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Sammanfattning 

Den vanligaste undervisningssituationen inom grundsärskolan har enligt forskningsöversikter varit en-

till-en situationer. Detta har även gällt inom ämnet kommunikation som förutsätter samspel. Utifrån 

det aktuella forskningsläget inom TAKK (tecken som alternativt kompletterande kommunikation) 

framkommer att elever oftast kommunicerar med vuxna då de saknar tecken/metoder för att 

kommunicera med jämnåriga. Utifrån detta väcktes ett intresse att undersöka om ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande kan påverka utveckling av elevernas kommunikation med TAKK. Studiens syfte 

är att undersöka om elever med utvecklingsstörning kan gynnas av att undervisas i TAKK i samspel 

med andra i en kontext där teckenförståelsen är en förutsättning för delaktighet. Studiens metodansats 

var aktionsforskning och inspelade reflekterande fokusgruppssamtal och film användes 

dokumentation.  

 

Studiens resultat visar att samspel ökar arbetsglädje, möjlighet till kommunikation och TAKK-

kunskap hos både elever och pedagoger. Resultaten visar en tydlig förändring av inställningen till 

elevers utvecklingsmöjligheter, lärande i samspel och TAKK som medierande kommunikation. Hos 

eleverna noterades en ökad kunskap om TAKK, delaktighet och kommunikationsmöjligheter.  

 

Det konstateras att AKK-metoder i grupp ökar möjligheten till kommunikation och är en 

framgångsfaktor för att utveckla en inkluderande undervisning. Lärande i samspel kombinerat med 

videodokumentation ger pedagoger möjlighet att bedöma elevernas utveckling och identifiera den 

närmaste utvecklingszonen vilket blir ett underlag för planering av en utmanad undervisning.  I 

framtida studier skulle det vara av intresse att göra om liknande undersökningar som i denna studie 

men under längre tid, andra metoder och med mer snarlika grupper.  

 

Nyckelord  

AKK, TAKK, Grundsärskolan, Utvecklingsstörning, Sociokulturell teori, Aktionsforskning,  

 

AAC, Developmental disabilities, Sociocultural theory, Action Research,  
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Inledning 

År 1994 undertecknade Sverige Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Deklarationen 

framhåller att alla elever i behov av särskilt stöd ska ges förutsättningar att undervisas tillsammans 

med andra och i den klass de tillhör. Detta framkommer också i Läroplanen för grundsärskolan 

(Skolverket, 2011). I denna läroplan går att utläsa en sociokulturell syn på undervisningen och att 

lärande sker i samspel med andra. Berthén (2007) och Östlund (2012) beskriver i sin forskning att 

undervisningen i grundsärskolan fortfarande till största del bedrivs genom en-till-en undervisning. De 

båda forskarna påtalar att denna form av undervisning inte är optimal för elevernas utveckling, utan att 

en stor del av den går förlorad när eleverna inte får möjlighet att kommunicera med varandra eller 

undervisas i grupp. 

 

En stor utmaning för pedagoger inom grundsärskolan är att ge eleverna möjligheter att kunna 

kommunicera utifrån elevernas egen utvecklingsnivå. Detta ställer krav på att pedagogerna är insatta i 

olika alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK-metoder) och att pedagogerna 

kan anpassa metoderna utefter eleverna (Light & McNaughton, 2012). Genom att ge eleverna tillgång 

till samt möjlighet att lära sig olika AKK-metoder, kan kunskapsutvecklingen gynnas. Genom att ge 

olika möjligheter för kommunikation säkerställs också att elevernas olika förutsättningar tas tillvara i 

undervisningen. Eleverna får möjlighet att kommunicera med kamrater och inte enbart vuxna. 

Pedagogerna behöver också ha en positiv inställning till att utveckla och få kunskap om AKK-metoder 

och kollegialt arbeta för att ge eleverna kommunikativa uttryckssätt i sin undervisning (Baker, 

Beliveau, Cook, Jung & Torrison, 2007). 

 

Föreliggande arbete skall ses som en aktionsforskningsstudie som belyser undervisningens utformning 

samtidigt som viss betoning ligger på att förändra undervisningen i syfte att minska ”en - till – en” 

undervisning och istället öka undervisningen i grupp. Studien har en sociokulturell ansats vilket enligt 

Vygotskij (2001) innebär att lärande sker i samspel med andra. Genom undervisning i grupp kan 

elevernas olika förmågor bli ett ytterligare stöd för att gemensamt utveckla sin kommunikation 
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Begreppsförklaring 

Pedagoger:  
I studien har de lärare som intagit forskarrollen valt att benämna deltagarna som pedagoger. Detta då 

olika yrkesgrupper deltagit i studien och pedagoger kan användas som paraplybegrepp för de olika 

yrkeskategorierna.   

AKK: Alternativ Kompletterande Kommunikation 
Alternativt Kompletterande Kommunikation (AKK), används som ett begrepp över hela världen. På 

engelska AAC, Augmentative and Alternative Communication. AKK beskrivs som den 

kommunikation som sker i samspel mellan människor och som har vissa särskilda former eller vägar 

(Heister Trygg, 2008). AKK kan enligt Heister Trygg (2008) beskrivas som två olika spår av 

kommunikation. Det första spåret redogör för kropps- och sinnesnära och manuella AKK-former. 

Kommunikationen utförs med den egna kroppen som stöd. Det kan handla om att använda kroppen 

genom mimik, gester och ljud på en icke språklig nivå. Dit räknas även naturliga reaktioner såsom 

känslouttryck. Det andra spåret i AKK bygger på kommunikationsformer som är synliga och konkreta. 

Det kan vara bilder, dataprogram, dataapplikationer ”appar”, symboler m.m. 

TAKK: Tecken som Alternativ Kompletterande 

Kommunikation 
Tecken som Alternativt Kompletterande Kommunikation, hör till det första spåret i AKK (Heister 

Trygg, 2008). Det är en kommunikationsform på språklig nivå som kan användas med den egna 

kroppen som verktyg. Tecken bygger på talat språk samt signaler. Tecken till talet kan vara ett stöd för 

kommunikation och tecknen är stödsignaler. En signal i sig är en fysisk företeelse och står för ett 

abstrakt begrepp. TAKK används som förstärkning till det talade språket, de betydelsebärande orden 

förstärks med tecken. Det är en förutsättning att omgivningen till individer som är i behov av TAKK 

verkligen kan tecken, eftersom det är en modell som visar hur man kan bli förstådd utöver de naturliga 

AKK- vägar som individen använder och ett enklare sätt än de talande orden (Heister Trygg, 2010). 

Utvecklingsstörning 
I Allmänna Råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan beskrivs hur 

utvecklingsstörning definieras. Utvecklingsstörning är en nedsättning i intelligensförmågan som är 

konstaterad innan personen fyller 18 år samt en nedsättning i beteende eller i adaptiv förmåga 

(Skolverket, 2013). Med lindrig utvecklingsstörning kan individen gå utanför sin egen verklighet men 

har svårigheter att förstå konkreta begrepp. Med en måttlig utvecklingsstörning kan individen förstå 

talat språk, men kan behöva bildstöd eller annan AKK (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Förståelsen är 

begränsad till den egna upplevda verkligheten, Med grav utvecklingsstörning upplever individen 

verkligheten här och nu och kommunicerar mest med gester och kroppsspråk (American Psychiatric 

Association. DSM-5 Task Force, 2013; Mineur, Bergh & Tiderman, 2009). 
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Elever i grundsärskolan 
Elevkategorin i grundsärskolan är elever som inte bedöms kunna uppnå målen i grundskolan på grund 

av en utvecklingsstörning. För att ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska bli aktuellt ska en 

omfattande utredning genomföras, enligt skollagen innehåller den “psykologisk, medicinsk, 

pedagogisk och social bedömning” (Skollagen, 2011., s. 26). I grundsärskolan ska eleverna ges en 

fullvärdig utbildning som är anpassad efter elevens förutsättningar (a.a.). Träningskolan är en 

inriktning i grundsärskolan som är avsedd för elever som inte antas ha förmågan att tillgodogöra sig 

hela eller delar av utbildningen i ämnen och läser istället mot ämnesområden (Skollagen, 2011). 

Begrepp som används i texten 
I denna text kommer begreppet grundsärskolan med inriktning ämnesområden användas istället för 

träningsskolan. Författarna kommer att benämnas som lärare som intagit en forskarroll. Studie I är 

utförd i grundsärskolan inriktning ämnesområden. Studie II är utförd i grundsärskolan inriktning 

ämnen. 
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Bakgrund 

Styrdokument och internationella deklarationer 

Läroplan för grundsärskolan 

Läraren ska förutom att arbeta för att alla elever ska nå kunskapsmålen, även enligt Läroplan för 

grundsärskolan, ge eleven utrymme och möjlighet att skapa och utveckla förmågor att till sig ett 

uttrycksmedel (Skolverket, 2011). Eleven ska av läraren få “stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (a.a., s. 16). På samma sätt menar Heister Trygg (2008) att eleven ska få 

möjlighet att utveckla den kommunikation som passar/utvecklar elevens förmågor. 

 

Grundsärskolan har två inriktningar, en mot ämnen och en mot ämnesområden. Båda skolformerna 

stöder arbetet med elevens språk och kommunikationsutveckling, för att eleven ska få en meningsfull 

och utvecklande skolgång (Skolverket, 2011). Inriktningen mot ämnen undervisar i kurserna svenska 

och svenska som andraspråk och syftar till att eleven ska utvecklas i tal, skrift såväl som andra 

kommunikationsformer. Undervisningen ska även utveckla eleven inom “Kommunikations- och 

samtalsregler såsom turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik” (a.a., s. 112) och där ingår AKK 

och blir en naturlig del av undervisningen (Heister Trygg, 2008). 

 

Även grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden lägger ett betydande fokus på att utveckla 

och fördjupa elevernas förmåga att använda och ta till sig kommunikation i undervisningen 

(Skolverket, 2011). Inom ämnesområden ska eleverna stimuleras att ta emot och tolka 

kommunikation, med argumenten att kommunikation och samspel med andra är utvecklande för 

människan. AKK har även här en framträdande roll då Skolverket (2011) uttrycker att kroppsspråk 

samt tecken eller tal, ska användas i undervisningen med avsikt att förtydliga förmågan att uttrycka vår 

vilja och avsikt på olika sätt, i olika situationer. I likhet med det Heister Trygg, (2008) förmedlar om 

vikten av att ge alla elever ett kommunikationsverktyg stämmer Skolverket (2011) in genom att 

uttrycka att genom ”kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i 

vardagen och i samhället” (s. 147). 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen är en deklaration vars syfte är att påverka olika länders regeringar för att 

säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får en undervisning anpassad efter deras behov. I 

deklarationen rekommenderas att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till en pedagogik där 

eleven står i centrum och lärmiljön ska anpassas efter deras behov i ordinarie skolform. Deklarationen 

förordar en pedagogik som sätter eleven i centrum vilket ger ringar på vattnet och kommer att 

avspeglas i resten av samhället. Skolor som värderar alla människors lika värde bidrar till att utbilda 

blivande vuxna som respekterar alla medborgare (Svenska Unescorådet, 2006). 

Sociokulturellt perspektiv 
Grundtanken, ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande, är att lärande sker mellan individer och inte 

bara något som äger rum inuti individen (Vygotskij, 2001; Vygotskij, 1995). Genom att lyfta olika 

perspektiv i klassrummet tillsammans med andra individer utvecklas kunskap för att kunna hantera 

olika situationer och i samspel med andra hitta gemensamma plattformar att stå på. En utgångspunkt 

för en sociokulturell ansats är att se och uppfatta världen som en produkt av mänsklig interaktion och 
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mänsklig verksamhet (Säljö, 2011). Begreppet mediering förklarar samverkan mellan människor och 

de kulturella redskap som människor använder för att förstå och agera i omvärlden (Vygotskij, 2001). 

Smidt (2010) beskriver att ”olika sätt att kommunicera förändrar vårt sätt att tänka. Detta kan även 

kallas kulturella redskap” (s.42). Vygotskij (2001) menade att vi lever i en medierad värld. Begreppet 

medierad värld är ett centralt begrepp inom sociokulturell teori och ett fenomen som utgör kärnan i 

studiet av lärande och utveckling. I den här studien är en medierad värld det som sker i klassrummet, 

det lärande och den utveckling som sker i samverkan emellan pedagoger och elever det centrala. 

 

Vygotskij (2001) beskriver inlärningen som en social process. Genom att samarbeta med andra blir 

individen klokare och starkare och kan genomföra operationer som ligger inom dess närmaste 

utvecklingszon För Vygotskij var den sociala samverkan själva utgångspunkten för lärande och 

utveckling. En social samverkan innebär att sociala aktiviteter och kulturella handlingsmönster som är 

historiskt betingade ligger till grund för bildandet av det individuella medvetandet (Dysthe, 1996). Det 

eleven kan göra i samarbete med någon som kan mer, kommer eleven att kunna göra på egen hand 

som nästa steg i utvecklingen. Ett gott resultat för inlärning nås bäst om den ligger steget före elevens 

utveckling (Vygotskij, 2001). För att eleven ska kunna lära sig ett begrepp så måste begreppen ingå i 

för eleven kända sammanhang. Begreppen blir mer förståeliga för eleven när de är förankrade i 

elevens kultur (Arevik & Hartzell, 2007). Kulturella redskap såsom böcker, språk, penna är enligt 

Vygotskij (2001) metoder som människan skapat för problemlösning och tänkande. 

Historisk bakgrund 
Light och McNaughton (2012) har genom att sammanställa sin egen forskning, visat att för 40 år 

sedan var människor med behov av AKK inte delaktiga i samhället. Exempelvis var de inte 

involverade i beslut som rörde samhället eller dem själva utan snarare isolerade och bara i kontakt med 

personer i samma situation som dem själva (a.a.). De personer som hade tillgång till AKK var endast 

ett fåtal. Vid den här tiden var det traditionell språkträning som var i fokus för att gruppen skulle 

kunna kommunicera. Författarna menar att denna träning tyvärr hade liten inverkan på om personen 

verkligen lärde sig prata och fick ett språk. AKK sågs som en sista utväg för personer som bedömdes 

oförmögna att utveckla ett talat språk. Till denna grupp hörde personer med stora talmotoriska 

svårigheter. Det dröjde även lång tid innan den här gruppen fick tillgång till AKK (a.a.). 

 

Användningen av AKK har förändrats mycket enligt Light och McNaughton (2012). Vilka individer 

som har tillgång till AKK har också förändrats. Att mödravården blivit bättre bidrar till att fler barn 

med funktionsnedsättningar överlever. Livslängden för denna grupp har blivit längre vilket är 

ytterligare en faktor till att grupper med personer som använder AKK ökar, anser författarna (a.a.). En 

positiv följd är att AKK blivit ett område som forskas kring och bidragit till att samhället blivit 

medvetet om vilka möjligheter och fördelar de olika metoderna har. Ökningen av AKK-användandet i 

den kontext där barnen ingår menar författarna beror på att det genom forskning synliggjorts vilka 

fördelar som finns för alla barn att utveckla språk genom AKK, även de barn som kan utveckla ett talat 

språk anser Heister Trygg (2008). 

