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Abstract 

Mitt syfte med studien är att undersöka hur TAKK kan användas som en metod för 

förskolepedagogerna i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska.  

 

Mina frågeställningar är: På vilket sätt använder förskolepedagogerna sig av TAKK i 

verksamheten? På vilket sätt kan TAKK användas som metod i kommunikationen mellan 

förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska? Hur är TAKK 

synligt i verksamheten? 

 

Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv och några centrala begrepp används för att 

analysera och förstå resultatet. I studien genomfördes deltagande observationer på två olika 

förskolor, på vilka fem förskolepedagoger deltog. Under observationerna spelades samtalen in, 

fältanteckningar skrevs och de tecken som fanns uppsatta på väggarna blev fotograferade. 

Resultatet av studie visar att TAKK används i förskolan, framförallt tillsammans med barnen 

och att det är mest vid samlingar och matsituationer. Något annat som framkom var att trots 

tecken-bilder som stöd användes inte TAKK ännu i kommunikationen med vårdnadshavare 

med annat modersmål än svenska. Tecken-bilderna skulle kunna användas som ett stöd för 

förskolepedagogerna i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska. Förskolepedagogerna skulle kunna använda tecken-bilderna i kommunikationen med 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska som ett stöd när de kanske inte kommer på 

tecknet men det kan även bli mer tydligt för vårdnadshavarna om de samtidigt får se tecknet på 

bild. Slutsatserna som kan dras av detta är att det var tydligt att förskolepedagogerna hade viljan 

att använda sig av TAKK i kommunikationen och att de kunde se att det kunde vara en hjälp 

om både förskolepedagogerna och vårdnadshavarna förstod de olika tecknen. Men det krävs en 

del arbete från förskolepedagogerna om TAKK ska bli en naturlig metod att använda i 

kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

 

Nyckelord: TAKK, sociokulturellt perspektiv, förskolepedagoger, kommunikation, 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka pedagogerna för att ni vill ställa upp och delta i min studie. Sedan 

skulle jag vilja tacka mina handledare som har kommit med goda råd under processens gång 

om hur jag kan utveckla mitt arbete. Genom hela arbetets gång så har den stöttning som jag 

fått av mina klasskamrater varit betydelsefull, så tack för allt stöd och uppmuntran som ni har 

gett mig i både med- och motgång. Det har varit en lång och lärorik process som nu har nått 

sitt slut och det är dags att kliva in i yrkeslivet som förskollärare, det är något som jag ser 

fram emot. 

Jenny Olsson 

Halmstad, mars 2017  
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1. Inledning 
Att tala olika språk och att ha olika modersmål kan vara ett hinder för samspel mellan 

förskolepedagoger, i förskolan, och vårdnadshavare (Shim 2013, Turkey & Kao 2009, Murraya 

McFarland-Piazzab & Harrison 2014). Detta är något som jag själv har upplevt under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genom att jag har sett hur olika modersmål kan göra det 

svårt för förskolepedagogerna och vårdnadshavarna att förstå varandra. När varken 

förskolepedagoger eller vårdnadshavare kan förstå varandra kan det drabba barnen eftersom 

förskolepedagogerna och vårdnadshavarna inte kan diskutera vad just det barnet behöver. En 

bra kommunikation mellan vårdnadshavare och förskolepedagoger gör att förskolepedagogerna 

får hjälp att bättre förstå barnen. 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskollärarna ska ge vårdnadshavarna 

möjlighet till delaktighet. Men det kan bli svårt för förskolepedagogerna att göra det om de inte 

kan nå fram till vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska. Det kan ibland finnas 

tillgång till en tolk eller en modersmålslärare att få stöd av. Tyvärr är det är oftast vid specifika 

tillfällen som detta erbjuds, vilket gör att det inte hjälper till speciellt mycket för den vardagliga 

kommunikationen mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare. Därför behöver man hitta ett 

sätt som gör att förskolepedagoger och vårdnadshavare, som inte talar samma språk, ändå kan 

förstå varandra. Jag har uppfattat att det finns få modersmålslärare att tillgå i en del kommuner 

vilket gör att det kan vara svårt för dem att räcka till för alla förskolors behov. När man behöver 

en modersmålslärare till sin inskolning, för att kunna förstå ett barn och dess vårdnadshavare, 

så behövs modersmålsläraren även på andra ställen. Jag har även erfarenheten av att vissa 

modersmålslärare/tolkar som inte har någon direkt erfarenhet av förskolans verksamhet har 

svårare för att få fram “rätt” information kring förskolan. Alfakir, Lahdenperä och Strandberg 

(2010) beskriver att det krävs en speciell kompetens att bland annat via tolk informera de 

vårdnadshavare som saknar erfarenhet av den svenska förskolan. Att begripliggöra den svenska 

förskolan med sina grundantaganden om arbetssätt, värdegrund, relation mellan förskollärare 

och barn samt läroplan för vårdnadshavare som har erfarenhet av annorlunda skol-bakgrunder 

och samhällssystem är inte en enkel uppgift.  

 

Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) uttrycker även att många vårdnadshavare tycker att 

kontakten med förskolan är frustrerande och problematisk. Avsaknaden av en djupare kunskap 
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om förskolan och dess pedagogiska verksamhet gör att vårdnadshavare tar avstånd från 

förskolan som de inte förstår sig på. 

 

Olika språk kan vara ett hinder även utanför förskolan. I dagens samhälle då många flyktingar 

kommer hit och inte kan vårt språk är det viktigt att hitta nya metoder för att kunna 

kommunicera med varandra. Detta visar på vikten av att även förskolepedagoger hittar nya 

metoder för att kunna kommunicera med vårdnadshavare som inte har samma modersmål. Detta 

styrker läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som belyser att förskolan bör visa respekt 

för vårdnadshavarna men även känna ett ansvar för att utveckla en tillitsfull relation med 

vårdnadshavarna. Det står även att förskolepedagogerna i förskolan också bör föra samtal med 

vårdnadshavarna om barnens trivsel, utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Hur är det 

möjligt om förskolepedagoger och vårdnadshavare inte kan förstå varandra? 

 

Genom att jag fick vara med vid ett tillfälle när en förskolepedagog använde sig till viss del av 

tecken i samband med ett samtal med en förälder som hade annat modersmål än svenska, så 

fick jag inspiration till mitt examensarbete. Jag fick inspiration till mitt arbete genom ett samtal, 

som jag fick deltaga vid, mellan en förskolepedagog och en förälder med ett annat modersmål 

än svenska. Förskolepedagogen använde sig delvis av tecken under samtalet. Jag tyckte att det 

var ett bra komplement eftersom jag upplevde att föräldern förstod förskolepedagogen bättre 

och kunde vara mer delaktig i samtalet. Det gjorde mig inspirerad eftersom jag tidigare upplevt 

att kommunikationen varit svår mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare som talar olika 

språk. 

 

Under mina VFU-perioder har jag samtalat en del med förskolepedagoger om samverkan med 

vårdnadshavare. Det har då kommit fram att förskolepedagogerna uttrycker att det kan vara 

svårt att få till en bra samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Detta 

är något som både Mahmood (2013) och Heng (2014) talar om i sin studie då de beskriver att 

förskolepedagoger uttrycker att de har lite kunskap om hur de ska kunna möta kulturella 

skillnader och att det kan leda till missförstånd. Även Bouakaz (2007) belyser att de flesta 

förskolepedagogerna upplever att det största hindret för att etablera ett samarbete är när det 

finns språksvårigheter mellan dem och vårdnadshavarna. Förskolepedagoger som jag har 

samtalat med har även uttryckt att de inte räcker till när de inte talar samma språk och de vill 

hitta strategier för att kunna göra samverkan ännu bättre. Detta är något som Markström (2011) 
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talar om när hon beskriver att det är i en professionell praxis viktigt att hela tiden utveckla och 

utvärdera nya metoder för att bryta ner barriärer som kan uppstå mellan förskola och hem. 

 

I dagens förskolor så används TAKK mest tillsammans med barnen och det blir ett verktyg för 

barnen att göra sig förstådda till förskolepedagogerna. Men i denna studie kommer jag att 

undersöka om TAKK skulle kunna vara ett verktyg för förskolepedagogerna så att de kan göra 

sig förstådda när de kommunicerar med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

Tecken som alternativ kompletterande kommunikation, även kallat TAKK, används som ett 

komplement till det man säger för att förtydliga och betona de viktigaste orden (Tisells, 2009). 

Men TAKK är inte förenklat teckenspråk utan det är en metod för att underlätta kommunikation 

utefter individens behov (Heister Trygg, 2010). När jag benämner TAKK i detta arbete så menar 

jag att man gör tecken med händerna för att förtydliga något. Dessa tecken är speciellt 

utformade tecken som finns tillgängliga, att lära sig, via olika böcker och appar. Heister Trygg 

(2010) belyser att det grundläggande syftet med TAKK är att det ska ge en människa redskap 

för att kunna samspela språkligt med andra innan de kan göra det genom det talade språket. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

När förskolepedagoger och vårdnadshavare har olika modersmål kan de ha svårt att 

kommunicera och förstå varandra. Förskolepedagogerna i förskolan behöver därför ha olika 

metoder för att kunna kommunicera med alla vårdnadshavare. Syftet med denna studie blir 

därmed att undersöka hur TAKK kan användas som en metod för förskolepedagogerna i 

kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.  

