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Abstrakt 

Att bidra med kunskap om hur och varför verksamma pedagoger väljer att använda 

AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för alla barn i svensk förskola. Studiens 

fokus är att analysera arbetet med AKK/TAKK utifrån de didaktiska frågorna. Syftet 

konkretiseras i en forskningsfråga som besvaras i studien; “Hur beskriver verksamma 

pedagoger sina val att använda AKK/TAKK i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv?”. 

Webbaserad enkät har använts för att samla in data, där verksamma pedagoger fått 

besvara frågor kring hur och i vilket syfte de använder AKK/TAKK. Datan har 

analyserats utifrån de didaktiska frågorna Vad, hur, varför, med vem/vilka, när och i 

vilket sammanhang och ställts i relation till den designorienterade didaktiska 

triangeln. Enkäten skickades ut till 75 rektorer som tillsammans ansvarade för 136 

förskolor i ett län i Sverige. 91 verksamma pedagoger har besvarat enkäten. I 

resultatet framkommer beskrivningar från 88 respondenter att de använder sig av 

AKK/TAKK i samtliga undervisningssituationer i förskolan. AKK/TAKK används 

för att utveckla möjligheten till kommunikation. Metoden används både med ett 

språkutvecklande- och specialpedagogiskt syfte men även för en ökad inkludering. 

För att sträva mot en ökad inkludering används AKK/TAKK både med enskilda barn 

och hela barngruppen samt att samtliga i arbetslaget använder metoden. Arbetssättet 

varieras och anpassas efter barngrupp, samt varierar det i hur vårdnadshavare 

involveras. AKK/TAKK ger förutsättningar för alla barn att kommunicera genom att 

metoden används i samtliga situationer i verksamheten och kontinuerligt i den 

pedagogiska miljön. Studien ger ett resultat där verksamma pedagoger beskriver att 

AKK/TAKK gynnar språkutvecklingen för den enskilda individen/individer. 

Förhoppningen är att studien ska bidra till reflektion kring syftet med att införa 

AKK/TAKK för hela barngruppen. Att begrunda de konsekvenserna som arbetet med 

AKK/TAKK kan medföra för det enskilda barnet genom att alla barn ska inkluderas. 
 

Nyckelord 

Alternativ och kompletterande kommunikation, Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation, Grafisk alternativ och kompletterande 

kommunikation, Kommunikation, Specialpedagogisk insats, inkluderande 

förhållningssätt, Språkutveckling, Språkstörning, Sen språkutveckling, Normal 

Språkutveckling, Didaktiskt perspektiv 

 

Tack 

Vi vill inledningsvis tacka varandra för ett gott samarbete. Vi vill tacka Rektorerna 

som gjorde det möjligt för oss att nå ut med vår enkät till de verksamma 

pedagogerna. Ett stort tack till de pedagoger som tog sig tid att besvara enkäten. Vi 

vill även ge ett tack till vår handledare som gett oss feedback och konstruktiva 

frågor som utvecklat vårt arbete framåt.  
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1 Introduktion 

”Behovet av kommunikation är grundläggande för oss. Att inte kunna tala innebär att 

en del av möjligheten går förlorad – men inte allt” (Heister Trygg & Andersson, 2009, 

s.7). Talet är inte den enda resursen vi har för att kommunicera, då det finns många 

alternativa sätt att kommunicera på, till exempel kroppsspråk, mimik, ögon och 

gester. Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) är ett alternativt 

kommunikationssätt framtaget främst för de som har behov av något som ersätter talet 

eller behöver andra sätt att kommunicera på. Individer med talsvårigheter eller grav 

motorisk funktionsnedsättning är exempel på de som kan ha behov av det (Ibid). Även 

Tisell (2009) ser stora fördelar med att använda framförallt TAKK för barn med 

språksvårigheter och olika funktionsvariationer. Dock ser Tisell en ökad användning 

av TAKK för de yngsta barnen i förskolan som har en normal språkutveckling. 

Argumentationen är att TAKK fungerar som ett extra stöd för en snabbare 

språkutveckling. Tisell menar att det kan grunda sig i att barnets händer och armar är 

det första som barn normalt får kontroll över. Tisell gör jämförelse mellan att lära sig 

tecken med att lära sig krypa, där tecken fungerar som krypträning för tal och 

kommunikation. Tisell (2009) ser även en trend i att förskolor använder TAKK för 

barn med annat modersmål än svenska, att det bildar en genväg till det svenska 

språket. En koppling kan göras till att TAKK blir en metod för att sträva mot ett av 

läroplanens mål kring barn med annat modersmål; ”Barn med annat modersmål än 

svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” 

(Skolverket, 2018:2).     
 På förskolorna i Bengtsfors kommun har de sett fördelar med att alla 

pedagoger och barn använder stödtecken (Götberg, 2012). Pedagogerna menar att 

metoden ger barnen ytterligare ett sätt att uttrycka sig på och göra sig förstådda med. 

