
 
 
 
 
 
 
 
 

EN KVALITATIV STUDIE: 
PEDAGOGERS UPPFATTNINGAR OM TAKK I FÖRSKOLAN 

 
 
 
 
 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Andy Lust 

Matilda Roslund 
                                                                                                                               2019-FÖRSK-G14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program: Förskollärare 
Svensk titel: En kvalitativ studie: pedagogers uppfattningar om TAKK i förskolan 
Engelsk titel: A qualitative study: teachers’ perceptions of using sign language as an 
alternative and complementary tool of communication in pre-school 
Utgivningsår: 2018 
Författare: Andy Lust, Matilda Roslund 
Handledare: Susanne Björkdahl 
Examinator: Dennis Beach 
Nyckelord: TAKK, tecken, stöd, pedagogers uppfattningar, förskola 

 
 

Sammanfattning 
 
Inledning: 
I denna text kommer vi ta del av tecken som stöd (TAKK) vilket är ett komplement för de 
människor som är i behov av något slags alternativt kommunikationsstöd. Det grundas i 
begreppet språk och det innebär flera olika kommunikationsvägar exempelvis teckna, dansa, 
tala, skriva. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2018, s. 10) står det att förskolan skall erbjuda 
barnen möjligheten att kommunicera, utforska, och samarbeta. Undervisningen ska bidra till 
att barnen stärks till att ta initiativ och ansvar till att leka och utvecklas både självständigt och 
tillsammans med andra. 

Syfte: 
Syftet med undersökning är att ta reda på pedagogers uppfattningar om TAKK i förskolans 
verksamhet. Studien kommer även att behandla hur, varför och vid vilka tillfällen pedagoger 
arbetar med TAKK. 
 
Metod: 
Studien har genomförts utifrån den sociokulturella teorin med inspiration från den 
fenomenografiska ansatsen. Den teoretiska utgångspunkten för vår studie har inspirerats av 
Vygotskijs sociokulturella teori, främst när det kommer till det sociala samspelet och den 
kommunikativa delen. 
 
Resultat: 
Av studien framgår att pedagogerna är positivt inställda till att arbeta med TAKK. De 
förklarar att de vill arbeta med det mer, få mer utbildning i det samt få mer tid att arbeta med 
det tillsammans i arbetslaget. 
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1. INLEDNING 
Tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) är en del av barnens vardag i 
förskolorna idag. TAKK är… (lägg till betydelsen) Vårt syfte med denna kvalitativa studie är 
att ta reda på pedagogernas uppfattningar om TAKK i förskolans verksamhet. Är TAKK lika 
bra som litteraturen säger? Barnkonventionen (2009) poängterar att barnen skall ges 
möjligheten att kommunicera via egen vald metod som till exempel bild, tecken, tal, skrift 
eller annat. Alla barn oavsett handikapp eller svårighet skall inkluderas i samhället och 
garanteras en individuell utveckling. 

 
Är TAKK ett bra komplement för inkludering och kommunikation? I 
Salamancadeklarationen (2014, ss. 10-17) beskrivs att pedagogerna skall anpassa 
pedagogiken och arbetet i verksamheten så att det passar varje individs behov. Svensson 
(2009, s. 11-12) och Hanline, Lindsay och Warren (2014 s. 231) belyser att språket är en 
grund för människans fulländade utveckling. 

 
Begreppet språk innebär flera olika kommunikationsvägar exempelvis teckna, dansa, tala, 
skriva. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2018, s. 10) står det att förskolan skall erbjuda 
barnen möjligheten att kommunicera, utforska, och samarbeta. Undervisningen ska bidra till 
att barnen stärks till att ta initiativ och ansvar till att leka och utvecklas både självständigt och 
tillsammans med andra. 

 
Forskningen kring TAKKs användning om det är gynnsamt för barns språkutveckling och 
inkludering, är mestadels positiv. Studier visar att användandet är positivt för alla barn i 
förskoleåldern, samt att det bidrar till språkutveckling, inkludering och ökad kommunikation 
för alla. Det är genom tecken man gör det enklare för barn att förstå, utöka sitt ordförråd och 
framförallt att kunna kommunicera (Tisell, 2009, ss.7 & 13). 

 
Vad gäller pedagogers upplevelser av TAKK finns det mindre forskning. Vi hoppas därför att 
vår studie kan komma att bidrar till vidare forskning kring pedagogernas uppfattningar om 
TAKKs fördelar samt nackdelar. Med det menar vi att det är av vikt att vi får en förståelse för 
pedagogers uppfattningar och tankar om att använda TAKK i förskolans verksamhet. Är 
TAKK ett nödvändigt verktyg för kommunikation i förskolans verksamheter? 
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2. SYFTE 
Syftet med undersökning är att ta reda på pedagogers uppfattningar om TAKK i förskolans 
verksamhet. Studien kommer även att behandla hur, varför och vid vilka tillfällen pedagoger 
arbetar med TAKK. 

 

3. BAKGRUND 
Här presenteras ett historiskt perspektiv, vad styrdokumenten säger om kommunikation, en 
beskrivning av tecken som kompletterande kommunikations bakgrund samt forskning. 
Därefter ges en bild av hur alternativ kompletterande kommunikation används som 
inkludering. En beskrivning av vitala begrepp för arbetet avslutar kapitlet. 

 
3.1 En resa i historien 

Redan för över 1500 år sedan började man urskilja problemet att inte kunna kommunicera 
med sin omvärld. Sveriges Dövas Riksförbund citerar Sokrates, genom David Wright (1969): 

 
Sokrates säger: ¨Om vi varken har röst eller tunga och ändå önskar uppenbara ting för varandra, skulle 
vi då icke liksom de som nu äro stumma försöka tillkännagiva vår mening med händerna, huvudet och 
andra delar av vår kropp. 

 
Jag tror därför att vi, om vi önskar beteckna det som är ovanför och lätt, skulle lyfta händerna mot 
himlen och härma sakens natur men att vi, om vi vilja utmärka något nedanför och tungt, skulle peka med 
händerna mot jorden." (Dövas Riksförbund, 2018) 

 
Utifrån detta citat vill vi belysa att människan tidigt sökte svar på frågan att hitta alternativa 
kommunikationssätt. 

 
För att förklara uppkomsten av Tecken som alternativ kommunikation (TAKK) behöver vi 
backa ett steg och först redogöra för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 
AKK är ett samlingsnamn för de olika tillvägagångssätt som människor kan kommunicera på, 
som är i behov av något slags alternativt kommunikationsstöd. Detta stöd kan vara, ljud, 
gester, signaler, teckenkommunikation, pictogram, föremål, rörliga bilder och taktila bilder, 
bilder eller blissymboler. Även olika samtalsapparater och kommunikationskartor används. 
En kommunikationskarta är en karta av bilder för en specifik situation som används som hjälp 
för att kommunicera. AKK används som ett kompletterande stöd tillsammans med det talande 
språket men det kan även ersätta det talade språket helt (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2018). 

 
TAKK kan enkelt blandas ihop med det svenska teckenspråket, trots att det finns stora 
skillnader mellan de två. Teckenspråk och TAKK har olika tecken, olika ord och helt olik 
grammatik. När man använder teckenspråk så använder man inte enbart händerna utan man 
förmedlar med hjälp utav hela kroppen. Särskilt viktigt är munnen och ansiktsuttrycken. Även 
talföljden inom teckenspråk är annorlunda från det svenska språket som man talar. Alla länder 
har ett eget teckenspråk eftersom det inte är ett internationellt språk. Teckenspråket blev först 
bekräftat som språk i Sverige i slutet på 70- talet, medan TAKK inte utvecklas förrän på 80- 
talet. Syftet med TAKK var att det skulle fungera som tillägg för människor som blivit döva i 
vuxen ålder, som tidigare kunde kommunicera normalt men av någon anledning tappat sin 
hörsel. Det gjorde att andra människor med normal hörsel kunde kommunicera med den döva 
personen genom att låna tecken från teckenspråket (Sveriges Dövas riksförbund, 2018). 
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I översyn av teckenspråkets ställning (2006) utredning beskrivs det att forskning under 70- 
talet påverkade att riksdagen år 1981 beslutade att teckenspråk är godkänt som de dövas 
modersmål. Det tillkom även teckenspråksundervisning i specialskolan. 
 

3.2 Styrdokument och Salamanca, Barnkonventionen 

Följande dokument visar vägen för hur pedagoger ska förhålla sig i sitt arbete i förskolan. Det 
är riktlinjer som all pedagogisk verksamhet grundar sig på och en viktig stomme i att arbeta 
med barn. Utifrån dessa dokument har vi därför valt att lägga grunden till syftet med vår 
forskning. Det saknas forskning om hur pedagogerna upplever det konkreta arbetet med 
TAKK i förskolans verksamhet. 

 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2016 s.10) beskriver 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. 

