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Inledning: 

Kommunikation kan ske på flera olika sätt. Barn utvecklar en förståelse i sin omgivning och 

genom att språket utvecklas i interaktion med andra barn och vuxna. Förskolans verksamheter 

strävar efter att anpassa verksamheten där alla barns behov samt förutsättningar blir 

tillgodosedda. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, kan agera 

som ett verktyg hos barn och vuxna där talet sviktar och uttalet är försämrat. 

Syfte: 

Denna studie handlar om att få en större inblick om vilka möjligheter finns att arbeta med tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation. Syftet med studien var att få fram vilka 

framgångsfaktorer som kan bidra till att TAKK fungerar i förskoleverksamheten. 

Metod: 

Metoder som användes i den kvalitativa studien var intervju, telefonintervju och observation. 

För att kunna fullfölja analysen och datainsamlingen gjordes transkriberingar för att 

sammanställa de två förskollärarna och tjänstemannens intervjuer och observation. 

Resultat: 

Resultatet av studien sammanfattar flera positiva faktorer i användandet av tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation som kommunikationsform för barn med eller 

utan språkstörning och flerspråkiga barn. TAKK används som en förstärkning till det talade 

språket för att konkret visualisera orden med hjälp av tecken. Det som ytterligare framkom i 

resultatet är att barn med ett annat modersmål än svenskan gynnas av att använda tecken för att 

förstärka förståelsen för de symboler som representerar ord.    
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1 INLEDNING  
Det lilla barnet utvecklar en förståelse för sin omgivning, där språket utvecklas i interaktion 

med andra barn och vuxna. Därigenom får möjlighet att skapa en mening i sin tillvaro. Det är 

viktigt att redan i förskolan uppmuntra till samtal om böcker och lyssna efter språkljuden för 

att hjälpa ordförrådets utveckling (Kristensson 2014, s. 12). Detta styrks i Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 rev 2016, s. 6) som beskriver förmåga att kommunicera är en viktig del av 

barns utveckling och förskolan ska främja den språkliga utvecklingen hos barnen. 

Kommunikation handlar alltid om ett samspel där individerna överför information eller 

budskap. Detta kan ske på flera olika sätt, omedvetet eller medvetet (Heister Trygg & 

Andersson 2009, s. 16).  

Även barnkonventionen redogör för vikten av att kunna uttrycka sig och förmedla budskapet: 

Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella 

gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i 

konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer (UNICEF 2016:13). 

Förskolans styrdokument betonar det som barnkonventionen skriver. Läroplanen ger tyngd åt 

barnens rätt genom att hävda att förskolan ska sträva efter att främja barns utveckling av ett 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt utveckla intresse för skriftspråk och förståelse 

för symboler och funktioner av dessa (Lpfö 98 rev 2016, s. 10). 

Kommunikation kan, som det nämndes tidigare i texten, ske på flera olika sätt. En viktig 

kommunikationsform är tecken. Tecken kan agera som ett stöd för kommunikation mellan 

individer. Det finns dock flera alternativ för att kunna göra sig förstådd för människor. 

Förskolans verksamhet strävar efter att anpassa verksamheten där alla barns behov samt 

förutsättningar blir tillgodosedda, oavsett vilka svårigheter barnen har eller stöter på under 

vardagen (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5).    

Att talet i vissa fall kan vara otillräckligt är något som Heister Trygg & Andersson (2009, s. 25, 

26) belyser. De poängtera att människor använder olika uttryckssätt som exempelvis 

kroppsspråk, gester och blick med mera. I olika situationer av kommunikation kan även dessa 

uttryckssätt visar brister för att kunna förmedla information. Då är personerna i behov av ett 

specifikt alternativ och mera konkreta kommunikationsformer. 

Ett av de mer konkreta och mera specifika hjälpmedel för kommunikation är tecken som 

alternativ kompletterande kommunikation (TAKK). TAKK är en metod som stödjer 

kommunikation mellan människor. Heister Trygg (2004, s. 15) beskriver att TAKK inte är det 

samma som svensk teckenspråk (STS). Tecknen som används stöttar upp det talade språket och 

stödjer språkutvecklingen på den nivån som personen befinner sig på. TAKK är en metod som 

används av hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Barn med språkstörningar får enligt Tisell 

(2009, s. 10) möjlighet att använda tecken som ett verktyg i deras språkutveckling. Barnen 

använder sig av flera sinnen för att kunna känna ordet samt höra det och utifrån egna upplevelser 

har vi båda sett dessa framgångsfaktorer gentemot TAKK vilket resulterade i att detta var ett 

ämne vi ville studera. 
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2 SYFTE  
Denna studie handlar om att få en större inblick i vilka möjligheter finns att arbeta med tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation. Syftet med studien var att få fram vilka 

framgångsfaktorer som kan bidra till att TAKK fungerar i förskoleverksamheten. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

De begrepp som är centrala i studien är språklig medvetenhet, alternativ och kompletterande 

kommunikation, TAKK och teckenspråk. Nedan ges en förklaring till respektive begrepp. 

2.1.1 Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet innebär att barnen utvecklar en medvetenhet om att ord består av olika 

ljud och i vilken ordning de kommer i de ord som används (Kristensson 2014, s. 18) 

2.1.2 Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation är ett samlingsnamn som förkortas till AKK. 

Inom AKK finns olika begrepp så som kommunikationsform, hjälpmedel och en rad olika 

metoder. Ett sätt att se på kommunikation är att tre olika synsätt samverkar – Barnets, 

Redskapens och Omgivningens enligt Heister Trygg (2008, s. 18). Tillsammans bildar dessa tre 

synsätt en BRO för att kommunikationen blir möjlig. Barnet är enligt Heister Trygg (2008, s. 

18) det viktigaste i BRO för det är barnets förutsättningar som avgör vilket redskap som behövs 

och omgivningen består oftast av anhöriga, vänner eller personal som gör kommunikationen 

möjlig för barnet. 

2.1.3 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en 

kommunikationsform som ingår i gruppen AKK. Med hjälp av TAKK styrker barnen eller 

vuxna de enstaka ord som de anser vara betydelsefulla och på så sätt förtydliga dess innebörd 

(Heister Trygg 2009, s. 52). Det vill säga att precis som när man stryker under viktiga begrepp 

i en text för att få en bättre förståelse gör barnen det samma fast med hjälp av tecken.  

2.1.4 Teckenspråk 

Teckenspråk används först och främst av personer som är hörselskadade. Det har utvecklats i 

samspel mellan personer som är hörselskadade. 160 världsländer använder sig av teckenspråk. 

I Sverige skiljer sig teckenspråket från det svenska tal -och skriftspråket och rörelser, 

kroppsspråket och mimiken i ansiktet har en stor betydelse (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2012).  
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3 BAKGRUND 
I följande avsnitt presenteras barnkonventionen, förskolans läroplan, kommunikation och 

TAKK. Den aktuella forskningen i studien utgår ifrån vårt syfte med att skapa oss en inblick i 

vilka möjligheter som finns att arbeta med tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, vilket i sin tur var att få fram de framgångsfaktorer som kan bidra till att TAKK 

kan fungera i verksamheten. 

3.1 Allas rätt till ett språk 

Läroplanen för förskolan har blivit framtagen av skolverket och innehåller mål och riktlinjer 

som förskolan ska följa. Styrdokumentet för förskolan revideras av skolverket, vilket skedde 

senast 2016 med ett fåtal ändringar. I styrdokumentet kräver att barn ska ha inflytande över sin 

utveckling och lärande. Lpfö (rev. 2016) reglerar också samverkan med hemmet (Skolverket, 

2016).  

Barnkonventionen har en artikel som nämner barn med funktionshinder och låter följande: 
Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och 

anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets 

aktiva deltagande i samhället (UNICEF 2016:23). 

I Lpfö 98 (rev.2016, s. 4) redogörs för förskolans roll att förmedla och prägla barns tänkande 

om respekt för mänskliga rättigheter och de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger 

på. Förskolans uppdrag är att främja vördnaden för alla människors lika värde och stärka 

barnens känsla för lojalitet med de svaga och utsatta. I förskolans arbete läggs en grund för 

barnen till ett växande intresse och ansvar som leder till en interaktion med samhället de växer 

upp i. 

FN:s konvention1 är framtagen av FN:s generalförsamling och består av 54 artiklar. I skrivande 

stund har 196 länder skrivit på barnkonventionen och har därmed förbundit sig att följa dess 

bestämmelser om mänskliga rättigheter (UNICEF 2016).  

3.2 Kommunikation - språkets betydelse 

Människan är beroende av kommunikationen redan från spädbarnsåldern (Rygvold 2001, s. 

186). Begreppet kommunikation förklaras på många olika sätt. Kommunikation kan förklaras 

som ett överförande av budskap från en individ till en annan individ (Heister Trygg 2009, s. 

16), eller Svenska Akademins Ordlistas (SAOL 2006, s.452) beskrivning av kommunikation 

beskrivs som "kontakt mellan människor". Budskapet som överförs blir tolkat av en mottagare 

som sedan bearbetar informationen för att sedan föra över ett nytt budskap. 

Det finns många kreativa sätt att kommunicera med hjälp av exempelvis musik, bild och språk 

(Svensson 2009). Lpfö 98 (rev. 2016, s. 10) styrker Svensson (2009) genom dess redogörelse 

att barnen ska utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser och tankar genom olika 

uttrycksformer bland annat sång, musik och bild. Enligt Tisell (2009, s. 12) utvecklas barnens 

språk allt bättre ju snabbare barnen lär sig att ställa frågor, svara och återge olika händelser.   

Förskolläraren ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner (Lpfö 98 rev 2016, s. 10) 

 

Språket är systematiskt uppbyggd av symboler och tolkas av det kognitiva tänkandet. Men 

språket består av fler delar som exempelvis teckenspråk och kroppsspråk (Svensson 2009; 

Heister Trygg 2009). Barnen hittar efter en tid sin språkliga kommunikation med ord, men för 

att underlätta för barnen att skapa sig ett språk kan tecken sätta orden i en kontext (Tisell 2009, 

s. 13). 

                                                 
1 FN konventionen är mer känd som FN:s barnkonvention enligt UNICEF [16-12-09] 
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Kommunikationen får hjälp av det verbala språket som också tar stöd i det icke-verbala språket 

som exempel kroppsspråket som Svensson (2009, s. 12) också belyser. Det icke-verbala ger 

stöd i kommunikationen för att uttrycka olika känslor men kan också misstolkas om det verbala 

uttrycks på ett sätt medan det icke-verbala visualiserar ett annat (Rygvold 2001, s. 40, 187).   

