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Abstrakt 
 
Engelsk titel: 
“They may just want us to learn some sign” 
A qualitative study on children's perspective about TAKK in preschool. 
 

Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka barns upplevelser av tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt att försöka förstå vad 
TAKK kan tillföra verksamheten utifrån barnens perspektiv. Studiens frågeställningar 
upplyser hur barnens upplever användandet av kommunikationssättet TAKK samt vad 
TAKK kan tillföra verksamheten ur ett barns perspektiv. I nuläget är TAKK ett populärt 
verktyg i förskolans verksamhet, och allt fler väljer att använda sig av 
kommunikationssättet. Studiens teoretiska ramverk består av Vygotskijs sociokulturella 
teori samt Harts syn på delaktighet. Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer 
utifrån metoden stimulated recall. Den grundar sig i ett försök närma sig barns 
perspektiv, i tolkningen av intervjusvaren. Resultatet visar att de flesta av barnens 
upplevelser kring TAKK, är att det är roligt. Fler än hälften av barnen tycker att tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation är svårt. Samtliga barn i studien 
påstår att TAKK endast förekommer i lärarledda situationer på förskolan. Det 
framkommer även att de flesta av barnen inte vet grunden till varför TAKK förekommer 
i verksamheten. 
 
 
 
 
Nyckelord 
TAKK, barns perspektiv, delaktighet, samspel 
 
 
 
Tack 
Vi vill tacka de medverkande förskolorna med förskolechefer, förskollärare, barn samt 
vårdnadshavare som på olika sätt deltagit i vår studie. 
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1 Inledning 
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med metoden tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Vi väljer att använda oss 
av förkortningen “TAKK” i studien. Vid de tillfällen då vi enbart skriver ”tecken” syftar 
vi på tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, detta för att underlätta 
läsningen. Användandet av TAKK såg vi som ett intressant arbetssätt i verksamheten. I 
förskollärarutbildningen har vi bekantats med begreppet “barns perspektiv”. Detta är ett 
begrepp vi anser är av stor vikt att ta hänsyn till i förskolans verksamhet, vilket vi 
genom detta arbete visar då vi gör ett försök att närma oss barns perspektiv. Emilson 
och Pramling Samuelsson (2012) menar att barns perspektiv kan synliggöras genom att 
som vuxen utgå från barns upplevelser och kan närmas genom att kommunicera och 
lyssna till barn.  
 
“Dom kanske bara vill att vi ska lära oss lite tecken”  är ett citat från vårt resultat som vi 
har valt att använda som titel till studien. Vi anser att detta citat förmedlar en upplevelse 
kring hur TAKK kan uppfattas i förskolans verksamhet. I förskolans läroplan nämns att 
“förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket, 2016 s. 10). Eftersom 
läroplanen är ett av de styrdokument förskollärare har att förhålla sig till och sträva mot 
är det av vikt att dagligen se till läroplansmålen för verksamhetens arbete. Enligt 
Skolverket (2015) står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund eller beprövad 
erfarenhet. Vetenskaplig grund innebär att arbetet kan utgå från det som är vetenskapligt 
prövat, vilket innebär att arbetet ska baseras på forskning som uppfyller kriterierna för 
vetenskapliga studier. Beprövad erfarenhet utgår från en dokumenterad process som har 
upprepats flertalet gånger samt är tillgänglig för andra att ta del av (a.a.). TAKK som 
metod har dokumenterats och är en beprövad erfarenhet, det som framkommit i 
dokumentationer är att den främjar barns kommunikativa förmåga (Heister Trygg, 
2010). 
 
Om människor inte kan kommunicera med varandra så finns det en risk att de känner 
sig exkluderade från samhället. De främsta orsakerna till varför barn behöver kunna 
kommunicera är för att få sina dagliga behov tillfredsställda (Acredolo & Goodwyn, 
2009). Användandet och synsättet kring TAKK har ständigt förändrats, i nuläget 
används det mer  kontinuerligt och till allt fler barn på förskolorna (Tisell, 2009; Heister 
Trygg, 2010). Enligt Ladberg (2003) är tecken ett bra sätt att lära sig att kommunicera 
med. Att lära sig att teckna kan vara enklare än att lära sig att använda ord och prata. 
Med tanke på detta anser vi att tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation är ett intressant forskningsområde. 
 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Historiskt perspektiv 
Det var under 1950-talet som alternativ kompletterande kommunikation (AKK) fick sitt 
ursprung från teckenspråk för döva. AKK´s användningsområde var främst till personer 
som opererat bort sitt struphuvud samt till personer som hade hörselskador. 
Teckenspråk och de dövas rättigheter samt AKK uppmärksammades ytterligare under 
senare delen av 60-talet. Detta berodde främst på att det skedde ett politiskt skifte i 
Sverige, det vart en större medvetenhet om att personer med funktionsnedsättningar 
skulle få fler rättigheter och stöd från samhället. Vid denna tidpunkt växte AKK fram 
för personer som var hörselskadade eller försenade i språkutvecklingen (Heister Trygg, 
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2004;2010). AKK fortsatte att utvecklas under 70-talet och rättigheterna kring 
funktionsnedsättning fastställdes (Heister Trygg, 2010). På 70-talet användes AKK 
främst till personer med autism, som fick stöd i sin kommunikation med hjälp av 
tecken. Olika alternativa kommunikationsmetoder uppkom inom språkforskningen för 
att underlätta för kommunikationen. Samtidigt med den snabba utvecklingen på 70-
talet, kritiserades AKK, då många trodde att metoden skulle hämma talets utveckling. 
Detta började forskare studera närmare (Heister Trygg, 2004;2010). Det var allt 
vanligare på 70- och 80 talet att kommunicera med tecknad svenska, som idag har sitt 
namn tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Detta 
kommunikationssätt började mer frekvent användas i pedagogiska och medicinska 
sammanhang (a.a.). Metoderna riktades främst till enskilda barn med försenad 
språkutveckling. Det handlade om att hitta alternativa metoder till tal och uttryck, och 
inte kompletterande metoder till talet. På 90-talet var det lågkonjunktur i Sverige. Trots 
detta var det stort fokus på teknik i samhället, bland annat på datorer och talsynteser till 
personer med funktionsvariationer. Vid denna tid var det även stort fokus på att 
personer skulle ha möjlighet att kunna kommunicera och samspela med varandra. 
Därefter var handgester det naturliga kommunikationssättet när det gällde personer med 
funktionsvariationer vilket uppfattades som mer tillgängligt och uppmuntrande än de 
tekniska artefakterna. Allt mer fokus låg nu på AKK och ytterliggare forskning kring 
AKK´s metoder gjordes (Heister Trygg, 2010). 
 
1.1.2 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation –TAKK 
TAKK är en metod inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). TAKK 
används som ett komplement till det verbala språket. TAKK grundar sig i det svenska 
språket och fokuserar på att utmärka väsentliga begrepp från teckenspråket. 
Anledningen till att TAKK används är för att ha möjlighet att kommunicera med andra 
trots eventuella svårigheter med språket och syftet är att lära sig det verbala språket 
(Heister Trygg & Andersson, 2009). Det är viktigt att benämna begreppet samtidigt som 
tecknet visas (Heister Trygg, 2010 & Tisell, 2009). Heister Trygg (2010) nämner att alla 
människor har olika behov till stöd i sin utveckling, hjälpmedel bör sättas in och 
anpassas efter vilka förutsättningar individen har. Tecken kan vara en bra grund för att 
lära sig olika kommunikationssätt och det kan vara lättare att lära sig att använda tecken 
än att lära sig att använda ord och prata. Det är en fördel att förskollärare är medvetna 
om att alla barn lär sig på olika sätt. Det behöver inte alltid handla om att barnet har 
någon form av svårighet att lära sig utan om att barnet behöver lära sig språket på något 
annat sätt än andra barn (Ladberg, 2003).  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Syftet med vår studie är att få en inblick i hur barnen upplever användandet av tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Vi vill även få en utökad 
förståelse kring vad TAKK kan tillföra förskolans verksamhet, ur ett barns perspektiv. 
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplever barnen användandet av kommunikationssättet TAKK? 
 

• Vad kan TAKK tillföra verksamheten ur ett barns perspektiv? 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt skildras tidigare forskning inom området. Det nämns hur TAKK är ett 
stöd för språket, följt av en studie inom språkutveckling med koppling till TAKK. 
Därefter beskrivs användandet av TAKK i förskolans verksamhet. Avsnittet avslutas 
med en beskrivning av TAKK i relation till barns perspektiv och delaktighet. 
 
3.1 TAKK som stöd för språket 
Människan har flera sätt att kommunicera och uttrycka sig på, det är främst ett medel för 
att kunna kommunicera med andra, det kan bland annat förmedlas via tal, skrift, 
teckenspråk samt kroppsspråk (Svensson, 2009). Språket utvecklas i sociala 
sammanhang och den omgivning barnet befinner sig i, därför bör omgivningen vara 
inbjudande för att bidra till utforskande, meningsskapande och nyfikenhet hos barnet 
(Svensson, 2009; Heister Trygg, 2004). Att teckna är betydelsefullt för att utveckla sin 
språkliga kompetens men även för att utveckla sin interaktion med människor runt 
omkring (Heister Trygg & Andersson, 2009; Heister Trygg, 2004; Acredolo & 
Goodwyn, 2009). Att lära sig att använda TAKK ska enligt Heister Trygg (2005;2010) 
vara lustfyllt, att uppnå detta kan vara svårt då det är en komplex metod. När 
förskollärare enbart använder TAKK vid vissa situationer som förekommer dagligen i 
förskolan, finns det en risk att barnet som är i behov av TAKK inte ser anledningen till 
varför TAKK används (Heister Trygg, 2010). När nya tecken introduceras ska detta ske 
i enlighet med vad barnet är intresserad av. Förskolläraren bör tänka på att inte förmedla 
nya tecken för att han eller hon själv anser att tecknet är intressant (a.a.). Det är inte en 
självklarhet att kunna kommunicera verbalt, det finns andra metoder att använda sig av 
när människor ska interagera med varandra (Heister Trygg & Andersson, 2009; Heister 
Trygg, 2004; Acredolo & Goodwyn, 2009). Heister Trygg (2004) nämner att det kan 
vara positivt för språkutvecklingen att barn kommunicerar med varandra med stöd av 
TAKK som medel för kommunikation. Detta eftersom barn oftast kommunicerar på ett 
mer liknande sätt med varandra, än vad barn och vuxna gör med varandra. Att använda 
tecken och att samtidigt tala har inverkan på varandra, det ger en bredare förståelse för 
sammanhanget (a.a.). Att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation är 
något som särskilt gynnar barn med försenad språkutveckling, exempelvis barn med 
autism och Downs syndrom (Von Tetzchner & Grove, 2003; Heister Trygg, 2004). Von 
Tetzchner och Grove (2003) nämner att tecken är till fördel för personer med försenad 
språkutveckling eftersom det hjälper personerna att kommunicera. De beskriver att 
alternativ kommunikation ger stora möjligheter för människor att dela åsikter och 
kommunicera med varandra. Barn som använder tecken som komplement till talet har 
lärt sig att använda och att förstå kommunikation. 