 
I Barnkonventionen (2009, § 12,13,23 & 27) förklaras att barn ska ha rätt till att fritt uttrycka 
sina åsikter, att de ska få möjlighet att höras. Barn ska ha rätt till yttrandefrihet, vilket innebär 
att barn ska få ta emot och sprida information och tankar av alla slag i alla olika slags 
uttrycksformer. Alla barn trots fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 
fullvärdigt och anständigt liv som ger barnet delaktighet i samhället. Barn har rätt till att 
integreras i samhället och förberedas inför arbetslivet. De ska ges tillgång till hälso- och 
sjukvård. Barn har rätt att till en levnadsstandard som är anpassad till barnet fysiska och 
psykiska behov. Det är varje nation som ska bidra till att varje barns rätt enligt 
barnkonventionen genomförs och uppfylls. 

 
Utifrån vårt syfte att ta reda på pedagogernas uppfattningar om TAKK i verksamheten är det 
av vikt att sätta det i relation till vilka rättigheter barnen har och vad pedagogernas uppgifter 
är i verksamheten. Salamancadeklarationen (2014 ss. 10-17) finns till för att se till att varje 
människa får en utbildning och får möta en pedagogik som är anpassad till individen. 
Salamancadeklarationen kungör att alla barn bör ha en grundläggande rätt att uppnå en 
tillfredsställande utbildningsnivå. Utbildningen skall formas efter varje barns unika 
egenskaper och alla elever ska ha tillgång till en tillmötesgående pedagogik som anpassas 
efter varje individ där barnet är i fokus. Deklarationen kungör att skolor kan bekämpa 
diskriminering genom att skapa en integrerande och inkluderande miljö på detta vis. 
Salamancadeklarationen uppmanar alla regeringar att prioritera förbättringar i sina 
utbildningssystem för att kunna ta emot alla barn oavsett individuella olikheter. Regeringen 
ska tillgodose att lärarutbildningarna och kompetensutvecklingen ska bidra till att 
undervisningen ska kunna anpassas till barnets behov. Salamancadeklarationen framhäver 
vikten av att pedagogerna alltid ska sätta barnet i centrum och utgår från barnets behov där 
barnet respekteras av samhället. Heister Trygg och Andersson (2009, s.7) beskriver att 
kommunikationen är grundläggande för alla människor. Att kunna tala är en del av 
kommunikationen, men det finns fler sätt. Kommunikation görs på flera olika sätt exempelvis: 
kroppsspråk, mimik och gester. Det är genom TAKK vi kan utnyttja dessa alternativa 
kommunikationssätt. 

 
3.3 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning kopplat till vårt ovan nämnda syfte 
att ta reda på pedagogers uppfattningar om TAKK i förskolans verksamhet. 
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Thunberg (2011, ss. 12-13) skriver i sin studie att det finns få vetenskapliga rapporter om 
ämnet TAKK. De få rapporter som finns visar endast resultat av hur många tecken barn med 
autism har lärt sig. Thunberg förklarar också att det bara finns TAKK rapporter som riktar sig 
mot barn/elever med autism eller problemskapande beteenden. Författaren betonar även i sin 
rapport att andra AKK hjälpmedel har fler vetenskapliga studier än vad TAKK har. Studier 
som visar att bild-, symbol- och talstöd har utvecklat barn/elevers språkutveckling och 
kommunikationen. 

 
TAKK kompletterar språket man talar med hjälp av teckenspråkets handrörelse som 
förtydligar vissa ord. För de barn som lyssnar fungerar tecknandet som en strålkastare som 
belyser de viktiga orden. Handens rörelser är lättare för barnen att förstå till skillnad från att 
kunna behärska talet. I talet måste barnet ha kontroll på både läppar, tunga, stämband och 
lufttryck på samma gång. Små barn får normalt kontroll över händer och armar först. Detta 
innebär att även för mycket små barn är det enklare att kunna uttrycka sig med hjälp av 
tecken. Det är genom tecken man gör det enklare för barn att förstå, utöka sitt ordförråd och 
framförallt att kunna kommunicera (Tisell, 2009, s.7). Användandet av TAKK används främst 
hos barn med språksvårigheter, utvecklingsstörning, autism eller CP-skada. Men TAKK kan 
även användas hos barn där modersmålet är något annat än svenska, detta för att underlätta 
språkinlärningen av det svenska språket. TAKK används dessutom för att utveckla talet hos 
mycket små barn så att de snabbare kan lära sig att kommunicera, detta även om de har en 
normal språkutveckling (Tisell, 2009, s.8). 

 
Här följer en studie om tio barn från Kanada. Barnen är slumpartat valda och är tre till tio år 
gamla. Forskaren Konstantareas (1984) beskriver att barnen genomgår tester om de kan 
nämna prepositioner och pronomen i olika meningar. Barnen har helt olika språkförmågor. 
Det visar sig att två av de tio barnen uppnår sin kronologisk språkliga förmåga utifrån 
Rhynells språkutvecklings skala. Forskaren delar upp barnen i två grupper. Den ena gruppen 
får träna på sex olika meningar med hjälp av tecken. Den andra gruppen får träna på sex olika 
meningar utan hjälp av tecken. Det görs genom tre steg och under tre olika dagar. Efter att ha 
tränat på de sex olika meningarna görs ett nytt test. Resultatet visar att de barn som använde 
sig av tecken lärde sig pronomen och prepositionerna med 99 procentig ökad förbättring. Hos 
barngruppen utan tecken upptäcktes ingen större skillnad. Forskaren konstaterar i sin 
forskning att tecken utvecklar barns språkinlärning oavsett om det är i skol- eller 
förskoleålder. 

 
Marshall och Hobsbaum (2015, s. 617) studerar 66 engelska förskolebarn i 4-5 års ålder som 
får använda tecken som kompletterande kommunikation. I studien framkommer vikten av att 
ha ett komplement till det talade språket för barn med nedsatt hörsel eller språksvårigheter. 
Författarna ser tydliga förändringar i samhället, hos föräldrar och förskolor där tecken har 
blivit allt mer vanligt. Studien visar även att vuxna lär sig nya språk lättare när ord blir 
förstärkta med tecken. Författarna betonar att tecken är en sorts förstärkning av det ord som 
talas. När ett barn möter ett ord med både tal och tecken kan det hjälpa barnet att hänga med i 
samtalet, känna sig inkluderad (Tisell 2009, s. 13). Författarna betonar vikten av att använda 
tecken som ett kommunikationsverktyg med barnen men att det kräver mer av barnens 
uppmärksamhet att använda tecken (Marshall och Hobsbaum 2015, s. 617). 

 
I en Australiensisk kvalitativ studie om “Key word sign (KWS) vilket är samma sak som 
TAKK, beskriver Cologon & Mevawalla (2018, ss. 908-914) att 193 lärare får lära sig KWS. I 
grunden vill forskarna ta reda på om KWS får alla barn att bli mer inkluderade och om de blir 
inbjudna till att kommunicera. Lärarna utbildade barn från 1-12 års ålder. Lärarna i studien 
påpekar vikten av att lärarna behöver tro på KWS som en metod att utveckla alla barns 
kommunikation och inkludering. Lärarna i forskningsstudien vittnar även om att KWS bidrar 
till en bättre inkludering av mångfalden och värdet av olika formers kommunikation. 
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Forskarna tar upp hur flera tidigare studier antagit att KWS försenar barns språkliga 
kommunikation, men det vara inget i studien som kunde påvisa att barnens språkliga 
kommunikation försenades eller försämras. Tvärtemot så visade det sig att många av barnen 
fick en bättre förståelse av språket och det framhäver även vikten av alla barns rätt att 
kommunicera. Forskarna beskriver vikten av att lärarna och barnen ska få en förståelse av 
varför de ska använda KWS. Enligt forskarna ska KWS användas för allas rätt att 
kommunicera. Detta är för att skapa en pedagogik som är till för alla. Genom att skapa en miljö 
och pedagogik som passar alla barn kan alla känna delaktighet i deras vardag och vara en del 
av samhället där de kan exempelvis kan fånga mångfalden. En deltagare i studien uttrycker sig: 

 
“A great way to introduce key word sign is by engaging the children in conversation about the diversity of 
languages. Discuss foreign languages such as French and German or other languages that may [be] 
represented in the centre. Explain to children, that not everyone communicates through words; some 
groups of people such as the [Australian] Deaf community speak through Auslan (Cologon & Mevawalla 
2018, s. 912).” 

 
Läraren från studien benämner vikten av att tala om det tecknade språket som om vilket annat 
språk som helst. Att ge barnen en förförståelse till hur människor kommunicerar. 

 
I tidigare studier har det visats att KWS bara skulle användas till barn med 
kommunikationssvårigheter. Forskarna misstänkte att det bidrog till exkludering. I studien 
visas det att barns användande av KWS har bidragit till att alla barn är mer inkluderade i 
verksamheten. Nyckelordet i studien är kommunikation för alla. I en sammanfattning av flera 
lärares kommentarer beskriver forskarna att lärarna uttrycker för att lyckas inkludera barn 
krävs engagerade och villiga lärare som arbetar med KWS för att inkludera barn (Cologon & 
Mevawalla 2018 ss. 908-914). Svensson (2009 s.128) belyser vikten av närvaro, gester och 
kroppsspråk som en väsentlig del i kommunikationen eftersom att det kräver att båda parter är 
delaktiga och insatta i situationen. 

