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Sammanfattning 
För att fungera i sociala sammanhang krävs en väl utvecklad kommunikation. Människor som på 
grund av funktionsnedsättning har svårigheter att kommunicera via det talade ordet har fortfarande 
samma behov av kommunikation. Det är viktigt att människor med behov av alternativ och 
kompletterande kommunikation, AKK, ges möjlighet att utveckla sin kommunikation. Den 1 januari 
2015 gjordes ett tillägg i diskrimineringslagen där bristande tillgänglighet i skolan är en 
diskriminerande handling. Syftet med studien är att synliggöra tillgänglighet i skolan i dag. Kan skolan 
göras mer tillgänglig genom att använda visuellt stöd som AKK? I studien används aktionsforskning, 
loggbok, observationer och samtalsintervjuer. Resultatet visar att skolan kan göras tillgänglig med 
hjälp av bildstöd men attityder spelar en avgörande roll.  
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Inledning 

Sverige undertecknade 1994 Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006). Syftet med 

Salamancadeklarationen är att säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får individuellt anpassad 

undervisning efter sina behov och förutsättningar. Undertecknandet av deklarationen innebär att 

Sverige ska göra skolundervisningen jämlik för alla elever oavsett tillkortakommande, 

funktionshinder, ras, etnicitet och kön. Skolan ska utformas så att alla elevers unika egenskaper, 

fallenheter och inlärningsbehov kan tillvaratas. Dessutom ska förutsättning ges att elever i behov av 

särskilt stöd undervisas tillsammans med andra elever. Det är viktigt att komma ihåg att om en elev 

mår bättre av att ibland få enskild undervisning så ska det ske. Alla elever ska vara delaktiga i en 

integrerad undervisning (Unescorådet, 2006). FN:s Barnkonvention lyfter också fram vikten av att alla 

barn har rätt till likvärdig utbildning (UNICEF Sverige, 2009). 

 

Lärare i Sverige har skolans styrdokument att följa men också Salamancadeklarationen och FN:s 

Barnkonvention. Om lärare följer dessa deklarationer och konventioner kan vara svårt att veta. Alla 

lärare arbetar på olika sätt och kunskap om dokumenten kan också variera. Skolinspektionen i Sverige 

har till uppgift att granska Sveriges skolor och säkerställa en trygg och god utbildning för alla elever. 

Granskningen redovisas sedan i rapportform. Skolinspektionen har granskat Sveriges grundsärskolor 

och i  en rapport från Skolinspektionen (2010) framkom att FN:s Barnkonvention och 

Salamancadeklarationen inte alltid följs i avseende att elever ska ges samma förutsättningar oavsett 

skolform. Skolinspektionens rapport (2010) gäller svenskämnet i grundsärskolan och visar att elever 

inte stimuleras och ges förutsättningar till att utveckla sina förmågor. Vidare framkommer att 

grundsärskolan inte alltid har en språkutvecklande lärmiljö, att läraren inte alltid ställer tillräckligt 

höga krav på eleven och att det finns risk att fokus läggs på omsorg istället för att utveckla elevernas 

kunskap och förmågor. Skolinspektionen (2010) visar också att få grundsärskolor upprättar 

individuella utvecklingsplaner för elever och dessutom har endast varannan lärare i ämnet svenska 

utbildning för ämnet. När det gäller svenskämnet och kommunikation visar rapporten att alternativ och 

kompletterande kommunikation fungerar bra på en del skolor. Lärare använder bland annat tecken 

som stöd som alternativ och kompletterande kommunikation. Dock lyfter skolinspektionen fram att 

det inte fungerar på alla skolor vilket medför att elever inte ges möjlighet att använda alternativ och 

kompletterande kommunikation i den utsträckning som  behövs. Skolinspektionen menar att det är ett 

område som absolut måste utvecklas (a.a.) 
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Enligt grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011) ska undervisningen främja alla elevers lärande och 

anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Läroplanen lyfter också fram vikten av att alla 

elever har ett fungerande uttrycksmedel samt att eleven ges möjlighet att utveckla sin kommunikation. 

Även i läroplanen för gymnasiesärskolan framgår att undervisningen skall anpassas utifrån varje 

enskild elevs behov och förutsättningar. Då elevers behov och kunskapsnivå är varierande behövs 

olika vägar för att de ska utvecklas mot kunskapskraven (Skolverket, 2013b). Trots att detta står i 

skolans styrdokument visar Skolinspektionens rapport (2010) att möjlighet till kommunikation inte 

ges. Dessutom visar ytterligare en rapport från Skolinspektionen (2009) att arbetsmiljön inte är 

gynnsam för elever med funktionsnedsättning. Rapporten visar att skolans fysiska arbetsmiljö inte är 

anpassad till elevens behov och förutsättningar. Inte heller läromedel eller tekniska hjälpmedel är 

anpassade vilket i sin tur leder till en skola som inte är  tillgänglig för elever med 

funktionsnedsättning. 

 

Enligt skollagen (SFS2010:800) har elever i Sveriges grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 

möjlighet att välja skola. Detta innebär att elever och föräldrar har rätt att välja kommunal skola eller 

friskola. Skolan behöver heller inte ligga i familjens hemkommun. Skolplacering ska så långt som 

möjligt göras efter vårdnadshavares önskemål. Dock uttrycks i skollagen att: 

 

kommunen får annars frångå elevens och vårdnadshavares önskemål 

endast om 

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och 

studiero. 

SFS2010:800 kap 10 30 § och kap 11 29 §. 

 

I Sverige finns en diskrimineringslag som har till uppgift att motverka diskriminering samt främja lika 

rättigheter. Den 1 januari 2015 gjordes ett tillägg i diskrimineringslagen där bristande tillgänglighet i 

skolan är en diskriminerande handling (SFS2008:567). 

Studien 

Vi som har gjort den här studien heter Anna Wiman och Malin Danielsson. Anna har sedan hösten 

2009 examen för grundskolans äldre åldrar. Hon har arbetat i grundskolan med integrerade elever, 

framför allt elever med lindrig utvecklingsstörning och elever med svag teoretisk begåvning men 

som inte har diagnosen utvecklingsstörning. Malin har arbetat de senaste fyra åren inom 

gymnasiesärskolans individuella program framför allt med elever som har grav utvecklingsstörning. 
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Tidigare arbetade hon i grundskolans tidigare år. Anna och Malin blir i januari 2016 färdiga 

speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Under våra verksamma år som lärare har vi 

arbetat både inom grundskolan och gymnasiesärskolan där vi mött elever med olika grad av 

utvecklingsstörning och även elever som av olika anledningar har svårigheter med kommunikation. Vi 

har uppmärksammat att kunskap kring kommunikation och framför allt kring alternativ och 

kompletterande kommunikation ibland varit bristfällig hos personal. Detta visar också rapporten som 

inledningsvis presenterades (Skolinspektionen, 2010). Därför vill vi i denna studie, genom en 

aktionsforskningsansats, undersöka om alternativ och kompletterande kommunikation kan göra skolan 

mer tillgänglig för elever. 

Centrala begrepp 

Nedan presenteras centrala begrepp för att tydliggöra och underlätta fortsatt läsning. 

Utvecklingsstörning 

En person med diagnosen utvecklingsstörning kan bland annat ha svårigheter att ta in och bearbeta 

information, att utveckla samt tillämpa kunskap, samt kännetecknas av långsam inlärning och sociala 

svårigheter. Adaptiva svårigheter hör också till diagnosen, vilket innebär svårigheter att klara 

vardagliga färdigheter såsom exempelvis personlig hygien, delaktighet i samhällslivet och åka buss 

(Granlund, 2009). För att en person ska diagnostiseras med utvecklingsstörning krävs en 

intelligenskvot lägre än 70, nedsättning i den adaptiva förmågan samt att skadan på hjärnan har skett 

före 16 års ålder. Diagnosen utvecklingsstörning har tidigare delats in i fyra olika grader: lindrig, 

medelsvår (måttlig), svår och grav (djupgående) (Granlund & Göransson, 2011). Forskare är i dag inte 

eniga om hur diagnosen utvecklingsstörning ska definieras. Däremot finns en enighet om att diagnosen 

utvecklingsstörning innebär att både ha en nedsättning i intelligensen och svårigheter att fungera i 

vardagen. De senaste åren beskrivs istället hur personen fungerar beroende på hur mycket stöd hen 

behöver för att fungera i vardagen. Vilket stöd som behövs är beroende på ålder och i vilken miljö 

personen befinner sig (Granlund, 2014).   

 

När man som pedagog arbetar med elever som har diagnosen utvecklingsstörning är det enligt 

Granlund (2014) viktigt att tänka på att ha en tydlig struktur i sin undervisning. Dessutom är det 

viktigt att konkretisera undervisningen så långt som möjligt då elever med utvecklingsstörning kan ha 

svårigheter att förstå abstrakt information. Det är inte bara undervisningen som behöver konkretiseras 

utan också exempelvis social interaktion, vad det innebär att vara en bra kompis, hur kommunikation 

sker och vissa beteenden. Vidare menar Granlund (2014) att det är viktigt att komma ihåg att elever 

med utvecklingsstörning kan ha svårigheter med att komma ihåg det muntliga ordet medan det 

skriftliga ordet eller bildstöd fungerar bättre. Ibland måste pedagoger motivera elever med 



4 
 

utvecklingstörning extra mycket. Det kan handla om att locka med ett specialintresse och för att kunna 

göra det underlättar en nära relation med eleven. Eleven måste känna sig trygg både i relationen och 

miljön. Granlund (2014) lyfter också vikten av att inte fokusera på tiden. Att följa ett visst schema 

tidsmässigt kan ibland vara svårt för elever med diagnosen utvecklingsstörning. Att räkna matematik 

exakt kl 9.00 fungerar inte alltid. 

Elever i grundsärskolan 

I skollagen står följande att läsa om elever i grundsärskolan “Av 7 kap. 5 § skollagen följer att barn 

som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning 

ska tas emot i grundsärskolan” (SFS2010:800). Om en elev bedöms att inte nå upp till grundskolans 

kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning har eleven rätt att bli mottagen i grundsärskolan 

respektive gymnasiesärskolan. För att bli mottagen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan krävs förutom 

intelligenskvot under 70 också en utredning där man gör en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 

social bedömning. Bedömningen måste vara komplett med alla fyra delar för att räknas som en 

fullständig bedömning. Efter bedömningen sker mottagandet i samråd med vårdnadshavare 

(Skolverket, 2013a). 