Det är viktigt att förskolläraren lär sig tecknen innan de introduceras till barnen, för att 
kunna förmedla en trygghet i användandet. De tecken som bör introduceras först till 
barnet är bland annat; ja, nej, hej, hejdå, tack och förlåt. Därefter kan arbetet med 
tecknen fortsätta genom att barnen får lära sig tecknen för orden stopp, sitta, toalett och 
äta. När barnen behärskar dessa ord är det lämpligt att fortsätta med tecken som 
beskriver känslor, exempelvis glad, hungrig, trött och ledsen (Daniels, 2001). Dessa 
tecknen är de lämpligaste att prioritera, eftersom de är betydelsebärande för 
kommunikationen med andra samt att de är som Acredolo och Goodwyn (2009) 
nämner, viktiga tecken och begrepp som beskriver ett behov. När tecken introduceras, 
är det främst de mer bekanta tecknen som ligger till grund för kommunikationen. Det 
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kan leda till att barnet endast tecknar de begrepp som de är bekanta med istället för vad 
de egentligen vill förmedla. 
 
Till de barn med olika funktionsvarianter är det viktigt att rätt metod används som är 
anpassade till den enskilda individen. Alla barn har olika förutsättningar i sin 
språkutveckling och därför ska nivån av stöd anpassas (Martinsen & Von Tetzchner, 
1997). Supportive language group benämns som en stödjande språkgrupp där TAKK 
förekommer. Detta är en indelning för att synliggöra barns behov och på så sätt kunna 
ge rätt förutsättningar till barnen. I denna grupp ingår barn som inte har 
förutsättningarna att använda det verbala språket fullständigt. Barnet behöver stöd under 
en period i sin verbala språkutveckling, för att kunna kommunicera med andra i sin 
omgivning. De olika medel som ger stöd kallas för alternativ och kompletterande 
kommunikation, AKK. Dessa medel kan vara olika former av gester, texter eller peka 
mot symbolbilder. Detta stöd behövs vanligtvis under förskoleåren (a.a.). 
 
3.2 Studie inom språkutveckling med koppling till TAKK   
Forskning visar att yngre barns (0-12 månader) språkutveckling gynnas när de använder 
sig utav tecken som ett komplement till talet (Acredolo & Goodwyn, 2009; Von 
Tetzchner, 2003). Detta blev synbart i en studie där vårdnadshavare till yngre hörande 
barn ingick (Acredolo & Goodwyn, 2009). Empirin samlades in från tre olika grupper. I 
en av undersökningsgrupperna använde sig vårdnadshavare av tecken som ett 
komplement till talet. I den andra var vårdnadshavarna introducerade att använda ett 
berikat talspråk till barnet. Den tredje gruppen fick inga instruktioner att följa, där 
förekom inte tecken eller berikat språk. Studien pågick tills barnen fyllde två år. 
Resultatet för de barn som använde tecken under studiens gång, synliggjorde att barnen 
delvis hade en bredare ordförståelse och vokabulär samt att de lärde sig tala tidigare. I 
en fortsatt studie som gjordes valde Acredolo och Goodwyn (2009) att följa med en del 
av barnen som var med i den tidigare nämnda studien. Forskarna valde att dela in 
barnen när de var åtta år i två grupper. I ena gruppen så användes tecken i uppväxten 
och i den andra var det inga tecken som förekom i uppväxten. I resultatet framkom det 
skillnader där den gruppen som använde tecken hade bättre resultat i ett kunskapstest än 
den andra gruppen. De åttaåringar som använde tecken i sin uppväxt hade samma 
resultat som nioåringar. Slutsatsen av detta är att tecken gynnar språkutvecklingen. 
 
3.3 Användande av TAKK i förskolans verksamhet 
Det är kommunens ansvar att rätt åtgärder sätts in till det enskilda barnet (Heister 
Trygg, 2010). TAKK kan användas som stöd för alla barn i förskolan. Vanligtvis 
används TAKK i strukturerade situationer exempelvis i samlingar, matsituationer och 
vid påklädning. Tecken gynnar på olika sätt samtliga barn i förskolan, men är till fördel 
för barn med olika typer av behov, exempelvis yngre barn som är på väg att lära sig 
språket eller barn med en språkförsening (Tisell, 2009). När metoden sätts in, behövs 
det personer i barnets omgivning som har en förståelse och kan använda TAKK. Det är 
väsentligt att ha en förståelse att användandet av TAKK kräver tid och engagemang från 
förskollärare och andra vuxna i omgivningen. Det är viktigt att förskollärare har 
utbildning i TAKK för att kunna arbeta med det på bästa sätt i verksamheten (Heister 
Trygg, 2010). När behovet av TAKK sätts in i verksamheten är det nödvändigt att 
utbilda hela arbetslaget, detta främst för att ge varandra stöd så att användandet blir 
kontinuerligt i verksamheten och inte enbart används vid lärarledda situationer. TAKK 
bidrar till gemenskap i barngruppen, öppnar upp för samspel samt förståelse i relationen 
mellan vuxna och barn samt mellan barn och barn (Tisell, 2009 & Heister Trygg, 2004). 
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TAKK, kan vara till stöd för barn med annat modersmål än svenska. Tecken som 
kompletterande kommunikation kan fungera som en bro mellan modersmålet som inte 
är svenska och det svenska verbala språket. Vid användandet av TAKK i relation till 
inlärningen gör det att barn både kan ta in språket auditivt och visuellt (Heister Trygg & 
Andersson, 2009). Heister Trygg (2010) nämner att när TAKK förekommer i 
verksamheten bör det ske som en helhet, samtliga förskollärare bör vara involverade 
och intresserade kring metoden. Detta kan skapa möjlighet till att användandet av 
TAKK intresserar barnet som är i behov av det. Är förskollärarna positiva finns 
möjligheten till att barnet känner likadant.  
 
Sirén (1997) nämner att det är en förutsättning att samtliga barn i verksamheten blir 
involverade i användandet av TAKK, så att ett lustfyllt och kommunikativt möte kan 
ske sinsemellan barnen. Heister Trygg (2004) samt Heister Trygg och Andersson (2009) 
tar upp att tecken som kommunikationsmedel är bra för barn i allmänhet eftersom det 
utvecklar kommunikationsförmågan. Möjligheten att teckna bör finnas i de olika miljöer 
som barnet vistas i, både i förskolan och i hemmet. Om många personer i barnets närhet 
tecknar så ökar chanserna att barnet också ska teckna (a.a.). När TAKK-metoden 
används i verksamheten är det viktigt att ha i åtanke att TAKK främst används för att 
underlätta kommunikationen mellan varandra. Det är även viktigt att fokusera på vad 
som ska tecknas och när detta ska ske, och inte hur tecknet konstrueras. Det är även 
viktigt att TAKK används lustfyllt (Heister Trygg, 2010). Det är viktigt att 
förskolläraren uppmärksammar vad barnet vill säga. Fokus ska inte vara på hur barnet 
kommunicerar, utan att barnet kommunicerar med tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation. Det relevanta är inte om tecknet alltid används på rätt 
sätt, utan det handlar istället om att uppmuntra barnen att använda tecken som ett 
kommunikationsmedel (Heister Trygg, 2004). Däremot påstår Heister Trygg (2010) att 
när TAKK förekommer i förskolans verksamhet, används metoden vanligtvis till 
samtliga barn, vilket inte är syftet med TAKK. Syftet med TAKK är att använda det till 
barn med annat modersmål, yngre barn (0-12 månader) tills behovet avtar samt till barn 
med verbal språkförsening (a.a.). När TAKK ska introduceras i verksamheten behöver 
förskollärarna fundera på till vem eller till vilka TAKK ska användas samt hur och när 
TAKK ska användas (Heister Trygg & Andersson, 2009; Heister Trygg, 2005). 
 
Hemmet och förskolan har en stor påverkan kring anpassningen av de metoder som 
påverkar barnets förmåga att kunna kommunicera (Heister Trygg, 2004; 2010; Heister 
Trygg & Andersson, 2009). Heister Trygg (2005) nämner att förskollärarna bär på ett 
ansvar att skapa tillfällen att använda metoden samt att TAKK-metoder aldrig kan 
introduceras för tidigt för barnen. Vidare nämns att förskolläraren i samverkan med 
familjen ska föra dialoger om barnets kommunikativa utveckling. Arbetet med TAKK 
ska kontinuerligt användas och följas upp i form av dokumentationer. 
 
