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Sammanfattning 
Studien som presenteras bygger på intervjuer där data samlas in för att se hur verksamma 
förskollärare uppfattar kommunikationsmetoden TAKK (Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation), samt hur det kan skapa inkludering i barngruppen på 
förskolan. TAKK kommer ursprungligen från teckenspråket och AKK var det första 
hjälpmedlet som kom och utvecklades sedan till TAKK där fokus ligger på tecken som är en 
understrykning av de viktigaste orden i meningar. 

 
Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare har för uppfattning om TAKK och om denna 
kommunikationsmetoden kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna på 
förskolorna. 

 
Metoden som används i arbetet är intervjuer som är en del i kvalitativ metod där vi har blivit 
inspirerade av fenomenografisk ansats som beskriver vad förskollärarna har för uppfattningar 
om TAKK. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och kodas av. Där vi använde 
oss av fenomenologisk analys och innehållsanalys för att få ut så mycket som möjligt från 
intervjuerna. När intervjuerna genomfördes tillämpades de fyra forskningsetiska kraven som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Urvalet för 
studien var totalt åtta förskollärare från tre olika kommuner. 

 
Vi har kommit fram till att förskollärarna har olika uppfattningar kring TAKK och hur de 
anammar det i verksamheten. Både positiva och negativa uppfattningar har framkommit genom 
studien. Det kan handla om dåliga fortbildningar, de har dåligt med kunskaper och erfarenheter 
med sig. Förskollärare har olika syfte med varför de använder TAKK i förskolan. Deras syften 
beror på om förskollärarna skapat barngruppens kommunikationsmetod bara för att det finns 
barn som är i behov av särskilt stöd eller bara har det förebyggande i hela barngruppen. 
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1 INLEDNING 
Grunden till AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och TAKK (Tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation) växte fram ur teckenspråket som utvecklades 
för att döva människor skulle kunna samspela med varandra. Teckenspråk är ett internationellt 
sätt att kommunicera för människor med nedsatt hörsel. Runt om i världen finns det cirka 160 
olika teckenspråk och Sverige har ett eget sätt att kommunicera (SPSM 2012). För att kunna 
kommunicera behöver döva människor ta hjälp av att teckna med händerna, munrörelser och 
delar av överkroppen. De som använder sig av teckenspråk tar hjälp av en tolk när de ska 
kommunicera med personer som är hörande. Tecken som vi har i Sverige kan betyda något helt 
annat i andra delar av världen (SPSM 2012). Teckenspråket och TAKK började användas 
betydligt mer i början av 1970-talet, då riktat till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, för att tydliggöra innebörden i samtal och meningar vid den sociala 
interaktionen med andra oavsett om det fanns funktionsnedsättningar eller inte (Tisell 2009, s. 
56). TAKK är idag ett aktuellt ämne i Sveriges förskolor, där TAKK är ett hjälpmedel för att 
stärka barns språk genom att de viktiga orden i meningen blir “understrukna” med hjälp av 
tecken (Tisell 2009, ss.10–11). När kommunikativa hjälpmedel används i förskola och skola 
bidrar det till ett multimodalt lärande. På det sättet får alla i gruppen nytta av undervisningen 
och de kan ta in på olika sätt och ingen blir exkluderad (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius 
2016, ss. 174–175). 

 
Studien kommer handla om förskollärares uppfattning om TAKK och hur det kan påverka 
inkludering i barngrupperna på förskolorna. Idéen till studien växte fram genom att vi har gått 
teckenspråkskurser på gymnasiet. Intresset finns fortfarande kvar och har nu utvecklats för att 
se hur TAKK används i förskolan. TAKK växte fram ur AKK som står för alternativ och 
kompletterande kommunikation. AKK är ett hjälpmedel för barn och vuxna som har 
kommunikationssvårigheter. AKK används för att de ska kunna förstå andra vuxna och barn 
samt för att kunna uttrycka sig, för att barnet ska få den hjälp som behövs (SPSM 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). På senare år har andra komplement till AKK 
utvecklats. 

 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.11) står det att arbetslaget ska “samarbeta för 
att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 
de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling”. TAKK skapar inkludering när tecken 
används i samband med verbala språket. Barnen får mer koncentration och närvaro samt kan 
delta på ett annat sätt än vid bara verbalt språk (Tisell 2009, s.11). 

 
Vi hoppas att denna studie kan bidra till forskningen utifrån ett litet material, där förskollärarna 
har intervjuats om deras uppfattningar om TAKK och hur denna kommunikationsmetoden kan 
påverka möjligheterna till inkludering i förskoleverksamheten. 
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2 SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare har för uppfattning om TAKK och om denna 
kommunikationsmetoden kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna på 
förskolorna. 

 
Frågeställning 

• I vilket syfte använder sig förskollärarna sig av TAKK? 
• Påverkas inkluderingen i barngrupperna på förskolan genom TAKK? 
• Vad finns det för fördelar och respektive nackdelar inom TAKK? 
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3 BAKGRUND 
I följande kapitel presenteras forskning som relaterar till syftet med vår studie hur TAKK kan 
komplettera det verbala språket för att tydliggöra sammanhang där kommunikation sker. 
Fördelar och nackdelar presenteras och hur kommunikationen är en viktig del i barns 
användning av TAKK. 

 
 

3.1 Kommunikation 
Kommunikation har vuxit fram ur ordet communicare som innebär att göra tillsammans och 
dela med andra, vilket bidrar till samspel. Drivkraft till att kommunicera med andra är den 
största förmågan hos individer. Redan tidigt kan detta synas hos en liten individ då barnet 
kommunicerar genom miner, rörelser, gester och ögonkontakt. För att barnet ska utvecklas både 
språkligt och kommunikativt behövs stöttning från personer i barnets närhet, som då har ett 
genuint intresse för vidare utveckling (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius 2016, s.30). 
Svensson (2009, ss.11–12) menar på att kommunikation är en del av språket och det kan vara 
både verbalt och icke verbalt. Det går att kommunicera bara det finns verktyg och hjälpmedel 
till det, där barnen får till sig material av pedagogerna i deras omgivning. Detta menar Svensson 
(2009, ss.11–12) är viktigt för att barnen ska få bra verktyg till att kunna göra sina tankar, 
åsikter, känslor och sina grundläggande behov tillgodosedda. Detta är en viktig del då individen 
ska skapa sig en bra identitetsutveckling där det ingår kognitiv förmåga, grupptillhörigheter i 
det sociala. All denna kunskapen byggs på efter hand och då är det viktigt att uppmärksamma 
dessa barn tidigt så de får ett brett spann av erfarenheter och utveckling för att hänga med i 
samhällets utveckling. 

 
TAKK utvecklas hos barnet eller den vuxne genom att de stöter på personer i dess närhet som 
kommunicerar med dem samt att de utbyter kunskap med tecken och då blir det lättare att lära 
sig dem (Cologon & Mevawalla 2018 s.903). Cologon & Mevawalla (2018, s.905) lyfter, tänk 
om ett barn eller en vuxen går år efter år och inte kan kommunicera för att ingen har lagt märke 
till att personen behöver ett sätt att kommunicera på och personen kanske bara får sina absolut 
grundläggande behov tillgodosedda. Tänk det finns ingen som tar sig tid till att se vad personen 
behöver eller vill få sagt utan bara låter personen gå. I dessa situationer kan TAKK vara bra för 
det finns ett gemensamt kommunikationssätt och ett språk som båda förstår. 

