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SAMMANFATTNING  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denna kvalitativa empiriska studie undersöker TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) som arbetssätt i en flerspråkig verksamhet. Forskningsfrågorna handlade om vilka 

erfarenheter och uppfattningar förskollärare har samt vilka möjligheter och svårigheter som framträder 

i användningen av TAKK. Studien använde sig av triangulering där intervjuer med förskollärare och 

observation i verksamheten kombinerades i datainsamlingen. Studien bygger på tre intervjuer samt 

observationer i verksamheten från fyra olika tillfällen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

och det empiriska materialet har hanterats utifrån ledorden; sortera, reducera och argumentera. 

Resultatet visar att TAKK är ett redskap för barn, pedagoger och vårdnadshavare att göra sig förstådd 

med. I resultatet framträder positiva förskollärare som ser TAKK som ett redskap till ett gemensamt 

språk och för kommunikation men som samtidigt önskar bättre förutsättningar för det arbete de vill 

kunna genomföra. Med medvetna pedagoger som får rätt förutsättningar med stöd och utbildningar 

från ledningsnivå så har TAKK stora möjligheter för barns kommunikation och språkutveckling.   

This qualitative empiric study examines TAKK (Signs as an Alternative and Augmentative 

Communication) as a work method in a multilingual preschool. The purpose of the study is to examine 

what experience and perceptions preschool teachers have with TAKK and what possibilities and 

obstacles there might be when using TAKK. This study uses triangulation where interviews with 

preschool teacher has been combined with observations in the preschools. This study is based on three 

interviews and from preschool observations from four different occasions. The study is based on a 

sociocultural perspective and the empiric material handled from the watchwords; to sort, to reduce and 

to argue. The conclusion is that TAKK is a method to make yourself understood by children, teachers 

and parents. The results of this study show positive preschool teachers that sees TAKK as a method 

for making a mutual language and a tool for communication, but at the same time wishing for better 

pre-conditions for the work they want to do. With fully aware teachers that is offered the right 

conditions and education from the management of the preschools then TAKK has major possibilities 

for children’s communication- and language development. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Sökord: Communication, Flerspråkighet, Kommunikation, Multilingual, Signs, TAKK, Tecken  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
*The title has a double meaning in the Swedish language where TAKK sounds similar to the Swedish word 

“Tack” which means “Thank you”. So the title means both “TAKK (signs as ACC) for understanding” and 

“Thank you for understanding" 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har allt fler människor tvingats på flykt från krig och oroligheter i sina 

hemländer vilket innebär att antalet asylsökande ökat i Sverige. Detta beror dels på kriget i 

Syrien men även på oroligheter i andra områden av Mellanöstern och Afrika (Migrationsverket, 

2016). För förskolan i Sverige innebär detta bland annat att antalet barn med ett annat 

modersmål än svenska har ökat i förskolan. Förskolan har en viktig roll i mottagandet av 

nyanlända barn då förskoleverksamheten i många fall är den första kontakten med det svenska 

samhället både för barn som för vårdnadshavare. Svensson (2009) belyser att kommunikation 

är något som människor använder sig av för att till exempel förmedla känslor, behov och 

information till någon annan genom tal och skrift, men även i form av tecken, bilder och 

kroppsspråk. Som lärare är det viktigt att vara uppmärksam på barns olika 

kommunikationsuttryck då det bland annat är förskolans uppdrag att ”vara en levande social 

och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens” (Skolverket, 2016a, sid 6).  

Enligt Läroplan för förskolan är det viktigt med en stimulerande och utmanande språkmiljö där 

barn oavsett bakgrund får möjlighet att lära genom lek, socialt samspel och samtal. Det betonas 

upprepade gånger hur viktigt det är med kommunikation och att barn lär genom samspel både 

barn emellan och mellan barn och vuxna (a.a., 2016a).  

Min mamma arbetar som speciallärare för barn och ungdomar med autism och Downs Syndrom 

och genom hennes arbete blev jag redan som barn introducerad i TAKK. TAKK är en 

förkortning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en 

arbetsmetod där man förstärker det verbala språket med tecken tagna från det svenska 

teckenspråket (Heister Trygg, 2010).  Syftet med TAKK är att bidra till kommunikation samt 

att stötta och stimulera till samspel och språkutveckling.  

Jag har sett både genom min mammas arbete och från mina egna erfarenheter som förskollärare 

att i verksamheter för barn med funktionshinder eller språksvårigheter av olika slag så kan 

TAKK bidra både till kommunikation som till ett verbalt språk. Detta har väckt mitt intresse 

över möjligheterna att använda TAKK som ett stödjande redskap i en flerspråkig miljö för att 

stimulera barns språkutveckling och kommunikation med varandra. Min studie kommer handla 

om vad förskollärare har för erfarenheter och uppfattningar av TAKK som arbetssätt i en 

flerspråkig verksamhet. 
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2. Bakgrund  

Inledningsvis ges en beskrivning av förskolans uppdrag med inriktning på språkutveckling, 

flerspråkighet och förskolans möte med nyanlända. För att läsaren ska få en god förståelse för 

TAKK klargör bakgrunden tidigt vad TAKK står för och hur metoden används genom att belysa 

både möjligheter och hinder. Språk, kommunikation och multimodalitet (att använda olika 

semiotiska resurser samtidigt) är ytterligare områden denna studie fördjupar sig i för att få 

förståelse för hur barn utvecklar språk. Avslutningsvis presenteras det sociokulturella 

perspektiv som är studiens teoretiska utgångspunkt 

 

2.1 Förskolans uppdrag 

Ett av förskolans uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg. Förskolan ska anpassa verksamheten utifrån alla barns behov och lägga grunden till ett 

livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik (Skolverket, 2016a).  

I studien används begreppet interkulturalitet som kan förklaras genom att det sker ”ett möte, en 

interaktion mellan individer” (Skans, 2011, sid 17). Myndigheten för skolutveckling (2008) 

använder begreppet interkulturellt förhållningsätt i förskolan som en viktig förutsättning för 

språkutveckling. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att verksamheten är en miljö där 

olika kulturer möts i respekt och ömsesidig förståelse för varandra. Med det förhållningssättet 

innebär det att pedagogen är medveten om både sin egen kultur och sin inställning då detta kan 

påverka rollen som lärare och det pedagogiska arbete som utförs. Om pedagoger har ett 

interkulturellt förhållningsätt, där alla språk och kulturer respekteras och upplevs som 

tillgångar, bidrar detta till en miljö där lärande och lek kan stå i centrum.  

I förskolan arbetar pedagoger i arbetslag och det är viktigt att tillsammans diskutera 

förhållningssätt för att kunna följa förskolans uppdrag att främja alla barns utveckling och 

lärande oavsett språk och kultur. Genom att ha en tillåtande miljö där alla språk och kulturer är 

välkomna visar verksamheten på att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och att det är 

naturligt att inkludera och använda sig av olika språk (a.a., 2008).  

Förskolan ska främja barns språkutveckling både i det svenska språket och i sitt förstaspråk 

samt vara en social och kulturell mötesplats för alla (Skolverket 2016a). I Skolverkets (2013) 

stödmaterial Flera språk i förskolan beskrivs förstaspråket som en kompetens för barnet, en 

identitet som barnet bär med sig i form av trygghet och självkänsla. Därför är det viktigt att 
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förstaspråket uppmuntras samtidigt som lärarens uppdrag är att utveckla det svenska språket 

hos barnet. ”Ett bra språkstöd kräver ett medvetet arbete både på förskolan och på ledningsnivå” 

(Ladberg, 2003, sid 145). Med det menar Ladberg att förskollärarna har ansvaret att skapa en 

förskolemiljö som stimulerar till språkutveckling tillsammans med barn och vårdnadshavarna 

medan ledningen har det övergripande ansvaret att se till att förutsättningar som utbildning till 

personal och en genomtänkt organisation finns.  

Svensson (2009) anser att språk och kommunikation är de viktigaste redskapen för barn både i 

sitt lärande och i sin utveckling som människor. Ett av förskolans uppdrag är att sträva efter att 

varje barn utvecklar sin kommunikativa förmåga och får tillgång till olika redskap som kan 

främja språkutvecklingen (Skolverket, 2016a). Under nästa huvudrubrik ”TAKK” utvecklas 

begreppet TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som Tonér 

(2016) beskriver som ett språkstimulerande redskap. 

 

2.1.1 Flerspråkiga barn   

Flerspråkiga barn är de barn som har tillgång till fler språk än ett och en snävare definition av 

begreppet är tvåspråkighet (Wikipedia, u.å.). I denna studie används båda begreppen. 

Denna studie undersöker vad förskollärare har för erfarenheter och uppfattningar kring TAKK 

som arbetssätt i en flerspråkig verksamhet. Bunar (2015) menar att förutsättningen för en lyckad 

inkludering av flerspråkiga barn och vuxna till det svenska samhället bottnar i en god relation 

och kommunikation mellan lärare och vårdnadshavare. I Bunars studie framkommer det att 

vårdnadshavarna efterlyser information, kommunikation och ett respektfullt bemötande för att 

känna delaktighet i barnens skolgång.  

Denna studie använder i fortsättningen begreppet förstaspråk, istället för modersmål, vilket 

innebär det språk barnet behärskar mest. Detta på grund av att språket barnet behärskar mest 

inte behöver vara det språk som modern i familjen använder.  

 

Nyanlända barn 

I denna studie studeras förskolor med flerspråkiga barn som också är nyanlända barn. Begreppet 

nyanlända används för barn som nyligen kommit till Sverige, oavsett om de är barn till 

asylsökande, migranter eller människor som har fått uppehållstillstånd (Bengts, 2016). 

Malmström (2015) beskriver att det kan se ut på olika sätt när nyanlända barn börjar förskolan. 

Antingen kommer barnet till en anpassad förskoleavdelning som tar emot nyanlända och som 
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fungerar som en övergång till en vanlig förskoleavdelning eller, som i de flesta fall, får barnet 

börja direkt i en vanlig förskola. I och med en ökad migration har det blivit vanligare med 

övergångsavdelningar för att kunna bemöta barnomsorgsbehovet som finns. Vidare belyser 

Malmström hur viktig förskolan är för nyanlända då verksamheten kan vara den första 

kontakten med det svenska samhället och en början till integration både för barn och vuxna. 

Malmström belyser vikten av ett interkulturellt förhållningsätt i verksamheten då förskolan blir 

en mötesplats som representerar Sverige som ett mångkulturellt samhälle där alla språk och 

kulturer är viktiga.  

 

2.2 TAKK  

TAKK är en förkortning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och 

har sedan slutet av 1970-talet i Sverige använts i språkstimulerande syfte för barn i behov av 

särskilt stöd. Tonér (2016) beskriver att TAKK hämtar sina tecken från det svenska 

teckenspråket och används parallellt med talat språk där huvudorden i meningen tecknas. 

Heister Trygg (2010) betonar att det svenska teckenspråket är ett självständigt visuellt språk 

med egen grammatik medan TAKK inte är ett eget språk utan används som en kompletterande 

metod till det verbala språket. När TAKK används tecknar personen inte alla ord utan väljer ut 

olika huvudord i en mening exempelvis ”Kom och sätt dig på mattan” där man tecknar orden 

”Kom” ”Sätt/Sitt” och ”Mattan” medan man säger meningen.  

TAKK är en del av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och tecken används 

vid de flesta tillfällen tillsammans med andra redskap inom AKK. Tanken bakom AKK är att 

erbjuda fler och olika sätt att kommunicera när talet eller andra uttrycksätt som kroppsspråk, 

blickar och gester inte räcker till. Det innebär att man arbetar på ett tydligt sätt och möter varje 

barn efter deras individuella behov genom redskap som kroppsnära former som TAKK, 

kroppsspråk, sinnen, mimik såväl som grafiska former som bilder, pictogram och konkreta 

föremål. AKK-pedagogiken grundar sig på människans behov av kommunikation där 

informationsöverföring, önskemål och behov, social närhet och social etikett är centrala 

hörnstenar (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 1998). 

Att arbeta för att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan innebär att ha 

fokus på språk och samspel i hela lärandet. För detta behöver barnen uppmärksamma 

och medvetna pedagoger, samt en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet på 

språket. Barn tillägnar sig språk i olika takt och för att stötta alla barns möjligheter att 

kommunicera i meningsfulla sammanhang är tecken ett kraftfullt komplement till det 

talade språket.  (Tonér, 2016, sid 7) 
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För att TAKK ska fungera som redskap till att stötta och stimulera samspel och språkutveckling 

har det poängterats att det krävs en god kommunikativ miljö vilket både Tonér (2016) och 

Heister Trygg (2010; 2012) betonar. Heister Trygg (2012) lyfter den fysiska miljöns betydelse 

där kommunikativa medel bör erbjudas, som bilder och material, vilket bjuder in till samspel 

för de som befinner sig i förskolan. En annan grundläggande del i arbetet med TAKK är 

medvetna pedagoger som är lyhörda inför barns individuella kommunikationsbehov och har 

kunskap att bemöta detta genom bilder, TAKK och tekniska hjälpmedel. Tonér (2016) betonar 

att utbildning både i TAKK och i andra kommunikativa medel bör erbjudas till all personal i 

förskolan. Detta då det ställs höga krav på pedagoger att kunna bemöta barns initiativ till 

kommunikation och att de bör ha kunskap att besvara med tecken i olika slags sammanhang. 

Heister Trygg (2012) menar att om TAKK ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs det att 

hela arbetslaget kan teckna och driver detta arbete framåt tillsammans.  