Mina frågeställningar: 

- På vilket sätt använder förskolepedagogerna sig av TAKK i verksamheten?  

- På vilket sätt kan TAKK användas som metod i kommunikationen mellan 

förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska? 

- Hur är TAKK synligt i verksamheten? 

2. Kunskapsöversikt 

Här nedan lyfts vad tidigare forskning och andra källor säger om samverkan mellan 

förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska, 

förskolepedagogernas roll, metoder för att underlätta och TAKK.  
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2.1. Hinder för samverkan mellan förskola och hem 

Shim (2013) tar upp i sin studie att ett hinder för samspel mellan förskolepedagoger i förskolan 

och vårdnadshavare var språket, eftersom förskolepedagogerna och vårdnadshavarna hade 

olika modersmål. Detta är något som även Turney och Kao (2009) tar upp när de talar om olika 

hinder för att vårdnadshavarna skulle delta i förskolan, då ett hinder var att vårdnadshavarna 

hade annat modersmål än förskolepedagogerna på förskolan där deras barn gick. Men jag har 

även upptäckt att Murraya McFarland-Piazzab och Harrisonc (2014) talar om olika språk som 

ett hinder när de tar upp att vårdnadshavare med annat modersmål än förskolepedagogerna som 

de möter kommunicerade i mindre utsträckning med förskolepedagogerna än de 

vårdnadshavare som hade samma modersmål som förskolepedagogerna. Samtidigt lyfter 

Turney och Kao (2009) att om en förälder talar ett annat språk än förskolepedagogerna så kunde 

de känna sig mindre bekväma på sina barns skolor. Rah, Choi och Nguyen (2009) och Boukaz 

(2007) visar på att en annan anledning till att vårdnadshavare med annat modersmål än 

förskolepedagogerna var ovilliga att kommunicera och det var språkbarriären som fanns och 

deras okunskap om skolsystemet. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det största hindret för samverkan mellan 

förskolepedagoger och vårdnadshavare är språket, när förskolepedagogerna och 

vårdnadshavarna hade olika modersmål. Men det kunde även vara okunskap om skolsystemet 

som kunde hindra vårdnadshavarna. Detta tillför en bakgrund till varför jag vill med min studie 

hitta en metod för förskolepedagogerna att förbättra samverkan mellan dem och vårdnadshavare 

med annat modersmål än svenska. 

 

2.2 Samverkan mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare 

Nargis (2013) tar i sin studie upp att när positiv kommunikation och samarbete, mellan 

vårdnadshavare och förskolepedagoger, förekommer så påverkar det barnet på ett positivt sätt. 

Vilket resulterar i att barnet får växa upp i en atmosfär som är både avslappnad och harmonisk. 

Även Shim (2013) tar upp att det är viktigt med en bra kommunikation och samspel mellan 

vårdnadshavare och förskolepedagoger, för att barnen ska få så bra förutsättningar som möjligt. 

Murraya, McFarland-Piazzab och Harrisonc (2014) stödjer dessa synpunkter då de beskriver 

att genom en bra kommunikation mellan vårdnadshavare och förskolepedagoger skapas 

förutsättningar för att förskolepedagogerna ska kunna förstå barnen bättre.  
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Då det sker en öppen tvåvägskommunikation mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare, 

menar Keyes (2002) att vårdnadshavare och förskolepedagoger utbildar varandra. Detta kallar 

Keyes för en effektiv relation. När det är en bra samverkan mellan förskolepedagoger och hem 

så får vårdnadshavare inflytande. Larocque, Kleiman och Darling (2011) belyser att 

vårdnadshavares inflytande hjälper förskolepedagoger att både planera verksamheten och att 

bättre kunna möta behoven hos barnen. 

 

Sammanfattningsvis så är en bra kommunikation mellan förskolepedagoger och 

vårdnadshavare något som återkommer och att det ger barnen så bra förutsättningar som 

möjligt. Det kommer även fram om vårdnadshavares inflytande och att det kan leda till att 

vårdnadshavarna kan hjälpa förskolepedagogerna så att förskolepedagogerna kan möta barnens 

olika behov bättre. Detta tillför vikten av bra samarbete mellan förskolepedagoger och 

vårdnadshavare med annat modersmål till min studie. 

 

2.3 Förskolepedagogers roll 
Keyes (2002) tar i sin studie upp att de egenskaper som läraren kan ha som kan förbättra 

relationen mellan förskola och hem är bland annat värme, öppenhet, känslighet, flexibilitet, 

tillförlitlighet och tillgänglighet. Men hon tar även upp att relationen mellan förskola och hem 

påverkas av hur man ser på sin roll i förhållande till varandra. Även Addi-Raccah och Arviv-

Elyashiv (2008) tar upp att man som förskolepedagog måste utveckla en mer flexibel syn på 

sin egen roll och anpassa sig efter olika nya former av partnerskap mellan skola och hem för att 

på så sätt underlätta för bättre relationer mellan förskola och vårdnadshavarna. Markström 

(2011) anser att det är viktigt i en professionell praxis att hela tiden både utveckla och utvärdera 

nya metoder för att bryta ner de barriärer som kan uppstå mellan förskola och hem. 

Både Mahmood (2013) och Heng (2014) belyser i sina studier att förskolepedagoger talar om 

att de har lite kunskap om hur de ska kunna möta kulturella skillnader och att det kan leda till 

missförstånd. Boukaz (2007) och Rah, Choi och Nguyen (2009) tar upp vikten av att ha en 

medlare mellan förskola och hem för att kunna hantera att hindret kulturella skillnader hanteras 

på ett bättre sätt. 

 

Sammanfattningsvis så är det viktigt som förskolepedagog att hitta nya metoder för att kunna 

bryta ner de barriärer som kan finnas mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare. Något 

som är tydligt är att förskolepedagoger har lite kunskap om hur de ska möta kulturella 
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skillnader. Men det visar även på att man som förskolepedagog kan använda sig av en medlare 

för att kunna hantera de kulturella skillnaderna. Detta ger min studie en bild av vad 

förskolepedagogerna har för roll i samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål och 

vad man som förskolepedagog behöver tänka och fundera på. 

 

2.4 Metoder i samverkan mellan förskola och hem 
Med sin avhandling syftar Bouakaz (2007) till att få kunskap om vad som både främjar och 

hindrar i föräldrasamverkan. Det som kommer fram är att de flesta förskolepedagogerna 

upplever att det är de vårdnadshavare där det finns språksvårigheter som är det största hindret 

för att etablera ett samarbete. Det framkom även att det var en del förskolepedagoger som ansåg 

att de språkbarriärer som fanns skulle kunna lösas med hjälp av en tolk eller om det fanns någon 

i personalen som talade samma modersmål som vårdnadshavarna. Vidare poängterar Boukaz 

(2007) och Rah, Choi och Nguyen (2009) vikten av att ha en medlare mellan hem och skola 

som talar samma språk som vårdnadshavarna för att kunna hantera hinder som språkbarriärer 

på ett bättre sätt. Sandberg och Vuorinen (2008) belyser ett annat sätt för förskolepedagoger att 

kommunicera med vårdnadshavare där det finns språkhinder är att de kan använda sig av både 

filmer och bilder. Detta är något som även hjälper barnen att kommunicera om sina egna 

erfarenheter från förskolan. Barnen kan visa filmerna och bilderna för sina vårdnadshavare där 

hemma och då får vårdnadshavarna en strategi för att kunna förstå det sociala livet som sker i 

förskolan. 

 

Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning på olika sätt för att underlätta för 

förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska att samverka. Man 

kan till exempel använda sig av tolk eller filmer och bilder. Dessa metoder ger min studie andra 

metoder som förskolepedagogerna kan använda sig av. 

 

2.5 TAKK 
Nedan följer en redogörelse för hur TAKK kan användas i förskolan och vad det kan bidra med. 

 

Tisell (2009) talar om att TAKK, tecken som stöd, inte bara är bra att använda i 

kommunikationen med de barn som har någon form av funktionsnedsättning. Tecken som stöd 

har stor nytta i kommunikationen med barn med flerspråkighet, små barn och barn som är 

försenade i sin språkutveckling, eftersom de olika tecknen gör att det talade språket förtydligas. 
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Smidt (2010) lyfter att Gordon Wells talar om på många ställen i sina arbeten om människor - 

i synnerhet barn - arbetar hårt för att förstå världen. Jag reflekterar över att då man använder 

TAKK så ger man barnen ett extra verktyg för att förstå världen. 

