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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens användning av alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan. I denna studie undersöks det i vilka 

situationer som förskollärare använder AKK, vilka hjälpmedel som förskollärare nyttjar, 

svårigheter med att använda AKK samt varför förskollärarna använder AKK. Studien 

utgår ifrån en digital enkätundersökning riktad till Facebookgrupper som fokuserar på 

förskola. I enkätundersökningen deltar 69 förskollärare. Resultatet visar att förskollärare 

använder AKK främst i rutinsituationerna på förskolan. Det visar att TAKK och bilder 

används som hjälpmedel och även att vissa förskollärare har brist på kunskap om hur 

AKK ska användas. Det framkommer att förskollärarna använder AKK för att det 

främjar barnens språkutveckling, ger barnen ett stöd i deras kommunikation och att 

samspel är betydelsefullt när barnen kommunicerar med varandra. Resultatet visar att 

förskollärarna använder AKK för att ge barnen en likvärdig utbildning och att AKK är 

ett hjälpmedel som kan bidra till barns språk- och kommunikationsutveckling. 

Förskollärarna lyfter att använda AKK på förskolan med alla barn kan bidra till att 

barnen blir delaktiga i förskolans verksamhet. Det framkommer enligt förskollärarna att 

samspel är en stor del i förskolan och att AKK därför kan ge alla barnen en möjlighet att 

samspela med andra.  

 

 

Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation, enkätundersökning, 

förskollärare, kommunikation, samspel, sociokulturellt perspektiv.  
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Inledning 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskollärare ge barn möjlighet 

att kunna kommunicera med andra samt stimulera barnens språkutveckling. Alla barn på 

förskolan kommunicerar med både andra barn och vuxna, men ibland behövs det 

hjälpmedel för att barnen ska kunna kommunicera. Heister Trygg (2012) menar att vi 

bör se kommunikationen ur olika perspektiv och att det bör vara från Barnet, Redskapen 

och Omgivningen (BRO). Hon menar att dessa utgångspunkter tillsammans ger en bra 

och trygg kommunikation. Ett kommunikationsverktyg för att ge alla barn möjlighet att 

kommunicera och uttrycka sig är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 

AKK innebär att du använder olika hjälpmedel att kommunicera med barn som inte har 

utvecklat det verbala språket (Heister Trygg, 2012). Eftersom alla barn ska ha möjlighet 

att kommunicera kan AKK vara ett bra hjälpmedel då barnen får ökade möjligheter att 

uttrycka sig på.  

 

Utifrån våra erfarenheter har vi sett att AKK används på olika förskolor. Förskolorna 

har använt AKK med hjälp av olika hjälpmedel som barnen och förskollärarna har 

möjlighet att använda sig av i sin kommunikation. Förskolorna använde AKK till barn 

med tillexempel flerspråkighet, språkförseningar och barn med funktionshinder, men de 

använde det även till alla barnen i verksamheten. Däremot användes AKK ofta i vissa 

situationer under dagen medan i andra situationer användes det sällan. Därifrån kom 

vårt intresse för AKK i förskolan då det uppmärksammades att detta hjälpmedel gjorde 

att barn och vuxna kunde kommunicera med varandra. Vi vill därför med denna studie 

undersöka vilka hjälpmedel som förskollärare nyttjar, i vilka situationer som AKK 

används i och varför förskollärare använder AKK i förskolan. I denna studie vill vi även 

undersöka om det finns några svårigheter med att använda AKK. Studier om alternativ 

och kompletterande kommunikation i förskolan är fåtaliga. Därför vill vi med denna 

studie ge mer kunskap till personal som arbetar inom förskolan om AKK och hur det 

kan bidra till utveckling i barnens kommunikation och språk.  

 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärarens användning av alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan.  
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Frågeställningar  

• I vilka situationer använder förskollärare AKK i förskolan?  

• Vilka hjälpmedel använder förskollärare när de nyttjar AKK? 

• Varför använder förskollärare AKK i förskolan? 

• Vad finns det för svårigheter med att använda AKK i förskolan? 

 

 

Definition av centrala begrepp 
 

AKK- alternativ och kompletterande kommunikation 

TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

GAKK- grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 

BRO- Barnet, Redskapen och Omgivningen  

AAC- alternative and augumenative communcation (engelska förkortning av AKK) 

PECS- picture exhange communication system (engelsk förkortning/begrepp när det 

används bilder som AKK) 

 

 

Litteraturbakgrund 
 

I detta avsnitt kommer det först förklaras om alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) och de olika kommunikationssätt som finns inom AKK. Sedan 

kommer sambandet mellan kommunikation och samspel att presenteras. Vidare 

presenteras hur språk och kommunikation beskrivs i förskolans styrdokument.  

 

AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation 

Inom alternativ och kompletterade kommunikation i Sverige är Boel Heister Trygg en 

stor författare då hon skriver mycket litteratur kring detta ämne. Hon är utbildad 

logoped och har mycket erfarenhet kring människor som behöver stöd. Hon har därför 

startat ett kommunikationscentrum (SÖK) för alternativ och kompletterande 

kommunikation tillsammans med en kollega, Ida Andersson, där det finns bland annat 

utbildningar samt litteratur kring AKK. Heister Trygg vill att kunskap ska spridas om 

alternativ och kompletterande kommunikation då alla har rätten att kunna kommunicera 

utifrån människors olika behov (http://www.sokcentrum.se).   

http://www.sokcentrum.se/
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BRO är en central modell när AKK ska beskrivas då man bör se kommunikationen ur 

olika perspektiv (Heister Trygg, 2012). BRO står för Barnet/brukaren, Redskapen och 

Omgivningen. Det är barnet som är grunden, eftersom det är barnet som ska stödjas och 

utvecklas i sin kommunikation. Redskapen är olika kommunikationsformer som 

används och hjälpmedel som vi använder oss av. Omgivningen är det som finns närmast 

barnet, det kan vara familj, personal eller andra i barnets närhet. Denna modell är för att 

påvisa när AKK används bör det fokuseras på både B, R och O för att 

kommunikationen ska kunna utvecklas. Heister Trygg menar att barnet bör få redskap 

t.ex. bilder utifrån barns förutsättningar samt att omgivningen måste anpassa sig för att 

barnet ska ha möjlighet att utveckla sin kommunikation. Heister Trygg (2012) anser att 

innehållet i BRO tillsammans ger en bärande kommunikation och att dessa bör finnas 

för att barn ska kunna utveckla sin kommunikation och språkutveckling på bästa sätt.  

 

Inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) finns det flera olika 

kommunikationssätt som används. Det finns kroppsliga kommunikationssätt där 

kroppen används som ett verktyg, t.ex. sinnen, gester och tecken. När tecken används 

som ett kommunikationssätt används oftast begreppet TAKK, tecken som alternativ och 

kompletterande alternativ. TAKK är ett verktyg där det tecknas med hjälp av händerna 

och de tecken som används lånas från det svenska teckenspråket (Heister Trygg, 2010). 

Det finns även grafiska alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK) och i 

detta finns det konkreta redskap t.ex. olika sorters bilder och symboler. GAKK är ett 

verktyg som hjälper barn att kommunicera med hjälp av bildstöd som t.ex. tecknade 

bilder, fotografier, pictogram (Heister Trygg, 2005). Här nedan kommer det beskrivas 

mer ingående om begreppen TAKK och GAKK.  

 

TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

TAKK är ett hjälpmedel som används och utförs men hjälp av händerna och det tecken 

som används är lånat från det svenska teckenspråket. TAKK används tillsammans med 

det verbala språket för att det förstärker förståelsen av ordets/tecknets betydelse. Det är 

de viktigaste orden i en mening som förstärks med hjälp av tecknen som t.ex. ” vi ska 

äta” då tecknas bara äta. Heister Trygg (2010) menar även att när man använder sig 

utav tecken för att försäkra vissa ord kan barnen få ett tidigare verbalt språk och ett mer 
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utvecklat ordförråd. När TAKK används på förskolan bör förskollärare ha kunskap 

kring användandet av TAKK i verksamheten samt hur de olika tecknen tecknas.  

Inom TAKK används idag olika begrepp t.ex. tecken som stöd (TSS), tecken till tal, 

teckenstöd, men att alla dessa olika begrepp har samma betydelse. Heister Trygg (2010) 

tar upp att syftet med TAKK är att det kan användas som ett hjälpmedel för samspelet 

mellan barn och vuxna innan det verbala språket är utvecklat. Barn förstår språket innan 

de ibland själva kan uttrycka sig verbalt och kan då använda sig utav TAKK för att göra 

sig förstådd. TAKK är ett hjälpmedel som kan användas av alla, hörande, icke hörande 

och de som är i behov av språkligt stöd.  