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) står det tydligt att det ska ske ett nära samarbete 

mellan förskola och hem, där vårdnadshavarna ska få information och känna sig delaktiga i 

förskolans verksamhet. Tonér (2016) menar att samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare 

är en viktig punkt för att TAKK ska fungera och ger rådet att tidigt informera om vad TAKK 

står för, varför förskolan använder TAKK och att erbjuda vårdnadshavarna tillgång till tecken 

för att själva kunna ta del av vad barnen lär sig på förskolan.  

 

2.2.1 TAKK i flerspråkig förskola 

I en artikel skriven av Wallsten (2015) framträder TAKK som ett stöd för barn som inte kan 

utrycka sig med ord men ändå kan göra sig förstådda genom att använda tecken. Varje barn har 

en individuell språkinlärning och behöver olika lång tid i sin språkutveckling, men genom att 

använda tecken som ett förstärkande i språket förstår barnen snabbare och får lättare att uttrycka 

sig.  

Erfarenhetsmässigt ser vi att TAKK kan utgöra en brygga mellan flerspråkiga barns 

modersmål och svenskan. Området är dock inte närmare studerat. (Tonér, 2016, sid 34) 

 

Ellneby (2007) har studerat hur pedagoger i en förskola använder TAKK som ett gemensamt 

språk, som en bro, mellan det svenska språket och barnens förstaspråk. Ellneby noterar utifrån 

samtal med barnen att de använder tecken när de inte kommer på ordet och ibland, i samband 

med teckenanvändandet, kommer de på ordet de ville använda. Pedagogerna på förskolan 
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berättar att de har uppfattat att alla barn utvecklar språket snabbare efter att de introducerade 

TAKK. En förklaring är att det är lättare för barn att uppfatta och bearbeta med synen än vad 

det är genom hörseln. Genom att använda TAKK talar man långsammare och förtydligar orden 

med tecken vilket pedagogerna tror är förklaringen till att barn fångar upp språk snabbare.  

 

2.2.2 Möjligheter och svårigheter med TAKK 

Tonér (2016) beskriver att TAKK kan öppna upp möjligheter för barn som har svårigheter att 

uttrycka sig verbalt till att bli mer delaktiga i kommunikation med andra barn och vuxna. Heister 

Trygg (2010) är av samma mening, att TAKK ger tidigare tillgång till språk då det är enklare 

för barn att behärska motoriken som tecken kräver än den finmotorik det talade språket kräver. 

När det finns flera sätt att förmedla sig på än det verbala språket minskar frustrationen över att 

inte bli förstådd och öppnar upp till en tidigare kommunikation med andra människor. Enligt 

McGregor (2008) kan visuella tecken göra det talade ordet mer begripligt för barn i sin 

ordförståelse vilket bidrar till en snabbare förståelse av ordets betydelse och användning. 

Teckenanvändning tillsammans med det talade språket visar på en tidigare språkutveckling 

både för barn med normal språkutveckling som för de barn som behöver extra stöd i sin 

språkutveckling.  

Heister Trygg (2010) menar att pedagoger som använder tecken i sin kommunikation med barn 

talar långsammare och tydligare vilket gör det enklare för barn att uppfatta vad som sägs och 

det tydliggör det talade språket. Enligt Acredolo och Goodwyn (1988) är det lättare för barn att 

ta till sig ord via syn och kroppsspråk än vad det är via hörsel. Den största bidragande faktorn 

till detta är att orden upprepas verbalt oftare vid teckenanvändning både av barnet själv och av 

vuxna. Genom att kombinera tecken med verbala ord bidrar detta till att barn som använder 

tecken lär sig ord samt kan sätta ihop två ord-meningar tidigare än barn som inte använder sig 

av tecken.   

Tonér (2016) belyser också att barn har lättare att ta in information visuellt än auditivt och att 

tecken hålls kvar längre visuellt än de talade orden vilket talar till fördel för TAKK-användande. 

Genom att använda händerna samtidigt som talet krävs ögonkontakt av mottagaren vilket 

stimulerar till ökad uppmärksamhet och koncentration.   
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För barn med annat modersmål än svenska kan TAKK utgöra en brygga mellan 

språken. Innebörden konkretiseras och barnen får hjälp att göra kopplingen att samma 

begrepp kan uttryckas på olika sätt. När det inte finns tillgång till någon som kan 

barnets förstaspråk kan tecknen underlätta för oss vuxna att förstå barnen. (a.a., sid 23) 
 

 

Det som ifrågasätts vid TAKK är farhågorna att barn får en senare språkutveckling när tecken 

introduceras, att barn kommer använda sig av tecken istället för det verbala språket (Tonér, 

2016). Ellneby (2007) visar på situationer där vissa vårdnadshavare först ställt sig frågande till 

varför man använder tecken i förskolan och visat på viss oro över om barnen hade en 

funktionsnedsättning eller någon form av språkstörning i och med att barnen fick lära sig att 

teckna. Personalen förklarade genom att visa film och dokumentationer hur de använder TAKK 

som stöd på förskolan och hur det har blivit ett gemensamt språk för barn med olika förstaspråk 

att kommunicera med varandra. Tonér (2016) menar att det är viktigt att bemöta dessa 

funderingar tidigt och förklara vilka möjligheter TAKK kan ge i barns kommunikation och 

språkutveckling. Enligt Ellneby (2007) fick vårdnadshavarna, genom pedagogernas 

kommunikation och förklaring av arbetssätt, en positiv bild av TAKK och en del av 

vårdnadshavarna började använda det själva. Westerlund (2009) menar att tecken ska ses som 

ett komplement i språkutvecklingen och när barn väl kan uttrycka sig verbalt slutar de teckna 

det ordet de kan säga.  

 

Olika språk står inte i motsats till varandra, utan stödjer och kompletterar varandra 

ömsesidigt. (Fredriksen, 2015, sid 76)  
 

 

I studien av Acredolo och Goodwyn (1988) framkommer det också att under tiden barn lär sig 

är tecken ett stort stöd i deras kommunikation men när barnet väl kan säga ordet försvinner 

teckenanvändandet allt eftersom. Genom att använda tecken kan barn enligt Westerlund (2009) 

göra sig förstådda med andra när det verbala språket inte räcker till vilket leder till att barn får 

lättare att kommunicera och på så sätt utvecklar sitt språk.  

Tonér (2016) beskriver en annan utmaning att pedagoger kan bli avstannande i sitt användande 

av TAKK om inte fler i arbetslaget tecknar eller om pedagogen upplever att barnet inte tecknar 

tillbaka. Tonér trycker då på att pedagogen ska fortsätta med att använda TAKK tillsammans 

med barnet och hänvisar till att alla barn lär i olika takt och att det är viktigt att ge barnet tid att 

lära sig att använda tecken. Situationer och aktiviteter som måltider, hallsituationer, sagor och 

sånger lyfts som bra utgångspunkter för att börja med TAKK, men att detta bör vidareutvecklas 

allt eftersom då TAKK bör finnas som stöd i alla kommunikativa situationer. När pedagoger 
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saknar ett brett teckenordförråd finns det en risk menar Heister Trygg (2010) att pedagogerna 

känner sig osäkra och frustrerade över otillräckliga kunskaper och då väljer bort att använda 

tecken vid vissa tillfällen.  

 

2.3 Språk och kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicaʹtio och betyder ’ömsesidigt 

utbyte’ (Nationalencyklopedin, 2017). Westerlund (2009) utvecklar begreppet till att 

kommunikation innebär ett utbyte av information, medvetet som omedvetet, mellan en sändare 

och en mottagare. Kommunikation inrymmer språk som tal, skrift, tecken, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck samt konstarter som musik, bild och dans.  

Språk utvecklas genom kommunikation där Ladberg (2003) menar att den största anledningen 

till varför barn lär sig språk är för att komma i kontakt och kommunicera med andra människor. 

Ladberg beskriver olika beståndsdelar för att nå en språklig kompetens, bland annat 

grammatiska färdigheter som ljud, uttal, ordförråd, ordföljd och pragmatiska färdigheter som 

att förstå ords innebörd och hur man använder sina språkliga kunskaper i samtal. Som 

människor har vi tillgång till det talade språket men kommunikation innebär också multimodala 

resurser som kroppsspråk, beröring, tecken och bilder.  

Genom kommunikation lär sig barn språk och den sociala miljön blir en viktig del för barns 

lärande. Det krävs en hjärtlig och uppmuntrande miljö där lek och samhörighet står i centrum 

där alla känner sig välkomna och goda relationer konstitueras (Ladberg, 2000). Enligt 

Westerlund (2009) har leken en stor betydelse för barns språkutveckling då leken ställer krav 

både på de grammatiska som pragmatiska delarna, att förstå ord och begrepp samt att veta hur 

det ska sättas in i rätt sammanhang. Språk och socialt samspel tränas i dessa leksituationer.  

Gjems (2011) betonar pedagogens viktiga roll i barns språkutveckling. Pedagogen fungerar som 

en pedagogisk samtalsledare som stöttar barn i sin kommunikativa förmåga genom att vara 

lyhörd och aktiv i samtalen. Den sociala omgivningens betydelse för barns språkutveckling 

poängteras av Ladberg (2003) då barn iakttar, imiterar och tar efter andras språkanvändning. 

Gjems (2011) anser att pedagogen sitter inne på en språkrikedom och har ansvar för att ge barn 

olika kommunikativa medel och ett verbalt språk att uttrycka sig på under tiden barnet vistas 

på förskolan.  
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I Skans (2011) studie framkommer det att pedagogerna är av uppfattningen att det viktigaste 

för barns språkutveckling är att få barn att kommunicera, inte på vilket språk det sker. Rowe 

och Goldin-Meadow’s (2009) studie visar att användning av tecken som förstärkning till det 

talade språket kan leda till ett större intresse för språk och ett ökat ordförråd. Kombinationen 

av tecken och ord uppmuntrar till kommunikation och till att våga experimentera med språket 

vilket är en viktig ingång till (det verbala) språk(et) enligt författarna. 

 

2.3.1 Flerspråkighet  

Avsnittet använder sig av begreppet tvåspråkiga barn då studien har använt sig av forskning 

riktat mot tvåspråkighet. Tvåspråkighet är, som tidigare nämnt under rubriken flerspråkiga 

barn, en snävare definition av flerspråkighet. 

Sandvik och Spurkland (2015) beskriver två olika lärandeprocesser; successiv och simultan 

tvåspråkighet. De successivt tvåspråkiga barnen har ett utvecklat förstaspråk de använder sig 

av exempelvis inom familjen men de har inte vidare kunskaper i det majoritetsspråk som 

samhället använder sig av. Ofta får barnen möta majoritetsspråket för första gången i förskolans 

verksamhet. De simultant tvåspråkiga har tillgång till flera språk från start och lär sig dessa 

samtidigt exempelvis då det finns flera språk som används i familjen.  

I läroprocessen av ett nytt språk förekommer kodväxling, att växla mellan flera språk, vilket 

enligt Ladberg (2003) är ett fenomen som ofta uppfattas som att barn inte kan hålla isär språken 

eller inte har lärt sig något av språken riktigt ordentligt. Barn växlar sitt språk för att göra sig 

förstådda beroende på vilken situation barnet befinner sig, exempelvis när barnet inte har ett 

ord i ett av språken och tar hjälp av det andra språket, barnet anpassar sig efter personen barnet 

kommunicerar med.  

Sandvik och Spurkland (2015) benämner att de flesta successivt tvåspråkiga barn kommer i en 

så kallad icke-verbal period vilket innebär att under en viss tid, i många fall ett halvår, använder 

barn sig endast av förstaspråket. Detta är för många ett naturligt steg i att lära sig ett nytt språk, 

att lyssna in språket innan man talar det och då gäller det för förskolepersonalen att vara 

uppmärksam på de olika sätt barn vill kommunicera på när de väljer att inte uttrycka sig verbalt. 

Här ställs krav på en trygg miljö och lyhörda pedagoger som uppmuntrar till kommunikation 

och arbetar medvetet med olika språkformer menar Sandvik och Spurkland. 
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I arbetet med flerspråkiga barn är det viktigt att ge barnen möjlighet att fortsätta 

utveckla modersmålet samtidigt som man skapar förutsättningar för dem att lära sig 

andraspråket. (a.a., sid 59) 

 

Enligt Øzerk (1998) var Vygotskij en av de första forskarna att lyfta tvåspråkighet som 

fenomen. Vygotskij menade att förstaspråket lägger en viktig grund vid lärandet av ytterligare 

ett språk och ansåg att de medmänniskor som är tvåspråkiga utvecklar språkfärdigheten genom 

de båda språken. Ladberg (2003) tillägger att förstaspråket har en viktig betydelse i utveckling 

av ett nytt språk, genom att behärska ett språk genom att ha pragmatiska kunskaper samt kunna 

vissa ord och begrepp så är det lättare att lära sig nya ord då barnet har en grundförståelse för 

språk. Dale (1998) menar att i lärandet av ett annat språk blir barnet mer medveten om sitt 

förstaspråk. Barnet måste vara uppmärksam vid översättningen och samtidigt förstå olika 

nyanser språken emellan vilket bidar till en ökad språkutveckling i de båda språken.  

 

2.4 Multimodalitet 

Multimodalitet innebär att människan kommunicerar och lär sig på flera (multi) olika sätt. I 

relation till språkutveckling kan detta ske genom det talade språket, minspel och kroppsspråk, 

genom skapande som musik och dans, bilder och tecken. Genom gester, handtecken, ljud, 

minspel och bilder använder människan sig av olika multimodala resurser (Thuresson, 2013).  