 
Det finns kunskaper om att detta kan hända och Cologon & Mevawalla (2018, s 905) talar om 
att det finns en vana att personer säger att de inte kan kommunicera men det menar forskarna 
att det är fel. De säger att det finns många bra alternativ till att kunna kommunicera med andra 
bara det finns i tankarna att andra kan behöva använda sig av alternativa kommunikationssätt. 
Mycket av orsakerna till detta är att förskollärare inte har kunskaper, erfarenheter eller tid och 
engagemang till att lära sig förstå och inkludera alla i vardagen med en gemensam 
kommunikationsmetod. 
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3.2 Inkludering 
Inkludering handlar om att alla barn ska bli inkluderade i verksamheten och olikheter är en bra 
förutsättning i förskolans verksamhet (Persson & Persson 2012, s. 19). Inkludering i en mer 
omfattande definition ses som olika och det kan vara till nytta med skillnader. Inkludering har 
som syfte att ge alla en möjlighet till att klara sig oavsett barnens egenskaper eller social 
bakgrund (Lindqvist & Nilholm 2013, s. 96). Förskollärarna ska sträva efter att stimulera och 
uppmuntra barnen till delaktighet i förskolans gemensamma verksamhet. (Persson & Persson 
2012, s.19) SPSM (2017) påpekar vikten av att barnen får lika förutsättningar till inkludering 
och delaktighet i förskolan. Det är inte alltid lätt att få in inkluderingen i förskolan menar 
Lindqvist och Nilholm (2013, s.97) för det finns ofta en osäkerhet bland förskollärarna att de 
inte kan strukturera upp en inkluderande verksamhet där alla kan vara med i gruppen och få 
sina behov tillgodosedda. Förskollärare skulle behöva mer kunskap till att klara av barngrupper 
med olika behov för att få bättre inkludering och gemenskap i grupperna (Lindqvist & Nilholm 
2013, s.101). 

 
TAKK kan vara en bidragande faktor till att barn blir inkluderade och delaktiga i verksamheten. 
Genom användningen av TAKK kan barnen kommunicera med varandra och det bidrar då till 
en gemenskap bland barnen. Precis som Lindqvist och Nilholm (2013, s.96) benämner så är det 
viktigt att alla barn oavsett bakgrund eller personliga egenskaper har möjligheter till att lyckas 
och bli inkluderade i barngruppen. 

 
Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius (2016, ss.175–176) presenterar att pedagoger kan ge 
barnen goda förutsättningar till att kommunicera bara de får verktyg till det. Barnen får själva 
välja om de vill använda sig av det eller inte. Författarna påpekar också vikten av att barnen 
behöver kunna kommunicera för att få sina röster hörda samt deras känslor och tankar för att 
kunna bli inkluderade i barngruppen. Materialet som pedagogerna har för att barnen ska få 
verktyg till kommunikation ska vara lättillgängligt så barnen kan använda det när de känner 
behov av det eller bara vill söka kunskaper. Ligger materialet framme skapas en nyfikenhet och 
fler barn tar del av det samt att det inte blir utpekande vilket barn som behöver det. 

 
 

3.3 Syftet med AKK 
AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) beskrivs som ett samlingsbegrepp för att 
underlätta för personer med talsvårigheter. Det finns olika inriktningar som är framtaget för 
både barn och vuxna. Det handlar om att kunna få ett annat sätt att kommunicera på som 
exempelvis genom bilder, bliss-symboler, enstaka ord (Heister Trygg 2010, s.19). Bliss är ett 
systematiskt framtaget material, en koppling till vad symbolen föreställer. Bliss-språket är att 
tala genom bilder och kombinera ord så det bildar meningar (SPSM 2012). AKK kan på ett 
inkluderande sätt få med alla i gruppen till ett gemensamt kommunikationssätt. En viktig del 
för att det ska fungera är miljön, attityder hos förskollärarna, struktur och relationer till barnen 
(Cologon & Mevawalla 2018 s. 904). 
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3.4 Syftet med TAKK 
TAKK används för att bygga upp samt komplettera språket och kommunikationen med andra i 
omgivningen. När TAKK ska användas för ett barn ser pedagoger på barnets utveckling, 
kommunikation och behov för att det ska bidra till utveckling. Barnets förmåga till 
kommunikation är en grundläggande del och det bygger på att samspel med andra är avgörande 
för barnets utveckling. Svartholm (2010, s.160) beskriver att barn med funktionsnedsättning 
kan skapa interaktion med andra personer. Bidragande faktor till interaktion, kan vara att barnen 
använder sig av hjälpmedlet TAKK för att kunna uttrycka vad de känner och vad de vill göra. 

 
Svartholm (2010, s. 162) tar upp en del av regelverket som förklarade hur svenska och TAKK 
kan interagera med varandra och förstärka kommunikationen mellan personer. När 
kommunikation genom TAKK och det verbala språket används tillsammans i meningsfulla 
sammanhang, där diskussioner och reflektioner förekommer, utvecklas barns och vuxnas 
kognitiva, emotionella, intellektuella och sociala förmågor. Den miljö som skapas här med 
kombination av TAKK och verbala språket ger möjligheter till utbyte av kunskaper och 
erfarenheter. Med detta hjälpmedel kan barn och vuxna göra sina åsikter, tankar, kunskaper och 
idéer hörda för andra i omgivningen. 

 
TAKK:s syfte är att stötta barnen till det verbala och ickeverbala språket (Heister Trygg 2010, 
s.16). Vid multimodal kommunikation använder barnen sig av flera sinnen samtidigt för att 
kunna uttrycka vad de vill säga till dem i sin omgivning. Språket är alltid multimodal då vi 
använder oss av kroppen, ljud, mimik och annat för att förtydliga vad det är vi vill förmedla 
(Heister Trygg 2010, ss.21–22). Det är ett sätt för barnen att lära sig tecken när hela kroppen 
används tillsammans med objekten som ska förtydligas. Objekten som förtydligas med tecken 
har koppling till handlingar, känslor och föremål. Att använda TAKK tillsammans med det 
verbala språket gör det mer värdefullt och meningsfullt för barnen att ta till sig, då de ser hör 
och känner orden (Brereton 2010 s.92). 

 
 

3.5 För och nackdelar inom TAKK 
Inom TAKK finns det både fördelar och nackdelar i användandet av kommunikationen med 
barn och pedagoger i verksamheten. 

 
Heister Trygg (2010, ss.66–67) lyfter att personal på förskolor har en osäkerhet om hur de ska 
använda sig av TAKK. En bidragande effekt blir att TAKK bara används under styrda 
aktiviteter på förskolan som exempelvis samlingar, presentation av maten men däremellan 
används det inte. 

 
Förskolans miljö påverkar om barnen och pedagogerna får möjlighet till att utöva TAKK. Finns 
det till exempel förutsättningar till interaktion med andra där stöttning av tecken är uppsatt på 
väggarna som har samband med platsen där personerna befinner sig. Det är kan vara platser 
som exempelvis hallen, matsalen, toaletterna och vid leksakerna inne på avdelningen. 
Exempelvis när barnen tvättar händerna finns bilder steg för steg hur de ska göra och till 
bilderna finns det tecken. Samma sak vid påklädning, vilken ordning kläderna ska på samt vad 
för klädesplagg som behövs och även här förstärks bilderna med tecken. Nackdelar kan vara 
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brist på forskning kring TAKK och särskilt vad pedagoger har för uppfattningar. För att TAKK 
ska gynna barnets språk och kommunikation behövs insatser från flera som arbetar mot samma 
mål. Här inkluderas anhöriga, logopeder och pedagoger. Det gäller för pedagogerna och 
anhöriga att få den utbildning inom TAKK som behövs, för att de ska kunna hjälpa barnen i 
deras fortsatta utveckling (Heister Trygg 2010, ss.66–67). 