 

GAKK- grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 

Heister Trygg tar upp begreppet GAKK som innebär att det används grafiska och 

visuella hjälpmedel. Inom GAKK finns det olika former av kommunikationssätt och 

hjälpmedel som exempelvis konkreta föremål, foton, tecknade bilder, symboler, 

pictogram samt bokstäver. Genom att använda bilder kan de stödja och ge goda 

förutsättningar för kommunikationsförmågan hos de barn som behöver stöd i sin 

kommunikation och språkutveckling (Heister Trygg, 2005). När bilder samt andra 

kommunikationssätt inom GAKK används i förskolan krävs det att hjälpmedel finns 

tillgängliga. Heister Trygg menar även att det bör vara hjälpmedel som barnen har stött 

på tidigare i verkligheten och att det då blir intressant för barnet. I förskolan bör det 

även finnas hjälpmedel som är motiverande för att kunna kommunicera. De som 

använder sig av GAKK i verksamheten bör därför ha kunskap kring användandet av 

detta hjälpmedel, det krävs även att det provas fram olika sätt som fungerar för de 

enskilda barnen. Bilder är ett hjälpmedel som kan ge möjlighet till samtal och 

interaktion med andra. Heister Trygg (2005) menar att när barn inte har det verbala 

språket blir GAKK ett alternativt sätt för barnen att kommunicera och för de barn som 

använder sig lite av det verbala språket blir GAKK ett komplement till barnens 

kommunikation.  

 

När det används tecknade bilder, symboler och foton är bilder samlingsordet för dessa 

olika former av hjälpmedel. I denna studie kommer det mest fokuseras på bilder då det 

är mest förekommande inom förskolan. 
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Kommunikation, språk och samspel 

Heister Trygg (2012) menar att kommunikation är något vi delar med andra, något vi 

gör tillsammans med någon. Kommunikation kan ske både verbalt och icke verbalt och 

det går även att se det som ett samspel mellan varandra för det är något som händer här 

och nu. Samspel behöver inte vara verbalt med någon utan bara att någon är närvarande 

vid sidan om. Om samspel sker icke-verbalt behövs en närmare kontakt med varandra 

och det går då lättare att läsa av den andras kroppsspråk, gester, och mimik. 

Kommunikation betyder så mycket, den används när vi vill uttrycka oss i något, 

informera något, ha social närhet eller bara vill berätta något. Alla dessa behov är olika 

mellan alla individer. Hon understryker att språket och talet är betydelsefullt i 

förskollärarens kommunikation med barnen. Språket är uppbyggt på symboler och ord 

som barnen använder sig utav. Det finns en del barn som kan språket (symboler, ord) 

men inte kan talet. Talet är mer uppbyggt på munmotoriken vilket innebär att använda 

sig av läppar, tunga och stämband parallellt med varandra (Heister Trygg, 2012). 

 

 

Styrdokument 

Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2017) är ett dokument som innehåller 

kommentarer och rekommendationer riktat till att stödja förskolans måluppfyllelse. 

Skolverket (2017) tar upp att förskolan ska vara lämplig för alla barn. De skriver att 

förskollärare ska ge barn möjlighet till stimulans och att barn som behöver stöd ska ges 

en möjlighet till det stödet samt få utmaningar utifrån deras behov och intressen. 

Skolverket tar även upp att barn som behöver stöd inte behöver det hela tiden utan det 

kan vara att barnet behöver stöd vid vissa moment och tillfällen. De menar även att barn 

som inte har det verbala språket uttrycker sig på olika sätt som att använda kroppen, 

gester och mimik. När barnen uttrycker sig med hjälp av kroppen vill barnet förmedla 

något och förskollärare ska se till att dessa åsikter får ett inflytande. Genom dessa olika 

möjligheter kan barnen få en början av ett livslångt lärande som förskolan ska sträva 

efter.  

 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) finns det olika mål och riktlinjer som tar 

upp barns språkutveckling och kommunikation. Förskolan ska främja barnens 
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språkutveckling samt ge barnen möjlighet till att kommunicera med andra. Läroplanen 

lyfter även att lärandet sker genom samspel mellan vuxna och barn samt att barnen lär 

sig av varandra. Några av de mål och riktlinjer som Skolverket (2016) tar upp om språk 

och kommunikation är dessa:  

att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra (s.10)  

att varje barn utvecklar … förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner (s.10) 

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (s.11) 

 

 

Tidigare forskning om AKK och kommunikation 

I detta avsnitt presenteras vad olika vetenskapliga texter tar upp i forskning om 

kommunikation, alternativ och kompletterande kommunikation och olika 

kommunikationssätt. Vid sökningen av rapporter, avhandlingar och artiklar hämtades 

dessa från databaserna ERIC, Libris och Swepub. De sökord som användes vid 

sökningen var: AAC, alternative and augumentative communication, communication, 

PECS, preschool, kindergarden, early childhood eduaction och preschool teacher. I 

forskning om alternativ och kompletterande kommunikation och olika 

kommunikationssätt skrivs det oftast om barn med funktionsnedsättning som exempel 

autism eller barn som använder AKK i särskolan. Dock kommer det inte läggas någon 

särskild vikt vid funktionsnedsättning eller ålder då studien fokuserar på hur AKK kan 

användas till alla barn. Fokus kommer därför vara på hur och när AKK används i den 

forskning som tas upp. Därför är forskningen fokuserad på hur AKK och 

kommunikation används och resultatet av användandet. 

 

 

Olika kommunikationssätt inom AKK 

Eberhart, Forsberg, Fäldt, Nilsson och Nolemo (2011) beskriver att alternativ och 

kompletterade kommunikation (AKK) kan vara ett bra hjälpmedel för barn som har 
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språk- och kommunikationssvårigheter. De beskriver AKK som ett sätt att 

kommunicera med hjälp av olika metoder och hjälpmedel, de menar även att de kan 

användas utan och tillsammans med det verbala språket. Författarna rekommenderar att 

använda olika AKK-metoder samtidigt då detta ger ett effektivt resultat. Detta anser 

även Martinsson Niva (2016) då de lyfter att använda olika hjälpmedel tillsammans, 

som exempelvis bildstöd och TAKK, kan barnen ges ett förtydligande i undervisningen. 

Eberhart et al. (2011) beskriver att det kan vara bra för att du inte alltid vet vilken metod 

barnen tar till sig bäst i olika situationer. Författarna anser även att om AKK börjar 

användas tidigt ger det barnen möjlighet att utveckla en varierande kommunikation. De 

nämner kommunikationssättet TAKK som ett hjälpmedel då barnen använder sig av 

tecken och de belyser att TAKK bör användas av personerna i barnens omgivning för att 

de kan ge en positiv förstärkning. I rapporten beskrevs det att resultat visat att TAKK 

tillsammans med tal ger en positiv effekt på barnens verbala språk samt att det stödjer 

barnens kommunikation. Detta är något som Emmoth (2014) också belyser då 

pedagogerna i hennes studie använde sig av TAKK som ett hjälpmedel. De använder sig 

utav TAKK för att förstärka språkförståelsen hos barnen. Pedagogerna lyfter att 

språkinlärningen i förskolan är viktig för alla barn. De menar att TAKK är ett bra 

hjälpmedel som hjälper barnen i deras språk och att det även förstärker det verbala 

ordet. Pedagogerna menar att barnen lär sig tecken och det används tillsammans med 

det verbala ordet, detta menar pedagogerna kan öka barnens språkförståelse. Emmoth 

(2014) belyser också att denna metod kan användas för barn med svagt språk men hon 

menar även att det är bra för barn med annat modersmål. Pedagogerna som Emmoth 

(2014) tar upp var eniga om att använda TAKK i samlingen är ett bra sätt att låta alla 

barn få en möjlighet att få komma till tals och bli lyssnad på eftersom samlingen 

innehåller mycket sagor, sånger och ramsor. Det kan underlätta både barns tal- och 

språkförståelse samt kommunikation. Martinsson Niva (2016) lyfter även att TAKK kan 

användas i alla vardagliga situationer som uppstår under dagen och hur det kan ge 

barnen inflytande samt delaktighet i verksamheten. I studien visade det att barnen 

använde TAKK i matsituationer för att lättare kunna uttrycka vad de ville ha för mat 

eller dryck. Resultatet visade även att barnen använde TAKK när de skulle klä på sig 

samt via toalettbesök. Många använde även TAKK i andra situationer som lektioner och 

olika situationer i undervisningen. Genom att barnen fick en möjlighet att använda 

TAKK i dessa olika situationer kunde de uttrycka sin åsikt samt kunna påverka sin 

situation.  
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Eberhart et al. (2011) beskriver metoden PECS där det används bilder som ett 

kommunikationssätt genom att barnen får olika bilder att välja mellan när de ska 

kommunicera med andra. De lyfter att PECS kan ge barnen en möjlighet till 

kommunikation och samspel. Detta är något som Björklund (2008) också anser då 

bilder är en kommunikativ funktion då barnen kan berätta och kommunicera utifrån en 

bild i samspel med andra. Det kan ske genom att barn tillsammans med andra genom 

icke-verbal och verbal kommunikation kan kommunicera utifrån en bild eller symbol. 

Vidare beskriver Thiemann-Bourque, Brady, McGuff, Stump och Naylord (2016) om 

metoden PECS och att barnen med autism i studien använde metoden PECS och att 

pedagogerna sedan lärde barnen utan autism att använda denna metod. Detta bidrog till 

att alla barnen kunde ha en interaktion och kommunicera med varandra. När barnen fick 

använda denna metod kunde alla barnen kommunicera med varandra med hjälp av 

bilder. Denna studie visade att barnen som lärde sig PECS ökade sin kommunikation 

och blev mer involverade i de sociala kontexter som uppstod.  