Björk-Willén (2006) menar att när barn samspelar med varandra brukar man se att barn 

använder sig av flera olika multimodala resurser samtidigt i sitt deltagande med andra. Barn 

anpassar sitt sätt att kommunicera beroende på vem de vill kommunicera med och beroende på 

sammanhang. När barn är flerspråkiga kan detta innebära att man växlar, ”kodväxlar”, mellan 

olika språk för att kommunicera lättare. Barn tar ofta även till blickar och kroppsspråk för att 

göra sig förstådda och skapa mening med andra människor. AKK-pedagogiken enligt Heister 

Trygg (2010) stödjer sig på att kommunikation är multimodal och att människan behöver olika 

vägar för att kommunicera. Till exempel i TAKK syns det multimodala på flera olika sätt genom 

motoriska, visuella samt auditiva resurser. Skaremyr (2014) visar i sin studie att när flerspråkiga 

barn i förskolan söker kontakt och delaktighet med andra människor använder barnen sig främst 

av kommunikativa redskap som kroppen och det verbala språket tillsammans med olika 

material och strukturer som finns i verksamheten. Studien visade att barn lär sig främst i 

deltagande med andra barn.  
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Barn behöver utmanas kommunikativt och ges möjlighet att utveckla olika språkliga 

och kommunikativa resurser. (Thuresson, 2013, sid 115) 
 

 

Vidare tar Thuresson upp vilken viktig roll förskolläraren har dels i att vara medveten om olika 

sätt att kommunicera på, dels i att ha kunskap att erbjuda olika resurser i förskoleverksamheten. 

I Daniels (1995) studie använde läraren sig av tecken samtidigt som det talade språket vilket 

gjorde att barn fick ta del av olika kommunikativa resurser samtidigt. Genom att erbjuda fler 

sätt att lära sig på, både visuellt som auditivt, upplevde Daniels att barnen höll sig mer 

koncentrerade på vad läraren gjorde. I studien visade resultaten på att de medverkande barnen 

blev bättre lyssnare och började engagera sig mer i att kommunicera med varandra.  Fredriksen 

(2015) betonar också lärarens roll och hur viktigt det är att vara medveten om sin egna 

multimodala kommunikation. Barn lyssnar inte bara på vad läraren säger utan också på vad 

läraren utstrålar med kroppen via kroppshållning, gester, minspel och blickar. 

Iversen och Goldin-Meadow (2005) menar att små barn kommunicerar via gester innan de kan 

tala och även när det talade språket kommer förstärker barnet ofta ord med kroppsspråk 

exempelvis genom att peka på solen medan man säger ”sol”. Att använda sig av kroppsspråk är 

en tidig del i människors kommunikation med varandra där man förstärker det man säger genom 

gester och minspel. I Iversen och Goldin-Meadows studie framkommer en positiv inverkan på 

ordförråd och den grammatiska utvecklingen av att barn använder gester och tecken i sin 

kommunikation. Detta kan bero på att vuxna bekräftar barnet med att svara verbalt när barnet 

visar intresse av att vilja kommunicera genom att peka på något. Genom att kombinera tecken 

och ord ges barnet (två) olika sätt till att utveckla språket.  

 

2.5 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet där den tidiga språkutvecklingen anses viktig 

för alla barn. Den fundamentala delen för synsättet är att lärande sker främst genom ett socialt 

samspel (Vygotskij, 1934/1999). Säljö (2014) menar att enligt Vygotskij är människan både en 

biologisk och en kulturell varelse. En biologisk varelse där alla människor erövrar sin 

biologiska kropp genom att behärska olika grov- och finmotoriska rörelser. Människan är även 

en kulturell varelse som tidigt söker kontakt med andra människor, både fysiskt och genom 

verbal kommunikation.  
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Det är genom deltagande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya 

sätt att tänka, resonera och handla. (Säljö, 2014, sid 15) 
 

I ett sociokulturellt perspektiv har miljön, som barnet vistas i, en stor roll för hur barnet 

uppfattar omvärlden och hur barnet agerar i den (Säljö, 2014). Den viktigaste lärmiljön för 

människan är enligt Vygotskij (1934/1999) att vara i ett socialt sammanhang med andra, där 

barnet får kommunicera och utvecklas genom ta del av idéer, kunskaper och värderingar. Språk 

är därmed ett viktigt element i interaktionen med andra människor.  

Det sociokulturella perspektivet tar upp hur individer och grupper använder sig av fysiska och 

intellektuella redskap för att få förståelse och kunskap om omvärlden. Fysiska redskap syftar 

på artefakter skapade av människan som penna och papper, miniräknare, dator medan 

intellektuella redskap är siffersystem, alfabet och språk. I förskolan kan detta exempelvis 

innebära vilka olika språkliga och fysiska resurser barnen har tillgång till och kan använda sig 

av. Pedagogens ansvar blir att se över de resurser förskolan erbjuder och anpassa sig både efter 

individens som gruppens behov (Säljö, 2014). Det framträder också i Läroplan för förskolan 

(Skolverket 2016a) att kunskap och lärande utvecklas i samspel med andra barn och vuxna.  

 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera. (a.a., sid 6-7) 
 

I det sociokulturella perspektivet används begreppet den proximala utvecklingszonen vilket 

Vygotskij definierar som:  

 

’avståndet’ mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och 

vad man kan prestera ”under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla 

kamrater” /…/ å den andra. (Säljö, 2014, sid 120) 
 

För att nå den proximala utvecklingszonen bör barnet få vägledning och utmaningar av någon 

som har större kunskaper (a.a., 2014). Sträng och Persson (2003) betonar att lärande och 

utveckling sker genom deltagande i sociala sammanhang där språket, enligt det sociokulturella 

perspektivet, har en betydande roll. Genom samspel och kommunikation med andra barn samlar 

barn på sig upplevelser och erfarenheter för att förstå varandra och omvärlden. Dale (1998) 

menar att barn upptäcker kommunikation och den sociala miljöns betydelse i leken och i 

samspel med andra barn. Exempelvis i rolleken utvecklas barn som individer tillsammans 

genom att medvetandegöra och utforska olika sociala roller, normer och regler.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka vad förskollärare har för erfarenheter och uppfattningar av TAKK som 

arbetssätt samt att belysa de möjligheter och svårigheter som framträder i en flerspråkig 

verksamhet. Studien kommer utgå från följande frågeställning: 

 

- Vilka erfarenheter och uppfattningar har förskollärare av att använda TAKK som 

redskap vid kommunikation med flerspråkiga barn? 

 

- Vilka möjligheter och svårigheter framträder i användningen av TAKK?  
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4. Metod 

I följande avsnitt redogörs för de metoder som användes under datainsamling och analys. 

Metodavsnittet beskriver också hur urvalsprocessen har gått till, genomförandet av 

undersökningen, analys och studiens etiska överväganden. 

 

4.1 Observation och intervju 

Studien utgår ifrån kvalitativa forskningsmetoder med inriktning på triangulering för att kunna 

studera fenomen i sitt naturliga element genom observation och för att kunna få reda på så 

detaljerade svar som möjligt genom intervjuer (Bryman, 2002). Begreppet triangulering innebär 

att man kombinerar flera datainsamlingsmetoder för att få en klarare bild av det som studeras 

(Alvehus, 2013). Denscombe (2016) anser att en av fördelarna med metodkombination är att 

man får en bättre förståelse för det som undersöks. Studiens syfte var att undersöka vad 

förskollärare hade för erfarenheter och uppfattningar av TAKK som arbetssätt samt att belysa 

de möjligheter och svårigheter som framträdde i en flerspråkig verksamhet. Respondenternas 

svar i intervjuerna tillsammans med de konkreta exempel som observationerna bidrog med gav 

en bättre förståelse av det som studerades. Genom att kombinera de två metoderna blev det 

insamlade materialet lättare att förstå.  

Løkken och Søbstad (1995) uttrycker observation som en uppmärksam iakttagelse. Jag har valt 

att observera som en deltagande observatör där jag hade möjligheten att skugga 

förskoleverksamheten under ett kortare tillfälle för att få inblick i olika situationer och händelser 

som skedde. Deltagande observatör betyder att forskaren är närvarande och deltar i den 

verksamheten hen studerar (Denscombe, 2016). I denna studie visste pedagogerna som ingick 

i observationen om varför observatören var i verksamheten och barnen visste att jag skulle vara 

där under förmiddagen.  

Vid utformningen av observationsprotokollet (se bilaga 4) hämtade jag inspiration från en 

kartläggningsmetod av Sandvik och Spurkland (2015). Det sociokulturella perspektivet präglar 

observationerna då jag valde att fokusera på situationer där barn och vuxna integrerar med 

varandra vilket gav konkreta exempel på hur TAKK användes i verksamheten. Observationerna 

genomfördes före intervjuerna och bidrog till att få djupare förståelse för vad respondenterna 

talade om.  
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Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervju som enligt Bryman (2002) betyder 

att intervjuaren utgår från en frågeställning med bredare teman att samtala kring, där det finns 

utrymme att vara öppen för nya frågor utifrån vad respondenten berättar. Denscombe (2016) 

menar att det är viktigt att intervjuaren kan vara flexibel när man väljer en semistrukturerad 

intervju då det ställer krav på intervjuaren som lyssnare för att kunna följa upp respondentens 

svar. I utformningen av intervjuguiden (se bilaga 2) grundlades först vilka teman som frågorna 

skulle utgå ifrån samt vikten av en bra ordningsföljd på frågorna för att få ett bra flöde i samtalet. 

Løkken och Søbstad (1995) poängterar att inledningen vid en intervju är viktig, därför inleddes 

studiens intervjuguide med frågor som handlade om respondentens arbetsbakgrund för att få en 

lättsam öppning på intervjun. Detta ger också en trygghet till intervjupersonen, att kunna 

besvara den inledande frågan, vilket får respondenten att slappna av inför kommande frågor 

(a.a.). Därefter följde frågor om intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter kring språk 

innan temafrågor om TAKK inleddes. Denscombe (2016) betonar att avslutet på intervjun är 

lika viktig som början och därför avslutades intervjun med att fråga respondenten om hen hade 

ytterligare något att tillägga utöver intervjuarens frågor samt med ett tack för att respondenten 

har deltagit. 

 

4.2 Urval 

I studien ingår tre förskollärare från olika förskolor som arbetar med flerspråkiga barn. Jag har 

intervjuat förskollärarna var för sig och intervjuerna kombinerades med observationer som 

genomfördes före intervjuerna. Då studien undersöker hur TAKK används i en flerspråkig 

förskola använde jag mig av ett strategiskt urval. Med strategiskt urval menas att forskaren har 

gjort ett medvetet val där informanter som anses vara mest representativa för studien har valts 

ut (Kvale & Brinkman, 2014). I detta fall är det förskollärare som har erfarenhet av att arbeta 

med TAKK med flerspråkiga barn. Då studien undersöker TAKK som ett redskap till att 

stimulera till kommunikation och språkutveckling har jag valt att inrikta mig på förskolor med 

avdelningar som tar emot nyanlända barn. Detta främst för att studera hur TAKK fungerar i en 

verksamhet där barn möts med flera olika språk och inte har svenskan som förstaspråk.  

Utifrån dessa kriterier sökte jag information om förskolor som tar emot nyanlända i den 

kommun jag själv arbetar i. Då det inte står på kommunens hemsida vilka förskolor som tar 

emot nyanlända barn vände jag mig till kommunens utbildningsansvariga för kontaktuppgifter 

men utan resultat. Jag fick istället förlita mig på kontakter som specialpedagogen på 
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förskoleområdet jag arbetar på hade, vilket resulterade i tre avdelningar som uppfyllde studiens 

kriterier. På dessa tre avdelningar fanns det förskollärare med erfarenhet av TAKK som var 

positivt inställda till att medverka i studien.  

 

4.3 Genomförande 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska forskningskrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Via mail informerades (se bilaga 

1) förskollärarna om studiens syfte, datainsamlingsmetoden, de etiska krav studien går under 

samt intervjuguide (se bilaga 2). Jag förtydligade att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta sin medverkan när de så önskade vilket jag förtydligade ytterligare en gång innan 

intervjun ägde rum. I mailet bifogades även missivbrev (se bilaga 3) ut till förskollärarna som 

vid behov kunde dela ut dessa till vårdnadshavarna. För att kunna genomföra observationer och 

intervjuer krävs ett skriftligt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) från barnens vårdnadshavare 

då barnen är minderåriga samt ett muntligt samtycke från de förskollärare som ska intervjuas. 

Då samtliga förskolor redan hade vårdnadshavarnas samtycke för observation genom ett 

dokument som vårdnadshavarna skrivit på vid inskolningen, ansåg två av förskollärarna att 

ytterligare ett samtyckesbrev om observation ej var nödvändigt. De två förskollärarna 

informerade muntligt vårdnadshavarna på avdelningen att jag skulle komma och göra en 

observation i studiesyfte. Den tredje förskolläraren valde alternativet att skicka ut ett missivbrev 

(se bilaga 3) till vårdnadshavarna ifall någon hade ändrat uppfattning angående tillåtelse för 

observation.  

Bryman (2002) rekommenderar att forskaren genomför en pilotstudie för att undersöka hur 

frågorna fungerar i praktiken. En provintervju genomfördes med en förskollärare på en 

avdelning med döv- och hörselskadade barn där tecken används. Utifrån provintervjun 

upplevde jag att inga förändringar i intervjuguiden behövdes göras och efter samråd med min 

handledare skickades studiens intervjuguide ut till de förskollärare som skulle intervjuas.   