3.3 Samhällets ansvar 

Barnkonventionen (UNICEF 2016) säger att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett 

aktivt deltagande i vårt samhälle. Lpfö 98 (rev. 2016) skriver outtalat förskolans roll att ge 

barnen rätt verktyg för möjlighet att uttrycka sig och stötta de barn som befinner sig i svårigheter 

av olika slag. Barnkonventionen redogör också att alla barn ska ha samma rättigheter och att 

ingen får diskrimineras på något sätt (UNICEF 2016). Heister Trygg (2003) föreslår olika 

kommunala insatser som ger familjer med barn med behov av stöd rätten till hjälp i sina 

hemkommuner. Vidare beskriver Heister Trygg (2003) att det inte finns någon policy i Sverige 

för individer med tal- och språkstörningar och att dessa individer hamnar mellan "radarn" och 

inte får den hjälp och stöttning som behövs. Westerlund (2009, s.66) lyfter upp vikten av 

känslan att kunna uttala korrekt istället för känslan av avvikande eller känslan att inte kunna 

göra sig förstådd utomlands. Hon nämner vidare vilken metod som skulle kännas mer naturligt 

att använda sig av, vilket är gester som människan först utnyttjar. Heister Trygg (2004, s. 44) 

lyfter att TAKK- användaren är i behov av personal och en miljö som strategiskt ger rikligt med 

tid och spontan kommunikation. 

Heister Trygg (2003) förklarar för att göra det möjligt för barn att få rätt hjälp behöver de olika 

insatser komma från de kommunala, regionala och nationella myndigheterna. Med detta menas 

att myndigheterna ska ta sitt ansvar och samarbeta för utvecklandet av kompetens. Olika 

enheters ansvar infördes 2001 där det tydligt syns gränser för vart föräldrarna ska vända sig för 

hjälp samtidigt som personalen i förskolor/skolor ska vända sig till kommunen där kunskaperna 

brister. Tisell (2009, s. 13) tar upp möjligheten att införskaffa kunskap i skolan med hjälp av 

tecken för att förstärka olika begrepp, det blir mer effektivt menar hon. Kommuner bör erbjuda 

språkförskolor för barn med tal- och språkstörningar som erbjuder trygghet till föräldrarna i ett 

svårt skede. Idag går många barn med tal- och språksvårigheter i en kommunal skola där 

kunskapen brister om olika språkstörningar. Här kan språkförskolor agera som en förlängd arm 

till landstinget och hjälpa till med olika AKK- hjälpmedel.  Heister Trygg fortsätter att belysa 

att grundläggande AKK- utbildning och personal som är villiga att samarbeta med kompetenta 

personer inom området som berörs är nödvändigt. Det räcker inte med kännedom om AKK som 

hjälpmedel eller inspirerad personal. 

3.4 TAKK 

I förstahand för att kunna erbjuda barnen en ny kommunikationsform är TAKK ett hjälpmedel 

som används flitigt. TAKK är inte det samma som det svenska teckenspråket, då TAKK inte 

betraktas som ett språk. Kommunikationsformen används tillsammans med det talade språket 

för att underlätta kommunikationen och ge möjlighet till att utveckla språkförmågan. De olika 

tecknen som används är hämtade ur det svenska teckenspråket och innefattar förenklade tecken 

(Heister Trygg 2008). Att använda sig av tecken behöver inte vara den rätta 

kommunikationsformen för barnet eller barngruppen men är värt ett försök i olika situationer. 

Introduktionen av tecken sker gradvis i olika konkreta situationer, detta för att öka en tydlighet 

i talspråket som tidigare beskrivits används det tillsammans med talet. Det vill säga att får igång 

ett samspel men dock inte använda TAKK som ett permanent språk (Heister Trygg 2008; 

Asmervik 2001). Heister Trygg (2009, s. 10) beskriver att det kan handla om att tillföra en ny 

kommunikationsform eller hjälpmedel för att lära personerna i omgivningen. Genom att 

pedagogerna använder tecken eller andra hjälpmedel i sitt dagliga arbete ökar barnens 

engagemang att tillämpa olika hjälpmedel i sin vardag (Heister Trygg 2012, s. 42). Heister 
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Trygg (2009, s. 10) beskriver att det kan handla om att tillföra en ny kommunikationsform eller 

hjälpmedel. 

Enligt Rygvold (2001) bör betydelsebärande ord förstärkas med tecken, barn lär sig tecken och 

då kan de koppla något konkret till orden som används. Vid svårigheter kan pedagogerna agera 

som stöd. Rygvold (2001) belyser också att kombinationen mellan talet och tecken kan 

framhäva den språkliga utveckling vilket ger barnen ett nytt uttryckssätt. Med detta uttrycks 

medel kan bidra till att minska de utagerande beteendet hos barnen. 

3.5 Undervisning i teckenspråk i tidig ålder 

Som tidigare lyfts fram beskriver Rygvold (2001) att barn utvecklar sin språkliga medvetenhet 

med hjälp av att kombinera tal med tecken. Brereton (2010) presenterar en studie gjord i en 

lekskola i USA. Syftet med studien var att undersöka barngruppen och personalens början att 

introducera och använda teckenspråk som kommunikationsform. Insamlandet av data skedde 

under ett helt läsår och de metoder som användes för datainsamlingen var både intervju med 

föreståndarna och observation i klassrummet. I studien har det amerikanska teckenspråket 

(ASL2) använts med talad engelska. Brereton tar upp tidigare forskning som visar att 

teckenspråk gynnar de hörande förskolebarnen i olika kontexter och minskar barns frustration 

att göra sig förstådda för vuxenvärlden dessutom gynnas de flerspråkiga barnen. Utifrån detta 

argumenterar Brereton att barn som lär sig ett andraspråk blir medvetna om språkets 

uppbyggnad där ord agerar som symboler. Vidare beskriver Brereton att flerspråkiga barn 

lättare förstår att bokstäver och ord bildar olika symboler. 

Det framkommer också i studien att andra författare anser att lära och använda teckenspråk är 

inte möjligt att tillämpa för de som är nya till teckenspråket (Smith & Ryndak 1996 se Brereton 

2010, s. 93). Utan pedagoger med längre erfarenhet har en fördel och en trygghet med 

användandet medans pedagoger utan erfarenhet har en osäkerhet kring användandet av 

teckenspråk. 

En av observationerna som synliggörs i studien är när en av klassföreståndarna introducerar 

tecken till barngruppen. Klassföreståndaren introducerar nya tecken i samspel med lekar där 

tecknen stärks med hjälp av grovmotoriken. Detta pågår under hela läsåret då det enbart 

introduceras enstaka tecken i taget. Brereton (2010) framhäver en intervju med 

klassföreståndarna där det framkommer positiva respons från barnens föräldrar. Föräldrarna 

berättade att deras barn har börjat teckna olika bokstäver som finns på de skyltar som de 

passerar. 

 

3.6 Teckenkommunikation 

Sirén (1997) presenterar i sin forskningsrapport resultat gällande alternativt 

kommunikationssätt hos de barn där språket inte stöttar upp. Syftet med undersökningen var ur 

barnomsorgspersonalens perspektiv ge en bild om hur information delges kring ett barns behov 

av stöd samtidigt som barnomsorgspersonalens efterfrågan om insatser för att kunna stötta 

barnens behov.  För att kunna besvara sitt syfte använde Sirén (1997) en kvalitativ 

undersökningsmetod med hjälp av enkäter och intervjuer. Sirén (1997) argumenterar för 

användandet av enkäter var att lägga en grund inför intervjuerna där de medverkande enskilt 

fick besluta om sin fortsatta delaktighet i studien. Tecken används enligt Sirén (1997) för att 

förtydliga språket och att TAKK används oftast tillsammans med andra AKK former som 

exempelvis bilder eller symboler. Vidare argumenterar Sirén (1997) att det är viktigt att 

personalen har goda kunskaper om TAKK och att de andra barnen också ska teckna.  

                                                 
2 För  mer information om ASL (American Sign Language) besök denna adress : https://nad.org/issues/american-

sign-language/what-is-asl [16-12-11] 

https://nad.org/issues/american-sign-language/what-is-asl
https://nad.org/issues/american-sign-language/what-is-asl
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Redan under 70-talet har det förekommit att förskolan vara tillhands för alla barn (Sirén, 1997). 

Sirén redogör i sin rapport för socialstyrelsen att förskolan inte får neka ett barn plats på grund 

av saknad resurser eller på grund av barnet anses vara för krävande. Vidare argumenterar Sirén 

(1997) i rapporten att pedagogerna är i behov av kvalificerad handledning utifrån, 

handledningen kan vara av en person med samma utbildning men med en fördjupad kunskap 

inom området.  

Med hjälp av tidigare forskning beskriver Sirén (1997) att TAKK används som ett komplement 

till det talade språket och blir lättare för inlärningen ju tidigare det introduceras. Forskningen 

betonar att talspråket kräver mer avancerad finmotorik och eftersom tecken är visuellt bidrar 

det till en längre hållbarhet. Vidare skriver Sirén (1997) att tecken kan hjälpa till att utveckla 

kommunikationsförmågan och talutveckling. Nackdelen med att teckna är att du ständigt är i 

behov av händerna och inte kan kommunicera ifall de är upptagna. Sirén (1997) beskriver 

vidare ännu en nackdel med att använda tecken som en kommunikationsform är att du ständigt 

behöver vara i personens synfält. Hon beskriver vidare hur viktigt det är att TAKK som 

kommunikationsform används utanför verksamheten då den kan vara av betydelse i vardagen. 

3.7 Drivande eldsjälar 

Lena Falkheden (1999) är en forskare från Chalmers universitet som har skrivit en avhandling 

baserad på hållbar utveckling inom tre lokalområden i Danmark. Trots att avhandlingen baseras 

på hållbar utveckling visar det vikten av, att oavsett vilket yrke du har, att det finns eldsjälar 

som visar stor drivkraft och engagemang för det de gör. 

I ett avsnitt i Falkhedens (1999) avhandling lyfter hon upp engagemanget och drivkraften hos 

de inflytande personerna i lokalområde som vill utveckla miljön för att bidra till utvecklande 

sociala nätverk. Falkheden (1999) argumenterar i sin avhandling för att den sociala förhållandet 

i området bidrar till hur långt miljö initiativet blir hållbar samtidigt som miljö initiativet kan 

gynna en social utvecklande förmåga.  

Vidare beskriver Falkheden (1999) olika försök från de involverade aktörer att locka 

befolkningen att aktivt delta i diskussioner och planering om olika åtgärder.  Deras 

utgångspunkt var att kvalitén i närmiljön skulle öka för de boende som vistas i området, på så 

sätt kunna bidra till bättre förutsättningar utifrån de boendes önskemål. Detta hävdar Falkheden 

(1999) att i sin tur skulle kunna bygga ett fundament inför framtida engagemang från de boende.  

4 TEORETISK RAM 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv. Studien influeras av Lev Vygotskij 

en sociokulturell teoretiker och Strandberg en svensk professors tolkning av Vygotskij. Studien 

utgår från den sociokulturella teorin, vilket vi anser är relevant då TAKK kräver ett samspel 

mellan individer för att kommunikationen ska fungera.  