 
Fördelar med TAKK är att det finns mycket färdigt material att hämta och sedan utveckla till 
sitt eget. Teckenanvändningen har övergått till att alla barn kan dra nytta av det och på det sätt 
blir barnen inkluderade oavsett om de behöver det eller inte. Brereton (2010 s.92) belyser att 
utifrån forskning visar det också på att användning av TAKK i förskolan är viktig och alla barn 
kan dra nytta av det. Alla barn blir då lika behandlade i gruppen på förskolan (Heister Trygg 
2010, s.67). TAKK bidrar till att pedagoger talar långsammare för att göra tecken samtidigt, det 
bidrar till att det blir tydligare för alla barnen i verksamheten. 
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4 TEORETISK RAM 
I teoretisk ram ligger fokus på Vygotskijs sociokulturella teori då den har tydlig koppling till 
samspel med andra där kommunikation behövs. Denna teoretiska ram kan kopplas till studiens 
syfte; vad pedagoger har för uppfattningar om TAKK och hur denna kommunikationsmetoden 
kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna på förskolorna. Vygotskijs 
teoretiska begrepp som internalisering, som berör att barnen får en bättre förståelse för objekt 
eller föremål genom en mer erfaren person, är ett av begreppen vi använder för analys av 
intervjuerna. Två andra begrepp som lyfts är intralingvistisk och extralingvistisk (Svensson 
2009, ss. 32–34). 

 
Vygotskij står för den sociokulturella teorin som är att lärdom och erfarenheter skapas genom 
interaktion med andra. Han menar även på att när barn får närvaro och kontakt med personer 
som är mognare och har mer kunskap får barnet ytterligare erfarenheter till språklig utveckling 
både i tänkandet och det verbala. Barnets identitet bildas genom de sociala interaktionerna som 
de blir delaktiga i (Svensson 2009, ss. 32–34). Ett centralt begrepp inom Vygotskijs 
sociokulturella teori är internalisering. Begreppet innebär att barnen upprepar och hör något 
från en mognare individ gör att barnet får en bättre förståelse på vad innebörden är i 
sammanhanget de befinner sig i. 

 
Vygotskij har intresse för hur barn utvecklar språkets mening och dess betydelse. Han ansåg att 
när barnen hör ordet ihop med objektet skapas det en förståelse för föremålets innebörd. Med 
hjälp av TAKK förstärks föremålet för att barnet ska uppfatta föremålets betydelse och ordet 
för det. Från hans teori har vi använt oss av två begrepp, den extralingvistiska och den 
intralingvistiska (Svensson 2009, ss. 32–34). 

 
Vygotskij tar även upp extralingvistisk som är relationen till objekt. Ett exempel, på bordet 
ligger telefonen och den ringer. Då har barnen förstått relationen mellan objektet och dess 
betydelse (Svensson 2009, ss. 32–34). 

 
Det andra begreppet som Vygotskij använder är intralingvistisk som har betydelsen att syfta till 
ett annat ord, exempelvis Pelle cyklar på vägen, han stannar då för att gå av cykeln vid 
övergångsstället. Den intralingvistiska syftningen ligger på Pelle och för att fortsätta berättelsen 
används istället han för att inte behöva upprepa namnet. Det handlar om samma person men 
uttrycks på olika sätt och det kan stärkas med TAKK som komplement till talet. TAKK stryker 
under de viktigaste orden som i det här fallet är Pelle, cykel, han, gå av cykeln och fortsätter 
gå. 

 
För att kunna uppfylla vårt syfte tar vi därför hjälp av Vygotskijs teori, då han hävdar att barnen 
ska få flera olika tillfällen eller situationer där de får möta kompisar som är äldre och även 
vuxna, för att få utbyta kunskap och samspela på en högre nivå än barnet befinner sig på. Syftet 
med utmaningen är att barnet utvecklas språkligt och ökar barnets mognad (Svensson 2009, ss. 
35–37). 
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5 METOD 
Metoden i studien utgår från kvalitativ intervju som görs med förskollärare för att få deras 
uppfattningar om TAKK och om det kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna 
på förskolorna. Intervjuerna namnges med fingerade namn för att deltagarnas identitet ska 
skyddas (Vetenskapsrådet 2017, s.28). Fördelar med intervjuer är att deltagarna kan bli mer fria 
till att svara utifrån deras uppfattningar, utan att bli begränsade. En nackdel med intervjuer är 
att mycket data ska sammanställas och gå igenom för att få ett resultat. 

 
Vid kvalitativ metod är det vanligaste sättet att samla in data genom intervjuer, observationer 
och gruppsamtal. Frågorna som används vid intervjuerna är öppna och svaren kan då variera 
(Christoffersen & Johannessen, 2017, s.16–17). 

 
Forskningsansatsen fenomenografi har varit som inspiration i vårt arbete och varit som en 
utgångspunkt för förskollärares uppfattningar. Denna studie handlar om förskollärares 
uppfattningar om TAKK och hur det kan bidra till inkludering i barngrupperna på förskolorna. 
I fenomenografin finns två uppdelningar första och andra ordningens perspektiv, skillnaden 
mellan första och andra ordningen är att den första syftar på omvärlden och den andra baseras 
på uppfattningar som deltagarna varit med om (Kihlström 2007, s.157). Studien gjordes genom 
intervjuer som metod då det ger en mer omfattande bild av hur förskollärare tänker kring arbetet 
med TAKK i barngrupperna, och om det bidrar till inkludering, än exempelvis enkäter. 

 
 

5.1 Urval 
Studiens urval är totalt sju förskollärare från tre olika kommuner. Urvalet av de sju 
förskollärarna har gjorts genom två olika metoder. Den första metoden vi valde är ett urval där 
vi vet att förskolorna och förskollärarna använder sig av TAKK. 

 
Den andra metoden är en variant av slumpmässigt urval (Christoffersen, & Johannessen 2015, 
ss.55–57) och det gjordes med resterande fyra förskollärarna. Slumpmässigt urval bygger på att 
det är en lista från kommunens hemsida med olika förskolor där det sedan, i vårt fall valdes ut 
var tredje förskola så det blev fyra förskolor i slutändan som kunde intervjuas. Från dessa valdes 
sedan en förskollärare från varje förskola. Vi fick ett bortfall då det var en förskolechef som 
inte hörde av sig efter vår mailkontakt, då försökte vi nå chefen via telefon men fick inte heller 
då någon respons. 