 

King och Fashie (2012) har granskat forskning om elever som använder AKK som 

kommunikationssätt. Utifrån sin forrskning har de författat en artikel om viktiga aspekter att tänka på 

för omgivningen som interagerar med dessa elever som använder AKK som kommunikationssätt. 

Författarna menar att dessa viktiga aspekter innebär en stor utmaning för de barn som använder AKK 

som kommunikationsverktyg. Den första aspekten är att lärare behöver förstå skillnaden i att 

kommunicera med stöd av AKK och med rösten. Den andra är att elever upplever sig isolerade då det 

är svårt att ta initiativ till kommunikation och sociala kontakter vilket leder till dålig självkänsla. Den 

tredje är att omgivningen inte kan kommunicera via AKK och att det behövs tid till att kommunicera 

med AKK då denna typ av kommunikation inte är lika snabb och flexibel som ett talat språk. Det leder 

i sin tur till att eleverna vänder sig till vuxna som behärskar AKK istället för till sina kamrater. En 

lösning på detta blir att alla som omger eleverna behöver kunna kommunicera och förstå AKK. Om 

målet är att eleverna ska kommunicera med varandra är det viktigt att alla får lära sig att använda 
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AKK. Författarna ser vikten av att läraren även tar upp barriärer som finns i användandet av AKK 

metoden men även de hinder som kan finna i de redskap som används vid AKK. Föreslagna 

förändringar kan i sin tur leda till att interaktionen mellan elever som använder AKK och de som inte 

gör det förbättras (a.a.). 
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Syfte 

Syftet är att undersöka hur undervisning i TAKK och handledning av personalen som undervisar i 

TAKK kan utveckla elevernas möjligheter till kommunikation/delaktighet. Studien genomför en 

aktionsforskningsstudie med en sociokulturell ansats.  

Frågeställningar 

 Hur påverkar TAKK eleverna till kommunikation? 

 Hur påverkar gruppinlärning elevernas utveckling? 

 Hur utvecklas kunskapen om TAKK ut hos pedagogerna? 

 Hur påverkar gruppinlärning pedagogernas utveckling? 
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Tidigare forskning 

Litteratursökning 
Litteratursökningen har skett på flera olika sätt utifrån en systematisk sökning. En systematisk sökning 

genomförs enligt Rienecker och Stray Jörgensen (2014) när litteraturen som söks ska handla om ett 

visst ämne och specifika nyckelord används för att söka. Universitets databaser har använts för denna 

sökning, utifrån sökorden AKK (AAC), barn (children) och skolan (school). För att begränsa 

ytterligare valdes att även lägga till ordet lärare (teacher). Sökningen gav ett stort antal 

forskningsartiklar som passade studiens syfte. En andra sökning har genomförts i databasen ERIC. 

Även denna utifrån ett systematiskt urval där sökordet AKK (AAC) resulterade i 27 träffar varav två 

var relevanta för det aktuella syftet.  

 

Vidare har även kedjesökningar genomförts. Kedjesökning innebär enligt Rienecker och Stray 

Jörgensen (2014) att någon artikel eller bok kan leda till andra användbara referenser. En styrka i detta 

är att en bra referens leder till en annan. Kedjesökningen har utgått från boken Heister Trygg (2008). 

Denna sökning resulterade i ytterligare en bok av Heister Trygg (2010) som har ett innehåll som kan 

vara användbart i vår studie. En annan kedjesökning som gjordes är utifrån en artikel författad av King 

och Fashie (2012) som ledde till forskningen om elevers attityder om kamrater som använder AKK 

(Beck & Fritz-Vericcihio, 2003). Litteratursökningarna har genomförts vid olika tillfällen under 

perioden 2015-09-08 – 2015-09-14. Kombinationen av dessa två sökmetoder har bidragit till att hitta 

referenser och samtidigt hålla fokus på tilltänkt forskningsområde genom sökorden. Detta medverkar 

till att de material som samlats in blir relevant enligt Rienecker och Stray Jörgensen (2014). 

 

Genom en litteratursökning har ett antal relevanta artiklar utifrån studiens syfte påträffats. Artiklarna 

är relevanta då forskningen belyser samspel med andra och de problemområden och attityder som 

påträffas inom området AKK. Forskarna i de artiklar som används i detta kapitel har bedrivit sin 

forskning i pedagogiska verksamheter och illustrerar utifrån det relevanta och trovärdiga situationer 

som överensstämmer med denna studies syfte. 

Tre grupper av barn med olika behov av AKK 
Sundqvist (2010) har i sin studie genomfört videoobservationer, enkäter m.m. med 14 barn i Sverige. 

Forskningen visar hur elever som använder AKK ofta har en flerfunktionsnedsättning. Det framkom i 

resultatet att eleverna inte kan utforska och uppleva världen på egen hand i samma utsträckning som 

sina jämnåriga kamrater. Med en funktionsnedsättning i sin motorik orsakade det att barnen ofta har 

svårt att imitera sin omgivning avseende t.ex. mimik och kroppsspråk. När denna del i barnets 

motoriska utveckling saknas kan det påverka språkutvecklingen. Det är då viktigt att barnet tidigt får 

tillgång till AKK för att fortsätta utvecklas och ta del av sin omgivning. 

 

Sundqvist (2010) menar vidare att det förekommer tre grupper med barn som använder AKK:  

 Den första gruppen är barn med motoriska svårigheter. Detta gör att de inte kan teckna rent 

fysiskt och har svårigheter att använda talat språk, de har dock inga problem med att förstå 

talat språk. Denna grupp behöver AKK som en permanent lösning för kommunikation.  

 Andra gruppen består av barn som behöver AKK tillfälligt. Barnen i denna grupp behöver 

AKK som stöd till sitt talade språk medan talet utvecklas.  

 Den tredje gruppen är barn som behöver AKK som stöd för att förstå talat språk och göra sig 

förstådda. Denna grupp barn har inget eller väldigt begränsat eget talat språk. 
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Begränsat antal samtalspartners 
En av svårigheterna för barn som använder AKK, är att det är ett begränsat antal individer som förstår 

deras AKK. Denna grupp består ofta av professionella vuxna så som pedagoger och föräldrar. Mycket 

sällan har de dock kamrater som kan använda och förstå AKK, vilket bidrar till att denna grupp barn i 

hög utsträckning samtalar med vuxna men inte kan kommunicera i lekar med sina kamrater 

(Sundqvist, 2010). Enligt Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) som genomfört två 

studier med 84 barn och deras förskollärare i USA har mindre än 72 % av barnen kamrater som 

behärskar deras AKK- metod, detta visar sig även i Sundqvist (2010) forskning. I Sundqvist (a.a.) 

studie visade det sig att det är viktigt för barn med AKK som sin primära kommunikationsmetod, att 

de kan vara aktiva och deltagande i sin omgivning för att de ska kunna utveckla en identitet och 

förståelse för vem de är. Det ställer i samma utsträckning andra krav på pedagogerna menar Light 

(1989) och menar att de måste ha en fördjupad respekt och förståelse för vikten av AKK för barnens 

kunskapsutveckling. I samband med att barnet utvecklas och upplever nya saker behöver även AKK-

verktyget utvecklas, för att barnen ska få möjlighet att ta till sig nya kunskaper och förstå 

kommunikation i en djupare mening. Barn som får tillgång till tidig AKK utvecklar en förståelse för 

språk, då AKK blivit som en förlängning av det talade språket (Sundqvist, 2010). 

 

Många olika faktorer påverkar inlärningen av AKK, såsom individuella faktorer, i vilken kontext den 

ska användas o.s.v. (Light & McNaughton, 2012). Även begränsningar som finns inom AKK metoden 

har Hedvall och Rydeman (2010) i sin forskning tillsammans med personer som själva använder AKK 

undersökt. Forskarna har analyserat och utvärderat i vilken utsträckning metoden har varit till 

användning och hjälp.  Det har visat sig viktigt att reflektera över både vilka begränsningar och hur 

användbar metoden kommer att vara för eleven när valet sker. Individen i fråga ska kunna använda 

metoden i olika situationer vilket bidrar till individens personliga utveckling, men även utvecklingen i 

samspelet mellan AKK metoden och individen. Detta för att metoden ska bidra till utveckling och inte 

hindra individen, varken i vardagen eller i samhället. Dessutom visar studien att metoder som används 

till olika individer måste vara genomtänkta och passa den individ den berör. Men det gäller också att 

vara medveten om vilka normer som råder, och i vilka situationer TAKK ska användas är viktigt vid 

utformningen av AKK (Hedvall & Rydeman, 2010). 

 

Beck och Fritz-Vericcihio (2003) har i sin forskning undersökt vilka attityder elever har till kamrater 

som använder sig av AKK. I studien deltog 95 stycken elever i olika årskurser. Alla eleverna fick se en 

film där information om AKK-tekniker visades. Därefter delades eleverna upp i mindre grupper. En 

del grupper fick spela ett rollspel utan att använda talat språk och de andra grupperna spela kortspel 

med hjälp av bilder som kan användas som ett verktyg i AKK. Under spelets gång var eleverna inte 

tillåtna att kommentera spelet. Detta för att få en förståelse för kamrater som använder AKK, och som 

är begränsade i sin kommunikation. En skala som forskarna tagit fram användes för att kunna mäta 

elevernas attityder om kamrater som använder AKK som kommunikationssätt.  Författarna menar att 

det är en stor utmaning för de barn som använder AKK som kommunikationsverktyg. AKK är i sig 

välgörande men den är inte tillräcklig för att kunna underlätta en meningsfull social interaktion. Då 

många elever med funktionsnedsättningar är inkluderade i den ordinarie skolformen är det viktigt för 

eleverna att fördomsfulla inställningar som kan finnas, diskuteras i klasserna för att få en förståelse för 

att en förändring i interaktionen mellan eleverna ska kunna ske. Detta visade vikten av att personerna i 

AKK-användares närhet behöver få uppleva AKK för att förstå skillnaden mellan att kommunicera 

med hjälp av AKK och att kommunicera med sin röst (Beck & Fritz-Vericcihio, 2003). Genom att 

tillhandahålla en fungerande AKK-metod till personer med kommunikationssvårigheter kan deras 

livskvalitet förbättras menar Hill (2006) som genom en fallstudie med en vuxen med cerebral pares 

visat positiva resultat av AKK-användandet. För att få de bästa resultaten menar Beck och Fritz-

Vericcihio (2003) vidare att utifrån metodens ramar måste den jämföras med andra metoder och 

förbättras, genom att synliggöra styrkor och svagheter som visar sig när den används. 

 

Carter, Chung och Sisco (2012) beskriver i sin forskning att elever med funktionsnedsättning och 

AKK som främsta kommunikationsmetod är pedagoger, föräldrar och andra vuxna som eleven främst 

kommunicerar tillsammans med. Carter et al. (2012) har genom observationer av 16 individer i behov 
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av AKK i USA konstaterat att kommunikation mellan eleverna sällan sker. Förekom det 

interaktion/kommunikation mellan eleverna var det ofta på initiativ av en vuxen. När kommunikation 

mellan eleverna uppstår är den sällan längre än ett fåtal sekunder lång enligt forskarna (a.a.). Av de 

AKK-metoder som elever använder för att kommunicera är ansiktsuttrycken de vanligaste, de följer 

med naturligt när vi samtalar. Därefter kommer gester och ljud, medan AKK-verktyg såsom TAKK 

används i mycket mindre utsträckning. I likhet med Light och McNaughton (2012)  menar även Carter 

et al. (2012) att den främsta anledningen för elever som använder AKK att kommunicera är för att 

förmedla sina behov, därefter social kontakt, förmedla information samt skapa relationer. När eleverna 

kommunicerade med varandra var det dock inte denna ordning på vad de förmedlade till varandra utan 

de ville skapa relationer, samtidigt som förmedlingen av deras egna behov kom långt senare.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att elever som använder AKK som kommunikationsmetod i 

första hand kommunicerar med vuxna i sin närhet. AKK-metoderna behöver anpassas efter de miljöer, 

behov och elevernas utvecklingsnivå. Pedagoger som är i elevernas närhet bör ha ett positivt 

förhållningssätt till AKK-metoden för att de ska vara utvecklande för eleven. Forskningen visar även 

att kommunikation mellan elever enbart sker vid ett fåtal tillfällen och att eleverna och pedagogerna 

inte alltid har samma inställning till vad AKK-metoden ska kunna användas i för situationer.  

 

Tillgång till AKK 
Light och McNaughton (2012) har utifrån egen tidigare forskning sammanställt och beskrivit hur en 

förändring av AKK har bidragit till utveckling av nya AKK-metoder. Genom observationer och 

intervjuer av ett 30-tal vuxna individer har Svensson och Tideman (2007) i sin forskning visat att 

personer som använder AKK inte bara vill uttrycka sina behov. De vill kunna delta i samhället, styra 

över sin vardag och livssituation (a.a.). Detta innebär att det ställs högre krav på att AKK-metoderna 

ska kunna fungera i det sociala samspelet, för att byta information med andra. Många familjer med 

personer som har komplexa kommunikationssvårigheter behöver idag inte vänta på hjälp från 

habiliteringar för att kunna introducera en AKK-metod. De söker själva upp metoder de anser vara bra. 

I dagens digitala samhälle med tillgång till smartphones och appar för kommunikation, finns AKK 

tillgängligt på ett sätt det inte gjort tidigare. Problemet med detta menar Light och McNaugthon (a.a.) 

är att många av dessa appar inte är forskningsbaserade, vilket kan bidra till att de inte utvecklar AKK-

användandet för personen i fråga. Ett exempel på detta är att apparna ofta är statiska och inte kan 

formas eller utvecklas efter individers personliga behov och intressen. 

 

Light och McNaughton (2012) beskriver att fördelarna med att använda AKK i dag är etablerade, på så 

vis att AKK-metoderna används i stora delar av världen och kunskapen om fördelen att använda AKK 

är befäst. Författarna förklarar att det finns svårigheter med AKK-metoder som kommer att behöva 

övervinnas. De komplexa AKK-metoderna behöver utvecklas för att kunna användas i sociala och 

språkliga komplexa sammanhang. Detta för att AKK-metoderna ska bli användbara i vardagen. I en 

studie av Barker et al. (2013) rapporterade förskollärare till 82 barn att 22 % av barnen som använder 

AKK, använde objektutbyte som system, dvs. använder konkreta signaler som symboliserar en 

aktivitet eller ett behov. Av eleverna i förskolan använde 34 % teckningar och symboler som AKK. 

Studien visar också på att 64 % använde någon form av bildutbytarsystem, som t.ex. Boardmaker. 

Teckenspråk användes av 49 % av eleverna och 46 % använde talgenererade hjälpmedel som Steppar, 

Gotalks m.m. I studien framkom att flertalet av deltagarna använde mer än en metod i sin 

kommunikation (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att det digitala samhället har utvecklat AKK-metoder och gjort 

dem mer tillgängliga. Nu när utbudet av digitala hjälpmedel har ökat i omfattning är det viktigt att vara 

kritisk i valet av AKK-metod och att de behöver kunna användas i språkligt mer komplexa 

sammanhang i samhället. 
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Personalens deltagande och förståelse 
I en studie riktad mot att under en period utbilda och utveckla AKK-metoder på ett boende för tre 

personer med utvecklingsstörning kunde Baker, Beliveau, Cook, Jung och Torrison, (2007) urskilja att 

alla deltagare utvecklades både i antalet ord/bilder för de specifika AKK-metoder de använde. 