4.1 Sociokulturell teoretiker – Lev S. Vygotskij 

Lev Semjonovitj Vygotskij var Rysslands nytänkande psykolog som under sitt korta liv bidrog 

till att utveckla den kulturhistoriska teorin och präglat pedagogikens föreställningar kring barns 

kognitiva tänkande. 

Den sociokulturella teorin utgår ifrån lärandet. Enligt Vygotskij (2001) är kommunikation en 

primär funktion i språket, det ses som en social gemenskap. Vygotskij belyser också att 

kommunikation och tänkandet är sammanlänkade med varandra samtidigt som ordens 

betydelse tillför en helhet med tänket. Han hävdar att om en kommunikation inte får hjälp av 

språket eller ett annat system så som exempelvis tecken som kan iakttas i djurvärlden blir 

kommunikationen väldigt begränsat och grundläggande. Utan dessa tecken blir 

kommunikationen utan någon innebörd. 
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Vygotskij (2001) förklarar att språket och tänkandet inte utvecklas parallellt med varandra, utan 

han beskriver att deras olika grenar möts vid olika tillfällen för att sedan korsa varandras vägar 

för att sedan sträva åt olika håll. 

Hwang och Nilsson (2011) beskriver att Vygotskij talade om proximal utveckling, det vill säga 

att utvecklingen ligger steget före men inte för långt. Med detta menas att vi vuxna ska fungera 

som en stege där barn får möta utmaningar och krav som ska klaras av. Vidare beskriver Hwang 

och Nilsson (2011)  att utmaningarna inte får bli allt för svåra för barnen att klara av, utan att 

"svårighetsgraden" ska varieras och stöttas och främja barnens inlärning av den vuxne.  

Enligt Hwang och Nilsson (2011) hävdar Vygotskij att barns utveckling ska ses som ett resultat 

av det sociala samspelet. För att barnet ska kunna möta och hantera de problem som uppstår 

utvecklar barnen först och främst språket, det psykologiska verktyget. Fortsättningsvis 

beskriver Hwang och Nilsson (2011, s.67) att språket gör det möjligt för barnen att interagera i 

sociala samspel och inre dialoger. 

4.2 Strandbergs tolkning av Vygotskijs tankar 

Strandberg är en legitimerad psykolog som har omfamnat Vygotskijs teorier i sitt lärande och 

valt att tolka hans tankar.  

Strandberg (2009) hänvisar till Vygotskijs tankar kring våra inre processer som finns inuti våra 

huvuden. Med hjälp av interaktion med andra människor och med stöd av hjälpmedel utvecklas 

det kognitiva tänket. Det är vad barn gör när de vistas i förskolan som avgör deras utveckling, 

inte det som finns i deras kognitiva tänk. Strandberg tolkar vidare att genom sociala 

interaktioner lär vi människor oss av varandra därav assisteras utvecklingen mellan det inre och 

yttre tänkandet. Världen består av olika artefakter som tecken och verktyg, vilket hjälper till att 

förmedla kunskapen.  

Strandberg (2009) hävdar vikten av förskolornas rum som i stor utsträckning påverkar lärandet 

hos barn. Rummen tilltalar barnen, den kan tillföra lärande eller hämma den lärande situationen. 

Barn går inte in i samma rum flera gånger, Strandberg (2009) beskriver att barns förhållande 

till miljön dem befinner sig i är i ständig förändring. Miljön är ingen neutral plats, den innehåller 

bland annat känslor, kunskap och förväntningar.  

Den proximala utvecklingszonen, är något Vygotskij kallade när barn imiterar det som står på 

tur att läras. I sin tolkning av Vygotskij beskriver Strandberg (2009) att imitationen som barnet 

gör är en "övningsarena" där kunskapen utövas i praktiken. Den sociala kompetensen övergår 

till individualiteten, som Vygotski beskriver enligt Strandberg (2009) att utvecklingen inte 

utgår till socialisering utan utgår mot individualismen. 

5 METOD 
I följande avsnitt redogörs för val av metod, urval, genomförande, forskningsetiska principerna 

och analys.  

5.1 Val av metod 

Syftet med den föreliggande studien var att få en fördjupad förståelse för de faktorer som gjort 

det möjligt att arbeta med TAKK. Forskningsmetoden i vår studie kan karaktäriseras som en 

kvalitativ metod då undersökningen består av intervjuer med pedagogerna, detta för att få ett 

inifrånperspektiv (Olsson & Sörensen 2012, s.133). Enligt Bryman (2011) innebär det att 

kvalitativa metoder lägger en större vikt vid ord och inte vid mätning, vilket den kvantitativa 

metoder gör. Vidare utvecklar Bryman (2011) att kvalitativa metoder lägger vikt vid förståelse 

av individens uppfattning av dess verklighet. Genom interaktioner i föreliggande studie har 

pedagogerna fått uttrycka sina egna uppfattningar om sin omvärld. Aspers (2007, s.30) 

beskriver en metod som deltagande observation kombinerad med intervju där det ger 
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observatören en möjlighet att integrera direkt med dem som studeras. För att det ska bli 

framgångsrikt enligt Aspers (2007) kan inte observatören helt hålla sin roll, observatören 

påverkar och blir påverkad av människorna i studien. 

5.2 Urval 

För att ett urval ska kunna verkställas har olika urvalskriterier valts ut. För att få fram dessa 

kriterier utgicks det från studiens syfte. Dessa kriterier utgår ifrån: 

 Valt en kommun som arbetar med TAKK 

 Valt förskollärare som arbetar med TAKK i den dagliga verksamheten 

 

Att uppnå första kriteriet blev en utmaning. Efter mycket sökande upplyser Specialpedagogiska 

skolmyndighetens3 hemsida om en kommun som arbetar med TAKK i den dagliga 

verksamheten. Studiens avgränsning blev totalt en telefonintervju, tre intervjuer och en 

observation. 

När rätt tjänsteman kontaktades, informerades och frågades om hen ville ställa upp på intervju. 

De medverkande pedagogerna påträffades med hjälp av personliga kontakter och som 

tjänstemännen så informerades dem och frågades om de var villiga att ställa upp på intervju och 

observation. 

I en kommun i södra Sverige finns det en språkförskola med verksamma pedagoger som arbetar 

med bland annat TAKK som hjälpmedel och gjort det i många år. Att kontakta språkförskolan 

kändes rätt då deras arbetssätt intresserar oss för studien.  

 

5.2.1 Genomförande 

Studien genomfördes på två förskolor i en kommun i södra Sverige samt en kommun som är 

belägen i norra Sverige. 

5.2.2 Intervju 

Utformningen av våra intervjufrågor utgick ifrån vilken verksamhet som skulle beröras. Vilket 

gav de medverkande möjligheten att besvara de öppna frågorna efter deras behag.  

Inför studien har missivbrev4 delats ut och anpassats till de verksamheter som skulle medverka. 

Missivbreven tog upp syftet med studien samt vilka metoder som avsiktligen riktade sig till 

respektive verksamhet. Vi valde att inte ge de medverkande frågorna på förhand utan vår tanke 

var att skapa ett ömsesidigt samtal kring ämnet.  

Innan varje intervju träffades vi för att granska frågeguiden samt besluta vem som skulle ta den 

ledande rollen och rollen som medarbetare. För att ljudinspelningen skulle få så bra ljudkvalité 

som möjligt under intervjuerna på förskolorna satt vi i ett enskilt rum med de medverkande. En 

semistrukturerad intervjumodell innebär att en frågeguide som skapats erhåller tydliga frågor 

som läses upp, det ger forskaren möjligheten till att följa upp de svar som ges och samtidigt 

skapa en fråga- svardialog med den som intervjuas (Aspers 2007, s. 137).  

En annan intervjumodell som också influerade frågeguiden som gjordes var en 

standardiseringsmodell där frågorna ställs i samma följd till alla respondenter, dock fanns det 

inga svarsalternativ för medverkaren att besvara (Olsson & Sörensen 2011, s. 133). Skapandet 

av en frågeguide som förberedes innan besöket och agerade som ett stöd under intervjun. 

Frågeguiden kan innehålla flera frågor eller enstaka rubriker samtidigt som den är mer eller 

mindre utformad (Harboe 2013, s. 58). Att använda intervju som metod baseras på att hjälpa 

forskaren att förstå den eller dem som intervjuas. Innan intervjun verkställs är det viktigt att 

                                                 
3 https://www.spsm.se/ [16-11-18] 
4 Bilaga 1 & 2 

https://www.spsm.se/
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forskaren svarar på varför och vad frågan för att sedan kunna ställa frågan hur. Det är också 

lika viktigt att planen inför intervjun är genomtänkt med hur fraserna är uppbyggda samt hur 

samtalet med den som medverkar avslutas. Syftet med frågorna är att få en större kunskap om 

undersökningspersonens värld och få vara i kontakt med verksamhetsområdet för att kunna 

skapa det empiriska underlaget (Olsson & Sörensen 2011; Aspers 2007).  

5.2.3 Telefonintervju  

För att möjliggöra den empiriska datainsamlingen av tjänstemannen för den berörda kommunen 

valdes det att genomföra telefonintervju. Tjänstemannen kontaktades via mejl för en 

tidsbokning utifrån den berörda arbetsschema. Detta beslut togs då möjligheten att besöka 

tjänstemannen inte var möjlig på grund av den geografiska distansen. Telefonintervju enligt 

Harboe (2013, s. 63) är en intervjuform som liknar en kvantitativ metod, men erhåller 

kvalitativa drag. De kvalitativa dragen träder fram där respondenterna ges möjlighet till 

individuella svar och får frågorna fördjupade. För att kunna spela in telefonintervjun användes 

en telefon för att samtala i och en för att kunna spela in samtalet. Bryman (2011) beskriver att 

telefonintervju är billigare och kräver mindre tid då intervjuaren sparar in på restid och 

tillhörande kostnader. Möjligheten att påverka respondenten minimeras drastiskt då 

respondenten inte kan se intervjuarens kön, etniska bakgrund och dess närvaro. Bryman (2011, 

ss. 208-209) belyser också att respondenten inte kan uppfatta intervjuarens egenskaper och 

närvaro vilket kan minska påverkan av respondentens svar. 

De genomförda intervjuerna varade cirka fem till tretton minuter var. Som stöd under 

intervjuerna användes frågeguiden för att säkerställa att inga frågor gick förlorade5. 

Ljudinspelningarna användes som ett komplement för intervjuerna för att försäkra oss om att 

inget gick förlorat.  

Efter genomförandet av telefonintervjun framkom information som relaterade till en tidigare 

intervju. Den informationen från den tidigare intervju blev utesluten då den framkom efter 

avslutad inspelning vilket ledde till en återkommande intervju med en av de medverkande. 