Besöken på förskolorna har gått till så att jag först var med i verksamheten som deltagande 

observatör cirka en timma för observation av hur TAKK används i verksamheten. Jag använde 

mig av ett observationsprotokoll (se bilaga 4) med olika kategorier som jag utgick ifrån. Utifrån 

kategorierna skrev jag ner olika iakttagelser som skedde under observationstimmen på varje 

förskola. Vid de olika observationerna fick jag möjlighet att se situationer och aktiviteter, både 

i fri lek där barnen själva valde vilka aktiviteter de gjorde och fasta situationer som samlingar 
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där läraren hade en mer bestämd roll. Jag har också fått uppleva möten med föräldrar-barn-

pedagog i olika hallsituationer. Under observationerna skrevs anteckningar ner i mitt protokoll 

och i vissa fall för att hinna med att anteckna vad som skedde endast stödord. Efter besöket på 

förskolan återvände jag till observationsprotokollet och utvecklade stödorden till mer 

fullständiga noteringar medan händelserna fortfarande var aktuella. 

Vid observations- och intervjutillfället på den tredje förskolan var det sådant bortfall av barn 

att pedagogerna på avdelningen föreslog att jag kunde komma tillbaka vid ett annat tillfälle för 

observation. Jag valde att ha en kortare observation vid det nämnda tillfället följt av en intervju 

och sedan bestämdes ytterligare ett tillfälle en vecka fram i tiden där en timmes observation 

genomfördes.  

Under intervjuerna använde jag mig av ljudupptagning i form av en diktafon och en 

mobiltelefon ifall diktafonen inte skulle fungera. Ljudupptagning har den fördelen att 

intervjuaren och intervjupersonen får ett mer följsamt samtal som inte avbryts av att 

intervjuaren måste anteckna vad som sägs. Denscombe (2016) menar att ljudupptagning ger en 

näst inpå fullständig dokumentation av vad som sägs under intervjun med undantag av 

eventuella icke-verbala uttryck. För att komplettera ljudupptagningen hade jag intervjuguiden 

och penna med mig ifall några anteckningar behövde göras.  

Inför varje intervju förklarades syftet, allt efter Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningskrav 

om konfidentialitet och nyttjande, med att spela in samtalet. Jag informerade även att alla som 

medverkar i studien kommer behandlas med konfidentialitet och att det empiriska materialet 

förvaras oåtkomligt för utomstående och endast kommer nyttjas i forskningssyfte samt raderas 

efter att uppsatsen är avslutad. Namn på förskola/avdelning, pedagoger och barn har ändrats i 

transkriberingen av ljudupptagningarna och i observationsprotokollen av respekt för de som har 

deltagit i studien.  

Denscombe (2016) beskriver att platsen där intervjun ska äga rum bör vara avskild, så intervjun 

inte blir avbruten av andra människor eller störande ljud. En fördel är om intervjun förläggs i 

en tyst del av byggnaden speciellt om forskaren använder sig av ljudupptagning under intervjun. 

Vid genomförandet av intervjuerna har jag och respondenten suttit avskilt i ett rum anslutet till 

förskolan vid samtliga tillfällen.  

Under mina besök på förskolorna hade jag olika slags samtal med andra pedagoger som 

arbetade på avdelningarna som berättade om verksamheten och hur de arbetar. Jag har valt att 
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utesluta den information de tillhandahöll i studien då det material jag har samlat in på 

observationer och intervjuer var fullt tillräckligt.  

Efter genomförande av observationer och intervjuer hade jag cirka en timme och 40 minuter 

inspelat material, då varje intervju pågick i lite mer än 30 minuter. Detta har för mig inneburit 

cirka tio timmar transkribering och resulterat i 21 sidor text. Transkriberingen skedde samma 

vecka som intervjuerna ägde rum för att hålla samtalen färska i minnet.  

 

4.4 Analys 

Det analyserade materialet består av anteckningar från fyra olika observationstillfällen och 21 

sidor transkriberad text från tre intervjuer. Vid analyserandet av det insamlande materialet har 

jag använt mig av ledorden; sortera, reducera och argumentera som enligt Rennstam och 

Wästerfors (2011) är en arbetsmetod för att hantera material.  

Denna studie riktar sig mot vilka erfarenheter och uppfattningar förskollärare har av TAKK 

som arbetssätt samt vilka möjligheter och svårigheter som framträder i en flerspråkig 

verksamhet. I analysen av det insamlade materialet har jag sorterat efter centrala teman som 

framträder i observationerna och intervjuerna vilket är erfarenheter och uppfattningar, 

möjligheter samt svårigheter. Strävan har varit att identifiera olika mönster utifrån dessa teman 

mellan de tre olika deltagarna och de aktuella förskolorna.  

För att kunna utföra sortering, reducering och argumentering renskrevs observationsprotokollet 

direkt efter varje besök på förskolorna där vissa händelser kompletterades utifrån stödord då 

jag inte hann skriva ner allt under observationstillfället. Vid bearbetningen av 

observationsanteckningarna har jag sorterat ut situationer där barn och vuxna integrerar med 

varandra utifrån det sociokulturella perspektiv studien följer. Utifrån de sorterade materialet har 

jag reducerat till utvalda situationerna som kan sättas i förbindelse med det som har uppkommit 

ifrån intervjuerna. Argumentationen för dessa utvalda situationer är för att ge konkreta exempel 

på hur TAKK används i verksamheten.  

Denscombe (2016) anser transkribering gör det enklare för forskaren att se detaljer och 

jämförelser mellan data. Jag har läst igenom mina transkriptioner ett flertal gånger för att få 

kunskap om materialet och har allteftersom markerat i texten de partier jag upplevt var 

intressanta utifrån de utvalda teman analysen utgår ifrån. Utifrån markeringarna har materialet 

sorteras i de olika kategorierna och därefter reducerades materialet till situationer och 
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berättelser som var betydelsefulla utifrån studiens syfte och frågeställning, vilket presenteras i 

resultatavsnittet. Utifrån det reducerade empiriska materialet argumenterar jag mina slutsatser 

i diskussionsavsnittet i förhållande till den tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt jag 

tidigare har presenterat. 

 

4.5 Etiska övervägande 

Jag har tagit hänsyn till att när man observerar i en verksamhet med barn finns det flera etiska 

ståndpunkter att ta hänsyn till. Som jag tidigare skrivit informerades förskollärarna och 

vårdnadshavare om studiens syfte och genomförande enligt Vetenskapsrådets forskningskrav 

(2002) och alla tillfrågade gav sitt samtycke. 

Løkken och Søbstad (1995) menar att man bör ta i beaktande vilka berättelser man väljer att ta 

upp i studier när det rör enskilda barn, vilket jag har haft i åtanke under analysen av gjorda 

observationer. I observationerna har nyanlända barn deltagit och flera av dessa barn kommer 

från oroliga länder som Syrien och har varit med om tråkiga upplevelser i sin uppväxt. Vissa 

av dessa upplevelser utspelade sig i leken och dessa är inte med i studien med respekt för 

barnens integritet. Løkken och Søbstad belyser den yrkesetiska medvetenheten hos 

observatören där hänsyn till barnen bör tas i akt, vilket jag har gjort genom att välja bort vissa 

berättelser med barnens integritet i åtanke. 
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5. Resultat 

Syftet är att studera vad förskollärare har för erfarenheter och uppfattningar av TAKK som 

arbetssätt i en flerspråkig verksamhet. Resultatdelen redovisas i tre olika delar utifrån studiens 

frågeställning; erfarenheter och uppfattningar av TAKK, möjligheter med TAKK samt 

svårigheter med TAKK. I första delen presenteras förutom TAKK även andra erfarenheter och 

uppfattningar för att läsaren ska få en förståelse för hur pedagogerna arbetar med 

kommunikation och språkutveckling i verksamheten. Resultatet redovisas med citat från 

intervjuerna och exempel från observationerna tillsammans med mina tolkningar av dessa. 

Understrukna ord är TAKK-ord, det vill säga ord som någon säger samtidigt som hen tecknar 

ordet. Vid presentationen av materialet representeras respondenterna också som Pedagog 1-3. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av det resultat som presenterats.  

 

5.1 Erfarenheter och uppfattningar av TAKK 

Följande avsnitt innehåller information om de avdelningar som deltar i studien för att läsaren 

ska få en inblick i verksamheten. Avsnittet tar upp hur pedagogerna arbetar tillsammans med 

barnen på olika sätt för att skapa en miljö som stimulerar till språkutveckling. Avsnittet 

innehåller väsentliga delar som krävs för att kunna arbeta med språk såväl som med TAKK på 

ett givande sätt.   

 

5.1.1 Bakgrund 

Samtliga intervjuade förskollärare har mer än femton års arbetslivserfarenhet i förskolan. Två 

av de intervjuade har också tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Alla tre avdelningar tar emot nyanlända barn där barnens åldrar varierar mellan ett till fem år. 

För tillfället har alla avdelningar respektive fem, nio och elva olika språk som talas i 

barngruppen, detta är en föränderlig siffra då barngruppen förändras på grund av in- och 

utflyttningar. Två av avdelningarna har i skrivande stund relativt stadiga barngrupper utan 

större förändring. Den tredje avdelningen har en annan situation med ständiga inskolningar då 

vissa barn stannar några dagar, andra i veckor eller månader. På den avdelningen finns inga 

svenskfödda barn medan på de andra två finns en minoritet av svensktalande barn.  
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Introduceringen av TAKK 

Arbetslagen som är med i studien introducerade TAKK på avdelningen av olika anledningar. 

Pedagog 1 har ingen tidigare personlig erfarenhet av TAKK utan där har pedagogens arbetslag 

inspirerats av andra lärare som arbetar med TAKK och utifrån det bedömt att det verkar som 

en bra metod som de vill prova i sin egen verksamhet för att ha en extra metod för att skapa 

förståelse.  

Pedagog 2 berättar att de introducerade TAKK i barngruppen på inrådan av deras 

specialpedagog då de hade två barn i gruppen som behövde stödinsatser för att utveckla ett 

verbalt språk. Det ena barnet, som då var ett år, anammade tecken väldigt fort och började 

kommunicera med andra. Barnets mamma blev väldigt aktiv och gick på kurser för att lära sig 

tecken. Nu är barnet fem år och har börjat uttrycka sig verbalt och av den erfarenheten har de 

fortsatt arbeta med TAKK.  

Pedagog 3 berättar att de började med TAKK av en händelse då hen tillsammans med en ny 

kollega öppnade upp avdelningen för nyanlända. De upptäckte att båda hade erfarenhet av 

TAKK och började då introducera tecken till verksamheten. De upplevde att det underlättade 

kommunikationen att få in ett ytterligare redskap och för att kunna förstå varandra fortsatte 

arbetslaget med TAKK.  

 

Vi provade ju då när vi började här, först började vi nog för att vi tyckte det var lite 

roligt att vi var två som kunde. Men sen så såg vi att det hjälper ju. (Pedagog 3) 
 

 

5.1.2 Närvarande pedagoger och interkulturellt förhållningssätt  

Ett framträdande tema som återkommer är vikten av att vara närvarande. En av pedagogerna 

uttrycker att det är viktigt att vara nyfiken och lyhörd för att lära känna barnen. Genom att vara 

närvarande i barnens lek kan man stödja barn i deras kommunikation genom att visa intresse 

för vad de vill uttrycka samt ge dem redskap för att kunna göra detta. Pedagog 2 uttrycker att 

barn uttrycker sig ”hundraspråkigt” och säger som den först nämnda pedagogen att det är viktigt 

att vara närvarande och lyssna in vad barn vill och hjälpa dem vidare. Under 

observationstillfällena ser jag att personalen hela tiden är närvarande i barns lek och en av 

avdelningarna använder sig av en strategi där de turas om att en i arbetslaget är ”springaren” 

vilket innebär att denne svarar i telefon, byter blöjor, serverar frukt etc. så de andra pedagogerna 
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inte behöver avbryta sin närvaro på grund av praktiska saker. Jag upplever pedagogerna som 

lyhörda och uppmärksamma på vad som händer i verksamheten. 

 

Ett barn plockar fram en låda med olika djur i och tar fram en spindel. En pedagog 

uppmärksammar att barnet tagit fram lådan och börjar sjunga ”Imse vimse spindel” och 

sätter sig bredvid barnet. Barnet säger ingenting men plockar fram ett annat djur som 

pedagogen bekräftar med både ord och tecken. Det fortsätter med fyra olika djur tills 

barnet hör musik från ett annat rum och börjar röra sig mot rummet. Pedagogen säger 

då ”Först sorterar vi och städar. Kan du hjälpa mig?”. Barnet säger ingenting men börjar 

lägga i djuren i lådan.  

 
 

 

Pedagog 3 betonar att många av barnen har tråkiga erfarenheter med sig med tanke på läget i 

vissa områden i världen. Därför arbetar arbetslaget främst med att skapa trygghet och 

pedagogen menar att språk kan vara en trygghet för dessa barn då det är ett sätt att utrycka sig 

på. Genom närvaro och redskap som bilder, tecken och kroppsspråk visar pedagogerna att de 

vill förstå barnen och att barnen ska känna att de blir lyssnade på. Pedagog 2 tar också upp att 

flera av barnen är oroliga i sitt sätt att vara och här spelar lärarna en viktig roll genom att ta 

barns tankar på allvar och försöka förstå. När det inte går så är det viktigt att pedagogen visar 

barnet att hen lyssnar och försöker förstå genom att fråga kollegor, använda tecken eller försöka 

få barnet att visa konkret genom att peka och visa vad hen menar. Det viktigaste är att barnen 

ska känna att de blir sedda och hörda för då bidrar det, enligt pedagogernas erfarenhet, till 

kommunikation.  