Projektet pågick en begränsad period med ett riktat innehåll bidrog till att arbetet blev lättare att 

utvärdera samt att det inte hann upplevas som betungande för personalen. Personalen som samtidigt 

fick utbildning i olika metoder för AKK kände sig efter projektet säkrare och mer bekväma i att 

använda AKK i sitt arbete. Förändringen i attityd hos personalen menar Baker et al., (2007) är en 

bidragande faktor för att AKK ska bli lyckad eller inte på en arbetsplats. Det är därför viktigt att 

personalen är positiva och villiga att utvecklas tillsammans med de boende för att utvecklingen ska 

drivas framåt i verksamheten (Barker, et al. 2013). Även att personalen tar vara på både sina egna och 

de boendes styrkor och svagheter i detta arbete är en faktor att ta ställning till för om arbetet ska bli 

lyckat och få fortsatt användning. 

 

I en liknande studie har Finke och Quinn (2012) med hjälp av en webbenkät frågat talpedagoger som 

arbetar med AKK vilka förväntningar pedagogerna hade på metoderna. Forskningen är utförd med 

talpedagoger i 89 förskolor i 20 delstater över hela USA. Resultatet visade en skillnad mellan 

pedagogerna och elevens förväntningar på AKK för att kunna kommunicera i undervisningen och 

vardagen. Pedagogerna prioriterade att eleven ska kunna använda AKK för att kunna delta i lek, svara 

på frågor, ställa frågor och berätta om sin dag. Det som pedagogerna ansåg som minst viktigt var att 

eleverna skulle kunna bygga grammatiskt korrekta meningar. Genom enkätundersökningen som 

genomfördes framkom även att åtta av tio barn i behov av AKK ansågs passiva i sin kommunikation. 

Utifrån konstaterandet att många elever i behov av AKK är passiva i sin kommunikation, inställer sig 

frågan om metoderna som de använder är uppbyggda för att kunna interagera i lek som pedagogerna 

såg som dess främsta användningsområde? Deltagarna i forskningen menade att de huvudsakliga 

svårigheterna ligger i att eleverna redan från början är passiva i sin kommunikation. Med det menar 

författarna (a.a.) att elevernas funktionsnedsättning redan från tidig ålder påverkar dem i deras 

kommunikation. Utmaningen ligger i att vända den passiva AKK - kommunikationen till en aktiv 

kommunikation. Finke och Quinn (a.a.) menar även att svårigheten ligger i att leken är så mångsidig 

och att AKK-metoderna inte är utformade att klara lekens många spontana förändringar. 

 

Sammanfattningsvis kan det ur forskningen utläsas att ett riktat innehåll under en begränsad period är 

en fördel ur personalsynpunkt. Även ett ökat självförtroende i användandet av olika AKK-metoder i 

samband med att personalen utbildades påvisades. I forskningen framkom också att AKK-användandet 

är viktigt i det vardagliga livet för elever i behov av AKK, den största utmaningen för pedagogerna är 

att få till en aktiv kommunikation med och emellan eleverna. Forskningen visar också på att flera 

AKK-metoder tillsammans stärker eleverna i deras kommunikation och språkutveckling.  
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Metod 

Aktionsforskning 
Aktionsforskning bygger på förmågan att se samband mellan den egna praktiken och 

utvecklingsprocessen (Rönnerman, 2012b). Metoden bygger på den egna erfarenheten och att 

utvecklas tillsammans med andra pedagogers erfarenheter samt forskning (Hill, 2014). Forskningen är 

uppbyggd utifrån en aktion (händelse) som analyseras tillsammans och utvecklas för att driva 

verksamheten vidare och skapa ny kunskap för de individer som ingår i aktionen (Rigg, 2014). Det är 

möjligt att aktionen leder till annan kunskap/erfarenhet än vad som var i fokus från starten. Utifrån den 

tanken kan objektet och den faktiska utvecklingen skiljas sig åt. Det är också möjligt att individerna 

som deltar har olika motiv med aktionen. De olika motiven kan utvecklas och påverka aktionen över 

tid (Hill, 2014; Rigg, 2014). 

 

En viktig aspekt i aktionsforskningen är att de verktyg som valts för att användas i aktionen är valda 

utifrån den kontext där de ska användas. Deltagarna i den här studien använder TAKK som ett stöd för 

att komma ihåg vad ordet betyder och detta transformerar minnet till en aktivitet. Ytterligare en nivå i 

aktionen, när deltagarna använder objekt som är relevanta i kontexten, är att tillsammans med andra 

utveckla regler för hur objekten ska användas (Er, 2014; Vygotskij, 2001). 

 

Gemensamma diskussioner och reflektioner är viktigt enligt aktionsforskning. Det som sker i 

reflektionerna och kunskapen som utvecklas är vad som i internationell forskning benämns som en 

“professional learning community” dvs. att få en professionell lärandegemenskap för lärarna 

(Rönnerman, 2012a). Det har visat sig att denna lärandegemenskap har betydelse för elevernas 

utveckling och lärande. Författaren menar att det bidrar till en hållbar utveckling för verksamheten. I 

reflektionssamtalen delges erfarenheter och deltagarna söker efter nya sätt att utveckla verksamheten. 

På så sätt finner de berörda nya utvecklingsmöjligheter. Att reflektera över den egna verksamheten, 

vad som sker i praktiken, är själva kärnan i aktionsforskningen (Rönnerman, 2012b). Insikter som 

utvecklas i reflektionssamtalen bidrar till förändring i praktiken och kan leda till en god kvalitet för 

utveckling och lärande. Aktionsforskning kan beskrivas som en cyklisk process, där nya frågor 

uppträder och ger ett behov av fördjupad förståelse och nya aktioner. Aktionsforskning är en väg för 

pedagoger att reflektera över den egna praktiken samt få djupare förståelse och genomföra 

förbättringar på ett reflekterat sätt. Skapa goda förutsättningar och förankra aktionsforskningen hos 

deltagarna är en förutsättning av central betydelse. Även att skapa försättningar för att samtalen ska 

kunna äga rum på regelbunden basis och att deltagarna får tid till mentala förberedelser är av 

betydelse, menar Rönnerman (2012b). 

Aktionens genomförande 
De lärare som intagit forskarrollen har genomfört två studier, en i grundsärskolan inriktning 

ämnesområden som kommer gå under namnet Studie I och den andra som genomförts i 

grundsärskolan inriktning ämnen kommer benämnas Studie II. Innan aktionerna inleddes informerade 

vi om aktionsforskning som metod och att deltagandet i aktionsforskningen är frivilligt. I studie I 

valde pedagogerna och läraren som intagit forskarrollen att utföra aktionen i en redan befintlig 

aktivitet och vidareutveckla den samt att aktiviteten strukturerades på så sätt att pedagogerna själva 

bestämde vilken av pedagogerna som skulle göra vad i aktiviteten. I studie I kom pedagogerna överens 

om att reflektionssamtalen skulle äga rum på redan inplanerade klassmöten som äger rum en gång i 

veckan. De beslöt även att tiden skulle ägnas åt reflekterande fokusgruppssamtal utifrån det insamlade 

materialet och fokusera tankarna kring lärandet av TAKK ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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Även i studie II valde deltagarna och läraren som intagit en forskarroll att genomföra aktionen i en 

redan befintlig lektion. Vidareutvecklandet av lektionen samt vilka tider som fokusgruppssamtalen 

skulle äga rum bestämdes gemensamt av pedagogerna och läraren som intagit en forskarroll. 

Fokusgruppssamtalen ägde rum en gång i veckan på förbestämd tid och ca en timme avsattes för varje 

tillfälle. 

 

I båda studierna genomfördes aktionsforskningen kollegialt i lärarlagen. De båda studierna utgick från 

redan schemalagda aktiviteter där undervisningen skedde i grupp, vilket får stöd av Vygotskijs tankar 

och det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2001; Vygotskij 1995). Figuren nedan visar vilka 

ändringar som gjorts i respektive studie under fyra aktionstillfällen. Utifrån dessa förändringar 

genomfördes den planerade lektionen varje dag där den filmades en gång i veckan för att sedan 

genomföra ändringar i aktionen utifrån reflektioner i fokusgruppssamtalen. 

 

 

Studie I       

Aktion 1 Aktion 2 Aktion 3 Aktion 4 

En samling, med rim, 

ramsor och sång med 

passande rörelser. 

Vilka ord som ska 

tecknas bestäms till 

aktion 2. Dessa tecken 

är: bil, startar, hamrar, 

spikar, regnar. Även 

tidpunkten på dagen 

för aktionen ändrades. 

Tidpunkten för 

aktionen ändrades 

igen. Pedagogerna 

spelade in ljud som 

passar till de ord som 

ska få stödtecken.  

Tiden för aktionen 

ändrades igen. 

Pedagogerna valde att 

överdriva 

ansiktsmimiken i 

utförande av aktionen. 

         

Studie II       

Aktion 1 Aktion 2 Aktion 3 Aktion 4 

En samling, med 

genomgång av dagen 

(schema), månad, 

datum och år. 

Pedagogerna väljer att 

börja teckna ord för 

dagarna och alla 

månaderna. 

Pedagogerna lägger till 

tecken för ordet 

månad, datum och år. 

Pedagogerna lägger 

till tecken för ämnena 

som finns på elevernas 

scheman. 

  

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ metod 

I en kvalitativ metod försöker forskaren se världen i undersökningspersonernas synvinkel och utifrån 

det skapa mening av deras erfarenheter. Med ett kvalitativt synsätt lägger forskningen fokus på de 

vardagliga, kulturella och situerade aspekterna på människors tänkande, lärande och vetande. En 

kvalitativ studie fokuserar på det specifika i det som ska studeras (Rienecker & Stray Jörgensen, 

2014). En kvalitativ metod, som en intervju, kan ses som ett professionellt samtal där kunskap i en 

interaktion mellan forskare och deltagare växer fram. I samtalet försöker forskare att täcka fakta- och 

meningsplanet, samt tolka vad som sagts, läsa mellan raderna och sända en fråga tillbaka för att se om 

tolkningen bekräftar vad som sagts. I ett kvalitativt samtal har forskare som mål att få beskrivningar av 

deltagarnas livsvärld, att få nyanserade beskrivningar av situationer (Yin, 2013). I den har här studien 

har vi intagit rollen som forskande lärare och arbetat för att fokusgruppssamtalen har reflekterat 

innehållet i studiens syfte. De förändringar som skett i aktionen har diskuterats fram kollegialt i de två 
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studierna.  Det är specifika situationer och handlingar som samtalen handlar om.  Genom öppna frågor 

inom fokusområdet och utifrån lärare som intagit forskarrollen, fanns ett medvetet och öppet 

förhållningssätt i samtalet. Under samtalets gång kan deltagarna själva komma fram till förändringar 

och se sin verklighet på ett nytt sätt. Genom det kvalitativa forskningssamtalet har deltagarna blivit 

medvetna om sin egen livsvärld och ny kunskap har växt fram (Kvale & Brinkman, 2014; Stoudt, 

2014). 

Fokusgrupper 

Utifrån aktionsforskningen har vi valt att genomföra en kvalitativt inriktad forskningsmetod. För att 

samtalen ska bidra till studien har fokusgruppssamtal valts som metod. Fokusgrupper är grupper med 

utvalda pedagoger som diskuterar ämnen som passar syftet utifrån de filmer som dokumenterat 

undervisningen (Wibeck, 2010). Arbetet med fokusgrupper innebär att en grupp människor under en 

begränsad period samlas för att diskutera ett valt ämne. Lärarna som intagit forskarrollen fungerar som 

samtalsledare för gruppen, men ska inte enligt Wibeck (2010) agera som vid en intervju, utan 

uppmuntra deltagarna att diskutera fritt, dock utifrån det angivna ämnet. 

 

Ett syfte med att använda fokusgrupper är att de är en metod för ämnen som kan besvaras av en aktion 

(Wibeck, 2010). I fokusgruppens diskussioner anstränger sig deltagarna för att förklara och göra sig 

förstådda i olika situationer vilket bidrar till att de övriga deltagarna reflekterar över sitt eget agerande 

i liknande situationer och mer information kommer till ytan. Detta skulle inte ha blivit möjligt vid 

enskilda intervjuer. I fokusgrupper blir deltagarna experter på sitt område vilket bidrar till att de ger en 

rättmätig bild i diskussionerna. Om deltagarna handlar som de påstår kan dock inte bevisas utan att 

använda ytterligare en metod (Wibeck, 2010). Därför valde vi att även filma lektionstillfällena.  

Ostrukturerade fokusgrupper 

De finna olika inriktningar i fokusgrupper, Wibeck (2010) beskriver strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppssamtal. De strukturerade samtalen bygger på att forskaren/samtalsledaren styr samtalen i 

likhet med en intervju utifrån frågor. I ostrukturerade samtal har forskaren/samtalsledaren en mer 

osynlig roll där deltagarna fritt diskuterar utifrån det givna ämnet. I vår studie har de lärarna som 

intagit forskarrollen hjälpt till att utveckla och ställa frågor för att samtalen ska utvecklas. Denna 

studie bygger på ostrukturerade fokusgruppssamtal, där vi här d.v.s. vi som intagit forskarrollen deltar 

med insikter och tankar för att hålla gruppens samtal inriktat mot syftet, men utan några fasta frågor 

som ska diskuteras. Utifrån detta ges en mer trovärdig bild av hur gruppen skulle handla i olika 

situationer. Vi konstruerade ostrukturerade frågor för att hålla fokus på syftet under samtalen (bilaga 

1). Dessa frågor har använts som stöd i analysen av det inspelade datamaterialet och kan inte ses som 

intervjufrågor utan mera som diskussionsunderlag som vi använt för att föra samtalen framåt. Vårt 

inflytande minskade från första till det sista samtalet då pedagogerna under studiens gång blev 

bekväma med samtalsformen. 

 

Grupper som redan existerar anser Wibeck (2010) vara en fördel när syftet handlar om arbete som ska 

utveckla verksamheten. Känner deltagarna varandra vågar de ofta delta och dela med sig av sina 

åsikter. Hur många deltagare som är passande för en fokusgrupp varierar, men ca fyra stycken 

beskriver Wibeck (a.a) som optimalt. Då har alla möjlighet att komma till tals, men fler deltagare 

försvårar analysarbetet för samtalsledaren. Svårigheten med fokusgrupper menar Wibeck (a.a) ligger i 

att materialet kan vara svåranalyserat då gruppmedlemmarna pratar i munnen på varandra eller hamnar 

långt från det tilltänkta ämnet. Framförallt i ostrukturerade fokusgruppssamtal där deltagarna själva 

styr diskussionerna. Det är viktigt att ha i beräknande att svårigheter kan förekomma med att samla 

gruppen på en specifik tid samt att hitta en lokal som passar alla. Fokusgruppssamtalen spelades in för 

att underlätta analysarbetet. Björndal (2005) menar att inspelningen kan bidra till att hitta nya nyanser 

och uppmärksamma sådant som anses vara av vikt men som missades vid fokusgruppens 

originalsamtal. Fokusgruppssamtalen har präglats av eftertanke och ett genuint intresse för aktionerna. 