 

Vidare framkommer i de allmänna råden från Skolverket (2013a) att om en elev har blivit mottagen i 

grundsärskolan kan hen dock ändå gå kvar i grundskolan. Om ett sådant önskemål finns och 

huvudman och vårdnadshavare är överens kan så ske. Det är dock grundsärskolans bestämmelser som 

gäller. Eleven är då integrerad i grundskolan men läser enligt grundsärskolans läroplan (Skolverket, 

2011). 

Kommunikation 

Nationalencyklopedin förklarar ordet kommunikation med orden: ”ömsesidigt utbyte, göra 

gemensamt, få del i, få del av, överföring av information mellan människor, djur, växter eller 

apparater” (www.ne.se). Att kunna kommunicera med sin omgivning är ett grundläggande behov. Bjar 

och Liberg (2010) skriver om hur barn utvecklar sitt språk och menar att människan kommunicerar för 

att skapa kontakt och relationer. Genom att kommunicera lär vi om oss själva och hur andra människor 

fungerar. Författarna lyfter att människan kommunicerar på olika sätt med olika personer och att vår 

förmåga till kommunikation behöver vara väl utvecklad för att fungera i sociala sammanhang. Wandin 

(2012) skriver också om hur barn utvecklar sitt språk och riktar in sig på barn med 

funktionsnedsättning. Hon lyfter fram hur frustrerande det kan vara att inte kunna göra sig förstådd i 

samhället eller bland sina kamrater. Dessutom ställer samhället i dag allt högre krav på människan att 

kunna kommunicera. Wandin (2012) menar också att det talade språket används vid inlärning och om 

eleven har kommunikationssvårigheter uppstår problem vid inlärning. Därför är det viktigt att någon 
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form av alternativ och kompletterande kommunikation används tillsammans med elever som har det 

behovet menar Wandin (2012). 

Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är kommunikation som kompletterar där 

funktionsnedsättning hindrar det talade ordet mellan människor. Människor som använder AKK har 

fortfarande samma behov av kommunikation som andra människor. Därför är det viktigt att hitta 

alternativa vägar till kommunikation. Om kommunikation ska fungera måste bägge parter kunna 

kommunicera på alternativa och kompletterande sätt. Även redskap som behövs för att kunna använda 

AKK inkluderas i begreppet. (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

 

Heister Trygg och Andersson (2009) delar in AKK i två huvudgrupper.  Den första huvudgruppen, 

manuella/kroppsliga alternativ, innebär att kommunikation sker utan hjälpmedel och istället används 

exempelvis tecken som stöd. Den andra huvudgruppen är grafiska/visuella alternativ vilket i sin tur 

innebär att hjälpmedel som exempelvis bildstöd används. När bilder används som AKK kallas det 

grafisk alternativ kompletterande kommunikation. 

Grafisk alternativ kompletterande kommunikation - GAKK 

Grafiska, visuella hjälpmedel i form av bilder eller symboler som används i ett kommunikativt syfte 

kallas grafisk alternativ kompletterande kommunikation - GAKK. Det kan vara exempelvis konkreta 

föremål, bilder, ordbilder, bokstäver, ord och fraser. På många skolor används GAKK i någon form för 

att tydliggöra skoldagen för elever (Heister Trygg, 2005). GAKK är den benämning som vi använt vid 

sökning efter tidigare forskning. Dock har vi valt att använda benämningen bildstöd i studien. Detta 

för att GAKK inte är ett begrepp som används av personalen på skolorna som ingår i studien. 

Språkstörning 

Språkstörning är en funktionsnedsättning som är relativt okänd menar Nettelbladt och Salameh (2007). 

 Funktionsnedsättningen visar sig genom att personer med diagnosen har svårigheter med 

språkproduktion och/eller språkförståelse. När en person har svårigheter med språkproduktion kallas 

det expressivt, medan svårigheter med språkförståelse kallas impressivt. Att funktionsnedsättningen är 

relativt okänd beror på att det inte alltid märks när en person har diagnosen och då framför allt om det 

rör sig om impressiva svårigheter (a.a.). 

 

Diagnosen språkstörning ges oftast när barnet är i åldern tre till fyra år. För att få diagnosen 

språkstörning måste det finnas en tydlig skillnad mellan den förväntade språknivån och den faktiska 

språknivån (a.a.). Dock är det viktigt att komma ihåg att barn med språkstörning ofta har en ojämn 
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språkprofil vilket innebär att de kan ha starka respektive svaga sidor inom exempelvis den fonologiska 

delen och den lexikala delen.  Det är också viktigt att komma ihåg att funktionsnedsättningen inte är 

statisk utan kan ändra karaktär under tid. (a.a.). 

 

Wandin (2012) skriver om språkutveckling och bedömning. Hon skriver också om de olika 

bedömningsområdena inom språkutveckling: 

 

• fonologisk förmåga 

• grammatisk förmåga 

• semantisk förmåga 

• pragmatisk förmåga 

 

Den fonologiska förmågan innefattar språkljud, artikulation och uttal. Grammatisk förmåga innebär 

hur man böjer ord, sätter samman en mening och prepositioner. Semantik innefattar ordförråd och 

begrepp. Pragmatisk förmåga innebär hur ett samtal förs, oskrivna regler för samtalets form, hålla den 

röda tråden och turtagning (a.a.).   

 

Barn som är flerspråkiga och har språkstörning behöver språkbedömning på både modersmål och 

andraspråk då språkstörning visar sig i samtliga språk man talar. Flerspråkiga barn som vistas i miljöer 

där deras modersmål talas av få människor och de som talar barnets andraspråk inte har ett fullt 

utvecklat språk har färre språkliga förebilder. Därför behöver språkutvecklande arbetssätt ske både i 

modersmål och på ett andraspråk (a.a.)   

 

Aspeflo (2015) skriver om pedagoger som undervisar elever med språkstörning och menar att det är 

viktigt att ha ett empatiskt och lågaffektivt bemötande. Hejlskov Elvén (2009) skriver om lågaffektivt 

bemötande vilket innebär att reflektera över sitt eget beteende och inte reagera kraftfullt utan snarare 

behärskat och visa en lugn utsida. Att undvika ögonkontakt, beröring och respektera det personliga 

utrymmet ingår också i det lågaffektiva bemötandet.  Aspeflo (2015) framhåller vikten av att 

pedagogen och eleven skapar en relation för att kommunikationen dem emellan ska fungera på bästa 

sätt. Att en pedagog har en bra relation med sina elever är naturligtvis inte enbart viktigt vid 

språkproblematik men kan enligt Aspeflo (2015) då vara extra viktigt. Vidare skriver Aspeflo att 

elever med språkstörning har behov av tydlig struktur i undervisningen men också under hela 

skoldagen. Att använda visuellt stöd är att föredra. Genom att göra skoldagen tillgänglig genom 

visuellt stöd ökas elevernas trygghet och utveckling. Dessutom behöver eleverna en skolmiljö där det 

ställs höga krav på dem, skolmiljö med rika möjligheter till kommunikation och samspel med andra 

menar Aspeflo (2015). 
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Tillgänglighet 

Vilket tidigare redovisats gjordes ett tillägg i diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Lagen har till 

syfte att förstärka och komplettera redan befintliga lagar gällande tillgänglighet. Syftet med lagen är 

också att göra samhället tillgängligt för alla oavsett tillkortakommande och att alla ska få likvärdiga 

villkor (www.myndighetenfordelaktighet.se, u.å.). Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är 

diskrimineringslagen som tar upp tillgänglighet som en viktig aspekt. FN:s barnkonvention (UNICEF 

Sverige, 2009), Skollagen (SFS2010:800) och Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006) lyfter alla 

vikten av allas lika värde och rätt till delaktighet. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (u.å.) skriver om tillgänglighet och menar att: 

 

Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och 

elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. 

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, 

verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett 

funktionsförmåga. 

 

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den 

pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns 

och elevers lärande. Arbetet ingår med fördel i verksamhetens 

kvalitetsarbete, värdegrundsarbete och i det pedagogiska samtalet. 

www.spsm.se  

 

För att öka skolverksamheters kunskap kring tillgänglighet har Specialpedagogiska skolmyndigheten 

tagit fram lärmaterialet “Date - Delaktighet, attityder, tillgänglighet och elever” (www.spsm.se, u.å.) 

som är ett paket för att öka tillgängligheten i Sveriges skolor. Materialet innehåller bland annat 

lärarhandledning, övningar, diskussionsunderlag samt exempel på hur varje ämne bör göras 

tillgängligt. Materialet belyser också rädslor och farhågor över nya arbetssätt i skolan samt att hindren 

finns i miljön och inte hos personen. Syftet med materialet är att göra elever och personal medvetna 

om praktisk tillgänglighet, att de ska tänka lösningsfokuserat och skapa goda förutsättningar för 

eleverna (a.a). 
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Syfte och frågeställningar 
Denna studie är en del i ett projektarbete som sker i grupp. I gruppen har vi gemensamt kommit fram 

till ett övergripande syfte: 

 

• Hur kan användningen av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, bidra till 

att särskolans elever får större möjligheter till delaktighet och inflytande i både skola och 

samhälle? 

 

Utifrån skollagen och diskrimineringslagen kan tillgänglighet i Sveriges skolor ifrågasättas. Om en 

skola har rätt att säga nej till en elev är skolan då tillgänglig? Vi ställer oss frågan hur skolans läroplan, 

om att utforma en undervisning efter alla elevers behov och förutsättningar, går ihop med 

diskrimineringslagens krav på tillgänglighet och skolans rätt till att frångå en elevs önskemål om 

placering. 

 

Krav på tillgänglig undervisning uttryckta i Skollagen (SFS2010:800), 

Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006), Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) och 

Diskrimineringslagen (SFS2008:567) har lagt grund för syftet med studien. Vi ser att kollegor i skolan 

i dag strävar efter att följa dessa dokument. Dock kan vi förstå den kritik Skolinspektionen (2010) 

riktar då även vi kan se att dokumenten inte alltid följs till punkt och pricka. 

 

Syftet med studien är att synliggöra tillgänglighet i skolan i dag. Kan skolan göras mer tillgänglig 

genom att visuellt stöd används som AKK? För att fullfölja uppsatsens syfte har följande 

frågeställningar formulerats:   

                                                                                            

• Hur används bilder som AKK i undervisningen? 