 
I Bowles och Frizelles (2018, ss. 284-289) kvalitativa studie om 6-7 åriga skolelevers attityd i 
Irland till att använda TAKK visas det att kommunikationen mellan normala elever och elever 
med down syndrom ökar. Studien beskriver hur barn med down syndrom har svårigheter med 
det talade språket och att de ofta hämmas av det i den vanliga grundskolan. Författarna gjorde 
studien på två skolor i klasser med barn som har down syndrom. I klasserna lärdes fyra elever, 
barnet med down syndrom och tre vänner till barnet med down syndrom och läraren TAKK. 
Forskarnas resultat visar att de normala barnen uppskattar TAKK eftersom att de kan 
kommunicera bättre med barn som inte kan prata så väl. Eleverna förklarar i intervjuer för 
forskarna att de tycker det är roligt att lära sig tecken och att de kan hjälpa andra människor 
att lära sig tecken så att alla förstår varandra. En elev motsäger detta och förklarar att hen inte 
använder sig av TAKK över huvud tagen men tycker att det är bra för klassmedlemmar med 
down syndrom. Forskarna förklarar att tidigare forskning säger att barn har lätt för att lära sig 
tecken, flera av barnen vittnar på ett motsägande sätt i intervjuer där de frågas om det är lätt 
att lära sig tecken. 

 
Sally - ‘They are hard to remember, there are lots and lots’. 

 
Emma - ‘They are easy to learn at the start, but then hard to remember’. 

 
Brian - ‘Well sometimes, I think when you’re starting to learn you might forget them’. (s. 288) 

 
Barnen i studien förklarar hur det upplever svårigheterna kring KWS 
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Vidare förklarar Bowles och Frizelles (2018, ss. 289-290) hur de valde att lära barn att lära sig 
tecken eftersom att forskning har visat att barn har lättare att lära sig teckna än att prata. Men 
resultat visar att barnen tycker det är problematisk att komma ihåg alla de olika tecknen. 

 
Eleverna använder oftare KWS i skolans miljöer utanför klassrummet och att de ibland kollar 
upp vad tecknet betyder på en Ipad. Forskarna beskriver hur elever med down syndrom kan 
inkluderas genom att lära alla elever KWS och inte bara det barnet som har behov av det 
(Bowles & Frizell 2018, ss. 289-290). 

 
3.4 Alternativ kompletterande kommunikation som inkludering 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för alternativa sätt att 
kommunicera, främst för människor som är i behov av extra stöd när det kommer till språk 
och kommunikation. TAKK härstammar ur och är en del av AKK där språket stöttas upp med 
handrörelser i form av tecken. AKK kan delas in i tre kategorier AKK som uttrycksmedel, 
AKK som komplement och AKK som alternativ (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
2018). 

 
I Hanline, Lindsay och Warren (2014 s. 239-240) kvalitativa forskning kring Ipaden som ett 
hjälpmedel för att kommunicerar visar resultatet att alla barn i studien utvecklade sin 
kommunikation. I studien var det 17 barn i USA som hade kommunikationssvårigheter och 
fick en Ipad med ett kommunikationsprogram för att hjälpa dem att kommunicera. Alla lärare 
som var med i studien observerade stora skillnader i barns kommunikation. Lärarna förklarar: 
Exempelvis var det barn som för någon vecka sen kommunicerade genom skrik, slag och gråt 
hade byggt en egen mening ”Jag vill spela blå”. Ett annat exempel är att lärarna har observerat 
att barn självmant valt att ta kontakt med sina klasskamrater och andra vuxna än deras 
närmsta pedagoger. En lärare i studien beskriver att hen var glad över att kunna hjälpa 
eleverna på ett nytt sätt. Barnen kan nu meddela att jag vill ha hjälp med böckerna och nu vet 
läraren att eleven vill ha hjälp med böckerna. Hanline, Lindsay och Warren studie visar att 
barn med hjälp av AKK ökar sin förmåga till att kommunicera. 

 
“DEVELOPING EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS is essential to a child’s overall 
development. By addressing communication skills in the early childhood (EC) years, service providers 
can positively impact later learning, as children’s oral language skills in preschool are associated with 
literacy achievement in early elementary grades” (Hanline, Lindsay och Warren, 2014, s. 231). 

 
Här påpekas vikten av att få ett språk i tidig ålder för att kunna utvecklas vidare och ha få en 
god förutsättning i grundskolan. 

 
I Sennott och Mason, (2015) pilotstudie visas ett resultat på att amerikanska förskoleelever 3- 
5 års ålder som aktivt använder lärplattor som AKK för att öka deras förmåga och initiativ till 
att kommunicera. Studien fokuserar på att utveckla pedagogers användning av AKK med 
eleverna för att lärplattor ska vara ett framgångsrikt kommunikationsmedel. I början av 
studien görs ett test på varje barn som deltar för att se hur mycket det barnet kommunicerar på 
en viss tid. I slutet görs ett likadant test för att se om det har blivit någon skillnad. Det som 
saknas i studien och vilket kan göra den mindre trovärdig är att det inte framgår i vilken miljö 
som barnets tester görs i. Miljön kan påverka initiativet till kommunikation (Svensson 2009, 
ss. 125-137). 
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3.4.1 Kommunikation och inkludering 

Tisell (2009, s) beskriver att TAKK är ett hjälpmedel för barn att kommunicera och att 
användning av tecken ger barnen en känsla av att jag är med och jag förstår. Vilket belyser att 
barn får kommunikation och inkluderas i förskolans verksamhet vid användning av TAKK. 
Därför är det av vikt för vår studie att belysa dessa begrepp. 

 
Kommunikation = Att kommunicera betyder att dela något med någon. Det är något som görs 
tillsammans, det kan gälla tankar, önskningar, behov, information eller upplevelse. För att 
kommunikationen skall fungera krävs det ett samspel. Kommunikation sker via språk, musik, 
dans, bild och andra konstformer (Svensson 2009, s. 11-12). 

 
Inkludering = Inkludering är att bli förstådd, vara deltagande, ges möjligheter och betydande 
bidragande. Att få kommunicera är av stor vikt för att kunna vara inkluderad (Cologon & 
Mevawalla 2018, s. 904). 

 
Cologon och Mevawalla (2018, ss. 904-908) beskriver att inkluderande pedagogik är ett 
frekvent arbete och väl dokumenterat av pedagogerna i verksamheten. En inkluderande 
pedagogik är mer än inkluderade barn med barriärer i undervisning med barn utan samma 
barriärer. En genuin inkludering innebär att strukturera, miljöanpassa, skapa relationer i 
relation till barnets rättigheter. Det innebär att inluderingen inte bara ska vara under de 
pedagogiska aktiviteterna utan även under den fria leken ska barnen inkluderas i 
verksamheten. Tidigare undersökningar som Cologon har gjort har visat att för föräldrar och 
barn innebär inkludering att tillhöra, delta, möjligheter och att vara ett värdefullt bidrag. 
Användningen av AKK ses i många fall som en genuin inkludering eftersom det bidrar till en 
delad kommunikation och barnen får möjligheter att bidra, delta och tillhöra gruppen. 
Nackdelen med att använda AKK för barn är att AKK inte är högt prioriterad i sociala 
sammanhang och det är det talade språket som är högst värderat i dagen samhälle. I en 
sammanställning för vuxna utan talat språk skrevs det: 

 
“Consider how degrading and inhuman it is for year after year to go by without anyone really trying to 
communicate with you, except maybe just about your basic needs. If no-one takes the time to find out 
what you are thinking, or assists you to express your views, or just chat with others, this is treating you as 
if you were not a full human being” (Cologon & Mevawalla 2018, s. 904) 

 
Detta är en aspekt skriven för och av vuxna, men det vi behöver tänka på är att det gäller alla 
människor oavsett ålder. 

 
Cologon och Mewalla (2018, ss. 904-908) beskriver att vanligtvis anser människor i dagens 
samhälle att människor som inte pratar kan inte kommunicera. Sanningen är den att alla 
människor kommunicerar med på olika sätt exempelvis genom att teckna, kroppsspråk eller 
annat medel. Ett problem för användare av AKK är att många som AKK användare möter i 
vardagen inte har någon kunskap om AKK strategier vilket bidrar till en marginell 
kommunikation och inkludering. Skulle AKK vara ett inarbetat och en vardaglig aspekt av 
utbildningarna hade inkluderande och kommunicerande för alla människor varit en del av 
vardagen för människor oavsett funktionsvariation eller ålder. Ett sådant arbete kan vara 
nyckeln till att öka förståelse för allas rätt till kommunikation, göra sig förstådd och känna sig 
inkluderad. 
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3.5 Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten för vår studie har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella 
teori, främst när det kommer till det sociala samspelet och den kommunikativa delen. Den 
sociokulturella teorin betraktar människan som en biologisk, kulturell, social och historisk 
varelse. Vygotskij såg människan som biologisk men även som social, något som går hand i 
hand. Om man enbart fokuserar på människans biologi, såsom hjärnan, så går vi miste om det 
som säger hur vi som människor formas av sociala och kulturella omständigheter (Säljö 2015, 
ss. 90-91). 