Genom att använda metoden med alla barn i verksamheten skapar det också 

förutsättningar för att möta barn med avvikande språkutveckling eller språkstörning. 

Precis som Tisell (2009) har pedagogerna på förskolorna i Bengtsfors kommun 

uppmärksammat fördelar med att använda sig av dessa metoder för barn med annat 

modersmål (Götberg, 2012).     
 I förskolans läroplan står det att barnens språkutveckling i det svenska 

språket ska stimuleras. Genom att ta vara på barnens intresse och nyfikenhet för att 

kommunicera på olika sätt. Dessutom ska döva barn, barn med hörselnedsättning och 

barn som har behov av teckenspråk få möjlighet att med hjälp av det svenska 

teckenspråket främjas i sin språkutveckling (Skolverket, 2019). Utifrån nämnda 

uppdrag ska förskolan jobba för inkludering, där alla barn har rätt till möjligheten att 

kommunicera.     
 Heister Trygg & Andersson (2009) argumenterar för rätten att 

kommunicera och att AKK och TAKK inte stör talutvecklingen. Författarna menar 

att metoden kan användas såväl på väg mot tal, tillsammans med tal som istället för 

tal. Dock står det inget om teckenstöd eller AKK och TAKK i förskolans läroplan. 

Kan det vara en vald metod i försöket att sträva mot förskolans uppdrag kring alla 

barns möjlighet att kommunicera?   
 “Förskolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt” (Skolverket, 2018:6). Det finns 
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dock inte tillräckligt med forskning som visar att AKK och TAKK ger ökad 

inkludering och att det stimulerar språkutvecklingen hos alla barn. Forskning kring 

dessa metoder påvisar främst att det gynnar barn med sen språkutveckling eller olika 

funktionsvariationer. Den kunskap vi vill bidra med vår undersökning är varför 

förskolor använder sig av AKK och TAKK med alla barn i förskolan och hur arbetet 

fungerar.      
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2 Syfte 

 

Att bidra med kunskap om hur och varför verksamma pedagoger väljer att använda 

AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för alla barn i svensk förskola. 

Studiens fokus är att analysera arbetet med AKK/TAKK utifrån didaktiska frågor. 

2.1  Frågeställning 

• Hur beskriver verksamma pedagoger sina val att använda AKK/TAKK i 

förskolan ur ett didaktiskt perspektiv? 
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3 Bakgrund 

I följande avsnitt redovisas relevanta begrepp och förkortningar som behöver 

definieras. Syftet är att skapa en förståelse för vad Alternativ och kompletterande 

kommunikation och Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är 

och i vilket syfte det används. Här redovisas också vad som skiljer sig mellan tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation och det svenska teckenspråket. 

Därefter följer tidigare forskning som gjorts kring alternativ och kompletterande 

kommunikation och tecken som kompletterande kommunikation som metod. 

Forskningen visar exempel på hur metoden kan användas för barn med språkstörning 

eller funktionsvariation, för barn med normal språkutveckling samt för ökad 

inkludering.  

3.1 Definitioner av relevant begrepp 

3.1.1 Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation förkortas AKK och förkortningen 

kommer fortsättningsvis att användas. AKK definieras av Heister Trygg (2008) som 

en planerad åtgärd för de individer som har behov av ett alternativt eller 

kompletterande kommunikationssätt. Alternativa eller kompletterande 

kommunikationssätt kan vara allt ifrån naturliga reaktioner, kroppsspråk, mimik, 

förflyttning, ljud, gester, handlingssekvenser och tecken (ibid). 
AKK används främst som en specialpedagogisk insats vid bland annat 

språkstörningar eller sen språkutveckling. Romski & Sevic (2005) beskriver att 

insatsen kan bestå i användandet av manuella tecken som tecknar till exempel 

meningsbärande ord för att förtydliga något. Även kommunikationstavlor med 

symboler och digitala verktyg som talar och interagerar med barnet kan vara en del 

av insatsen. Syftet är att AKK ska komplettera barnens kommunikationsförmågor 

såsom existerande tal, vokalisering, gester eller tecken (ibid). 
 