 

Fortbildning för kommunikationspartner 

Shire och Jones (2014) belyser vikten av kommunikationspartner då de menar att den 

vuxne, i detta fall föräldrarna, har en stor roll i användandet av AAC. Därför har 

kommunikationspartnerna fått en fortutbildning om användandet av AAC och de 

introducerade sedan detta för barnen. På så sätt kunde barnen lära sig att använda AAC 

och kommunicera med andra med hjälp av denna metod. I denna studie har de kommit 

fram till att med hjälp av kommunikationspartner kan barnen få möjlighet att 

kommunicera och kommentera i olika aktiviteter som uppstår under dagen. De anser 

även att genom att barnen får möjlighet att kunna kommunicera med hjälp av AAC kan 

de delta i fler sociala sammanhang. Studien visade även att barnen utvecklades i sitt 

verbala språk när de fick använda AAC. Liknande lyfter Binger, Kent-Walsh, Ewing 

och Taylor (2010) då de gjorde en studie om kommunikationspartner och att utbilda 

elevassistenter i användandet av AAC. Studien bygger på att tre elevassistenter har fått 

en utbildning i hur de använder AAC och för att de sedan ska lära ut till barnen på bästa 

sätt. När elevassistenterna har fått denna utbildning kunde de efter en kort stund 

använda det på ett rätt och givande sätt till barnen. Resultatet visade att barnen kunde 

lära sig att använda AAC på ett effektfullt sätt samt att det bidrog till att barnen kunde 

utvecklas i sitt användande.  
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Kommunikation 

Människor kommunicerar för att göra sig förstådda och detta är något som Björklund 

(2008) tar upp då hon menar att kommunikation handlar om att göra oss förstådda, 

förstå andra och att vi kommunicerar för att skapa en mening. Hon anser även att 

kommunikation och språk är något som människor alltid använder sig av på olika sätt. 

Björklund hävdar att när människor kommunicerar kan det ske med verbalt språk men 

även med hjälp av kroppen så som gester och kroppsspråk och att dessa olika sätt att 

uttrycka sig på har en betydelse. När människor kommunicerar delas erfarenheter och 

tankar med andra. Därför anser Björklund (2008) att kommunikation är en stor del i 

barnens samspel med andra. Vidare menar Martinsson Niva (2016) att med hjälp av 

TAKK kan barnen få en möjlighet att kommunicera. När barnen har svårt att uttrycka 

sig med ord kan TAKK vara ett hjälpmedel som gör att barnen kan uttrycka sig och få 

fram sin åsikt.  

 

Sammanfattning 

Forskningen om AKK lyfter att det är ett kommunikationssätt som är bra för barnens 

språkutveckling samt för barnens kommunikation. Det lyfts även att flera olika sorters 

hjälpmedel bör erbjudas för att ge barnen ett effektfullt sätt att kunna kommunicera 

(Eberhart et al., 2011; Martinsson Niva, 2016). I forskningen lyfts det hur olika 

hjälpmedel kan vara bra och hur det kan bidra till samspel och kommunikation hos 

barnen (Emmoth, 2014; Björklund, 2008; Eberhart et al., 2011). Det beskrivs hur 

kommunikationshjälpmedel kan användas i olika situationer som uppstår under en dag 

(Emmoth, 2014; Martinsson Niva, 2016). Forskningen tar upp att det bör finnas 

kommunikationspartner som har en kunskap om hur AKK ska användas. Barnen kan få 

en lärdom hur det används genom att de vuxna får en utbildning hur det används bäst 

(Binger et al., 2010; Shire & Jones, 2014). Forskningen beskriver att kommunikation är 

något som vi alltid använder oss av i vårt samspel med andra och att kunna 

kommunicera är en stor del av vår vardag (Björklund, 2008). 
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Teoretisk bakgrund 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och det som är relevant utifrån 

teorin kommer att presenteras i denna studie. Kommunikation är något som detta arbete 

bygger på och kommunikation är även betydelsefullt i ett sociokulturellt perspektiv, 

därför valdes denna teori. När människor kommunicerar med olika kommunikationssätt 

inom AKK sker det alltid i samspel mellan barn eller vuxna. Det är något som detta 

perspektiv bygger på då sociokulturell teori menar att människor alltid kommunicerar i 

samspel med andra. Säljö (2014) menar att språk och kommunikation är en central 

punkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt att språk och kommunikation är centrala 

för vårt samspel med andra. Genom språket kan människor tillsammans med andra ta 

del av varandras erfarenheter. Säljö (2014) beskriver även att det delas information och 

kunskaper i samspel med andra. Genom att ta del av varandras egenskaper och 

kunskaper kan det skapas ett nytt lärande hos alla människor.  

 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och det belyser 

hur vi behöver och använder olika redskap för att förstå vår omgivning (Säljö, 2014). 

Säljö beskriver att det finns olika redskap vi använder oss av för att förstå vår 

omgivning, språkliga och konkreta artefakter. Han beskriver att det finns konkreta 

artefakter som t.ex. en penna, bild, dator, telefon. De språkliga artefakterna är 

intellektuella redskap som vi använder oss av i vårt tänkande och språk, det kan vara 

t.ex. bokstäver och siffror. De två olika artefakterna kan vara svåra att skilja åt och Säljö 

(2014) beskriver att dessa går hand i hand. Han beskriver att en artefakt är ett redskap 

och verktyg för att tolka omvärlden. Han betonar att artefakterna tillsammans med språk 

och kommunikation är en central del av medieringen. Genom språk kan vi skapa 

interaktion med andra och kommunicera, på så sätt kan barnen bli delaktiga i sin 

omgivning.  

Säljö (2014) beskriver begreppet appropriering och det innebär att barnet tar emot 

kunskap från den omgivningen som finns runt omkring. Han beskriver även det som att 

barnet lär sig att behärska de konkreta samt de språkliga redskapen och att barnen 

använder dessa på ett produktivt sätt. Mediering och appropriering valdes till denna 

studie för att när AKK används är det olika hjälpmedel eller artefakter som barnen och 

förskollärare använder sig av för att kunna kommunicera och även förstå omgivningen. 

Barnen kan därför med hjälp av dessa hjälpmedel i samspel med andra kunna 
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kommunicera och på så sätt kunna vara delaktiga i omgivningen samt sociala 

sammanhang.  

 

Ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen. Detta begrepp är något som Björklund (2008) och Säljö (2014) 

beskriver då de menar att barnen befinner sig i en zon där de behöver stöttning och hjälp 

från förskollärare eller andra mer kunniga barn för att komma vidare i sin utveckling.  

Författarna beskriver det som att barnen med hjälp eller stöd från andra kan klara av en 

speciell uppgift. Därför betonar författarna att stöttning är en stor del för att barnen ska 

kunna utvecklas och klara av olika uppgifter. Stöttning är en stor del i användandet av 

olika kommunikationssätt då det krävs andra mer kunniga barn eller förskollärare för att 

barnen ska kunna utveckla sin kommunikation med hjälp av AKK.  
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Metod 

I detta avsnitt presenteras först vilken metod vi har valt att använda oss av samt varför 

den metoden valdes. Sedan beskrivs hur undersökningen har genomförts, hur relevant 

forskning sökts fram, hur undersökningen och följebrevet utformats. Vidare beskrivs 

vilka urval som gjorts och sedan hur vi har analyserat det insamlade materialet. 

Avslutningsvis redovisas det om trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

 

Val av metod 

I denna studie har det valts att använda en enkätundersökning som metod. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar ansågs att en enkätundersökning var en metod som 

kunde besvara studiens syfte. Genom att använda denna metod kunde vi nå ut till många 

förskollärare som möjligtvis var bosatta någon annanstans än vår kommun. På så sätt 

kunde det ge oss många samt möjligtvis olika svar på hur förskollärare arbetar med 

alternativ och kompletterande kommunikation. Att använda sig av enkät är en relevant 

metod för att nå ut till många respondenter och detta är något som Arnqvist (2011) 

lyfter. Denna metod valdes för att få svar ifrån många respondenter och för att 

respondenterna kunde svara på den när de ville och det är något som Bryman (2011) 

belyser om enkätundersökning. Intresset för AKK i förskolan kom genom att vi såg hur 

förskollärare arbetade med AKK i vår kommun och därför valdes enkäten för att 

möjligtvis se hur andra förskollärare arbetar med AKK. Stukát (2011) lyfter att 

enkätundersökning kan ge mer styrka åt resultatet, det vill säga att resultatet kan ges 

större värde för att det är från fler personer än vid till exempel intervjuer. Han beskriver 

även att i en kvantitativ metod fokuseras det på siffror och diagram. I vår studie används 

enkät som metod och det kan oftast ses som en kvantitativ metod. Dock beskriver Trost 

(2012) att när en enkät innehåller öppna frågor kan det bli en kvalitativ metod då 

respondenterna beskriver sina tankar och erfarenheter om det ämnet som studien bygger 

på. Han menar även att det handlar om att få en förståelse och detta genom att 

respondenterna beskriver sin mening. Vi har därför valt att analysera vår empiri 

kvalitativt då vi kommer fokusera på förskollärarnas beskrivningar och inte på hur 

många av dem som använder AKK på ett visst sätt i respondenternas svar (Bryman, 

2011).  
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Urval  

Det var 69 förskollärare som deltog i hela enkäten. Enkäten skickades ut via sociala 

medier, facebook, och den skickades ut till fyra slutna förskolegrupper. Grupperna 

valdes för att det enbart var medlemmar som var intresserade av förskolan och 

förskolans utveckling, eller är verksamma inom förskolan. Därför valdes grupperna som 

var inriktade på förskolan för att det kunde ge svar på studiens syfte. Det informerades 

att enkäten var riktad till enbart utbildade förskollärare.  