 
Utifrån detta utgår vi från att alla människor har en livshistoria bakom sig, de bär på olika 
ryggsäckar fullpackade med livserfarenheter som alla är olika. De har grundläggande 
förmågor och biologiska förutsättningar som skiljer sig åt. Även yttre förutsättningar såsom 
familj och levnadsförhållanden påverkar. I förskolans verksamhet möts vi av barn med olika 
förmågor och livserfarenheter. Med inspirationen från den sociokulturella teorin knyter vi 
samman vårt syfte att ta reda på pedagogernas uppfattningar, hur, varför och vid vilka 
tillfällen TAKK används. Med fokus på samspel och kommunikation används teorin för att 
undersöka dessa fenomen. 
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4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Metodkapitlet handlar om val av metod och dess relevans för att kunna svara på studiens syfte 
och vilken typ av intervjuer som vi har utfört. Kapitlet innehåller en redogörelse för avsnittet 
urvalet, där vi presenterar vårt val kring vilka som har intervjuats och varför vi har valt ut just 
dessa personer. Därefter kommer ett avsnitt där vi behandlar genomförandet av studien, följt 
av en redovisning av de etiska individskyddskraven vi rättat oss efter i studien. Metodkapitlet 
rundas av med en redogörelse för hur vårt insamlade material har blivit analyserat och 
bearbetat. 

 
4.1 Val av metod 

Utifrån syftet att ta reda på pedagogers uppfattningar om fenomenet TAKK i 
förskolans verksamhet har vi valt att använda inspiration från den kvalitativa 
fenomenografiska ansatsen. 

 
Fenomenografi kännetecknas av att tolka människans tankar, upplevelser eller uppfattningar 
om sin omvärld. Uppfattningen ses alltid i samband mellan individen och omgivningen 
Kihlström (2007, ss. 157-158). 

 
Bryman (2011, s. 340) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som empirisk och 
analyserande. Utgångspunkten baseras i tidigare forskning och den tolkande delen handlar om 
inlyssnande och en egen tolkning av den datan som blivit insamlad. Den inlyssnande delen 
handlar om att kunna tolka vad en respondent har för kontroll och känsla över det de själva 
känner. När man tolkar den insamlade datan är det viktigt att ha förmågan att vara inlyssnande 
och empatisk. I vår studie har vi fokuserat på att försöka förstå det pedagogerna upplever och 
känner kring användandet av TAKK, därför är den kvalitativa forskningsmetoden relevant för 
oss. 

 
För att kunna undersöka vårt valda syfte valde vi att utföra intervjuer med pedagoger på olika 
förskolor. Löfgren och Löfdahl (2014, ss. 144-147) förklarar hur man kan skapa en förståelse 
för verksamheten i förskolan utifrån pedagogernas perspektiv, något vi försökt göra i vår 
studie. Vi lät personerna i intervjuerna tala fritt och lyssnade samt antecknade under tiden. 
Respondenten kanske berättar mycket i intervjun, även saker som inte är av så stor vikt eller 
intressanta för vår forskning. Under samtalen pratades det mycket i dialogform. Detta gav oss 
ett rikt underlag att arbeta med och hitta data som var viktigt. Detta spelar enligt författarna 
inte någon roll då det ändå kan ses som en bra utgångspunkt för att få ett rikt och utfyllt 
material. 

 
Intervjun planerades och genomfördes med baktanken att intervjupersonen skulle få ett stort 
utrymme att tala fritt. Under intervjun var vi noga med att inte tolka svar, tolkandet sparade vi 
till analysen. Bryman (1997, s. 59) förklarar att personen som intervjuas ges stort utrymme att 
svara på frågorna under ostrukturerade intervjuer. Det ger oss som forskade mycket yta att 
göra fria tolkningar av pedagogernas upplevelser. Det krävs däremot att vi utformar frågor 
som gör att vi får adekvata svar gentemot vårt syfte. 

 
4.2 Urval 
Vi har intervjuat åtta pedagoger från fyra olika förskolor. Två pedagoger från varje förskola. 
Kihlström nämner vikten av att ha ett utspritt urval (2007, s. 161). Det blev en fördelning av 
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sex stycken pedagoger som arbetar med 3-5 åringar och två stycken som arbetar med 1-3 
åringar. Vi valde selektivt ut förskolor vi vet har fått TAKK introducerat i verksamheten. Det 
är viktigt att få uppfattningen från en specifik grupp med kunskap om TAKK för att vi ska 
kunna få information om pedagogernas upplevelser kring fenomenet. Kihlström nämner att 
vid specifika fenomen är det viktigt att vända sig till grupper eller personer som är medvetna 
och erfarna om fenomenet (2007, s. 161). 

 
Vi kontaktade förskolorna via mail och telefon och berättade att vi är två högskolestudenter 
som skriver ett examensarbete om TAKK. Via telefon och mailkontakt bestämde vi tider för 
intervjuerna med pedagogerna. Vi berättade att vi kommer att intervjua en och en och att allt 
kommer att spelas in. Förskolorna fick ett informations- och missivbrev (bilaga 1) utskickat 
till sig. Pedagogerna som valde att delta på intervjuerna fick även frågorna (bilaga 2) utskickat 
till sig för att kunna sätt sig in i ämnet. Intervjuerna skedde på olika ställen beroende på vad 
som funkade för varje verksamhet. En del intervjuer skedde i lugna miljöer i stängda rum. 
Andra intervjuer skedde på utegården samtidigt som barnen var ute och lekte. 

 
4.3 Genomförande 
Vi inledde med att undersöka forskningsområdet TAKK och fann att det det var lite forskning 
kring hur förskollärarna upplever att arbeta med TAKK i verksamheten. Vi sökte bland annat 
efter (lägg till olika sökord), vi sökte på dessa databaser (Lägg till olika databaser) och vi tror 
att vi fann få vetenskapliga texter på grund av att (lägg till anledning). Därefter formulerade 
vi ett syfte med tillhörande frågeställningar, samt skapade ett missivbrev (se detta under 
bilagor som bilaga 1). Tillsammans utformade vi relevanta frågor vi ville ställa under våra 
intervjuer, med reservation för spontana frågor. Vi riktade in oss på att försöka skapa öppna 
frågor för att deltagarna i våra intervjuer ska få stort utrymme att svara på sitt sätt och inte 
med ja eller nej som svar. Det var stor vikt kring formuleringen av våra frågor. Utöver dessa 
intervjufrågor hade vi förberett med följdfrågor beroende på hur deltagarnas svar blev och om 
vi kände att vi inte fick tillräckligt utförliga eller informativa svar kunde vi ta till dessa (för 
intervjufrågor se bilaga 2). 

 
Vi delade upp oss och besökte fyra stycken förskolor för våra intervjuer, två var. Trots att 
Kihlström (2007, s.232) poängterar vikten av reliabiliteten genom att utföra intervjuerna i par 
och inte som enskild person, ansåg vi att genom att dela upp oss gav det oss möjlighet att 
samla in fler intervjuer då vi arbetar inom en viss tidsram och ändå förhoppningsvis skapa en 
bra reliabilitet. Vi var intresserade av att använda semistrukturerade intervjuer, vilket betyder 
att vi som intervjuar har ett frågeformulär som vi följer. I formuläret har man endast med ett 
fåtal öppna frågor samt ett valt tema som intervjun ska kretsa kring (Alvehus 2013, s.83). Vi 
var noggranna med att följa upp intervjuernas svar med följdfrågor för att hålla samtalet 
levande. Det är vi som styr innehållet i intervjun och det görs bäst genom att aktivt lyssna in 
den som blir intervjuad. Detta bidrog till att vi kunde ha en intervju som liknar ett samtal 
istället för ett förhör. Att få respondenten att känna sig trygg, öppna upp och anförtro sig mer. 

 
4.3.1 Etiska ställningstaganden 
Som forskare finns det fyra etiska principer som vi var tvungna att förhålla oss till när det 
handlar om individens skydd. Det första är informationskravet och med detta krav menas att 
forskare är tvungna att informera deltagande personer om forskningens syfte så att dessa kan 
besluta om sin medverkan. Dessutom är det av stor vikt att förklara att de deltagande kan 
lämna studien om de så önskar. Med detta etiska krav i ryggen kontaktade vi de förskolor vi 
önskade medverkan av i vår studie, för att informera om oss och lite om vår undersökning. Vi 
upplyste samtidigt om att deltagandet är helt frivilligt både innan, under och efter intervjun. 
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Vi erhöll samtycke utav deltagarna, ett måste enligt samtyckeskravet. Som forskare är det inte 
tillåtet att på något sätt agera innan detta samtycke mottagits (Christoffersen och Johannessen 
(2015, s. 46). Borås Högskola bevarar samtyckesavtalen från pedagogerna som deltagit i 
studien.  