3.1.2  Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 

Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation förkortas GAKK och kommer 

fortsättningsvis att användas. GAKK innefattar användandet av konkreta föremål som 

finns nära och som får stor betydelse i det vardagliga samspelet. Det kan användas 

som stöd i olika situationer för att ge en ökad omvärldsförståelse och blir ett sätt att 

förbereda barnet för vad som ska hända (Heister Trygg, 2008). Det gäller att börja i 

liten skala med få bilder som förstärkning i konkreta situationer. Exempelvis används 

bilder, fotografier eller svartvita grafiska symboler för att återge verkligheten. 

Bilderna används för att få ett gemensamt fokus för kommunikation. Fotona kan till 

exempel vara på barnet i olika situationer och används för att ge barnet möjligheter 

att återberätta. Bilder kan även användas i ett schema för att förstärka vad som ska 

hända. GAKK kan användas på flera olika sätt, såsom grafiskt komplement till tecken, 

bildschema, ordbilder, fraser, meddelanden, bokstäver och skrift (ibid).  
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3.1.3 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation jämfört 

med det svenska teckenspråket 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är en del i AKK, där 

tecken används tillsammans med det talade språket. TAKK är förkortningen som 

fortsättningsvis kommer att användas i texten. Metoden används i syfte att utveckla 

språket och underlätta kommunikation (Heister Trygg, 2012). TAKK skiljer sig från 

teckenspråket. Det svenska teckenspråket är ett eget språk med enbart handrörelser. 

TAKK däremot är inte ett eget språk utan en metod där det talade språket 

kompletteras med tecken. Tecknen är hämtade från det svenska teckenspråket om än 

ibland förenklade. Det är bara det meningsbärande ordet som tecknas med TAKK i 

jämförelse med teckenspråket som bildar hela meningar. TAKK innebär enligt Tisell 

(2009) att det talade språket kompletteras med teckenspråkets handrörelser och 

tecknen blir som en strålkastare på de viktigaste orden i en mening eller som 

understrykning i talet.  

 

3.1.4 Specialpedagogisk insats för ett inkluderande förhållningssätt i 

förskolan 

Specialpedagogiska insatser kan enligt Lutz (2016) vara proaktiva (förebyggande) 

eller reaktiva (sättas in efter att svårigheter upptäckts). Proaktiva insatser bör ta 

hänsyn till helheten, där förskolan behöver samverka med andra institutioner som 

finns kring barnen och deras familjer. Inkludering handlar om att fokus ligger på 

miljön som ska anpassas till olikheter bland människor (ibid).  

 Inom specialpedagogiken menar Lutz (2016) att begreppet inkludering 

beskrivs som en beteckning för att fånga upp mångfalden bland barnen och skapa 

förutsättningar för en generell pedagogik. Ett inkluderande förhållningssätt ska verka 

mot exkludering av vissa barn. Utifrån inkluderings begreppet blir normen att 

åtgärderna ska sträva mot att vara förebyggande och helst vara generella (ibid). Varför 

de specialpedagogiska insatserna ska vara generella menar Lutz (2016) är för att 

åtgärden ska ses som ett sätt att utveckla verksamheten i förhållande till alla elever 

och för att minska risken för utpekning och kategorisering av elever.  

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 AKK som kommunikationsstöd för barn med språkstörning eller 

funktionsvariation.  

Många barn har talsvårigheter, språkstörningar eller sen språkutveckling som kräver 

stöd från specialpedagog eller talpedagog. Dessa barn behöver även stöd av både 

vårdnadshavare och förskollärare. Det är viktigt att förskola och vårdnadshavare 

sätter upp strategier för barnet och ger samma stöd (Skau & Cascella, 2006). I sin 

studie har Skau & Cascella (2006) kommit fram till att AKK kan fungera som en bro 

för barn med språkstörning och stimulera språkutvecklingen. Forskarna kommer fram 

till enkla strategier och verktyg som kan användas av både förskollärare och 

vårdnadshavare. Strategier som forskarna lyfter som enkla är tecken som stöd, bilder, 

kommunikationstavlor, anpassade böcker eller röstkommunikationsenheter. 