5.2.4 Observation 

I samband med att vår tidsbokning för intervjuerna på förskolorna frågade vi också tid för 

observationer. Detta för att kunna observera de medverkandes arbetssätt i förhållande till 

TAKK. Genomförandet av observationerna skulle ske i anknytning till samlingarna på 

respektive förskola men på grund av ändringar i avdelningens rutiner på ena förskolan kunde 

vi endast genomföra en observation. När forskaren utgår ifrån samhälls- och 

beteendevetenskapsperspektivet innebär det att hon studerar något utifrån olika synvinklar 

(Olsson & Sörensen 2011, s. 19). 

En observation kan vara både en kvalitativ, kvantitativ eller strukturerad som ostrukturerad. En 

kvalitativ ansats är till förhållningssättet opartisk där forskaren strävar efter att möta det som 

ska observeras som nytt och få en trolig helhetsbild av situationen. För att kunna insamla så 

mycket information som förutsättningen tillåter kring ett problemområde antas en ostrukturerad 

observation. För att forskarna ska kunna använda denna metod måste teorin och empirin vara 

väl förberedd (Olsson & Sörensen 2011). För att bibehålla en passiv observation krävs det att 

den som observerar undviker till störst mån att både psykiskt och fysiskt påverka 

undersökningsmiljön. Detta kan ske genom att hålla avstånd eller hålla sig dold för de 

medverkande i studien (Harboe 2013, s.79). Observationen blev passiv då vi befann oss i 

sångsamlingen tillsammans med barnen och pedagogerna. När vi upplevde att barnen blev 

trygga med vår närvaro rörde vi oss sakta ur ringen för att påbörja observationen. 

                                                 
5 Se bilaga 3 
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Den teknik som användes under observationen var löpande protokoll där vi antecknade hur 

pedagogerna tillämpar TAKK. Båda använde egna block att anteckna i, detta för att öka chansen 

till mer användbar data. Observationsmetoden är ett stöd för att införskaffa 

informationsunderlag och vidare analysera studiens material. Med informationsunderlag menas 

det att med hjälp av att läsa nedskrivna anteckningar om vad som observerats och hur de 

observerade reagerat för att kunna förstå en situation. (Rubinstein och Wesén 1986, s. 11). 

Observationen utgick ifrån en frågeställning vilket riktades mot hur pedagogerna använder 

TAKK i verksamheten. Observationen varade cirka trettio minuter. Den förskola där utförandet 

av observationen inte kunde ske, fick vi istället en rundtur på verksamheten. 

5.3 Etik 

För att kunna implementera de fyra etiska principerna informerades de medverkande om 

studiens syfte och mål samt hur deras samtycke bidrar till utvecklingen av arbetet. Det var 

viktigt för oss att se till att studiedeltagarna kände till sina rättigheter att delta i ett studiearbete. 

Med detta menas, att informera att all data som samlats in är privat där obehöriga inte har 

rättigheter att läsa och ska skyddas av oss. 

Fyra aspekter inom den forskningsetiska principerna som tagits hänsyn i arbetet är 

samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet. Här nedan 

kommer korta förklaringar till respektive aspekt (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-14): 

 

 Konfidentialitetskravet styrker vikten om att alla deltagarnas uppgifter ska undanhållas 

samt förvaras där inga obehöriga har tillgång till känslig information. Med detta innebär 

det att avhandlingen inte får avslöja vart studien har tagit plats och namnen och platserna 

ska fingeras. 

 Informationskravet kräver att studiedeltagarna skall informeras om deras roll i studien. 

Medverkarna skall även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan i studien.  

 Samtyckeskravet ger dem som medverkar rätten att bestämma över deras medverkan, 

skulle en medverkare vara under 15 år gammal måste ett godkännande finnas med från 

vårdnadshavarna. 

 Nyttjandekravet hindrar studiens information att användas i ett annat syfte än i ett 

vetenskapligt syfte. 

 

Utöver dessa fyra aspekter rekommenderar Ämnesområdet6 (Vetenskapsrådet 2002, s. 15) olika 

förhållningssätt utöver att implementera de ovanstående principerna. Det som bland annat 

rekommenderas är att medverkande erbjuds att se sammanfattningen av resultaten som 

framkom. Den samhällsvetenskapliga studien är beroende av medborgare som är villiga att 

medverka, med detta menas att det är viktigt att studieresultaten delges till dem som är berörda 

på olika sätt. 

Efter att missivbreven med information har nått de medverkande är det lika viktigt som nämnts 

ovan att de medverkande får erbjudande att se studieresultatet som framkom. Innan intervjuerna 

belyste vi vår tacksamhet för de medverkandes vilja att ställa upp på intervju och observation 

för att sedan återge informationen från missivbrevet. Det är väsentligt att de medverkande 

förstår sin förmåga att när som helst i studien avsluta sitt medverkande. Detta ska kunna ske 

utan att de medverkande ska känna att de utgör ett hinder för studien samt att inga onda 

                                                 
6 Det finns olika Ämnesområden beroende vilken inriktning din forskning har som ger råd och riktlinjer. I denna 

studie är det Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Mer information finnes här: 

http://www.vr.se/omvetenskapsradet/organisation/amnesradradochkommitteer/amnesradradkommiteer/amnesrad

etforhumanioraochsamhallsvetenskap.4.320a86de108dcd98cbc800063.html [16-11-16] 

  

http://www.vr.se/omvetenskapsradet/organisation/amnesradradochkommitteer/amnesradradkommiteer/amnesradetforhumanioraochsamhallsvetenskap.4.320a86de108dcd98cbc800063.html
http://www.vr.se/omvetenskapsradet/organisation/amnesradradochkommitteer/amnesradradkommiteer/amnesradetforhumanioraochsamhallsvetenskap.4.320a86de108dcd98cbc800063.html
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meningar bildas mellan de inblandade parterna. Med att mejla ut en skriftlig information om att 

delta i intervjuer och observationer, försäkrar vi deltagarna om hur och vad deras medverkan 

kommer att hanteras. Här belyser vi också att deras medverkan och information inte får 

användas i något annat syfte. 

5.4 Reliabilitet och Validitet 

När en studie genomförs inom samhällsforskning belyser Denscombe (2004, s. 122) att det 

viktiga är att studien upprätthåller precision vilket författaren beskriver sker genom validitet 

och reliabilitet.  

5.4.1 Validitet  

Genom att genomföra tre intervjuer och en telefonintervju möjliggjorde det för oss att sträva 

efter hög validitet. Enligt Harboe (2013, s. 136) handlar validitet om att skapa sammanhang 

genom arbetet, med andra ord, en röd tråd. Vidare förklarar Harboe (2013) att om de 

medverkande i intervjuerna bekräftar att studien är relevant skapas en hög validitet. Grönmo 

(2006, s. 221) är inne på samma spår och beskriver validitet som ett uttryck där den empiriska 

datainsamlingens giltighet och motsvarar observatörens intentioner.  

5.4.2 Reliabilitet 

Genomförandet av observationen medförde att vi som observatörer kunde uppmärksamma flera 

situationer än om det enbart skulle vara en observatör på plats. Olsson & Sörensen (2011, s. 

142) beskriver att trots om två observatörer observerar densamma fenomen som uppstår kan 

olika observationsscheman framkomma. Det vill säga att samma fenomen kan upplevas och 

tolkas på flera olika sätt. För att den empiriska datainsamlingen ska förbli hög krävs det att 

samla in pålitliga datamaterial. Grönmo (2006, s. 220) beskriver att kunna få trovärdig 

datainsamling ska den kunna bli identiskt vid ett senare tillfälle. Vidare belyser Grönmo (2006) 

att införskaffningen av identisk datainsamling inte är trolig då många samhällsfenomen är i 

ständig förändring. För att bibehålla hög reliabilitet innebär dels att den empiriska 

datainsamlingen genomförts noggrant dels systematiskt (Grönmo 2006, s. 220). 

5.5 Analys/bearbetning 

Som tidigare nämndes genomfördes en transkriberingen av det insamlade materialet, det 

innebär att materialet dokumenterades ordagrant. I enlighet med Aspers (2007, s. 157) 

rekommendationer genomfördes analysens olika steg parallellt med fältarbetet, detta för att 

skapa ett bra arbetssätt. Även Grönmo (2006, s. 152) förespråkar noggrannheten när 

informationen är färska i minnet. Under våra intervjuer användes ljudinspelning som ett 

komplement. Detta användes för att kunna fånga intervjupersonens svar med deras egna ordval, 

då Bryman (2011, s. 420) redogör för att enbart anteckningar kan speciella uttryck gå förlorade. 

Trost (1997, s. 113) förklarar också att ljudinspelningen erbjuder ytterligare granskning på vad 

som samtalades under intervjuerna. Ljudinspelningarna delades upp för transkribering, vilket 

ledde till att det blev ca. två transkriberingar per person. För att öka reliabiliteten i intervjuerna 

kontrollerades materialet återigen för att säkerställa att inget gått förlorat, detta för att sedan 

diskutera resultatet och starta den öppna kodningen.  

Fortsättningsvis fördelades insamlings materialet i mindre delar. Detta innebar att öppen 

kodning av datamaterialet gjordes. Enligt Olsson & Sörensen och Bryman (2011, s. 185; 2011, 

s. 514) innebär kodningen en granskning som sker stycke för stycke, där meningsbärande delar 

identifieras och kopplas samman för att få fram ett resultat. Med att använda öppen kodning 

innebär enligt Grönmo (2006, s. 246) att det är det empiriska data som är av intresse och 
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bestämmer vilka koder som väljs fram. Vidare beskriver Grönmo (2006) att den som undersöker 

ska vara öppen för upptäckandet av olika samband och mönster.  

6 RESULTAT  
I följande avsnitt kommer vi presentera de resultat som framkom från observationen och 

intervjuerna. Det som kommer att lyftas fram i resultatdelen är de likheter som vi upptäckte 

under analysens gång. De likheter som uppfattades delade vi in i olika kategorier för att 

tydliggöra de framgångsfaktorerna som vi upptäckte ifrån förskollärarna och tjänstemannen. 

Pedagogerna har blivit tilldelade namnen förskollärare 1 och förskollärare 2 medan 

tjänstemannen behåller sitt yrkesnamn. Erfarenheten med att arbeta med TAKK varierar mellan 

ett till femton år hos de medverkande pedagogerna, medan tjänstemannen förklara att hens 

kommun har arbetat med TAKK på förskole- och skol nivå i tolv år. 

6.1 Ytterligare ett verktyg för kommunikation 

Förskollärare 1 arbetsplats är en språkförskola där TAKK erbjuder barnen ytterligare ett verktyg 

att kunna uttrycka sina tankar och funderingar. Förskollärare 1 ser möjligheten att sänka 

ljudvolymen på avdelningen med hjälp av tecken som en kommunikationsform. Tjänstemannen 

upplever att genom tecken får barnen en möjlighet att uttrycka sig och kommunicera på fler sätt 

än det talade språket. På förskollärares 2 arbetsplats uppmärksammas det att TAKK ger en 

tydlighet till språket och bidrar till att barnen får en ökad förståelse, det upplevs tydligare än att 

bara tala.  