 
Uppgifterna som vi fick in när vi samlade data behandlades med största möjliga 
konfidentialitet. Dessa uppgifter måste hållas hemliga för obehöriga personer, enligt det tredje 
kravet; konfidentialitetskravet. Vi använde oss av fiktiva namn på både de medverkande och 
förskolorna de arbetar på, de finns inte att hitta någonstans i vår studie. 
Sista kravet som vi som forskare förhöll oss till heter nyttjandekravet. Det innebär att de 
upplysningar och information vi samlade på oss under vår forskning endast fick lov att 
användas i vår studie i samband med de ändamål vi beslutade (Christoffersen & Johannessen 
2015, s. 46). Vi förklarade för de som medverkade i vår forskning, att den information de 
lämnat inte skulle spridas på något sätt. Den kommer enbart att användas i vår studie. Vi 
informerade även om att vår studie kommer att publiceras på Högskolans hemsida. 

 
4.3.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet/pålitlighet och härstammar från det engelska ordet 
reliability. Undersökningen gjordes genom väl planerade intervjuer. Vi gjorde två 
pilotintervjuer för att testa och kunna förändra om frågorna behövde förändras. Under 
intervjuerna lade vi stort fokus på att observera intervjupersonens kroppsspråk som vi förde 
anteckningar om tonläget kunde vi följa genom våra inspelade samtal. Kullberg (2004, s.73) 
förklarar att en undersökning blir trovärdig om den utförs på ett tillförlitligt sätt, den ges då en 
god reliabilitet. Kihlström (2007, s.232) menar att reliabiliteten ökar om intervjun genomförs 
genom att ställa frågor och även se till att observera den person som svarar både genom att 
observera kroppsspråk och tonläge. Vi spelade in och förde små anteckningar under alla 
intervjuer för att säkerställa att vi inte gick miste om någon information. Kihlström (2007, s. 
232) förklarar att reliabiliteten kan förhöjas ännu mer vid användning av ljudupptagning 
under intervjun, det gör att man inte går miste om någonting som sägs och det ger dessutom 
möjlighet att gå tillbaka och dubbelkolla samtalet om man behöver det i efterhand. 

 
 

Begreppet validitet används för att mäta hur stark en undersökning är och hur bra den talar om 
undersökningens avsikt, det är alltså ett kvalitetskrav på vetenskaplig forskning. Därför måste 
man komma ihåg att det är lika viktigt att innehållet i en vetenskaplig undersökning håller 
stark validitet, precis som det är viktigt att forskarens syfte att undersöka har stor validitet. 
Under våra intervjuer ställde vi frågor som var kopplade till det ämne vi ville undersöka, detta 
gjorde att vi inte riskerade att sväva iväg i samtalen. Vi ställde relevanta frågor som kunde 
kopplas till vårt syfte. Den forskning vi har valt och de undersökningar vi har gjort måste 
hålla sig till det som från början var vår avsikt. Vår forskning besitter god validitet då vi 
enbart undersökte det som är relevant till vårt valda syfte. Hela processen i forskning ska 
beröras av validitet, inte bara handplockade delar (Kullberg, 2004, ss. 73-74). 

 
4.4 Analys 

För att analysera i enhet med syftet delade vi upp analysen i två delar, en fenomenografisk 
analys och en kvalitativ innehållsanalys. Den fenomenografiska används för att ta reda på 
pedagogers uppfattningar om TAKK i förskolans verksamhet.  och den kvalitativa 
innehållsanalysen används för att ta reda på varför och vid vilka tillfällen pedagoger arbetar 
med TAKK. 
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I vår fenomenografiskt inspirerad analys var fokus att få reda på pedagogernas uppfattningar 
om ett specifikt fenomen. I vår forskning handlar det om hur pedagoger uppfattar TAKK i 
förskolans verksamhet. I bearbetningen av att tolka intervjuerna inspireras vi av 
Alexanderssons (1994, ss. 125-128) fyra faser. Fas 1 är att bekanta sig med data och etablera 
ett helhetsintryck. Fas 2 är att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. Fast 3 är att 
kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. Fas 4 är att studera den underliggande 
strukturen i kategorisystemet. 

 
Utifrån innehållsanalysen var syftet att ta reda på hur, varför och vid vilka tillfällen 
pedagogerna arbetar med TAKK i förskolans verksamhet. Efter att vi skaffat oss en 
helhetsupplevelse av materialet markerade vi det som beskriver pedagogernas arbetssätt. 
Sedan sökte vi efter olika förekommande mönster i materialet för att skapa en röd tråd. 
Genom diskussioner med varandra skapade vi olika kategorier som bearbetades. Kategorierna 
bearbetades till två olika huvudfrågor för att sedan sammanliknas med den underliggande 
grundtanken och därigenom svara på syftet. Malmqvist (2007, ss.97-105) beskriver att först 
ska materialet avläsas för att skapa en helhetsbild. Sedan delades materialet upp i olika 
kategorier utifrån vad vi fann intressant i relation till syftet. Malmqvist (2007 s. 162) 
beskriver fortsättningsvis att det är de återkommande berättelserna som ska framhävas i 
resultatet, något vi också gjorde. 

 
Det material vi samlade in med hjälp av ljudinspelning spelades upp vid ett flertal tillfällen för 
att få med allt och inte missa viktig information. Under tiden vi lyssnade på intervjuerna så 
gjorde vi anteckningar över det som vi tyckte var extra viktigt att belysa. Vid ytterligare 
avlyssning skrev vi av intervjuerna ordagrant för att transkribera texten från talform till 
textform. Därefter kodade vi intervjuerna för att sortera likheterna och byggde vidare med 
ytterligare underrubriker för att få fram förskollärarnas kunskaper och synpunkter kring 
TAKK. I slutet undersökte vi svaren ännu en gång och tog fram olikheter. Kihlström 
beskriver att inom den fenomenografiska analysen ska forskarna först hitta mönster i 
intervjuerna för att sedan beskriva de olika förklarade upplevelserna. Det är av vikt att 
avlyssna intervjuerna flera gånger för att hitta mönster, kategorier och upplevelser (2007, s. 
162). Vi lägger intervjuerna bredvid varandra och jämför intervjuerna två och två för att hitta 
olikheter och likheter mellan personerna. Under slutanalyserna av intervjuerna söker vi efter 
underförstådda upplevelser hos pedagogerna. Alvehus (2013, ss. 20, 22-23) beskriver hur 
den kvalitativa forskningen innebär att forskaren tolkar en annan människas uppfattningar 
genom intervjuunderlaget. 

 
I den fenomenografiska avkodningen söker vi efter mönster, skillnader, likheter och 
underförstådda uppfattningar. Genom att ha bekantat oss med det insamlade materialet 
diskuterade vi och jämförde likheter och skillnader. Vi markerade tillsammans ut och hittade 
olika mönster som kunde följas och skapade kategorier. Kihlström (2007 s. 162-163). 
beskriver att ur den fenomenografiska ansatsen ska intervjuerna analyseras flera gånger för att 
hitta mönster, kategorier, uppfattningar och upplevelser. Analysen ska följa mönster och 
kategorier för att jämföra olika personers uppfattningar. 
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5. RESULTAT 
Resultatet är uppdelat i tre huvudkategorier; ‘pedagogers uppfattningar om TAKK’ som är 
analyserat med en fenomenografisk metod, ‘när används TAKK’ analyserad med en 
innehållsanalys och ‘varför används inte TAKK’ analyserade med en innehållsanalys. I 
resultatet används citat från intervjuerna för att förtydliga resultatet, namnen på 
respondenterna är fiktiva. 

 
5.1 Pedagogernas uppfattningar om TAKK 
Här presenteras pedagogernas uppfattning av TAKK. De två uppfattningarna är; ‘att det 
används när det finns barn som har särskilda behov’ och ‘att det gynnar alla barn’ 

 
5.1.1 Att det används när det finns barn som har särskilda behov 
Sju av åtta pedagoger anser att TAKK är nödvändigt att använda om det finns barn som har 
särskilda behov av det i barngruppen. Pedagogerna uttrycker genomgående genom 
intervjuerna de positiva aspekterna med att använda TAKK men återgår hela tiden till att de 
inte använder TAKK om behovet av kompletterande stöd inte finns i barngruppen. 

 

“Just nu känner jag inte att vi skulle behöva använda det (TAKK). För vi har inte barn med sån 
problematik så att jag skulle behöva teckna istället.” (Stina) 

 
“Vi har ju haft ett barn med grav språkstörning … han förstod ju med en gång när vi inte förstod vad han 
sa … först använde han tecken och förstod vi honom inte då … då satte han sig och målade, ritade … Jag 
använder det inte hela tiden, det går i vågor, man tar till det när man märker att barnen behöver det.” 
(Veronica) 

 
TAKK används oftast när det finns barn med särskilda behov i barngruppen. Pedagogerna 
beskriver på olika sätt hur de har använt eller kan tänka sig att använda TAKK när det finns 
ett barn med behov av det. Vår uppfattning är att det måste finnas en konkret anledning för att 
pedagogerna ska börja använda TAKK fullt ut. 

 
5.1.2 Att det gynnar alla barn 
Alla pedagoger talar om fördelarna med att använda TAKK i förskolans verksamhet. De anser 
att TAKK är ett bra verktyg för att hjälpa barnen att känna sig inkluderade och för att öka 
kommunikationen mellan pedagoger - barn och barn - barn. Alla pedagoger upplever också att 
bildstödet är till stort stöd i förskolans verksamhet. 