 
3.4 TAKK i relation till barns perspektiv och delaktighet  
Heister Trygg (2005) anser att det är viktigt att ge barn, som är i särskilt behov av 
TAKK, inflytande genom kommunikationen vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan 
hos barnet, exempelvis kan detta göra att barnet känner sig inkluderad. Det är ofta de 
vuxna som gör valen åt barnen. Det kan handla om att förskolläraren tror sig veta vad 
barnet vill göra eller äta (a.a.). Detta kan kopplas till att de vuxna tar ett barnperspektiv, 
när alternativen egentligen bör ges till barnet, istället för att den vuxna tar till val som de 
tror är bra för barnen (Johansson, 2003). Inflytande i lärarnas arbete bör innebära att 
planering av verksamheten synliggör barnens tankar och utgår från barns perspektiv 
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(Arnér, 2009; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Ett barns perspektiv är det som 
barnet ser och upplever. När en vuxen tar barns perspektiv innebär det att barnet är i 
fokus och påverkar situationen. Inflytande innebär att barn ska ges möjlighet och 
tillfällen att ha inverkan över sin tid på förskolan (Arnér, 2006; 2009; Emilson & 
Pramling Samuelsson, 2012). Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) sker ett 
deltagande och inflytande när barnen förstår den gemensamma rådande strukturen, som 
de själva har varit med att påverka och skapa och som de vill upprätthålla. Deltagande 
kopplas till delaktighet eftersom deltagande leder till en delaktighet. Delaktighet innebär 
enligt Arnér (2009) att delta i något som andra har fattat beslut kring.  
 
3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Avsnittet belyser forskning kring hur TAKK på olika sätt stödjer språket. Därefter 
gjordes en bekrivning av en studie kring hur tecken kan påverka språkutvecklingen. Det 
görs en beskrivning av de olika aspekterna med koppling till barn i verksamheten. 
Begreppen barns perspektiv, delaktighet och samspel är tre av nyckelorden som nämnts. 
Dessa beskrivs mer ingående i teorianknytningen och i metodavsnittet. Med den tidigare 
forskningen vill vi bidra till en mer ingående beskriving av TAKK i verksamheten 
vilket även ger möjlighet till diskussion av resultatet kring barnens upplevelser om 
tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 
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4 Teorianknytning 
I studien beskrivs Vygotskijs sociokulturella teori och Harts teoretiska perspektiv om 
delaktighet. Det mest relevanta från varje teori tas i beaktande i denna studie och 
kommer att kopplas till praktiken genom konkreta exempel i analysen av resultaten. 
 
4.1 Vygotskijs sociokulturella teori 
Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av delaktighet. Delaktighet ses som en 
viktig del i barnets utveckling. Det är genom delaktigheten som barn utvecklas, 
eftersom utveckling sker i samspel med andra (Vygotskij, 2007). Enligt Strandbergs 
(2006) tolkning av Vygotskij är samspel en viktig del för att lära sig. Det är genom 
samspel med omgivningen som lärande uppstår eftersom vi lär i samspel med varandra. 
Barn ser hur vuxna i deras omgivning agerar och lär sig i samspel med de vuxna. Vidare 
nämns att genom samspel med omgivningen lär sig barnet språk. Språk har en stor 
betydelse för kommunikation. 
 
4.1.1 Barns språkutveckling enligt Vygotskij 
Barn lär sig betydelser i språket genom att veta ordet och förena det med vad som 
utmärker föremålet, detta är något som många barn kan ha svårt för men som de lär sig 
efter hand. Vygotskij (2007) anser att barn lär sig att kommunicera eftersom de vill 
skapa kontakt med andra människor. Kommunikation i ett större perspektiv, inte endast 
då vi kommunicerar med hjälp av tal, är en betydelsefull del i utvecklingen av språket. 
Vuxna personer runt barnet är viktiga förebilder för att visa på vilket sätt språket kan 
användas. Språket utvecklas dels biologiskt och i den sociala kontexten som finns runt 
barnet. Språket som barnet har, hör ihop med den kultur som finns runt barnet. Språket 
utvecklas först med hjälp av människor i omgivningen, därefter kan barnet använda 
språket för sin egen skull, för att tänka. Många olika erfarenheter i livet gör att barn 
kommunicerar mer vilket stimulerar barnets utveckling av språket (a.a.). Vygotskij 
(1995) betonar vikten av att barnet inte blir påtvingat att utföra en aktivitet. Aktiviteten 
måste ske av fri vilja utifrån barnets engagemang för att barnet ska ha möjlighet att 
genomföra aktiviteten. 
 
Barnet behöver mer erfarna personer omkring sig själv för att ha möjlighet att lära sig, 
vilket i den sociokulturella teorin kallas för den närmaste eller den proximala 
utvecklingszonen (Vygotskij, 2007; 1962). Det är viktigt att som förskollärare arbeta 
efter barnets proximala utvecklingszon, som innebär att människor är mer mottagliga 
för att lära sig ny kunskap och detta ska anpassas efter barnets befintliga kunskap. Det 
gäller för förskolläraren att se barnets proximala utvecklingszon för att kunna arbeta 
tillsammans, för att barnet ska utvecklas och lära sig ny kunskap. Strandberg (2006) 
tolkar Vygotskijs teori och menar att alla människor behöver tillgång till olika metoder 
och redskap för att förstå sin omgivning, samt för att vi ska lära oss något. Dessa 
metoder och redskap kan exempelvis vara språk eller böcker. Detta benämns som 
mediering. Något annat som Vygotskij (2007) nämner är appropriering. Detta begrepp 
beskriver processen då vi lär oss att använda och förstå hur olika redskap fungerar. 
Redskap som utformats av någon annan men som vi lär oss att använda. Detta innebär 
exempelvis att vi lär oss att skriva eller att vi lär oss språk (a.a.). Ett annat begrepp som 
Vygotskijs (1978) nämner är “situerade”. Detta innebär att lärandet är situationsbundet, 
att inlärning endast sker i vissa situationer och på vissa ställen. Strandberg (2006) 
förklarar att Vygotskijs begrepp situerade innebär att det vi människor gör, alltid sker i 
olika sammanhang, exempelvis sociala situationer. Sammanhanget har en stor inverkan 
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på om vi lär oss. Som exempel kan nämnas att om barn befinner sig på en plats där det 
finns tillgång till böcker, kan det underlätta läsinlärningen (a.a.). 
 
4.2 Harts teoretiska perspektiv om delaktighet 
Sherry R. Arnstein (1969) utformade en modell 
om medborgares delaktighet i samhället. 
Delaktighet beskrivs utifrån åtta olika steg 
uppdelade i två olika delar. Hart (1992;1997) 
har utvecklat Arnsteins modell och använder 
dessa åtta steg men beskriver istället barns 
delaktighet.  
 
Dessa åtta steg delas av Hart in i två olika delar. 
Dessa två olika delar är “ingen delaktighet” 
som belyser de första stegen, steg ett till tre. 
Den andra delen är “grader av delaktighet” och 
beskriver steg fyra till åtta. Hart belyser 
delaktighet som ett viktigt begrepp för barns 
rättigheter i ett demokratiskt samhälle. 
Delaktighet är något som barn lär sig 
tillsammans med vuxna (Hart, 1992;1997).
    

Harts delaktighetsstege (Hart, 1997 s.41) 
 
4.2.1 Delaktighetsstegen 
Hart (1992;1997) nämner att det första steget är manipulation (manipulation), här deltar 
barnet utan att förstå sammanhanget som det deltar i. Barnet har ingen möjlighet att 
påverka, eftersom barnet saknar förståelse kring att det kan påverka, exempelvis 
medverkar barnet i samlingen utan att förstå varför. I det andra steget i 
delaktighetsstegen, dekoration (decoration), fungerar barnet som en länk till något som 
de vuxna vill förmedla. Barnet kanske bär kläder med speciella budskap utan att veta 
vad budskapen innebär eller att alla ska delta i vissa aktiviteter. Barnen deltar i de 
vuxnas idéer och förskolan arbetar med en speciell inriktning för att marknadsföra 
verksamheten. När vi kommer till steg tre i Harts delaktighetsstege så har barnet 
kunskap om ämnet men har inte någon möjlighet att yttra sig. Barnet används som en 
symbol för ämnet. Detta kan exempelvis vara dagliga rutiner som ingår i verksamheten, 
som barnen inte har möjlighet att påverka som fruktsamling vilket förekommer i 
verksamheten som en daglig rutin. Detta steg nämns som symboliska åtgärder 
(tokenism) och är det sista trappsteget som förmedlar att barnet inte har någon 
delaktighet eller kan påverka verksamhetens innehåll (a.a.).  
 
Hart (1992;1997) nämner att när steg fyra uppnås börjar barnet att får information 
tilldelad men har inte själv någon möjlighet att påverka innehållet. Det handlar om att 
förskolan arbetar efter en viss metod, barnen har inte någon möjlighet att påverka 
metoden.  Detta steg kallar Hart för tilldelad men informerad (assigned but informed). 
Detta kan vara temporära och särskilda metoder som innefattar mer än de dagliga 
rutinerna. Steg fem nämns som tillfrågad och informerad (consultated and informed) 
och beskriver att barnet får frågor om ämnet men det är de vuxna som fattar besluten 
och som har valt ämnet, skendemokrati, där den vuxna ger barnet möjlighet att påverka 
fast barnet egentligen inte kan påverka. För att steg sex i delaktighetsstegen ska kunna 
uppnås har den vuxna valt ämnet men beslutsfattandet delas med barnen, barnet ges 
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möjlighet att faktiskt vara med och påverka. Detta steg nämner Hart som vuxeninitierad, 
dela beslut med barn (adult-initiated, shared decisions with children) (a.a.). För att 
kunna uppnå steg sju, barninitierad och vägledd (child-initiated and directed) är det 
barnet självt som valt ämne och fattar beslutet i verksamheten. Detta kan innebära att 
barnet själv får bestämma om de vill vara med och delta i samlingen eller vara med i en 
annan aktivitet initierad av lärarna. Barnet får inte vara med och påverka innehållet utan 
det handlar om att få bestämma om sig själv och sitt egna deltagande. Vilket leder till 
det sista steget på delaktighetsstegen, steg åtta, som Hart nämner som barninitierad, dela 
beslut med vuxna (child-initiated, shared decisions with adults). Detta sista steg innebär 
att barnen initierar ett ämne som sedan fattas tillsammans med de vuxna. Barnet 
hörsammas, lärarna ser till vad barnen vill och beslut tas tillsammans (a.a.). 
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5 Metod 
Detta avsnitt inriktar sig på de val vi gjort gällande metoddelen i studien. Vi fokuserar i 
detta avsnitt på hur vi resonerat kring datainsamlingen, vilka metoder som använts 
samt vilken studiens valda undersökningsgrupp är. Avsnittet handlar om hur vi har 
genomfört undersökningen, på vilket sätt vi har bearbetat det insamlade materialet, 
studiens tillförlitlighet samt på vilket sätt vi beaktat de etiska principerna. I slutet görs 
en metoddiskussion där vi diskuterar studiens tillförlitlighet samt studiens metodval. 
 