Vi som intagit forskarrollen hade ett antal nedskrivna frågor som stöd för att kunna styra tillbaka 

deltagarna till samtal kring aktionen om så behövdes (bilaga 1). Detta skedde endast ett fåtal gånger 

och i början av studiernas fokusgruppssamtal. I de båda studierna har alla deltagarna och vi lärare som 
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intagit forskarrollen kommit till tals och synpunkter och tankar har tagits emot med respekt och lett till 

nya reflektioner. På så sätt ledde samtalen aktionerna vidare. Alla samtal har spelats in digitalt, vilket 

gett ungefär 200 minuter insamlat material från respektive studie. Utifrån det inspelade materialet har 

vi kunnat lyssna flera gånger för att få med nyanser i samtalen. Vi har analyserat utvalda delar av 

inspelningarna gemensamt för att säkerställa tolkningarna och analyserna av det inspelade materialet.  

Videoinspelning/Film 

Som en del i dokumentationen av datainsamlingen valde vi att filma de pedagogiska aktionerna till 

studien. Filmerna spelades in en gång i vecken under ca 10 minuter per gång. Dessa filmer användes 

för att analysera undervisningen och pedagogernas arbete i klassrummet. En av fördelarna med att 

filma menar Bjørndal (2005) är möjligheten att i efterhand gå tillbaka och se vad som verkligen 

inträffade. Det som annars skulle ha missat fångas på filmen. Fördelen att tillsammans med andra 

analysera, reflektera och flera gånger titta på filmen bidrar till att ge en djupare förståelse för vad som 

händer. Inspelningarna har dock begränsningar, framförallt i vad de uppfångar (kameravinkels 

begränsningar) (Bjørndal, 2005). Utifrån detta har i studien valts att i den mån det går filma aktionerna 

med två kameror, en fast riktad mot pedagogen och en som är rörlig och kan filma situationen utifrån 

en annan kameravinkel (eleverna). I studie I filmades aktionerna med två kameror, vilket resulterade i 

80 minuters inspelat material. Fördelen att filma med två kameror var att den ena kameran filmade 

hela gruppen, för att synliggöra vad som hände i samspelet emellan eleverna. Den andra kameran 

filmade eleverna två och två för att fånga ansiktsuttryck och kroppsrörelser. 

 

I studie II resulterade det inspelade materialet i 40 minuter. I studien har en kamera använts, den har 

fångat både pedagogernas och elevernas handlande i aktiviteten. Filmen som metod är bekant för de 

deltagande pedagogerna och för oss lärare som intagit forskarrollen samt eleverna i de båda studierna. 

Hur vana de deltagande pedagogerna är med att filmas i sin undervisning kan även påverka resultatet 

av filmen. Därför är det viktigt att reflektera över hur känslig en situation är, men även förklarar 

Bjørndal (2005) att det kan påverka om den som blir filmad har tillit till den som filmar eller inte. I det 

inspelade materialet urskiljer de båda lärarna som intagit forskarrollen att det stämmer då det inte 

påverkar elevgruppen eller pedagogerna att aktionen filmas. 

 

Urval och utformning 
De pedagoger som deltar i studien är valda utifrån bekvämlighetsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud (2012). Bekvämlighetsurval betyder att informanterna har valts ut på våra respektive 

arbetsplatser. Det innebär att gemensam tid för fokusgruppssamtalen var givna och fanns på 

deltagarnas schema. Det är också bekvämt då arbetslagen redan känner varandra väl och kan reflektera 

utan att känna sig obekväma i samtalen. Men även utifrån Wibecks (2010) tankar om att de är experter 

i sin egen verksamhet och kan ge en ökad förståelse och möjlighet att gå på djupet i studien. I en 

aktionsforskning med fokusgrupper menar Logie (2014) att deltagarna valts ut för att de äger 

kunskaper som behövs för att svara på studiens syfte. Detta stämmer mycket väl in på deltagarna i 

denna studie. Alla pedagoger har en pedagogisk utbildning och kan med sina förkunskaper svara på 

studiens syfte. Deltagarna har blivit inbjudna att delta i forskningen genom mejl med grundläggande 

information om studien samt vad som förväntas av dem som deltagare (missivbrev, bilaga 2). Men 

även vid en första träff där deltagarna återigen blivit informerade om i vilket syfte studien genomförs 

och vilken tidsplan arbetet har. Pedagogerna har blivit informerade om de etiska riktlinjerna utifrån 

Vetenskapsrådet (2002). Vi lärare som intagit forskarrollen informerade om deltagarnas frivillighet att 

delta, att de när som helst under aktionens gång kan välja att lämna aktionen samt att återge de 

reflekterande samtalen för att säkerställa att vi har tolkat pedagogerna rätt och deras rätt att ändra 

materialet som tolkats. Deltagarna har även blivit informerade om sociokulturellt perspektiv 

(Vygotskij, 2001) som är en grundtanke som vi lärare som intagit forskarrollen har valt vid studiens 

start och hur aktionen skulle genomföras. 
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I de båda studierna genomfördes aktionerna med dokumentation (film) under fyra tillfällen under en 

månads tid. Gemensamt i de två båda fokusgrupperna togs beslutet att filmerna ska vara ca 10 minuter 

i omfattning och skildra pedagogernas arbete med TAKK tillsammans med elevgruppen. Aktiviteten i 

aktionen använde däremot pedagogerna i studie I i sin undervisning varje dag, detta för att en 

förändring skulle möjliggöras. Pedagogernas förkunskap om att eleverna behöver längre tid för att 

tillgodogöra sig kunskap speglar beslutet om att aktiviteten skulle utföras varje dag. 

 

Pedagogernas kunskaper om hur eleverna tar till sig kunskap visar på att det kan ta lång tid för 

eleverna att tillgodogöra sig ny kunskap. Utifrån det valde pedagogerna och vi lärare som intagit 

forskarrollen att aktiviteten skulle äga rum varje skoldag, på samma sätt, vid samma tidpunkt och göra 

på så sätt tills en ny förändring i aktionen bestämts i de reflekterade fokusgruppssamtalen. 

 

Aktionerna är filmade under fyra tillfällen under höstterminen 2015. Under samma period reflekterade 

de båda fokusgrupperna i de två olika studierna utifrån de filmer som båda arbetslagen valde att 

använda som dokumentationsform. Reflektionerna utifrån filmerna skedde i arbetslaget i form av 

fokusgrupper, materialet analyserades och diskuterades. Reflektionerna är något som gruppen 

tillsammans arbetade fram som en metod för att synliggöra vad som skedde i aktionen. Samtalen 

spelades in digitalt för att kunna gå tillbaka och lyssna igen för att underlätta analysarbetet, samt att 

säkra tolkningen av resultatet studien. 

Beskrivning av informanterna 
Studie I är genomförd i grundsärskolan inriktning ämnesområden. Eleverna i klassen går i årskurs 1-5 

och antalet elever som deltagit är sex stycken. I arbetslaget runt klassen arbetade en blivande 

speciallärare som även är en av lärarna som intagit forskarrollen, en specialpedagog och tre stycken 

förskollärare och en klassassistent. Dessa pedagoger ingick i fokusgruppssamtalen för 

aktionsforskningen samt ytterligare en specialpedagog ifrån ett annat arbetslag.  

 

Studie II är genomförd i grundsärskolan inriktning ämnen. Eleverna gick i två klasser med totalt 14 

elever i årskurserna 1-6. I arbetslaget runt klasserna arbetade två grundskollärare, förskollärare, 

fritidspedagoger och elevassistenter. De personerna som ingick i fokusgruppssamtalen är de båda 

grundskollärarna samt den andra läraren som intagit forskarrollen. 

Kunskapen om TAKK i personalgruppen  
Det finns god kunskap om TAKK bland pedagogerna i studie I men användningen sker inte med 

automatik och pedagogerna behöver bli påminda av varandra för att användningen av TAKK ska bli 

en del av elevernas/pedagogernas skoldag. Pedagogerna har haft regelbunden teckeninlärning inlagt 

vissa timmar under några terminer på schemat. En del har på eget initiativ valt att gå teckenkurser som 

kunskapsutveckling i sitt arbete. En pedagog som är ny i arbetslaget kan många tecken och tillför ny 

och lättillgänglig kunskap till eleverna och pedagogerna i klassrummet. Bilder och tecken finns 

uppsatta i klassrummet för att på detta sätt ge kunskap om nya tecken. Eleverna i studie I använder ej 

TAKK själva som uttryckssätt förutom en elev som kan utföra och förstår många tecken. Pedagogerna 

upplever dock att vissa tecken som stöd förstår eleverna även om de inte tecknar själva. I studie I 

används TAKK oftast i fasta situationer, såsom påklädning, matsituationer, samling, sånger men även 

sporadiskt under dagen. 

 

Pedagogerna i studie II har begränsade kunskaper i TAKK. Några har gått kurser men inget 

organiserat för hela arbetslaget. TAKK används inte i undervisningen förutom vid enstaka tillfällen 

när pedagogerna ansåg att det behövdes. Eleverna i studie II, har begränsade kunskaper, nya elever har 

fört med sig kunskaper in från andra verksamheter men de har inte anammats av ansvariga pedagoger. 

Då samtliga elever, om än begränsat, har talat språk så ansågs det allmänt i arbetslaget inte nödvändigt 

att förstärka ytterligare med TAKK. 
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Analys av data 
Vi har valt att använda en kvalitativ analys av vårt insamlade material. Kvalitativ analys bygger på att 

forskaren söker mönster i det datamaterial som samlats in. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att 

forskarens roll ligger i att ”organisera dem, bryta ner dem till hanterbara enheter, koda dem, göra 

synteser av dem och söka efter mönster” (s. 35). Analysmetoden för studien bygger på flera steg av 

analys som inte är kronologiska utan samverkar och samexisterar under arbetets gång. Analysen som 

utförts är inspirerad av ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 1995; Vygotskij, 2005) och finns som 

en grundtanke i vår studie. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver vikten av flera steg vid en analys 

som verkar oberoende av varandra. Enligt Fejes och Thornberg (2015) ligger utmaningen i en 

kvalitativ analys att hitta betydelsefulla mönster i empirin. En styrka vid kvalitativ analys ligger i 

forskarens erfarenheter och förmåga att se på världen. Samtidigt som forskarens erfarenheter, tidigare 

kunskaper, intellekt och kreativitet är svagheter som Fejes och Thornberg (2015) omtalar. 

 

I denna studie har analysen två fokus, att finna likheter och skillnader mellan det båda verksamheterna 

och att finna betydelsefulla mönster som har betydelse för studiens syfte. Det preliminära intresset är 

att finna pedagogernas kunskaper och erfarenheter vid användning av TAKK och gruppinlärning. Det 

finns inte några konkreta regler för hur detta ska gå till klargör Fejes och Thornberg (a.a.) förutom att 

forskaren ska göra materialet rättvisa och göra en så rättvis tolkning som möjligt. I denna studie har 

materialet analyserats på följande vis:  

 

 Koncentrering: för att materialet i studien ska bli hanterbart behöver det bearbetas. Materialet 

från fokusgruppssamtalen spelades in digitalt och blev omarbetade till text, det nedskrivna 

textmaterialet omfattar tillsammans från båda studierna ca 60 sidor. Att materialet skrevs ned 

bidrar till att materialet blir mer övergripligt och materialet kan nu analyseras.  

 

 Kategorisering: I inledningen av analysen bearbetade de båda lärare som intagit forskarrollen 

sitt respektive material. Därefter fortsatte analysen genom att valda delar ströks under med 

färgpennor för att kategorisera och hitta reflektioner som hörde ihop. Anteckningar och teman 

som färgkodats i den utskrivna texten valde vi därefter att digitalt markera i respektive lärares 

texter för att separera och urskilja vilka namnlösa tema som påträffats. Nyanser och 

bakomliggande tankar av reflektionerna analyserades och likheter och skillnader 

strukturerades i ett antal olika kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

 Tolkning: Utifrån den enskilda analysen genomfördes en gemensam analys utifrån de funna 

kategorierna. Det resulterade i nya mönster och teman som vi valde efter relevans för syftet i 

studien. I arbetet var att lyssna på det inspelade materialet betydelsefullt där nyanseringar av 

materialet blev värdefullt för kategoriseringen och underlättade arbetet med vilket tema som 

reflektionen hörde till.  

 

Valda teman i studien är de som lärarna som intagit forskarrollen funnit relevanta för att svara på 

studiens syfte samt visade på förändringar som framkommit genom inspirationen av att tillämpa ett 

sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 1995; Vygotskij, 2005) i undervisningen av TAKK. Fejes och 

Thornberg (2015) benämner denna form av bearbetning av empirin för Ad hoc. De teman som 

framkom är: förväntningar, aktionens effekt på personalen och elevernas utveckling. 

Etiska riktlinjer 
Forskning är viktigt för såväl samhället som dess invånare, därför finns en skyldighet att bedriva 

forskning som gynnar både de som intar forskarrollen och deltagaren. Vetenskapsrådet (2002) menar 

att forskning är en viktig del i utveckling och har utifrån det arbetat fram forskningsetiska principer för 

att fungera som ledljus under forskningsarbetet. Det fyra huvudkraven är: 
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Information om samtycke innebär att deltagaren har blivit informerad om detaljer i studiens syfte 

genom ett informationsbrev. Information om att deltagandet är frivilligt har delgetts deltagarna vid 

olika tillfällen under arbetets gång.  De uppgifter som lämnas kommer att användas till denna uppsats 

och i inget annat syfte än det som uppgetts av lärarna som intagit forskarrollen. 

 

Samtyckeskravet bygger på att deltagarna i studien har lämnat sitt samtycke för deltagande i studien. 

Detta samtycke är inhämtat både muntligt och genom missivbrev (bilaga 2) som deltagarna delgavs 

innan studien startade. De deltagande pedagogerna har rätt att själva bestämma villkoren för sitt 

deltagande i studien, de ska ha möjlighet att avsluta samarbetet utan påföljd av negativa konsekvenser. 