• Vilken inställning har pedagoger till att arbeta med AKK?    

• Kan skolan göras mer tillgänglig genom användning av bilder som AKK? 
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Forskning 
Nedan presenteras hur litteratursökning har utförts samt tidigare forskning. 

Litteratursökning 

Arbetet med att söka tidigare forskning började med en systematisk sökning, vilket innebär att ett 

specifikt ämne eftersöks i en databas (Rienecker & Stray Jörgensen 2014). Sökprocessen påbörjades i 

databaserna ERIC och EBSCO. För att kunna göra en systematisk sökning krävs en avgränsning av 

ämnet vilket sker med nyckelord (a.a.). De nyckelord som användes baserades på syftet med uppsatsen 

samt våra problemformuleringar. Här redovisas exempel på begrepp vilka söktes vid det första 

sökningstillfället. 

 

• AKK - AAC 

• alternativ och kompletterande kommunikation - augmentative and alternative 

communication 

• alternativ och kompletterande kommunikation och lärare, alternative communication and 

teacher 

• alternativ kompletterande kommunikation och lärande, augmentative and alternative 

communication and teaching, 

• GAKK 

• grafisk alternativ och kompletterande kommunikation, graphic and alternative 

communication, graphic and alternative communication and teaching 

 

Att söka forskning i databaserna ERIC och EBSCO visade sig vara ineffektivt då många träffar inte 

var relevanta för studien. Därför övergick sökningsformen till kedjesökning. Kedjesökning innebär att 

genom en relevant forskning söka sig vidare genom referenser till nästa forskning. Den ena texten 

leder till den andra. Genom att se vilka referenser som används i en text går det sedan att söka sig 

vidare. För att få nya idéer och arbeta sig vidare i relevant forskning användes slumpmässig sökning, 

vilket innebär att exempelvis en länk följs som sedan leder vidare till annan forskning (Rienecker & 

Stray Jörgensen, 2014). 
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Tidigare forskning 

Kent-Walsh och Light (2003) har gjort en kvalitativ studie om lärares erfarenheter av elever som 

använder AKK och är inkluderade i den vanliga skolverksamheten. Studien, General Education 

Teachers' Experiences with Inclusion of Students who use Augmentative and Alternative 

Communication, omfattar elva lärare som alla arbetar inkluderande med AKK i sin undervisning för 

att anpassa den efter elevernas behov. I deras studie ingår fem olika områden gällande AKK och 

inkludering. 

 

• Fördelar med att inkludera elever som använder AKK 

• Negativa aspekter att inkludera elever som använder AKK 

• Hinder för framgångrik inkludering av elever med AKK 

• Stödåtgärder för att inkludering av elever med AKK ska fungera 

• Rekommendationer för lärare och yrkesverksamma som arbetar med elever med behov av 

AKK 

 

Studiens resultat visar att lärare som arbetar inkluderande med elever som använder AKK upplever en 

tillfredsställelse över att utvecklas och få större erfarenhet i sitt lärande. Dessutom känner läraren 

tillfredsställelse över att inkludering fungerar då läraren ser att klassrumsinteraktion gynnar 

kommunikation mellan alla elever. Elever utan funktionsnedsättning får en ökad acceptans och 

medkänsla med elever med funktionsnedsättning (Kent-Walsh & Light, 2003). 

 

De negativa aspekter av inkludering som redovisas i studien är att lärare upplever att det tar längre tid 

när undervisning ska anpassas till elever med behov av AKK. Dessutom är det tidskrävande för lärare 

att lära sig använda AKK vilket i sin tur leder till att lärare blir negativt inställd till inkludering. 

Studien visar att många lärare saknar kunskap om AKK. Lärare erbjuds kompetensutveckling gällande 

AKK men attityden spelar en avgörande roll. Om lärare anser sig ha tidsbrist och dessutom har en 

negativ attityd försvåras arbetet med inkludering av elever som använder AKK. Studien visar att några 

lärare menar att inkludering är mer lämplig för yngre elever än för äldre (a.a.). 

 

I Kent-Walsh och Lights (2003) studie framkommer också negativa aspekter för elever och då framför 

allt gällande status. Elever med funktionsnedsättning har tyvärr inte samma status som elever utan 

funktionsnedsättning och det visar sig tydligare när de studerar i samma klassrum. Dessutom visar 

studien att elever som inte har behov av AKK kan störas under lektioner av elever som använder 

AKK. Studien visar att klasskamrater till elever som använder AKK många gånger vänder sig direkt 
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till assistenten istället för att kommunicera med elever. Vidare framkommer att föräldrar till barn som 

använder AKK har viss oro att deras barn inte uppnår skolans kunskapskrav (a.a.). 

 

Studien visar att alla deltagande lärare upplev olika hinder för inkluderande av elever som använder 

AKK. Klassrumsmiljö lyfts som det största hindret när elever ska inkluderas. Den fysiska miljön i 

skolan är inte tillgänglig för alla elever. Kursplaner, kompetens och för stort elevantal i gruppen lyfts 

också som hinder. Dessutom visar studien att lärare känner att de får för lite bakgrundsinformation om 

elever med funktionsnedsättningar. Ibland saknas överlämningssamtal helt. Detta gör att lärare 

upplever hinder att anpassa undervisningen då hen inte vet vilka förmågor och förutsättningar eleven 

har (a.a.). Studien visar också att hinder kan uppstå gällande samarbete med hemmet. Lärare och 

föräldrar har olika förväntningar på hur inkluderingsprocessen ska genomföras. Hur och när AKK ska 

användas anges som orsak till konflikt med hemmet (a.a.). 

 

I studien redovisas stödåtgärder för att inkludering ska fungera. Pedagoger behöver stöd från olika 

instanser såsom speciallärare, terapeuter, andra lärare, föräldrar samt assistenter. Det är viktigt med 

stöd för att få AKK att fungera. Kunniga assistenter är bra att ha kvar under längre period då de lär 

känna eleverna och deras behov av kommunikation (a.a.). 

 

För att lyckas bra med inkludering av elever som använder AKK visar studien att det är viktigt med ett 

välfungerande arbetslag med lärare och assistenter med kompetens inom området. Stöd i klassrummet, 

i form av speciallärare eller personal med specialkompetens är också viktigt. Även ett klassrum som är 

tillgängligt för elever med funktionsnedsättning har stor betydelse för hur bra inkludering lyckas. Att 

ge pedagoger tid  att anspassa undervisning så AKK fungerar är också en förutsättning. Det är också 

viktigt att personal agerar modell genom att använda AKK så eleven blir intresserad av att 

kommunicera med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation. Personal behöver även 

uppmuntra socialt samspel och kommunikationen mellan klasskamrater så de som inte använder AKK 

själva utvecklar förmåga att kommunicera med de som använder AKK (a.a.). 

 

Sundqvist (2010) har forskat kring barn med flerfunktionsnedsättning som använder AKK. Hon har 

skrivit avhandlingen Knowing you, Knowing me - Mentalization Abilities Of Children who use 

Augmentative and Alternative Communication. Avhandlingen är begränsad till den alternativa och 

kompletterande kommunikationsmetoden Bliss. Bliss är ett språk med ord och bilder där bildkartor 

används för att kommunicera (se exempel på www.spsm.se). Deltagarna i Sundqvists forskning är 14 

barn i åldern 6-14 år som alla har flerfunktionsnedsättning. Dessutom finns två jämförelsegrupper, en 

grupp med yngre barn utan funktionsnedsättning och en grupp barn i samma ålder som har diagnosen 

utvecklingsstörning. I avhandlingen beskrivs varför barn behöver AKK och att det kan bero på 

motoriska svårigheter som gör att talat språk inte kan utvecklas till en kommunikation. Om ett barn 
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har en flerfunktionsnedsättning kan det leda till att barnet inte har samma möjlighet att utforska sin 

omgivning som barn utan funktionsnedsättning. Dessutom har barn med funktionsnedsättning heller 

inte samma möjlighet att interagera med andra barn. Då är det viktigt att i ett tidigt skede i barns liv 

introducera AKK så att barnet också ges möjlighet att lära känna sig själv, visar Sundqvist (2010). 

 

Resultatet i Sundqvists (2010) avhandling visar att barn som kommunicerar med AKK har samma 

behov av social interaktion som andra barn. Barnen kan ta initiativ till kommunikation med andra men 

de ges inte alltid möjlighet. Därför är det extra viktigt att ge dem verktyg att kommunicera med. 

Avhandlingens resultat visar att det är viktigt för elever med behov av AKK att tidigt erbjudas rika 

möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga. Dessutom är det viktigt att tid ges till AKK. Att 

använda AKK är tidskrävande och kräver dessutom tålamod från omgivningen. Om en elev inte kan 

kommunicera med sin omgivning kan hen ha svårare att ta kontakt vilket i sin tur kan leda till 

utanförskap. Barn med behov av AKK tillbringar mycket tid med vuxna (Sundqvist, 2010). 

  

Sundqvist (2010) har varit med och utvecklat ett mailsystem där en elev som använder Bliss kan 

skriva med Blissymboler och mottagaren läser i vanlig text. Detta gör att bildstödet Bliss blir ett 

utmärkt kommunikationshjälpmedel då möjlighet till kommunikation ökar trots att bägge parter inte 

förstår Bliss. Avhandlingen visar bland annat att det finns samband mellan elevers förmåga att skriva 

brev med Bliss som redskap och en ökad social förmåga. 

 

Chung, Carter och Sisco (2012) har studerat naturliga sociala interaktioner för elever med 

funktionsnedsättning och som använder AKK. I studien, Social Interactions of Students with 

Disabilities Who Use Augmentative and Alternative Communication in Inclusive Classrooms, ingår 16 

elever som alla har diagnosen utvecklingsstörning tillsammans med autism. Resultatet av studien visar 

att elever tenderar att ha ett mer socialt samspel med lärare och skolpersonal än med sina 

klasskamrater. Studien visar också att elever istället för att använda AKK ibland använder 

ansiktsuttryck, miner, gester eller läten för att kommunicera. Att tolka ansiktsuttryck och miner kan 

vara näst intill omöjligt för kamrater medan vuxna som arbetar kring eleven har lättare att tolka detta. 

Studien visar också att AKK används i syfte att be om saker istället för att användas för att 

kommunicera med exempelvis kamrater. En konsekvens blir då enligt studien att eleven får färre 

vänner (Chung et al., 2012).   