   
Intervjuare: Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med TAKK i verksamheten?   

Förskollärare 1: Asså, jag är ju väldigt jag kan ju inte se några nackdelar med de här. I min värld finns 

ju inte de. Å fördelen med det är ju att, ehh du ger ju fler verktyg till barnen i 

kommunikation, ehhh mm... även så kan jag känna att du kan på ett annat sätt ta kontakt med barnen 

utan att behöva höja rösten, att man, man får mer verktyg att jobba med. Du får mer verktyg att ge dom 

och du får mer verktyg att hålla ljudnivån nere. Det är också ett exempel på det.   

6.2 Språkliga svårigheter 

Tjänstemannen berättar att de bygger på barnens kroppsspråk och erbjuder tecken som ett 

komplement innan det talade språket utvecklas hos de små barnen. Fortsättningsvis förklarar 

hen att barnen kan ha en språkförsening eller en språkstörning men kan i tidig ålder uttrycka 

sig och kommunicera med sin omgivning. Förskollärarna har uppmärksammat utveckling hos 

barns kommunikation med hjälp av TAKK och sett deras självförtroende öka med att kunna 

göra sig förstådda med sin omgivning.  

  
Intervjuare: Ja verkligen, vilka fler framgångsfaktorer har ni sett med att arbeta med TAKK i kommunen 

förutom att det har börjat sprida sig från förskolan åh uppåt?     

Tjänsteman: Jaa, ehh..man tänker per, man tänker på personalgruppen, där är de ju stolta över det här, 

att de kan detta. Och det har ju blivit en kunskapsutveckling hos dem också för de har ju blivit, de är 

riktigt skickliga på det här med kommunikation plus att de kan tecken. /.../ de små barnen använder 

mycket tecken rakt över för de har inte fått det talade språket än, det är deras kroppsspråk som vi bygger 

vidare på, men sen är det en del barn som och som inte kommer det talande språk så fort det kan 

vara språkförsening, språkstörning eller någon en neurodiagnos de har. Men dock, då kan de, de, 

dem kan få kommunicera, de får en möjlighet till att säga vad dem vill, till vem de vill när de vill under 

dagen. Och de e ju helt fantastiskt tycker vi.   
  

6.3 Tillgång till flerspråkiga barn  

Förskollärare 2 ser tecken som ett hjälpmedel för flerspråkiga barn att lära sig det svenska 

språket med konkreta medel.      
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Förskollärare 2: /…/ det är en väldigt tillgång till de här barnen, till de tvåspråkiga barnen 

överhuvudtaget, att förtydliga, de kan det på sitt språk, tecknet är det samma och jag säger det på 

svenska så kopplar de ihop och eeh, att det blir lättare att göra sig förstådd.  
  

Förskollärare 2 ser alternativt framstegen hos ett barn som inte talade svenska eller sitt egna 

modersmål och fick bekräftelse av barnets mamma. Barnet har börjat att ta för sig och tecknar 

för de i omgivningen om hennes önskemål och funderingar.   

  
Intervjuare: Vilka var framgångsfaktorerna som gjorde det möjligt att använda TAKK i 

verksamheten? Finns det nackdelar?    

Förskollärare 2: Vilka framgångar, eeh, vi har faktiskt ett barn just nu, som inte varken hade modersmål 

eller svenskan, och eeh, som också har, som är eeh lite speciell, åh i samlingarna och sånt är det här 

barnet inte stilla ååhh, ibland får man också gå ut med det här barnet, men, mamman kom en dag och 

berättade att X sitter hemma och tecknar och säger våra delar av vår ramsa, Xs ramsa, åh det var ju 

jätteroligt att höra då har X asså plockat in, liksom fått in svenska ord och X kopplar dem med tecken, 

åh sen klart så ska man ju, får man ju utveckla om X vet ordens betydelse åh sånt, men X börjar utveckla 

talspråket i alla fall, så de, de, aa, det var jätteroligt, åh det ser vi ju X också här nu, nu har han börjat 

här men när vi sitter så, åh frågar man X vid frukosten också "vad vill du ha?", "vad vill du ha att 

dricka?", så gör X ju tecknet för mjölk eller vatten     
  

Tjänstemannen förklarar att barn från olika länder som inte har det svenska språket, blir tecken 

ett hjälpmedel för kommunikation. Hen anser att det bygger broar mellan personal och de 

nyanlända familjerna att kunna kommunicera på ytterligare ett sätt än det talade språket.  

  
Tjänsteman: Ja åh sen har vi också haft ett, ett, vi hade ett stort behov här med väldigt många barn från 

andra länder, med inte svenska språket. Så tecken är ju ett fantastiskt hjälpmedel det bygger ju broar så. 

Så då hade vi ett nätverk också som får ut personal från alla enheter som förskolechefen får ut. Och så 

höll jag i det här åhh de handlade ju också om IKT och tecken mycket och mycket våra värderingar 

också då givetvis och kunskap om andra ehh kulturer.      

  

Det uppstod missförstånd hos föräldrarna då de upplevde att deras barn inte har 

utvecklingsstörning. Genom information kunde de förklara varför verksamheten arbetar med 

tecken som metod. 

  
Intervjuare: Har ni sett några framgångar med dem föräldrarna från andra kulturer? Har dom tag emot 

det eller hur har dom reagerat?      

Tjänsteman: Ja det gör de, det kunde varit ett hinder i början, att ehh föräldrar sa speciellt från andra 

länder, "mitt barn ska inte ha tecken för det är bara barn med utvecklingsstörning som har 

tecknat". Ehh och nu och då kan ju vi säga nej men och så förklara vi varför vi använder tecken till alla 

barn i vår verksamhet /…/ de är en metod som vi använder och då de, ehh jaa. De, de tar de för de ser 

också att /…/ och vi ser ju barn som var oroliga när de kommer och de lär sig ju tecken 

jättefort flerspråkiga och åhh kan sitta redan andra dan åhh teckna jag vill gå på toaletten eller jag vill 

ha ett knäckebröd och så här.    
  

6.4 Inkluderande eller exkluderande förskola  

Förskollärare 1 arbetar i den enda språkförskolan i kommunen och förklarar det höga 

efterfrågan om platser för att kunna hjälpa familjerna i behov. Önskan uttrycks att en 

efterlängtad språkförskola ska öppnas i kommunen.  

  
Intervjuare: Skulle du se någon fördel ifall dom hade slagit upp en språkförskola till i kommunen?    

Förskollärare 1: Ja, oja det behövs vi har ett jättetryck på oss. Och det är fortfarande så här, att barn lär 

barn och, ehh ska vi vara en inkluderad avdelning kan vi inte ha hur många språkbarn som helst. Nej 
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för rätt som det är när vi tippar över så är det inte längre en inkluderad avdelning, så de här hade varit 

fantastiskt om det hade öppnats en språkförskola till.   
  

Tjänstemannen hävdar att språkförskolor i kommunen inte är nödvändiga då alla förskolor har 

samma arbetssätt och kan ta emot barn med olika funktionsnedsättningar. Det ökar barnens 

delaktighet bland barn utan någon funktionsnedsättning.    

  
Intervjuare: Men hur många språkförskolor finns tillgängliga i kommunen?    

Tjänsteman: Vi har inga språkförskolor utan alla förskolorna har de här, arbetssättet.      

/…/     

Tjänsteman: Man kan hamna på vilken förskola som helst om man har, det blir en likvärdighet över 

kommunen och att man tänker, att man får en möjlighet till delaktighet, de e viktigt.    

    

  

6.5 De drivande pedagogerna 

Här följer en beskrivning av de två intervjupersonerna som varit drivande i arbetet med att 

introducera TAKK. Tjänstemannen berättar att hen stötte på barn i verksamheten med behov 

av stöd och bestämde sig för att introducera tecken som en alternativ 

kommunikationshjälpmedel. Resultaten visade fördelar med arbetet och pedagogerna på 

avdelningen utvecklade och erbjöd alla barn samma kommunikationsform. Vidare förklarar 

tjänstemannen om att behålla kunskapen när ny personal börjar i någon verksamhet.   

  
Intervjuare: Hur se ser ni till att kunskapen kommer till personalen?    

Tjänsteman: Ja de har varit så här under de här åren att jag har haft utbildningar som ligger vår och höst, 

jag har haft fem eller tre tillfällen på hösten och likadant på våren då, och då har det varit för förskolans 

personal och särskolans personal i första hand. /…/  (Paus) Och sen har vi också haft fortbildning för 

föräldrar och nu kan jag inte hålla allt detta själv. Nej utan då har jag fått personal ute på avdelningarna 

som ehh aa tycker det här är roligt haha och som är duktiga på det och har goda värderingar som hjälper 

mig i detta så jag har lite personer över hela kommunen som jag samlar ibland och som jag är 

samordnare för.   
    

Samarbete med pedagoger som är villiga och intresserade hjälper tjänstemannen att bevara 

kunskapen levande bland all personal. Tjänstemannen anser att utbildningarna som erbjuds är 

tillräckliga för att komma igång för att sedan få hjälp av sina verksamma kollegor att erbjuda 

fortbildning till föräldrarna.  

   
Intervjuare: Vilka tips skulle du kunna ge andra kommuner som kanske skulle vilja komma igång, åh 

erbjuda alla deras förskola...åh arbeta med?    

  

Tjänsteman: Nu började vi, jag fick inte med mig politiker åh rektorer först. Ehh vi hade inte tid med 

det, det var så mycket annat vi skulle göra enligt läroplanen. Men, men jag började ändå, så vi har ju 

grävt, det har ju kommit underifrån, ehh vi har grävt där vi har varit, åh så den personalen, åh den skolan 

åh aa. Åh sen så förstod ju rektorer och ledningen att det här ska vi satsa på, och då tog de ju det beslutet 

uppifrån. Det är ju en väg men den, den, /.../ men den bästa vägen tänker jag är ju om organisationen 

kan ta den först åh lägga en plan, hur ska det se ut då, vem ska göra vad då, hur får vi fortbildningen, 

hur får vi då leva kvar      

/…/     

 Tjänsteman: Det är vårt, det är vårt uppdrag. Vi kan inget annat göra om vi läser läroplanen, egentligen.  