I sitt beslut att delta eller avsluta sitt deltagande får inte deltagaren utsättas för påtryckningar eller att 

på annat vis påverkas i sitt deltagande.  Samtycke är även inhämtat från elevernas vårdnadshavare 

genom ett missivbrev (bilaga 3) som skickades ut i början av studien. Där har föräldrarna tagit 

ställning till ett deltagande för eleverna, där framgår att vårdnadshavarna när de vill under studiens 

gång kan avsluta elevens deltagande. Vårdnadshavarna har mottagit denna information genom ett 

skriftligt brev från de lärare som intagit forskarrollen som sedan lämnats ut i samarbete med 

deltagande pedagoger. Under samtalens gång har vi lärare som intagit forskarrollen valt att säkerställa 

deltagarens åsikter och tankar genom att sammanfatta samtalen och fråga deltagarna om reflektionerna 

har uppfattats på rätt sätt. Inga av deltagarna har under studiens gång valt att avsluta sitt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet i studien är uppnått då alla deltagare i studien har avidentifieras för att inte 

uppgifter om enskild individ ska kunna identifierats. För att inte deltagarnas identiteter ska avslöjas 

har materialet avidentifierats innan respektive lärare som intagit forskarrollen har fått ta del av 

materialet, detta för att inte avslöja pedagogernas och elevernas identiteter. Tystnadsplikt gäller även 

deltagarna för att skydda känsligt innehåll från att spridas och utifrån detta har diskussionerna i 

arbetslagen skett i enskilt rum för att skydda deltagarna. Om material där deltagare kan identifieras ska 

involveras i uppsatsen ska denna person i förväg tillfrågas om tillstånd. 

 

Nyttjandekravet bygger på att det insamlade materialet och de uppgifter som framkommer om 

deltagarna i studien inte ska föras vidare till annan person eller forskning med icke-vetenskapligt syfte. 

Personuppgifter som samlats in får inte användas för beslut som direkt påverkar den enskilde utan att 

medgivande har getts (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien har blivit informerade o m att det 

är vi lärare som intagit forskarrollen som kommer ta del av materialet och att inga uppgifter om 

deltagarna kommer att delges andra utan deras medgivande. 

 

Vi två lärare som intagit forskarrollen ansvarar för att studiens genomförande bygger på ett moraliskt 

ansvar för att dessa grundläggande regler följs, att deltagarna respekterar varandras åsikter och tankar 

samt de elever och pedagoger som inte deltar i fokusgruppssamtalen (Kvale & Brinkmann, 2014). Till 

exempel har fokusgruppssamtalen i de båda studierna haft en samtalsform, där alla deltagare har fått 

kommit till tals samt en medvetenhet om respekt för varandras olika tankar och reflektioner. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett betyg för noggrannhet och kvalité på studien. Ett led i den här studien är att filmerna, 

som aktionen bygger på, kan ses som en del i att säkra reliabilitet, då det fångar händelsen och får 

möjlighet att gå tillbaka och titta igen för att upptäcka sådant som annars skulle kunna missas 

(Bjørndal, 2005). I de båda studierna har det inspelade materialet använts flera gånger. Vi lärare som 

intagit forskarrollen har velat se vissa delar av materialet flera gånger för att ett intresse har funnits för 

vissa händelser. Valet att spela in fokusgruppssamtal digitalt med pedagogerna är en del i 

säkerställandet av reliabiliteten. Fördelen att kunna gå tillbaka och lyssna på materialet igen och inte 

vara beroende enbart av anteckningar som ofta blir bristfälliga har vi sett som en fördel. Möjligheten 

att lyssna flera gånger på samtalen i kombination med en utskriven text ger en bredare förståelse av 

fokusgruppssamtalen. I studie II var en av pedagogerna frånvarande vid ett av fokusgruppssamtalen, 

vilket kan ha påverkat resultatet då den personens reflektioner inte finns med vid analysen av filmen 

och för att driva aktionen vidare. Pedagogen informerades däremot om vilka förändringar som skulle 
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genomföras i aktionen och kunde utifrån det delta vid nästa samtal.  Reliabilitet och validitet i denna 

studie har även säkerställts genom att vi lärare som intagit forskarollen tillsammans urskilt teman 

utifrån de genomförda reflekterade samtalen med pedagogerna, detta skedde i sammanfattningen av 

fokusgruppssamtalen som lärarna som genomfördes i slutet av varje samtal. Gemensam genomgång av 

analyserna bidrar till att stärka säkerheten i det analysmaterial som finns (Esaiasson, et al. 2012). 

Utifrån den gemensamma genomgången har teman specificeras och det som inte längre passar ett visst 

tema har plockats bort, detta för att säkerställa att det slutgiltiga materialet i studien har så hög 

trovärdighet och mäter det ämnade syftet. Aktionsforskningsstudie kan inte upprepas menar 

Rönnerman (2012) då inga arbetslag och elevgrupper är den andre lik, däremot kan studien 

genomföras i andra arbetslag med ett liknande resultat. Vi lärare som intagit forskarrollen menar att 

studierna skulle kunna utföras på ett liknande sätt men att resultatet inte skulle bli detsamma som i 

denna studie. 
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Resultat 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån en kvalitativ analys vilket beskrivs under rubriken 

”Analys av data”. Utifrån detta har materialet bearbetats för att se vilken utveckling (lärande) som ägt 

rum hos deltagarna i studien. Analysen av materialet resulterade i att gemensamma teman kunde 

urskiljas från de båda studierna. Utifrån de aspekter som är framträdande i analysen har vi grupperat 

dessa i tre övergripande teman. Genom att lyssna på de digitalt inspelade fokusgruppssamtalen 

upprepade gånger har vi tolkat samtalen och detta har gett stöd för att de teman som redovisas nedan 

representerar det som framkommit under aktionsstudien.  Temana nedan bygger på olika aspekter som 

tillsammans bidrar till de namn som teman tilldelats. Genom analysen av resultatet har sociokulturellt 

perspektiv (Vygotskij, 1995; Vygotskij, 2005) varit en röd tråd som binder samman och bidrar till att 

vissa aspekter valts ut samtidigt som andra valdes bort.  

 

Teman Aspekter 

Förväntningar Tydligt syfte 

 

Samhörighet 

 

Gruppdynamiken 

 

  

Aktionens effekt på personalen Förändring 

 

Arbetsglädje 

 

Filmens betydelse  

 

Tid 

 

  

Elevernas utveckling Gemensamt lärande 

 

Inspiration  

 

Ökad kommunikation 
 

Förväntningar 

Tydligt syfte och samhörighet 

I analysen av datamaterialet har vi lärare som intagit forskarrollen tolkat att pedagogerna i de båda 

studierna hade förväntningar på vad som skulle komma att ske i aktionen då den har en tydlig struktur 

och utformning. Pedagogernas kunskap och tidigare erfarenheter om att strukturerade aktiviteter kan 

leda till ett lärande för eleverna visade sig i deras förväntningar. “Aktiviteten eftersom den är så tydligt 

planerad och att den utförs på lika sätt… det ska bli spännande att se om det sker något emellan de här 

tillfällena” (Pedagog 1, Studie I).  

 

Vi lärare som intagit forskarrollen har tolkat att pedagogerna har funnit en känsla av samhörighet i 

aktionen, vilket bidragit till reflektioner om hur viktigt det är med en strukturerad och genomtänkt 

undervisning, med ett tydligt syfte att sträva emot. Ett lärande i grupp inspirerar och bidrar till 

utvecklande lärsituationer. Eftersom pedagogerna och vi som intog forskarrollen diskuterade och blev 

inspirerade av Vygotskijs (1995) sociokulturella perspektiv, om att lärande sker i samspel med andra 

och alla bidrar utifrån sina egna erfarenheter, ledde detta till en känsla av samhörighet i gruppen. En 

annan grund var att själva aktionsforskningen i sig som aktivitet skapade en slags samhörighet som 

inte fanns hos de båda arbetslagen innan aktionsforskningen tog sin början. Aktionerna blev till en ny 

gemensam grund att stå på och bidrog på så sätt till samhörighet. 
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Gruppdynamik 

I fokusgruppssamtalen har de lärare som intagit forskarrollen utläst en förväntan från pedagogerna om 

att eleverna ska förstå vikten av TAKK genom att få undervisning i grupp och inte enskilt. Med 

bakomliggande tankar om att ett lärande sker i samspel blev denna förväntan rimlig och väckte på så 

sätt ett intresse för vad som var möjligt och vilken utveckling som skulle kunna ta form hos eleverna 

och pedagogerna. Det kan ses genom följande citat “Det kommer bli spännande att se om eleverna 

börjar teckna, hur mycket de tecknar, om de gör rätt och hur mycket vi förstår” (Pedagog 1, Studie II). 

I analysen reflekterade pedagogerna och vi lärare som intagit forskarrollen över om gruppdynamiken 

påverkar eleverna att i större utsträckning ta till sig TAKK som kommunikationssätt, då interaktionen 

ökar för alla inblandade pedagoger och elever.  En utveckling i mindre uträckning var sannolik utifrån 

den korta tiden studierna genomfördes och pedagogerna reflekterade och uttryckte en oro över detta 

samt att eleverna inte skulle kunna delta i gruppundervisning. Pedagogernas kunskaper och 

erfarenheter om vilka undervisningsmetoder som är möjliga i grundsärskolan, inriktning 

ämnesområden och ämnen grundar sig delvis i ett traditionellt tänkande med en-till-en undervisning. 

Även pedagogernas kunskaper om olika diagnoser samt de olika undervisningskulturer som finns på 

skolorna bidrar till att undervisningen sker oftare en-till-en än i grupp. Detta ger pedagog 2 uttryck för 

genom att säga:  

 
Det är spännande eftersom man tidigare inte trodde alls på undervisning i grupp med de här eleverna, 

utan undervisningen var en – till - en. Det här sättet att jobba är i ropet nu inom särskolan, så det är 

spännande om teorin fungerar i praktiken (Pedagog 2, Studie I). 

Aktionens effekt på personalen 

Förändring 

En förändring i pedagogernas förhållningssätt till TAKK har visat sig i studiens resultat. Till exempel 

en insikt om att alla elever kan få hjälp i sin kommunikation genom att använda TAKK som ett stöd 

och komplement oavsett vilken AKK-metod som är elevens huvudsakliga kommunikationssätt.  Ett 

annat exempel på förändring hos pedagogernas var deras reflektion att TAKK kan stödja i 

kommunikationen med alla elever oavsett vilken funktionsnedsättning eleverna har. Pedagogerna och 

de lärare som intog forskarrollen belyser också att förståelsen för vilka begrepp som är relevanta för 

eleverna i sin relation med sina kamrater och i undervisningen har förändrats under aktionen.  

Reflektioner om vilka begrepp som eleverna behöver i interaktionen med varandra har förekommit i 

fokusgruppssamtalen. I analysen ser vi lärare som intagit forskarrollen att aktionen har påverkat 

pedagogerna till att tydligare visa ett intresse för den redan inplanerade teckenkursen och väckt ett 

intresse för att lära sig fler tecken, vilket beskrivs av pedagog 2. 

 
Det är ingen som inte har någon kunskap alls i TAKK, sen kan vissa mer och vissa mindre men, alla har 

ju någon kunskap, sen nu så triggar vi varandra också, i och med det så blir det att man gör det mer. För 

det blir en vana att man ser de andra också, då gör man det själv det lilla man kan och så lär man sig av 

varandra också (Pedagog 2, Studie II). 
 

Genom aktionen har även behovet av vilka tecken som behövs i undervisningen med eleverna blivit 

tydligare. Aktionen har medfört att övriga delar av arbetslaget i studie II börjat använda TAKK. En 

annan förändring som kan ses som ett resultat i aktionen är att fritidsverksamheten har infört dagens 

tecken under aktionens gång. Detta innebär att eleverna får TAKK tillgängligt på sin tid på 

fritidshemmet, vilket i sin tur blir ytterligare ett argument för eleverna att TAKK inte är 

situationsbundet utan kan användas under hela dagen som ett sätt att kommunicera.  Ett resultat som 

kan utläsas när pedagog 2 förklarar ”Att de har börjat teckna mer på fritids också” (Pedagog 2, Studie 

II).  

 

Resultatet visar att pedagogerna har förändrat sina tankar runt TAKK när de i fokusgruppssamtalen 

även försökt att lyfta TAKK till en ny nivå, detta genom att förklara varför tecknet ser ut som det gör 
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och förtydligat för eleverna vad tecknen står för. Genom analysen visar det sig i studie I på så vis att 

pedagogerna har en tanke om att hjälpa eleverna att teckna med sina händer för att de också skulle få 

en fysisk upplevelse av tecknen. På så sätt kopplar pedagogerna ihop tecknen som pedagogerna utför 

med sina händer och munrörelser av det talande ordet som eleverna ser och hör med en känsla för hur 

tecken utförs och eleverna får en varseblivning av tecknen. Pedagog 3 beskriver: 

 
Jag undrar vad som skulle hända om vi tecknar med barnens händer till nästa gång. Om vi sjunger 

sången en gång och vi visar tecknen. Nästa gång vi sjunger så tecknar vi med barnens händer. Vi kan 

prova… då får eleverna praktisk förstå eller känna att det här betyder något… De vuxna sitter inte bara 

och fladdrar med händerna (Pedagog 3, Studie I). 
 

Ett resultat som kan ses som en naturlig förändring var att tempot av det talade ordet minskade 

automatiskt genom användandet av TAKK, vilket både i studie I och II kunde tolkas som en viktig del 

för att eleverna skulle ha möjlighet att kunna ta till sig undervisningen. Pedagog 1 beskriver detta 

genom att säga: 

 
För oss som inte är proffs på tecken måste man prata långsammare för att hinna med och man kanske 

stannar upp när man gör något. Så jag tror att… syftet är ju bra, att dra ner på tempot lite grann 
(Pedagog 1, Studie II). 

 

I arbetet med aktionen har reflektioner om vilken sorts undervisning som eleverna deltar i tagits upp 

av pedagogerna. Detta kan tolkas som att pedagogerna menar att traditionellt har många elever haft en-

till-en undervisning. Detta trots pedagogernas kunskap om hur viktig kommunikation i samspel med 

andra är för varje enskild individs utveckling. Dessa tankar har förändrats under aktionens gång, till att 

trots elevernas olika funktionsnedsättningar, att undervisning i olika gruppkonstellationer är ett ansvar 

som pedagogerna har i sin planering av elevernas undervisning för att ge eleverna en chans till 

kommunikation och samspel, vilket pedagog 3 förklarar: 

 
Det är ganska intressant det ni säger ändå, här är vi i en stor grupp, det är många personer i 

klassrummet, men det är ingen av eleverna som protesterar… Det är ingen som visar jag klarar inte av 

att vara i det här sammanhanget (Pedagog 3, Studie I). 

Arbetsglädje 

Synen på hur stora grupper eleverna ska ingå i under sin undervisning har omvärderats från att oftast 

ske i enskild undervisning till att oftare få undervisning gemensamt med flera elever. Det har inneburit 

att både elever och pedagoger har träffats vid fler tillfällen under skoldagen än tidigare. Pedagogerna 

upplevde en glädje i att arbeta i grupp med alla pedagoger och elever i en gemensam aktivitet. En vi-

känsla infann sig hos pedagogerna i arbetslaget och i reflektionerna av det filmade materialet tolkade 

fokusgrupperna att även eleverna i slutet av aktionen kände en grupptillhörighet.  