 

Det är ju lite också, när barnen ska förmedla nånting så, att vi tittar på dem, vi lyssnar, 

vi visar ett intresse, ofta sänker vi oss ner på huk. Vara nära barnet och att man lyssnar 

med ett leende. För det är också nånting som inbjuder till att barnen faktiskt vill prata 

med oss. (Pedagog 2) 
 

 

Vid observationerna framträder ett interkulturellt förhållningssätt där pedagogerna arbetar för 

att verksamheten ska vara en plats där alla kulturer och språk respekteras. På avdelningarna 

finns de olika språken representerade i form av litteratur, välkomnande meddelanden i hallen 

och information översatt till olika språk. På avdelningarna finns det ord uppsatta på olika språk 

tillsammans med tecken och bilder vilket tyder på en medvetenhet bland pedagogerna att lyfta 

interkulturalitet.  

Interkulturellt förhållningsätt framträder också i intervjuerna där samtliga förskollärarna lyfter 

vilket förhållningsätt man har som viktigt, att alla är välkomna oavsett bakgrund. En av 

pedagogerna uttrycker att genom att ha ett synsätt där barn får komma till tals och blir lyssnade 
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på så lägger verksamheten grunden för demokrati. Pedagogerna menar att det är viktigt att det 

finns utrymme för alla språk och att förskolan bidrar till en miljö där vi lär utav varandra samt 

att skratt och glädje bör ha en central del i verksamheten. 

 

Det är väldigt öppet. Vuxna pratar olika språk, barn pratar olika språk. Vi är olika. Hon 

är bra på det och hon är bra på det, vi lär oss av varandra. (Pedagog 1) 
 

 

Pedagog 1 är tvåspråkig och förstår två av språken som talas i sin barngrupp. Pedagogen 

poängterar att bemötandet är viktigt så att barnen känner sig förstådda men samtidigt får 

utveckla det svenska språket. Exempelvis när barnen frågar något på förstaspråket svarar 

pedagogen både på det gemensamma språket och på det svenska språket för att ge barnen 

tillgång till båda språken. Samtliga pedagogerna belyser tecken som en möjlighet som kan 

förstärka ordet och bli en brygga mellan de två språken.  

 

5.1.3 Multimodala uttryck  

Ett förekommande tema är att samtliga avdelningar arbetar med multimodala resurser som 

bilder, sånger, skapande och kroppsspråk. Via sånger och sagoberättande ges utrymme till att 

utrycka sig på flera sätt samtidigt som språket kan förstärkas genom att använda konkreta 

material i sång- och sagolådor, bilder, tecken och kroppsspråk som gester och miner. Något 

som framträder i studien är att pedagogerna tycker det är viktigt att skapa möjligheter till att få 

utrycka sig med kroppen. En pedagog menar att det är viktigt att utmana och överraska med 

olika sätt att utrycka sig för att nå varje barn. Ett exempel på hur pedagogerna använder konkreta 

material och sinnena syns vid ett av observationstillfällena: 

 

Som avslutning på en sångsamling har pedagogen gömt alla djur som de har sjungit om 

under ett tyg och plockar bort ett djur med hjälp av tyget. 

 

Pedagogen tar bort en krokodil och frågar barnen ”Vem är borta?”.  

Ett barn tecknar krokodil och säger krokodil samtidigt.  

 

Pedagogen tar bort spindeln och frågar barnen ”Vem är borta?”.  

Ett barn tecknar spindel, men verkar inte komma på ordet. Då hjälper de andra 

kompisarna till och säger ”Spindel” till barnet som tecknade. Barnet tecknar spindel 

igen.  
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Kroppsspråket lyfts åtskilliga gånger under intervjuerna och Pedagog 1 ger följande exempel 

på hur ett barn upptäcker kroppsspråket som kommunikationsredskap: 

Vi hade en som precis kommit till Sverige, två månader hade han bott här. Han pratade 

arabiska med allt och alla. Han tog för givet att alla skulle förstå. Nu har han gått här i 

1,5 månad. Det började sen med att han såg att det inte… var nåt som inte stämde. För 

de, pedagogerna, svarade med ett annat språk, då kopplade det: ”Jaha, de förstår inte 

mig”. Då började han använda kroppsspråket väldigt tydligt, så som pedagogen gjorde. 

/…/ Förra veckan började han använda sig av det svenska språket. (Pedagog 1)  
 

Pedagogen menar att kroppsspråket är centralt i barnens uttryckssätt och att det speciellt syns i 

leken med andra barn med annat språk. Samtliga intervjuade lärare utrycker hur påhittiga barn 

är i sitt sätt att uttrycka sig och att de är suveräna på att hitta olika vägar för att kommunicera. 

Här är pedagogens uppgift att knyta an till svenskan genom att exempelvis teckna vissa ord för 

att skapa en gemensam nämnare.  

 

De ger inte upp. Det finns inga hinder för dem. Det är ju det de kan och då kör de. De 

är inte så begränsade som en annan. (Pedagog 1) 
 

 

5.2 Möjligheter med TAKK 

I följande stycke är TAKK det centrala ledordet och hur tecken kan skapa olika slags 

möjligheter enligt de intervjuade pedagogernas erfarenhet och uppfattningar.  

 

5.2.1 Ett gemensamt språk 

Alla tre intervjuade lärarna uttrycker TAKK som ett användningsområde för att få ett 

gemensamt språk i barngruppen. Genom att erbjuda tecken som uttrycksform kan det leda till 

mer kommunikation vilket pedagogerna upplever bidrar till en snabbare språkutveckling. 

Pedagog 1 uttrycker att det blir ett gemensamt språk för alla i förskolan och ger exempel:  

Om jag använder mig av TAKK när jag pratar arabiska och gör tecken då blir det ändå 

ett gemensamt språk för min kollega när hon pratar svenska och som kan använda 

TAKK. Så det /…/ bli[r] en gemensam nämnare åt oss alla. (Pedagog 1)  
 

En av pedagogerna uppfattar att barn tar till sig tecken ganska lätt och beskriver att det är 

gruppstärkande att ha ett gemensamt språk i barngruppen. TAKK kan nå barn i olika åldrar och 

med olika språk eller behov i en och samma barngrupp. Respondenterna berättar att de använder 
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TAKK för att skapa ett gemensamt språk men framförallt som en brygga mellan de talade 

språken. Pedagog 3 menar att tecken gör att barn både får se och höra ordet. Pedagogen 

uttrycker att hen ser ”hur barn samlar på sig ord men har svårigheter att uttala orden” (Pedagog 

3). I de fallen använder barnet tecknet för att göra sig förstådd vilket pedagogen bemöter med 

att svara med både tecken och verbalt uttala ordet. På det sättet får barnet uppleva att bli förstådd 

samtidigt som barnet får höra ordet igen. Detta bidrar till en snabbare utveckling av det svenska 

språket anser Pedagog 3.  

 

I leken vänder sig ett barn till en pedagog och ber att hen ska blunda (ej verbalt). 

Pedagogen frågar ”Ska jag blunda?”. Barnet nickar. När pedagogen blundar gömmer 

barnet en legobit som barnet hade i handen vid pedagogens ben och säger ”Titta”. 

Pedagogen hittar legobiten och barnet tar legobiten igen och visar blunda (ej verbalt) 

till pedagogen igen. Pedagogen frågar ”Ska jag blunda?”. ”Ja, blunda” svarar barnet då 

och leken fortsätter och engagerar två andra kompisar i leken. (Observation 4) 

 

Pedagog 1 upplever också att barn lär in språk lättare när de både får se och använda kroppen 

vid lärandet. De intervjuade pedagogerna uppfattar att genom att använda tecken och verbala 

ord samtidigt tränas koncentrationen hos barnen. Pedagogerna upplever att språket blir mer 

närvarande och tydligt dels för att det verbala språket uttalas långsammare, högre och tydligare 

och dels för att ögonkontakt krävs i användandet av tecken.   

 

5.2.2 TAKK och bildstöd 

På samtliga avdelningar förstärker man TAKK genom att använda bildstöd. Pedagogerna 

uttrycker att bilder är en förutsättning för att stimulera språkutvecklingen. Bilder sitter uppsatta 

i olika miljöer som till exempel toaletten, hallen och matplatsen för att förtydliga vad som finns 

i de olika miljöerna, exempelvis bilder på mössa, vantar och andra klädesplagg i hallen för att 

skapa kommunikation och förståelse. Bilderna visar i de flesta fall till exempel en bild på en 

mössa, tecknet för det och det skrivna ordet ”mössa”. 

Det framträder i intervjuerna att den parallella inlärningen att få lära in ordet genom att använda 

olika sinnen är viktigt. Det vill säga att få höra ordet, att få se ordet och att få göra ordet genom 

tal, bild och tecken. På Pedagog 2:s avdelning använder de sig av en nyckelknippa med bilder 

som pedagogerna i arbetslaget har på sig. De använder bildknippan under samtal med barnen 

för att kunna förmedla information exempelvis ”Nu ska vi gå ut” och visar bild på 

förskolegården. Detta underlättar för pedagogerna att kunna fortsätta vara närvarande i barns 
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lek och samtal utan att behöva gå iväg och leta upp material för att kunna kommunicera. 

Arbetslaget använder sig av In Print och samlar bilder i olika mappar på datorn för olika 

situationer som matsituationen, för leken, för konflikter etc. så alla på förskolan kan gå och 

hämta om man vill. In Print är ett bildprogram på datorn där man kan skapa bilder och symboler 

som används för kommunikation.  

 

5.2.3 Glädjen i att uppleva sig förstådd 

Den främsta möjligheten med TAKK anser samtliga intervjuade förskollärare är att det är ett 

redskap som stimulerar till kommunikation. Pedagogerna ser dagligen att barn använder sig av 

kroppsspråk och TAKK i sin kommunikation med andra. Pedagog 2 ger ett exempel på hur ett 

barn i gruppen använder tecken: 

 

Hon kan gå fram till ett barn och hon gör det på ett väldigt vänligt sätt. (Respondenten 

visar på sig själv hur barnet klappar på kompisens axel) ”Stopp” säger hon [till 

kompisen] ”Sitt på stolen. Sitt.” (Pedagog 2) 
 

Under en observation fick jag se hur TAKK kan användas som kommunikationsmedel i leken 

genom följande exempel:  

 

Ett barn leker ”Kims lek” och söker kontakt med en pedagog och engagerar pedagogen 

i sin lek.  

Barn 1 - ”Gissa vad jag gömmer” 

Pedagogen gissar på lego, barnet tecknar häst. Pedagogen gissar på ”Häst” vilket var 

rätt.  

 

Leken fortsätter med att pedagogen ska gissa igen: 

Pedagog – ”En peng?” 

Barn 1 – ”Neeej” 

Pedagog – ”En kram?” 

Barn 1 – ”Neeeeej” 

Pedagog – Jag vet inte… 

 

Ett annat barn (Barn 2) som sitter och leker med lego bredvid pedagogen har iakttagit 

leken och vinkar till pedagogen för uppmärksamhet och hyssjar med fingret och tecknar 

bil till pedagogen. 

 

Pedagogen svarar ”En motorcykel?” till Barn 1.  

Barn 1 – ”Nej…” 

 

Barn 2 tecknar bil igen till pedagogen. 

 

Pedagog svarar ”En bil?” till barn 1.  

Barn 1 – ”Ja!” 
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Pedagogerna ser fördelar med att barn lätt fångar upp tecken och ser att fler börjar använda det 

i sin kommunikation. Pedagogerna ser också att det finns barn som inte använder sig av tecken, 

men de barnen ställer sig inte negativa till att andra använder tecken men det är inte ett 

uttryckssätt för dem. Vissa barn är mer mottagliga än andra till att använda tecken. En av 

pedagogerna menar att tanken med TAKK inte är att tvinga fram ett användande av tecken utan 

för att erbjuda ytterligare ett uttryckssätt för de som behöver det. Pedagogen utvecklar det 

vidare med att hen tror att frustrationen över att inte kunna förmedla sig minskar hos barnen när 

de upptäcker att de kan göra sig förstådda även om de har ett annat verbalt språk. Pedagog 3 är 

också inne på det spåret och tänker att tecken underlättar för kommunikationen:  

 

Men också för att, det kan ju bli en lättnad för vissa att de kan kommunicera även om 

de inte kan prata. En del vill inte prata i början. De är lite blyga, rädda att göra fel och 

sådär försiktiga och kanske har lite tråkigheter och har blivit lite tysta och sådär. 

(Pedagog 3) 
 

 

Pedagog 2 menar att TAKK skapar en glädje bland barnen genom att de exempelvis hittar egna 

favorittecken. Ett exempel är en flicka som precis lärt sig färgerna av en pedagog och har fastnat 

för tecknet ”brun” och använder det tecknet väldigt mycket. Pedagog 3 upplever också en glädje 

att barnen skrattar och är intresserade när de vuxna använder tecken i verksamheten. Under 

observation 4 fick jag se ett exempel på detta: 

 

En pedagog går in i ett rum där två pedagoger sitter tillsammans med några barn och 

bygger lego. Pedagogen som kommer in puttar till en av pedagogerna lätt på ett lekfullt 

sätt vilket startar en skämtsam dialog mellan pedagogerna: 

 

- ”Du är busig”  

- ”Nej, jag är snäll”  

- ”Nej, du är busig”  

 

Ett barn iakttar konversationen och skrattar under hela dialogen.  
 