 
“Men jag tror absolut att dom (barnen) drar nytta av det, det tror jag absolut. Jag tror att det är bra för 
alla.” (Bianca) 

 
“Jag tror att det är bra för alla egentligen att använda det här stödet.” (Sandra) 

 
“Jag tror att det egentligen så är det nog bra för väldigt många barn egentligen. Jag tror att det finns en 
vinning för alla barn.” (Rebecka) 

 
Den forskning vi har tagit del av visar att TAKK är bra för språkutvecklingen, 
kommunikationen och det gör att barnen har lättare för att bli inkluderade. Pedagogerna 
beskriver här att de verkligen tror att alla barn utvecklas av det. De specificerar inte vad det är 
som är bra med TAKK men de tror att det verkligen är bra för alla. 
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“TAKK är bra som stöd till språket … När vi ser att någon försöker säga någonting, det är då tecken 
kommer in, att dem vill ha någonting, då kan man säga asså vill du ha tåget (och så tecknar hon med 
handen), och då nickar dem ju, och då någonstans tar ju barnen in det, det är ju så dom lär sig, det är ju 
bra när dom får två alternativ.” (Lisa) 

 
“Barnen blir inkluderade i det man gör dagligen … man tar hänsyn till att dom ska få möjlighet att kunna 
kommunicera på annat sätt när dom kanske inte kan svenska språket eller inte har börjat prata än” 
(Anna) 

 
Anna och Lisa förklarar varför de anser att TAKK är bra för alla barn; det hjälper barn att 
förklara på två sätt, både genom språk och tecken. Det inkluderar dessutom barnen i den 
dagliga verksamheten enligt Anna. 

 
5.2 När används TAKK 
Här presenteras en innehållsanalys av intervjuerna. Pedagogerna beskriver olika tillfällen då 
TAKK används i verksamheten. Kategorierna är; ‘det används i yngre åldrar’ och ‘det 
används vid rutinsituationer’. 

 
5.2.1 Det används i yngre åldrar 
Två av pedagogerna arbetar med barn i 1-3 års barngrupp och de upplever att TAKK används 
varje dag i alla situationer. Jämfört med hur de sex pedagoger som arbetar i en 3-5 års 
barngrupp som ofta nämner att de arbetar med TAKK när behovet finns eller att det används 
vid rutinsituationer. 

 
“Vi använder mer med dom yngre än när jag arbetade med de äldre, för att innan jag jobbade med de 
yngre arbetade jag i en 5 års grupp där använde jag de mest i sångerna, alla där kunde ju prata , så där 
använder man det inte på samma sätt ...” (Lisa) 

 
“Vi har till exempel en liten kille han har ju inte språket, han kan säga typ mamma pappa och lite sådär 
och han suger åt sig som en svamp av tecken. Så när jag pratar och gör några tecken då gör han direkt 
samma … vi har en sång som vi sjunger, att vi samlas här idag och varje gång jag sjunger den då gör ju 
han det (tecken) och han är 1,5 drygt … då gör ju vissa andra också det, dom ser ju också att jag säger 
“men titta här Kalle, vad roligt att du..” så säger jag till en kollega “kolla vad han tar åt sig liksom” och 
då ser ju dom andra barnen det också och tycker det är lite roligt, då börjar ju dom säga “titta här 
Bianca vad jag gör” också.” (Bianca) 

 
Lisa förklarar varför hon inte använder tecken i 5 årsgruppen, utan bara när hon arbetade med 
yngre barn; de äldre barnen behärskar det talade språket och på avdelningen hon arbetar på 
just nu har de inte något barn i behov av särskilt stöd. Bianca berör också ämnet då hon 
berättar om en liten pojke som hon fångat med hjälp av tecken. De äldre barnen har inte visat 
intresse av tecken förutom då de ser att den yngre pojken får bekräftelse av Bianca. 

 
5.2.2 Det används vid rutinsituationer 
Sju av åtta pedagoger nämner att de oftast använder TAKK vid rutinsituationer i förskolans 
verksamhet. De anser även att de behöver arbeta mer med det. Det är oftast vid 
rutinsituationer då alla barnen är samlade och kan lära sig tecken samtidigt. Det är lättare att 
använda TAKK vid situationer där det finns en trygghet som exempelvis vid lunchen, 
fruktstunden eller morgonsamlingar. Pedagogerna upplever att det är ett effektivt sätt att 
införa TAKK i verksamheten via användningen i rutinsituationer och att de oftast får höra att 
TAKK ska införas lite i taget. 

 
“Det är oftast vid rutinsituationer, vid påklädning, matsituationer för det är då alla är fokuserade på vad 
dem gör” (Veronica) 
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“Om du tittar på bilden där borta (vid matbordet), när vi ska äta till exempel i dom situationerna. Vi har 
inte börjat så stort ännu.” (Sandra) 

 
Flera av pedagogerna beskriver att de ibland använder TAKK under rutinsituationer. Veronica 
och Sandra beskriver här vilka situationer de specifikt använder TAKK. De använder alltså 
TAKK ibland och då enbart vid rutinsituationer. 

 
“Om vi får in ett barn igen nu som vi ser att det här går inte, vi måste förstå mer för att kunna hjälpa det 
här barnet och använda mer stöd. Då tror jag att vi hade använt det under hela dagen.” (Rebecka) 

 
Rebecka beskriver att hon använder TAKK på daglig basis i verksamheten, men hon använder 
det för tillfället enbart vid rutinsituationer. 

 
5.3 Varför används inte TAKK 
Här presenteras en innehållsanalys av intervjuerna. Pedagogerna beskriver olika anledningar 
till varför de inte använder TAKK i verksamheten. De valda rubrikerna är; ‘för lite tid’, ‘för 
lite utbildning’, ‘pedagogerna glömmer av’ och ‘annat AKK medel finns’. 

 
5.3.1 För lite tid 
Sex av åtta pedagoger uttrycker att tiden för att lära sig och bibehålla kunskapen om TAKK är 
minimal i förskolans verksamhet. Mycket tid går åt till att planera aktiviteter och annat 
pedagogiskt istället för att ägna tid åt prata ihop sig och planera upp för användningen av 
TAKK i barngrupperna. Pedagogerna som uttrycker att de har för lite tid i verksamheten anser 
också att de behöver arbeta mer med TAKK i verksamheten. 

 
“Det tar alltid tid i verksamheten när man behöver ge enskilda barn tid och skapa ett förtroende. Det tar 
tid.” (Rebecka) 

 
“Det är klart det tar tid att planera det. men då behöver man ju en resurs som är kopplad till barnet, då 
blir det på ett annat sätt. Det tar ju tid om man inte har tillräckligt med personal.” (Stina) 

 
“Det som var svårt var för oss att få den tiden till att sitta alla (pedagoger). Och det (att jobba med 
TAKK) bygger ju på att alla gör det ihop liksom, så man inte spetsutbildar någon och att allt ska hänga 
på den pedagogen.” (Rebecka) 
 

Pedagogerna beskriver bristen på tid att samarbeta i verksamheten och prata ihop sig om hur 
och när TAKK skall användas. De förklarar även att tiden att arbeta med barnen enskilt tar tid 
och försvåras av personalbrist. 

 
5.3.2 För lite utbildning 
Fyra av åtta pedagoger uttrycker att de har fått för lite utbildning om TAKK för att kunna 
använda det kontinuerligt i arbetet. Pedagogerna inom denna kategori anser även att de 
behöver arbeta med TAKK mer i verksamheten. 

 
“... man behöva mer grundläggande, vi fick ju ytligt, en timma åt gången man kanske behöver sitta längre 
dagar mer koncentrerat och öva mer. Man gör det svish, in i barngruppen så tar man en sång men sen 
glömmer man ju bort det när man inte använder det dagligen. Hade man haft behovet av det så hade jag 
absolut velat få en grundligare utbildning för det så att man kan använda det mer.” (Stina) 

 
“Vi hade ett barn i behov av TAKK, då kom det två stycken pedagoger, under sex eller åtta tillfällen, det 
var liksom den kompetensutvecklingen vi fick.” (Sandra) 
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Vår uppfattning utifrån intervjuerna är att pedagogerna skulle önska mer utbildning för att 
kunna arbeta med TAKK. De ges enbart en kortare utbildning som ska förse dem med 
grunderna för att använda det, men för att kunna använda det fullt ut så utläser vi att man 
skulle vilja ha kontinuerlig eller iallafall djupare utbildning. 

 
“..vi skulle lära oss tecken. Men det var där vi inte fick ihop det. Vi fick 2 tillfällen … i samma veva fick vi 
ju barn med diabetes och fick utbildning kring det istället.” (Rebecka) 

 
(Hur blev du introducerad till TAKK?) “Oj, det var ju ungefär 100 år sedan när jag gick min utbildning, 
jag gick ut 1996 … 2012 fick jag gå en kurs eftersom vi var en resursavdelning då … så försöker jag få 
kollegorna att använda det, i alla fall i rutinsituationer.” (Bianca) 

 
Två av dem säger det rakt ut och hos de andra två som kommer in på ämnet kan vi utläsa att 
de inte har fått tillräcklig mängd utbildning varken enskilt eller i arbetslaget. 