5.1 Metodval 
Vi har valt att samla in vår empiri med hjälp av metoden stimulated recall (Haglund, 
2003). Stimulated recall är en metod som innebär att personer återfår sitt minne kring 
händelser genom att se eller lyssna på inspelningar från händelsen och därefter får 
möjlighet att minnas företeelser kring händelsen, senast 48 timmar efter händelsens 
skede (a.a.). Undersökningsinstrumentet till vår studie är semistrukturerade intervjuer 
då vi vill synliggöra barns tankar kring användandet av TAKK. Denscombe (2016) 
nämner att semistrukturerade intervjuer innebär att ha fastställda frågor under intervjun 
men att intervjun är anpassningsbar och till stor del utgår från respondentens 
uppfattningar. Intervjun anpassas efter respondenten men syftet är att få 
frågeställningarna besvarade.  
 
Vi använde oss av stimulated recall genom att vi till en början observerade barnen under 
pågående lärarledd aktivitet där tecken används tillsammans med en av förskollärarna. 
Vid observationerna tog vi en passiv roll och studerade aktiviteten samtidigt som vi 
filmade den med förskolans iPad. Syftet var att filmen skulle fungera som ett stöd i 
samtalet med barnen. Filmen analyserades eller transkriberades inte, utan användas 
endast som ett stöd i intervjun med barnen. Efter observationen intervjuade vi barnen 
om deras tankar kring att använda tecken. Detta skedde med stöd av observationsfilmen, 
vilket enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) ska bidra till en bra grund för 
samtal samtidigt som det kan bli lustfyllt och spännande att se sig själv. På detta sätt 
skapar filmen möjligheter för barnen att kunna relatera till tecknen de använder i en viss 
situation på den aktuella förskolan. Under intervjun gjordes en ljudupptagning av 
samtalet som vi sedan transkriberade. Ljudupptagningen var till hjälp för att 
sammanfatta innehållet i samtalet med barnet. Om barnet visade något speciellt under 
samtalets gång, exempelvis någon gest eller kroppsspråk som inte kom med i 
ljudupptagningen antecknade vi det. 
 
Det är viktigt att frågorna som ställs under intervjun kopplas till ändamålet med 
samtalet. Samtalet bör inledas med att den vuxne ställer generella och öppna frågor för 
att sedan ställa mer bestämda frågor, som är kopplade till ämnet. Mer generella och 
samtidigt utmanande frågor ger fler svar från barnet. Mindre generella frågor ger mindre 
öppna svar från barnet. Det är även viktigt att tänka på att ställa frågor som utgår i en 
händelse som är känd för barnet. Detta gör att barnet kan relatera till händelsen och har 
lättare för att samtala (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012; Pramling Samuelsson  
Sheridan, 2016). En teknik som kan vara bra vid intervjun med barnet är att ställa frågan 
genom att be barnet berätta något om det valda ämnet, som en uppmaning. Detta ger 
oftast utförligare svar än att fråga barnet om det vill berätta något (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2012). Detta är något vi tog hänsyn till under intervjuns gång.  
 
I studien valde vi att närma oss ett barns perspektiv för att se barns inflytande och 
delaktighet i verksamheten. Hur barnen upplever användandet av TAKK och vad 
TAKK kan bidra till i verksamheten. Vi väljer att försöka närma oss ett barns perspektiv 
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och inte ta ett barns perspektiv. Eftersom alla bär på olika livserfarenheter, kan vi aldrig 
förstå andra personers tankar eller handlingar helt och hållet, därför är vårt fokus att 
försöka närma oss ett barns perspektiv istället (Johansson, 2003). Barns perspektiv kan 
uppnås genom att göra intervjuer, videoinspelningar eller att dokumentera barnens 
estetiska verk. Att närma oss ett barns perspektiv handlar om att barnen görs delaktiga 
så att de kan påverka sitt lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Ett 
närmande av barns perspektiv innebär att se vad barnen tycker är relevant för dem, inte 
enbart se vad jag själv anser är relevant samt att tolka barnens livsvillkor från deras 
perspektiv. Att närma sig ett barns perspektiv kan ske genom att samtala med barnen 
(Arnér, 2006;2009; Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). Johansson (2003) skriver 
att för att kunna närma sig ett barns perspektiv behöver den vuxna se till att det finns tid 
vid mötet med barnet samt att det råder trygghet genom en relation och närvaro till 
barnet. 
 
5.2 Undersökningsgrupp 
Vi valde att sätta upp ett antal kriterier som behöver uppfyllas för att studien skulle vara 
möjlig. Dessa kriterier innebar att välja en förskola där de aktivt och kontinuerligt 
arbetar med TAKK, samt att barnen i verksamheten är i åldrarna fyra och fem. Vi ansåg 
att för att kunna synliggöra barnens upplevelser kring TAKK med hjälp av intervjuer 
kunde barnen i dessa åldrar ge oss mest utförliga svar. Urvalsgruppen grundar sig i tre 
olika förskolor, i samma kommun i södra delen av Sverige, där de aktivt arbetar med 
TAKK. Vår studie består av 20 barn som är fyra och fem år.  
 
5.3 Genomförande av undersökningen 
Kontakten med förskolorna inleddes med att vi mailade 26 förskolechefer med frågan 
om de arbetade med TAKK. Vi berättade att vi skriver vårt självständiga arbete om 
TAKK och förklarade att vårt arbete ska utgå från barnens perspektiv. Det var sju 
förskolor som i någon form använde sig av TAKK. Tre av dessa uppfyllde kriterierna 
för studien och valde att delta. Därefter valde vi att fortsätta kontakten med de tre 
förskolor som arbetade aktivt med TAKK. Vi fick kontaktuppgifter till förskollärare på 
avdelningarna. Vi kontaktade förskollärarna och beskrev vårt arbete och frågade om det 
var möjligt att genomföra vår studie hos dem. Därefter besökte vi de tre olika 
förskolorna. Dessa tre förskolor uppfyllde kriterierna för undersökningsgruppen. På 
samtliga förskolor vi besökte fanns det barn i särskilt behov av kommunikationssättet 
TAKK. De olika verksamheterna jobbade med TAKK kontinuerligt i alla åldrar och för 
alla barn. Det förekom minst en TAKK-utbildad förskollärare på vardera förskola och 
verksamhetens strävan var att utbilda samtliga inom TAKK. 
 
Till den ena förskolan mailade vi missivbreven (se bilaga A) till en förskollärare som i 
sin tur delade ut dessa till vårdnadshavarna. De övriga två förskolorna besökte vi och 
lämnade missivbreven till förskollärarna som i sin tur delade ut dessa till 
vårdnadshavarna. Missivbreven delades ut till samtliga vårdnadshavare på de valda 
avdelningarna på förskolorna. Under tiden höll vi kontinuerligt kontakt med 
förskollärarna för att dels kunna besvara eventuella frågor samt för att få reda på antal 
godkännanden. Det tog ungefär en vecka innan vi kunde besöka förskolorna och samla 
in empiri.  
 
Vi började datainsamlingen genom att medverka vid de aktuella förskolornas 
samlingssituationer. Samlingarna började med att barnen sjöng en sång som de 
samtidigt tecknade till. Därefter såg samlingarna lite olika ut beroende på förskola. 
Gemensamt för förskolorna var att samlingssituationerna präglades av tecken. Vid 
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beskrivning av vädret användes tecken och när barnens namn berättades användes 
tecken. Vid varje sångstund användes tecken till sången. Samlingen videoinspelades 
med iPad. När samlingen var slut gick vi igenom materialet vi filmat och bestämde 
vilken sekvens i filmen som skulle ligga till grund för intervjuerna. En av sångstunderna 
blev den filmsekvens under observationen som vi valde att visa som samtalsunderlag 
för barnen på samtliga förskolor. Genom att utgå från likadana sekvenser från 
förskolorna blir utgångspunkten till intervjun likvärdig för intervjuerna på förskolorna. 
 
På en av förskolorna med barn i åldrarna tre till fem år, hade fem stycken 
vårdnadshavare till deras treåringar lämnat godkännande. Det finns en anledning till att 
vi valde att intervjua barnen som är tre år trots att metoden för vår studie är att intervjua 
barn som är fyra och fem år. Anledningen till detta är att vi ville göra en pilotstudie som 
enligt Denscombe (2016) beskrivs som ett bra första steg i insamlingen av data. Vidare 
beskrivs att en pilotstudie innebär att den valda metoden testas för att få en uppfattning 
om den fungerar bra för studien eller om någon del i metoden behöver ändras. För vår 
undersökning innebar pilotstudien att vi fick möjlighet att testa att genomföra intervjuer 
med barn innan vi intervjuade den aktuella undersökningsgruppen, barn i åldrarna fyra 
och fem år. Ett av barnen som var tre år intervjuades med ett barn som var fem år. Vi är 
medvetna om att pilotstudien eventuellt inte blev ett rättvist test i den bemärkelsen att 
barnen i pilotstudien och i vår planerade metod är i olika åldrar. Som tidigare nämnts 
var dock syftet med pilotstudien att vi fick möjlighet att testa att intervjua barn. 
Resultatet av pilotstudien blev att vi valde att fortsätta genomföra vår planerade metod, 
intervju. Vi valde att ej inkludera treåringens svar i vårt resultat, med tanke på att vår 
undersökningsgrupp är barn i åldrarna fyra och fem år. 
 