Forskarna menar att innan barn lär sig prata använder de gester för att göra sig 

förstådda, de pekar på saker de vill ha, sträcker sig efter eller leder vårdnadshavarna 
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dit de vill rikta uppmärksamheten. Barn lär sig gester för hej och hejdå  och rörelser 

till olika sånger såsom imse vimse spindel. För de allra flesta barn leder dessa gester 

naturligt till tal. Men för vissa barn med tal- eller sen språkutveckling kan tecken som 

stöd fungera som en kommunikationsstrategi till tal (ibid). Skau & Cascella (2006) 

vill med sin studie visa att det inte behöver vara så komplicerat att införa tecken och 

lyfter att det endast behövs mellan 20-30 tecken som är relevanta för just det barnet 

och för de situationer som barnet kommunicerar i. Exempel på relevanta tecken kan 

vara tecken för barnets favoritleksak, mat och personer som de brukar leka med. 

Forskarna lyfter att samarbete är viktigt och poängterar att vilket hjälpmedel som än 

väljs för barnet är det viktigt att samma metod används både i hemmet och i förskolan. 

Hjälpmedlet kan först då fungera som ett bra sätt att ge barnet ett rikt ordförråd. 

Forskarna poängterar att om tecken inte är tillräckligt eller inte passar för barnet finns 

det bildscheman, anpassade böcker och sångtavlor med tecknen. En 

kommunikationstavla med bilder är ett enkelt sätt att använda i förskolan för barn 

med språkförsening, språksvårigheter eller talsvårigheter. Bilderna kan användas för 

att belysa olika rutiner i förskolan och i hemmet (ibid).  

3.2.2 TAKK som metod för ökad inkludering 

I en studie gjord i Australien (Calogon & Mevawalla, 2018) fick lärarstudenter inom 

både förskola och skola utbildning inom Key Word Sign (Australiens motsvarighet 

till TAKK). Syftet var att få svar på hur lärarstudenterna upplevde arbetet med Key 

word sign i barns tidiga utbildning. Studenterna skulle också utveckla praktiska sätt 

att använda Key word sign i ett inkluderande förhållningssätt med alla barn, oavsett 

om de har normal språkutveckling eller språkstörning. Studenter blev under tre veckor 

placerade i förskolan eller i en klass i grundskolan. Under dessa tre 

veckor observerade och dokumenterade studenterna Key word sign som metod i deras 

respektive skolmiljöer. Resultaten tematiseras under två stora kategorier: Att Key 

word sign är stödjande i lyckad gemensam kommunikation och att det främjar 

värderandet av barns mångfald samt mångfalden av kommunikation. Forskarnas 

slutsats är att Key word sign kan skapa förutsättningar för en “pedagogik för alla”.  

Calogon & Mevawalla (2018) lyfter att användandet av tecken i förskolan kan gynna 

alla barn oavsett deras möjligheter att kommunicera. Forskarna lyfter att tecken kan 

skapa möjligheter att delta, skapa förutsättningar för inkludering och värdesätter 

olikheter och mångfald. Brereton (2010) lyfter tidigare forskning som funnit att det 

finns fördelar för inkludering i barngruppen om tecken används av alla barn och 

vuxna. Tecken ska då användas i kombination med det talade språket. Barn som 

normalt exkluderades från lekar började använda tecken för att kommunicera med 

sina kamrater, eftersom barnen inte kunde göra sig förstådd med enbart det talade 

språket. Tecknen kan skapa ett gemensamt språk för alla barn. Forskningen lyfter 

även de blyga barnen som började teckna och kunde därmed vara med i gemenskapen 

på ett annat sätt än innan. Ett barn med känslomässiga svårigheter började teckna när 

hen var arg eftersom hen inte kunde kontrollera de verbala orden. Genom att teckna 

blev barnet inte lika ängsligt och hen kunde kommunicera med sina kamrater och inte 

bli utåtagerande. Calogon & Mevawalla (2018) menar även att i skapandet av en 

inkluderande verksamhet krävs det en inkluderande miljö och pedagoger som stöttar 

i utvecklingen av inkluderande upplevelser och praxis.  

  Breretons studie (2010) utgår ifrån att skapa en inkluderande miljö 
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och pedagoger som stöttar i inkluderande upplevelser. Studien är gjord under ett läsår 

i ett klassrum med barn i åldrarna 4-12 år. I klassen fanns barn med nedsatt hörsel och 

hörande barn. Barnen och läraren får lära sig teckna genom lekar, teckna i grupp och 

genom högläsning. Vid högläsning stod tecken i fokus som symboliserade handlingen 

i boken, färger, djur, känslor, former och platser. Barnen fick sedan teckna 

tillsammans medan boken lästes för dem. Vidare introduceras tecknen för bokstäver 

i alfabetet tillsammans med det verbala ljudet för bokstaven. Resultatet av studien 

visar att föräldrar rapporterat att barnen hemma börjat teckna bokstäver och ljuda 

bokstäver utifrån skyltar de sett. Klassläraren kände en större gemenskap med barnen 

i klassen eftersom de lärde sig tecken tillsammans och ofta lärde barnen henne nya 

tecken och inte tvärtom. Brereton (2010) kunde se hur arbetsklimatet blev lugnare 

under studiens gång. Ju mer tecken som barnen och läraren lärde sig tillsammans 

ökade inkluderingen bland barnen och läraren kunde interagera med flera barn 

samtidigt med hjälp av tecken utan att behöva höja rösten eller avbryta ett pågående 

samarbete.  