Pedagogerna i aktionen har beskrivit fördelen med att få vara med och påverka aktionen och dess 

utformning på så sätt att inte arbetet har lagts fram som ett färdigt material. Att få vara med att utföra 

förändringar i den gemensamma aktionen och att besluten om förändringarna har tagits kollegialt 

ledde till en arbetsglädje i arbetslagen. Det kan utläsas i resultatet av aktionen, och tolkas som att det 

finns en positivism under arbetets gång. Såsom en pedagog uttrycker det:   

 
Även om det var ett skolarbete ifrån början så har alla tillsammans fått varit med. Till exempel vilka 

förändringar vi skulle göra, vilka tecken vi skulle använda, det har ju varit ett gemensamt arbete, det 

tror jag är en viktig faktor i det här arbetet (Pedagog 2, Studie I). 

Filmens betydelse 

Vid tolkningen av materialet ger pedagogerna i båda studierna uttryck för att film som metod är en 

fördel för både elever och pedagoger. Detta för att få syn på elevens utveckling men även som 

möjlighet för pedagogerna att se sin egen undervisning ur ett annat perspektiv. Pedagog 3 reflekterar: 

“En sak jag tänkte på att ni pratade mycket om var fördelen med att filma för att se sin egen 

undervisning och ett bra verktyg för att förbättra verksamheten!” (Pedagog 3, Studie II). Vi har tolkat 
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att detta ger ett förtydligande om att filmen kan användas för att utvärdera pedagogernas undervisning 

vilket leder till möjligheten att ändra undervisningen till att ligga så nära elevens utvecklingszon som 

möjligt, samt att kunna utveckla elevernas förmågor, menar pedagogerna. Film som metod för att 

utveckla undervisning bidrar även till en möjlighet att se elevens utveckling för att i nästa steg kunna 

användas vid bedömning av eleverna. Pedagogerna uttrycker detta genom att säga: 

 
Vi får syn på utvecklingen, det här som våra chefer pratar om. Hur ska vi kunna mäta elevernas 

utveckling? Det vet vi ju redan, det är ju genom observationer, ofta stannar det vid att vi har en känsla, 

vi kan inte riktigt peka ut att där såg vi en utveckling, men gör man så här, att vi filmar då kan vi påpeka 

att såg här såg det ut det och det datumet t.o.m. klockslag och så här ser det ut nu (Pedagog 2, Studie I). 
 

Pedagogerna framhåller vid flera tillfällen filmens möjligheter att kunna fokusera på en enskild del i 

undervisningen för att sedan kunna byta fokus. Pedagog 4 säger: “Jag upplever det som ett roligt 

arbetssätt, att man kan koncentrera sig på en sak, i förlängningen kan vi kanske byta fokus till andra 

saker” (Pedagog 4, Studie I). Utifrån detta har vi tolkat att film möjliggör för pedagogerna att kunna 

fokusera på olika delar i undervisningen men även på olika elever, i samma filmsekvens.  

Tid 

I Studie I som bedrivits i grundsärskolan, inriktning ämnesområden, har pedagogerna reflekterat över 

vilken tidpunkt på dagen som kan passa för att genomföra aktionen utifrån elevernas förutsättningar. 

Pedagogerna ger uttryck för vikten av att hitta en tidpunkt då elevernas fysiska behov är tillgodosedda. 

Detta förklarar pedagog 3: ”Alla elever har varit på toaletten, ätit och druckit. Det är en energipunkt 

klockan tio” (Pedagog 3, Studie I). Detta kan förstås som att eleverna får en större möjlighet att ta till 

sig undervisningens innehåll om elevernas fysiska behov är tillfredsställda. Aktionens längd har också 

diskuterats för att eleverna ska få möjlighet att behålla koncentrationen. Resultaten visar att denna 

reflektion inte funnits hos pedagogerna i studie II som arbetar i grundsärskolan inriktning ämnen. 

Resultatet visar att det finns en skillnad emellan de olika inriktningarna i grundsärskolan där 

aktionerna är utförda. Skillnaden handlar om vilken tid på dagen som undervisningen passar eleverna 

bäst samt hur lång tid undervisningen skall utföras. Tolkningen som lärare som intagit forskarrollen 

gör är att eleverna ligger på olika utvecklingsnivåer i de olika inriktningarna och därför har 

pedagogerna olika reflektioner hur de bäst kan genomföra sin undervisning för att skapa ett optimalt 

lärande för eleverna. 

 

I tolkningen av resultatet har även tiden som tema diskuterats, när pedagogerna i båda studierna har 

uppmärksammat den stora utveckling som skett under det förhållandevis korta tid som aktionen pågått.  

En förväntan som kunde utläsas i resultatet av de båda studierna var att aktionerna inte skulle kunna 

bidra till en synbar utveckling hos eleverna. Förkunskapen hos pedagogerna är att eleverna med 

utvecklingsstörning skulle behöva mer tid för att utvecklas. De resultat som framkom av filmerna 

visade däremot att eleverna gjort stora framsteg.  Vi lärare som intagit forskarrollen och pedagogerna 

som deltagit i studien tolkar att dessa framsteg har möjliggjorts av att undervisningen har genomförts i 

ett samspel med andra i ett sammanhang där eleverna känner igen miljön och begreppen som fått stöd 

av TAKK har varit betydelsefulla för eleverna. Detta har påvisats i analysen av reflektioner från de 

båda arbetslagen. Pedagog 4 menar att: “Jag blev så glad när jag såg det på filmen. Att eleven har tagit 

till sig tecken, helt fantastiskt! Eleven var nog den sista elev jag trodde vi skulle se en utveckling hos, 

på så kort tid” (Pedagog 4, Studie I) och pedagog 2 säger att: “Men vad roligt att se, för det syns att det 

har hänt väldigt mycket faktiskt” (Pedagog 2, Studie II). 

Elevernas utveckling 

Gemensamt lärande 

I analysen av resultatet i aktionen som genomförts i studie I framkommer att filmen visar att 

gruppundervisning går att genomföra även i skolformen grundsärskolan, inriktning ämnesområden. 

Aktionen har gett uttryck för att interaktion bidrar till en positiv utveckling hos eleverna. Det tyder på 
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att eleverna i båda studierna har påverkat varandra och bidragit till varandras utveckling. Pedagog 

uttrycker detta med att säga: “Det låter jättebra och just att eleverna inspirerar varandra också” 

(Pedagog 2, Studie II). Vikten av att använda TAKK i större grupp har lyfts av pedagogerna för att 

bidra till att alla elever får kunskap om och möjlighet att tillgodogöra sig kommunikation. Pedagog 1 i 

studie II ger uttryck för detta genom att säga att: 

 
Elev nummer 11 som har kommit ny. Eleven har bara varit här i två veckor men vi ser redan på eleven 

att denne har börjat teckna, som måla (tecknar) t.ex. när eleven vill måla och eleven har ju knappt ett 

språk överhuvudtaget men eleven har tagit till sig tecken (Pedagog 1, Studie II). 
 

I studie II har resultatet av analysen visat detta genom att eleverna har tecknat med varandra samt hjälp 

varandra när de kommit på tecken de inte kunde. De kan tolkas som att eleverna har inspirerat 

varandra och till att även logiskt försökt förklara varför tecknen ser ut som de gör. Pedagog 1 

uppmärksammar genom att säga: 

 
Sen skulle jag teckna bibliotek, bibliotek (tecknar), så säger elev 12 så här, vad då, ska man skära 

böckerna? För vissa kan det bli lite förvirrande också, fast jag tror att det är bra, för att eleven vet ju att 

jag menar bibliotek för att jag säger det och han vet vad de är. Tänk den slutledningsförmågan att det är 

böckerna i bokhyllan (Pedagog 1, Studie II). 

Inspiration 

Pedagogerna och vi lärare som intagit forskarrollen tolkar aktionen som inspirerande för både 

pedagoger och elever då upplägget av aktionen har tilltalat alla berörda. Den ökade energin blev 

märkbar genom att flera pedagoger och elever använde TAKK samtidigt, det var många individer som 

delade med sig av sin energi och på så sätt bidrog gruppundervisningen till ökat intresse för eleverna. 

Detta har kommit till uttryck hos pedagogerna i studie I. De har påtalat aktionens påverkan som 

medfört en gruppkänsla hos eleverna, alla är här och nu och det är vi som är en klass. Det har skapat 

ett lugn som tidigare inte fanns hos eleverna. Pedagog 2 förklarar vikten av gruppundervisning genom 

att säga: 

 
Men om man då tar bort det här med gruppundervisning, då hugger man bort en stor del direkt för 

eleverna. Början måste vara att delta i ett sammanhang, där det är ändå några som gör, som utför, annars 

kan man aldrig veta hur det ska till att delta i ett sammanhang (Pedagog 2, Studie I). 
  

Genom att samlas alla som en helhet och att alla i gruppen deltagit tillsammans har bidragit till en 

dynamik. Det har varit ett överraskande moment i aktionen. I studierna har även elevernas 

kroppsspråk, intresse och intensivt lyssnade och iakttagande visat på en utveckling hos eleverna. Ett 

resultat i aktionen är att i studie I har en elev tecknat för första gången i sitt 11-åriga liv, vilket 

framkommit genom analysen av det filmade materialet och pedagogernas reflektioner i 

fokusgruppssamtal. Pedagog 4 uttrycker glädje genom att säga: 

 
Under den sista sången så såg jag att Elev 1 gjorde vissa tecken hela tiden. Jag såg det redan när jag satt 

bredvid honom, redan då i stunden, det tycker jag var fantastiskt. Eleven försökte att göra tecken. Alla 

vi såg att Elev 1 gjorde tecken med sina händer, skam den som ger sig (Pedagog 4, Studie I). 
 

Pedagogerna reflekterade över elevernas olikheter vilket tolkas som en styrka och möjlighet vid 

utformning av undervisning. Pedagog 2 beskriver detta och säger: “Vad är möjligt och vad kan jag 

göra, det är jätteviktigt att gruppen tillför de här olika nivåerna. De är ju så olika sinsemellan eleverna, 

att de bidrar ju alla med något” (Pedagog 2, Studie I). 

Ökad kommunikation 

I båda studierna användes AKK på olika sätt under skoldagen såsom bildstöd, kroppsspråk och 

signaler men även tekniska hjälpmedel. Som exempelvis Ipad med appar och Communicate Inprint. 

Som tekniska hjälpmedel använder pedagogerna i studie II även en app där de lätt kan söka tecken 

som de vill använda i sin undervisning. En pedagog berättar att: “Om vi inte kan ett tecken, då har vi 
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en jättebra app, tycker jag i alla fall, som vi kan gå in och kolla på när det är ett tecken man inte kan” 

(Pedagog 2, Studie II).  Detta kan ses som en möjlighet för pedagogerna att säkerställa att eleverna 

alltid får tecken som utmanar och bygger vidare på deras befintliga kunskaper.  

 

En elev i studie I får känna tecken på sin kropp, men använder sig i huvudsak av signaler och 

kroppsspråk.  Pedagogerna i studien ser vikten av att anpassa efter elevernas olika förutsättningar, men 

samtidigt ska eleverna kunna ingå i ett sammanhang och därför behöver få en grundläggande 

förståelse för flera AKK-metoder. Pedagog 3 förklarar: 

 
Det är viktigt att vi tecknar på elevens kropp och att vi löser det här med ljuden, för annars deltar eleven 

inte i aktiviteten. Eleven finns ju i klassrummet men han har inget direkt utbyte av aktiviteten eftersom 

vi inte vet när eleven kan se våra tecken (Pedagog 3, Studie I). 
 

I studie II var utgångsläget att TAKK användes väldigt begränsat. Aktionen har gett uttryck för att 

pedagogerna trodde vid studiens inledning att de inte hade några elever som kunde vara i behov av 

TAKK. Pedagog 2 beskriver att: 

 
Pedagog 1 skriver inte bredvid bilderna, utan har bara bilderna och så går pedagogen igenom schemat 

och jag har funderat, ska jag också hoppa över att skriva? Men nu kände jag i dag att, nej, jag ska nog 

skriva. Eftersom det blev en sådan reaktion när jag inte skrev (Pedagog 2, Studie II). 
 

I fokusgruppssamtalen reflekterade pedagogerna och läraren som intagit forskarrollen att detta inte 

stämde utan samtliga elever var hjälpta av TAKK och andra AKK-metoder för att förtydliga 

undervisningen och förstärka elevernas kommunikation både med pedagoger och kamrater. 
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Metoddiskussion 

Aktionsforskning bygger på gemensamt lärande för oss lärare som intagit forskarrollen och de 

deltagande pedagoger. Pedagogerna som deltagit i studien har framhållet studiens utformning som en 

del av glädjen i arbetet. Att få vara med och utforma studien och inte enbart delta, ansåg de vara en av 

styrkorna i aktionsforskningen. Möjligheten att få vara med och ses som en viktig del av forskningen 

menar inte bara Hill (2014) utan även pedagogerna är den största anledningen till att arbetet ses som 

givande och bidragande till den verksamhet som studeras. Möjligheten att filma, analysera och gå 

tillbaka och förändra undervisningen påtalade många av pedagogerna i studierna som en fördel. 

Rönnerman (2012b) visar på hur det är dessa cykler som är styrkan och även möjligheterna i en 

aktionsforskning. Den tid som dessa cykler tar gör att pedagogerna hinner tänka över och reflektera 

över både sin egen undervisning och elevernas lärande. Det visade sig i de båda studierna när 

pedagogerna i samtal med varandra och med oss ändrade undervisningens utformning och nya tankar 

om vad som kunde ändras i aktionen för att alla elever skulle bli delaktiga och få lust till att lära. Den 

tid som fanns mellan fokusgruppssamtalen bidrog till att pedagogerna fick möjlighet att tänka över och 

enskilt reflektera över vad som ansågs viktigt för att utveckla aktionen. 

 

Eleverna i de båda studierna är vana att bli filmade, då pedagogerna regelbundet filmar undervisningen 

för att delge föräldrar med även för egen analys av undervisningen. Utifrån det påverkas inte eleverna 

av att aktionen filmas. Eleverna och pedagogerna i studie I hade från början en större vana vid att 

filma och delta i filmer. Men även eleverna i studie II var bekväma med att bli filmade. Denna 

bekvämlighet med metoden bidrar till att resultatet från studien får en större trovärdighet då inte 

insamlingsmetoden påverkar vad som blir resultatet (Bjørndal, 2005). Bekvämlighet med att bli filmad 

fanns inte enbart hos eleverna, utan även pedagogerna visade under aktionens gång att filmen 

utvecklades till ett arbetsverktyg för att uppmärksamma vad som sker under aktionen. Den aktion som 

filmades har valts utifrån att den inte ska upplevas som känslig av pedagogerna och den som filmar är 

en av både elever och pedagoger välkänd person för att som Bjørndal (2005) menar minska inverkan 

som metoden har på aktionen. 

 

Filmen har av pedagogerna framhållits som en bra metod för att uppmärksamma och påvisa elevernas 

kunskaper. Filmer från utvalda situationer för att se elevens utveckling menade pedagogerna i 

studierna varit en styrka då mycket som sker i vardagen annars går förlorat, då fokus från pedagogerna 

inte kan ligga på varje enskild elev under alla lektioner. Denna utveckling blev enligt pedagogerna 

synlig då lektionens innehåll var likartat i alla utvalda situationer. Pedagogerna och de lärare som 

intagit forskarrollen använde materialet för att gå tillbaka och titta på materialet från inspelnings- 

tillfälle ett och jämföra med inspelningstillfälle fyra. På så vis blev elevernas kunskapsutveckling 

synlig. Genom film som metod kan pedagogerna gå tillbaka och har möjlighet att reflektera över varje 

elev i samma aktivitet. Filmen finns även tillgänglig för att användas som bedömningsunderlag vid 

utformning av individuella utvecklingsplaner. 