På den första förskolan vi besökte blev utfallet att intervjua två barn samtidigt per 
intervjutillfälle. Denna intervjumetod utvärderade vi sedan inför besöket på nästa 
förskola. Vi kom fram till att på de två kommande förskolorna intervjua ett barn per 
intervjutillfälle. Inför kommande besök intervjuade vi därför ett barn per tillfälle vilket 
vi båda tycker var en bättre metod för att få svar från barnen. Intervjuerna gjordes 
enskilt, i varsitt rum. Vi valde att ställa några inledande frågor för att öppna upp för en 
dialog med barnet. Därefter valdes aktuella frågor med hänsyn till barnets intresse och 
ingångar i samtalet. Intervjufrågorna  (se bilaga B) fungerade som en mall för 
intervjuerna, men genom semistrukturerade intervjuer styrde inte mallen frågornas 
ordningsföljd, utan det var barnets svar som var grunden för utformandet och val av 
fråga. På så sätt tror vi att risken minskar för att barnen svarar det de tror att vi vill höra, 
vilket Pramling Samuelsson och Sheridan (2016), nämner som en viktig del när vuxna 
samtalar med barn. Vissa av frågorna vi ställde blev slutna frågor men vi ställde 
följdfrågor till de slutna frågorna vilket gjorde att dessa frågor ändå gav utförliga svar 
från barnen. Vi valde även att använda ordet “tecken” istället för att använda ordet 
“TAKK”, i intervjuerna med barnen. Detta gjorde vi eftersom tecken beskriver görandet 
av TAKK samt att ordet “tecken” är mer bekant i verksamheten än ordet “TAKK”. Vi 
gjorde ljudinspelningar under samtliga intervjuer med hjälp av diktafon och telefon. 
Sedan transkriberade vi intervjuerna. Empirin grundar sig i 20 barns intervjusvar. 
Intervjuernas tidsåtgång var ca 10-15 minuter per tillfälle. 
 
5.4 Bearbetning av insamlat material och data 
Vid analysen av data använde vi oss av kvalitativ undersökning. Denscombe (2016) 
menar att utmärkande för kvalitativ data är att den består av text och visuella 
beskrivningar. Metoderna för att samla in kvalitativ data kan vara intervjuer och 
observationer. Ett sätt att få reda på det detaljerade innehållet i en intervju kan vara att 
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transkribera datan. Beroende på hur innehållet i transkriberingen ska användas kan 
transkriberingen göras på olika sätt. Vid redovisning av resultatet för studien kan det 
vara tillräckligt att endast få med citat från transkriberingen. När transkriberingen av 
samtalet sker kan det vara av vikt att benämna miljön och andra viktiga företeelser som 
kan vara viktiga att känna till från intervjun. Detta kan exempelvis vara kroppsspråk 
som kan ge intervjun ett större innehåll (a.a.). I vår tolkning av insamlandet av empirin, 
tolkar vi kroppsspråket, det verbala samt tonläge i  svaren som vi samlar in genom 
transkriberingen. Vi valde de mest relevanta och aktuella delarna för vår studie. I 
resultatavsnittet nämner vi citat från intervjuerna, där beskrivs “I” för den person som 
intervjuat barnen och “R” står för respondenten, barnet. Resultatet har vi valt att 
strukturera i organisationsscheman med kategorier kring barnens svar. Detta gör vi för 
att få mer struktur och för att resultatet ska bli mer lättläst. 
 
5.5 Studiens tillförlitlighet 
Denscombe (2016) nämner att det kan vara svårt att mäta validiteten, trovärdigheten, i 
kvalitativa studier. Detta på grund av att det är komplicerat att undersöka om resultatet i 
studien är korrekt. Undersökningens validitet går dock att undersöka genom att 
kontrollera om den kvalitativa studien är korrekt genomförd. Bryman (2011) nämner att 
trovärdighet i studiens resultat utformas genom att kontrollera att studien genomförts 
med hänsyn till de regler som finns. Vidare nämner Denscombe (2016) och Bryman 
(2011) att det även kan vara komplicerat att mäta studiens pålitlighet, reliabilitet, 
eftersom det vid en kvalitativ studie troligtvis inte är möjligt att genomföra studien och 
få samma resultat igen. Om genomförandet av studien beskrivs finns det möjligheter för 
andra forskare att undersöka om studiens resultat stämmer. Detta genom att se till 
tidigare studier med likadana metoder. Denscombe (2016) menar att det också är 
nödvändigt att mäta studiens generaliserbarhet vilket går att göra i både kvantitativa och 
kvalitativa studier. I en kvalitativ studie kontrolleras generaliserbarheten, även kallad 
överförbarheten, genom att se till vad som tidigare finns studerat om ämnet. I kvalitativa 
studier kontrolleras detta genom att avgöra om det undersökta i studien går att applicera 
på liknande studier (a.a.). Allwood och Erikson (2017) nämner att det finns ett antal 
avgörande kännetecken för om en studie är valid. Dessa avgörande kännetecken är om 
det finns en trovärdighet i resultaten (credibility), om resultaten är pålitliga 
(dependability), samt om resultaten kan verifieras (confirmability). 
 
5.6 Forskningsetik 
I studien tas hänsyn till de forskningsetiska principerna. I de forskningsetiska 
principerna ingår de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet har formulerat. 
Huvudkraven måste tas i beaktande för att få göra en studie där personer ingår 
(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att informera personerna som ingår i studien om studiens syfte. 
Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare själva ska ha möjlighet att bestämma om 
de vill delta. Konfidentialitetskravet innebär att informationen om deltagarna inte får 
lämnas till obehöriga. Nyttjandekravet innebär att informationen om deltagarna enbart 
får användas i studien (a.a.). Dessa fyra huvudkrav har beaktats i studien på det sätt att 
förskolechefen, förskollärarna, vårdnadshavarna och barnen har informerats om studien 
och fått läsa missivbrevet. Förskolechefen och förskollärarna har informerats om 
studien via kontakt per telefon och mail. Vårdnadshavarna har fått information om 
studien via missivbreven. Missivbreven lämnades till vårdnadshavarna med hjälp av 
förskollärarna och oss själva. När vi fått godkännande påbörjades intervjuerna. Barnen 
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har fått veta från förskollärarna att vi ska besöka förskolan och göra en observation och 
intervju. Både förskollärarna, som är delaktiga i studien vid samlingen med barnen som 
vi kommer att observera, och barnen har tillfrågats om de vill medverka i studien. 
Barnen har även informerats om att de när de vill har möjlighet att avbryta samtalet. Vid 
början av samtalet med barnen frågade vi om de ville svara på några frågor. 
Informationen om förskola, förskollärare, vårdnadshavare och barn har inte lämnats till 
obehöriga och har enbart använts i studien. Namnen som förekommer i resultatet är 
fingerade. 
 
5.7 Metoddiskussion 
Bryman (2011) nämner att trovärdighet i studiens resultat kontrolleras genom att se om 
studien synliggjort strukturen med samtliga delar. I studien arbetar vi efter att uppnå 
hög validitet. Studien är genomförd enligt de regler som finns. Studiens validitet går att 
mäta genom vår förmåga att kunna lyssna och ta till oss det barnen säger. Vi är 
medvetna om att reliabiliteten i denna studie kan vara komplicerad att mäta eftersom det 
är mycket som kan påverka studiens resultat. Omgivningen kan påverka resultatet på 
olika sätt. Något annat som vi tror även kan påverka resultatet är vårt förhållningssätt 
när vi intervjuade barnen. Vårt förhållningssätt kan påverka resultatet både på ett 
negativt och ett positivt sätt. Det negativa kan vara att barnen kanske svarar det de tror 
att vi vill höra. Det positiva är att de kanske känner sig trygga med oss och svarar 
utifrån sig själva. Denscombe (2016) och Bryman (2011) nämner att reliabiliteten i en 
studie kan vara svår att mäta. Då studiens genomförande beskrivs finns det möjlighet 
för andra forskare att undersöka om studiens resultat stämmer (a.a.). För att validiteten 
ska kunna synliggöras ytterligare kunde vi ha utökat vår metod genom att observera 
barnen. Detta för att synliggöra hur och när TAKK förekommer i verksamheten i ett 
annat sammanhang och inte enbart via dialog. Vi kunde också intervjuat förskollärarna. 
 
Vi är medvetna om att våra värderingar och synsätt kan påverka resultatet, eftersom vi 
tolkar barnens svar utifrån vad de förmedlar till oss under intervjun. Barnen uttrycker 
sig dels verbalt med olika tonlägen samt med kroppsspråk. Därav väljer vi att ha tydliga 
frågeställningar i intervjuerna, istället för att enbart utgå från det barnen har att säga. 
 
Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer samt stimulated recall som 
undersökningsinstrument. Med stöd av relevant metod så kan möjligheten till en öppen 
dialog skapas (Denscombe, 2016) vilket synliggjordes i resultatet. Vi upplever att med 
stöd av stimulated recall så skapades ett gemensamt fokus, där samtalet grundar sig i 
något konkret att samtala och reflektera kring. Stimulated recall skapar en möjlighet till 
en gemensam utgångspunkt, att låta barnen få dela med sig om vad de ser i videon samt 
att få påverka samtalets innehåll, inom vissa ramar. Semistrukturerade intervjuer ser vi 
som ett bra instrument. Vi utgick från våra bestämda frågeställningar men gav barnen 
utrymme att förmedla sina upplevelser, på så sätt formade barnens utlåtande till viss del 
intervjuerna. I studien försöker vi att närma oss varje barns perspektiv. Johansson 
(2003) nämner att det kan vara komplicerat att ta ett barns perspektiv, men att en vuxen 
kan göra ett försök att närma sig barnets perspektiv. Vi försöker därför att tolka barnens 
svar och vara medvetna om att det aldrig går att ta barnens perspektiv. 
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6 Resultat och analys 
I beskrivningen av resultatet dokumenteras citat från intervjuerna. Resultatet grundar 
sig i en tolkning kring barnens svar utifrån de valda intervjufrågorna och barns egna 
berättande. Empirin grundar sig i kroppsspråk samt verbala handlingar som 
transkriberats och tolkats. Utifrån frågeställningarna “Hur upplever barnen 
användandet av kommunikationssättet TAKK?”, “Vad kan TAKK tillföra verksamheten 
ur ett barns perspektiv?” har vi kategoriserat och sammanfattat barnens svar. 
Resultaten vi fått fram har tolkats genom en analys med hjälp av tidigare nämnda 
teorier, Harts (1992) teori genom delaktighetsstegen samt Vygotskijs (1978;1995;2007, 
1962) perspektiv inom den sociokulturella teorin. 
 