 

 

Genomförande  

Frågor formulerades fram utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Frågor 

skrevs ner på ett papper som sedan ändrades och granskades flera gånger för att få svar 

på det valda ämnet i studien. Enkäten inleddes med en fråga där det öppnades upp för 

ämnet och vad ämnet innebar för respondenterna. Sedan valdes det ut frågor utifrån de 

olika frågeställningarna som undersökningen ska besvara. Enkäten avslutades med två 

frågor som inte finns med i syftet eller frågeställningen men som ändå önskade 

undersökas då fortbildning är en stor del i användandet av AKK. När frågorna 

utformades valdes det öppna frågor för att respondenterna skulle kunna svara med egna 

ord och tankar. Detta är något som Hjalmarsson (2014) och Bryman (2011) tar upp då 

de menar att genom att använda öppna frågor har respondenterna chans att uttrycka sig 

som de tänker och tycker med egna ord utan att välja färdiga svarsalternativ. Det valdes 

även öppna frågor för att vi inte var så insatta i ämnet och för att vi kunde tillsammans 

med respondenternas svar fördjupa oss i ämnet. Dock valdes en sluten fråga i enkäten 

då det ansågs att den frågan endast kunde bevaras med Ja eller Nej. Enkäten innehöll sju 

frågor, sex öppna och en sluten. Detta för att svarspersonerna inte skulle tröttna och att 

de skulle känna att de hade tid att svara på den (Hagevi & Viscovi, 2016). När frågorna 

var formulerade letades ett program upp där enkäten kunde utformas. Den gjordes i 

webbenkater.com och för att få använda sig av den sidan krävdes det en godkänd mail 

via högskolan.  

 

Det utformades ett följebrev till dem som skulle delta i enkätundersökningen. Det 

informerades om arbetet vi skulle göra och vad syftet med undersökningen var. För att 

denna studie skulle kunna ses som grundad i ett etiskt förhållningssätt informerades det 

till respondenterna om deras rättigheter och för att skydda deras integritet (Stukát, 
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2011). Vidare menar Löfdahl (2014) att studenter som skriver examensarbete har 

forskningsetik som de måste förhålla sig till och att det alltid ska finnas ett etiskt 

förhållningssätt i studien. Det informerades att ingen obehörig kommer att få ta del av 

det insamlade svaren eller att svaren lämnas ut (Vetenskapsrådet, 2017). I 

informationsbrevet stod det att deltagandet var frivillig och att de kunde avbryta när 

som helst (Löfdahl, 2014). Det informerades om att enkäten var anonym, att den inte 

kommer innehålla några personuppgifter och att vi inte kommer kunna se vem som 

svarat vad i frågorna. I följebrevet stod det även att det insamlade materialet endast 

skulle användas i detta examensarbete (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

När enkäten var utformad valdes det att skicka ut den via sociala medier- Facebook. 

Enkäten var ute i två veckor och efter en vecka skickades en påminnelse ut. Trost 

(2012) tar upp detta om påminnelse och han menar att det är bra för att uppmuntra de 

som inte svarat att svara på enkäten. 

 

Bearbetning av det insamlade materialet 

När enkäten hade avslutats undersöktes hur många respondenter som hade deltagit i 

enkäten. Det var 96 personer som hade deltagit, dock hade endast 69 personer svarat på 

hela enkäten. I resultatet kommer det endast att utgå ifrån de 69 personer som deltog i 

hela enkäten. Hagevi och Viscovi (2016) samt Stukát (2011) tar upp att en risk med 

enkätundersökning är att det kan bli mycket bortfall. De lyfter även att öppna frågor kan 

göra att de som svarar känner sig osäkra och väljer att inte fortsätta. Vi hade i åtanke att 

det kunde vara en risk med enkät då de kunde ge många bortfall. Dock valdes enkät 

ändå då vi ansåg att det kunde ge oss fler svar än vid intervjuer.  

 

När enkäterna besvarats skrevs det empiriska materialet ut i pappersform för att 

materialet lättare skulle kunna bearbetas. När empirin hade skrivits ut analyserades det 

insamlade materialet och det letades efter olika teman som var synliga. När resultatet 

delades in i teman söktes det efter likheter och skillnader i de svar som respondenterna 

hade svarat. Detta är något som Bryman (2011) tar upp då han beskriver tematiska 

analys som innebär att det insamlade materialet analyseras efter teman. Centralt i denna 

analysmetod är därför olika teman och även underteman som blir synliga i det 

insamlande materialet. Han beskriver att när det insamlade materialet har analyserats 

struktureras det efter återkommande teman, likheter och skillnader som uppstår i den 
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texten som ska bearbetas. Det beskrivs även att fokus ligger på vad respondenterna 

svarar. När vi skulle skriva ut de olika svaren uppkom ett problem då flera av 

respondenterna svarat att de använde Ipad som ett hjälpmedel. I svaren framkommer det 

inte hur eller vad de gör med Ipaden då svaren var otydliga och en följdfråga hade i 

detta fall gett ett djupare svar, men vilket inte är möjligt i en enkät. Detta är något som 

Trost (2012) tar upp då han menar att när man gör en enkät kan respondenterna svara 

med endast ett ord som saknar innebörd. Därför valdes det att gå igenom alla svaren för 

att se om det fanns fler svar som var otydliga och svåra att förstå. Några av svaren var 

otydliga och svårt att förstå innebörden i därför valdes dessa att bortse ifrån för att det 

inte framkom vad respondenten tänkte i sitt svar. Därför kommer inte dessa svar att 

användas i resultatet av orsaken då det inte har någon betydelse i analysen av resultatet. 

Genom att vi valde att analysera kvalitativt, försökte vi förstå vad respondenterna 

menade. Det försöktes även att analysera svaren för att få en större förståelse för 

respondenternas svar (Trost, 2012). När svaren hade analyserats markerades svaren efter 

de olika teman som var synliga och det användes olika färger på överstrykningspennor 

för att lättare kunna se olika teman. Det insamlade materialet analyserades utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. När empirin var indelad i olika teman analyserades 

respondenternas svar utifrån ett sociokulturellt perspektiv och de olika teoretiska 

begreppen.  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011) och Stukát (2011) lyfter att i en studie bör det diskuteras om 

undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. I enkäten deltog 96 personer och det 

var 69 av respondenterna som svarade på hela enkäten vilket är ett bra resultat.  

Enkäten skickades ut till fyra stora facebook-grupper och endast 69 av flera tusen 

möjliga besvarade enkäten. Därför har denna studie en låg tillförlitlighet då resultatet 

sannolikt hade förändrats om enkäten hade skickats ut igen (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 

2011). Detta analyserades och det framkom att skicka ut enkäter via sociala medier kan 

vara svårt då enkäten kan försvinna i flödet och att det är svårt att veta hur många som 

har sett enkäten men inte valt att svara. Ämnet som valdes i denna studie är inte aktuellt 

eller omtalat på alla förskolor, därför kan det innebära att förskollärare inte vet vad 

AKK innebär och därför valde att inte besvara enkäten. Stukát (2011) och Bryman 

(2011) tar upp om trovärdighet och det handlar om hur relevanta svaren är utifrån det 

som studien vill undersöka och om det svarar på studiens syfte samt frågeställningar. 
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Utifrån detta kunde det analyseras att denna studie har en hög trovärdighet då enkäten 

var utformad utifrån studiens frågeställningar. Det uppfattades att respondenterna 

förstått enkätens frågor och svaren som respondenterna skrev kunde därför svara på 

studiens frågeställningar. Stukát (2011) menar att det är omöjligt att veta om svaren i en 

enkät är sanningsenliga. Han beskriver att respondenterna kan besvara det de tror att 

forskaren vill att svaren ska innehålla samt att respondenterna ibland har svårt att 

bekänna sina brister. Han lyfter att felkällor är något som man bör vara medveten om i 

en undersökning.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras enkätundersökningens resultat. Resultatet utgår ifrån 

respondenternas svar i enkäten och besvarar studiens frågeställningar.  

Det kommer först att presenteras ”Situationer” och det redovisas genom fyra teman. 

Dessa teman kallas för samlingen, matsituationer, av- och påklädning samt 

toalettsituationer. Sedan kommer det presenteras ”Olika hjälpmedel” och det redovisas 

genom tre teman. Dessa teman kallas för TAKK, bilder samt TAKK och bilder 

tillsammans. Därefter kommer det presenteras ”Kommunikation” och det redovisas 

genom fyra teman. Dessa teman kallas för stöd för kommunikation, språkutveckling, 

likvärdighet och delaktighet samt samspel. Sist kommer det presenteras om temat 

”Svårigheter med AKK”.  

 

 

Situationer 

Förskollärarnas svar på första frågeställningen i undersökningen ”I vilka situationer 

använder förskollärare AKK i förskolan?” har delats in i fyra olika teman. Dessa teman 

kallas här för: samlingen, matsituationer, av- och påklädning samt toalettsituationer.  

 

Samlingen 
Detta tema visar att förskollärarna använder sig av AKK i samlingen.  

 

Förskollärarna nämner att de använder AKK i samlingen för att tydliggöra sånger, rim 

och ramsor samt sagor för barnen. De menar att genom att använda AKK blir innehållet 

i samlingen mer tydligt för barnen. 

Används främst i samlingar för att förstärka och förtydliga sånger, 

rim och ramsor, sagor osv. 