 

Vidare visar Chung et al. (2012) forskning att elever som använder AKK behöver noga planerade 

aktiviteter som ger möjlighet till kommunikation. De behöver meningsfull interaktion och ges rika 

möjligheter till kommunikation. Eleverna behöver också hjälp att få tillgång till sina 

kommunikationsverktyg exempelvis Blisskarta och Ipad med bilder. Annars finns risk att verktyget 

blir kvar i väskan eller skolbänken och kommer då inte till användning. Det är viktigt att pedagoger 
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och assistenter ställer höga krav på eleven när det gäller att utveckla kommunikation med AKK. 

Tydliga krav och höga förväntningar gynnar elever med behov av AKK. Pedagogen måste även 

uppmuntra kommunikation mellan elev och elev så inte kommunikation bara sker mellan pedagog och 

elev (Chung et al., 2012).   

 

Calculator (2010) har gjort en undersökning om elever med flerfunktionshinder och 

kommunikationssvårigheter,  Augmentative and alternative communication (AAC) and inclusive 

education for students with the most severe disabilities. Syftet med undersökningen är att undersöka 

vilka möjligheter flerfunktionshindrade ges till kommunikation och hur AKK kan främja elevers 

delaktighet och hur man gör skolan/undervisningen tillgänglig. Resultatet visar att elever med en 

välutvecklad förmåga att använda AKK till större del är inkluderade i klassrummet än elever som inte 

använder AKK. 

 

Precis som Chung, et al. (2012) forskning visar Calculators (2010) undersökning att det är viktigt att 

använda AKK i skolarbetet och dessutom göra det dagligen och kontinuerligt. Skolpersonal måste vara 

goda förebilder och använda AKK för att skapa rika möjligheter till kommunikation för eleverna. 

Även när det gäller höga förväntningar och krav visar Calculators (2010) undersökning samma resultat 

som Chung, et al. (2012). Genom att ha höga förväntningar och ställa krav på eleven att utveckla sin 

kommunikativa förmåga har eleven större möjligheter att lyckans. 

 

Ovan  har redovisats att forskning kring AKK och funktionsnedsättning visar att det är av att yttersta 

vikt att ställa höga krav på eleverna när det gäller att använda och utveckla sin kommunikativa 

förmåga. Hattie (2012) har genom 15 års forskning sammanställt 800 metastudier i sin 

forskningsöversikt Visible learning eller som den heter på svenska Synligt lärande  för lärare.  

Forskningsöversikten är en av världens största och 80 miljoner elever är med i studien. Hattie har 

visserligen inte forskat på elever med funktionsnedsättning men hans studie visar tydligt vikten av att 

sätta upp tydliga mål för undervisningen och ställa höga krav på eleverna för bästa möjliga resultat. 

Dessutom visar Hatties metastudie att det är viktigt med formativ bedömning och synliggörandet av  

kunskapskraven för att se vilka förmågor som har utvecklats. Hattie lyfter tre viktiga frågor som bör 

ställas tillsammans eleven:  

 

• Var är vi nu? 

• Vart ska vi? 

• Hur ska vi komma dit? 

 

Genom svaren på frågorna ges eleven möjlighet att förstå syftet med undervisningen vilket ökar 

elevens möjlighet till kunskapsutveckling.  
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Metod 

Val av metod 

För att få svar på vår frågeställning har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder med 

aktionsforskning som ansats. Vi har också valt att föra loggbok, ha reflekterande samtal, observationer 

och samtalsintervjuer. Som analysmetod har vi använt grundad teori med substantiv kodning. 

Aktionsforskning 

Rönnerman (2012) förklarar begreppet aktionsforskning och menar att det innebär att genom en aktion 

- en handling - utveckla en verksamhet. Genom aktionsforskning får man en djupare förståelse och 

mer kunskap om verksamheten. Utifrån den kunskapen kan sedan utveckling av verksamheten ske. 

Det är viktigt att innan en förändring görs i verksamheten ta reda på hur det ser ut och reflektera över 

verksamheten, vilket aktionsforskning ger möjlighet till (Rönnerman, 2012). Enligt skollagen ska 

undervisningen i dagens skola baseras på vetenskaplig grund (SFS2010:800). En aktionsforskning kan 

därför vara ett verktyg för att få djupare kunskap och möjlighet att utveckla verksamheten.  

Loggbok    

Lindgren (2012) skriver om loggboksanteckningar som ett redskap vid en aktionsforskning. Hon kallar 

det eget skrivande.  Forskaren för anteckningar för att kunna följa sin process i aktionen. Därför har 

också vi valt att skriva logg under forskningsarbetet. I loggboken finns process, förändring och 

utveckling att följa. Genom att reflektera över och analysera anteckningar samt gå tillbaka i sina 

funderingar och reflektioner kommer forskaren till självinsikt. Det i sin tur ökar förutsättningarna för 

en bättre utveckling av den egna verksamheten menar Lindgren (2012). Även Tiller (2009) beskriver 

loggboksskrivandet och menar att det går att dela upp skrivandet i kategorier så det blir enklare att 

analysera texten. Kategorier som används i analysen i vår studie är tillgänglighet, lärarens användande 

av AKK, miljö och beteende. 
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Observationer 

Vid observationstillfällena i klassrummet har vi valt att vara observerande deltagare. Vi har även valt 

att observera andra delar av skolorna för att se hur bilder används som AKK i skolans övriga 

utrymmen med tanke på tillgänglighet. Eliasson (2013) beskriver fenomenet observerande deltagare 

som att deltagaren är involverad i verksamheten hen studerar. Vi hade också kunnat valt att vara 

renodlade observatörer. Vi valde dock istället att vara observerande deltagare då man använder 

dokumentation från observationen vid en analys (Eliasson, 2013). Rönnerman (2012) skriver om 

observationer och menar att de ger möjlighet att iaktta och betrakta vad som händer i olika situationer. 

Genom observation kan man exempelvis studera kommunikation eller hur elever använder olika 

sorters material och i vårt fall studera om hur lärares användning av visuella hjälpmedel kan leda till 

att skolan blir mer tillgänglig för elever. Lindgren (2012) menar att det är viktigt att man som 

observatör inte bara observerar utan att man också analyserar materialet. Genom att analysera 

materialet får man en ökad kunskap om verksamheten och hur det påverkar barns lärande, vilket i sin 

tur kan leda till ett ökat lärande för elever. 

 

Lindgren (2012) skriver om observationer som filmas och menar att det ger möjlighet att titta på 

materialet flera gånger till skillnad från att bara föra anteckningar. Observatören kan också spola 

tillbaka och stanna upp vid en analys av det inspelade materialet. Dessutom, menar Lindgren (2012), 

att interaktion mellan de observerade lättare observeras på inspelat material. Vi har valt att filma våra 

observationer. Detta för att tillsammans kunna reflektera och analysera det som spelats in. Genom att 

titta på filminspelningen kan man upptäcka både positiva och negativa situationer som man efter 

analys kan göra om och göra på ett annorlunda sätt.  Även Bjørndal (2005) förordar att observationer 

filmas och lyfter då vikten av att kunna se observationen i långsammare takt för att se sådant som kan 

vara svårt att upptäcka i den verkliga situationen.  

Reflekterande samtal 

Utifrån loggboksanteckningar och observationer har vi, Danielsson och Wiman haft reflekterande 

samtal. Bjørndal (2005) skriver om loggbok och menar att det är ett privat dokument. Dock kan syftet 

med loggboken variera och det finns flera användningsområden. Ett exempel är att använda loggboken 

som diskussionsunderlag vid kollegialt lärande. Genom att en eller flera kollegor tar del av 

anteckningar från loggboken kan man sedan diskutera och utvärdera dess innehåll. Genom att ta del av 

varandras loggböcker har möjlighet getts till att reflektera över varandras erfarenheter kring 

aktionerna.  Ahlberg (2007) lyfter också vikten av att använda reflektioner både inom forskning och 

den egna verksamheten. 
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Intervju och samtal 

För att få pedagogers syn på verksamheten och hur AKK används i undervisningen har vi valt att göra 

samtalsintervjuer. Att använda enbart observation kan leda till att viktig information förbises 

(Bjørndal, 2005). Dessutom ger samtal med pedagogen en bredare bild av verksamheten som ibland 

inte går att se i bara en observation. Samtalsintervju är den mest ostrukturerade formen av intervjuer 

och innefattar inte en intervjuguide. Nackdelen med samtalsintervju är att det är svårt att jämföra data 

från flera intervjuer. Dock är detta inte syftet med intervjun (Bjørndal, 2005). 

Grundad teori 

Vi har valt en forskningsansats utifrån grundad teori med kvalitativa datainsamlingsmetoder. Grundad 

teori innebär att uppsatsen inte bygger på en teori utan istället på insamlat material. Thornberg och 

Forslund Frykedal (2015) skriver att grundad teori kan baseras på sociala händelser som ska 

analyseras. Analysen kan ske kontinuerligt och parallellt med insamling av data, vilket kallas 

teoretiskt urval. Att analysera kontinuerligt leder till nya uppslag och idéer om den fortsatta 

datainsamlingen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).   

 

Som analysmetod har öppen substantiv kodning använts. Substantiv kodning innebär att forskaren 

upptäcker koder i sitt insamlade datamaterial. Koderna ska vara konkreta och inte för långt ifrån det 

insamlade materialet. Öppen kodning innebär att ställa öppna frågor på det man bedömer som viktiga 

delar i sitt insamlade material. Markeringar ska göras i det insamlade materialet för att sedan ge det 

arbetsnamn och det är då en kod har skapats. Därefter ska koderna sorteras, grupperas och jämföras för 

att sedan kategoriseras (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 

Urval och avgränsningar 
Valet av skolor föll sig naturligt då uppgiften var att studera den egna verksamheten. Studien har 

genomförts vid de skolor vi är verksamma. För att få svar frågan hur bildstöd används i 

undervisningen har vi valt att studera flera klassrum på vardera skolan. Skolorna beskrivs nedan. 

Skola 1  

Skola 1 är en kommunal grundskola med integrerade elever. De integrerade eleverna är mottagna i 

grundsärskolan efter utredning men har valt att gå i grundskola. Flera elever på skolan som deltar i 

studien har förutom lindrig utvecklingsstörning även språkstörning. Dessutom har större delen av 



17 
 

eleverna svenska som andraspråk. På skolan undervisas några elever i ämnena svenska och matematik 

i en särskild undervisningsgrupp. 