 
5.3.3 Pedagogerna glömmer av 
Pedagogerna uttrycker sig positivt om att använda TAKK i förskolans verksamhet. Alla 
nämner att de vill arbeta med TAKK mer kontinuerligt och att det är viktigt att bibehålla 
kompetens för att vara redo när behovet väl finns i barngruppen. Pedagogerna anser att de 
glömmer av tecknen på grund av att de inte använder TAKK kontinuerligt. 

 
“Det skulle hjälpa vår verksamhet att arbeta med det idag eftersom vi har barn i barngruppen med annat 
språk än svenska och barn med särskilda behov ... Man blir lite fast med att man ska använda det vid 
matsituationer eller liknande … men egentligen är det ju i vilken situation som helst” (Anna) 

 
“Det blir ju så att när man inte använder det så glömmer man ju bort det. Jag gick även en kurs tidigare 
också för några år sen. Även om jag inte använder det så är det nyttigt att veta.“ (Stina) 

 
“Jag upplever också att du måste använda det regelbundet för att dem ska komma ihåg det, det känner 
man ju själva också, att man tappar jättefort när man inte använder det.” (Veronica) 

 
“Nu har man ju allting, det är ju bara här (pekar på huvudet) det sitter att man behöver ta fram det och 
ibland påminna sig för man kan ju glömma vissa ord och så.” (Bianca) 

 
“Jag tror inte det finns några nackdelar med TAKK, den enda nackdelen är om man inte använder det för 
då glömmer man av det.” (Johanna) 

 
Pedagogerna Stina och Veronica beskriver att de är svårt att komma ihåg alla tecken. Speciellt 
när de inte använder TAKK regelbundet. Stina nämner även att hon tycker det är nyttigt att 
veta grunden till TAKK. Bianca förklarar också att trots att hon har alla tecken i huvudet så 
måste hon hålla sig uppdaterad och använda det regelbundet för annars så glömmer hon lätt av 
alla ord. Hon liknar det vid att kunna tala ett annat språk, om man inte använder språket så 
glömmer man bort det mer och mer. 

 
5.3.4 Annat AKK medel finns 
Alla pedagoger utom en nämner att bildstöd även kallat GAKK (Grafisk alternativ och 
kompletterande kommunikation) är ett bra verktyg för att hjälpa barnen att kommunicera. 
Bildstöd används för att förtydliga något, exempelvis vad en leksakslåda innehåller. Några få 
nämner det i samband med användning av TAKK vid rutinsituationer. De flesta nämner att de 
använder GAKK under daglig basis och att det är ett enklare alternativ som alltid funnits i 
förskolans verksamhet. En del av pedagogerna nämner till och med att det är ett effektivare 
och bättre verktyg för vissa individer och i vissa situationer. 
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“Mer bilder är det som vi använder, inte så mycket teckenspråk än.” (Sandra) 

 
“Många använder även bildstöd … Av samma anledning … Om man användet takk här och så är det ett 
barn som har väldigt många språk, ett med pappa, ett med mamma och ett tredje med varandra och så får 
han ett annat språk här … då tänker jag att bildstöd är bättre.” (Anna) 

 
“Han drar sig till den platsen själv (där bildstödet sitter) och han tittar på dom bilderna och pekar om 
han vill ha mjölk eller vatten eller vad det nu kan vara. Han har kommit på själv att det underlättar för 
honom … När han började så kände han inte oss, han kände inga barn, han visste liksom inte var fanns 
grejerna eller vad förväntas av mig… Han hittade inte sin plats riktigt. Nu har han börjat göra det, så 
jag vet inte om det har med själva stödet att göra eller om det har med att han har funnit sin plats här i 
gruppen … Ja det har blivit skillnad (efter att han fått mer stöd), det får man ändå säga, det är positivt.” 
(Sandra) 

 
“Det är ju mycket enklare att använda det, för då tilltalar det ju alla. Framförallt i rutinsituationer, att 
man kanske gör upp en dag för att barnen ska får det överskådligt och veta vad som händer härnäst.” 
(Stina) 

 
Pedagogerna talar positivt kring användandet av bildstöd, framförallt vid rutinsituationer och 
att de använder det för att utforma ett schema över dagen tillsammans med barnen. De 
upplever att bildstöd är tydligt och som Stina påtalar; att det tilltalar alla barn oavsett 
modersmål eller språksvårigheter. 
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6. DISKUSSION 
I diskussionen jämförs den tidigare forskningen med eget resultat. Resultatet analyseras också 
utifrån det sociokulturella perspektivet. Därefter diskuteras val av metod och studiens 
didaktiska konsekvenser i relation till eget resultat. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Detta kapitel delas in i två avsnitt först en diskussion kring Pedagogers uppfattningar om 
TAKK därefter kommer ett avsnitt om varför TAKK inte används. 

 
6.1.1 Uppfattningar om TAKK 
De flesta av pedagogerna nämner att de har använt TAKK men då har de haft ett eller flera 
barn med språkstörning, down syndrom eller annan funktionsvariation. Pedagogerna nämner i 
alla intervjuer hur bra TAKK är för alla barn. En av respondenterna kommenterar att de inte 
arbetar med TAKK på hennes avdelning på grund av att det inte finns något barn med en 
sådan problematik. Tisell (2009, s.8) stärker pedagogernas uppfattningar och beskriver att 
TAKK framförallt används hos barn med språksvårigheter, utvecklingsstörning, autism eller 
CP-skada. Samtidigt ser vi att pedagogerna säger emot sig själva med att uttrycka hur bra det 
är för alla barn att lära sig och kunna TAKK både för dess kommunikativa utveckling och 
speciellt för hur språkutvecklande det är. Ändå uppfattar de flesta pedagogerna att de själva 
använder TAKK vid enstaka tillfällen eller när det finns barn med särskilda behov. Bowles 
och Frizelle (2018, ss. 284-289) och Hanline, Lindsay och Warren (2014, s.239) är studier 
som specifikt valt att göra studier i miljöer där det finns barn i behov av kommunikativa 
hjälpmedel. Även deras studier styrker att användandet av TAKK främst sker där det finns ett 
behov av ett kommunikativt hjälpmedel. 

 
Alla pedagogerna som blev intervjuade har uppfattning att TAKK är positivt för barnens 
inkludering, kommunikation och språkutveckling. Säljö (2015, ss. 90-91) menar att 
människan utvecklas i sociala samspel och att människan betraktas som en social och 
kommunikativ varelse. Exempelvis säger Bianca att uppfattar att TAKK är bra för barnen och 
att barnen inkluderas och får en ökad kommunikation med TAKK. Det är likvärdigt våra 
tankar om TAKK att det bidrar till att alla barn blir inkluderade och får en ökad 
kommunikationsförmåga. Pedagogerna nämner under samtalen att deras uppfattningar är att 
det är viktigt att använda TAKK till alla barn för att det ska bli en inkluderande verksamhet. 
Tisell (2009, s. 8) och Cologon och Mevawalla (2018, ss. 908-914) påpekar också vikten av 
att använda tecken som ett kommunikativt medel för att inkludera alla. TAKK är även 
språkutvecklande enligt pedagogerna vilket även våra erfarenheter säger. Marshall och 
Hobsbaum (2015, s 617) och Konstantareas (1984) visar att det var språkutvecklande för 
barnen som använde tecken som stöd till det talade språket samt att det ökade barnens 
kommunikativa förmåga och att det är positivt att alla pedagoger har samma uppfattning. 

 
6.1.2 Varför används inte TAKK 
En del av pedagogerna uttrycker att de inte har tillräckligt med utbildning för att använda 
TAKK kontinuerligt. När vi lyssnade igenom och bearbetade intervjuerna kunde vi utläsa att 
pedagogerna ändrade sitt tonläge och sitt kroppsspråk, det kunde tolkas som om de ställde sig 
i försvar för att förklara sig till varför de inte använder TAKK. Detta samtidigt som de enbart 
pratar positivt om metoden. Cologon och Mevawalla (2018, ss. 908-914) beskriver vikten av 
att lärarna verkligen tror på tecken som en metod att utveckla barns kommunikation och 
inkludering är en vital del för att lyckas. Pedagogerna förklarar flertalet gånger att de tror att 
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TAKK bidrar till kommunikation och inkludering men om det bara är något de säger utan att 
mena det är svårt för oss att utläsa. Bowles och Frizelles (2018, ss. 284-289) forskning om 
TAKK utgår från att de utbildar barn och lärare i TAKK, även Marshall och Hobsbaum 
(2015) och Cologon & Mevawalla (2018) beskriver i sina studier att de utbildar barn och 
lärare i TAKK kontinuerligt för att användandes ska bli effektivt och stimulerande. 
Forskningen påvisar att lärarna i studien behöver utbildning för att arbeta med TAKK. 