 
 

5.2 Genomförande 
Intervjufrågor utformades som skulle användas i intervjuer med förskollärarna. Innan kontakt 
kunde tas med förskolorna skulle handledaren godkänna missivbrevet, samtyckesbrevet och 
intervjufrågorna. När dokumentet blivit godkänt kunde arbetet gå vidare genom att ta kontakt 
med förskolecheferna i kommunerna. Nästa skede var att maila missivbrevet, samtyckesbrevet 
och intervjufrågorna till de utvalda förskolecheferna för att de skulle få en inblick i vad studien 
går ut på, se (bilaga 1, 2 och 3). Förskolecheferna frågade om förskollärarna ville delta i studien. 
Vid intresse kontaktades förskollärarna för att boka in intervjuer. I breven presenterades det hur 
intervjuerna skulle gå till och vad de forskningsetiska kraven uttrycker att deltagarna har rätt 
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till vid intervjuerna. Samtyckesbrevet togs med till intervjuerna där förskollärarna fick skriva 
under. Christoffersen & Johannessen (2017, ss.16–17) tar upp att det vanligaste sättet för att 
samla in kvalitativ data är genom intervjuer, observationer och gruppsamtal. 

 
Vi valde att använda oss av intervjuer som genomfördes med förskollärare om vad de har för 
uppfattningar och erfarenheter inom TAKK och om denna metod kan bidra till inkludering i 
barngruppen på förskolan. Förskollärarna har fått frågor om de använder sig av TAKK och om 
inte, varför? Genom att anonymisera med fingerade namn vid intervjun kan deras identitet 
skyddas (Vetenskapsrådet 2017 s.28). Fördelar som finns är att de som blir intervjuade är mer 
fria till att förklara och inte har förutbestämda svar att svara på. Det blir en bred bild av vad 
deltagarna känner kring ämnet. Samtidigt kan det bli svårt att kategorisera för att få ett resultat. 
Intervjun består av fyra huvudfrågor och några underfrågor för att det ska bli mer utförliga svar. 
Tidsspannet för intervjuerna med förskollärarna var 30–40 min och de fick även skriva under 
ett samtycke att vi genomför intervjun och det görs ljudupptagning av samtalet. 

 
 

5.2.1 Forskningsetiska principer 
Forskningsetiken har fyra krav som ska följas vid studier eller forskningar där andra är 
inblandade, som exempelvis vid intervjuer (Christoffersen & Johannessen 2017, s.46). God 
forskningssed (vetenskapsrådet 2017, s.40) tar även upp dessa fyra etiska kraven för att det ska 
bli en trovärdig studie samt att deltagarna ska få en tydlig information samt hur deras data 
kommer att hanteras innan intervjuerna genomförs. 

 
Första kravet är att forskaren förmedlar med ett tydligt syfte vad studien eller forskningen går 
ut på som kallas informationskravet. Vi informerade förskolecheferna via mail angående 
studiens syfte. När vi fått en förskollärare att intervjua fick även hen reda på syftet innan 
intervjun gjordes. 

 
Det andra kravet är att de som blir berörda ska få möjlighet att avgöra om de vill delta eller inte 
och detta är samtyckeskravet. Innan intervjun gjordes skickades samtyckesbrev ut till 
förskolechefen och förskollärarna för att de skulle kunna läsa igenom det innan. När vi träffade 
förskollärarna hade vi med samtyckesbrevet och de fick ta ställning till om de ville delta och 
skriva under. Men de fick information om att de också när som helst fick avbryta om de inte 
ville fortsätta delta. Dessa underskrifter finns nu arkiverade hos administrationen på högskolan 
i Borås enligt nya regler utifrån GDPR. 

 
Tredje kravet är konfidentialitetskravet som står för att de som medverkar ska anonymiseras för 
att inte kunna identifieras. Deltagarna fick fingerade namn där deras intervjusvar antecknades. 

 
Sista kravet som är nyttjandekravet innebär att det som samlas in till studien eller forskningen 
får bara användas till det och inget annat utan tillåtelse från de berörda (Christoffersen & 
Johannessen 2017, s.46). Det berörda materialet som inspelningarna gav, sparas ner på skolans 
plattform och raderades från inspelningsenheterna. 
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5.2.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är trovärdigheten i studien och hur noggrant datan samlats in samt om det är relevant 
data för studien för att slutsatser ska kunna dras. Tydliga strukturer behöver finnas för att 
forskningen ska kännas trovärdig och även svara på syfte (Löfdahl & Hjalmarsson, Franzèn 
2014, s.51). 

 
Validitet handlar om hur insamlade material tas vara på och hur det framträder så 
intervjupersonerna och läsare ska få en förståelig bild av vad forskaren vill ha svar på. Validitet 
kan sedan delas i två vägar, extern och intern. Intern validitet är när det finns ett samband mellan 
studiens material och den riktiga verkligheten. Extern är hur slutsatser kan dras när en liten 
undersökning görs och det speglas hur det ser ut i ett större område. Hur långt kan 
undersökningen dras och hur trovärdigt blir det? (Brinkkjær & Høyen, 2013 ss. 104–105). 
Syfte, metod, analys, resultat och diskussion är tydliga tecken på att det är en trovärdig text. 
Vilket år forskningen är gjord är en bra indikation på om den är trovärdig samt att citeringar 
kan förstärka det beroende på hur många som använt sig av textens innehåll (Brinkkjær & 
Høyen, 2013 ss. 104–105). 

 
Som nämnts ovan är strukturen viktig för att skapa en trovärdighet där läsaren får en inblick i 
studien steg för steg och alla delar finns med koppling till syftet varför studien görs. Den interna 
validiteten berörs genom att vi intervjuat förskollärares uppfattningar om TAKK och om denna 
kommunikationsmetoden har möjlighet att bidra till inkludering i barngrupperna på 
förskolorna. Extern validitet i vår studie är att den är liten och omfattar endast sju förskollärare 
och det kan inte visa hur det ser ut i hela Sverige (Brinkkjær & Høyen, 2013 ss. 104–105). 

 
Reliabiliteten i vår studie bygger på den insamlade datan som tagits hand om och noga valts ut 
för att kunna få ett bra svar till syftet. I studien finns tydliga rubriker och strukturer där 
kopplingar dras till studiens syfte (Brinkkjær & Høyen, 2013 ss. 104–105). 

 
 

5.3 Analys och bearbetning 
En del av vårt intervjumaterial har vi försökt att analysera utifrån fenomenografisk ansats vilket 
står för hur människor uppfattar olika fenomen (Dimenäs 2007, s. 171). Vårt fenomen är 
förskollärares uppfattningar av TAKK och möjlighet till inkludering. Resultat av denna delvis 
fenomenografiska analys är vad som har kommit fram genom vår avkodning. 

 
Studiens syfte är vad förskollärare har för uppfattning om TAKK och om denna 
kommunikationsmetod kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna på 
förskolorna. Intervjuerna gjordes med förskollärare där frågorna som ställdes vid intervjun var 
öppna och svaren kunde variera mellan person till person. Analysen av intervjuerna kunde 
kopplas samman med den del av fenomenografin som syftar på att se likheter och skillnader i 
intervjusvaren. Likheter och skillnader behöver inte betyda att något är sant eller falskt utan det 
bygger på förskollärarnas erfarenheter som de erfarat, upplevt eller uppfattat det. Det kan vara 
genom teoretisk kunskap eller praktiskt genomförande (Kihlström 2007, ss.157–158). 
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Likheter och skillnader framkom när de inspelade intervjuerna transkriberats. Allt 
sammanställdes i ett dokument för att kunna koda av vad intervjuerna gav för svar och om det 
fanns likheter och skillnader mellan de olika svaren. När allt hade blivit kodat i den 
transkriberade texten skapades huvudkategorier och underkategorier för att få en överblick av 
hur förskollärarna uppfattar och reflekterar kring deras situation. Vi fick fram två 
huvudkategorier och fem underkategorier. En kategori ingår i fenomenografisk analys som 
bygger på beskrivningar av personers upplevelser av hur något är eller hur det kan identifieras 
(Kihlström 2007, s.162). Den andra kategorin kom till genom en innehållsanalys som handlar 
om att få många olika perspektiv på hur personen upplever en situation i ett visst syfte (Løkken 
& Søbstad 1995, s.123). De första kategorierna som hittades blev huvudkategorier och sedan 
kunde underkategorier bildas. 
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6 RESULTAT 
Resultatet kommer presenteras i två huvudkategorier. Fenomenografisk ansats har inspirerat 
oss i sökandet efter förskollärares uppfattning av TAKK. Den första huvudkategorin utgår 
således från förskollärares uppfattningar av TAKK. Den andra huvudkategorin utgår ifrån en 
innehållsanalys där det handlar om arbetssätt kring TAKK. Namnen efter citaten är fingerade. 