 

Både Tisell (2009) och Ladberg (2003) anser att man bör använda sig av tecken i sin 

verksamhet. Tisell (2009) belyser att de barn med flerspråkighet drar fördel av att olika tecken 

används som ett stöd till talet. Detta gör att de tecken man använder fungerar som en bro mellan 

de olika språken och det underlättar inlärningen. Även Ladberg (2003) lyfter fram att vid 

tillägnandet av ett andraspråk kan teckenanvändandet vara ett bra verktyg att använda sig av. 

Hon menar att det är det är lättare för barnen att se tecken och använda händerna än att tala och 

höra orden. Ladberg (2003) menar vidare att det har kommit fram att tecken som stöd till talet 

inte hindrar de olika språkens utveckling utan det främjar däremot språkutvecklingen.  

 

Tisell (2009) benämner viktiga verktyg för uppbyggnaden av språket, dessa är tal, bilder, text 

och tecken. Hon menar att när man använder dessa i en kombination med varandra blir 

språkinlärningen mer effektivare. När man använder sig av tecken tillsammans med språket gör 

det att både orden och kunskapen om språket sitter kvar längre och barnen får även möjlighet 

till att lära sig fler ord snabbare. Hon menar vidare att användandet av tecken också underlättar 

i kommunikationen och det hjälper barn att kunna förstå men också bygga upp sitt ordförråd.   

 

Heiser Trygg (2010) betonar att tecken har använts med barn som har någon 

funktionsnedsättning i förskolan men även skolan i årtionden och man har märkt att det har en 

positiv påverkan även på de barn som har en normal språkutveckling. Detta har gjort att det 

tidvis har prövats för att se hur tecken som stöd även kan användas för de barnen. Tisell (2009) 

menar att TAKK främst används med de barnen med språksvårigheter eller 

utvecklingsstörning. Hon menar vidare att TAKK har använts på många olika förskolor som en 

genväg till det svenska språket för de barnen med ett annat förstaspråk än svenska. Bonvillian 

och Miller (1995) belyser att redan på mitten av 1800-talet så fanns det rapporter som 

åskådliggjorde att personer med kognitiva svårigheter hade nytta av teckenanvändning. 

 

Tisell (2009) beskriver att TAKK är när man använder olika tecken som ett komplement till det 

talade språket för att både förtydliga och betona de viktigaste orden i det man säger. Heister 

Trygg (2010) menar att man inte kan kalla TAKK för ett förenklat teckenspråk, TAKK är inget 
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eget språk utan det är en metod som kan underlätta kommunikationen utefter individens behov. 

Heister Trygg menar vidare att TAKK går efter talspråkets grammatik medan teckenspråket har 

en egen grammatik. TAKK används alltid tillsammans med talat språk, det används både för 

förståelse men också som uttrycksätt. 

 

Sammanfattningsvis så kan man se att TAKK främst har använts med de barn som haft ett annat 

modersmål än svenska eller haft någon funktionsnedsättning. Men det kommer även fram att 

det har en positiv påverkan på även de barn som har en normal språkutveckling. Det är när man 

använder sig av tal, bilder, text och tecken i kombination som språkinlärningen blir mer 

effektiv. Detta ger min studie en annan syn på att använda TAKK, men om det funkar bra med 

barn med annat modersmål än svenska så kanske det kan ge en hjälp även i kommunikationen 

med de vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. TAKK kan inte ses som ett 

förenklat teckenspråk eftersom TAKK följer talspråkets grammatik medan teckenspråket har 

egen grammatik. TAKK är en metod för att underlätta kommunikationen. 

3. Teoretisk utgångspunkt 
Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och i följande avsnitt så förklaras teori och 

centrala begrepp som är betydelsefulla för denna studie. 

Det är relevant att utgå från det sociokulturella perspektivet i min studie eftersom jag vill 

undersöka hur förskolepedagogerna använder TAKK i olika kontexter i förskolan. Men det är 

också relevant eftersom språket är en central del i det sociokulturella perspektivet och det passar 

då min studie eftersom jag vill ta reda på om TAKK kan användas som ett hjälpmedel när 

språket inte räcker till. Ehrlin (2012) menar att eftersom kommunikation mellan människor är 

centralt både för lärande och utveckling, det är då ur ett sociokulturellt perspektiv betydelsefullt 

att förstå hur olika kommunikativa miljöer ser ut. I min studie innebär detta att jag anser att 

TAKK är ett kommunikationsverktyg och att det kan finnas i förskolans kontexter. 

 

3.1. Ett sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet så är det samspelet mellan olika människor som är i fokus. 

(Säljö, 2000). Något som är centralt är språket, det används som ett redskap och det utvecklas 

i samspel med andra. Språket spelar en nyckelroll i det sociokulturella perspektivet. Forssell 

(2011) menar att även om ett barn från första stund i livet kommunicerar med sin omgivning 

genom kroppskontakt, blickar och andra kanaler, blir språket den mest kraftfulla mekanism 
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genom vilken barnet kan komma i kontakt med sin omgivning och bli delaktig i sociokulturella 

erfarenheter. Människan kommunicerar med omgivningen genom språket och det är i språkliga 

sociala samspel som människan både utvecklas och förändras i sitt tänkande och handlande. 

Kommunikationen mellan människor är central både för utveckling och lärande så är det ur ett 

sociokulturellt perspektiv intressant att förstå hur olika kommunikativa miljöer ser ut (Ehrlin, 

2012). Detta innebär för min studie att jag kommer att undersöka om TAKK används och syns 

i förskolans miljö. Enligt Säljö (2000) sker lärandet genom att interaktion med personer och 

artefakter i den miljön som man befinner sig i. I min studie så innebär detta att artefakterna är 

de tecken som finns i förskolan och som förskolepedagogerna använder sig av i sin 

kommunikation med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

 

3.2 Sociokulturella begrepp 

I detta avsnitt avhandlas några centrala begrepp, nämligen artefakter, mediering och kontext. 

Begreppen används senare i arbetet för att analysera och förstå resultaten av studien. 

 

3.2.1 Artefakter 

Artefakter är de fysiska redskap som vi använder oss av och vi samspelar med dem när vi 

agerar. (Säljö, 2000, Forssell, 2011 & Smidt, 2010). I denna studie innebär artefakter de 

tecken som förskolepedagogerna använder sig av för att kommunicera med barnen och de 

vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål. Men de olika tecknen är inga artefakter 

i sig, utan de blir de med hjälp av ett användningsområde och kunskap om 

användningsområdet (Säljö, 2000, Forssell, 2011 & Smidt, 2010). Detta innebär för denna 

studie att när de olika tecknen används i samling eller i samtal i hallen, och med hjälp av 

förskolepedagogernas kunskaper så blir de olika tecknen artefakter. Det grundläggande syftet 

med TAKK är att ge en person redskap att kunna samspela språkligt med andra människor 

innan det talade språket ger personen den möjligheten (Heister Trygg, 2010). Detta kopplas 

till det sociokulturella perspektivet genom att när personen får kunskap om att använda sig av 

de artefakter, de olika tecknen inom TAKK, gör att personen kan samspela med omgivningen. 

 

3.2.2 Mediering 

Begreppet mediering betyder förmedla. Mediering är de mentala redskapen som vi människor 

använder oss av och som bidrar till lärande, det främsta medierande redskapet är 

kommunikation men det är också kikare, kompass och miniräknare. Genom att man använder 
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dessa redskapen så förmedlas den kunskap som finns i dem, men de kan inte vara något 

hjälpmedel om man som användaren inte har någon kunskap kring hur man ska använda dem, 

t.ex. miniräknaren ger dig ingen hjälp om man på förhand inte vet hur man ska använda den 

(Säljö, 2000, Forssell, 2011 & Smidt, 2010). Begreppet mediering förklarar samverkan mellan 

människor och de artefakter som människorna använder sig av för att både förstå och agera i 

omvärlden (Säljö, 2000 Forssell, 2011 & Smidt, 2010). I denna studie innebär det att de olika 

tecknen inte blir ett hjälpmedel i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål 

än svenska om varken förskolepedagogerna eller vårdnadshavarna har kunskap om hur de ska 

användas. 

 

3.2.3 Kontext 

Kontext är den miljö som människor utför sina handlingar. Vi blir inte påverkade av 

kontexten eftersom alla våra handlingar och förståelser är delar av kontexten. Våra handlingar 

ingår i och både skapar och återskapar olika kontexter (Säljö, 2000, Forssell, 2011 & Smidt, 

2010). Smidt (2010) talar om att kontext innebär var något äger rum, kontexten är av 

betydelse eftersom det är där som mening skapas och delas. Vidare menar Smidt (2010) att 

det är i en kontext som vi människor använder de redskap som finns i omgivningen vid en 

specifik tid eller på en viss plats. Detta innebär för min studie att jag vill se var 

förskolepedagogerna använder sig av TAKK och om det är vid olika kontexter och tillfällen 

eller om det är samma. 

4. Metod 
Det här avsnittet redogör för hur jag gått tillväga för att genomföra och samla in material till 

min studie. 