    /.../    

Tjänsteman: Vi ska ju stimulera, alla sätt att kommunicera, åh vi har, vi har ju likabehandlingsplaner 

hur kan dem, dem förutsätter ju att vi kan prata, uttrycka oss, kom... med verbalt då åh det kan ju inte 

alla åh alla kommer inte dit nån gång 
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För att verkställa att en hel kommun skulle arbeta med AKK förklarar tjänstemannen att det 

inte var lätt. Mycket ansträngningar utöver läroplanens riktlinjer fick tas för att få rektorer och 

ledningen på deras sida. Tjänstemannen anser att det är deras uppdrag enligt läroplanen att 

stimulera barnens sätt att kommunicera. Vidare förklarar tjänstemannen om lyckan när barnen 

startar att använda tecken som sin kommunikationsform, det ger även personalen energi att 

fortsätta.    

  
Intervjuare: Är det någonting mer du skulle vilja till tillägga förutom det som vi har pratat om?     

Tjänsteman:  /…/ jag tänker just  det här, glädjen att se när ett barn kommunicerar och vill kommunicera 

med oss åh vet hur man ska göra, när det sker första gången ehhh det är fantastiskt. Och det driver ju 

personalen också. När en liten som inte haft förmåga att kommunicera, det är ehh inte alltid, det är ju 

ganska svårt att kommunicera och en del har ju större svårigheter med det till exempel barn med autism. 

Det kan ju ta en stund innan dem gör det, men när dem kommer, det kan vara ett litet, litet tecken man 

får. /…/   
 

Förskollärare 1 och två kollegor beslutade att skriva en projektbeskrivning till politikerna i den 

berörda kommunen efter en bestämmelse att stänga ner språkförskolan. 

 
Intervjuare: Eh, När vi pratade sist så nämnde du lite om hur det var att starta upp språkförskolan. Skulle 

du kunna utveckla?  

Förskollärare 1: Ah ah, det kan jag göra. Det var ju så här att när jag, ehh, 2001 på våren när jag började 

jobba här efter att jag hade jobbat i skolan, så var detta en, X var en ehh, förskola för döva och 

hörselskadade barn. Och när dem bestämde att dem skulle flytta alla barnen upp till X, så var det jag 

och två kollegor till mig som kände att vi kan inte låta vår kunskap bara gå förlorad.  

/.../ 

Åh då bestämde vi oss för, vi skrev en projektbeskrivning, hur vi ville att det skulle fungera sen gick vi 

runt till politiker, i X kommun, och pratade med dem, och tjatade på dem.  

/.../  

Åh åh visade upp vår projektbeskrivning, och visade upp vad vi hade tänkt att vi skulle, hur vi skulle, 

ehh, lägga upp arbetet här. Och ehh... vår tanke från början var att vi skulle kalla detta för en ehh 

språkförskola.  

/... /  

 

Åh när vi väl kom igång så fanns det ett behov som var... gigantiskt /.../ vi fick ju barn från Xkommun, 

vi fick barn från Xkommun, /.../ dem bara skrek ju efter att få plats.  

 

Genom att skriva en projektbeskrivning drevs projektet igenom. Förskollärare 1 och de två 

kollegorna ville inte att deras kunskaper skulle gå förlorad då de uppmärksammade behovet hos 

andra barn som inte var döva eller hörselskadade. Vid uppstarten av projektet framkom behovet 

av en språkförskola från andra kommuner än den berörda.  

  

6.6 Fördel och hinder med TAKK 

Det framkom att pedagogerna inte ser nackdelar med att implementera TAKK i barngruppen.    
Intervjuare: Vad anser du om att arbeta med TAKK i barngruppen, inte enbart som ett 

specialpedagogisk redskap? För- och nackdelar?     

Förskollärare 1: Finns bara fördelar. Hahaha, ehh om man tänker så här, för alla barn överhuvudtaget, 

så är det jättebra därför att du kan, du får in språket genom att höra de och du får in språket genom att 

se det. Räcker det så? Jag kan prata jättelänge om sånt här nämligen, mm.   

 

Intervjuare: Aa, ser du några nackdelar att arbeta med TAKK i barngruppen förutom de här fördelarna 

du har tagit upp?    

 

Förskollärare 2: Nej    

 

Intervjuare: Det gör du inte?   
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Förskollärare 2: Nej, det gör jag inte   
    

Vidare upplevs skillnaderna i pedagogernas arbetsmiljöer. 

 
Intervjuare: Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med TAKK i verksamheten?   
Förskollärare 2: Eeh /…/, de nackdelarna jag ser nu, det är att alla inte gör det. För när vi får 3-åringar 

som kommer från en småbarnsavdelning åh de inte jobbat med tecken, eeh, så får vi ju liksom börja om 

lite från början, /…/ åh jag kan tycka att det är extra viktigt att man gör det på småbarns avdelningarna 

där de håller, där de utvecklar det första språket. 

   
Förskollärare 2 anser att engagemanget från pedagogerna måste finnas för att få ett arbetssätt 

med tecken att fungera. Vidare berättar förskollärare 2 också att synsättet gentemot 

tecken spelar roll för arbetssättet. Pedagogerna behöver få en förståelse för att tecknen inte 

används till alla de talade orden, utan att man förstärker enstaka ord i det talade språket.    

 
Intervjuare: Vad tror du krävs för att få in tecken på den lilla avdelningen?  

Förskollärare 2: Eeh, engagemang från personalen, att de är villiga, åh jobba med det, att man ser det 

som en tillgång åh inte en börda liksom, att det är nått ytterligare nånting mer som ska, asså tecken som 

stöd är inte svårt, det är det inte, åh man behöver inte teckna allt, utan det är ju tecken som stöd, /…/  
  

I början stötte tjänstemannen och hens pedagoger på hinder från familjerna som inte hade 

kunskapen om TAKK som kommunikationsform. Efter förklaringar till föräldrarna fick de en 

större förståelse.   

  
Intervjuare: Vilka hinder har ni stött på för att införa TAKK i förskoleverksamheten?  

    

Tjänsteman: Njaa, jag tycker nog inte det har varit några hinder egentligen, det har ju, det har ju kommit, 

från början så var det ju före specialpedagogen, så kom jag ut och då fanns det ju barn som var i behov 

av ehh ett annat sätt att kommunicera än de talade språket, så började vi med tecken, personalen såg ju 

direkt att eeh det gjorde verkligen skillnad, att de fick en möjlighet att utvecklas å så började de ju 

teckna till alla barnen. Så det som är hindret det är ju att kunskapen inte ska falla bort när det kommer 

ny personal.   
   

  

6.7 TAKK ur en samlingssituations perspektiv  
  
En sångsamling som observerades leddes av förskollärare 1 och en kollega. Julsånger stod på 

dagens agenda. Med barnen samlade i ringen introducerade förskollärare 1 dagens upplägg samt 

dagens gäster, det vill säga observatörerna. Här följer några referat baserade på 

observationsprotokollen. Första referatet illustrerar hur pedagogen använder tecken för att 

samla barnen:  

  

Efter maten har avdelningen sångsamling innan barnen går ut och leker. Förskollärare 1 sitter 

förberedd i samlingsrummet och välkomnar de åtta barnen när de kommer in en efter 

en. I väntan på de resterande barnen samtalar förskollärare 1 om vilka barn som saknas och 

tecknar deras personliga tecken.  

  

Den andra referatet illustrerar hur man använder tecken för att stötta barnens berättelser:  

      

När alla barnen är samlade kommer ytterligare en pedagog för att stötta under sångsamlingen. 

Alla har bestämda platser som barnen känner till och de sätter sig på rätt platser. Pedagogerna 

välkomnar åter igen nu när alla är samlade och presenterar oss observatörer. Förskollärare 

som ansvarar för dagens sångsamling tecknar kontinuerligt tillsammans med det talade språket 



 

17 

 

för att förstärka det som sägs. Hen och den andra pedagogen stöttar de barn som 

behöver genom att upprepa det barnen sagt med tecken när de berättar om en händelse.   

  

Nästa referat illustrerar hur tecken kan både mildra och samtidigt effektivisera en 

tillrättavisning:  

  

En situation uppstår när ett annat barn berättar om sin dag, och förskollärare 1 får tillrättavisa 

ett annat barn att sitta still. Detta görs genom att få ögonkontakt med barnet och teckna "sitt", 

vilket barnet förstår och sätter sig till rätta. Förskollärare 1 vänder sin uppmärksamhet till 

barnet som berättar och tecknar "jag ber om ursäkt"  

   

De följande två referaten visar hur tecken användes av pedagogerna när barnen skulle lära sig 

sångerna:  

  

Förskollärare 1 förklarar för oss observatörer att detta inte är en vanlig 

sångsamling eftersom barnen övar julsånger inför sitt luciatåg. Hen presenterar sångerna med 

hjälp av bilder och barnen vet direkt vilken sång de skall sjunga. Förskollärare 1 tar 

fram bilder på respektive sång med tecken och placerar dessa nära mitten i cirkeln så att den 

andra pedagogen också kan se vilka sånger som skall sjungas. Pedagogerna räknar in 

barnen och börjar sjunga, allt förstärks med hjälp av tecken.   

   

Efter varje sång belyser pedagogerna hur duktiga barnen är på att teckna till sångerna de nyss 

sjungit med hjälp av att klappa och entusiasmera med barnen. När de till sist sjungit färdigt 

den sista sången förklarar förskollärare 1 för barnen hur spännande det ska bli att 

sjunga för föräldrarna. Sedan tecknar den andra pedagogen att de skall börja göra sig iordning 

för ute lek, och sångsamlingen avslutas.  

  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att pedagogerna under sångsamlingen använde bilder 

som representerade de sånger som barnen skulle sjunga för sina föräldrar. Utöver bilderna fanns 

låttexterna till sångerna med teckenförklaring till de ord som skulle styrkas i sången. När 

situationer uppstod mellan barnen var pedagogerna snabba att teckna tillsägelser utan att höja 

rösten eller störa samlingen.  
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7 DISKUSSION  
I detta avsnitt presenteras det som observerats och framkommit under intervjuerna. Vi knyter 

an till tidigare forskning, teoretisk ram och den egna analysen. Detta för att eftersträva att 

besvara vårt syfte om att få en större inblick i vilka möjligheter finns att arbeta med TAKK 

samt få fram vilka framgångsfaktorer som kan bidra till att TAKK fungerar i 

förskoleverksamheten. Våra egna funderingar och tankar kommer även lyftas upp här. 

7.1 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt presenteras de analyskoder som framkommit, ytterligare ett verktyg, 

språkstörning/språkförsening, flerspråkighet, inkludering/exkludering, eldsjälar, 

fördelar/nackdelar och hur används TAKK i en sångsamlingssituation?  

7.1.1 Ytterligare ett verktyg för kommunikation 

Under intervjun med förskollärare 1 belyser hen att med hjälp av tecken kan de hålla 

ljudvolymen nere och att de sällan behöver höja rösten. Brereton (2010) nämner om 

ljudvolymen i sin studie att klassföreståndarna som medverkade hade liknande upplevelse. 