 
 

6.1 Förskollärares uppfattningar av TAKK 
I denna delen presenteras uppfattningar kring TAKK i relation till barn som har behov av 
särskilt stöd och den andra delen presenterar TAKK i relation till hela barngruppen. 

 
 

6.1.1 Ett hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd 
TAKK uppfattar förskollärarna som ett stöd för barn som har en funktionsnedsättning eller 
annat modersmål. Förskollärarna har fått kurser för att få inspiration till att kunna utveckla sitt 
teckenförråd. TAKK används för barn som av någon anledning inte har språket eller 
kommunikationen. 

 
“Att använda och att få ett sätt att kommunicera med ett språk helt enkelt, kanske ännu 
viktigare på längre sikt.” (Sofia) 

 
“Flerspråkighet, de som är från ett annat land skulle kunna ha hjälp av det här också” 
(Kristina) 

 
Förskollärarna är relativt eniga i sina uppfattningar om att använda TAKK till barn som är i 
behov av särskilt stöd. Där de får bli viktiga och inte utpekade för att de inte är som de andra 
barnen i gruppen. Förskollärarna beskriver vikten av olikheter bland barnen och att det är bra 
att vara olika. 

 
“Att flera barn med annat modersmål än svenska nappar och liksom har det som en liten 
övergång, också eller att det blir tydligt liksom när man pratar. Mm, sen tänker jag att 
vi är olika och föredrar att kommunicera olika.”(Erik) 

 
“Menar hade hen inte kunnat kommunicera med olika sätt eller så här bilder och tecken 
och allting, så hade ju inte hen varit en i gruppen. Jag menar nu är hen ju nån, ja vi 
jobbar ju jättemycket det här med att hen ska få en status i gruppen för att hen ska bli 
viktig.”(Martina) 

 
Förskollärarna styrker att det är viktigt med att ge barn ett sätt att kommunicera och att den som 
behöver det inte ska bli utpekad utan vara en i gruppen. Det är också att alla kommunicerar 
olika med varandra och då behövs hjälpmedel till det. 
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6.1.2 Ett hjälpmedel för alla barnen i verksamheten 
Intervjusvaren visar att ljudnivån på förskolorna kan minskas med hjälp av TAKK om denna 
metod ges till alla barn i gruppen. Förskollärarna uppfattar det som att de slipper skrika eller 
ropa till barnen då de upplever att de förstår vad förskolläraren vill säga. 

 
“Eller om man är långt bort ibland så kan det ju också vara bra att teckna till ett barn. 
Det kan vara en farlig situation också, man får liksom gå ner (visar tecken för sitta ned) 
istället för att skrika det.” (Magnus) 

 
 

“Med toaletten det kan vara lite skämmigt att man har kissat på sig eller att man behöver 
gå och kissa eller så. Men gör man tecken till dem som är lite äldre barn då behöver 
man inte säga det. Det blir så jobbigt utan egentligen man gör liksom tecken så här 
behöver du gå och kissa eller? åå då hjälper man ju barnet också!” (Klara) 

 
Förskollärarna uppfattar barnen som väldigt intresserade av TAKK och barnen vill ta reda på 
fler tecken hur det tecknas. Förskollärarna berättar om olika hjälpmedel som finns tillgängliga 
för att kunna ta reda på hur olika saker ska tecknas. De berättar även att de ibland kan ta reda 
på tecken tillsammans med barnen. 

 
“Pinterest att man kollar å man har “Teckenhatten” också ett jättehärligt förlag, som 
man kan kolla på olika sidor man får också material från specialpedagog.” (Siv) 

 
“Då gör vi ibland att vi tar på projektorn och tar fram den appen och så får de välja 
vilket ord som de vill se och då kommer man också in på lite kategorier också. För det 
ligger ju kategorier i apparna, i den liksom så då kan man idag.”(Sofia) 

 
Förskollärarna påpekar att Pinterest och Teckenhatten är två bra hjälpmedelssidor vid 
användandet av TAKK. Pinterest är en webbplats och finns även som app, där det finns 
inspiration till teckenanvändning. Teckenhatten är ett förlag med stöttning till förskolans 
verksamhet, med material och tecken. 

 
Uppfattningar som förskollärarna har är att det kan finnas en trygghetskänsla med att använda 
TAKK där barn och förskollärare kan samtala med varandra och förstå vilket behov som 
behöver tillgodoses. 

 
“Tryggheten är ju något som är otroligt grundläggande... att man känner att man är trygg 
på förskolan och det tror jag också tecken bidrar till egentligen... att man blir man 
förstådd snabbare... då ökar ju också trygghetskänslan, aa men pedagogen förstår vad 
jag vill säga em då att man förstår varandra är en grundläggande del i verksamheten.” 
(Kristina) 

 
“När man har nya barn och skolar in små ettåringar till exempel och man teckna för i 
början när dom börjar så är det ju mycket det här med trygghetskänslan, anknytning 
men också att att på något sätt hamna in i förskolans rutiner. Det är mycket rutiner 
också, det är handtvätt och det är att ta av sig kläder och ja du vet matsituation det är 
många såna här rutiner. Byta blöjor och såna saker som är samma varje dag. [..]och då 
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märker man till exempel när vi visar nu ska vi tvätta händerna (visar tecken för tvätta 
händerna) ” (Erik) 

 
Förskollärarna poängterar vikten av att TAKK:s bidragande faktorer är grundläggande 
vid barnets trygghetskänsla och anknytningen, när de nya barnen kommer in i förskolans 
verksamhet. 

 
 

6.2 Arbetssätt kring TAKK 
Av intervjuerna skapades underkategorier som relaterar till frågeställningarna i vår studie. Här 
kommer det handla om Förskollärares “kunskaper och fortbildning” som de fått under arbetets 
gång, “kommunikation och inkludering” är en stor del av TAKK och förskollärarna presenterar 
vad de har för uppfattningar kring ämnet. Sist kommer ytterligare en underkategori där 
förskollärarna belyser svårigheter eller nackdelar av att använda TAKK i förskolans 
verksamhet. 