6.1 Hur barnen upplever användandet av TAKK 
Nedan belyser vi barns upplevelser kring TAKK. För att synliggöra detta har vi valt att 
göra kategoriseringar kring området som visar detta. Rubrikerna är TAKK kan upplevas 
som både roligt och tråkigt samt TAKK kan upplevas som både svårt och enkelt. 
 
6.1.1 TAKK kan upplevas som både roligt och tråkigt 
Vi ställde den slutna frågan om det är roligt eller tråkigt att använda TAKK. Då svarade 
de flesta barnen att det är roligt, vilket är viktigt då TAKK ska användas lustfyllt så att 
det sker en bra kommunikation och för att barnen ska lära sig. 
 

I: Varför tror ni att ni använder tecken på förskolan? 
R: För att, asså kanske när man har ätit upp så, så kanske man säger tack. Tack för maten 
(tecknar tack för maten), så här gör man smör (tecknar smör) och så här när man ska sitta 
(tecknar sitta). Jo asså tecken är roligt för mig. Det är rörelsen, med händerna, när man rör 
fingrarna (Liv 5:5) 

 
I: Hur känns det för dig att göra tecken? 
R: Det känns roligt, det är lite svårt, kanske det är svårt när man ska prata o sen att göra tecken 
(Emma, 5:2) 

  
I: Hur känns det för dig att göra tecken? 
R: Mm de e tåkig, fas ja kan inte så mycke, mycke av de. Åå ja e inte så bra på de (Oskar, 4:11) 

 
Vi ställde en följdfråga till de barn som enbart benämnde roligt eller tråkigt utan att 
utveckla sitt svar. Barnen hade varierande svar, vissa benämnde och visade tecken i sig 
som var roliga att göra. 
 

I: Vilket tecken tycker du är roligast att teckna? 
R: Svamp, det är i alla fall det lättaste (Alexander, 5:7) 
 

Med detta citat var barnets fokus på vad som var enkelt att teckna och inte roligt. Vilket 
kan tolkas som att tecknandet är kravfyllt. De andra barnen svarade att det är tråkigt att 
använda tecken vilket kan tolkas som att det lustfyllda lärandet saknas.  
 

I: Finns det några tecken som är tråkiga att teckna? 
R: Dom tecknena vi gör på samlingen 
I: Varför är dom tråkiga att teckna? 
R: För att man ska prata lite samtidigt” 
I: Är det svårt också då? 
R: Mm, det är lite svårt att göra det samtidigt o ibland gör faktiskt fröken det lite för fort, jag 
försöker hinna med (Emilia, 5:9) 
I: Är det tråkigt eller roligt att teckna på förskolan? 
R: Tåkit (Emil, 5:5) 
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De barn som tycker att det är tråkigt att teckna behöver mer inspiration och förståelse 
till varför TAKK kan användas som ett sätt att kommunicera på. 

6.1.2 TAKK kan upplevas som både svårt och enkelt 
Tecken som komplement till talet ska förmedlas på barnets egna utvecklingsnivå för att 
lärande ska kunna utvecklas. Intervjuerna visade att fler än hälften av barnen tycker att 
det är svårt. Det förekom även barn som tycker att det är enkelt att använda TAKK.  
       

I: Tycker du det är svårt eller lätt att använda tecken? 
R: Svåt (Kalle, 4:4) 

 
I: Hur känns det för dig att göra tecken? 
R: Det är lite svårt med fingrarna (Molly, 4:8) 

 
I: Tycker du det är lätt eller svårt att använda tecken? 
R: Alla tecken är lätta att göra (Love, 5:3) 

         
De barn som tycker att det är svårt kan kopplas till att barnen fortfarande lär sig tecken 
som kompletterande kommunikation, att de inte lärt sig att kommunicera fullt ut med 
hjälp av tecken och därför tycker att det är svårt. Det fanns även de barn som tyckte att 
tecken var enkelt att använda, vilket kan tolkas utifrån att barnen gärna använder 
tecknandet och på så sätt kan chanserna öka att fler personer i omgivningen vill använda 
tecken. Barnen upplever TAKK på olika sätt. Det kan vara roligt och svårt, roligt och 
enkelt, tråkigt och svårt eller tråkigt och enkelt. Dessa kombinationer synliggörs i 
organisationsschemat nedan. Utifrån de barn som upplever att det både var tråkigt och 
svårt, tolkar vi att nivån på TAKK är för hög. Barnen ser inte tecknandet som något 
nödvändigt, men det förekommer i verksamheten, vilket kan göra att det är svårt att 
använda tecken när de väl används i strukturerade situationer vilket kan göra att det blir 
tråkigt. 
 

I: Tycker du det är roligt med tecken? 
R: Nej 
I: Tycker du det är tråkigt med tecken? 
R: Ja 
I: Tycker du att det svårt eller lätt med tecken? 
R: Svårt (Anna, 5:4) 

 
Till de andra kombinationerna svarar barnen på liknande sätt som barnet ovan. De barn 
som tycker att det är roligt och svårt kan ses som att tecknandet är en utmaning eftersom 
det är svårt att använda, samtidigt som att det fortfarande är lustfyllt. De barn som 
tycker att tecken är roligt och enkelt kan ses som att det är en rolig upplevelse i 
situationerna de används, men att barnen inte utmanas i lärandet. Barnen som tycker att 
TAKK är både tråkigt och enkelt kan förstås utifrån att tecken inte är en utmaning, 
eftersom det inte stimulerar barnen. Det förekom barn som påstod att de hellre vill 
fokusera på annat i samlingen. 
 

I: Tycker du det är roligt eller tråkigt att använda tecken i samlingen? 
R: Tråkigt, jag skulle hellre vilja sjunga i samlingen (Leo, 5:3) 
 
I: Skulle du vilja ha en samling utan tecken? 
R: (nickar på huvudet) (Malte, 5:2) 

 
Barnen är delaktiga när TAKK används i samlingen, barnen har dock inte något 
inflytande i samlingen då de visar att de hellre vill göra något annat. 
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6.2 Organisationsschema kring hur barnen upplever TAKK 
 

 
 
6.3 Analys av resultatet kring barnens upplevelser av TAKK 
De flesta barnen svarade att TAKK är roligt. Vygotskij (1995) ansåg att ett lärande där 
barnet lär sig, för att barnet är intresserat samt av egen vilja, är viktigt för all utveckling. 
De barn som tycker att TAKK är tråkigt i samlingen kan kopplas till att barnets lärande 
inte gynnar utvecklingen på det sätt Vygotskij beskriver. Det var flest barn som tyckte 
att TAKK är svårt. Detta kan kopplas till att förskolläraren inte ser till det Vygotskij 
(2007) kallar den proximala utvecklingszonen. Som tidigare nämnt beskriver Vygotskij 
(2007) att det är viktigt att förskolläraren kan möta barnen i den proximala 
utvecklingszonen för att barnen ska lära sig. Förskolläraren ska alltså undervisa på en 
rimlig nivå utifrån barnens tidigare kunskaper och den nya kunskapen. Dessa barn är 
främst de barn som anser att TAKK är svårt-tråkigt och kan förstås utifrån att de inte 
har tillägnat sig Vygotskijs (2007) begrepp mediering eftersom barnen inte har fått 
verktygen för att tillägna sig kunskapen om TAKK. Barnen har inte lärt sig anledningen 
till varför TAKK används och inte heller uppfattat tecken som något enkelt att utföra. 
De barn som tycker att TAKK är enkelt kan kopplas till Vygotskijs (2007) begrepp 
appropriering eftersom dessa barn har lärt sig att använda och förstå hur olika verktyg, i 
detta fall TAKK, fungerar för att lära sig något nytt. Barnens upplevelser kring TAKK 
kan antingen kopplas till att de sker inom Vygotskijs (2007) benämning den proximala 
utvecklingszonen, eller att det sker utanför den proximala utvecklingszonen. De barn 
som anser att TAKK är roligt och enkelt kan kopplas till att deras lärande sker inom den 
proximala utvecklingszonen eller att deras lärande eventuellt kan utmanas mer inom den 
proximala utvecklingszonen. Däremot tolkar vi det som att de barn som anser att TAKK 
är svårt eller att TAKK är tråkigt kan kopplas till att deras lärande sker utanför den 
proximala utvecklingszonen. 
 
Till kategoriseringarna svårt-roligt, svårt-tråkigt, enkelt-roligt, enkelt-tråkigt kan vi 
synliggöra att i användandet av TAKK så är ingen kategori anpassad efter den 
proximala utvecklingszonen. I den bemärkelsen att barnen antingen tycker att TAKK är 
svårt eller enkelt. En utmaning för förskollärarna är att nå det individuella barnet, alltså 
att anpassa nivån så att lärandet sker av fri vilja och intresse. De barn som tyckte att det 
är både svårt och roligt, kan vi koppla till Vygotskij (2007), att viljan finns att 
kommunicera, eftersom de vill skapa kontakt med andra människor men att nivån är för 
hög. De barn som anser att det är svårt-tråkigt, ser eventuellt inte innebörden i 
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användandet av TAKK eller att TAKK eventuellt skulle kunna öppna upp för en 
kommunikativ handling med andra i omgivningen (Vygotskij, 2007). Barnen som ansåg 
att det är enkelt-roligt, kan kopplas till Vygotskijs (2007) appropriering, att barnen har 
förstått processen med TAKK, att det är ett medel för kommunikation, och de använder 
TAKK som ett redskap. Till den sista gruppen enkelt-tråkigt kan vi koppla att barnen 
inte anser att det finns någon anledning till användandet, men att de anser sig kunna 
TAKK. Detta öppnar inte upp för den fria viljan som Vygotskij (1995) anser vara 
viktigt för att utveckling ska ske. 
 