 

Skolan har en hög andel behöriga lärare, speciallärare och andra resurser. Alla klassrum är utrustade 

med digitala hjälpmedel så som exempelvis Active Board. Skolan är också en en-till-en skola när det 

gäller datorer, vilket innebär att alla elever har en Ipad, Chrome book eller Macbook beroende på 

vilken årskurs eleven går i. Dessutom har alla elever digitala hjälpmedel, exempelvis talsyntes och 

skrivverktyg, installerade på sina datorer. Kommunen har en kommunlicens hos Inläsningstjänst vilket 

innebär att alla elever har tillgång till alla läromedel digitalt. Dessutom har elever med någon form av 

läs och skrivsvårigheter Legimus. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek som 

finns digitalt och innehåller talböcker. På Skola 1 arbetar en specialpedagog som deltar i studien. Hen 

har arbetat som lärare i cirka 20 år och de senaste 8 åren som specialpedagog.  

Skola 2 

Skola 2 är en gymnasiesärskola med kommunal huvudman. Den del av gymnasiesärskolan som vi 

tittar närmare på har nyligen blivit lokalintegrerad i kommunens gymnasieskola. I skrivande stund 

studerar tre elever i den lokalintegrerade gruppen. Förutom de tre eleverna läser ytterligare sex elever 

samma inriktning men i andra lokaler. Skolan är utrustad med Smart-TV, Ipads och andra digitala 

hjälpmedel. Samtliga aktioner genomfördes i ämnesområdet hem- och konsumentkunskap (Skolverket 

2013c). På Skola 2 deltar en specialpedagog. Hen som har arbetat sju år i yrket har tidigare arbetat 

som förskollärare under många år samt även som lärare i liten undervisningsgrupp. Hen har även 

arbetat som personlig assistent i grundskolan. 

 

Enligt Hartman (2004) kan vårt val av deltagare, både elever och pedagoger, anses vara ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Vilket innebär att de är valda för att de fanns i vår närhet, de var tillgängliga och 

fördelen är att det är enkelt. Nackdelen med detta urval är att det finns en risk att urvalet inte blir 

representativt enligt Hartman (2004).  

Genomförande av aktioner  

Aktionsforskningsstudien påbörjades genom att deltagande pedagoger samtalade kring vad begreppet 

aktionsforskning innebär. Diskussioner och frågor som uppstod bearbetades tillsammans utifrån 

Rönnerman (2012). Tillsammans med deltagande pedagoger utformades sedan studiens syfte och 

frågeställningar. Deltagarnas roller och ansvar klargjordes. Dessutom diskuterades etiska 

överväganden och samtyckeskrav. Missivbrev och medgivande delades ut till alla deltagande elever, 

vårdnadshavare och pedagoger (Bilaga 1, 2, 3). För att tydliggöra vad AKK och bildstöd innebär 
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diskuterades Heister Trygg (2012)  och det material om tillgänglighet som getts ut av SPSM (SPSM, 

u.å.). 

 

Fyra aktioner genomfördes tillsammans med pedagoger  på vardera skola under hösten 2015 (Bilaga 4 

och 5). Varje aktion förbereddes noggrant genom att bildstöd valdes utifrån elevens behov och 

förutsättningar. På Skola 1 användes korta meningar och bilder på ikoner och föremål (Bilaga 6). På 

Skola 2 användes fotografiska bilder och ingen text (Bilaga 7). 

 

Loggskrivandet påbörjades redan två veckor före första aktionstillfället. Detta för att även loggföra 

våra tankar när vi läste på och fördjupade våra kunskaper kring aktionsforskning. Frågor som dök upp 

när vi studerade detta skrevs ner i loggen och genom att lämna en bred marginal i kanten kunde vi 

sedan även fylla i svar på våra frågor, ytterligare funderingar och reflektioner som uppkom under 

forskningsprocessen. Efter varje aktion fördes anteckningar i loggbok som sedan användes som 

diskussionsunderlag med kollegor men också med varandra när vi planerade och förberedde 

kommande aktioner samt för att kunna reflektera och analysera tillsammans (Rönnerman, 2012). 

 

Varje aktion filmades och efteråt analyserades dokumentationsmaterialet tillsammans med de 

medverkande pedagogerna på vardera skolan. Därefter visade Danielsson och Wiman varandra 

filminspelningarna för att granska och analysera dem tillsammans, vilket i sin tur skapade ett 

diskussionsunderlag. Utifrån filmmaterialet och diskussionsunderlaget genomförde Danielsson och 

Wiman tillsammans reflekterande samtal. Under pågående arbete har vi vid flera tillfällen också 

observerat hur bilder användes som AKK i klassrum och andra lokaler i de skolor där studierna 

genomfördes.  

 

Bearbetning av empiriskt material  
Efter varje genomförd aktion granskade vi tillsammans varandras filminspelningar och 

diskussionsunderlag från vardera skola. Vi granskade varje filminspelning olika många gånger. Aktion 

1 och aktion 2 granskade vi fem gånger medan aktion 3 och 4 granskades endast tre gånger. I enlighet 

med Thornberg och Forslund Frykedals (2015) beskrivning av grundad teori och substantiv kodning 

skapade vi, medan vi granskade materialet, koder på bland annat händelser, beteenden, ord, 

bemötande, förståelse och kroppsspråk. Till vårt material ställde vi följande utvalda frågor på grundval 

av vad Thornberg och Forslund Frykedal (2015)  anser lämpligt:   
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• Vad är det som händer? 

• Vad säger dessa data om det som undersöks? 

• Vad föreslår data? 

• Vilka antydningar om känslor och mening finns i data? 

• Hur, när och varför sker individers handlingar? (s. 49) 

   

Vi jämförde koderna för att söka samband, mönster och återkommande händelser samt skillnader. Vi 

fann att flera koder liknade varandra och kunde höra ihop. Vi grupperade och konstruerade nya koder 

och på liknande sätt fortsatte bearbetningen. Antalet koder minimerades och till slut utmynnade 

koderna i tre kärnkategorier: 

 

• Bilder i undervisningen 

• Attityder 

• Tillgänglighet 

 

Forskningsetiska aspekter 

I vårt analysarbete, kartläggning och observationer har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) följts. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 

tillämpats. De fyra etiska kraven har beaktats på följande sätt. Informationskravet: Information till de 

önskade deltagarna skickades ut i form av missivbrev, ett till deltagande elever/vårdnadshavare 

(Bilaga 1) och ett till deltagande personal (Bilaga 2). I brevet framkom såväl vad som förväntades av 

dem samt villkoren för deltagande i forskningen. Samtyckeskravet innebär att elever som deltagit i 

undersökningen har fått samtycka i den mån detta gått att genomföra och i vissa fall har samtycke 

också hämtats från vårdnadshavare (Bilaga 3). Uppgifterna om deltagarna i undersökningen har 

behandlats med största försiktighet och inga namn är nämnda vare sig i tal eller i skrift 

(konfidentialitetskravet). Namn på skolor och personer är fingerade. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter om de personer som medverkar i undersökningen enbart används i vårt arbete 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Tillförlitlighet   

Att genomföra en aktionsforskningsstudie har sina fördelar då det gäller att forska i den egna 

verksamheten och för att förändra till det positiva på sin arbetsplats. Det finns dock en risk att en 
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aktionsforskningsstudie inte har så hög reliabilitet. Rönnerman (2012) menar att en aktionsforskning 

därför har begränsad giltighet för annan verksamhet. 		

Detta då all aktionsforskning är olika, och även om forskningen utförs en gång till i samma 

verksamhet och med samma deltagare så blir antagligen utfallet inte detsamma. Aktionsforskning är 

därför aktuellt i de fall verksamheten är i behov av förändring, eftersom den undersöker hur det är 

innan förändringen verkställs, menar Rönnerman (2012). 

 

För att säkerställa studiens tillförlitlighet har vi filmat de observationssituationer  som ingår i de olika 

aktionerna, samtidigt som vi observerat dem. Därigenom har vi kunnat titta på situationerna flera 

gånger för att på så sätt säkerställa tillförlitligheten (Bjørndal, 2005). Av samma anledning har 

intervjusamtalen spelats in. Som ovan redovisats har analysen av materialet skett tillsammans av oss 

intar rollen som forskare. Detta för att säkerställa reliabiliteten. Det är viktigt att ta i beaktande att 

resultatet som visas i studien inte kan bli exakt replikerbart om studien genomförs vid en annan skola 

(Bjørndal, 2005). Vidare menar Bjørndal, att en filminspelning inte är en exakt kopia av verkligheten 

och detta kan också påverka reliabiliteten. Dock kan det finnas en risk att filminspelning påverkar en 

situation negativt. Att filma elever och pedagoger medför vissa svårigheter som också kan påverka 

validiteten. Elever och pedagoger som blir filmade agerar på ett annat sätt än de kanske skulle agerat 

om de inte blivit filmade. Beroende på vem som observerar och filmar kan elever och pedagoger 

reagera på olika sätt. Det kan även vara avgörande för utfallet hur själva utrustningen som spelar in 

observationen är placerad (Bjørndal, 2005). 

Resultat 
Nedan presenteras resultatet av genomförda aktioner och övriga observationer. Resultatet baseras på 

analyser av insamlad data från loggboksanteckningar, observationer, reflekterande samtal och 

samtalsintervjuer. Resultatet presenteras var skola för sig och under de kärnkategorier som 

framkommit i analyser av insamlad data. 

 

•         bilder i skolan 
•              attityder 
•              tillgänglighet 
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Bilder i skolan 

Skola 1 

Under en av samtalsintervjuerna berättade en pedagog att hen inte använde AKK i undervisningen. 

När vi frågade om begreppet bildstöd ändrade hon sig och sa: “Jo, men det använder jag nog kanske”. 

När vi sedan såg oss omkring i klassrummet såg vi att bildstöd användes på många olika sätt. Både 

direkt i undervisningen men också som stöd på väggen och kom ihåg-bilder. Vid observationerna av 

övriga lokaler i skolan användes i nästan alla klassrum på låg- och mellanstadiet, även de där det inte 

fanns  integrerade elever, bildstöd vid dagens schema. Bildstödet visade både ämnet i text och med 

bild. En av pedagogerna hade röd, grön och gul lektion. Som stöd för eleverna satte pedagogen upp en 

cirkel på tavlan med samma färg som lektionen hade. 