 

4.1 Urval 
Studien bygger på ett bekvämlighetsurval när det gällde observationerna eftersom de 

genomfördes på två förskolor där det fanns upprättade kontakter sedan tidigare. Jag valde två 

förskolor eftersom jag ville skapa underlag för en jämförelse. Bryman (2011) tar upp att en 

nackdel med att göra ett bekvämlighetsurval är att resultatet inte går att generalisera, det går 

inte att generalisera på grund av att det är gjort på så få förskolor och att det inte är så många 

förskolepedagoger som deltar. Detta är något jag är väl medveten om och jag anser ändå att ett 

bekvämlighetsurval passar min studie eftersom tiden jag har för att samla in allt material är 
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begränsad. Det var fem förskolepedagoger som deltog under de deltagande observationerna; 

förskolepedagogerna var verksamma på två olika förskolor i samma kommun och några av dem 

arbetade på syskonavdelningar, där var barnen 3–5 år och de andra på yngre barns avdelningar, 

där var barnen 1–3 år. Jag valde ut dessa förskolepedagoger eftersom jag visste att de använde 

sig av eller hade använt sig av TAKK i verksamheten och visste vad TAKK innebär. 

 

4.2 Etnografisk studie 
Min studie utgår från etnografi och det innebär att man som forskare engagerar sig i en social 

miljö under en längre period. Man observerar regelbundet hur de som deltar agerar i miljön men 

man ställer också frågor om det som man som observatör är osäker på (Bryman, 2011 & Arhne 

& Svensson, 2011). Detta passar min studie och teorival eftersom att jag genom att vara i miljön 

så kan jag få syn på de artefakter som finns och hur de används. Även Lalander (2011) belyser 

att när man gör en etnografisk studie så är man inte i sin egen miljö utan man befinner sig i 

studieobjektens miljö och observation är av stor betydelse i etnografiska studier.  

 

Vidare menar Bryman (2011) samt Arhne och Svensson (2011) att det är bättre att göra en 

mikro-etnografisk studie när man gör ett examensarbete eftersom det pågår under en kortare tid 

än vad en etnografisk studie kräver. Även Lalander (2011) tar upp att om man som student vill 

göra en minietnografi så behöver man ha ett avgränsat observationsfokus från början eftersom 

man inte har samma tid på sig som när man gör en etnografisk studie att acklimatisera sig i 

miljön. Bryman (2011) samt Arhne och Svensson (2011) menar vidare att när man gör en 

mikro-etnografisk studie så innebär det att man har fokus på en viss aspekt av ett tema, detta 

blir i mitt fall att undersöka hur TAKK används och syns i förskolans kontext. Jag kan få svar 

på mina frågeställningar genom att befinna mig i den pedagogiska verksamheten som jag vill 

observera och samtidigt samtala med de förskolepedagoger som arbetar där. Jag kommer därför 

att göra en mikro-etnografisk studie eftersom jag har en begränsad tid till att samla in mitt 

material. Genom de deltagande observationerna så ger jag en mikro-etnografisk beskrivning av 

hur förskolepedagoger använder sig av TAKK som ett kommunikationsverktyg med barn 

och/eller vårdnadshavare. 

 

4.3 Deltagande observation 
I min studie valde jag att göra en kvalitativ studie för att samla in mitt material, i form av en 

observation med samtal med de delaktiga. Genom att använda sig av observation som metod är 
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bra om man vill se hur något används i sin rätta miljö (Lalander, 2011). I denna studie innebär 

det att det går att se vilka artefakter som finns i miljön som observeras. 

 

Larsen (2009) belyser att när man gör en observation behöver man vara beredd på att det som 

sker kan vara tillfälligt och att man inte kan få med allt som händer. Men detta är något som 

Justesen & Mik-Meyer (2011) och Lalander (2011) belyser när de talar om när man som 

forskare väljer att medverka i verksamhetens vardag och studera deltagarna i just den kontexten 

blir det en deltagande observation. När man utför en deltagande observation har man chansen 

att både se saker i miljön och ställa frågor till de som befinner sig i den miljön, detta leder till 

att man får en mer rättvis bild av verksamheten (Bryman, 2011 & Arhne & Svensson, 2011).  

 

Jag har valt en deltagande observation eftersom detta ger mig möjlighet att både observera 

miljön och ställa frågor till de förskolepedagoger som är närvarande kring det jag ser. Jag anser 

att detta ger mig ett annat djup i materialet än om jag bara skulle gjort intervjuer. Justensen och 

Mik-Meyer (2011) tar även upp att när man inte har så lång tid på sig till att samla in materialet 

så är det klokt att göra sin deltagande observation starkt fokuserad och relativt strukturerad. 

Mitt fokus är på användningen av TAKK och hur det är synligt i verksamheten och jag har 

strukturerat upp olika ämnen för att få in material som passar mitt fokus.  

 

4.4 Dataproduktion 

Observationer genomfördes under två förmiddagar och det var fem förskolepedagoger som 

deltog under observationerna. Under de observationer som jag gjorde när jag och 

förskolepedagogerna gick runt i lokalerna och fokuserade på hur TAKK var synligt i 

verksamheten gjorde jag fältanteckningar och då användes en surfplatta för att göra 

röstupptagningar. I dessa observationer samtalade jag och förskolepedagogerna om TAKK 

samtidigt som de visade mig hur TAKK var synligt i deras verksamhet. Justensen och Mik-

Meyer (2011) talar om att när tiden är begränsad för observationerna så är det klokt att använda 

sig av någon form av ljud- eller videoinspelning. Johansson och Karlsson (2013) och Björndal 

(2005) belyser i sina studier att en videokamera kan vara påträngande för de som ska bli filmade 

och att man därför bör fundera över om en videodokumentation är en nödvändighet för studiens 

syfte. Jag valde att inte filma förskolepedagogerna eftersom det var bara det som de berättade 

som var intressant för min studie. Detta passar även mitt teorival då det blir språket som är i 

centrum och vad som sägs.  
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Men när jag observerade hur förskolepedagogerna använder TAKK i kommunikationen med 

barn och vårdnadshavare så valde jag att inte göra ljudupptagning utan jag valde att endast föra 

fältanteckningar och samtal med förskolepedagogerna. Jag valde att inte ha röstupptagning här 

eftersom det var så korta stunder så jag ansåg att jag skulle hinna skriva ner allt de gjorde och 

sa. Jag valde också att ta kort på de tecken som fanns uppsatta på förskolorna, detta gjorde jag 

med min surfplatta. Detta gjorde jag för att få en bild över vilka tecken som fanns men även få 

en förståelse vad TAKK kan innebära, dessa bilder finns under bilaga 1. 

 

4.5 Databearbetning 
Efter att jag samlat in mitt material så transkriberade jag de delar av mitt material som var 

väsentliga för min studie; jag valde ut de utifrån mina forskningsfrågor och syfte. Hjerm och 

Lindgren (2010) nämner att man alltid behöver göra någon form av transkribering när man 

gjort ljudinspelningar och fältanteckningar för att det ska bli en analyserbar text. Jag har 

lyssnat på varje inspelning och under tiden skrivit ner vad som sagts, jag har pausat 

inspelningarna för att hinna skriva ner allt. Sedan har jag valt att lyssna på dem igen och 

samtidigt följa med i min transkriberade text för att se om jag missat något. När jag skrivit ner 

allt så delade jag in det i olika teman för att hitta likheter i de olika observationerna. De olika 

teman som kom fram blev sen en grund att stå på när jag skulle analysera mitt material. Hjerm 

och Lindgren (2010) menar att tematisering inte bara är ett sorteringsarbete utan det är en 

avgörande del av analysen. Det gäller att som forskare att hitta olika mönster och kopplingar 

som forskaren uppfattar som mest betydelsefulla. 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Jag har utgått från vetenskapsrådets fyra huvudkrav när det gäller de forskningsetiska 

principerna, de olika huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011 & Johansson & Karlsson, 2013).  

 

Informationskravet uppfyllde jag genom att jag informerade de förskolepedagoger som skulle 

finnas på plats när jag skulle göra mina observationer. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

alla förskolepedagogerna fick ge sitt muntliga samtycke till att delta i observationerna. De fick 

också välja om det gick bra att jag spelade in våra samtal eller inte och de kunde även välja att 

avbryta sitt deltagande i observationerna. Konfidentialitetskravet uppfyllde jag genom att 

behandlade mitt insamlade material på ett sätt som gjorde att ingen mer än jag hade tillgång till 
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det och jag gjorde så att det inte skulle kunna gå att identifiera deltagarna. Jag valde därför att 

använda mig av en surfplatta när jag spelade in samtalen och tog kort eftersom en mobiltelefon 

var lättare att bli stulen eftersom man har med sig den varje dag. Jag valde att bara spela in 

samtalet och inte filma förskolepedagogerna när de pratade eftersom det inte var av vikt för min 

studie att se förskolepedagogerna när de pratade. Nyttjandekravet uppfyllde jag genom att jag 

endast använde materialet till denna studie och när kursen var slut så raderades allt material. 