 
Pedagogerna nämner även att de lätt glömmer av alla tecken. Detta påpekar pedagogerna 
samtidigt som de säger att de behöver mer utbildning. Att pedagogerna inte använder TAKK 
beror även på att de enbart använder det när det finns barn med behov av stöd till 
kommunikation. Samtidigt visar Cologon & Mevawalla (2018) i sin forskning att 
KWS/TAKK bidrar till att alla barn blir mer inkluderade och får en bättre kommunikation 
oavsett. I studien beskriver även de deltagande lärarna vikten av att hela tiden tro på att KWS 
är nyttigt och effektivt för barnen. Genom att tro på KWS kan vi anta att de använder KWS 
dagligen i verksamheten och i alla situationer. Däremot är Konstantareas (1984) och Bowles 
och Frizelles (2018, ss. 284-291) studier riktade mot barn med kommunikationssvårigheter. 
Deras studier beskriver att kommunikationen ökar mellan barn med 
kommunikationssvårigheter och de barn utan kommunikationssvårigheter med hjälp av tecken 
som stöd. Deras studier påvisar även det som lärarna i vår studie påpekar om att TAKK enbart 
används när det finns barn i behov av TAKK. Bowles och Frizelles och Konstantareas studier 
är specifikt utvalda mot barn med särskilda behov. I vår studie upptäckte vi att pedagogerna 
tycker att de är lätt att glömma av alla tecken något som också Bowles och Frizelles (2018, ss. 
284-290) nämner. 

 
6.2 Metoddiskussion 
Vi valde att arbeta med den kvalitativa metoden intervjuer. Metoden var inspirerad från den 
fenomenografiska ansatsen och det gav det oss möjligheten att avläsa de uppfattningar 
pedagogerna har om TAKK i förskolans verksamhet. Fenomenografi kännetecknas av att 
tolka människans tankar, upplevelser eller uppfattningar om sin omvärld (Kihlström 2007, ss. 
157-158). 

 
Vi använde oss av öppna intervjuer med samtal runt våra huvudfrågor för att skapa en 
diskussion vilket visade sig vara fördelaktigt. Pedagogerna var belåtna och berättade att 
samtalet var givande och inte kändes som ett förhör utan mer som ett samtal om TAKK. Trots 
att vi hade vårt frågeformulär att utgå ifrån så kändes intervjuerna långt ifrån ett förhör, något 
vi var väldigt noga med. Bryman (1997, s. 59) förklarar att intervjupersoner får stort utrymme 
till att svara på frågorna genom att använda ostrukturerade intervjuer. Våra intervjuer vi 
utförde gav personliga svar och det var enkelt att få fram den informationen vi ville ha, vi 
kände att vi kunde styra samtalet med frågor och följdfrågor. Löfgren (2014, ss. 144-147) 
beskriver att pedagogerna vi intervjuade kanske skulle ge oss mycket material som inte har 
relevans för vår studie, något vi var beredda på trots att vi valde att ha strukturerade 
intervjuer. Vi använde oss av exakta frågor, men gav respondenterna stort utrymme för att 
berätta fritt och vid behov så omformulerade vi frågan för ett mer spontant samtal. Genom att 
själva ställa följdfrågor eller motfrågor vid de tillfällen det gavs möjlighet, kunde vi bekräfta 
respondenten sa. Något som gjorde att intervjun enbart kändes som ett samtal mellan två 
personer som delar intresse för TAKK. Frågorna vad specifikt inriktat mot syftet och det var 
enkelt att göra spontana korrigeringar under samtalen om det behövdes. 

 
Kontakten med pedagogerna togs både via samtal och mailkontakt. Pedagogerna tog emot oss 
och hade samtal under deras arbetstid. En del av samtalen blev gjorda i barngrupp och andra i 
stängda rum. Nackdelen med de samtal som var i barngrupp var att pedagogens tonläge och 
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kroppsspråk blev svårare att tyda eftersom det var mycket runt om som störde. Pedagogerna 
fick en kopia på frågorna innan samtalen. Flera av respondenterna bekräftade att de gjorde 
dem mer lugna och säkra inför intervjun. 

 
En annan aspekt som vi betraktar som positiv var att vi delade upp oss och intervjuade var för 
sig. Det gjorde att vi kunde få ihop dubbelt så många intervjuer som vi skulle fått om vi gjort 
de ihop. Tack vare att vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna så gick vi inte miste om något 
trots att vi intervjuade ensamma. Vi som forskare ställer oss frågan huruvida vi gick miste om 
något som vi hade kunnat avläsa om vi hade gjort alla åtta intervjuer tillsammans. Hade vi 
kunnat skapa oss varsina uppfattningar om pedagogernas tonläge i samspel med deras 
kroppsspråk och hade vi kunnat urskilja om detta ändrades hos pedagogerna beroende på 
vilken fråga vi ställde. Om vi hade gjort intervjuerna två och två hade fått ihop färre intervjuer 
men kanske hade vi kunnat tolka intervjuerna djupare och skapat en högre reliabilitet för varje 
intervju. Genom att vara två som intervjuar kan intervjuarna lättare tolka kroppsspråk och 
tonlägen. Kihlström (2007, s.232) poängterar vikten av reliabilitet genom att utföra 
intervjuerna i par. 

 
6.3 Didaktiska konsekvenser 
Hur man som förskollärare ska arbeta för att stötta barnet i deras kommunikation är en fråga 
som alltid är aktuell, framförallt eftersom TAKK har vuxit mer och mer på senare år. På 
grund av att inkludering blir allt viktigare i förskolans verksamhet och att man ska bli 
accepterad trots att man kanske inte följer normen, finns det flera praktiska rekommendationer 
från vår undersökning. 

 
Vi rekommenderar att förskoleverksamheter utbildar personalen mer i TAKK och försöker 
skapa planeringstid till att utveckla pedagogernas användande av TAKK i verksamheten. Vi 
vill även rekommendera pedagoger till att använda TAKK mer kontinuerligt eftersom många 
pedagoger påpekar att de lätt glömmer av tecken. Det hjälper pedagogerna till den dagen det 
finns behov av TAKK i barngruppen. 

 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I den här studien har vi undersökt pedagogernas uppfattningar om att använda TAKK samt hur, varför 
och vid vilka tillfällen TAKK används. En intressant idé till vidare forskning skulle vara att jämföra 
barngrupper som använder TAKK med barngrupper som inte använder TAKK. För att sedan jämföra 
barngruppernas kommunikationsförmåga och hur inkluderade alla individer i barngruppen är. En annan 
intressant tanke hade varit att göra en praktiknära forskning och utbilda pedagogerna i TAKK och ge 
pedagogerna information om varför TAKK gynnar alla. För att sedan se om TAKK används mer 
kontinuerligt av dessa pedagoger två till tre år efter utbildninge
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
Hur länge har du arbetat i förskoleverksamhet? 

Hur arbetar ni för att skapa en bra kontakt med barnen, så att de vill kommunicera? 
Vilka möjligheter ges barnen att kommunicera utifrån sin förmåga/utveckling? 
Vad behövs för att barnen ska få möjlighet till kommunikation? 

Hur arbetar ni med barns rätt till kommunikation? 
Arbetar ni aktivt med TAKK? 

Isåfall hur? 
I vilka situationer upplever du att ni använder TAKK mest? 

Varför tror du att det är i just dessa situationer? 
Hur blev du introducerad till TAKK? 

(kompetensutveckling?) 
Vet du hur länge det använts i er verksamhet? 

Vilket är syftet med att använda TAKK? 
Kan du ge ett exempel på hur barns kommunikation utvecklas med hjälp av TAKK? 

Upplever du någon skillnad i barns kommunikation sedan ni började använda TAKK? 
Vid vilken ålder introducerar ni TAKK för barnen i eran verksamhet? 

Någon ålder där det används mer eller mindre? 

Har ni några barn i behov av TAKK i barngruppen? 
Finns det några för- eller nackdelar med att använda TAKK? Kan du ge några exempel? 



Bilaga 2 
Informations och samtyckesbrev Datum: 2018-11-14 

Hej! 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet. 
Vi skriver ett examensarbete om vad pedagoger anser om TAKK i förskolan. Vi är 
intresserade av att ta del av pedagogernas upplevelser av att använda TAKK i förskolans 
verksamhet. Vi vill därför komma ut till eran förskola för att genomföra intervjuer. Vi tar 
hänsyn till de forskningsetiska principerna (informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet) och GDPR, vilket innebär att materialet kommer 
att behandlas med konfidentialitet, anonymitet. Vi ser gärna att de intervjuade godkänner att 
bli inspelade (om inte kan vi ha en intervju med skriftlig dokumentation). Anledning till att vi 
vill spela intervjuerna är att vi vill få med allt som sägs. Intervjuerna kommer att ske mellan 
vecka 47-49. Efter att arbetet är godkänt kommer det att publiceras offentligt på databasen 
DiVa. 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig som en del av kursen. Att 
utforska pedagogiskt arbete’ vid Högskolan i Borås. 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till exempel hur 
länge de har arbetat i verksamheten. Uppgifterna kommer att användas för att ta reda på syftet 
och utvärdera och få en bild av TAKKs användning i förskolans verksamhet. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 
6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Uppgifterna kommer att användas av oss samt 
vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. 
Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar under examensarbetets 
fortlöpning som kan komma att lämnas ut i det fall någon av examinatorerna begär det i 
enlighet med offentlighetsprincipen. 

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

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt 
frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina 
uppgifter kommer då inte att användas längre. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara 
förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
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