 
 

6.2.1 Kunskaper och fortbildning 
En av förskollärarna önskade att det skulle finnas mer fortbildningar inom TAKK. Det har 
framkommit genom intervjuerna att det finns både bra och dåliga fortbildningar. Vissa får ut 
mycket av sina fortbildningar medans andra har fått dåliga erfarenheter med sig. Vissa av 
förskollärarna tycker det är positivt med fortbildningar för att de ser det som ett tillfälle att lära 
sig tecken. Flera av förskollärarna har med sig teckenspråkskurser ifrån gymnasiet och det 
ligger som en grund för att vidareutveckla sitt teckenförråd. Förskollärarna uppmärksammar 
vikten av att hålla sig uppdaterade inom TAKK för att kunna använda det i verksamheten. Det 
finns olikheter hur mycket kunskap förskollärarna har med sig beroende hur länge de har 
arbetat. Det som Martina och Magnus nämner nedan är deras olika uppfattningar på hur de ser 
på fortbildningar som de deltagit i. 

 
“Men vi hade en fem gångers kurs två timmar på kvällstid, en jättebra från särskolan.” 
(Martina) 

 
“För jag försöker hela tiden hålla det i ajour.”(Magnus) 

 
 

6.2.2 Kommunikation och inkludering 
Det lyfts att TAKK används som ett hjälpverktyg till kommunikation inom förskolans 
verksamhet, det bidrar enligt förskollärarna till dialoger mellan barn och barn eller pedagog och 
barn. Åsikter som förskollärarna har är att kommunikation skapar samförstånd, ett gemensamt 
språk samt ett hjälpmedel till att vidga sitt ordförråd. Barn som är blyga och inte vill sitta i 
storgrupp och prata kan använda sig av TAKK för att tala om vad hen vill ha för frukt eller 
vilken sång osv. 

 
“Oavsett var barnet befinner sig så kan alla kommunicera och det tycket jag är en stor 
vinst med att använda TAKK.”(Klara) 
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“Det är ju liksom och då då är ju det ett lysande exempel på den här 
kommunikationsaspekter som jag pratar om att. Jag förstår och barnet förstår. vi förstår 
varandra. Waw samförstånd vi är trygga med varandra här vi börjar o känna att vi pratar 
med varandra o jag vet vad du vill o du vet vad jag vill.” (Siv) 

 
Förskollärarna belyser att TAKK kan vara ett stort hjälpmedel då det är en 
kommunikationsmetod alla kan dra nytta av för att kunna säga vad de vill och känner. 
Pedagoger kan snabbare uppfatta om barnet behöver något eller att det behöver hjälp samt att 
de kan förmedla till barnet vad pedagogen vill att barnet ska göra. 

 
 

6.2.3 Förskollärares uppfattningar av nackdelar 
Förskollärarna har på olika sätt erfarit någon negativ faktor med TAKK. Förskollärarna 
upplever att barnen tycker det är roligt att teckna vid sångsamlingarna och att de glömmer bort 
att sjunga. För att bygga upp en bra verksamhet med TAKK krävs det mycket tid av 
pedagogerna att hitta teckenmaterial för att sätta upp på väggarna, eller ha sångkort med tecken 
till samlingarna etc. De säger att det är tidskrävande och det finns inte alltid utrymme för 
planering eller reflektionstid att fundera över hur de ska lägga upp samlingar, och vad de ska 
ha för material och då kan de i värsta fall få ta med det hem. 

 
En förskollärare lyfter att som vikarie kan det bli svårt i sådana situationer när det är ett barn 
som behöver TAKK hela tiden för att kunna kommunicera, då vikarien kanske inte har 
erfarenheten. 

 
“Hade jag kunnat det flytande så hade man säkert kört det hela tiden […] det hade 
smittat av sig till barnen och de hade säkert gjort likadant och det är säkert det som är 
problemet att det det kommer inte vidare till nästa, till barnen utan det lilla som finns, 
finns hos mig och det är bara liksom päron.” (Sofia) 

 
Utifrån förskollärarnas resonemang kan utövandet av TAKK begränsas bara för det kan finnas 
osäkerhet eller att det är obekvämt om det bara finns väldigt få ord i teckenförrådet. Kunskapen 
finns där men de vågar inte ta in det i barngrupperna för att de är rädda att göra fel. Det krävs 
mycket jobb med att träna in ord och ha en vilja att lära sig mer för att till slut våga ta in det i 
barngruppen. 

 
 

6.3 Sammanfattning: 
Resultatet påvisar att förskollärare har olika uppfattningar och erfarenheter av TAKK. De 
använder det också i olika syften i barngrupperna på deras förskolor. Vissa använder det för att 
de har barn som är i behov av särskilt stöd och då byggt upp verksamheten efter det, medans 
andra har det som ett vardagligt kommunikationssätt. Detta är för att när barn kommer in som 
är i behov av särskilt stöd behöver inte verksamheten ändras utan det finns alltid med dem. 
Förskollärarna lyfter att det inte bara är positivt med TAKK utan det kan även finnas nackdelar. 
Förskollärarna har en gemensam bild av att TAKK kan inkludera alla barn i verksamheten för 
de får ett gemensamt kommunikationsverktyg. 
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7 DISKUSSION 
I det här avsnittet lyfts de tankar som kommit fram genom arbetets gång. Vårt syfte har varit att 
ta reda på vad förskollärare har för uppfattningar om TAKK och om denna 
kommunikationsmetoden kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna på 
förskolorna. Resultatet av uppsatsen diskuteras och presenteras i följande underrubriker: 
resultatdiskussion, metoddiskussion, didaktiska konsekvenser och fortsatt forskning, allt satt i 
relation till syftet och tidigare forskning. 

 
 

7.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen presenteras dels uppfattningarna som förskollärarna har kring TAKK och 
om det kan bidra till inkludering i barngrupperna, dels olika arbetssätt som de använder. Heister 
Trygg (2010) menar på att TAKK har som syfte att ha ett gemensamt språk eller 
kommunikationssätt och att AKK är ganska likt TAKK där de består av ungefär samma 
kommunikationsmetod. Bilder och tecken används ihop med varandra för att bilda ett 
kommunikationsverktyg. Många förskollärare har kunskaper kring detta och använder det till 
viss del i verksamheten. Cologon & Mevawalla (2018) lyfter beroende på hur mycket som 
används i verksamheten kan bero på hur miljön ser ut och vad för attityder förskollärarna har i 
verksamheterna. Utifrån förskollärarnas uppfattningar används det både för barn i behov av 
särskilda behov men också att få med hela barngruppen till att ha ett gemensamt språk. Brereton 
(2010) stärker detta att alla barnen drar nytta av TAKK som hjälpmedel till att förmedla sig. 
Alla kan kommunicera med varandra oavsett om de har en språksvårighet eller inte och ingen 
blir utpekad i gruppen. 

 
När det gäller olika arbetssätt så tar förskollärarna upp att det finns appar och webbsidor där 
material kan användas i förskolans verksamhet. Heister Trygg (2010) belyser att material är 
utvecklande för verksamheten till inspiration till sociala samspel och interaktion med andra i 
omgivningen. Han menar också att genom användning av digitala verktyg i undervisningen 
tillsammans med barnen blir det ett multimodalt lärande att barnen får fler infallsvinklar att ta 
vara på informationen. 

 
Svartholm (2010) belyser att interaktion med andra bidrar till utveckling hos barn och vuxna 
inom kognitiv, emotionell, intellektuell och sociala förmågor. Förskollärarna berättar att barnen 
lär sig mycket av varandra och den som har en funktionsnedsättning och använder TAKK och 
får vara en viktig person som kan delge kunskaper och erfarenheter till andra i gruppen. 