Detta citat beskriver att förskollärarna använder AKK vid samlingen, i ramsor, sånger 

samt sagor för att göra innehållet tydligt för barnen. AKK används för att stödja barnens 

förståelse genom att det finns ett stöd med hjälp av AKK och barnen kan få en 

uppfattning vad sånger, rim och ramsor samt sagor innehåller.  
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Flera förskollärare nämner att de använder AKK i samlingen för att tydliggöra för 

barnen vad som ska ske under en dag på förskolan.  

I samlingen i vårt dagsschema för att ge struktur och tydlighet hur 

dagen ser ut 

Vi använder AKK i samling där vi går igenom dagen så barnet vet vad 

som kommer hända härnäst. 

Dessa citat beskriver att förskollärarna använder AKK i samlingen i syfte att ge barnen 

en struktur och en tydlighet av hur dagen kommer att se ut. Att ge barnen möjlighet till 

struktur med hjälp av AKK kan innebära att barnen får stöd i sin förståelse om vad som 

ska hända under dagen och få en översikt över dagen. De framställer även att det ger 

barnen en förberedelse för vad dagen kommer att innehålla och vad som kommer hända 

närmast.  

 

Matsituationer 
Detta tema tar upp att förskollärarna använder sig av AKK i olika matsituationer som 

uppstår på förskolan.  

 

Flera förskollärare har nämnt att de använder AKK vid lunch för att förtydliga vilken 

mat som serveras. En förskollärare nämner även att det används när barnen blir 

tillfrågades om de vill ha mjölk eller vatten.  

Vid matsituationerna används AKK som stöd för att belysa vad vi äter. 

Fruktstunderna för att barnen ska få en möjlighet att få välja vilken 

frukt dom vill ha och ibland färg på frukten. 

Dessa citat tolkas som att AKK används som stöd vid matsituationerna för att tydliggöra 

vad det är som serveras. Genom att belysa vilken mat som serveras med hjälp av AKK 

kan barnen få ett stöd i sin förståelse om vad för mat det är. Citaten beskriver att AKK 

kan ge barnen en möjlighet att kunna få välja vad de vill äta genom att barnen kan 

använda olika hjälpmedel som kan hjälpa barnen att förmedla till förskollärarna vilken 

frukt som barnen vill ha. AKK kan vara ett hjälpmedel när förskollärarna ska presentera 

för barnen vilken frukt som serveras och vilken färg frukten har. Genom det kan det 

bidra till att barnen kan utveckla sin förmåga genom att AKK används som ett stöd i 

matsituationerna samt där barnen kan få vara med och bestämma samt ta egna beslut.  
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Av- och påklädning i tamburen 
Detta tema beskriver att förskollärarna använder AKK i tamburen och att det används i 

av- och påklädningssituationer vilket framgår av följande citat:  

Vilka kläder man ska ta på sig när vi ska gå ut och vilken ordning de 

ska klä på sig. 

I kapprummet så barnen kan kolla vilka kläder de behöver ha på sig 

och hur vädret är ute. 

Dessa citat beskriver att AKK används i tamburen för att visa vilka kläder som barnen 

ska ta på sig samt i vilken ordning det bör göras. Citaten beskriver även att AKK 

används för att stödja barnen i att förstå vilka kläder som behövs beroende på vädret ute. 

Då barnen får ett stöd med hjälp av AKK kan barnen utvecklas i att klä på sig.  

 

Toalettsituationer 

En del förskollärare nämner att de använder AKK vid toalettsituationer och de tar upp 

att det används vid toalettbesök samt blöjbyte. 

Inför Blöjbyte. 

I vilken ordning gör man toalettbesök. 

Dessa citat beskriver att förskollärare använder AKK vid blöjbyte och toalettbesök. De 

beskriver att barnen får en struktur i vilken ordning de olika momenten ska göras i 

toalettbesöken samt att barnen får en förberedelse på vad som ska hända, så som att byta 

blöja.  

 

 

Olika hjälpmedel 

Förskollärarnas svar på andra frågeställningen ” Vilka hjälpmedel använder 

förskollärare när de nyttjar AKK?” har delats i in tre olika teman: TAKK, bilder samt 

TAKK och bilder tillsammans.  

 

TAKK 
Förskollärarna beskriver att de använder TAKK (tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation) på förskolan för att händerna alltid finns med och att 

det alltid är tillgängligt. Förskollärare nämner även att barnen har lätt att ta till sig detta 
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verktyg och att barnen använder TAKK på förskolan. Förskollärarna nämner även att 

barnen kan kommunicera med hjälp av TAKK.  

Använder främst TAKK. Dels för att det är ”verktyg” man alltid har 

med sig och dels för att jag upplever att barnen har lättast för att både 

ta till sig det och att använda det. 

Vi använder mycket tecken som stöd för att händerna har man alltid 

med sig, De flesta av barnen dras också till det och använder det 

själva i sin kommunikation. 

Dessa citat kan tolkas som att TAKK används för att det alltid finns tillgängligt genom 

att händerna alltid finns med. Citaten beskriver även att TAKK kan bidra till att stödja 

barnen i deras kommunikation. Genom att detta verktyg alltid finns tillgänglig kan det 

göra att förskollärare anser att det blir ett användbart hjälpmedel. De beskriver även att 

förskollärarna anser att barnen har lätt att ta till sig detta verktyg samt att använda sig av 

det på förskolan. Genom att barnen använder TAKK som ett hjälpmedel kan det hjälpa 

barnen att kommunicera med andra.  

 

Bilder 
Förskollärarna beskriver att de använder bilder som stöd i förskolan för att förstärka 

förståelsen genom att visa en bild. Förskollärarna beskriver att de använder olika sorters 

bilder utifrån vad barnet kan tolka. Förskollärarna beskriver att även bilder kan vara 

lättillgängliga.  

Till bildstödet använder vi oss av inprint-bilder. Något barn har 

fotograferade bilder, för att de inte kan tyda inprint bilderna. 

Bilder på nyckelringar för att det skall vara enkelt att ha tillgängligt 

och därmed också användas. 

Vi jobbar mycket med bilder, för att kunna visa vad vi eller barnet 

menar. 

Dessa citat beskriver att bilder kan vara ett stöd för barnen och att det blir ett visuellt 

hjälpmedel som ger barnen en möjlighet att förmedla genom att visa en bild. De 

beskriver även att förskollärarna kan visa en bild till barnen på vad de vill förmedla. 

Citaten beskriver även att förskollärarna väljer ut bilder utifrån vad barnen kan tolka för 

olika bilder. Bilder kan vara lättillgängliga genom att förskollärare väljer att ha 
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nyckelringar med bilder på sig för att det ska kunna användas under hela dagen. När 

förskollärarna använder nyckelringar har de samma bilder och det blir då lika 

förutsättningar för alla barnen. Det framkommer att bilder kan vara ett hjälpmedel som 

ger barnen och förskollärna ett stöd när de vill uttrycka sig.  

 

TAKK och bilder tillsammans 
Detta tema beskriver hur förskollärare använder TAKK och bilder tillsammans. Det 

beskriver även hur TAKK och bilder kan användas med verbala ord.  

 

Många förskollärare nämner att de använder TAKK och bilder tillsammans för att göra 

innehållet tydligt för alla barnen. De nämner även att TAKK och bilder kan användas 

tillsammans med de talade orden. Förskollärarna menar att genom att använda bilder 

och TAKK tillsammans med det verbala ordet ger det barnen en bredare förståelse för 

de olika ordens innebörd.  

Vi tecknar med händerna och förstärker förståelsen av tecknet med 

bilder. 

Bildstöd och vissa tecken. För att får du en konkret bild och ett tecken 

i samband med ett verbalt ord kan det vara lättare att förstå 

innebörden av vad ordet betyder. 

Dessa två citat kan tolkas som att TAKK och bilder tillsammans kan ge en förstärkt 

förståelse för barnen. Dessa citat beskriver genom att använda TAKK och bilder 

tillsammans kan det ge barnen extra stöd. Genom en bild tillsammans med ett tecken 

kan det ge barnen en möjlighet till en tydligare förståelse av vad förskolläraren vill 

förmedla än om de enbart hade ett hjälpmedel. Citaten beskriver att TAKK och bilder 

tillsammans med det verbala ordet kan ge barnen en stark förståelse för ordets 

betydelse. Att använda det verbala ordet till TAKK och bilder kan ge barnen en 

möjlighet att förstå ordets betydelse.  

 

 

Kommunikation 

Förskollärarnas svar på den tredje frågeställningen ”Varför använder förskollärare AKK 

i förskolan?” har delats upp i fyra olika teman: stöd för kommunikation, 

språkutveckling, likvärdighet och delaktighet samt samspel.  



 

23 

 

 

Stöd för kommunikation 
Förskollärarna nämner att AKK kan bidra till att barnen får en möjlighet att kunna 

kommunicera med andra. De anser att AKK kan bidra till olika sätt och möjligheter för 

barnen att kunna kommunicera på. Förskollärarna nämner att AKK ger barnen ett stöd i 

deras kommunikation och kan stödja barnen när de vill förmedla något i sociala 

kontexter. Genom AKK kan barnen få ett stöd och fler möjligheter när de ska uttrycka 

sig och kommunicera, vilket citat nedan visar.  

Alla har inte förmågan att kommunicera och förmedla sig verbalt och 

därför bör vi använda olika former av sätt att kommunicera på. 

