nilbild.se/
http://www.spsm.se/
http://xyo.net/ipad-app/lexigrams-nEwX_rg/?country=SE
http://www.autismediffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3088932
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Bild lånad från 

http://landskronavision.se/produkter.htm#TAKK-tavla Hämtad 2015-04-29. 

 

 

 

 

 

http://landskronavision.se/produkter.htm#TAKK-tavla