 

När barn med olika språk leker tillsammans berättar pedagogerna att strategierna som används 

främst är via kroppsspråk genom att peka, minspel samt gester och tecken. Ibland kommer det 

även verbala ord på både barnens förstaspråk och på det svenska språket. Pedagogerna menar 

att barn använder sig av olika uttryckssätt som de har tillgång till och behöver till olika 

situationer för att göra sig förstådda. Under observationstillfällena fick jag ta del av olika 

situationer där barn använder sig av tecken bland annat i kommunikation med olika pedagoger: 
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Två barn sitter vid ett bord med en pedagog och ritar. Ett av barnen blir klar med sin 

teckning och går till ett annat bord där en annan pedagog och två barn sitter och pärlar 

halsband. Hen visar att hen vill pärla genom att ta på pedagogens arm och peka.  

 

Pedagogen svarar: ”Vill du pärla? Då får du städa först.”  

 

Barnet går tillbaka till bordet där hen ritade innan och säger ”städa” samtidigt som hen 

tecknar ordet till pedagogen som sitter där och börjar sedan plocka undan.  

 

 
 

Pedagog 2 anser att de uppmanar barnen att visa vad de vill med tecken när de inte kan säga det 

verbalt. Pedagog 3 är inne på samma linje och utvecklar att de ser barn som väljer att inte tala 

verbalt av olika anledningar men ändå är intresserade av att kommunicera.  

 

Fördelarna är ju att det är lättare att kommunicera, till exempel att de måste gå på 

toaletten. För en del kan ju hålla sig och det kan hända små olyckor bara för att de inte 

vågar att säga att de ska gå på toaletten. Men om jag tecknar och säger ”Ska du gå på 

toaletten?”. Då kan de ju nicka eller så tecknar de och då är det lättare att hjälpa dem 

och sådär. Det underlättar, att förstå varandra. (Pedagog 3) 
 

 

Under observationerna framgår det situationer där pedagoger använder tecken tillsammans med 

vårdnadshavare. Pedagogerna i studien tycker att relationen med vårdnadshavarna är viktig, 

dock kan det vara svårt att förstå varandra när man inte delar ett gemensamt språk. Det finns 

möjlighet att använda tolk men detta sker i de flesta fall endast vid något tillfälle under 

inskolning men sedan är det upp till pedagogerna och vårdnadshavarna att hitta ett sätt att 

kommunicera. Enligt respondenterna blir det mycket kroppsspråk, via paddan och i vissa fall 

tecken i dialogen med vårdnadshavarna när det inte finns ett verbalt gemensamt språk. Två av 

pedagogerna upplever att vårdnadshavarna är väldigt tacksamma när tecken och kroppsspråk 

används av lärarna. Då slappnar föräldrarna av och känner att de också kan använda sig av det 

uttryckssättet för att göra sig förstådda.  

 

En förälder lämnar sitt barn på förskolan och en pedagog går ut i hallen och hälsar på 

barnet och föräldern med ”God morgon!”. Barnet hälsar tillbaka. Pedagog och förälder 

börjar samtala på engelska (inte ett förstaspråk för varken pedagogen eller föräldern) i 

hallen, föräldern återberättar en historia barnet har skojat om hemma, om en lek barnet 

och pedagogen har gjort. Föräldern visar med kroppsspråk och tecken samtidigt som 

hen berättar på engelska. Pedagog och föräldern skrattar. Under tiden har barnet klätt 

av sig ytterkläderna och är nu redo att gå in på avdelningen. Föräldern vinkar hejdå till 

barnet och pedagogen. (Observation 4) 
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5.2.4 TAKK som språk mellan förskollärarna 

TAKK är även användbart mellan kollegor anser en av pedagogerna och förklarar att 

förskolemiljön blir lugnare när pedagogerna inte behöver skrika information till varandra. 

Kollegor kan vara på var sin sida av ett rum och informera varandra om saker utan att störa 

verksamheten. När man är tillsammans med barnen talar pedagogerna orden samtidigt som de 

tecknar till varandra men ibland tecknar de utan ord också för att slippa avbryta varandra. Ett 

exempel är om en pedagog håller i en sångsamling och kollegan behöver gå på toaletten, då kan 

kollegan ge den informationen genom att teckna ”toaletten” utan att störa samlingen. 

Pedagogen betonar också tillfällen som möten och föreläsningar där de kan teckna till varandra 

trots avstånd om det är något intressant man vill uppmärksamma.  

 

5.2.5 TAKK kan underlätta kommunikation utanför förskolan 

Pedagog 3 anser att TAKK inte bara bidrar till kommunikation i förskolan utan har också andra 

möjligheter ute i samhället där man kan möta människor som använder sig av tecken. Genom 

TAKK har man en ingång till ytterligare ett språk och det bör ses som en tillgång för att kunna 

kommunicera med andra människor.  

 

Vi skulle vilja att fler kunde gå den här utbildningen. Och jag skulle vilja gå en gång 

till, för jag har glömt en del. Min kollega tror jag också vill gå. Vi vill lära oss mer. Det 

är ett bra sätt att lära sig och det gynnar alla barn, faktiskt, alla barn. Inte bara de som 

har svårt med språket eller har andra svårigheter, utan alla. För då kan man 

kommunicera med så många mer, det är som ett… som att lära sig ett nytt språk. Och 

det gillar vi ju, många språk, många språk ska vi ha. (Pedagog 3) 
 

 

 

5.3 Svårigheter med TAKK 

De hinder som uppkommer vid användandet av TAKK har framträtt som tre olika teman som 

samtliga förskollärare har lyft fram under intervjuerna. Begränsning av teckenförrådet och att 

TAKK inte är ett prioriterat område är två av dem. Det tredje temat handlar om vårdnadshavares 

missuppfattningar av TAKK som förskollärarna beskriver som ett hinder i början men som 

sedan i de allra flesta fall utvecklar sig till en möjlighet.   
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5.3.1 Torftigt teckenförråd 

Det framkommer att två av förskollärarna har läst grundkursen i TAKK medan den tredje har 

fått lära sig av en kollega som har läst utbildningen. Det framgår tydligt i studien att samtliga 

respondenter önskar sig utbildning i TAKK både som grundkurs och vidareutveckling för sig 

själva och för sina kollegor. Skälet som uppenbaras är att pedagogerna saknar ett utvidgat 

teckenordförråd. Förskollärarna har kunskap om tecken som används i vissa situationsbundna 

aktiviteter exempelvis kläder inför på- och avklädning i hallen, frukter till fruktstunden, mat 

och dryck vid matsituationer. Däremot visar det sig i intervjuerna att när det kommer till mer 

oplanerade situationer som uppstår till exempel i samtal och leksituationer så känner två av 

pedagogerna sig begränsade i sitt teckenförråd. Pedagog 2 har ett mer utvecklat teckenförråd 

men vill lära sig mer för att kunna kommunicera i fler sammanhang. 

 

[…] när vi använder det mest, det är ju sånger, maten, toa, påklädning, samlingen, 

fruktstund, färger, sagor, det vi kan och det är ju där vi får va. Och ju mer vi lär oss, jag 

hoppas ju att man ska både komma ihåg och lära sig mer. Men komma ihåg det, det är 

också en bit. (Pedagog 2) 
 

Förskollärarna uttrycker att en begränsning av teckenförrådet kan leda till att tecken utförs på 

fel sätt och det kan bli missförstånd. Det kan också leda till frustration hos pedagogerna vilket 

kan resultera i ett avstannande i teckenanvändandet.  

 

Svårigheten är att man känner sig så begränsad när man inte kan tecken för allting. […] 

I och med att det brister i min kompetens när jag inte kan då stannar jag ju.. då gör jag 

inte det. Där känner jag en svårighet, det hade varit bra att kunna ha några mer ord att 

använda. (Pedagog 1) 
 

Respondenterna uttrycker att de önskar utbildning för kollegorna i TAKK då det finns flera 

fördelar med detta. Samtliga intervjuade menar att det är lätt att glömma tecken när användandet 

av tecken inte hålls igång och om det finns fler som kan TAKK blir det lättare att finnas som 

stöd till varandra och hjälpa till när teckenförråd saknas eller för att rätta varandra. Men även 

att barnen får fler vuxna att vända sig till när de vill kommunicera på förskolan.  

 

Intervjuare: Underlättar det att ha en kollega som också kan tecken? 

Pedagog 3: Ja, det gör det verkligen. Det är lättare för mig och jag tror även för henne 

för då kan vi hjälpas åt. För hade jag varit själv som jag var på mitt förra jobb, då liksom 

låg ju allting på mig. Och när det här barnet kunde sen, då förstod inte de andra och 

utan de bara ”Ah, var är […]?”. Så det är bra om alla kan, så målet tycker jag är […] 

att alla kan lite grann, i alla fall vissa tecken till exempel ”toalett”, ”hej”, ”ska gå ut”… 

riktigt basic.  



34 
 

 

När det egna teckenförrådet inte finns använder respondenterna bildstöd, paddor, dataprogram 

och varandras kompetenser som hjälpmedel. Intervjupersonerna lyfter olika program som In 

Print, appar och teckenlexikon som de kan använda sig av när de behöver kommunicera via 

TAKK eller bilder. När det finns kollegor som har kunskap om TAKK så kan man stötta 

varandra i hur man utför tecken och rätta varandra vid eventuella felaktiga tecken. En av 

pedagogerna uttrycker att de stöttar varandra mycket i sitt arbetslag och att de har ett öppet 

klimat där de kan fråga varandra hur man gör vissa tecken. Det framgår från intervjuerna att 

om TAKK ska fungera effektivt som arbetsmetod krävs det att alla i verksamheten arbetar aktivt 

med TAKK och stödjer varandra i användandet. Pedagog 2 menar att utan repetition av TAKK 

är det lätt att glömma bort tecken och arbetslaget har efter reflektion lagt upp en plan för hur de 

kan hålla liv i teckenanvändandet.  

 

[…] Nej men hur ska vi bli bättre för det räcker ju inte att en bara gör det. Utan alla 

måste... så då har vi sagt nu till varje planering ska vi plocka ut två eller tre tecken som 

alla lär sig på planeringen. (Pedagog 2) 

 

5.3.2 Andra områden prioriteras mer  

Under läsåret 2016 har alla förskolor i kommunen varit med i Matematiklyftet som är en 

kompetensutvecklingsinsats från Skolverket (Skolverket, 2016b). Detta har varit ett prioriterat 

område att arbeta med under 1,5 år och från intervjuerna framgår det att Matematiklyftet har 

tagit mycket tid från övriga delar som förskolepersonalen vill arbeta med i sin egen verksamhet. 

Förskollärarna upplever att Matematiklyftet tillsammans med andra delar som att det till 

exempelvis har introducerats ett nytt datasystem (V-klass) och att personalens lönesystem bytts 

ut med flera komplikationer har tagit tid från pedagogernas planeringstimmar. Från samtliga 

intervjuer utrycks en viss frustration över att inte ha tid till att arbeta med språkutveckling på 

den nivå pedagogerna vill arbeta på.  

 

Asså tiden räcker ju inte. Jag tänker ju bara nu, vi har gjort mattelyftet och alla de här 

bitarna, allt ska göras, vårt nya schematid och allt det här som vi ska lägga in och jamen 

det ska man göra på den övriga tiden. Men hur sträcker sig den? /…/ Så det naggar ju 

hela tiden på den tiden vi har till barnen och att förbereda oss för barnen. (Pedagog 2) 
 

Utifrån intervjuerna tolkar jag att pedagogerna önskar ett större intresse från förskolans ledning 

över arbetet med TAKK, att det ska finnas en förståelse över att det krävs mycket jobb med att 

arbeta med metoden. En av pedagogerna uttrycker att det är tråkigt att arbetet med TAKK inte 
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uppmärksammas och uppskattas mer samt efterlyser mer respons från cheferna. En annan av 

pedagogerna efterlyser också mer intresse av cheferna genom följande citat:  

 

De litar väl på att man gör sitt jobb. Och nu tyvärr matte. Det har varit mycket fokus på 

matte nu, man har liksom lagt allt... [på det]. (Pedagog 1) 
 

 

Förskollärarna uttrycker att utbildning och lättillgängligt material krävs för att underlätta 

pedagogernas arbete både i användandet av TAKK och tidsmässigt. Pedagogerna uttrycker att 

det tar mycket tid att på egen hand söka efter tecken och bilder och efterlyser till exempel ett 

gemensamt datortek för förskolepersonal som arbetar med TAKK och bildstöd. Det skulle bidra 

till att underlätta pedagogernas arbete genom att pedagogerna smidigt kan ta fram tecken och 

bilder för att utveckla och stimulera språkutvecklingen.  

 

[…] vi har efterlyst In Print till exempel. Vi vill gärna köpa in det till oss, så vi kan 

använda oss mer både till föräldrar och till barn för vi har ju svårt att nå alla föräldrar 

också. Att man använder sig mer av bilder och tecken då. Men det var ju en 

kostnadsfråga. (Pedagog 1) 

 

5.3.3 Skeptiska vårdnadshavare 

Ett tydligt återkommande tema från intervjuerna är att många vårdnadshavare ställer sig 

skeptiska till att förskolorna använder sig av TAKK till en början. I intervjuerna lyfts 

kulturskillnader som anledning till varför vårdnadshavare kan ställa sig frågande till 

teckenanvändandet då tecken förknippas med barn som har någon form av 

funktionsnedsättning.  