 

4.7 Tillförlitlighet 
Bryman (2011) menar för att resultat i en kvalitativ studie ska kunna bedömas tillförlitliga så 

finns det olika kriterier som den behöver uppfylla, trovärdighet och pålitlighet är två av dem. 

Detta innebär att jag har utgått från de regler som finns vid forskning, exempelvis 

vetenskapsrådets kriterier, detta bidrar till min studies trovärdighet. Men Bryman (2011) talar 

även om att begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet när man ska bedöma 

studiens tillförlitlighet. Detta innebär bland annat att hela studien ska vara sammanhängande 

och att en utomstående person ska kunna i stor grad ompröva studien. Jag anser att alla delar i 

min studie är sammanhängande och att man som utomstående skulle kunna ompröva studien. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att en studie även behöver ha en transparens för att kunna 

bedömas som trovärdig. De menar att om en studie har en bra transparens så går den att 

diskutera och vara kritisk till. Jag anser att det är möjligt i min studie eftersom det är ett 

betydelsefullt ämne för fältet. 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt så kommer resultatet och min analys att redovisas. Jag har utifrån mitt syfte och 

frågeställningar valt ut delar av mitt transkriberade material, mitt syfte är att undersöka hur 

förskolepedagogerna använder TAKK i olika kontexter på förskolan och på vilket sätt som 

TAKK syns i förskolan verksamhet. Mina frågeställningar är: På vilket sätt använder 

förskolepedagogerna sig av TAKK i verksamheten? På vilket sätt kan TAKK användas som 

metod i kommunikationen mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska? Hur är TAKK synligt i verksamheten? 

 

Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar som sen är uppdelat i mindre delar. De två huvuddelarna 

är Tecken som stöd i verksamheten och Tecken som stöd i kommunikation med vårdnadshavare 
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med annat modersmål än svenska. Jag har valt alla rubrikerna utifrån mitt transkriberade 

material eftersom de representerar olika teman som jag kunde se i mitt material. 

 

5.1 Tecken som stöd i verksamheten 
Under denna rubrik så kommer jag lyfta fram de resultat som jag fått fram som handlar om 

TAKK. Jag har valt att dela upp det i tre underrubriker. Dessa är:  Förskolepedagogers 

användning av TAKK i verksamheten, TAKKS synlighet i verksamheten samt 

Förskolepedagogers åsikter om vad TAKK kan bidra med. 

 

5.1.1 Förskolepedagogers användning av TAKK i verksamheten 

Vi går runt i lokalerna på en av yngre barns avdelningarna och tittar på vad som finns på 

väggarna. Jag ställer vid ett tillfälle frågan: ”Använder ni er av TAKK i er verksamhet”. 

Förskolepedagogen Anna svarar med stolthet i både rösten och kroppsspråket: ”Jaha det gör 

jag”. Anna tar en paus och fortsätter sen: ”så mycket som jag kommer ihåg och tänker på det”. 

Anna berättar vidare att hon använder det för att förstärka olika begrepp vid samling och 

matsituationer. 

 

Anna uttrycker ovan att hon använder sig av TAKK i den dagliga verksamheten. När hon 

berättar det så förändras hennes kroppsspråk och hon både ser och låter stolt över att hon gör 

det. Detta kan tyda på att hon har tagit till sig kunskapen om hur man använder TAKK. Jag 

reflekterar över att Anna använder sig av dessa tecken som artefakter, redskap, i språkliga 

möten, på förskolan (Tisell, 2009). 

 

Jag tolkar stoltheten i Annas röst och kroppsspråk på så vis att hon ser resultat i arbetet mellan 

användningen av TAKK med barnen. Jag tolkar även hennes uttalanden som att det är 

någonting som hon vill fortsätta med.  Jag reflekterar över att om Anna fortsätter arbeta med 

TAKK tillsammans med barnen kan det skapa positiva förutsättningar för barn med annat 

modersmål än svenska (Heiser Trygg, 2010, Bonvillian & Miller, 1995, Tisell 2009 samt 

Ladberg 2003). Vilket i sin tur skulle kunna leda till att även vårdnadshavarna blir delaktiga i 

arbetet med TAKK. Om Anna känner sig mer trygg i arbetet med TAKK så skulle hon kanske 

våga att använda det tillsammans med barnens vårdnadshavare. Det i sin tur skulle kunna 

överbrygga den språkbarriär som existerar mellan förskolan och vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. 
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Samtidigt är det intressant att Anna uttrycker att hon gör det så mycket som hon kommer ihåg 

och tänker på. Detta kan visa på att hon helst skulle vilja göra det mer än vad hon gör för tillfället 

- alltså att hon möjligtvis inte gör det särskilt ofta. Vad skulle det kunna betyda för 

kommunikationen mellan henne och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska? Jag 

reflekterar över det faktum att om inte Anna använder sig av TAKK särskilt ofta skulle det 

kunna leda till att hon inte känner sig bekväm med att använda det som ett hjälpmedel i 

kommunikationen mellan henne och vårdnadshavare. Det skulle i sin tur kunna leda till att 

vårdnadshavarna känner sig exkluderade från verksamheten och därför “drar sig undan” från 

verksamheten (Turney & Kao, 2009, Murraya McFarland-Piazzab & Harrisonc, 2014, Rah, 

Choi & Nguyen, 2009 samt Boukaz, 2007). 

 

Anna nämner att hon använder TAKK för att förstärka olika begrepp. Jag tolkar detta som att 

hon har tagit till sig vissa tecken och att hon använder dessa som artefakter för att mediera 

kunskap till barnen - så att de kan utveckla sitt ordförråd med de begreppen hon vill förtydliga. 

Anna nämner även att hon använder TAKK vid två olika kontexter; samling och matsituationer. 

Jag reflekterar över att det är positivt att hon använder sig av TAKK för att ge verktyg och 

skapa förutsättningar för ett bredare ordförråd, för barnen (Tisell, 2009, Heiser Trygg, 2010, 

Bonvillian & Miller, 1995, Tisell 2009 samt Ladberg 2003). Däremot reflekterar jag över att 

situationerna som Anna beskriver, alltså endast vid två olika kontexter, är begränsande. Skulle 

det kunna vara så att de tecken som Anna använder sig av vid dessa kontexter är bundna till 

samlingen och matsituationer? I sådana fall skulle det kunna bli begränsande för användningen 

av TAKK i verksamheten. Den vardagliga kommunikationen, med hjälp av TAKK, är 

begränsad om Anna endast använder tecken från specifika kontexter.  

 

Även Tilda, en av förskolepedagogerna på den andra yngre barns avdelningen, uttrycker att hon 

använder sig av TAKK framförallt i samlingar, vid fruktstund och matsituationer. Tilda säger: ”jag 

använder mig av enklare tecken, de tecken som jag använder mig av är för äpple, päron, mjölk och sitta 

ner”. Tilda visar därefter de tecknen för mig med stor inlevelse. Tilda berättar vidare: ”jag säger 

begreppet till barnen samtidigt som jag visar tecknet”. 

 

Även här kan vi se hur en annan förskolepedagog, Tilda, använder sig av TAKK. Tilda 

använder precis som Anna TAKK i samlingar och matsituationer, men hon lägger även till att 

hon använder det vid fruktstunderna. Dessa kontexter verkar vara de som ger störst möjlighet 

för förskolepedagogerna att använda sig av de olika artefakter som de har kunskap om och kan 

använda. Som jag nämnde ovan så reflekterar jag över att om förskolepedagogerna endast 
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använder sig av TAKK i specifika kontexter så blir även användandet av TAKK begränsat. 

Förskolepedagogerna utvecklar inte sitt eget ordförråd, vad det gäller TAKK, och i sin tur - inte 

heller barnens. 

 
När vi går runt på en av syskonavdelningarna säger Annika: ”jag använder mig av TAKK tillsammans 

med barnen i samlingen”. Linda tillägger: ”vi använder oss väldigt lite av det nu, blir mest när vi sjunger 

någon sång, men det var mer när vi hade barn som behövde det som stöd i sin språkutveckling”. 

 

Även Annika nämner att hon precis, som de andra förskolepedagogerna i citaten ovanför, 

använder sig av TAKK just i samband med samlingarna. Just samlingen som en kontext för att 

använda TAKK är vanligt i just denna studie. Det kan vara så att även Annika har bäst tillgång 

till artefakterna i samband med samlingen. Men det kan också vara så att Annika kanske tycker 

att det är vid de kontexterna som det är lättast att nå alla barnen, så att alla barn kan får möjlighet 

att ta till sig de olika tecknen.   