 

Fokusgruppssamtalen har bidragit till ett gemensamt förhållningssätt till hur och vad som ska ingå i 

aktionen under studiens gång. I samtalen har alla deltagarnas åsikter och synpunkter tagits tillvara för 

att kunna utveckla aktionen men även undervisningen i respektive studie. Fokusgruppssamtalen har 

bidragit till att pedagogerna i de båda studierna har deltagit med reflektioner över det filmade 

materialet. Detta har bidragit till att pedagogerna tillsammans kunnat planera för förändringar i 

undervisningen. Aktionsforskning kan leda utvecklingen för hur undervisningen utformas för eleverna 

i grundsärskolan. Den digitala inspelningen av fokusgruppssamtalen har varit en fördel då de lärare 

som intagit forskarrollen har lyssnat på samtalen flera gånger för att undvika missförstånd i tolkningen 

av det inspelade materialet. Lyssna på samtalet har bidragit till att nyanser i datamaterialet som kunde 

ha betydelse för tolkningen blev synligt för lärarna som intagit forskarrollen. Den textmassa som 
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omvandlades utifrån inspelningarna har varit nödvändig för att analysera materialet och se de olika 

teman som de lärare som intagit forskarrollen valde ut, efter ord som beskrev de teman som framkom i 

resultatet. Utan textmassan hade en analys inte varit möjlig och resultatet bristfälligt (Kvale & 

Brinkman, 2014). 
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Diskussion 

Förutsättning för att användandet av TAKK i grupp ska bli möjligt är att undervisningen sker i 

samspel med andra. Hur ska elevgruppen annars veta hur TAKK ska användas med andra och kunna 

få en förståelse för andra kommunikationssätt än det talade ordet? I de här studierna ingår eleverna i 

ett sammanhang i grundsärskolan inriktning ämnen och ämnesområden. Som kritik till de utvalda 

tecknen i studie I kan vara att begreppen var för abstrakta för eleverna. Det var tecken som inte direkt 

kan kopplas till elevernas vardag, utan tecknen var ett kulturellt redskap i skolan som pedagogerna gav 

eleverna i en aktivitet. Däremot ingick tecknen i en återkommande daglig undervisningssituation, 

vilket medförde att begreppen ändå ingick i ett sammanhang för eleverna. Eftersom eleverna i studie I 

var elever med en grav utvecklingsstörning kan de tecknade rörelserna möjligtvis ses som en 

“dramatisering”, som en konkretisering av det talade ordet, en form av stödjande handling för 

eleverna. Enligt Vygotskijs (1995) teorier om den kreativa förmågan så finns det inget hinder mellan 

fantasi och verklighet. Författaren menade dock att det är en skillnad i att använda sig av sina egna 

tillverkade kulturella redskap eller att använda sig av ett kulturellt redskap som någon annan har valt. 

Detta medför att användandet av TAKK redan från början blir något nytt som eleverna inte har valt 

själva som kommunikationssätt och kan försvåra deras kommunikation. Vilka begrepp som 

eleven/eleverna är i behov av skulle pedagogerna i samarbete med föräldrar och andra personalgrupper 

som är i kontakt med eleven/eleverna gemensamt kunna diskutera fram. Samarbetet mellan de olika 

grupperna (pedagoger, föräldrar och elever) blir därför viktigt utifrån Vygotskijs (2001) teorier om att 

sammanhanget och förståelse är viktigt för elevens inlärning. Detta perspektiv skapar då en mediering 

som bidrar till förståelse och tydlighet för den enskilde eleven för TAKK. De olika sammanhangen där 

eleven ingår skapar en förståelse som binder ihop TAKK och begreppen och blir ett 

kommunikationssätt för eleverna. 

 

Eleverna i studie II har i större utsträckning varit med och påverkat vilka tecken som använts. Genom 

att ge eleverna tecken i samlingen har pedagogerna påbörjat ett arbete som visar att tecken är en 

stödjande handling för eleverna. TAKK som lärs in i ett socialt samspel blir en stödjande handling 

som bidrar till att nyfikenhet väckts hos de elever som deltagit i aktionen. De tecken som valdes av 

pedagogerna i studie I har legat i elevens närmaste utvecklingszon (Vygotskij, a.a.) och varit viktiga 

för elevens vardag och därför begrepp i elevernas nästa steg i utvecklingen. Denna närhet till elevens 

kunskap har möjliggjort ett lärande som bygger på elevernas olika förutsättningar och kunskapsnivåer. 

Den utveckling som skett med hjälp av pedagoger som föregått som goda exempel, visar på hur 

kunskap kan användas och kan vara en bidragande orsak till att elever lär. Hade tecknen inte ingått i 

elevens vardag eller i elevens sociala kontext skulle de utifrån ett sociokulturellt perspektiv inte 

resulterat i ett lärande för eleverna och kommunikationsutvecklingen hade eventuellt stannat av. Ingår 

inte TAKK i elevernas vardag blir de för abstrakta och eleverna har inte möjlighet att tillgodogöra sig 

tecknen.  

Kamratkommunikation 
Forskningen visar hur viktigt det är att användningen av TAKK förstås och utövas av de som ingår i 

individens sociala nätverk. King och Fashie (2012) ser att det finns behov av att AKK används i 

kommunikationen eleverna emellan, och i den relationen behövs andra begrepp än vad vuxna ger 

barnen. Eleverna i studierna har inte kommunicerat med varandra med hjälp av TAKK och har därför 

inte fått en förståelse för metodens struktur och fördelar. I undervisningen av TAKK som utvecklas av 

pedagoger i skolan behöver de även ta med begrepp som utgår ifrån elevernas behov av att kunna 

kommunicera med sina klasskamrater. Genom att utgå ifrån begrepp som är kopplade till elevernas 

vardag och möjlighet att få nya tecken till begrepp som ligger i elevernas närmaste utveckling leder till 

en möjlig ökning av kommunikation mellan eleverna. Det eleverna i studie I saknar enligt 

pedagogerna är förmågan att förstå hur användningen av TAKK som kommunikation kan vara ett 
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verktyg att påverka sin omgivning. Därför är det viktigt att pedagogerna har en förförståelse om 

eleverna. Pedagogerna behöver skapa situationer för eleverna så att de ser kommunikationens fördelar, 

vilket Baker et al., (2007) påvisar i sin forskning när författaren påpekar vikten av att 

kommunikationsmetoderna presenteras för eleverna utifrån deras utvecklingsnivå och 

funktionsnedsättning. 

 

Eleverna i studie II har aktiva förebilder som visar hur TAKK kan användas då personalen inte 

tecknat. Barker et al. (2013) påvisas vikten av att ha samtalspartner som inte enbart är vuxna utan 

eleverna behöver kommunicera med varandra för att få utveckla kommunikationen som är på deras 

egen nivå och rör deras intressen och livsvärld. Personer som finns i elevernas närhet behöver vara 

insatta i deras kommunikationssätt för att kunna vara förebilder. Pedagogerna som i studiens inledning 

ansåg att TAKK inte var nödvändigt för gruppen bidrog därför inte till en positiv utveckling. När 

TAKK infördes och eleverna visade intresse och även en vilja att förstå den bakomliggande 

förståelsen av tecknet, ändrades pedagogernas roll och förändringen i attityden blev avgörande för att 

eleverna fortsatte utvecklas i TAKK.  Det överensstämmer med Light och McNaughton (2012) som i 

sin forskning beskrivit vikten av att personalen är insatt och villiga att lära sig nya AKK-metoder för 

att eleverna ska få möjlighet till en fortsatt utveckling. Det visade sig i vår studie att pedagogerna 

behöver en förförståelse att alla elever i gruppen kan ha behov av att testa olika AKK-metoder för att 

få en fungerande kommunikation. Resultatet visade att pedagogerna behöver kontinuerlig fortbildning 

i AKK-metoder samt få stöd av organisationen att få prova nya tekniska hjälpmedel som kan vara ett 

steg till kommunikation för eleverna. Dessa förutsättningar till fortbildning för pedagogerna ger 

eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikation (Sundqvist, 2010). Som pedagog är det viktigt att 

förstå och ta del av denna kunskap och vara medveten om att pedagogens inställning till AKK är 

avgörande för att bedriva en utvecklande kommunikationsundervisning (Baker et al., 2007).  

 

Kamrater som mycket sällan förstår en enskild individs kommunikation eller försök till att 

kommunicera har svårt att delta i gruppen och pedagogerna får finnas där som stöd (Beck och Fritz-

Vericcihio, 2003). Istället menar pedagogerna i både studie I och II att detta kan förhindras om:  

1. Alla elever får tillgång till alla AKK-metoder.  

2. Att AKK lärs in i grupp för att få en tydligare förklaring av vad kommunikation är och när den 

ska används. 

3. Att förstärka alla elevers förmågor och att ingen metod blir den andra underordnad.  

 

Resultatet i denna studie bekräftar att undervisning i TAKK i grupp är en framgångsfaktor (Barker et 

al., 2013). Då TAKK användes av alla tillsammans som kommunikationssätt visade pedagogerna att 

TAKK är användbart för alla, även för elever som har en annan AKK-metod i första hand. 

Pedagogerna bidrog med flera AKK-metoder och gav alla elever erfarenhet om olika sätt att 

kommunicera och skapade en undervisning där eleverna kan få möjligheter att förstå sina kamraters 

kommunikationssätt. Sundqvist (2010) delar in barn i behov av AKK i tre olika grupper, i sin 

forskning på barn med flerfunktionsnedsättning. Dessa tre olika grupper är barn med motoriska 

svårigheter, den andra gruppen är barn som använder AKK tillfälligt och den tredje gruppen är barn 

som behöver AKK som stöd till det talade ordet. Författarens forskning styrker det pedagogerna och 

de forskande lärarna reflekterade i resultatet, vilket är att alla kan vara hjälpta av TAKK oavsett vilken 

funktionsnedsättning elever har. Användningen av TAKK är beroende av en kontext för att eleverna 

ska kunna fortsätta använda den självständigt. Som Carter et al. (2012)  beskriver finns det ett glapp 

mellan vad pedagogerna tror och vad eleverna själva anser vara viktigt att använda kommunikationen 

till. TAKK är inget konstant utan behöver utvecklas efter individen, intressen, ålder m.m. är viktiga 

delar att ta hänsyn till för att en metod ska bli användbar (Hedvall & Rydeman, 2010). De tecken en 

elev behöver i årskurs ett för att leka med jämnåriga är inte de samma som behövs i årskurs sex. 

Pedagogerna i studien har reflekterat över svårigheten att veta vilka begrepp de olika eleverna är i 

behov av i sin kommunikation med varandra. Genom att medvetandegöra detta har de ökat sin 

förståelse och på så sätt riktat sin uppmärksamhet mot begrepp eleverna kan tänkas behöva i sin 

kommunikation med sina kamrater. När användandet av TAKK utgår från ett samspel med andra är 

chansen större att de ord som eleverna verkligen behöver kommer fram. Att lärande sker i samspel 

med andra är en viktig utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 2001) och behovet av 
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samspel i kommunikation innebär att eleverna i vår studie fått möjlighet att utveckla sin 

kommunikation med varandra och som ett led i detta kunnat påverka vilka begrepp de behöver i sin 

vardag.  

Gemensamt lärande 
Pedagogernas kunskap om elevernas funktionsnedsättningar och elevernas sätt att agera i grupp, kan 

vara till hinder för eleverna, vilket framkom i studierna när pedagogerna tror att eleverna inte kan 

undervisas i grupp.  I studie I spreds en glädje över att undervisningen i grupp fungerade så väl. Både 

elever och pedagoger upplevde undervisningsmetoden som positiv. Aktionen fick en annan utgång än 

den förväntade. Detta visade sig genom att pedagogerna började använda TAKK vid andra tillfällen 

under dagen och eleverna använde varandra för att utveckla sitt tecknande. Kunskapen om elevernas 

funktionsnedsättningar och vilka svårigheter det kan medföra kan hämma pedagogernas tankar för 

elevernas sociala utveckling. Detta visade sig också i forskningen som Barker et al. (2013) utförde i ett 

boende för utvecklingsstörda vuxna, där personalens inställning och attityder visade sig vara faktorer 

som påverkar användandet av AKK-metoder. Personalen i denna studie ändrade inställning och 

utvecklingen skedde i positiv riktning under studiens gång. Förändringen låg i att projektet var under 

en begränsad tid, det var ett riktat innehåll och att det var lätt att utvärdera sågs som positivt. 

Paralleller dras med Barker et al. (a.a.) utifrån det pedagogerna reflekterade i fokusgruppssamtalen och 

det som framkommit genom analyser av resultatet. Ett strukturerat innehåll, tidsbegränsat och tid för 

reflektioner leder till liknande resultat som i författarnas forskning, nämligen en positiv känsla i 

arbetet både för pedagoger och för elever.  

 

Det kan bli ett dilemma om elevens svårigheter att interagera med andra påverkar hur pedagoger 

planerar och genomför undervisningen. I de reflekterande fokusgruppssamtalens framkommer tankar 

från pedagogerna om hur elever tar till sig undervisning. Under de sista fokusgruppssamtalen 

reflekterade pedagogerna och de lärare som intagit forskarrollen, över en koppling mellan elevernas 

lärande i grupp parallellt med sitt eget lärande i fokusgruppen och Vygotskijs (2001) perspektiv om 

hur vi alla lär oss i sociala sammanhang och i samspel med andra. Ett exempel på att lärande sker i 

samspel med andra är när pedagogerna upplevde en positiv händelse i studien när en elev som anses 

som “svår” att nå i slutet av studien tecknar två tecken i den riktade aktiviteten. Pedagogerna kopplar 

händelsen som en direkt följd av gruppundervisning. Den specifika händelsen i aktionen är ett 

exempel på dilemmat av pedagogernas förväntningar och värdering på vad elever som har en grav 

utvecklingsstörning och autism har för förmåga att ta till sig kunskap i interaktion med andra. 

Kunskapen som pedagogerna har om utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar kan bli ett 

hinder för hur undervisningen planeras. Om pedagogerna lägger för stor vikt vid sina förkunskaper om 

olika funktionsnedsättningar kan detta begränsa eleverna och de utmaningar pedagogerna erbjuder 

eleverna blir för låga. Gamla traditioner inom grundsärskolan inriktning ämnesområden om hur 

undervisningen ska genomföras, att elever med utvecklingsstörning får sin undervisning i form av en-

till-en undervisning, samt hur individer med diagnoser undervisas bäst och fungerar är föreställningar 

som fortfarande lever kvar (Berthén, 2007). Dessa föreställningar noterades i början av 

aktionsforskningens reflektioner av pedagogerna, främst hur eleverna skulle reagera när 

undervisningen skedde i grupp. En förklaring till detta kan enligt Berthén (2007) bero på att 

undervisningen i grundsärskolan haft ett omsorgsinriktat fokus. Denna tanke om omsorg lever kvar i 

de studerade verksamheterna men förändrades under arbetets förlopp till att bli mer kunskapsinriktat 

och gruppundervisning fick en tydligare fokus. 