 

[…] det har ju varit lite grann det här ”Tänk om de aldrig börjar prata” ”Tänk om någon 

tror att de är handikappade”. Den typen av tankar har kommit. (Pedagog 2) 
 

Betydelsen av att ha en bra dialog med hemmet framgår tydligt i intervjuerna. Alla förskollärare 

var väldigt tydliga med att de förklarade tidigt vid inskolningarna varför och hur verksamheten 

arbetar med TAKK. Från intervjuerna framgår det att pedagogerna har lyft fördelarna med 

TAKK som ett gemensamt språk för alla i verksamheten, att barnen ska kunna kommunicera 

med andra barn och pedagoger som har ett annat språk samt att TAKK är ett redskap till att 

utveckla det svenska språket snabbare. Genom förklarning av arbetssättet har alla 

vårdnadshavare fått en förståelse av arbetssättet och ställt frågor om TAKK till 

förskolepersonalen.  
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De [föräldrarna] förstod och de var glada. För dom.. för dom tyckte det var en bra metod 

till dem med, liksom när de inte kunde göra sig förstådda. Att de använder 

kroppsspråket. Det blev lite avslappnande på nåt vis. ”Åh vad skönt liksom vad bra då 

kan jag också använda mig av kroppsspråket”. Det blev inte nån missuppfattning med 

det här med tecken. (Pedagog 1) 
 

 

Genom att förskolepersonalen och vårdnadshavarna har en dialog om TAKK återkopplar flera 

vårdnadshavarna om att barnen använder TAKK hemma också. Pedagog 3 har stött på ett fall 

där en förälder inte ville att deras barn skulle teckna och då respekterades det. I de andra fallen 

vill vårdnadshavarna både lära sig mer om TAKK och berätta om vad deras barn gör. Utifrån 

förskollärarnas berättelser tolkar jag att från att vårdnadshavarna varit skeptiska så har detta 

utvecklats till en nyfikenhet och förståelse av TAKK som metod.  

 

Många berättar ju att de gör tecken hemma. Vad menar de nu liksom? Och de skrattar 

åt varandra och försökt o visa oss. Vi har ju en flicka nu, som säger till sina föräldrar 

”Sitt i soffan för nu ska jag dansa för er”. Mycket roliga grejer så. Och hon hade inte 

heller något språk att tala om och det kom jättemycket nu. (Pedagog 2) 

 

5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar på att förskollärarna uttrycker att närvarande och medvetna pedagoger med ett 

interkulturellt förhållningsätt tillsammans med en förskolemiljö som främjar multimodala 

uttryck är en förutsättning i användande av TAKK. Bildstöd uttrycks också som en viktig 

förutsättning för att arbeta med TAKK. Möjligheter som pedagogerna framhäver är att TAKK 

bidrar till ett gemensamt språk för alla på förskolan och stimulerar kommunikation. Den främsta 

möjligheten som framträder är att TAKK är ett redskap för barn, pedagoger och vårdnadshavare 

att göra sig förstådd med. De svårigheter som framträder är att pedagogerna saknar utbildning 

samt att de upplever att deras arbete med TAKK inte prioriteras. Pedagogerna belyser 

föräldrarnas inställning som en svårighet i början men som sedan i de flesta fall visar sig att bli 

en möjlighet. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på positiva förskollärare som ser TAKK som ett redskap 

till ett gemensamt språk och för kommunikation men som samtidigt önskar bättre 

förutsättningar för det arbete de vill kunna genomföra. Samtliga förskollärare är eniga i att de 

vill fortsätta med TAKK i sin verksamhet.  
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6. Diskussion 

Diskussionen består av två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. I första delen 

diskuteras den valda metodens styrkor och svagheter medan den andra delen belyser studiens 

resultat i förhållande till den tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt som tidigare har 

presenteras. Diskussionsavsnittet avslutas med ett slutord och tankar kring vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes på tre olika förskolor i kommunen jag arbetar. Jag valde tre avdelningar 

som tar emot nyanlända barn då jag ville studera hur TAKK fungerar i en verksamhet med flera 

olika språk och där svenska språket inte är majoritetsspråk. Ett problem som uppstod med att 

inrikta sig på avdelningar med nyanlända var att urvalet blev rätt så begränsat. På kommunens 

hemsida står det inte beskrivet vilka förskolor som tar emot nyanlända och när jag vände mig 

till utbildningsansvariga för kommunens förskolor fick jag inget svar. Därför förlitade jag mig 

på kontakter som specialpedagogen på förskoleområdet jag arbetar på hade, vilket resulterade 

i tre avdelningar som uppfyllde studiens kriterier. Detta kunde ha blivit problematiskt för mig 

om förskollärarna inte ville ställa upp i studien eller om det insamlade materialet var 

otillräckligt. Om detta hade inträffat hade jag antagligen behövt gå utanför kommungränsen för 

att få tillgång till flera avdelningar med nyanlända barn.  

I val av metod användes triangulering där jag kombinerade observation med intervju. Enligt 

Denscombe (2016) är fördelen med metodkombination att man får en bättre förståelse för det 

som undersöks. Genom observationerna fick jag se hur barn kommunicerar med TAKK och 

fick en bättre förståelse för vad förskollärarna berättade under intervjuerna. Genom intervjuerna 

fick jag ta del av förskollärarnas erfarenheter av TAKK och upplevelser av olika händelser som 

exempelvis föräldrakontakt vid inskolningar. Under studiens gång insåg jag värdet av 

observationerna och det hade varit intressant att observera avdelningarna under en längre tid. 

Jag tror att genom att följa avdelningarna under en termin eller två hade jag fått en större insyn 

i hur TAKK-användandet utvecklades från att barnen kom i kontakt med TAKK och deras 

fortsatta kommunikation med TAKK.  Jag upplever att triangulering var den bästa metoden för 

denna studie där observation kombinerades med intervjuer. Studiens resultat hade inte varit lika 

utförlig om någon av datainsamlingsmetoderna hade tagits bort.  
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Under observationerna har jag varit med som en deltagande observatör (Denscombe, 2016) där 

jag medvetet hållit mig i bakgrunden för att kunna iaktta med full koncentration på de olika 

händelserna som sker i verksamheten. I vissa situationer fick jag ta en mer deltagande roll då 

några barn sökte kontakt exempelvis vid påklädning, vid lek eller för att vara sociala och ställa 

frågor till mig. Det är en svår balansgång då jag valt att genomföra observation inom en kort 

tidsram på en timme per avdelning vilket innebär att jag inte kan lägga fokus på interaktion 

med barnen då jag skulle gå miste om flera TAKK-situationer. Samtidigt ville jag inte ha en 

stel distans mot de barn som sökte kontakt. 

Inför intervjuerna valde jag, efter samråd med min handledare, att skicka ut studiens 

intervjuguide till förskollärarna i förhand. Jag var tydlig i mailutskicket att jag inte var ute efter 

så kallade rätta svar utan att syftet var att ta reda på deras erfarenheter och upplevelser av 

TAKK.  Jag tror detta gav mig mer utförliga svar av respondenterna vid intervjutillfällena då 

de fick tid att fundera och reflektera över frågorna.  

Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervju som Bryman (2002) menar ger 

utrymme för intervjuaren att fånga upp andra tankar respondenten vill delge än när man håller 

sig till bestämda frågor. Det ställer dock stora krav på intervjuaren menar Alvehus (2013) och 

Denscombe (2016) då intervjuaren måste vara uppmärksam och aktiv som lyssnare. Vid första 

tillfället blev intervjun störd i slutet på grund av att en kollega till respondenten kom in och 

hämtade ytterkläder i rummet. Vid transkriberingen upptäcktes att jag som intervjuare tappade 

tråden efter detta moment och följde inte upp vissa saker som var tänkt. De andra två 

intervjuerna skedde utan störande moment. I efterhand upplevde jag att intervjuguiden 

fungerade bra men jag kunde utfört fler provintervjuer för att träna mig själv i rollen som 

intervjuare. Utifrån transkriberingen av intervjuerna upplevde jag att i vissa situationer kunde 

jag ha fångat upp vissa trådar bättre samt styra samtalen på ett tydligare sätt. Detta då 

respondenterna även kom in på andra områden som rör verksamheten, men som inte var 

relevant för min studie.  

Vid intervjuerna använde jag mig av ljudupptagning. Alvehus (2013) nämner för- och nackdelar 

med ljudupptagningar, där nackdelarna är att det är tidskrävande samt risken att det kan ske 

något misstag i inspelningen så intervjun inte spelas in. Fördelarna är att intervjuaren kan 

fokusera på samtalet med respondenten när intervjun äger rum och kan följa upp samtalet 

lättare. För att försäkra mig om att jag fick en ljudupptagning av intervjuerna använde jag mig 

av två olika apparater i form av diktafon och mobiltelefon. Trots att det har varit tidskrävande 
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och även ansträngande att transkribera intervjuerna anser jag att det har varit den bästa metoden 

att använda sig av i denna studie. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt har jag valt att diskutera mitt resultat utifrån mina forskningsfrågor som 

huvudrubriker.  

 

6.2.1 Erfarenheter och uppfattningar av TAKK  

Från studiens intervjuer framträder det att pedagogerna anser att det är väldigt viktigt att vara 

närvarande och vilket förhållningssätt man har. Förskolan ska vara en lärandemiljö där 

pedagoger arbetar med språkutveckling på ett tydligt sätt enligt respondenterna. Tonér (2016) 

och Heister Trygg (2010, 2012) menar att medvetna pedagoger och en god lärande miljö är en 

förutsättning för att TAKK ska fungera som redskap på ett stimulerande sätt. 

Under observationerna framträder det att alla pedagoger håller sig närvarande och aktiva i barns 

lek och kommunikation samt bjuder in barn att delta. En pedagog menade att genom att vara 

närvarande kan man stödja barn i deras kommunikativa förmåga och ge dem ytterligare redskap 

för att utveckla sitt språk. Det framträder under observationerna att pedagogerna vill förstå vad 

barnen vill kommunicera och uppmuntrar till att använda sig av olika verktyg som TAKK, 

kroppsspråk, minspel och verbalt språk i kommunikationen med barnen. Ladberg (2003) menar 

att förstaspråket har en viktig betydelse i utveckling av ett nytt språk och det är viktigt att barnen 

känner att de blir sedda och hörda vilket språk de än använder sig av. Därmed har den sociala 

omgivningen en stor betydelse för barns språkutveckling då barn iakttar, imiterar och tar efter 

andra.  

Vid observationerna ser jag en naturlig språkanvändning av flera olika språk både verbalt och 

icke-verbalt. Jag upplever att samtliga avdelningar har ett interkulturellt förhållningsätt där 

olika kulturer och språk möts med respekt och det märks att pedagogerna har arbetat på ett 

medvetet sätt bland annat genom att olika språk finns representerade i verksamheten. Runt 

omkring på avdelningarna finns det ord uppsatta på olika språk tillsammans med tecken och 

bilder och jag uppfattar även från intervjuerna att pedagogerna har ett förhållningssätt där alla 

språk ses som en tillgång utifrån att de talar varmt om olika kulturer och språk.  
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6.2.2 Möjligheter med TAKK 

Det som framgår tydligt både från intervjuerna och observationstillfällena är att TAKK är ett 

redskap för kommunikation. Utifrån intervjuerna lyfts kommunikation och lek som ett viktigt 

redskap in i språket. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande främst genom ett socialt 

samspel och Vygotskij (1934/1999) anser att det är viktigt för människan att vara i en social 

miljö där man får ta del av andras idéer, kunskaper och värderingar. Kommunikation är ett 

betydelsefullt redskap för människan och enligt Tonér (2016) ger TAKK en tidigare ingång till 

kommunikation och språk.  

Tonér (2016) menar att barn har lättare att behärska den grovmotorik TAKK kräver än den 

finmotorik talet kräver och när barn har fler sätt att förmedla sig på minskar frustrationen över 

att inte bli förstådd. Pedagogerna i denna studie känner att TAKK ger barn möjlighet att göra 

sig förstådda vilket minskar frustration som kunde leda till konflikter eller att barnen väljer att 

inte delta i sampel med andra. Här framstår TAKK som ett bra redskap som kan möjliggöra 

kommunikation och samspel med andra barn.  

Enligt Sandvik och Spurkland (2015) kommer flera av de flerspråkiga barnen in i en icke-verbal 

period där de endast använder sig av sitt förstaspråk. Jag tänker att i förskolans verksamhet där 

barns förstaspråk inte är ett majoritetsspråk kan risken bli att barn slutar att kommunicera om 

ingen förstår hens förstaspråk. Om ett barn väljer bort att kommunicera verbalt måste det finnas 

andra alternativ för barnet som befinner sig i den icke-verbala perioden. Acredolo och Goodwyn 

(1988) belyser teckens betydelse för barn som inte kan uttrycka sig verbalt genom att dessa 

barn får ytterligare ett redskap att kommunicera på och därmed utvecklar sitt språk. I 

intervjuerna berättar pedagogerna om barn som av olika anledningar är verbalt tysta där tecken 

är ett redskap att förmedla sig på exempelvis om barnet behöver gå på toaletten. Här finns det 

stora möjligheter att arbeta med TAKK.  

Pedagogerna upplever att barn lär in språk lättare när de får tillgång till språk på flera olika sätt. 