 

Jag finner det intressant att höra att Linda och hennes arbetslag inte använder det så mycket nu 

utan att de använder det mest när det finns barn i barngruppen som behöver det stödet. Jag 

reflekterar över att användandet styrs av ett konkret behov. Samtidigt så reflekterar jag över att 

det är viktigt att använda sig av TAKK oavsett om där finns behov av ett specifikt barn eller 

inte. TAKK är ett viktigt språkverktyg för alla i verksamheten (Tisell, 2009, Heiser Trygg, 

2010, Bonvillian & Miller, 1995, Tisell 2009 samt Ladberg 2003). 

 

5.1.2 TAKK: s synlighet i verksamheten 

I detta avsnitt har utdrag valts ut som beskriver situationer där förskolepedagogerna tittat på 

och diskuterat om hur TAKK är synligt i verksamheterna. 

 
Anna säger: ”det syns lite i verksamheten men inte så mycket som jag skulle vilja”. Hon fortsätter: ”vi 

har som mål att till nästa termin använda mer tecken”. Annas kollega Anita berättar: ”det finns olika 

tecken uppsatta på väggarna på avdelningen”. Anita visar samtidigt de bilderna med tecken som de har 

satt upp på olika väggar. 

 

I denna situation märks det tydligt att Anna inte är nöjd med hur mycket de använder sig av 

TAKK och att hon vill utöka det till nästa termin. Men Annas kollega berättar att de har börjat 

sätta upp olika bilder med tecken på som både dem, barnen och vårdnadshavarna kan kolla på. 

Det är intressant att se att de tolkar synligheten av TAKK olika. Anna tolkar att det handlar om 
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hur mycket dem använder sig av artefakterna medan Anita tolkar att det handlar om hur mycket 

tecken som syns i verksamheten, alltså vad som finns uppsatt på väggarna. De olika tecknen 

som Anita pratar om sitter mest i hallen och i det stora rummet på avdelningen. De i hallen visar 

olika tecken på klädesplagg med mera och de i stora rummet är tecken som hör ihop med varje 

bokstav och ett för det föremålet som finns vid bokstaven, se bilaga 1. Någon som jag även 

finner intressant är trots att förskolepedagogerna berättar att det finns tecken uppsatta på olika 

ställen i verksamheten, så använder de tecken vid specifika situationer. Hur kommer det sig att 

de inte använder sig av de tecken som finns runt omkring dem, då dessa tecken egentligen skulle 

kunna vara ett stort stöd för den vardagliga kommunikationen mellan förskolepedagoger och 

barn? 

 

Linda säger: ”vi har inte några tecken uppsatta och jag tror att det beror på att vi inte arbetar med det 

så mycket just nu”. Medan Annika berättar: ”vi har några tecken uppsatta runt om i lokalerna så att 

både vi och barnen kan se dem”. 

 

I den kontexten som Linda arbetar i så finns det inga artefakter som har med TAKK att göra 

vilket kan resultera att man, som förskolepedagog, inte arbetar med det. Men till skillnad från 

Linda så berättar Annika att de har lite tecken uppsatta runt om i lokalerna. Jag finner det 

intressant att se att det skiljer en del mellan de två olika syskonavdelningarna. Jag reflekterar 

över att det finns fördelar med att ha tecken synligt i verksamheten (Heiser Trygg, 2010, 

Bonvillian & Miller, 1995, Tisell 2009 samt Ladberg 2003). Dels är tecknen då synliga för 

barnen och förskolepedagoger, samtidigt är de synliga för vårdnadshavare. Vilket kan leda till 

att vårdnadshavare själva kan ta initiativ till att använda sig av dessa för att kommunicera med 

förskolepedagogerna på förskolan (Keyes, 2002 samt Sandberg & Vuorinen, 2008). Det kan 

även skapa en trygghet för förskolepedagogerna eftersom de alltid har tecknen till hands att 

använda, i olika vardagliga situationer istället för vid specifika kontexter.  

 

5.1.3 Förskolepedagogers åsikter om vad TAKK kan bidra med. 

Under samtal med förskolepedagogerna kom det upp om vad TAKK kan bidra med och nedan 

följer några förskolepedagogers utsagor. 

 
Anna säger: ”det kan ge en gemenskap och att barnen kan berätta något även om de inte har talet”. 

Annika tillägger: ”det blir inga missförstånd och det blir mer tydlighet till alla”. 
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Här ser man att förskolepedagogerna kan se att TAKK bidrar med positiva saker som bland 

annat gemenskap och mer tydlighet till alla. Men det kom även fram att de såg att det kunde 

vara en artefakt för barnen så att de kan göra sig förstådda även om de inte av någon anledning 

inte har språket. Om barnen får tillräckligt med kunskap om artefakterna så kan de använda 

dem för att mediera vad de vill till förskolepedagogerna. Tilda nämnde även att det kunde göra 

att alla barnen kände sig inkluderade. Detta kan nog hända om alla barn får samma möjligheter 

att lära sig de olika tecknen för att de ska kunna få kunskap om dem och kunna använda sig av 

dem artefakterna (Tisell, 2009, Heiser Trygg, 2010, Bonvillian & Miller, 1995, Tisell 2009 

samt Ladberg 2003). 

 
Anita berättar: ”jag tror att TAKK kan bidra med att barnen lär sig olika ord snabbare och att det kan 

på ett mer effektivt sätt utöka deras ordförråd”. 

 

Här berättar Anita om att TAKK nog kan bidra till att öka barnens ordförråd och att de lär sig 

orden snabbare. Men om barnen ska kunna ta till sig de olika tecknen så gäller det att 

förskolepedagogerna använder artefakterna för att mediera kunskapen om dem till barnen. Om 

TAKK hjälper barnen med deras ordförråd så är det en betydelsefull anledning till att använda 

sig av TAKK i förskolan. 

 

5.2 Sammanfattning tema 1 
Resultatet i tema 1 visar att förskolepedagogerna använder sig av TAKK framför allt i få 

specifika kontexter. Förskolepedagogerna verkade tycka att det är roligt att använda sig av 

TAKK, speciellt när de såg att barnen anammade det. De kunde även se att TAKK var ett stöd 

för barnens språk samt att TAKK speciellt kunde hjälpa barn med särskilt behov av extra 

språkligt stöd. Däremot var användandet av TAKK begränsat.  

 

Resultatet i tema 1 resulterade även i att synligheten av TAKK, på de olika avdelningarna, 

varierade. Trots att det fanns avdelningar med många uppsatta tecken, användes inte dessa. 

Användandet av tecken var fortfarande bundet till specifika kontexter. 

 

5.3 Tecken som stöd i kommunikation med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska 
Under denna rubrik så kommer jag att lyfta fram resultat som handlar om att använda TAKK i 

kommunikation med vårdnadshavare med annat modersmål. Jag har delat upp det i två olika 
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underrubriker, dessa är förskolepedagogers användning av TAKK i kommunikationen med 

vårdnadshavare med annat modersmål och förskolepedagogers funderingar kring om TAKK 

kan vara en hjälp i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

 

5.3.1 Förskolepedagogers användning av TAKK i kommunikationen med 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska 

Nedan kommer utdrag ur diskussioner kring hur pedagogerna väljer att använda sig av TAKK 

när de samtalar med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

 
Tilda berättar: ”jag använder inte mig av det just nu eftersom det har fungerat bra med engelskan”. 

Hon berättar vidare: ”jag har inte mött några vårdnadshavare som inte har kunnat någon engelska”. 

Tilda tillägger: ”vi kan nu ta hjälp av en modersmålslärare när vi har inskolning med barn och 

vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska”. Linda berättar: ”självklart använder jag tecken 

och jag tycker att de flesta tecknen är logiska”. 

 

Här är det tydligt att Tilda inte behövt fundera över att använda sig av TAKK eftersom det har 

fungerat med engelskan med de vårdnadshavare som hon har mött under de inskolningar som 

hon har haft hand om. Men hon berättade även att hon var öppen för att använda TAKK om det 

inte skulle fungera med engelskan, hon verkade se att hon skulle ha hjälp av det. Tilda har inte 

behövt använda artefakterna för att mediera något specifikt till vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. Men till skillnad från Tilda så använder Linda artefakterna för att 

förtydliga något hon säger i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska.  

 

Tilda nämner att de har tillgång till en modersmålslärare. Detta kan innebära att de kan få 

modersmålsläraren till den kontext där både förskolepedagogerna och vårdnadshavarna finns 

för att få hjälp med vad de vill få fram. Denna kontext är förskolan och det kan vara under 

inskolningarna som modersmålsläraren kan vara med för att hjälpa förskolepedagogerna, detta 

gör att förskolepedagogerna inte behöver använda sig av artefakterna på samma sätt som om de 

inte hade haft tillgång till en modersmålslärare. De har hittat en metod som fungerar för dem 

just nu om modersmålsläraren har möjlighet att vara med på inskolningar och även kunna ha 

en annan kommunikation med vårdnadshavarna än vad kanske förskolepedagogerna kan. 
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Under tiden som vi går runt så säger Anita: ”jag har inte tänkt på att man kanske skulle kunna visa på 

bilden och peka på bilden för vårdnadshavarna vad deras barn behöver”. Även Annika berättar: ”jag 

har tänkt att jag ska göra det men jag har inte kommit så långt ännu”. 