Fler möjligheter att förstå och uttrycka sig på. 

AKK används som ett stöd för att förtydliga det barnet försöker säga 

och som ett sätt att utveckla sociala förmågor. Att med hjälp av AKK 

berätta vad jag vill och hur man kan göra i sociala sammanhang. 

Dessa citat beskriver att AKK ger en möjlighet att på olika sätt kunna kommunicera 

med andra. Citaten beskriver även att alla barn inte har möjlighet att uttrycka sig verbalt 

och därför ska det finnas olika sätt att kommunicera på för att alla barnen ska kunna ha 

möjlighet till det. AKK kan ge barnen fler möjligheter att förstå vad de andra i 

omgivningen vill förmedla och även att barnen kan förmedla till omgivningen. Det 

beskrivs att barnen med hjälp av AKK kan uttrycka och förtydliga vad de vill. AKK kan 

stödja barnen i deras kommunikation och det kan därför bidra till att barnen utvecklas i 

sina sociala förmågor. AKK kan därför stödja barnen i sociala sammanhang som 

uppstår.  

 

Språkutveckling 
Förskollärarna tar upp att AKK bidrar till att barn får en möjlighet till att kommunicera 

samt att det bidrar till deras språkutveckling.  

För att ge barns hela kommunikationsutveckling stimulans i deras 

verbala och språkliga utveckling vilket ger dem förutsättningar till 

ökad språkinlärning. 

För att utveckla barnens språk. 

Dessa citat beskriver hur AKK kan bidra till att stimulera barnen i deras 

språkutveckling. Citaten beskriver hur AKK kan ge barnen möjlighet att utveckla sitt 
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verbala språk. Genom att barnen får en möjlighet att kommunicera med hjälp av AKK 

tillsammans med det verbala språket kan det bidra till att barnen utvecklas i sitt språk.  

 

Likvärdighet och delaktighet 
Förskollärarna nämner att AKK är bra för alla barnens utveckling på förskolan och att 

det kan ge barnen en likvärdig undervisning. De beskriver att AKK kan ge barnen 

möjlighet att kunna kommunicera och bli delaktiga i verksamheten. 

Detta gör vi med alla barn för att ge möjlighet till likvärdig förståelse 

och möjligheten att vara delaktig i allt som sker. 

För att underlätta för de barn som behöver språkstimulerande 

hjälpmedel ska också kunna kommunicera och bli delaktig i 

verksamheten. 

Dessa citat kan tolkas som att AKK är bra för alla barn på förskolan och att det kan 

bidra till att alla barn kan känna sig delaktiga i undervisningen samt få en likvärdig 

undervisning. Citaten beskriver att AKK kan ge barnen en möjlighet till kommunikation 

med andra och vara delaktig i förskolans verksamhet. Att använda AKK i förskolan kan 

bidra till att alla barn får lika förutsättningar och genom det kan alla barn uppleva sig 

inkluderade i verksamheten.  

 

Samspel 
Förskollärare nämner att AKK bidrar till att barnen får en möjlighet att kommunicera 

och göra sig förstådda på förskolan när de samspelar med andra. Förskollärarna 

beskriver att AKK kan stödja barnen i vad de vill få fram samt stödja barnen i deras 

sociala utveckling.  

Skapa samspel med alla barn. 

Ett sätt att tydliggöra och underlätta samspel och kommunikation i 

verksamheten. 

Dessa citat kan tolkas som att AKK kan bidra till att barnen utvecklas i sitt samspel med 

andra. Genom att barnen får en möjlighet att kommunicera med andra i verksamheten 

kan det underlätta för barnen i deras samspel.  
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Svårigheter med AKK 

Förskollärarnas svar på fjärde frågeställningen ”Vad finns det för svårigheter med att 

använda AKK i förskolan?” beskrivs i detta tema.  

 

Förskollärarna nämner att det är svårt att använda AKK när det inte finns någon 

kunskap i arbetslaget om hur AKK används. De tar även upp att när det finns brist på 

kunskap i arbetslaget är det svårt att använda AKK själv som förskollärare.  

Det är svårt att använda det då vi inte alla kan det. Vi har heller inte 

fått någon introduktion, vilket gör oss oeniga om hur, vad och varför 

vi ska använda AKK. 

Det är svårt att göra allt själv.  

Dessa citat beskriver att finns det brist på kunskap i arbetslaget är det svårt att använda 

AKK på förskolan. Förskollärarna beskriver att de inte fått någon introduktion om hur 

AKK ska användas och därför har förskollärarna i arbetslaget olika meningar om hur 

och varför AKK ska användas. De menar även att det är svårt att använda AKK när en 

förskollärare är ensam att använda AKK i arbetslaget och ska försöka använda det 

själva i verksamheten. Det framkommer att kunskap om AKK är grunden för att kunna 

använda det på rätt sätt, när det inte finns kunskap i arbetslaget kan det därför vara svårt 

att använda AKK i förskolans verksamhet.  

 

Förskollärarna nämner att det är svårt att använda AKK i början och att det kan bli 

begränsande när det finns brist på kunskap. Förskollärarna tar upp att det finns brist på 

kunskap hos förskollärarna själva och att de därför känner sig begränsande i 

användandet av AKK.  

Jag är begränsad att använda AKK för att jag inte kan så mycket. 

I början är det svårt när man är ovan att arbeta med det. 

Dessa citat kan tolkas som hur brist på kunskap kan göra att förskollärarna blir 

begränsade genom att de inte vet hur AKK ska användas i förskolan. Det framkommer 

att AKK kan vara svårt i början när AKK ska användas för att det inte finns kunskap 

eller erfarenheter om hur det ska användas i förskolan. När det finns brist på kunskap 

om hur AKK ska användas kan det göra att förskollärare känner sig osäkra för att de 

inte är vana att arbeta med AKK.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer det först presenteras en metoddiskussion som handlar om den 

valda metoden och sedan diskuteras resultatet utifrån studiens fyra frågeställningar.   

 

Metoddiskussion 

I denna studie valdes enkät som forskningsmetod för att möjliggöra svar från många 

respondenter. Det valdes att skicka ut enkäten i flera stora grupper på sociala medier för 

att få in många svar. Av flera tusen personer var det endast 69 respondenter som 

besvarade på hela enkäten och därav har denna studie en låg tillförlitlighet. För att det 

möjligtvis skulle kunna bli högre tillförlitlighet kunde enkäten skickats ut till olika 

förskolor. På så sätt kunde det ha gjort att vi fått svar ifrån flera respondenter utifrån 

antal enkäter som skickats ut. Men även fast det var låg svarsfrekvens fick vi svar på 

syftet samt frågeställningarna. Denna studie fick därför en hög trovärdighet då enkäten 

gav svar på det studien ville undersöka. I enkäten valdes det att använda öppna frågor 

och respondenterna fick uttrycka helt fritt därav fick enkäten brett resultat som gav ett 

tydligt svar på studien frågeställningarna. Dock fanns det otydliga svar som inte kunde 

användas i resultatet. För att studien kunde ha fått ett djupare resultat kunde intervju har 

används som metod för att kunna ställa mer följdfrågor. Men däremot med intervju blir 

det få respondenter som svarar vilket denna studie inte var ute efter då vi ville ha svar 

ifrån många respondenter. När empirin i enkäten skulle analyseras var det mycket att gå 

igenom men när vi skulle se efter teman visades det att respondenterna svarat relativt 

lika. Därför var det lätt att hitta olika teman utifrån likheter men även skillnader som 

respondenterna svarade.  

 

 

Resultatdiskussion 

Rutinsituationer 

Det framkommer att förskollärare i denna undersökning använder AKK vid 

vardagssituationer på förskolan. De visar att det används i de rutiner som uppstår varje 

dag på förskolan. Detta är något som Heister Trygg (2010) tar upp då hon menar att 

AKK används mest i styrda aktiviteter, som exempelvis samling och mat, på förskolan. 
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Hon menar att det används främst där för att förskollärare känner sig trygg i att använda 

AKK i de situationer som är styrda och som är återkommande.  

 

I denna studie använder förskollärare AKK ofta vid samlingen i förskolan för att 

förtydliga hur dagen ska se ut samt förstärka det som samlingen innehåller. Att använda 

AKK i samlingen är något som Emmoth (2014) belyser då pedagogerna i hennes studie 

använde AKK-hjälpmedel främst vid samlingen för att där var alla barnen samlade och 

pedagogerna anser att samlingen är ett tillfälle där de kan tydliggöra vad de vill 

förmedla till barnen. Emmoth (2014) belyser även att AKK används i samlingen för att 

förstärka sagor, sånger och ramsor vilket förskollärarna i den här studien också belyser.  

Resultatet kan därför kopplas till ett sociokulturellt perspektiv genom att i samlingen är 

alla barnen i interaktion med varandra och kan därför ta del av varandras kunskaper och 

därmed kan ett nytt lärande skapas hos barnen (Säljö, 2014).  

 

Resultatet i denna studie visar att förskollärarna använder AKK-hjälpmedel vid 

matsituationerna för att belysa vad det är för mat som serveras. Det framkommer att 

AKK kan ge barnen en möjlighet att kunna välja vad de vill ha för mat eller dryck. 

Detta är något som Martinsson och Nivas (2016) också beskriver då eleverna i studien 

använde AKK-hjälpmedel för att uttrycka vad för tillbehör de ville ha till måltiden. 