 

• Röd lektion - individuellt arbete 
• Grön lektion - grupparbete 
• Gul lektion - enskilt arbete men samarbetet med kompis är tillåtet 
 

Geometriska figurer med korrekta matematiska begrepp användes som bildstöd. Detsamma gällde vid 

inlärning av de svenska och engelska namnen på färger, små kvadrater i olika färger med både det 

engelska och svenska begreppet i kvadraten.  Vid ett observationstillfälle framkom att en av klasserna 

där behov av extra anpassningar fanns användes ett bildstöd för att tydliggöra hur eleverna skulle gå 

på led till matsalen. Alla elevers namn fanns på väggen. Den elev som skulle gå först den dagen stod 

först på listan och så vidare. Pedagogen berättade att detta var ett viktigt stöd för eleverna då de 

agerade mycket lugnare hela förmiddagen om de visste vem som skulle gå först, sist etc. Detta gällde 

alla elever och inte bara de som hade behov av AKK. 

 

Varje dag efter sista lektion hade en stor del av eleverna fritids i samma lokaler som skolan. I varje 

korridor vid elevskåpen fanns tavlor uppsatta med aktiviteter som fritids erbjöd samma dag. Namn på 

pedagog som ansvarade för aktivitet tillsammans med bild satt uppe för varje aktivitet. Dessutom fanns 

bilder för vissa av aktiviteterna. Under samtliga aktionstillfällen samt vid observationer av andra 

klassrum arbetade pedagogerna med bildstöd på Active Board, i olika form beroende på elevernas 

behov och förutsättningar. Exempelvis filmklipp, Powerpoints, flipcharts (arbetsprogram från 

Promenthean på Active Boarden) eller bara bilder för att förtydliga undervisningen. 

Skola 2 

Observationer på Skola 2 visade att eleverna hade bildstöd på individuellt anpassade scheman. 

Bildstöd användes för att tydliggöra för eleven vad som ska hända. Pedagogen berättade i 
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samtalsintervjun att “Eleverna måste få svar på frågorna vad, hur och vart …  med vem?” Bilder som 

stöd användes också i speciella situationer som till exempel när  elever skulle handla. I aktionerna 

kunde eleverna med hjälp av fotografiska bilder (Bilaga 7) självständigt hämta varan från hyllan. Till 

skillnad från om ordet bara stod skrivet i text då eleverna inte kunde läsa. 
Vid observationerna framkom också att en del av eleverna hade en form av fotoalbum som de kunde ta 

fram och peka på bilder när de ville berätta eller visa något. Några av eleverna hade också individuellt 

utformade kommunikationspärmar för att uppmuntra till kommunikation. Ipad med 

kommunikationsappar hade börjat introduceras i undervisningen för att ge möjlighet att utveckla den 

kommunikativa förmågan. Det var framför allt appen Widgit Go som används för dessa aktiviteter. 

Attityder 

Skola 1 

Vid samtal kring bildstöd i skolan framkom pedagogens attityd som en avgörande faktor. “Alltså det 

är svårt att få tiden att räcka till”, svarade pedagogen när frågan om att utveckla bildstödet kom upp. 

Pedagogen var osäker och återkom till tidsaspekten flera gånger. “Jo, men jag kan tycka att det är ju 

bra med bilder och så … men det är svårt … svårt att hinna med … och svårt att veta om det faktiskt 

ger nån effekt”. Vid ett annat tillfälle återkom vi till diskussionen och pedagogen berättade “Ibland är 

man ju rädd att dom andra eleverna ska tycka att nån är konstig. Alltså att den som har bilder hela 

tiden är konstig”. Även tidsaspekten gällande elever som kommunicerar med bilder kom upp under ett 

av intervjusamtalen. Att det tar längre tid än att prata. Detta kunde vara ett dilemma då det var svårt att 

få tiden att räcka till i vanliga fall och om eleverna kommunicerade via exempelvis Bliss kunde det ta 

längre tid än vanligt. 

 

Under ett intervjusamtal framkom också en viss osäkerhet kring användandet av bildstöd. Pedagogen 

berättade att många på skolan, enligt hen, hade för lite kunskap om AKK och bildstöd. De hade inte 

tid att ta del av forskning kring AKK och upplevde heller inte att fortbildning och studiedagar 

fokuserade kring AKK. 

 

Vi observerade att Skola 1 hade fem värdeord. Under ett intervjutillfälle berättade en pedagog att 

värdeorden hade arbetats fram utifrån skolans värdegrundsarbete. Ett av värdeorden var high 

expectations - höga förväntningar. Under samtalsintervjun framkom inte något om vikten av höga 

förväntningar på eleverna. Däremot har det observerats att pedagogen talade om förväntningar med 

elever vid exempelvis formativ bedömning. Vi observerade att skolans värdeord fanns uppsatta i alla 

klassrum. Pedagogen berättade att begreppen bearbetades regelbundet. Förutom tavlor med skolans 

värdeord fanns också Hatties (2012) tre frågor uppsatta i varje klassrum: 
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• Var är vi nu? 

• Vart ska vi? 

• Hur ska vi komma dit? 

 

 

Skola 2 

Vid ett intervjusamtal framkom personalens osäkerhet kring att använda AKK för att vara en förebild 

för eleverna. Pedagogen berättade att personalen kunde känna sig obekväm med att använda AKK. 

Vidare berättade pedagogen under samtalet “Personalen måste få kunskap om hur viktigt det är att 

använda AKK, gå kurser å prata om hur viktigt det är i olika sammanhang.” Vi observerade att det på 

skolan pågick ett arbete för att utveckla personalens kunskap om att använda bilder som AKK för 

elever. En del i detta arbete var att skapa en bildbank på en vägg i ett klassrum. Under ett 

intervjusamtal berättade pedagogen att syftet var att tillgängliggöra bilder för att ge eleverna möjlighet 

till kommunikation. ”Dom elever som inte har en egen kommunikationspärm kan liksom gå att ta en 

bild när dom inte blir förstådd”. Pedagogen berättade också att personalen bör använda AKK själva för 

att vara förebilder. ”Det är liksom inte bara eleverna som ska använda AKK”. De flesta elever 

behövde stöd i att använda AKK menade pedagogen.  Vidare berättade pedagogen om vikten att låta 

eleven prova på olika former av AKK för att sedan kunna se vilken form som passade eleven bäst. 

Pedagogen berättade att hen hade ett ordspråk för att motivera elever och personal till AKK. “Det är 

lättare att någon förstår vad du menar om du visar en bild av en ketchupflaska mot om du tecknar 

ketchup”. 

 

Pedagogen berättade att hen upplevde det tidskrävande att arbeta med AKK: ”självklart går det att 

utveckla hur mycket AKK används här på skolan men mestadels är det tiden som sätter gränsen för 

hur mycket AKK kan utvecklas.” Förutom att det tog tid för både pedagog och elev att lära sig  att 

använda AKK berättade pedagogen  att det också kunde ta lång tid att söka bra bildmaterial. Dessutom 

berättade pedagogen att det ibland förekom tekniska svårigheter med att använda AKK.  Under 

samtalsintervjuerna framkom betydelsen av pedagogens roll och vikten av rätt attityd och kunskap. 

Pedagogen menade att om personal runt elever inte hade kunskap om elevens behov av 

kommunikation och heller inte kunskap om varför AKK var viktigt så blev arbetet kring AKK svårare. 

Då utvecklades inte eleven kommunikativt. Dessutom framkom att pedagogerna för att motivera 

eleverna till kommunikation anpassade undervisningen efter elevernas intressen. Pedagogen gav 

exempel på att de skapade olika aktiviteter och sammanhang där eleverna uppmuntrades till 

kommunikation. 
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Det framkom att personal ibland kunde ha svårt att anpassa undervisningen efter elevens intresse och 

då uppstod en del konflikter. ”I arbetet med eleverna är det viktigt att vara flexibel” sa pedagogen 

eftersom det ofta kan handla om elevens dagsform när det gäller att få en elev intresserad av 

skolarbetet. 

 

Vid observationer av skolans lokaler noterades att även Skola 2 hade värdeord. Tavlor, med en bild av 

ett pussel där värdeorden fanns tryckta, hängde på väggarna på flera ställen i skola 2. Personalen 

berättade att de hade arbetat fram orden i ett värdegrundsarbete som pågick kontinuerligt.  Orden 

diskuterades regelbundet med eleverna. Ett av orden var utmaningar. Det var ett ord som pedagogen 

lyfte under en av samtalsintervjuerna. Pedagogen menade att det var viktigt att ge eleverna utmaningar 

så de utvecklades i sin kommunikation. Hen sa: “Om eleverna inte ges utmaningar blir det lätt att de 

står stilla och stampar på samma ställe. De utvecklas inte vidare i sin kommunikation.”   Pedagogen 

påminde mig  om ett tidigare samtal vi haft  om Vygotskij (2001) och den närmaste utvecklingszonen, 

dvs att vi pedagoger ska utmana eleverna i deras närmaste zon för att de ska utvecklas. 

Tillgänglighet 

Skola 1 

Resultatet av aktionsforskningen på Skola 1 visade att pedagogens ökade användande av bilder 

framför allt ledde till att pedagogen reflekterade över sin undervisning. Aktionen synliggjorde att 

undervisningen inte var så anpassad för eleven som pedagogen tidigare bedömt. Bildstödet bestod av 

ett arbetsblad med korta instruktioner som förstärktes med bilder (Bilaga 6). Eleven förstod inte 

bildstödet som användes i aktionen. Hen saknade förståelse för att kunna använda bildstödet som 

pedagogen förberett och frågade vad som menades med mail, namnge och vilken text det handlade 

om. Under en av samtalsintervjuerna framkom att pedagogen först då förstod vad diagnosen 

språkstörning innebar och hur omfattande funktionsnedsättningen var för eleven.  Pedagogen berättade 

att hen såg aktionstillfället som en ”praktisk kartläggning” av eleven. Pedagogen berättade också att 

det var svårt att veta om elevens svårigheter berodde på lindrig utvecklingsstörning, språkstörning 

eller om det rent av var brister i språkförståelsen på grund av att svenska är hens andraspråk.  

 

Studien visade att eleven förutom att sakna förförståelse också behövde träna på att använda bildstöd. 

Andra gången bildstöd användes förstod hen hur det skulle användas. Eleven kunde använda 

arbetsbladet som stöd för vad hen skulle göra hela lektionen. 