 

Pedagogerna i båda studierna var överens om att det sociala sammanhanget och den tydligt 

strukturerade återkommande undervisningen har utvecklat eleverna att se att rörelserna/tecknen har en 

betydelse. Genom att pedagogerna visar och är förebilder genom att använda TAKK med relevans för 

elevernas kontext, kan förhoppningsvis eleverna själva lära sig att teckna. Genom detta kan det 

konstateras att pedagogerna utgått från Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011) som lägger ett 

betydande fokus på att eleverna ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i kommunikation i 

undervisningen. I studie II användes tecken som direkt kan kopplas till ett sammanhang där eleverna 
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ingick i varje dag. Begreppen låg i elevernas närmaste utvecklingszon men pedagogerna hade en insikt 

om att eleverna hade behov av att få begreppen förklarade och förankrade i ett sammanhang och i sin 

egen verklighet.  Till exempel att den 22 oktober är den 22:a dagen i oktober, det innebär att det har 

varit 21 dagar före i oktober månad. Genom att förklara tecken för eleverna och förklara det logiska 

sammanhanget mellan tecknet och begreppet blev det som Vygotskij (2001) beskriver det; som att 

knyta ett snöre runt fingret för att hänga upp tanken på något konkret. 

 

I de båda studierna talar pedagogerna om vilka fördelar det är att kunna förlita sig på varandra i 

personalgruppen, att kunna fråga och hjälpa varandra med TAKK. Detta överrensstämmer med 

tidigare forskning dvs. att förändringar i arbetssätt i personalgrupper är beroende av personalen 

inställning (Baker et al. 2007). Positiva förhållningssätt och att kunna ta vara på varandras styrkor gör 

att det i förlängningen sker en utveckling för de berörda eleverna. Vilka attityder som pedagogerna har 

till AKK har i förlängningen betydelse för elevernas interaktion mellan varandra. Pedagogernas 

attityder har förändrats under studiernas utveckling, då de uppmärksammade värdena i att alla 

använder och har kunskap om TAKK. Pedagogerna bidrog alla med egna erfarenheter för att öka 

arbetslagets kunskaper. De samarbetade för att höja arbetslagets kompetens och reflekterade 

tillsammans om vilka tecken som skulle vara relevanta för eleverna. Pedagogerna delade upp 

arbetsmomenten och anpassade dem så att det skulle fungera för alla deltagare. I den här studien får ett 

sociokulturellt perspektiv betydelse både för pedagoger och elever genom att de deltagit i sociala 

aktiviteter som inneburit ett lärande. ”Undervisning är till nytta endast när den går före i utveckling. 

När den gör det driver den fram eller väcker till liv en hel serie funktioner på ett visst 

mognadsstadium, vilka är på gång att utvecklas” (Vygotskij, 2011, s. 212) I forskning som Barker et 

al. (2013) bedrivit framkom att många personer i behov av AKK har fler än en metod som de använde 

vilket även pedagogerna i studierna bekräftade. De använde sig av TAKK, konkreta signaler, 

ordbilder, kroppsspråk, bildstöd och tekniska hjälpmedel. Hill (2006) beskriver hur de olika metoderna 

kan ha olika syften hos eleven, att metoderna bygger på och stärker varandra. Flera metoder var inte 

heller något som pedagogerna såg som ett problem. Genom att erbjuda alla elever flera metoder får de 

en gemensam grund att stå på när de ska kommunicera med varandra. Detta ställer krav på att rektorer 

och andra personer som leder utvecklingen på skolor ser behovet av att pedagoger behöver få 

kontinuerlig fortbildning i AKK. 

 

Studierna är utförda i grundsärskolans två inriktningar ämnen och ämnesområden. I studie I 

utvecklades ett tema; tid, det temat visades sig inte i studie II. I studie I där eleverna har en grav 

utvecklingsstörning upplever pedagogerna att eleverna till större del lever i verkligheten här och nu. 

Detta medför att diskussionen om vilken tidpunkt på dagen där eleverna har en hög potentiell förmåga 

att ta till sig undervisning blir viktig. Berthén (2007) har i sin forskning visat en skillnad i 

grundsärskolans olika inriktningar utifrån historisk uppkomst, tradition och därigenom inriktningarnas 

olika utbildningsfokus. Kan denna skillnad i tradition vara anledningen till att pedagogerna i studie I 

ansåg att tiden var en viktig del av aktionens uppbyggnad? Kan ett omsorgsinriktat fokus i 

grundsärskolan inriktning ämnesområde vara en förklaring till att detta ämne påtalades och fick ett så 

stort utrymme i fokusgruppssamtalen, samtidigt som det inte fick någon plats i studie II? 

 

I fokusgruppssamtalen påtalade pedagoger i båda studierna och vi lärare som intagit forskarrollen att 

de ser fördelar med att genomföra gruppundervisning. Enskild undervisning är uppbyggd utifrån 

elevernas egna förutsättningar. Är den då utvecklande när inte andra individers erfarenheter och tankar 

är med och utvecklar eleverna? Utifrån Vygotskij (2001) som menar att det är genom samspel och 

utbyte som kunskap utvecklas och förstärks kan vi tolka att enskild undervisning verkar 

stigmatiserande för eleverna. Undervisningen har av tradition oftast skett med en-till-en-undervisning 

menar både Berthén (2007) och Östlund (2012). Utifrån denna forskning är vår erfarenhet att detta 

sker även nu, men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Delvis finns en-till-en-undervisning kvar 

för att eleverna har olika funktionsnedsättningar vilket medför att de har enskilda behov som 

pedagogerna i sin planering av undervisningen måste ta hänsyn till. Här skilde sig också studierna åt, 

om det beror på de olika skolformernas traditioner eller skillnader i elevgrupper är inte klart. Men i 

studie II är inte en-till-en-undervisning lika utpräglad, på samma gång som den i studie I finns kvar 

som en del av undervisningen. I fokusgruppssamtalen påpekade pedagogerna i studie I att 
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undervisningen behöver förändras mot en övervägande gruppundervisning, detta för att eleverna ska få 

möjlighet att ingå i ett sammanhang. Utifrån det som Berthén (2007) och Östlund (2012) beskriver i 

sin forskning hur undervisningen är utformad i grundsärskolan, visar denna studie på en förändring i 

tankesättet hos pedagogerna och slutligen även på hur undervisningen utformas. 

AKK och etiska dilemman 
Light och McNaughton (2012) har funnit i sin forskning att AKK är tillgängligt på ett annat sätt än 

tidigare och personer i barn som använder AKK:s omgivning inte behöver vänta på stöd ifrån 

habiliteringen i samma utsträckning. Detta är både på gott och ont då all tillgänglig hjälp inte alltid är 

evidensbaserad menar författarna. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt för de individer och deras 

omgivning som är i behov av AKK att ha tillgång till ett välfungerande kommunikationssätt. Det 

öppnar för möjligheten att kunna uttrycka sin åsikt som rör deras egen livssituation och det ger 

möjlighet att kunna delta i andra samhälleliga frågor vilket innebär det som Svensson och Tideman 

(2007) benämner som empowerment. I Salamancadeklarationen (2006) står att läsa att alla barn med 

funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra i samhället att uppnå största möjliga 

oberoende som vuxen. UNESCO har ett mål som innebär att försöka förändra attityder mot barn i 

behov av särskilt stöd, mot ett icke diskriminerande samhälle. Ett samhälle där människor lär och lever 

tillsammans (Salamancadeklarationen, 2006). För att kunna uppnå dessa mål är det av vikt att 

pedagogerna i sina verksamheter skapar möjligheter för ett fungerande kommunikationssätt som både 

uppmuntrar till kommunikation till vuxna men även mellan eleverna för att eleverna ska kunna 

påverka sin egen livssituation (Hill, 2006). I de båda studierna använder pedagogerna samt lärarna 

som intagit forskarrollen olika tekniska hjälpmedel som stöd, så som teckenappar och andra system 

som underlättar för pedagogerna och eleverna t.ex. Communicate In Print, Boardmaker m.m. 
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Slutord 

Pedagogerna i studien förklarar när de beskriver aktionen att deras upplevelser och elevernas 

framgångar i samspel med andra under aktionens gång var större än vad de förväntat sig. Att skapa 

kommunikation mellan eleverna är en viktig tanke enligt Sundqvist (2010) vilket de som deltagit i 

studien har haft en förhoppning om att kunna uppnå då TAKK-undervisningen har skett i grupp. Vi 

lärare som intagit forskarrollen har även upplevt hur inställningen till TAKK förändrats under 

aktionen gång. Barker el al. (2013) har visat hur pedagogers intresse ökar och ger goda resultat när tid 

till reflektion prioriteras, även Finke och Quinn (2012) beskriver hur ett riktat innehåll under 

begränsad tid är en framgångsfaktor vid personalutveckling. Dessa faktorer har kunnat utläsas även i 

denna studie då aktionsforskning som metod möjliggjort utveckling av undervisningen för eleverna 

och pedagogerna. Genom att tillämpa ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 2001) och TAKK i 

undervisningen utvecklades både lärandet hos pedagogerna och eleverna. Pedagogerna beskriver att 

eleverna visade en glädje under aktionen som inte funnits där tidigare. Detta kan ses som en produkt 

av elevernas nyfunna förståelse för att använda TAKK i sociala sammanhang. Liknande resultat kom 

även Light och McNaughton (2012) fram till i sina studier, dvs. att de AKK-metoder som presenteras 

för eleverna behöver vara användbara i elevernas vardag. I sin sammanställning baserad på egen 

tidigare forskning menar författarna att det finns en risk att tillgången till ny teknik som inte alltid är 

forskningsbaserad kan vara svår att utveckla efter elevernas personliga behov eller intressen. 

 

Studien visar hur viktigt det är att pedagogerna i sina verksamheter ger eleverna möjlighet att utveckla 

många olika AKK-metoder. Studiens restultat visar på att ett lärande i grupp förstärker och ger 

eleverna förståelse för hur AKK-metoder kan användas och varför. Speciallärarens roll blir att inte låta 

sina förkunskaper begränsa elevers lärande utan ge obegränsat med förutsättningar till att utvecklas 

efter elevens egen förmåga. En viktig del i arbetet blir även att hålla en neutral framtoning inför alla 

möjliga AKK-metoder och vara uppdaterad på vad forskningen påvisar om olika metoders inverkan på 

elevernas kommunikation.  

 

Vidare forskning 

Vidare forskning kan inriktas mot andra ämnen/ämnesområden, men även för en längre studie om 

inlärning av AKK/TAKK i grundsärskolan. Genomförandet av två liknande aktioner i två snarlika 

grupper skulle även ge en intressant möjlighet att reflektera över skillnaden som förekommer inom 

elevgruppen, med fokus på kommunikation/språk inlärning. En vidare utveckling kan även vara att 

genomföra en aktionsstudie där fokus ligger på de tekniska hjälpmedlen inom AKK. Forskning med 

elever som använder AKK och är inkluderade och hur de påverkas i sammanhang där 

kommunikationen förekommer spontant från kamrater, kan vara ytterligare ett exempel på vidare 

forskning. 
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Bilaga 1 

Mall för fokusgruppssamtalen 

 

 Bakgrund, hur såg det ut förra gången? Förändring? 

 

 

 

 

 Hur utvecklas användandet av TAKK? Ord/Känsla av säkerhet.  

 

 

 

 

 Har den nya aktionen påverkat eleverna från föregående tillfälle?  

 

 

 

 

 Påverkar gruppinlärningen elevens utveckling? 

 

 

 

 

 Vad har denna aktion för påverkan på personalen? 

 

 

 

 

 

 Sammanfattning/gemensam analys: 
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Bilaga 2 

Missivbrev till Pedagoger 

 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin vid Speciallärarprogrammet på Stockholms universitet. 

Vi skall nu påbörja vårt fördjupningsarbete där vi har valt att göra en aktionsforskning vilket innebär 

en strävan att tillsammans med kollegor följa ett förändringsarbete som gynnar verksamheten. 

Kommunikation är en mänsklig rättighet och vi har därför valt att fördjupa oss inom området AKK 

(alternativ kompletterande kommunikation). Syftet med undersökningen är att genom öka TAKK 

(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) användandet hos personalen i 

grundsärskolan se hur detta påverkar elevgruppen. Vi kommer att filma och genomföra 

reflektionstillfällen vid fyra tillfällen. Samtalen och observationerna kommer att spelas in och 

materialet kommer endast användas i studiesyfte. Deltagarna kommer att vara anonyma och 

deltagandet i studien är frivilligt och medverkan kan avbrytas utan att behöva ange närmare skäl. 

 

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

telefon. 

 

Tack på förhand! 

Hälsningar 

 

Elin Blomfeldt  Anette Janhans 

xxxx@gmail.com  xxxx@gmail.com 

xx-xxx   xx-xxxx 
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Medgivandeblankett: 

 

 
o Jag väljer att delta i denna studie. 

o Jag väljer att inte medverka i denna studie. 

 

 

 

 

 

Ort och datum………………………………..   

 

Underskrift…………………………………...   

 

Tack på förhand! 

Hälsningar 

 

 

Elin Blomfeldt  Anette Janhans 

elinblomfeldt@gmail.com  anette1.janhans@gmail.com 

xx-xxx   xx-xxxx 



43 

 

Bilaga 3 

Missivbrev till vårdnadshavare 

 

  

 
Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin vid Speciallärarprogrammet på Stockholms universitet.  

Vi skall nu påbörja vårt fördjupningsarbete där vi har valt att göra en aktionsforskning vilket innebär 

en strävan att tillsammans med kollegor följa ett förändringsarbete som gynnar verksamheten. 

Kommunikation är en mänsklig rättighet och vi har därför valt att fördjupa oss inom området AKK 

(alternativ kompletterande kommunikation). Syftet med undersökningen är att genom öka TAKK 

(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) användandet hos personalen i 

grundsärskolan se hur detta påverkar elevgruppen. Vi kommer att filma. Materialet kommer endast 

användas i studiesyfte. Deltagarna kommer att vara anonyma och deltagandet i studien är frivilligt, 

medverkan kan avbrytas utan att behöva ange närmare skäl. 

 

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

telefon. 

 

Tack på förhand!  

Hälsningar  

 

 

Elin Blomfeldt  Anette Janhans 

xxxx@gmail.com  xxxx@gmail.com 

xx-xxx   xx-xxxx 
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Medgivandeblankett 

 
o Mitt barn får medverka i denna studie. 

o Mitt barn får inte medverka i denna studie. 

 

 

 

 

Ort och datum……………………… Ort och datum……………………………….. 

 

Underskrift…………………………. Underskrift…………………………………...

   

 

 

 

Tack på förhand! 

Hälsningar 

 

Elin Blomfeldt  Anette Janhans 

elinblomfeldt@gmail.com  anette1.janhans@gmail.com 

xx-xxx   xx-xxxx 
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Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