Klassföreståndarna nämner att de kan teckna från andra sidan rummet till ett barn som förstår 

deras intentioner. Vidare argumenterar Brereton (2010) att ASL6 stöttade deras arbetssätt till 

barns inlärning, med hjälp av att det amerikanska teckenspråket agerade som ett verktyg. 

Liknande resonemang upplever vi att pedagogerna har kommit fram till. Förskollärare 1 nämner 

att när TAKK ges blir det fler verktyg för kommunikation mellan en vuxen och ett barn. Vidare 

utvecklar hen att det är ytterligare ett verktyg för att få kontakt med barnen utan att behöva 

ändra tonläge. Som Strandberg (2009) beskriver att världen består av olika artefakter som 

exempelvis tecken och verktyg, vilket hjälper att förmedla vidare den kunskapen som behövs. 

7.1.2 Språkliga svårigheter 

Tjänstemannen nämner i sin intervju att de fortsätter att bygga på barnens kroppsspråk. 

Svensson och Heister Trygg (2009, s, 12; 2009, s. 17) lyfter som tidigare belyst språkets 

uppbyggnad av olika symboler och att språket innefattar många olika delar som exempelvis 

kroppsspråket. Detta styrks ytterligare av Heister Trygg (2004, s. 13) som beskriver att 

"auditiva svaga" barn får stöd av att kunna se och höra ordet med hjälp av tecken. I 

genomförandet av intervjuerna framkom det att de medverkande hade antingen 

uppmärksammat eller stött på barn med språkstörningar eller språkförseningar och 

uppmärksammat framgångsfaktorn av användandet med tecken. Enligt Vygotskij (2001) 

uttrycker han sig om kommunikationen inte får någon hjälp av språket eller exempelvis tecken 

som kan iakttas i djurvärlden blir kommunikationen genast begränsad. Som vi tidigare belyst 

nämner Strandberg (2009) vikten av interaktion mellan andra människor och med stöd av 

hjälpmedel utvecklas tänket. Utan möjligheten till att kommunicera genom olika uttrycksformer 

begränsas barns uttrycksförmåga och möjligtvis hämmar deras tankesätt att utvecklas till deras 

fulla potential. Tjänstemannen lyfter fortsättningsvis att med hjälp av uppbyggnaden genom 

kroppsspråket erbjuds barnen en kommunikationsform för att kunna uttrycka känslor och tankar 

utöver talspråket som inte har utvecklats. 

  

7.1.3 Tillgång till flerspråkiga barn 

Det upplevdes av oss att förskollärare 2 ser TAKK som en tillgång för de flerspråkiga barnen. 

Lpfö 98 (rev. 2016, s. 11) redogör för att förskollärarna ska arbeta med att barngruppen 

stimuleras och utmanas i sitt språk- och kommunikationsutveckling. Förskollärare 2 berättar att 

barnen med ett annat modersmål än svenskan har en tydlig användning av tecken. Barnet kan 
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orden på sitt modersmål och får det visuellt tillsammans med det svensktalande språket. 

Brereton (2010) lyfter i sin studie att flerspråkiga barn har lättare anpassning då de förstår sig 

på språkets uppbyggnad. Svensson (2009, s. 198) redogör att barn som lär sig ett andraspråk 

ökar sin språkförmåga då vardags situationerna är mer konkreta och har ett "här och nu" 

perspektiv.  

Under intervjun med förskollärare 2 förklarar hen att barn med ett annat modersmål att tecken 

är en god start för kommunikation. Förskollärare 2 belyste att ett barn som varken hade sitt 

modersmål eller svenskan började teckna delar ur deras ramsa och upprepa de svenska orden. 

Denna uppfattning delas av tjänstemannen. Hen berättar att barn med andra modersmål är 

duktiga att snabbt ta till sig tecken för att göra sig förstådda. Som tidigare nämnt argumenterar 

Brereton (2010) för att barn med ett andraspråk har en större medvetenhet och lättare att lära 

sig om språkets uppbyggnad där ord agerar som symboler. 

Westerlund (2009, s. 66) beskriver att samma tecken kan kombineras med olika språk för 

föräldrar som inte talar det svenska språket med sina barn. Tjänstemannen berättar om att 

kommunen är nu i behov av TAKK som kommunikationsform då många familjer med ett annat 

språk har anlänt till kommunen. Ett hinder uppfattades av tjänstemannen då föräldrarna inte 

förstod varför TAKK skulle användas för deras barn, då de har erfarenheter att TAKK enbart 

används för barn med behov av stöd. Utifrån föräldrarnas oro gav tjänstemannen en förklaring 

om deras värderingar och varför tecken används, detta för att stäva efter en förståelse från 

föräldrarna samt ge en inblick om kommunens verksamhet. 

7.1.4 Inkluderande eller exkluderande förskola 

Vi vuxna ska agera som förebilder för att ge barnen en förståelse och respekt (LPFÖ 98 rev. 

2016, s. 4). Förskollärare 1 belyste i sin intervju om trycket efter en plats på avdelningen, skulle 

de ”tippa över” med antal barn med språksvårigheter blir de inte längre en inkluderad avdelning. 

Blandningen av barn styrs utifrån olika lagar. Skollagen och Lpfö (98 rev 2016, s.5) beskriver 

att de som arbetar inom förskolan ska ta avstånd från det som strider emot de grundläggande 

värden. Motsats till förskollärare 1 arbetar man i tjänstemannens kommun med en röd tråd där 

barn kan komma till alla förskolor och få samma möjlighet till stöd, då alla arbetar på samma 

arbetssätt. Förskolan (LPFÖ 98 rev. 2016) ska lägga grunden för ett livslångt lärande där 

verksamheten ska vara lärorik och samtidigt vara en rolig plats att komma till.  

7.1.5 De drivande pedagogerna 

Att få en kommun att ta till sig AKK var något tjänstemannen uppfattade som hårt arbete. 

Tjänstemannen började från grunden fast att hen upplevde det som svårt då läroplanen har 

många riktlinjer att följa. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 5) belyser att förskolan ska ta hänsyn till barn 

som har behov eller andra förutsättningar. När tjänstemannen kom ut i verksamheten träffade 

hen barn som var i behov av stöd. Tecken introducerades på avdelningen och personalen tog 

efter. Vidare utvecklar hen att när både rektorer på förskole- och skol nivå och politiker såg 

framgångsfaktorerna av arbetet startade organisationen att planera.  

Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7) har många riktlinjer som tjänstemannen beskriver, en av dessa riktlinjer 

som lyft upp är att förskolan ska lägga stor vikt med att stimulera barns språkutveckling 

samtidigt ta tillvara deras nyfikenhet och intressen. Genom att vara en drivande pedagog och 

erbjuda barnen olika kommunikationssätt kan det lilla tecknet från barnet vara en drivkraft för 

det fortsätta stimulering av barns språkutveckling. Hur hade möjligheterna sett ut för barn med 

behov av stöd om dem drivande pedagogerna inte hade strävat sig igenom de hinder som de 

stötte på?  

Efter vetskapen om nedläggningen av språkförskolan bildades det en drivkraft hos förskollärare 

1 och hennes två kollegor som inte ville att deras kunskaper skulle gå förlorade. Med att skriva 

en projektbeskrivning, deras drivkraft och envishet kunde de driva igenom ett projekt som 
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består än idag i deras kommun. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7) beskriver att verksamheten ska med 

hjälp av olika uttrycksformer liksom med tal- och skriftspråk utgöra ett innehåll och metod för 

strävan efter främjandet av barns utveckling och lärande. Utan den möjligheten till olika 

uttrycksformer hämmas barnen att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda för sin omgivning. 

Med barns rätt till yttrandefrihet som barnkonventionen beskriver i paragraf tretton hindras 

barnen med behov av stöd om inga kommunikationsformer erbjuds. Detta är något som de 

verksamma pedagoger ständigt måste ha i baktankarna.   

Förskollärarens roll enligt Lpfö 98 (rev.2016, s.11) är att arbetet i barngruppen bidrar till 

förutsättningar till utveckling och lärande samtidigt som barnet ska stimuleras genom att 

använda hela sin förmåga. Utan en drivande pedagog erbjuds inte möjligheter till olika 

uttrycksformer då de kan anses som en börda eller som förskollärare 2 beskrev i sin intervju att 

det blir ytterligare ett måste i arbetet. Med de drivande pedagogerna kan de med hjälp av andra 

upptäcka olika tecknen för bland annat talförsening och bidra till hjälpmedel som kan hjälpa 

barnet i framtiden.  

7.1.6 Fördelar och hinder med TAKK 

Trots skillnaden av arbetserfarenhet inom TAKK upplevdes liknande synsätt mellan de 

medverkande pedagogerna. För dem är TAKK ett framgångsrikt kommunikationsform för barn 

att lära sig uttrycka känslor och tankar.  

Nackdelen med TAKK upplevs av förskollärare 2 att inte hela hens arbetsplats arbetar på 

samma sätt. Hen nämner att småbarnsavdelningen på hens förskola inte arbetar med TAKK. 

Vilket hen upplever hämmar barngrupp då de måste börja om från början när barngruppen 

förändras. Som tidigare belyst i texten att Heister Trygg och Asmervik (2008;2001) behöver 

inte TAKK vara rätt kommunikationsform för alla. Heister Trygg och Asmervik (2008;2001) 

redogör för att TAKK inte ska bli ett permanent språk.   

TAKK behöver inte vara rätt kommunikationsform för hela barngruppen. Att börja med något 

alternativ och kompletterande kommunikationsform är TAKK en bra start. Som Heister Trygg 

och Asmervik (2008;2001) beskriver ska TAKK inte ersätta det talade språket utan vara ett 

komplement till det talade språket. Som tidigare beskrivs i texten nämner Sirén (1997) att ju 

tidigare man presenterar TAKK som ett komplement till det talade språket ökar chansen för 

inlärningen när den introduceras.   

7.1.7 TAKK ur en samlingssituations perspektiv   

För att tydligt kunna identifiera framgångsfaktorer TAKK bidrar med i förskoleverksamheten 

observerades en förskola i södra Sverige. På förskolan som observerades användes TAKK som 

ett komplement till det talade språket. Enligt förskollärare 1 erbjuder detta en möjlighet för 

barnen att se, höra och känna på orden som talas. Detta lyfter även Svensson (2009, s. 13) då 

hon förklarar att kroppsspråket är något som vi avläser omedvetet. Vidare utvecklar Svensson 

(2009) att kroppsspråket bland annat består av fysiska kontakter, gester eller handrörelser. 

Under en samlingssituation erbjuds möjligheten för både barn och vuxna att använda hela 

kroppen som ett verktyg för att överföra budskap och information.  

7.1.8 Resultatsammanfattning  

Det som framkom från intervjuerna var att alla gemensamt uttryckte tydligt hur viktig och bra 

TAKK verkligen är. Tjänstemannens uppfattning var att hen inte nog kunde poängtera hur 

viktig detta är för barn i förskolan och skolan. Förskollärarna 1 och 2 berättade också att arbeta 

med tecken är ett bra komplement för barnen att få möjlighet att uttrycka sig vid behov.  