 
Heister Trygg (2010) pratar om att det finns ofta en osäkerhet hos förskollärare hur de ska 
använda sig av TAKK tillsammans med barnen. Det här visar resultat på när förskollärarnas 
uppfattningar sammanställdes. De tyckte att de inte hade mycket kunskap i TAKK och ett litet 
teckenförråd. På grund av detta väljer förskollärarna då att inte använda sig av TAKK för 
rädslan finns där att de kan göra fel. Heister Trygg (2010) tar upp faktorer som kan påverka om 
förskollärarna kan använda sig av TAKK, det kan vara att miljön inte är utformad så de kan få 
material uppsatt på väggar och de platser där barnen befinner sig. Tecknen följer inte med i 
förskollärarnas vardag på förskolan. En annan synpunkt är att alla förskollärare bör sträva åt 
samma mål för att de ska gynna barnens språkutveckling och 
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kommunikationsmöjligheter. Förskollärarnas åsikter utifrån det som Heister Trygg säger är att 
de inte har tiden till att kunna fixa material till att sätta upp på väggarna och material till 
sångsamlingar osv. Tiden är en bristvara i förskolans vardag, men den löses på olika sätt 
beroende på vad det är för arbetslag. 

 
Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius (2016) framhäver att kommunikationen startar redan 
när barnet är litet och börjar söka kontakt med personerna i sin omgivning med hjälp av miner, 
mimik, gester, rörelser och ögonkontakt. För att barnet ska få en bra fortsatt utveckling både 
kommunikativt och språkligt krävs det att personer i närheten ser barnet och visar intresse att 
fortsätta ge barnet erfarenheter. Förskollärarna pratar om just detta med kommunikationen och 
kontakten med varandra att TAKK fungerar som kommunikationssätt då barn och pedagoger 
kan kommunicera med varandra genom hjälp av tecken. De menar på att barnen får en bättre 
trygghetskänsla och bättre anknytning då de kan förstå varandra och det uppstår samförstånd. 

 
Cologon & Mevawalla (2018) presenterar nedanstående citat där de menar på att det är många 
som kanske går och inte får utveckla sin kommunikation utan de får bara sina grundläggande 
behov tillgodosedda. 

 
“Consider how degrading and inhuman it is for year to go by without anyone really 
trying to communicate with you, exept maybe just about your basic needs. If no-one 
takes the time to find out what you are thinking, or assists you to express your views, 
or just chat with others, this is treating you as if you were not a full human being.” 

 
Här behövs någon som kan se att ett kommunikationsverktyg behöver sättas in, för att barnet 
ska kunna uttrycka sina känslor och tankar. Som nämnts innan använde förskollärare TAKK 
till att skapa trygghetskänsla samt att anknytningen skulle bli bättre för barnet och det uppstår 
ett samförstånd. 

 
Teckenkommunikationen har många bra verktyg som kan stärka barnet till att kommunicera 
med andra och Cologon & Mevawalla (2018) fortsätter med att säga att tyvärr finns det många 
förskollärare som inte har kunskaper, erfarenheter och engagemang till att lära sig förstå och 
inkludera alla i vardagen med en gemensam kommunikationsmetod (TAKK). 

 
Förskollärarna påpekar att oavsett barnens nivå är TAKK ett bra hjälpmedel för barnen att 
kommunicera och bli inkluderade i verksamheten. Detta styrker Persson och Persson (2012) 
med att säga att inkludering är bra förutsättning för att barn ska kunna kommunicera med 
varandra, och olikheter är bra och kan vara till nytta. Inkluderingen har som syfte att få med 
alla oavsett barnets egenskaper eller den sociala bakgrunden som barnet har med sig. Blygheten 
lyfter förskollärare kan vara svårt för barnet att det kanske inte vågar säga vad det vill eller inte 
vill och då kan TAKK användas för att barnet ska kunna kommunicera samt inkluderas i 
gruppen och samtidigt få sin röst hörd. Detta sistnämnda med blyga barn trycker SPSM på att 
alla barn ska få lika förutsättningar att kunna få sin röst hörd och bli inkluderade i verksamheten. 
Lindqvist & Nilholm (2013) påpekar också som nämnts tidigare att förskollärare många gånger 
känner en osäkerhet över hur de ska hantera situationer med inkludering i förskolan. 
Förskollärare behöver mycket kunskap för att det ska bli en bra verksamhet med en fungerande 
och inkluderande barngrupp där de får en gemenskap tillsammans. 
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När förskollärarna berättar om deras tankar kring samförstånd, inkludering, delaktighet som har 
samband med TAKK kan det kopplas till Vygotskij sociokulturella teori. Teorins grund är att 
barnen lär sig genom interaktion med erfarna personer. Personer med mer erfarenhet hjälper 
barnen att utveckla både det verbala och tänkande språket. Vygotskij berör begreppet 
internalisering. Begreppet bygger på att barn hör samma sak flera gånger och får det till sig av 
en mer erfaren person för att kunna få in det i ett sammanhang. 

 
Vygotskij hade ett stort intresse för språket och dess betydelse i olika sammanhang (Svensson 
2009). Detta kan kopplas till förskollärarnas åsikter och uppfattningar kring TAKK de tar reda 
på tecken och kan använda dem tillsammans med barnen. I dessa situationerna utövar de det 
tillsammans för att få en innebörd i orden eller föremålen och kopplar samman det med tecknen. 
Ett exempel som en förskollärare nämnde är när hen sa till barnet efter maten “nu ska vi gå och 
tvätta händerna” barnet tittar på pedagogen och pedagogen gör tecknet för tvätta händer. Barnet 
går mot handfatet och tvättar sig. Här kopplas handlingen till tecknet och barnet förstår 
pedagogen utan att svara verbalt. Svensson (2009) menar att Vygotskij har ett centralt begrepp 
extralingvistisk där föremålet får en relation till dess betydelse. Ett annat begrepp som 
Vygotskij använder sig av är intralingvistisk som syftar på ordets betydelse och det kan ändra 
ord men ha samma syftning. Ett exempel på detta från förskollärarnas uppfattningar en pedagog 
står längre bort och ser ett barn stå på en stol. Pedagogen säger “Pelle sitt ner på stolen annars 
kan du ramla ner. Pedagogen i den här situationen förstärker handlingen med hjälp av TAKK 
med orden Pelle, sitt, du och ramla för att barnet ska förstå även om orden inte hörs. 

 
Svensson (2009) belyser att Vygotskij teori bygger på att det skall finnas mycket samspel och 
tillfällen där barnen får möjlighet till att träffa andra och utbyta kunskaper och tankar. 
Kommunikation och interaktion är en stor del av livet för att utvecklas språkligt och 
kommunikativt med andra. 

 
 

7.2 Metoddiskussion 
Vi använde metoden kvalitativ intervju, intervjuer som gjordes med förskollärare för att få deras 
uppfattningar om TAKK och om denna metod kan påverka möjligheterna till inkludering i 
barngrupperna på förskolorna. Namnen i intervjun blev fingerade för att skydda deras identitet 
(Vetenskapsrådet 2017). Intervjuns fördel är att deltagarna mer fritt kunde beskriva sina 
uppfattningar utan att bli begränsade. Nackdelen däremot var att det blev mycket data att 
transkribera då vi spelade in alla intervjuerna. Texten som transkriberades och ljudfilerna skulle 
läggas in på högskolans plattform enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Vi tyckte att det var 
ett tidskrävande moment, för om filerna behövdes igen var vi tvungna att ladda ner dem för att 
sedan slänga dem igen för att det inte ska vara en offentlig handling. 