6.4 Vad TAKK kan tillföra verksamheten ur ett barns perspektiv 
Nedan belyser vi vad TAKK kan tillföra verksamheten utifrån barnens perspektiv, med 
rubrikerna vid vilka tillfällen TAKK förekommer samt anledningen till att TAKK 
används i förskolan. 
 
6.4.1 Vid vilka tillfällen TAKK förekommer 
TAKK förekommer i strukturerade situationer för att främja lärandet, vilket blir tydligt i 
barnens svar. Enligt samtliga barn i vår studie förekommer TAKK endast i lärarledda 
situationer. Vi frågade barnen vid vilka situationer de använde TAKK, om de någon 
gång använde tecken i den fria leken och om förskolläraren var närvarande.  
         

I: När gör ni det då? För ni har ju gjort det på samlingen har jag sett, för där var ju jag med, men 
när brukar ni mer göra det? 
R: När vi äter frukost och när vi äter mat, o äter mellanmål (Måns, 5:7) 
 
I: När brukar ni göra tecken här på förskolan då? 
R: När vi har samling 
I: När ni har samling? Mm, precis, det såg ju jag. Gör ni det nån annan gång? 
R: Också vid mellanmålet (Tim, 5:3) 
 

Dessa citat tydliggör att TAKK endast förekommer i strukturerade situationer som är 
lärarledda, exempelvis vid samling och vid måltider. Det är genom kommunikationen 
barnen emellan som språket kan utvecklas, vilket inte kan synliggöras i barnens svar, då 
TAKK endast förekommer i lärarledda situationer. Enligt barnens svar synliggör vi att 
de benämner ”vi”, vilket tyder på att det finns en gemenskap och en samvaro i gruppen, 
vilket TAKK kan bidra till. 
 
6.4.2 Anledningen till att TAKK används i förskolan 
TAKK kan användas för att gynna barn med olika behov. Anledningen till att vi ställde 
frågan om varför TAKK används var för att få syn på barnens upplevelser kring TAKK. 
De flesta barn förstod inte meningen med att använda tecken, de berättade att tecken 
enbart är något som förekommer i verksamheten men som inte fyller någon funktion. 
Det kan vara så att eftersom TAKK sker dagligen vid samma situationer kan det 
innebära att barnen inte förstår varför TAKK används. Detta eftersom TAKK endast 
sker rutinmässigt. 
 

I: Varför är det bra att lära sig tecken? 
R: För att man ska lära sig nånting, som inte jättemånga kan. Eller ja vet inte, dom kanske bara 
vill att vi ska lära oss lite tecken (Alexander, 5:7) 

         
I: Varför tror du att ni gör tecken? 
R: För att barnen ska lära sig att göra tecken så att de blir lite tystare, då lär dom sig att göra alla 
tecken o då kan man ju bara teckna så det är jättetyst  (Milo, 5:8) 
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Det var några barn som förstod meningen med TAKK, att TAKK ska användas som ett 
kompletterande kommunikationssätt och som ett stöd till talet. Barnen anser att TAKK 
är till en viss person och inte till samtliga barn i gruppen. De barn som förstår meningen 
med och använder sig av  TAKK kan förstås utifrån att barnen kan kommunicera med 
TAKK. 
 

I: Varför är det så bra att kunna tecken då? 
R: Därför man kan prata med dom som har teckenspråk (Ella, 5:9) 
 
I: Varför ska ni lära er tecken då? 
R: Så att vi kan bejätta allt (Nils, 5:3) 
 
I: Varför är det så bra att vara bra på tecken? 
R: För att då kan man, om man inte kan prata så kan man göra tecken (Ebba, 5:5) 

 
Utifrån detta kan vi se att barnen uppfattar att TAKK enbart används för barn med 
särskila behov. Det var även några barn som påstod att det var viktigt att göra rätt. Detta 
var något som barnen själva nämnde som viktigt. Det var inte någon av våra valda 
frågeställningar utan det var något som framkom under de sista intervjuerna. 
 

I: Är det kul att lära sig? 
R: Mm, som när jag lärde mig att hoppa på ett ben, hopp hopp hopp.. Men asså när man gör 
tecken så är det viktigt att man lär sig dem, inte bara gör det direkt, man måste veta, man måste 
göra rätt (Liv 5:5) 

 
Detta kan kopplas till att användandet av TAKK har missförståtts, då fokus bör vara att 
kommunikationen sker med stöd av TAKK och inte handlar om att göra tecknen 
korrekt. Det ska vara lustfyllt och inte kravfyllt. 
 
6.5 Organisationsschema kring vad TAKK kan tillföra verksamheten 
 

 
 
 
6.6 Analys av resultat utifrån vad TAKK kan tillföra verksamheten 
Utifrån resultaten kopplat till vilka tillfällen TAKK förekommer kan vi urskilja att 
TAKK endast förekommer i lärarledda situationer på förskolan. TAKK fungerar som ett 
samspel mellan vuxna och barn. Förskollärarna samspelar med barnen då de 
kommunicerar med TAKK och tal till barnen. Barnen säger “vi” i intervjun, vilket 
kopplas till Vygotskij (2007) och beskrivningen av att barn är delaktiga i samspel med 
varandra. Detta kan kopplas till Harts (1992) delaktighetsstege, steg fyra, eftersom 
TAKK endast förekommer i lärarledda situationer. Barnen vi har intervjuat påstår att de 
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endast använder TAKK i de situationer förskollärarna är med. Steg fyra innebär att 
metoden är mer än bara dagliga rutiner, den innefattar temporära eller särskilda 
metoder, som i detta fall är TAKK. Detta kan likställas med Vygotskijs (1978) 
beskrivning av situerad kunskap. Genom tolkning av barnens svar är förekomsten av 
TAKK alltså situationsbunden. De flesta av barnen förstod inte meningen med att 
TAKK används i verksamheten. Detta kan kopplas till Harts (1992) steg ett, då de deltar 
utan att veta varför eller har möjlighet att påverka. De deltar i aktiviteten vid samlingen 
utan att veta syftet med varför TAKK används. Barnen som inte har förstått anledningen 
till att TAKK används i förskolan kan kopplas till det Vygotskij (2007) nämner, att när 
lärandet ska ske så behöver barnet ha en förståelse till anledningen. I resultatet framkom 
även att sju av barnen har en förståelse kring att TAKK används och varför det används. 
Detta kan vi koppla till steg fem av de åtta stegen som Hart (1992) nämner som 
delaktighet, eftersom det är förskollärarna som har bestämt att TAKK ska förekomma i 
verksamheten. Däremot är barnen delaktiga i användandet och de förstår syftet med 
TAKK. De förstår att det används som ett komplement till talet. Vi kunde även 
synliggöra i intervjusvaren att några barn påpekade att det var viktigt att göra rätt. Detta 
kan kopplas till att förskolläraren inte gör det möjligt för barnen att lära sig inom sin, 
som Vygotskij (2007) nämner, proximala utvecklingszon, eftersom barnen anser att det 
är viktigt att göra rätt. För att nå upp till den proximala utvecklinszonen behöver 
lärandet anpassas efter det enskilda barnet (a.a.) 
 
6.7 Sammanfattning av resultat och analys 
Utifrån det som framkommit från resultatet ovan har de två frågeställningarna besvarats; 
Barnens upplevelser av TAKK samt vad TAKK kan tillföra verksamheten ur barnens 
perspektiv. Barnens upplevelser kring TAKK skiljer sig från varandra. Dessa 
upplevelser kan vi på olika sätt tolka till Vygotskijs (2007) proximala utvecklingszon. 
Vygotskijs (2007) begrepp appropriering kan kopplas till de barn som har förstått syftet 
med och innebörden av metoden TAKK. I resultatet framkom att vissa barn inte har fått 
verktygen för att tillägna sig kunskapen om TAKK, vilket vi associerade till begreppet 
mediering (Vygotskij, 2007). TAKK förekommer enbart i lärarledda situationer, vilket 
kopplas till att det sker med situerad kunskap (Vygotskij, 1978), att lärandet blir 
kontextbundet. De flesta barnen tolkar vi som att de inte upplever någon delaktighet 
med koppling till delaktighetsstegen (Hart, 1992). TAKK används för att skapa ett 
samspel (Vygotskij, 2007), eftersom barnen benämner att de gör något tillsammans när 
TAKK förekommer i verksamheten, det sker alltså ett sampel. 
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7 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys med kopplingar till studiens 
bakgrund, tidigare forskning samt studiens teorianknytning. Vi utgår från våra 
tolkningar av barnens svar från resultatet. Avslutningsvis nämns ett förslag till fortsatt 
forskning. 
 