 

Det verkar precis som att Anita just i stunden kommer att tänka på att man skulle kunna använda 

sig av de bilder på tecken som finns i hallen för att visa för vårdnadshavarna vad deras barn 

behöver. Detta tyder på att hon just i stunden kommer på ett nytt sätt att använda artefakterna 

på för att de ska kunna vara en hjälp i kommunikationen med de vårdnadshavare som har ett 

annat modersmål än svenska.  

 

Genom att de har satt upp bilder med tecken i hallen så tyder det på ett sätt att introducera de 

olika tecknen för vårdnadshavarna, men även ge det ett samband för dem (Heiser Trygg, 2010, 

Bonvillian & Miller, 1995, Tisell 2009 samt Ladberg 2003). Det är tydligt att tanken finns hos 

Annika att använda TAKK i kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska, men att hon inte riktigt kommit på hur hon ska använda sig av artefakterna i just denna 

kontext. Jag reflekterar över att om Anita och Annika skulle förverkliga idén om att använda 

tecken-bilderna i kommunikationen mellan dem och vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska så skulle kommunikationen kunna vidgas. Det skulle i sin tur kunna leda till att 

vårdnadshavare känner sig mer inkluderade och mer trygga (Keyes, 2002 samt Sandberg & 

Vuorinen, 2008). Skulle det förbli på det vis att de inte använder sig av tecken-bilderna i 

kommunikationen med vårdnadshavarna skulle det så småningom kunna leda till att 

vårdnadshavarna känner sig mer exkluderade och tar avstånd från förskolan (Turney & Kao, 

2009, Murraya McFarland-Piazzab &Harrisonc, 2014, Rah, Choi & Nguyen, 2009 samt 

Boukaz, 2007). 

 

5.3.2 Förskolepedagogers funderingar kring om TAKK kan vara en hjälp i 

kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

Här samtalar några förskolepedagoger om man kan ha hjälp av TAKK i kommunikationen med 

de vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska: 

 

Tilda säger: ”det kan absolut vara en hjälp”. Även Linda säger: ”jag kan se att det kan vara en hjälp, 

jag tror att det kan göra att de lättare snappar upp det”. Medan Anna säger: ”jag tror att det kan hjälpa 

om de tecknen man använder är väldigt tydliga och man kan läsa ut vad de betyder”. 

 



  Jenny Olsson 
  890703 

22 
 

Alla förskolepedagogerna i citatet ovan anser att TAKK skulle kunna vara en hjälp när de 

kommunicerar med de vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. När Tilda sa 

att det absolut kan vara en hjälp så lät hon helt övertygad om att det. Något som jag reflekterar 

över är att om förskolepedagogerna nu anser att det kan vara en hjälp, hur kommer det sig då 

att de inte använder det?  

 

Om man som förskolepedagog använder de olika artefakterna i den kontext som det är enklast 

för vårdnadshavarna att förstå sambandet så kan det bli en hjälp i kommunikationen. Detta är 

vissa förskolepedagoger inne på när de talar om att de artefakter man ska använda ska vara 

enkla att förstå för vårdnadshavarna. En del tecken är någorlunda enkla att förstå vad det skulle 

kunna betyda, se bilaga 1. 

 

Anita säger: ”jag tror att det skulle vara mer behjälpligt om vårdnadshavarna hade fått lära sig de olika 

tecken och att de då skulle kunna få se på sitt språk en bild och tecknet”. Anna tillägger: 

”vårdnadshavarna måste veta vad de olika tecknen betyder för att de ska kunna tolka vad som sägs”. 

 

Anita och Anna talar båda om att det är viktigt att vårdnadshavarna vet och förstår vad de olika 

tecknen betyder för att de ska kunna tolka vad de vill få fram. Det skulle kunna vara så att Anita 

vill få kunskaper om hur man kan använda artefakterna på ett annat sätt för att vårdnadshavarna 

ska kunna förstå dem. Men det kan också vara så att Anita menar att det inte är något som de 

kan styra över så mycket. Anna tillägger också att om vårdnadshavarna kan förstå och göra sig 

förstådda med hjälp av artefakterna, om det inte går med språket, så kan de vara möjligt att de 

känner sig inkluderade och de känner att förskolepedagogerna förstår dem (Keyes, 2002 samt 

Sandberg & Vuorinen, 2008). Men det som Anita och Anna säger är viktigt; att både 

förskolepedagoger och vårdnadshavare har kunskaper om de olika artefakterna för att det ska 

kunna vara en hjälp i kommunikationen (Heiser Trygg, 2010, Bonvillian & Miller, 1995, Tisell 

2009 samt Ladberg 2003). Ett sätt att förmedla vad de olika tecknen kan vara att ta hjälp en 

modersmålslärare som kan förklara på vårdnadshavarnas språk vad de olika tecknen betyder. 

 

Linda säger: ”jag tror att TAKK kan göra att vårdnadshavarna känner sig inkluderade”. Hon berättar 

vidare med stolthet i både rösten och kroppsspråket: ”jag anser att TAKK kan vara en brygga till 

språket”. 
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Linda visar både med kroppen och tonläget att hon är stolt över att hon kom fram till slutsatsen 

att TAKK kan vara en brygga till språket. Hon poängterar även vikten av inkludering och att 

hon tror att TAKK kan hjälpa vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska att känna sig 

inkluderade. Linda säger även att TAKK kan vara en hjälp både för förskolepedagogerna och 

vårdnadshavarna eftersom det kan göra att de förstår varandra bättre och att det blir ett bättre 

samarbete mellan förskola och hem. Här ser man hur Linda har tagit till sig de olika artefakterna 

och hon kan se hur de kan hjälpa till genom att de kan göra att det bildas en brygga till språket. 

Om förskolepedagogerna kan mediera sin kunskap om artefakterna till vårdnadshavarna så kan 

det göra att de kan förstå varandra på ett nytt sätt. 

 

5.4 Sammanfattning tema 2 
Resultatet i tema 2 visar att förskolepedagogerna inte direkt använt sig av TAKK i 

kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Däremot verkar det 

som att det skulle kunna vara nästa steg för dem. Förskolepedagogerna kunde också se att 

TAKK skulle kunna vara en hjälp i kommunikationen mellan förskolepedagoger och 

vårdnadshavare. De uttryckte att det då behövde vara tecken som var tydliga och enkla att förstå, 

i rätt samband. 

 

6. Diskussion 

Först besvaras i detta avsnittet frågeställningar innan resultatet av undersökningen diskuteras.  

Första frågeställningen är på vilket sätt använder förskolepedagoger sig av TAKK i 

verksamheten? Förskolepedagogerna i studien använder sig mest av TAKK i 

kommunikationen med barnen, men i specifika kontexter; samlingarna, matsituationerna och 

vissa använde det även vid fruktstunderna. De säger begreppet och visar samtidigt tecknet.  

 

Andra frågeställningen är på vilket sätt kan TAKK användas som metod i kommunikationen 

mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska? De tecken-

bilderna som är uppsatta på väggarna kan användas som ett stöd för att introducera och 

inspirera vårdnadshavarna till att använda TAKK i kommunikationen med varandra. Tecken-

bilderna visar både tecknet men också en bild på föremålet. Förskolepedagogerna skulle 

kunna använda tecken-bilderna i kommunikationen med vårdnadshavare med annat 
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modersmål än svenska som ett stöd när de kanske inte kommer på tecknet men det kan även 

bli mer tydligt för vårdnadshavarna om de samtidigt får se tecknet på bild. 

 

Tredje frågeställningen är hur är TAKK synligt i verksamheten? I de verksamheter som 

förskolepedagogerna i denna studie arbetar på är tecken delvis uppsatta på två specifika 

ställen, nämligen i samlingsrummet och i hallen.  Dessa tecken-bilder var både på tecken och 

föremål men också tecken och bokstav, se bilaga 1.  

 

Vidare i detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning som finns 

inom området och det kommer att benämnas som resultatdiskussion. Metoden diskuteras 

kritiskt under avsnittet metoddiskussion. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras denna studies resultat i förhållande till tidigare forskning. Detta görs genom 

att varje tema diskuteras enskilt.  

 

6.1.1 Tema 1: Tecken som stöd i verksamheten 

Tisell (2009) menar att TAKK används för att förtydliga olika begrepp som man uttrycker. 

Detta är något som är synligt i mitt resultat då flera av förskolepedagogerna nämnde att det var 

så de använde sig av TAKK. Att TAKK kan vara ett stöd i kommunikationen men också en 

hjälp i barnens språkinlärning är något som såväl Tisell (2009) som resultatet av föreliggande 

studie lyfter, då det i resultatet framkommer att en förskolepedagog förmodar att barnen kan 

lära sig ord snabbare, med hjälp av TAKK, och på så vis kan utöka sitt ordförråd. Men det var 

också tydligt i denna studie att förskolepedagogerna benämnde begreppet samtidigt som dem 

visade tecknet, detta är något som Tisell (2009) belyser då hon menar att det är i kombinationen 

mellan tal och språk som inlärningen blir mer effektiv. Men man kunde även se i mitt resultat 

att en anledning till att förskolepedagogerna använde sig av TAKK var när det fanns barn som 

behövde stöd i sin språkutveckling, detta säger även Tisell (2009) är en vanlig anledning till 

användandet av TAKK.  