 

På Skola 1 pågick under aktionsforskningen ett tillgänglighetsarbete. En gång per vecka arbetade 

personalen med tillgänglighetsfrågor. Utifrån samtalsintervjuer framkom att det reflekterades kring 
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den visuella miljön. Hur skolan kunde göras tillgänglig för alla elever, och då var bildstöd en viktig 

aspekt. Pedagogen berättade om hur de saknade verktyg för att anpassa undervisningen så att den blev 

tillgänglig. Hen gav exempel som abstrakta begrepp inom SO-ämnet vilka elever upplevde som svåra 

att förstå. 

 

Utifrån resultatet av aktionsforskningen framkom att bildstöd kunde göra undervisningen mer 

tillgänglig på Skola 1. Syftet med en av aktionerna var att genom bildstöd få eleven att kunna använda 

Google som kommunikationsverktyg. Uppgiften var att lära sig använda mail och Google Drive, både 

i skolan, vid läxläsning och på fritiden. Genom att använda bildstöd blev undervisningen tillgänglig 

för eleven. 

 

Under en samtalsintervju berättade pedagogen att alla klassrum i grunden var möblerade på samma 

sätt. ”Men vissa lärare har ju möblerat om, färgsatt och strukturerat klassrummet på olika sätt. Jag 

tycker att vissa klassrum ger ett rörigt och ostrukturerat intryck”.  Pedagogen berättade om ett försök 

till att göra undervisningen tillgänglig då exempelvis whiteboardtavlan strukturerats upp genom att 

delas in i olika zoner. Varje zon hade ett speciellt användningsområde och eleven skulle då ges 

möjlighet att veta vad som ska stå i varje zon. Systemet skulle användas i alla klassrum. I zonerna 

fanns dagens schema i skrift och bildform, lektions syfte och mål samt en skrivyta. 

Skola 2    

I studiens resultat på Skola 2 framkom att undervisningen blev mer tillgänglig för elever när bilder 

användes som bildstöd. Som tidigare redovisats kunde deltagande elever ej läsa. Försök till att få 

elever delaktig i val av mat som skulle lagas hade länge varit ett moment som inte fungerat. Under 

studien infördes bilder i undervisningen av ämnesområdet hem och konsumentkunskap. Eleverna gavs 

möjlighet att peka på den maträtt de ville laga till lunch. Efter att pedagogen sett att det fungerade med 

bildstöd införde man att om en elev pekade på korv så skulle korv lagas även om det blev samma 

maträtt flera veckor i rad. 

 

Studien visade också att bildstöd gjorde undervisningen mer tillgänglig då de gavs möjlighet att delta i 

exempelvis matvaruinköp. Pedagogen berättade att personalen tidigare läste inköpslistan för eleverna. 

När inköpslistan gjordes i bildform (Bilaga 4) kunde eleverna till stor del handla sina varor själv. Att 

eleverna fick vara med och bestämma, och på så sätt vara delaktiga i sin egen vardag, ledde till att 

eleverna var glada och positiva på ett sätt som pedagogerna inte tidigare upplevt. Vid det första av 

intervjusamtalen sa pedagogen: “Genom att ge elever tillgång till AKK å chans att utveckla den efter 

sin egen förmåga ger vi eleverna större ordförråd. Då kan de bli självständigare, vilket gör skolan och 

samhället mer tillgängligt”. 
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Pedagogen som deltog i studien berättade under ett intervjusamtal om elevernas kommunikation. På 

skolan arbetade man med att uppmuntra elevers kommunikation sinsemellan. Pedagogen såg ofta 

tendenser till att elevers kommunikation skedde framför allt med personal. Pedagogen berättade att det 

kan bero på att eleverna har diagnoser som gör att de har sociala svårigheter och då tyr de sig lättare 

till personal. Vidare berättade pedagogen om elever som bara kommunicerade med personalen för att 

de inte var vana vid att kommunicera med kamrater. Pedagogen på skola 2 beskrev under 

samtalsintervjun att personalen på skolan arbetade aktivt och kontinuerligt för att främja socialt 

samspel mellan elev och elev. Eleverna hade tidigare inte erbjudits möjlighet att lära sig 

klasskamraters AKK. 

Diskussion och slutsats 

Metoddiskussion 

När man gör observationer är det, enligt Bjørndal (2005), viktigt att tänka på att närvaro av en 

observatör kan ha inverkan på elevers beteende. På Skola 1 påverkades elevers beteende märkbart. Om 

det berodde på att en observatör var med eller om det istället kunde bero på att det var två pedagoger, 

vilket det inte brukar vara, är svårt att avgöra. Vi tolkar det som om hen inte visste vad som 

förväntades av eleven. På Skola 2 skedde observation utan att eleven visade någon som helst 

påverkan. Att observera, filma och fotografera hör till vardagen på Skola 2 och därför är eleven van 

vid situationen. 

 

Under studiens gång var elever sjuka vilket innebar att inplanerade fick skjutas fram. Detta har gjort 

att aktionerna på de bägge skolorna inte har kunnat ske samtidigt och i den turordning som var 

planerat. Därför kunde inte reflektionstillfällena ske på önskvärt sätt. Konsekvensen av detta blev att 

aktion 1 och 2 genomfördes på Skola 2 innan aktion 1 på Skola 1. Det kollegiala lärandet och utbytet 

av erfarenheter mellan oss som antagit rollen som forskare blev därför inte lika omfattande som 

ursprungligen var planerat.   

 

Då vi genomfört en aktionsforskning i vår egen verksamhet ställer vi oss frågande till hur detta har 

påverkat våra kollegor och vårt resultat. Att observera och ha samtalsintervju med en kollega kan 

ibland vara svårt. Det finns risk att kollegan svarar utifrån vad hen förväntas svara och detsamma 

gäller beteendet. Det finns också risk att vi som i den här studien antagit rollen som forskare inte heller 

ställer korrekta frågor då man ibland tror att man vet svaret (Bjørndal, 2005). Dock försökte vi komma 
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runt det problemet genom att reflektera över inspelat material tillsammans och även ta del av 

varandras loggboksanteckningar. 

Resultatdiskussion 

De två skolor som deltar i studien kan vid en första anblick synas bedriva helt olika verksamheter. En 

grundskola och en gymnasiesärskola med elever från individuella programmet. Skolformer med helt 

olika läroplaner och elever med olika förutsättningar och behov. Resultatet av studien visar dock att 

pedagoger på bägge skolorna har många beröringspunkter. Bägge skolorna arbetar strukturerat, 

flexibelt och anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Men framför allt 

arbetar de för att göra skolan tillgänglig för alla elever oavsett tillkortakommande, 

funktionsnedsättning, ras, etnicitet och kön. Skolorna strävar efter att följa Barnkonventionen 

(Unescorådet, 2006) och utformar sin undervisning så att alla elevers unika egenskaper ska kunna 

tillvaratas. 

Kan skolan göras mer tillgänglig genom användning av  bilder som AKK? 

Resultatet av studien visar att skolan kan göras tillgänglig genom bildstöd. Att använda röd, grön och 

gul lektion, färgkodade matematiska begrepp samt bildstöd för att göra eleverna mer delaktiga i sina 

val av maträtter vid tillagning och vid handling, är alla exempel på att tillgängliggöra skolan för alla 

elever. Vilket vi redovisade tidigare i det här arbetet menar Specialpedagogiska skolmyndigheten att 

”tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga” 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.).  Analysen av det insamlade datamaterialet visar dock att 

pedagogen på Skola 1 använde viss AKK.  

 

Efter att vi genomfört studien drar vi därför slutsaten att pedagogen på Skola 1 hade kunskap om 

AKK, då vi anser att hens bildstöd var väl genomtänkt och välarbetat och sannolikt inte en slump. 

 

Det vi ser under våra observationer, förutom att bägge skolor arbetar med bildstöd, är att också hela 

undervisningstillfället är strukturerat och noggrant planerat. Det finns bildstöd till schema för att visa 

vilka lektioner som pågår men bilder används också för att förbereda eleverna för vad som ska hända 

under dagen. Alla lektioner på Skola 1 bör utgå från Hatties tre viktiga frågor som finns uppsatta på 

väggen. Bägge skolor visar att de ställer höga krav och har förväntningar på eleverna genom att de har 

sina värdeord uppsatta på väggarna i form av tavlor med ordbilder och pussel. Att ha värdeord med 

begrepp som Höga förväntningar, uppsatta på väggen uppfattar vi som ett bildstöd för eleverna. Att 

varje lektion bör utgå från Hatties (2012) tre frågor anser vi är att tydliggöra och ha en strukturerad 

undervisning, precis som Aspeflo (2015) och Granlund (2014) förespråkar, för att få en tillgängling 

skola för alla.  
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Genom att ge elever möjlighet till kommunikation kan skolan göras tillgänglig. Kent-Walsh och 

Lights (2003) studie visar att elever med kommunikativa svårigheter ska ges rika möjligheter till 

kommunikation sinsemellan. I vår studie framkom att arbete med språkutvecklande aktiviteter bör ske 

kontinuerligt och varje dag. Detta ligger i linje med vad (Chung, et al och Calculator, 2010) visar i 

sina studier. Såsom tidigare redovisats arbetar båda skolorna med att eleverna ges tillfälle till att 

utveckla kommunikation. Dessutom lyfter pedagoger på bägge skolorna vikten av att utveckla 

elevernas kommunikation sinsemellan. Om placering av elever i särskild undervisningsgrupp sker, 

såsom i Skola 1, är det viktigt att ge eleverna rika möjligheter till kommunikation. Vi kan till fullo 

hålla med om att vissa elever har ett behov av en särskild undervisningsgrupp för att må bra och 

fungera i skolan, precis som Salamanca (Unescorådet, 2006) deklarerar. Dock är det enligt vår åsikt 

viktigt att utvärdera och följa upp hur arbetet fortgår i den särskilda undervisningsgruppen. Då skolan 

ska göras tillgänglig för alla, anser vi att även elever som idag anses behöva undervisas i särskilda 

undervisningsgrupper måste få en skola som är tillgänglig för deras behov. Det långsiktiga målet 

måste vara att särskilda undervisningsgrupper inte ska behövas då skolan istället ska vara tillgänglig 

för alla. 

Vilken inställning har pedagoger till att arbeta med AKK?   