 
Christoffersen & Johannessen (2017) Skriver att frågor som används vid intervjuer är öppna 
och svaren blir då olika beroende på vad personerna pratar om. Genom öppna frågor får vi 
bredare svar på hur personerna tänker utifrån ämnet TAKK. 
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Vi använde oss av Kihlströms (2007) fenomenografiska analysmetod där fokus ligger på 
förskollärarnas uppfattningar kring vårt syfte. En annan metod vi använde oss av var 
innehållsanalys där många olika perspektiv kommer in på hur förskollärare upplever ett visst 
syfte, dessa två bildade våra huvudkategorier. Det två metoderna vi använde oss av var bra för 
vi fick mycket information om hur förskollärare uppfattar situationer kring TAKK samt vad de 
har för egna kunskaper och erfarenheter. Genom dessa metoderna kunde vi ganska snabbt hitta 
samband mellan förskollärarnas svar och bilda kategorier där resultatet diskuterades hur det såg 
ut. 

 
Tanken var att intervjua åtta förskollärare från tre olika kommuner, där vi fick ett bortfall. Även 
om vi fick ett bortfall anser vi att det inte har påverkat vårt resultat. 

 
Christoffersen & Johannessen (2017) beskriver olika urval, där vi hittade ett urval som passade 
in i vår studie. Det var slumpmässigt urval och sen valde vi ut fyra förskolor där vi visste om 
att TAKK användes. 

 
När vi intervjuade förskollärarna tillämpades de fyra forskningsetiska principerna 
(Christoffersen & Johannessen 2017). För att säkerhetsställa att det gick rätt till i vår studie och 
att förskollärarna skulle få information om vad studien har för syfte och hur den ska användas. 

 
 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Vårt resultat av intervjuerna visar bland annat att fortbildningen som erbjuds inom TAKK var 
tidskrävande och utbildningssättet passade inte in i en förskollärares sätt att ta emot 
utbildningsmaterialet. Hade kommunen gett bättre förutsättningar i utbildningssyfte hade 
förskolläraren kanske fått mer kunskap, och tyckt att det var ett roligare hjälpmedel att använda 
tillsammans med barnen i verksamheten. 

 
Av förskollärarna var det tre som använde sig av TAKK för att ha det levande i verksamheten 
och det blir då ingen skillnad när de får ett barn med behov av särskilt stöd. Det blir en naturlig 
del att tillämpa TAKK i verksamheten och barnen är vana att använda sig av TAKK. De 
påpekade också att alla barn kan använda sig av TAKK, men en del väljer språket framför 
tecken för att de ser det som ett lättare sätt att uttrycka sig. När barnen har med sig TAKK i 
vardagen kan de välja att använda sig av TAKK när det vill eller känner behov av det. Som 
exemplet som nämns tidigare i studien där förslag var att ett barn behövde gå på toaletten eller 
att ett barn hade kissat på sig. Detta kunde vara pinsamt för barnet och då kunde hen tillämpa 
TAKK för att signalera till en pedagog att hen behövde gå på toaletten, det blir ett diskret sätt 
för barnet att informera till pedagogen. Här kräv det också att pedagogerna är lyhörda och 
uppmärksamma på vad barnen signalerar till dem. 

 
Tre av förskollärarna använder sig av TAKK på grund av att det finns ett behov av att använda 
det. Verksamheten byggdes då upp av TAKK som kommunikationsmetod för att inkludera alla 
barn i verksamheten. En förskollärare lyfter att det är viktigt att barn i behov av stöd får en 
status i gruppen och känner sig behövd. Efter den här tanken som förskolläraren hade fick vi en 
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känsla av att detta är väldigt viktigt att tänka på. Alla ska ha rätten att bli inkluderade i 
förskolans verksamhet oavsett om de har ett särskilt behov eller inte. 

 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Frågan för en fortsatt forskning skulle kunna vara hur detta skulle ge utslag i en större studie 
där observationer kanske vägs in och styrks med intervjuer, för att få med både handling och 
uppfattningar ifrån verksamheterna. 

 
Om studien hade fått mer tid hade den kunnat bli större vilket hade varit intressant för att kunna 
se vad det hade gett för utslag på resultatet. Eller om metoden skulle bytas och istället använda 
sig av enkäter för att få ett större omfång av deltagare samt kommuner. 
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BILAGA 
Bilaga 1-Missivbrev 

 
Hej! 

 
Vi är två̊ studenter från förskollärarutbildningen på̊ Borås Högskola. Vi har precis påbörjatvårt 
examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är TAKK i förskolan. 

 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad förskollärarna har för kunskap inom TAKK och 
hur det kan bidra till inkludering i verksamheten för att utveckla barnens språk. 

 
Vi har tagit del av forskning samt litteratur kring TAKK. Vi vill ta hjälp av dig som 
förskollärare för att kunna få en bild av hur det ser ut i din verksamhet kring TAKK och det 
tänkte vi göra genom intervjuer. Intervjun består av sju frågor och intervjun tar ca 30 min och 
vi hoppas du har möjlighet till deltagande. 

 
Under intervjun kommer vi tillämpa forskningsetiska principer, det är frivilligt att delta vid 
intervjun och avbryta intervjun när du vill. Ditt deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i vårt examensarbete. 

 
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 
 

Hoppas vi ses! 
 

Med Vänliga Hälsningar 
Emelie Sölvason 
Emma Strand 



 

Bilaga 2-Samtyckesbrev 
 
 
 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Förskollärarutbildningen 
Emma Strand 
Emelie Sölvason 

 
 

2018-11-22 

 
 
 
 
 

Samtycke till insamling av intervjudata 
Som en del av kursen att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid Högskolan i Borås 
utför vi en studie med syftet att ta reda på vad Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation kan påverka inkludering i barngrupperna på förskolan. 

 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 
ange, kommun och Utbildning. Vi kommer också att använda ljudinspelning hoppas att det går 
bra. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 
allmänna handlingar. Detta gäller inte enskilda intervjuer utan är hela examensarbetet som kan 
komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt 
frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina 
uppgifter kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara 
förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. Alla uppgifter som lämnas kommer endast att 
användas till examensarbetet. 

 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

 
 
 
 

Underskrift 



 

 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum 



 

Bilaga 3-Intervjufrågor 
Syfte med intervju 
Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare har för uppfattning om TAKK och om denna 
kommunikationsmetoden kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna på 
förskolorna. 

 
Intervjufrågor kring TAKK 

 

1. Används TAKK på förskolan? 
• Varför/ varför inte? 

 
2. Hur kan TAKK påverka barngruppen? 

• Positivt/negativt - Ge exempel 
• Vilken är din erfarenhet? 
• På vilket sätt kan TAKK vara bra för barnen? 

 
3. Vad baseras din erfarenhet av TAKK på? 

• (Ex. jobbat med det innan, utbildning, intresse) 
 

4. Vilka möjligheter ser du med (kan framträder) användningen av TAKK? 
• Kan TAKK bidra till inkludering av hela barngruppen i förskolan? Ge 

exempel! 
• Ser du några bekymmer med att använda TAKK, om man lägger mycket tid på 

det vad är det då som man inte hinner med? 
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