7.1 Barns upplevelser kring TAKK 
Studiens syfte är att synliggöra barnens upplevelser kring TAKK. Det framgick av 
resultatet att de flesta barn tycker att det är roligt att använda TAKK i förskolans 
verksamhet. Heister Trygg (2010) nämner att det ska vara lustfyllt, vilket är en 
förutsättning för att lära sig kommunikationssättet. Till de barn som anser att TAKK är 
tråkigt och de som hellre ville göra något annat under samlingen kan vi tolka att 
situationerna sker med lite variation, exempelvis att en sång väljs ut i samlingen för att 
förskollärarna kan tecknen till den. Innehållet i verksamheten grundar sig i TAKK 
istället för vad barnen är intresserade av. Ett barn anser att användandet av TAKK i 
samlingen är “Tråkigt, jag skulle hellre vilja sjunga i samlingen”. Heister Trygg (2010), 
Vygotskij (2007) samt Sirén (1997) nämner att lärandet ska ske på ett lustfyllt sätt. 
Enligt citatet kan vi även synliggöra att delaktighet, att få påverka innehållet inte 
förekommer, enligt vår tolkning av resultatet med koppling till Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2016). För att delaktighet ska ske, ska barnen få möjlighet att påverka 
innehållet (a.a.). Däremot stämmer Arnérs (2009) beskrivning om delaktighet. Att 
delaktighet sker, när barn får delta i något som någon annan har beslutat. Barnen får 
delta i samlingen, vilket vi synliggör i Harts (1992) delaktighetsstege. I vår studie sker 
det därmed inte någon delaktighet enligt det som Hart och Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2016) benämner som delaktighet och deltagande. Jämfört med Arnérs (2009) 
förklaring kring begreppet delaktighet, sker delaktighet i den första indelningen av 
stegen som omfattar steg ett till tre, kring området delaktighet. Vår tolkning blir att 
delaktighet kan uppfattas olika beroende på vilket synsätt som råder kring barnsyn, 
beroende på om förskollärarna tar ett barnperspektiv eller gör ett försök att närma sig ett 
barns perspektiv. Vi anser att förskollärarna bör ta hänsyn och granska sig själva för att 
synliggöra sin barnsyn. 
 
7.2 Vilka barn gynnas av TAKK 
Barnens svar kring varför TAKK används i verksamheten hör ihop med syftet, vad 
TAKK kan tillföra verksamheten ur ett barns perspektiv. Resultatet visar att det 
förekommer barn som förstår anledningen till varför TAKK används, ett par barn 
nämner att anledningen till att TAKK förekommer är att; “Så att vi kan bejätta allt” 
samt “Därför man kan prata med dom som har teckenspråk” . Detta kan kopplas till det 
Heister Trygg (2010) nämner om vilka som gynnas mest av TAKK. Ett annat barn 
förstår inte anledningen; “För att man ska lära sig nånting, som inte jättemånga kan. 
Eller ja vet inte, dom kanske bara vill att vi ska lära oss lite tecken”. Vi tolkar att vissa 
barn tror att TAKK enbart är något de ska kunna, på samma sätt som att de ska kunna 
läsa. Heister Trygg (2004), Heister Trygg och Andersson (2009) samt Tisell (2009) 
nämner att TAKK är till fördel för alla barn, då det kan öppna upp för samspel. 
Strandberg (2006) nämner, att samspel är viktigt för barns utveckling. Barn lär i 
samspel med varandra. Vi håller med om att TAKK kan vara till fördel för samtliga 
barn, men inte för samtliga barns språkutveckling. Vi anser att Heister Tryggs (2010) 
indelning av vilka barn som gynnas mest av TAKK är relevant, att TAKK gynnar de 
yngre barnen, barn med annat modersmål samt barn med försenad språkutveckling. 
Barnen i vår studie gynnas alltså inte av att använda TAKK för deras språkutveckling, 
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enligt det Von Tetzchner och Grove (2003), Heister Trygg (2010) samt Acredolo och 
Goodwyn (2009) nämner om att tecken gynnar språkutvecklingen för yngre barn. 
 
7.3 TAKK som en metod i verksamheten 
I vår andra frågeställning kring vad TAKK kan tillföra verksamheten är vår tolkning att 
detta har synliggjorts i barnens svar. Enligt resultatet kan vi konstatera att TAKK enbart 
förekommer i lärarledda situationer, som vi kan koppla till situerad kunskap (Vygotskij, 
1978). Detta benämner Heister Trygg (2010) som en väg mot ett misslyckande, då 
användandet av TAKK ska ske utifrån det enskilda barnets intresse. När användandet av 
TAKK enbart förekommer i vissa situationer, exempelvis vid samlingen, finns det en 
stor risk att barnet inte ser sammanhanget till varför TAKK förekommer. Ett barn 
nämner “Jo asså tecken är ganska roligt för mig. Det är rörelsen, med händerna.”. Detta 
tolkar vi som att det är själva görandet som är roligt, den finmotoriska rörelsen och att 
denna likaväl skulle kunna vara en fingerramsa. Det grundläggande syftet med TAKK 
försvinner då, eftersom det enbart är ett komplement till talet och att TAKK ska 
användas till de som är i behov av stödet och att det ska individanpassas vilket Heister 
Trygg (2010) nämner. Vi tolkar att innehållet i samlingarna styrs av TAKK, att 
sångerna, ramsorna och samtalet styrs av vilka tecken förskollärarna kan förmedla. 
 
7.4 TAKK som en populär metod 
Som nämnts i inledningen ska förskolans verksamhet vila på vetenskaplig grund eller 
beprövad erfarenhet (Skolverket, 2015). Enligt barnens svar kan vi urskilja att TAKK är 
en metod som förekommer i verksamheterna. Enligt Heister Trygg (2010) så vilar 
TAKK på beprövad erfarenhet och det har dokumenterats positiva utvecklingar för barn 
som använt sig av metoden. Studier har visat att tecken kan gynna barns 
språkutveckling (Acredolo & Goodwyn, 2009). För att en utveckling ska kunna ske 
behöver metoden användas frekvent och med ett syfte till varför verksamheten ska 
använda TAKK samt hur TAKK ska användas för barnet och vid vilka tillfällen. Vår 
tolkning av användandet av TAKK i många fall är att det är en populär metod i 
verksamheterna just nu, det är något som förekommer på många förskolor för att 
förskollärarna är intresserade av en ny pedagogik. Det förskollärare bör fundera över är 
på vilket sätt och varför de vill arbeta med TAKK. Är syftet enbart för att skapa samspel 
i barngruppen, kanske det är lämpligare att använda en annan metod eftersom TAKK 
enligt Heister Trygg (2005;2010), är svårt att lära in och det kan ta tid att implementera 
i verksamheten. Vi kan efter den här studien konstatera att det finns ett stort fokus på 
TAKK i förskolan. Det finns en risk att väsentlig tid tas från andra ämnesområden som 
kan gynna barnen mer, exempelvis litteracitet, matematik eller teknik. Vi upplever att 
TAKK förekommer för att skapa en gemenskap och för att många barn tycker att det är 
roligt. Vi kan även uppfatta att TAKK används för samtliga barn då det förekommer 
barn som är i särskilt behov av TAKK och att en inkludering av samtliga barn kan ske, 
vilket är positivt. 
 
7.5 Fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att undersöka är på vilket sätt nya metoder 
introduceras till verksamheten ur förskolechefers perspektiv. Enligt Skolverket (2015) 
ska arbetet vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet, vilket skulle vara 
intressant att undersöka, om nya metoder verkligen vilar på något av dessa kriterier. Vi 
har själva sett ute i förskolors verksamheter att nya metoder ofta tas i bruk, utan att det 
verkar ställas kritiska resonemang kring metoderna. Detta har gjort oss fundersamma 
kring om vetenskaplig metod eller beprövad erfarenhet alltid ligger till grund för 
verksamheternas arbete. 
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 

 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet och skriver nu 
vårt examensarbete. Vi har fått kännedom om att förskolan arbetar med TAKK (Tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation) via mailkorrespondens med 
förskolechefen. Syftet med vårt arbete är att få en inblick i barns sätt att använda tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). 
 
De metoder för undersökning som vi valt i vårt arbete är observation och intervju. Vi 
kommer till en början att observera barnen under pågående lärarledd aktivitet där tecken 
används. Därefter kommer vi att intervjua barnen om deras tankar kring att använda 
tecken. 
 
Vår studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (https://www.vr.se/). 
Detta innebär att barnet får bestämma om det vill vara med i intervjun och om barnet 
vill avbryta intervjun. Intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte för att få 
syn på barnens perspektiv att använda tecken. Deltagandet kommer att hanteras 
konfidentiellt. Obehöriga kommer ej kunna ta del av uppgifter om barnen. Arbetets 
resultat kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
Har ni några frågor så får ni gärna kontakta oss. 
Med vänliga hälsningar, Jenny & Karin 
       
Karin Gustafsson  telefon; 070* *** *** mejl; *******@student.lnu.se 
Jenny Limér    telefon; 073* *** ***     mejl; *******@student.lnu.se 
 
 

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 
      
Vänligen, lämna denna del till förskolan snarast 
 
(  ) Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att observeras och intervjuas kring användandet av TAKK 

       
(  ) Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

      
  

Barnets namn: ............................................................................. 
 
Vårdnadshavare: ..........................................................................  
 
Vårdnadshavare: .......................................................................... 
 
Datum: .........................................        Ort: ........................................ 



  
 

 

Bilaga B Intervjufrågor 
 
 
Inledande frågor med anknytning till observationen 
Berätta för mig vad ni gör på filmen! 
Berätta vilka tecken ni visar!  
 
Hur upplever barnen användandet av kommunikationssättet TAKK 
Är det roligt eller tråkigt att använda tecken?/ Hur känns det när ni tecknar? 
Vad är det som är roligt/ tråkigt? 
Använder du bara tecken eller pratar du samtidigt som du tecknar? 
Är det svårt att använda sig utav tecken med händerna samtidigt som du pratar? 
Hur känns det för dig att göra tecken?  
Hur känns det när du får ett nytt tecken? 
Vilket är ditt favorittecken? 
Tycker du det är svårt eller enkelt att använda tecken; När tycker du det är svårt/enkelt 
att använda tecken? 
 
 
Vad kan TAKK tillföra verksamheten ur ett barns perspektiv 
Använder ni tecken mycket/ ofta här på förskolan? 
När använder du tecken på förskolan? Använder ni TAKK mellan varandra? 
Varför tror du, att ni brukar använda tecken tillsammans här på förskolan? 
Skulle du vilja lära dig fler tecken med händerna? 
 
 
 