Vidare lyfter de att AKK i matsituationer kan ge barnen en möjlighet att påverka genom 

att använda AKK som stöd när barnen ska uttrycka vad de vill ha. Detta kan därför 

kopplas till mediering då barnen får olika hjälpmedel (artefakter) som kan bidra till att 

barnen lättare kan förstå sin omgivning (Säljö, 2014).  

 

Under toalettsituationerna och av- och påklädning i tamburen framkommer det att AKK 

användes för att underlätta och ge barnen ett stöd i situationerna. Detta kan tolkas 

utifrån den proximala utvecklingszonen (Björklund, 2008; Säljö, 2014) då barnen får ett 

stöd med hjälp av AKK och förskollärare och kan därför utvecklas i toalettsituationerna 

samt av- och påklädningen. Genom att barnen får stöttning kan barnen gå vidare i sin 

utveckling genom att klara dessa situationer på egen hand. Resultatet visade att barnen 

kunde med hjälp av AKK se hur ordningen skulle göras i toalettsituationerna samt av- 

och påklädningen. Barnen får ett stöd i vilken ordningsföljd kläderna ska på och hur de 

olika momenten i toalettsituationerna ska göras.  
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TAKK och Bilder 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) används då några 

förskollärare anser att det alltid finns tillgängligt genom att det är händerna som 

används och att händerna alltid finns med. Detta nämner även Heister Trygg (2010) då 

hon menar att TAKK är ett hjälpmedel då det tecknas med hjälp av händerna. Vidare 

menar Heister Trygg (2005) att TAKK som verktyg kan ses som obegränsat då tecken 

som tecknas alltid finns inom oss i vårt minne. Resultatet i denna studie visade att några 

förskollärare anser att TAKK är lämpligast för att barnen lättare kan ta till sig TAKK än 

andra verktyg och att barnen själva kan använda TAKK. Detta kan förstås utifrån 

appropriering då barnen tar till sig redskapet TAKK och att förskollärarna anser att 

barnen kan behärska TAKK (Säljö, 2014). Eberhart et al. (2011) anser att personer 

runtomkring barnen bör använda TAKK för att barnen ska få ett ökat användande av 

TAKK. Vilket förskollärarna i denna studie ger barnen då de använder TAKK som 

verktyg för att de kan se att barnen använder det, på så sätt kan det bidra till att barnen 

får en bra upplevelse genom att de ser att förskollärarna använder det. Resultatet visade 

att barnen använder TAKK som stöd när de ska kommunicera. Eberhart et al. (2011) 

menar att TAKK är ett bra verktyg för att barnen ska göra sig förstådda och att det 

hjälpmedlet kan stödja barnen i deras kommunikation. Det kan tolkas utifrån den 

proximala utvecklingszonen då barnen får ett stöd av TAKK och förskollärarna för att 

kunna utvecklas i deras kommunikation (Säljö, 2014).  

 

I studien framkommer det att förskollärarna använder olika bilder utifrån vad barnen 

kan tolka och barnens behov. Detta är något som Heister Trygg (2005) tar upp då hon 

menar att när det används bilder som hjälpmedel bör det provas fram vilken sorts bild 

som fungerar bäst för varje enskilt barn. När förskollärarna använder bilder som verktyg 

används det samma bilder och därför kan förskollärarna ge barnen lika förutsättningar. 

Bilder används som ett stöd när barnet eller förskollärarna ska förmedla något. En bild 

kan därför ge en möjlighet att uttrycka och visa vad de vill förmedla. Förskollärarna tar 

fram bilder utifrån vad barnet kan tolka och behärska, och det kan kopplas till 

appropriering. Barnen kan därför med detta hjälpmedel kommunicera i samspel med 

andra och förtydliga vad de vill förmedla (Säljö, 2014). Björklund (2008) belyser att 

bilder är en funktion där barnen kan berätta och uttrycka sig till andra runtomkring 

utifrån en bild. Liknande menar Thiemann-Bourque et al. (2016) då de lyfter att när alla 

barnen får använda bilder som hjälpmedel kan det bidra till att barnen kan uttrycka sig 
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och göra sig förstådda till andra barn i omgivningen. Resultatet kan kopplas till målet 

”att varje barn utvecklar … förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner” (Skolverket, s. 10) då barnen utvecklar sin förståelse av hur bilder kan vara 

ett hjälpmedel som ger en möjlighet att uttrycka sig. Heister Trygg (2005) menar att när 

det används bilder krävs det att bilder alltid finns tillgängligt vilket några förskollärare i 

denna studie gjorde genom att de hade bilder med sig i en nyckelknippa. Detta bidrog 

till att bilder kan vara ett lätt tillgängligt verktyg.  

 

Resultatet visade att förskollärarna använder TAKK och bilder tillsammans och att det 

används tillsammans med det verbala ordet. TAKK och bilder tillsammans ger barnen 

en möjlighet till en ökad förståelse genom att det används två olika hjälpmedel 

samtidigt. Heister Trygg (2010) menar att när TAKK används tecknas oftast det 

starkaste ordet i meningen och det ordet som har betydelse för det som ska förmedlas. 

Hon menar även att bilder också är på det starkaste ordet för att barnen ska förstå 

innebörden. Martinsson Niva (2016) menar att när det används olika hjälpmedel 

samtidigt kan det bidra till att barnen får ett förtydligande och på så sätt kan det 

underlätta för barnen i verksamheten. Detta menar även Eberhart et al. (2011) då de 

rekommenderar att använda flera olika hjälpmedel samtidigt för att det kan ge barnen ett 

effektivt resultat. Vidare menar Eberhart et al. (2011) att den vuxne inte alltid vet vad 

för hjälpmedel barnet tolkar bäst i olika situationer, därför bör det erbjudas flera olika 

hjälpmedel samtidigt som kan öka barnets förståelse. I resultatet framkommer det att 

förskollärarna använder TAKK och bilder tillsammans med det verbala ordet. Genom 

att barnen får hjälpmedel tillsammans med det verbala ordet kan barnen få en starkare 

förståelse för ordets betydelse. Detta är något som Eberhart et al. (2011) föreslår då de 

menar att när olika hjälpmedel används kan det användas tillsammans med det verbala 

ordet. Resultatet kan kopplas till mediering och appropriering (Säljö, 2014) då det 

innebär att barnen kan förstå sin omgivning med hjälp av olika artefakter och att barnen 

tar emot kunskap från den omgivning som finns runt barnet. Detta kan dras till resultatet 

genom att olika hjälpmedel används så som TAKK och bilder för att barnen ska förstå 

sin omgivning. Barnen använder även olika hjälpmedel för att ta emot kunskap från den 

omgivning barnen befinner sig i. Resultatet kan kopplas till ett sociokulturellt 

perspektiv då barnen använder olika redskap (TAKK och bilder) tillsammans med det 

verbala ordet. Det kan dras till mediering då Säljö (2014) lyfter att det innebär att 

barnen använder olika redskap, konkreta och språkliga, för att förstå deras omgivning. 



 

30 

 

Säljö menar även att de konkreta och språkliga redskapen kompletterar varandra då 

barnen kan med hjälp av redskapen förmedla vad de vill i sin kommunikation med 

andra (Säljö, 2014) 

 

Kommunikation och samspel 

Förskollärarna menar att AKK kan göra att barnen får en möjlighet att kunna uttrycka 

sig och kommunicera på olika sätt. Förskollärarna menar att vissa barn har svårt att 

kommunicera verbalt, därför bör det användas olika hjälpmedel som kan hjälpa barnen 

att kommunicera. AKK kan även bidra till att barnen har en möjlighet att förstå sin 

omgivning men även att omgivningen kan förstå vad barnet vill förmedla. Detta kan 

kopplas till mediering genom att barnen med hjälp av AKK kan förstå sin omgivning. 

Det kan även dras till appropriering då barnen kan använda AKK och behärska denna 

metod samt att barnen använder AKK på ett produktivt sätt att omgivningen kan förstå 

vad barnet vill förmedla. Genom att barnen får en möjlighet att kommunicera kan 

barnen få en interaktion med andra och det kan bidra till att barnen blir delaktig i 

omgivningen (Säljö, 2014). Skolverket (2017) menar att förskolan ska vara passande för 

alla barnen och att barn som behöver stöd i olika moment ska få en möjlighet till det. De 

menar att barnen som har svårt att uttrycka sig verbalt uttrycker sig oftast genom andra 

hjälpmedel som t.ex. kroppen och de menar att när barn använder olika sätt att uttrycka 

sig på ska dessa få ett inflytande. Detta visar resultatet i denna studie då AKK kan vara 

ett hjälpmedel för barnen så de kan uttrycka sig på andra vis än med det verbala språket. 