 

Både Heiser Trygg (2010) och Bonvillian och Miller (1995) belyser att man under många år 

märkt att det har en positiv påverkan på alla barn. Detta gör att det är ännu viktigare att använda 

det i förskolan. Utifrån dessa resultat och forskning som belyser att användning av TAKK är av 

betydelse så borde fler förskolepedagoger få möjligheten att få kunskaper kring TAKK för att 



  Jenny Olsson 
  890703 

25 
 

på så sätt bidra till att alla barn får både möjlighet att uttrycka sig och öka sitt ordförråd. 

Samtidigt som det finns många fördelar med användning av TAKK som ett språkstöd så finns 

även brister, vilket framkommer i min undersökning. Samtliga förskolepedagoger uttryckte att 

tillfällena då de använde sig av TAKK var begränsade till specifika kontexter istället för att det 

används som en naturlig del av språkanvändande i vardagen.  

 

Flera förskolepedagoger beskrev även att de inte använde sig av TAKK. Vissa av dessa 

förskolepedagoger menade att det var för att det inte fanns något barn med ett särskilt behov av 

språkstöd, på förskolan, för tillfället. Jag reflekterar över att detta är problematiskt med TAKK 

som språkstöd - att det kan ses som en hjälp för specifika kontexter eller barn med särskilt stöd, 

istället för en hjälp till alla barn. Samtidigt är en reflektion att det krävs mycket kompetens och 

eventuellt självförtroende av en förskolepedagog för att använda sig av det mer som ett naturligt 

språk och del av vardagen (Nargis 2013, Shim 2013, Murraya, McFarland-Piazzab & Harrisonc 

2014 samt Keyes, 2002). Att bygga upp en stor kompetens kräver även tid. Tid uppfattas oftast 

som en bristvara i förskolan. 

 

6.1.2 Tema 2: Tecken som stöd i kommunikation med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska 

Något som är tydligt i resultaten av denna undersökning är att de förskolepedagoger som jag 

träffat inte använder sig av TAKK i kommunikationen med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. Förskolepedagogerna kunde ändå se att det kunde vara en hjälp om 

både de och vårdnadshavarna förstod de olika tecknen. En tvåvägskommunikation mellan 

förskolepedagoger och vårdnadshavare där alla lär av varandra är något som Keyes (2002) 

belyser. Förskolepedagogerna valde för det mesta att använda sig av en modersmålslärare som 

hjälp i samverkan med vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska. Detta är något som 

Bouakaz (2007) och Rah, Choi och Nguyen (2009) styrker genom att de talar om att man ibland 

kan behöva ta in en tolk eller medlare.  

 

En förskolepedagog började fundera ut hur hon skulle kunna använda sig av bilderna på tecknen 

för att nå vårdnadshavarna. Sandberg och Vuorinen (2008) styrker detta då de menar att man 

kan använda sig av bilder av i kommunikationen med de vårdnadshavarna med annat 

modersmål än svenska. Men det som forskning mest belyser är att det är bra med en god 

kommunikation mellan förskolepedagoger och vårdnadshavare, detta visar även mitt resultat 

på (Nargis, 2013; Shim, 2013; Murraya, McFarland-Piazzab & Harrisonc, 2014). Utifrån mina 
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resultat och tidigare forskning så är det av stor betydelse att om kommunikationen inte är bra 

mellan vårdnadshavare och förskolepedagoger så behöver förskolepedagoger hitta en metod. 

Det kan vara i form av en modersmålslärare eller användning av TAKK. Samtidigt som 

förskolepedagogerna menar att det kan vara en hjälp med TAKK i kommunikationen mellan 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och förskolepedagoger så använder sig 

förskolepedagogerna inte av det. Hur kommer det sig?  

 

Ovan lyftes att tid och kompetens är faktorer som behövs för att använda sig av TAKK i 

verksamheten, för att det ska bli lönsamt. Gäller detta även i detta fall? Resultaten av 

föreliggande studie visar även att, trots att tecken-bilder finns uppsatta i verksamheten, på 

många ställen, så är användandet av dessa begränsat. Det är således viktigt att vara medveten 

om att det krävs tid och kompetens för att använda sig av TAKK i verksamheten, för att det ska 

bli en språkstöttning. För att det ska bli ett verktyg för tvåvägskommunikation så krävs det att 

förskolepedagoger använder och inspirerar vårdnadshavare till att använda sig av TAKK i 

kommunikationen mellan dem båda (Nargis 2013, Shim 2013, Murraya, McFarland-Piazzab & 

Harrisonc 2014 samt Keyes, 2002).  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens empiri bygger på deltagande observationer. Motivet för detta var bedömningen att 

deltagande observationer kan ge en fördjupad bild av hur tydlig TAKK är i verksamheten och 

hur det används av förskolepedagogerna. Enkäter hade även kunnat komplettera 

observationerna för att få en bredare bild av hur TAKK används och syns på fler förskolor än 

de två jag valde att besöka. Men samtidigt ansåg jag att de deltagande observationerna som jag 

gjorde skulle ge mig tillräckligt med material till denna studie. Om jag hade haft mer tid till att 

samla in materialet så hade jag valt att göra deltagande observationer på fler förskolor för att 

studien skulle kunna vara mer generaliserbar, nu blev generaliserbarheten av studien relativt 

låg eftersom jag bara var på två olika förskolor. Men samtidigt var jag ute efter att få en bild av 

hur TAKK skulle kunna användas på förskolor. 

7. Slutsats 
Förskolepedagogerna använde sig mest av TAKK i kommunikationen med barnen. Det visade 

sig att det var i specifika kontexter; matsituationer och samlingarna, som förskolepedagogerna 

använde sig av TAKK. Några förskolepedagoger uttryckte att de endast använde sig av TAKK 

när det fanns något barn i behov av särskilt stöd. Detta blir ett begränsat användande av TAKK 
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som ett hjälpmedel, eftersom man då inte ser möjligheten till att det kan vara ett hjälpmedel i 

alla kontexter i förskolan och till alla barn. Användning av TAKK i kommunikationen med 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska var ett steg som de flesta 

förskolepedagogerna inte hade tagit. Detta kan bero på att förskolepedagogerna inte känner sig 

trygga i användandet av TAKK för att kunna utveckla det till att använda i kommunikationen 

med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.  

 

Samtidigt som förskolepedagogerna uttryckte att de ville så valde de att inte göra det, trots att 

de hade olika tecken-bilder i hallen som de kunde använt sig av som stöd. Förskolepedagogerna 

skulle kunna använda tecken-bilderna i kommunikationen med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska som ett stöd när de kanske inte kommer på tecknet men det kan även bli 

mer tydligt för vårdnadshavarna om de samtidigt får se tecknet på bild. Förskolepedagogerna 

verkade känna sig trygga i att använda specifika tecken som var begränsade till de specifika 

kontexterna som jag nämnde ovan. Samtidigt skulle det krävas tid av förskolepedagogerna för 

att utveckla sin kompetens och bli mer trygga med de tecken som de skulle kunna ha 

användning för i kommunikationen med vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska. 

Om förskolepedagogerna har möjlighet att lägga ner tid och utveckla sin kompetens kring 

TAKK så kan TAKK bli ett hjälpmedel i vardagen, som ett ytterligare naturligt språk, precis 

som talet eller kroppsspråket.  

8. Didaktiska implikationer 
De resultat som har kommit fram i denna studie anser jag är betydelsefull för verksamma 

förskollärare genom att den visar på att man kan använda TAKK i kommunikationen med 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Men att det krävs en del av 

förskolepedagogerna för att TAKK ska bli ett naturligt hjälpmedel i den dagliga 

kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Det finns många 

studier om TAKK:s betydelse i förskolan tillsammans med barnen, men inte så många som 

riktar sig till samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Forskningen 

visade på att förskolepedagoger i förskolan behöver metoder för att på ett bättre sätt 

kommunicera med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Denna studie ger ett 

annat förslag på en metod som skulle kunna användas i kommunikationen mellan 

förskolepedagoger och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Dessa resultat kan 

ge TAKK en större plats i förskolans verksamhet. 



  Jenny Olsson 
  890703 

28 
 

9. Vidare forskning 
Till vidare forskning så skulle man kunna göra observationer på fler förskolor men man skulle 

också kunna skicka ut enkäter till verksamma förskolepedagoger runt om i landet, för att på så 

sätt kunna få en bredare bild av hur det ser ut i landet. Men man skulle även kunna intervjua 

vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska för att få deras syn på teckenanvändning. 
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