Genom att TAKK blir ett ytterligare verktyg för kommunikation erbjuds barnen en uttrycksform 

för att underlätta socialiseringen med sin omgivning. Som Strandberg (2009) tolkar Vygotskij 

utgår inte utvecklingen från socialisering utan utgår från individualismen, med detta menas att 
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utvecklingen inte sker utifrån omgivningen utan utifrån personen själv. Detta styrker 

pedagogernas erfarenhet att genom att ge barnen en kommunikationsform för att kunna 

socialisera sig i sin omgivning utvecklas barnets egna identitet och självkänsla. Verktyget bidrar 

till att ljudvolymen sänks och bidrar till en bättre arbetsmiljö för både barn och pedagoger. 

7.2 Metoddiskussion  

Den kvalitativa forskningsstrategin som används i studien belyses av Bryman (2011) att det 

som är väsentligt är att den fokuserar mer på individens ord än på siffror. Utifrån studiens syfte, 

som är att se vilka möjligheter som finns med att arbeta med TAKK, upplevde vi att vårt val av 

metod var relevant och användbar. Detta då medverkandes resonemang var det centrala för att 

få ett informationsunderlag för att kunna besvara studiens syfte. 

De tankar och funderingar som tillkom efter genomförandet av intervjuerna med pedagogerna 

var om vår bekantskap. Genom att vi intervjuade personer som vi har en koppling till hade de 

en viss kännedom sedan tidigare om vår studie. Med denna möjlighet funderar vi om våra 

personliga kopplingar till de medverkande påverkat våra resultat. Om det inte hade funnits 

denna personliga koppling, hade vi då fått liknande resultat? Det vi upplever som en fördel med 

detta är att de medverkande kunde känna sig bekväma i vår närvaro. Nackdelen med att ha en 

personlig koppling anser vi är att de medverkande känner till vårt förhållningssätt gentemot 

TAKK och det kan leda till att vi får de svar vi önskar. En fördel med intervju som metod är att 

du som undersökare får ta del av intervjupersonens tankar och funderingar. När du sitter där 

med intervjupersonen kan du som undersökare ställa följdfrågor från det intervjupersoner lyfter 

upp för att skapa en större kunskap om deras omvärld. Aspers och Harboe (2007, s. 134; 2013, 

s. 59) beskriver en fallgrop för intervju som metod för nybörjare är att i förväg ha tänkt ut frågor 

och intervjupersonens svar. Detta baseras på undersökarens förutfattade mening. Vidare 

beskrivs det att en van intervjuare kan få sina intervjupersoner att svara på nästan alla deras 

frågor. Detta på grund av att undersökaren har lärt sig en rad frågetekniker. 

Bryman och Harboe (2011, s.208; 2013, s. 63) beskriver att med telefonintervju minskar 

kostnaden och tiden för undersökaren att besöka intervjupersonen på en annan ort. Metoden 

som fick användas, var telefonintervju med den medverkande kommunen då det geografiska 

avståndet var för långt. Vidare förklarar Bryman (2011) att fördelen med telefonintervjuer är 

att intervjupersonen inte påverkas av exempelvis vår etniska bakgrund eller ålder. Oron som 

uppstod inför telefonintervju med tjänstemannen var att kvalitén på ljudinspelningen inte skulle 

vara hållbar. Det kan vara en nackdel för dem som använder sig av telefonintervju som metod 

att inte ha tillgång till instrument som garanterar bra inspelningskvalitét. Vid genomförandet av 

telefonintervjun användes samma instrument som var till förfogande vid intervjuerna med 

pedagogerna. Våra önskemål var att intervjua ytterligare en tjänsteman vars placering var i en 

kommun som är belägen i södra Sverige. Efter flera försök att kontakta rätt tjänsteman fick vi 

ändra vårt tankesätt. Vår avsikt med att intervjua dessa tjänstemän var för att se om deras 

arbetsgång skildes åt för att få fram de önskvärda framgångsfaktorerna i förskoleverksamheten. 

Ändringar tillkom på den ena förskolan i södra Sverige vilket inte möjliggjorde till en 

observation. Detta kompenserades med en snabb rundtur och förklaring från den medverkande 

pedagogen. Om en observation hade möjliggjorts vid besöket, hade vi då kunnat se ett annat 

arbetssätt att introducera TAKK? Förskollärare 1 var tydlig med att förklara för oss observatörer 

att detta inte var en ordinarie sångsamling eftersom man övade in julsånger med tecken. 

Eftersom vi observatörer har en personlig koppling till förskolan visste vi i förhand hur 

situationen såg ut. Påverkar denna kännedom vårt förhållningssätt och vårt neutrala synsätt? 

Hade det varit bättre att inte ha den personliga kopplingen? Aspers (2007, s. 34) förklarar att 

det finns problem med att både vara professionell och "vardagsmänniska". Vidare beskriver 

Aspers (2007) att den som undersöker måste kombinera det vetenskapliga synsättet med det 

vardagliga synsättet.   
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7.3 Didaktiska konsekvenser 

Det som framkom under intervjuerna visade att arbetet med TAKK i förskoleverksamheten ger 

barnen fler möjligheter till att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda. Vidare framfördes det 

också att alla pedagoger behöver använda ett gemensamt arbetssätt för att TAKK ska fungera i 

verksamheten. För att detta ska kunna ske gäller det att pedagogerna själva är drivna och har en 

positiv synsätt gentemot TAKK. För att TAKK ska bli framgångsrikt behövs en kontinuerlig 

utbildning för personalen som sker terminsvis. Detta på grund av att hålla kunskapen färsk och 

uppdaterad. 

Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att de medverkande tycker att TAKK är ett viktigt verktyg. 

För att TAKK ska kunna genomsyra i verksamheten krävs både att pedagogerna använder 

kommunikationsformen inomhus- och utomhus. Det som framkom som en nackdel i studien 

var att det är inte alla som använder redskapet vilket medför svårigheter för de pedagoger vars 

inställning är positivt. 

Som resultatet visar gäller det att stötta de drivande pedagogerna då de oftast är dem som 

bränner ut sig först i verksamheten. Det är viktigt att de verktyg som används i verksamheten 

implementeras av alla pedagoger och att alla erhåller samma kunskaper inom det berörda 

området. Det gäller att vi som pedagoger utnyttjar varandras styrkor för att lyfta våra egna 

svagheter och övervinna rädslan att tillsätta nytänkande i förskolans verksamhet. All ny 

kunskap är inte en dålig kunskap, allt beror på den personliga inställningen för det nya och våga 

utforska det tillsammans med barnen. Ditt engagemang och drivkraft kan smitta av sig till andra 

individer som andra förskolor för att implementera TAKK som en kommunikationsform.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie utgick ifrån vad som bidrog till att TAKK tog fart i förskoleverksamheten. Ett fortsatt 

forskningsvinkel kan vara att gå mer djupgående hur kommunens insats bidrar till att barn i 

behov av stöd får rätt hjälp inom kommunikationen. En annan forskningsvinkel kan vara att se 

om ett införande av en policy till AKK på statlig nivå kan ge effekt i framtagande av hjälpmedel 

i både förskole- och skol nivå. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 

  
Förfrågan att delta i intervju och observation   
 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som studerar sjunde och sista terminen. Vi har precis påbörjat 

med examensarbete där ett valt område skall undersökas. Vi kommer att fokusera på TAKK 

(Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) och se vilka faktorer som har fungerat 

bra i förskoleverksamheten. Vi kommer att göra en intervjustudie samt en observationsstudie 

och söker nu intervjupersoner till vår forskning. Vi är intresserade att intervjua dig som är 

verksam i förskolan. Skulle det vara intressant att medverka? 

  

Det är viktigt att ni som medverkar vet att vi i studien kommer att utgå ifrån de forskningsetiska 

principerna1. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen kommer att handskas 

med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem samt att det inte kan identifiera 

de medverkande eller från vilka platser som berörs i landet. 

 

Intervjuerna och observationerna kommer att ske under vecka 47 eller vid överenskommelse 

som passar er verksamhet bäst. 

 

Det godkända examensarbetet kommer att bli en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. 

 

Skulle några funderingar komma upp är ni välkomna att kontakta oss.  

  

Tack på förhand!   

  

Med vänliga hälsningar  

Isabela Cunha Gatica                                                                Jennifer Fagerstig Halemba  

Mobil: XXXX- XX XX XX                                                     Mobil: XXXX- XX XX XX   

       
  
  



 

 

 

  
BILAGA 2 

  
Förfrågan att delta i intervju (Kommun) 
 
Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som studerar sjunde och sista terminen. Vi har precis påbörjat 

med examensarbete där ett valt område skall undersökas. Vi kommer att fokusera på TAKK 

(Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) och se vilka faktorer som har fungerat 

bra i förskoleverksamheten. Vi kommer att göra en intervjustudie samt en observationsstudie 

och söker nu intervjupersoner till vår forskning. Vi är intresserade att intervjua dig som är 

verksam i förskolan. Skulle det vara intressant att medverka? 

  

Det är viktigt att ni som medverkar vet att vi i studien kommer att utgå ifrån de forskningsetiska 

principerna2. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen kommer att handskas 

med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem samt att det inte kan identifiera 

de medverkande eller från vilka platser som berörs i landet. 

   

Intervjun kommer att äga rum vid överenskommen tidpunkt som passar er. 

  

Det godkända examensarbetet kommer att bli en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. Skulle några funderingar komma upp är ni välkomna att kontakta oss.  

  

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar  

Isabela Cunha Gatica                                                                Jennifer Fagerstig Halemba  

Mobil: XXXX- XX XX XX                                                     Mobil: XXXX- XX XX XX    

       



 

 

 

BILAGA 3 

Intervjufrågor (Pedagoger)  

 Vad är TAKK för dig?   

 Vad anser du om att arbeta med TAKK i barngruppen (inte enbart som ett 

specialpedagogisk redskap)? För- och nackdelar?  

 Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med TAKK i verksamheten?  

 Hur skulle TAKK kunna utvecklas och vilka resurser skulle behövas?  

 Vilka var framgångsfaktorerna som gjorde det möjligt att använda TAKK i 

verksamheten? (Finns det nackdelar?)  

 Finns det något mer som ni/du vill lägga till  

  

Intervjufrågor (Kommun)  

 Vad står TAKK för er?  

 Vilka hinder har ni stött på för att införa TAKK i förskoleverksamheten?  

 (Vilka resurser har ni använt er av/ vilka resurser behövdes?)  

 Vad är framgångsfaktorerna med att arbeta med TAKK för kommunen?  

 Hur många språkförskolor finns tillgängligt i kommunen (om inte varför/funderingar)?  

 Något mer ni vill tillägga? 
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