Förskollärarna menar även att AKK kan ge barnen en möjlighet till ökad språkförståelse 

genom att de använder AKK tillsammans med det verbala språket. Detta kan bidra till 

att barnen utvecklas och får stimulans i deras verbala språk samt kommunikationen med 

andra genom att använda AKK som ett stöd. Detta kan kopplas till ett mål i läroplanen 

för förskolan ”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2016, s.11) då barnen 

får en möjlighet att utmanas och stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling 

genom att använda AKK som hjälpmedel. Vidare menar Björklund (2008) att 

kommunikation och språk är något som vi använder oss av hela tiden och att detta kan 

göras på olika vis. Hon menar att kommunikation kan ske genom verbalt språk men 

även genom andra hjälpmedel så som kroppen, och att dessa olika sätt att uttrycka sig 

har en betydelse.  
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Förskollärarna menar att AKK kan ge barnen möjlighet att kommunicera, och att det 

kan göra att barnen blir delaktiga i verksamheten. Det framkommer att förskollärarna 

anser att AKK är ett bra hjälpmedel för att alla barn ska bli delaktiga och att AKK kan 

användas med alla barnen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan detta tolkas genom 

att barnen får använda olika redskap inom AKK kan dem kommunicera med andra, 

detta kan bidra till att barnen blir delaktiga i den omgivning som barnet befinner sig i 

(Säljö, 2014). Liknande menar även Thiemann-Bourque et al. (2016) då de menar att 

använda sig av AKK-hjälpmedel till alla barnen på förskolan kan bidra till att barnen får 

en ökad kommunikation. Även att barnen blir mer involverade i verksamheten och i de 

olika sociala sammanhangen. I resultatet framkommer det att kommunikation är 

betydelsefullt i de sociala miljöer som barnen vistas i. Förskollärarna anser även att 

genom att barnen får ett stöd i sin kommunikation genom AKK och förskollärarna kan 

det göra att alla barnen kan kommunicera med varandra. Säljö (2014) och Björklund 

(2008) lyfter att stöttning är en stor del för att barnen ska kunna utvecklas. Författarna 

menar att när barnen får stöttning av andra mer kompetenta kan det skapas ett nytt 

lärande hos barnen (proximala utvecklingszonen). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) tar upp att barnen ska utveckla sitt ordförråd, uttrycka sina tankar och även få en 

möjlighet att kommunicera med andra. Vidare menar Skolverket (2016) att förskolan 

ska ge barnen en möjlighet att kommunicera med andra och främja barnen i deras 

språkutveckling.  

 

Förskollärarna nämner att AKK kan användas som ett hjälpmedel i barnens samspel. De 

menar att AKK kan bidra till att barnen kan kommunicera i sociala sammanhang och att 

det hjälper barnen i deras samspel med andra. AKK kan göra att barnen får ett stöd när 

de ska uttrycka och förtydliga vad de vill förmedla. Detta kan bidra till att barnen 

utvecklas i sina sociala förmågor och att det då kan underlätta för barnen i samspelet 

med andra. Samspel är en stor del i förskolans verksamhet därför bör barnen få ett stöd 

som gör att de kan kommunicera i samspelet med andra barn. Säljö (2014) lyfter utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv att samspel och kommunikation en stor del för att när vi 

kommunicerar sker det alltid i samspel med andra. Han menar även att i samspel med 

andra delar vi information och kunskap och genom det kan ett nytt lärande skapas hos 

oss. Detta är något som även Heister Trygg (2012) tar upp då hon menar att när vi 

kommunicerar är vi alltid i samspel med andra.  
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Brist på kunskap 

I resultatet framkommer det att för att AKK ska kunna användas på förskolan behövs 

det kunskap hos förskollärarna om hur AKK ska användas. En del förskollärare använde 

inte AKK på förskolan för att det fanns brist på kunskap i arbetslaget och hos 

förskollärarna själva. Resultatet kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv för att har 

inte förskollärarna någon kunskap om hur AKK används kan de inte ge barnen den 

stöttning som barnen behöver i deras utveckling (Säljö, 2014). Heister Trygg (2010) 

belyser att personalen måste ha kunskap om hur AKK ska användas för de barn som har 

AKK som stöd i sin kommunikation. Hon menar att kunskap om hur det används är 

viktigt i omgivningen runt barnen för att barnen ska kunna använda AKK och få det 

stöd som de behöver.  

 

I resultatet framkommer det att en del förskollärare inte fått någon introduktion om 

AKK, vilket gjorde att förskollärare blev osäkra och inte hade någon kunskap om hur 

eller varför AKK ska användas. Shire och Jones (2014) och Binger et al. (2010) menar 

att när AKK ska användas bör kommunikationspartnerna, i detta fall förskollärarna, få 

en fortbildning om hur AKK ska användas för att barnen sedan ska kunna använda det 

på ett produktivt sätt. I deras studier framkommer det att när de vuxna hade fått en 

fortbildning och sedan lärde ut till barnen visade resultatet att barnen utvecklades i sitt 

användande av AKK. Vidare menar Shire och Jones (2014) att när barnen använde 

AKK på rätt sätt kunde barnen få möjlighet att uttrycka sig i olika aktiviteter i 

verksamheten. Detta kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv genom att de vuxna 

får en kunskap om hur AKK kan användas genom fortbildning kan de dela med sig av 

sina kunskaper och erfarenheter till barnen. Detta kan bidra med att barnen får ett nytt 

lärande hur de kan uttrycka sig med hjälp av AKK (Säljö, 2014).  

 

Slutsats 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan det dras en slutats att AKK är ett 

hjälpmedel som förskollärarna använder med alla barnen och att det kan hjälpa barnen i 

deras kommunikation och språkutveckling. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

visade förskollärarnas utsagor att samspel är grunden i kommunikation och språk. AKK 

är ett hjälpmedel som kan hjälpa barnen i deras kommunikation och interaktion på 
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förskolan. När barnen får en möjlighet att kommunicera med andra bidrar det till att 

barnen blir delaktiga i verksamheten samt de kan lättare förstå och bli förstådda av sin 

omgivning. I förskolan används det TAKK och bilder som hjälpmedel men det skiljer 

sig vad som används beroende på vad barnen tar till sig samt använder sig av. För att 

barnen ska förstå sin omgivning behöver de olika redskap (mediering) och barnen 

behöver bemästra redskapen på ett produktivt sätt för att omgivningen ska förstå vad 

barnen vill förmedla (appropriering). Genom att använda olika hjälpmedel tillsammans 

kan det bidra till att barnen får en ökad förståelse för ordens betydelse och därför kan 

barnen utvecklas i sin kommunikation- och språkutveckling. I förskolan används AKK i 

vardagssituationerna som ett kompletterande och alternativt hjälpmedel för barnen. Det 

framkommer att förskollärarna har en stor roll i barns utveckling då förskollärarna alltid 

är där och stöttar barnen för att barnen ska kunna gå vidare i sin utveckling (proximala 

utvecklingszonen). En slutsats utifrån denna studie är att när AKK används utgås det 

ifrån barnet, redskapen och omgivningen (BRO) (Heister Trygg, 2012). När AKK 

används är det alltid barnet som det ska utgå ifrån och utifrån det bör det tas fram 

redskap som kan hjälpa barnet i barnets kommunikation. För att barnet ska kunna 

kommunicera med olika redskap behöver de stöttning från omgivningen, som i detta fall 

är förskollärarna. För att förskollärarna ska kunna stötta barnen behöver de ha kunskap 

om hur AKK ska användas.  
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Bilagor 
 

Följebrev  
 

Information 
Hej.  

Vi heter Emma och Linda och studerar vid förskollärarprogrammet på Högskolan i 

Gävle. Under höstterminen 2018 skriver vi vårt examensarbete i didaktik. Syftet med 

vårt arbete är att undersöka om, hur och varför förskollärare använder alternativ och 

kompletterande kommunikation, AKK, i verksamheten. För att reda på detta har vi valt 

att genomföra en enkätundersökning. Undersökningen kommer att avrapporteras som 

examensarbete. All material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA.  

Medverkan i denna undersökning är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd med 

enkäten där du medverkar. Vi står till förfogande att svara på era frågor. Enkäten är 

anonym och vi kan inte se några personuppgifter då ni inte behöver ange det. Vi 

kommer inte kunna se vem av er som svarat vad.  

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare Björn Haglund 

(kontaktuppgifter nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av 

personuppgifter.  

Vi skulle bli väldigt glada om ni vill hjälpa oss och svara på denna enkät. Motivera 

gärna era svar så mycket som möjligt för att vi ska kunna få ett tydligt resultat. Enkäten 

riktar sig till utbildade förskollärare.  

Enkäten kommer vara tillgänglig under 14 dagar, två veckor och kommer avslutas 1 

oktober 2018.  

Tack på förhand! 

/Emma och Linda 

 

Linda Ahlmén Emma Lander 

E-post: xxxxxxxxxx E-post: xxxxxxxxxx 

  

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Björn Haglund 

E-post: xxxxxxxxx 
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Enkätfrågor 
 

 På förskolan kan det ibland behövas hjälpmedel för att förtydliga 

kommunikationen till barnen. Då kan alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) vara ett bra hjälpmedel. Vad innebär alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) för dig? 

Öppet svar, skriva själv.  

 

 Använder ni AKK på din förskola och i så fall i vilka situationer? Om ni inte 

använder AKK på din förskola, vet du varför ni inte använder det? 

Öppet svar.  

 

 Vad använder du för hjälpmedel när du använder AKK på förskolan? Varför 

använder du just detta/dessa hjälpmedel? 

Öppet svar.  

 

 Är det någon gång du upplever det svårt att använd AKK i verksamheten? Är 

det i vissa speciella situationer du kan uppleva det svårt?  

Öppet svar. 

 

 Varför använder du AKK? 

Öppet svar. 

 

 Har du fått någon fortbildning kring användandet av AKK?  

- Ja 

- Nej 

 

 Anser du att det behövs fortbildning/handledning inom AKK? Vad tycker du i så 

fall att den ska innehålla för att utveckla ditt användande av AKK? 

Öppet svar.  

 

 

 