Kent-Walsh och Light (2003), Sundqvist (2010), Chung et al. (2012) och Calculator (2010) har alla i 

sina studier betonat vikten av att personal som arbetar med elever med behov av AKK har kunskap om 

varför alternativ och kompletterande kommunikation är viktigt. Även pedagogen på Skola 2 

framhåller vikten av kunskap om AKK hos personalen. Chung et al. (2012) skriver om risken med att 

personal inte förstår vikten av att använda AKK, och att de heller inte ställer krav på att eleven ska 

utveckla sin kommunikativa förmåga utan istället nöjer sig med att eleven använder blinkningar, 

gester och miner. På Skola 1 framkommer inga diskussioner om vikten av AKK. Vad detta beror på är 

svårt att veta, men vi ställer oss frågan om det beror på att Skola 1 är en grundskola och att personal på 

skolan inte är lika van vid att arbeta med AKK som personal på en gymnasiesärskola.  
 

Vår studie visar också att pedagoger på bägge skolor anger tidsaspekten som ett hinder för att använda 

AKK. De menar att de inte får tiden att räcka till att utveckla AKK och att det tar längre tid om de ska 

använda AKK och den tiden finns inte alltid. Sundqvist (2010) och Kent-Walsh och Lights-studie 

(2003)  visar också att personal upplever tiden som ett hinder. Under vår studie framkommer inte från 

någon av pedagogerna att AKK är en anpassning för att elever ska nå kunskapskraven. De är i alla fall 

inget de säger till oss. Vi kan utifrån egna erfarenheter hålla med om att AKK kan vara tidskrävande 

och att leta, producera och använda bildstöd tar tid. I vår studie ser vi att AKK och bildstöd sannolikt 

kan leda till att skolan blir mer tillgänglig för elever, vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler elever 
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når skolans kunskapskrav. Om AKK görs tillgängligt för alla elever i en klass där någon eller några 

har behov av AKK skapas möjligheter för eleverna i klassen att sinsemellan kommunicera via AKK.  

Därför drar vi slutsatsen att det kan vara en fördel att se bortom tidsaspekten och istället fokusera på 

vinningen med AKK. 

Slutsats   

Vi inledde vår diskussion med att synliggöra de bägge skolornas likheter. Att det skulle vara sådan 

likhet mellan två skilda verksamheter hade vi inte förväntat oss. Om det nu är så att skolor i dag 

arbetar på liknande sätt trots att en är grundskola och en annan är gymnasiesärskola, skulle då inte alla 

elever kunna gå i samma skolform inom grundskola respektive gymnasium? Diskussionen kring en 

skola för alla har pågått under en längre tid och det finns många som förespråkar fenomenet men det 

finns lika många motståndare. Att arbeta för att en skola ska vara tillgänglig för alla är att arbeta mot 

en skola för alla. Utifrån vår studies resultat där vi kan se att bildstöd i undervisningen kan göra skolan 

mer tillgänglig drar vi slutsatsen att AKK behövs för att det ska kunna bli en skola för alla. Hur man 

skapar en skola för alla lämnar vi till vidare forskning. 

 

Avslutningsvis vill vi som slutsats i vår aktionsforskning lyfta vikten av kunskap kring AKK. Genom 

att ha kunskap kan undervisningen effektiviseras. Pedagogerna vittnade om tidsbristen därför vill vi 

påstå att resurser måste prioriteras för att skapa tid för pedagogerna att kunna arbeta med AKK. 

Utbildning kring AKK måste också få sin del av ökade resurser. Varje skola bör ha tillgång till 

personal med specialkunskap om AKK som de sedan kan sprida vidare till pedagoger på skolan. 

 

I vår kommande yrkesprofession kommer vi att ta med oss studiens resultat men också det vi 

lärde oss under arbetets gång. Att tiden kan spela en avgörande roll och påverka hur 

pedagoger ser på AKK och i vilken utsträckning de använder AKK. Vi kommer också att ta 

med oss att bilder i undervisningen kan göra skillnad. Genom studien fick vi kunskap om att 

bilder som AKK verkligen har betydelse för elevers kommunikation. Små saker kan göra stor 

skillnad. 
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Bilaga 1 

 
Missivbrev till elev/vårdnadshavare 
      

 

 

Hej! 

Som ni vet läser jag till speciallärare och nu börjar det bli dags att skriva examensarbetet. Jag 
skriver examensarbetet tillsammans med en kurskamrat och 
vi har valt att göra en aktionsforskning som innebär att forska på den egna verksamheten för 
att utveckla den. Kommunikation är en mänsklig rättighet och därför har vi valt att  
fördjupa oss inom området alternativ kompletterande kommunikation, AKK.  Syftet med vårt 
arbete är att utforska hur två skolor idag arbetar med visuellt i undervisningen för att göra 
skolan tillgänglig för alla.  
 
Vi kommer att observera, filma och dokumentera för att ha som stöd när vi sedan analyserar. 
Materialet kommer endast att användas i studiesyfte. 
 
Eleverna kommer att vara anonyma och deltagandet i studien är frivilligt. 
Medverkan kan avbrytas utan att ange närmare skäl.  

Vi svarar gärna på frågor om undersökningen om du har några funderingar, antingen via mail  
eller telefon. 

Tack på förhand!  

 
Hälsningar  

Malin Danielsson    Anna Wiman  

XXX/XX XX XXX    XXX/XX XX XXX
      

malin.d@xxxxxx.se    am.wiman@ xxxxxx.se 



 
 

Bilaga 2 
 
Missivbrev till kollegor 
     

 

 

 

Hej kollegor!  

Som ni vet läser jag till speciallärare och nu börjar det bli dags att skriva examensarbetet. Jag 
skriver examensarbetet tillsammans med en kurskamrat och 
vi har valt att göra en aktionsforskning som innebär att forska på den egna verksamheten för 
att utveckla den. Kommunikation är en mänsklig rättighet och därför har vi valt att  
fördjupa oss inom området alternativ kompletterande kommunikation, AKK.  Syftet med vårt 
arbete är att utforska hur två skolor idag arbetar med visuellt i undervisningen för att göra 
skolan tillgänglig för alla.  
 
Vi kommer att observera, filma och dokumentera för att ha som stöd när vi sedan analyserar. 
Materialet kommer endast att användas i studiesyfte. 
 
Eleverna kommer att vara anonyma och deltagandet i studien är frivilligt. 
Medverkan kan avbrytas utan att ange närmare skäl.  

Vi svarar gärna på frågor om undersökningen om du har några funderingar, antingen via mail  
eller telefon. 

Tack på förhand!  

 

Malin Danielsson Anna Wiman  

XXX/XX XX XXX XXX/XX XX XXX
  

malin.d@xxxxxx.se am.wiman@ xxxxxx.se 
 



 
 

Bilaga 3  

Missivbrev/medgivande 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medgivandeblankett   

o  Mitt barn får medverka i denna studie.  

 
o  Mitt barn får inte medverka i denna studie. 

 
Om ni är två vårdnadshavare skall båda skriva under.  

 
Vårdnadshavare 1:          Vårdnadshavare 2:  

 
ort och datum……………………………….. ort och datum…………………………….........  

 
underskrift…………………………………... underskrift…………………………………….. 

 

Tack på förhand!  

Anna och Malin 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Aktioner Skola 1 
 
Aktion1  

• Inför aktionen förbereddes ett arbetsblad. Bildstödet ska ges i form av ett arbetsblad i 
matematik. Eleven behöver tydlig struktur i sin undervisning. Hen har svårt att ta 
muntliga instruktioner och framför allt i flera led. Dessutom har hen dåligt 
korttidsminne. Därför tilldelades eleven ett arbetsblad där det stod i punktform vilken 
bok, sida och uppgift hen skulle arbeta med. Efter varje genomförd arbetsuppgift 
skulle eleven kryssa i en ruta för att markera att hen gjort klart. Det var första gången 
eleven fick ett arbetsblad.  

• Arbetsbladet delades ut och sedan genomfördes en helklassgenomgång om lektionens 
innehåll. 

 
Aktion 2  

• Samma som ovan dock enskild genomgång efter helklassgenomgång. 
 
Aktion 3  

• Lektion i svenska. Eleven skulle tilldelas en läxa som varje vecka delas ut. Eleven har 
svårigheter att få med läxan tillbaka till skolan och har därför inte kunnat lämna in den 
tidigare veckor. Läxan är gjord men eleven tappar bort den på väg till skolan. I den här 
läxan ingick en instruktion (bildstöd) där eleven skulle dela läxan på google drive 
istället för att lämna in den i pappersform. Instruktionen förtydligades genom bilder 
från “skärmdumpar” på google drive och minimalt med text.  

 
Aktion 4  

• Eleverna i klassen tränar sitt minne genom minnesträningsprogrammet Cogmed. 
Eleven har tidigare lektioner haft svårt att komma igång och därför har nu ett bildstöd 
utarbetats. Eleven vet att när hen kommer in i klassrummet finns bildstödet på hens 
bänk. Detta är tredje gången som eleven får bildstöd.  

 

 



 
 

Bilaga 5  

Aktioner skola 2 
 
Aktion 1  
Eleven ska tillsammans med pedagogen med hjälp av visuellt stöd i form av fotografiska 
inplastade bilder gå och handla i en mataffär. Ett plastat A4 (Bilaga 7) som har rutor upptill 
och bild på en kundvagn nertill används. Det sitter kardborrband både på A4 pappret och på 
bilderna som visar vad som ska handlas. Bilderna sätts först upptill i rutorna så eleven ska 
veta vad som ska handlas. När eleven letat reda på rätt sak så läggs varan i kundvagnen och 
själva bilden flyttas till kundvagnen på pappret. 
 

Aktion 2  
Eleven ska med hjälp av bilder på olika matvaror i en pärm få välja vad hen vill tillaga till 
lunch inom ämnen hem och konsumentkunskap. 
 

Aktion 3  
Samma grund som aktion 1 men här handlade eleven fler varor. 
 

Aktion 4  
Samma grund som aktion 3 men här har ytterligare bilder tillförts pärmen. 

 
 
 



 
 

Bilaga 6 

Google 
 

1.       Logga in på dina mail. 
 
 

2. Klicka på         och välj   
 
 

3.   på vänster sida 
 
 

4. välj  
 
 

5. Namnge dokumentet: Ditt namn och  
veckans ord. 
  

 

6. Skriv texten om den elaka gumman. 
 
 

7.  Dela dokumentet med mig!          



 
 

Bilaga 7 

Kundvagnsbild med varor 
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