Jag ser under observationstillfällen att pedagogerna arbetar mycket med multimodala resurser 

tillsammans med TAKK genom att sjunga, skapande, minspel och konkreta material som bilder 

och sagomaterial. Heister Trygg (2010) lyfter TAKK som ett multimodalt verktyg då 

teckenanvändning använder sig av flera uttrycksmedel som motoriska, visuella samt auditiva 

resurser. I observationerna ser jag flera exempel på hur barn blandar multimodala resurser i sin 

kommunikation med andra exempelvis genom att peka, teckna, med minspel och kroppsspråk. 

Studien av Skaremyr (2014) visar att flerspråkiga barn använder sig mycket av kroppsspråket 
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när de söker kontakt med andra människor. Om pedagoger då kan ge barnen tecken för olika 

ord så kan de flerspråkiga barnen bli mindre begränsade i sin kommunikation med andra. 

TAKK kan fungera som ett stöd för de barn som inte kan uttrycka sig med ord och ger en 

möjlighet att utveckla språket snabbare genom att erbjuda flera sätt att kommunicera.  

Barn som använder sig av tecken har enligt Ellneby (2007) en snabbare språkutveckling vilket 

kan bero på att det är lättare för barn att uppfatta och bearbeta med synen än vad det är genom 

hörseln. Från intervjuerna framgår det att pedagogerna upplever att språket blir mer närvarande 

och tydligt för barnen genom att använda visuella tecken och verbalt språk tillsammans. Alla 

tre pedagoger uttrycker att TAKK blir ett gemensamt språk i barngruppen.  

 

6.2.3 Svårigheter med TAKK 

I studien framträder den största utmaningen för pedagogerna att de har ett bristfälligt 

teckenförråd och att många av deras kollegor saknar TAKK-utbildning. Denna svårighet kan 

grunda sig i ett ytterligare hinder som framkom under intervjuerna då pedagogerna upplevde 

att TAKK inte var prioriterat på förskoleområdena. Pedagogerna känner att deras egen 

planering har använts till Matematiklyftet, V-klass och lönesystem istället för att användas till 

planering av arbete med TAKK och språkutveckling. Ladberg (2003) menar att det 

övergripande ansvaret att se till att personal har rätt förutsättningar att arbeta med 

språkutveckling är förskolans ledning. Detta innebär bland annat menar Heister Trygg (2012) 

och Tonér (2016) att all personal får utbildning i TAKK och andra kommunikativa medel för 

att kunna arbeta på ett tillfredställande sätt. Ett problem som uppkommer med ett bristande 

teckenförråd menar de intervjuade pedagogerna är att det finns risk att de slutar använda tecken 

på grund av osäkerhet eller av frustration att inte kunna kommunicera i alla lägen. Heister Trygg 

(2010) lyfter precis detta problem med att om pedagoger saknar ett brett teckenordförråd finns 

det en risk att pedagogerna känner sig osäkra och frustrerade över otillräckliga kunskaper och 

då väljer bort att använda tecken vid vissa tillfällen. Ett stort önskemål som framträder i 

intervjuerna är att pedagogerna önskar mer utbildning och repetitioner samt tekniska 

hjälpmedel i form av olika dataprogram som skulle underlätta pedagogernas arbete.  

Tonér (2016) betonar hur viktigt samarbetet mellan förskola och vårdnadshavarna är. För att 

TAKK ska fungera är det viktigt att förskolan skapar en öppen och tillåtande miljö där 

pedagogerna och vårdnadshavarna får en god dialog. Från intervjuerna framträder det att flera 

av vårdnadshavarna ställde sig skeptiska till teckenanvändningen till en början och samtliga 
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pedagoger framhöll betydelsen av att ha en bra dialog med hemmet samt att förklara tidigt vad 

TAKK står för och varför förskolan använder TAKK. Ellneby (2007) tar också upp i sin studie 

hur pedagoger informerat vårdnadshavare tidigt om TAKK och visat hur de har arbetat i 

verksamheten vilket har fått vårdnadshavarna att gå från att vara skeptiska till att bli mer 

positiva över pedagogernas arbete med TAKK. Det är viktigt att förklara varför man arbetar på 

ett visst sätt så vårdnadshavarna får en förståelse för arbetssättet och vad det kan bidra med i 

barns språkutveckling. Från observationerna fick jag se exempel på interaktion mellan pedagog, 

vårdnadshavare och barn där tecken var en del av kommunikationen. Jag upplevde händelserna 

som ett naturligt uttryckssätt för att öka möjligheten till att bli förstådd och det uppfattar jag 

som ett tecken på att pedagogerna har arbetat för att förskolan ska vara en öppen mötesplats för 

alla.  

 

6.3 Slutord 

När barn upplever svårigheter med att uttrycka sig verbalt så är det viktigt med pedagoger som 

har kunskaper i att erbjuda olika kommunikativa medel samt förmågan att kunna stötta barn till 

ett verbalt språk. Enligt Skaremyr (2014) använder sig flerspråkiga barn främst av 

kroppsspråket när de söker kontakt och delaktighet med andra människor. Med ett konkret 

material som TAKK går det att utveckla samspel och kommunikation då TAKK både kan 

ersätta och ge tillgång till mer ord än vad kroppsspråket kan erbjuda. Förskolan ska lägga 

grunden för de demokratiska värderingar det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2016a). 

Från studiens resultat framträder exempel på att TAKK kan främja demokrati då det blir ett 

redskap där alla kan få sin röst hörd. Förskolan blir en viktig representant och första kontakt 

med det svenska samhället som främjar integration för barnen och barnens vårdnadshavare. 

Min förhoppning med studien är att uppmärksamma TAKK som ett redskap till att stötta och 

stimulera samspel, kommunikation och språkutveckling i en verksamhet med flerspråkiga barn. 

Utifrån intervjuerna och observationerna har jag fått uppfattningen att TAKK är ett redskap för 

kommunikation och en ingång till de verbala språken. Jag tänker att TAKK finns där som ett 

stödjande alternativ när det verbala språket inte räcker till och med medvetna pedagoger som 

får rätt förutsättningar med stöd och utbildningar från ledningsnivå så har TAKK stora 

möjligheter för barns kommunikation och språkutveckling.   
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6.4 Vidare forskning  

Under observationerna fick jag uppleva olika situationer där tecken stimulerade till samspel och 

kommunikation mellan barn och vuxna och där en glädje i att bli förstådd visade sig tydligt. 

För att få en djupare förståelse för hur TAKK kan bidra till kommunikation och språkutveckling 

skulle det vara intressant att genomföra fler observationer under en längre tid för att tydligare 

se utvecklingen med TAKK i en flerspråkig verksamhet. Ett annat intressant forskningsområde 

skulle vara att få följa teckenanvändande barn när de lämnar förskolan och går upp till 

förskoleklass. Hur fångar skolans verksamhet upp barn som använder sig av TAKK i sin 

kommunikation och språkutveckling? 

Området med TAKK och flerspråkiga barn är inte vidare studerat, utan det är främst pedagogers 

erfarenheter utifrån olika studier som är dokumenterat. Det är ett spännande område som jag 

vill uppmärksamma med denna studie och som förhoppningsvis kan leda till att området blir 

mer studerat.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Mitt namn är Maria Elofsson och jag arbetar som förskollärare. Under två års tid läser jag till 

en magister i pedagogik och är nu inne på min tredje termin. Detta innebär att jag ska skriva 

en uppsats om ett ämne som intresserar mig.  

 

Min uppsats kommer handla om hur pedagoger använder sig av metoden TAKK (Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i en flerspråkig verksamhet. Därför hör jag av 

mig till Er då jag är intresserad av att höra Era erfarenheter och uppfattningar om TAKK i en 

flerspråkig verksamhet. Jag vill genomföra intervju med en till två pedagoger (beroende på 

vad vi kommer överens om) samt genomföra en observation på Er avdelning vid ett tillfälle.  

Här följer lite information angående genomförandet av intervju och observation; 

Vid observationen kommer jag delta under cirka en timma där jag observerar verksamheten 

som helhet för att få en bättre förståelse för vad Ni berättar i den senarelagda intervjun. Jag 

kommer använda mig av block och penna vid detta tillfälle. Allt och alla som observeras 

kommer behandlas anonymt och mina anteckningar kommer endast användas till min studie. 

När studien är avslutad kommer anteckningarna förstöras.  

Då jag observerar verksamheten inkluderar detta även de barn som är på förskolan under 

detta tillfälle. Jag bifogar ett brev till vårdnadshavarna för tillåtelse att jag får genomföra 

observation där vårdnadshavarna har rätt att säga nej. Jag önskar att Ni delar ut detta brev till 

de berörda vårdnadshavarna innan observationstillfället. Tack på förhand! Om 

vårdnadshavarna redan har fyllt i ett liknande dokument angående godkännande vid 

observation på förskolan, räcker det med det dokumentet i samråd med Er.  

Under intervjun kommer jag använda mig av block, penna och en diktafon som spelar in 

samtalet. Jag vill be Dig som pedagog som Ditt samtycke att bli intervjuad. All data kommer 

att behandlas konfidentiellt och följa vetenskaplig etik. Detta innebär att allt deltagande är 

anonymt och man kan avbryta sin medverkan när som helst under studien.   

 

Om det uppkommer frågor eller problem inför observation samt intervjutillfället, önskar jag 

att ni kontaktar mig snarast möjligt! Annars ses vi vid vårt bokade tillfälle! 

 

Tack för Er medverkan och hjälp! 

Med vänlig hälsning, Maria Elofsson  

Mailadress och telefonnummer



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Info före intervju: 

- Full sekretess råder.  

- Du har rätt att när som helst avbryta intervjun.  

- Samtalet kommer att spelas in. Materialet kommer endast användas till studien och 

efter studien är avslutad kommer materialet förstöras.  

- Studien behöver Dina erfarenheter och uppfattningar. Det finns inga ”rätta” svar.  

- Nedan följer några av frågorna som jag kommer utgå ifrån. Under samtalet kommer 

även spontana frågor uppkomma.  

 

Intervjufrågor: 

- Berätta om er själva och er verksamhet?  

 

- Hur arbetar ni med språkutveckling i er barngrupp? Hur tar ni till vara på barns initiativ 

att kommunicera? 

 

- Varför introducerade ni TAKK i er verksamhet? Varför behöver ni TAKK? 

 

- Hur arbetar ni med TAKK? I vilka situationer använder ni TAKK? 

 

- Vad är ditt egna och ditt arbetslags erfarenheter av TAKK?  

 

- Vad ser ni för fördelar och svårigheter med TAKK?  

 

- På vilket sätt använder barnen TAKK? Uppmuntrar ni barnen att använda TAKK? Hur 

märks det i er verksamhet?  

 

- Vet föräldrarna om att ni använder TAKK – deras inställning? 

 

- Dokumenterar och reflekterar ni över ert arbete med TAKK? Om ja, på vilket sätt? 

 

- Vill ni arbeta vidare med TAKK? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

- Vad behöver ni för stöd i ert fortsatta arbete? Vad efterlyser ni i ert pedagogiska 

arbete? 

 

- Något du vill lägga till? 



 
 

Bilaga 3 

161108 

 

Hej,  

Jag heter Maria Elofsson och jag arbetar som förskollärare och studerar vid 

Jönköping University.  

Under ett tillfälle i november eller december månad kommer jag besöka Ert 

barns förskola för att observera hur pedagogerna arbetar med språk.  

Jag kommer observera verksamheten vid ett tillfälle och behöver därmed Er 

tillåtelse att Ert barn får ingå i min studie. Om Ni inte vill att Ert barn ska vara 

med i observationen ber jag Er att fylla i detta papper och ge till Ert barns 

pedagog på förskolan.  

Alla som deltar i observationen är helt anonyma! (Inga bilder eller namn kommer 

användas).  

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning, Maria Elofsson 

 

 

 Jag vill inte att mitt barn ingår i studien.  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift: ______________________________________ 

  



 
 

Bilaga 4 

Observation 

Situationsbeskrivning Datum och kommentarer 
Vilka deltar? 

I vilken situation är observationen gjord? 
 

Observation - lärarna Kommentarer (citat, beskrivningar, exempel) 

På vilket sätt använder lärarna TAKK? 

Tex: 

- Förklara något 

- Berätta om något 

- Be om något 

- Få någon att följa en uppmaning 

- Uttrycka åsikt 

 

 

På vilket sätt använder lärarna TAKK ? 

Tex: 

- Uttrycka känslor 

- Etablera social kontakt 

 

 

I vilka situationer använder lärarna TAKK vid 

observationstillfället? 

Tex: 

- I samlingen 

- I hallsituationer 

- Vid föräldrakontakt 

- Vid frukt / måltid 

- I leken 

- Vid samtal lärare-lärare 

- Vid samtal lärare-barn 

 

 



 
 

 

Observation - barn Kommentarer (citat, beskrivningar, exempel) 

På vilket sätt använder barn TAKK? 

Tex: 

- Förklara något 

- Berätta om något 

- Be om något 

- Få någon att följa en uppmaning 

- Uttrycka åsikt 

 

 

 

På vilket sätt använder barn TAKK ? 

Tex: 

- Uttrycka känslor 

- Etablera social kontakt 

 

 

 

I vilka situationer använder barn TAKK vid 

observationstillfället? 

Tex: 

- I samlingen 

- I hallsituationer 

- Vid föräldrakontakt 

- Vid frukt / måltid 

- I leken 

- Vid samtal barn-lärare 

- Vid samtal barn-barn 

 

 

  

 



 
 

 

 

Övriga kommentarer: 

 