3.2.3 TAKK och Teckenspråk som metod för barn med normal 

språkutveckling 

“Barns händer är redo att konstruera tecken innan deras munnar är redo att forma 

ord”. Detta citatet har Brereton (2010) tagit från tidigare forskning. Brereton tror att 

det kan vara en förklaring till varför föräldrar och förskollärare uppmuntras att 

använda tecken som stöd tillsammans med tal för de yngsta barnen. Som 

argumentation att använda TAKK med de yngsta barnen i den tidiga 

språkutvecklingen, lyfter Johnston, Durieux-Smith & Bloom (2005) tidigare 

forskning som hänvisar till att barnen utvecklar gester genom grovmotoriken innan 

de kan forma verbala ord. För att behärska det fonetiska och artikulationen behövs 

finmotoriken, vilken utvecklas senare. Men vad får det för effekt på hörande barn att 

få lära sig teckna innan de kan prata? Den frågan försöker Johnston, Durieux-Smith 

& Bloom (2005) att besvara genom sin studie. Undersökningen jämförde effekten av 

olika program där förespråkarna till programmen menar att barns tidiga 

språkinlärning påskyndas vid användandet av tecken som stöd. Programmen de 

studerade har gjorts på tre olika grupper. I en grupp fick mödrarna använda tecken i 

kombination med det talade språket med sina spädbarn. I den andra gruppen skulle 

mödrarna prata mycket med barnen och i den tredje gruppen skulle mödrarna inte 

tänka på något särskilt. Grupperna följdes upp med olika tester vid 12, 15, 18, 24 och 

36 månader. Det resultat som Johnston, Durieux-Smith & Bloom (2005) fann var att 

barn som fått tecken som stöd under språkutvecklingen hade en tidigare 

ordproduktion än normen. Det resultatet framkom genom att jämföra normen av de 

yngsta barnens språkutveckling. Jämförelserna gjordes vid första ordet, vid 10 ord 

och vid tvåordskombinationer. Utifrån de olika programmen kunde Johnston, 

Durieux-Smith & Bloom (2005) dra slutsatsen att barnen överlag utvecklade dessa 

milstolpar två till tre månader tidigare än barn som inte fått tecken som stöd. Däremot 

påskyndas inte den grovmotoriska utvecklingen av att använda tecken. Barn som får 

tecken som stöd under den tidiga språkutvecklingen hade vid 15 och 24 månaders 

ålder ett mer uttrycksfullt språk, men dessa skillnader uppvisades endast upp till två 

års ålder.      

 Dicarlo, Stricklin, Banajee & Reids (2001) studie är gjord med barn i 

åldern ett till tre år och utifrån resultatet finns underlag för att inkluderande 
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verksamheter, där pedagogerna använder tecken som stöd, inte är skadligt för barns 

verbala språkutveckling. Författarna utgår från observationer i en inkluderande 

verksamhet med barn utan någon funktionsvariation och barn med 

funktionsvariationer såsom down syndrom, autism och cerebral pares. Observationer 

gjordes under barnens fria lek och vid lärarstyrda aktiviteter. Användandet av tecken 

hos barnen ökade men resultatet visar inte på någon minskning av det verbala språket 

hos barn utan funktionsvariation. Dicarlo, Stricklin, Banajee & Reid (2001) menar 

liksom Johnston, Durieux-Smith & Bloom (2005) att det behövs mer forskning kring 

hur språkutvecklingen påverkas hos barn med normal språkutveckling samt hos barn 

utan funktionsvariationer vid användandet av tecken. Dicarlo, Stricklin, Banajee & 

Reid (2001) menar även att deras undersökning är för liten och det omfattar inte det 

individuella barnet.    
 Daniels (2004) undersöker om teckenspråk kan vara gynnsamt för 

hörande barns språkutveckling. I undersökningen har lärarna använt sig av 

teckenspråk i undervisning med hörande barn i åldern 5 - 7 år. Barnen har fått lära sig 

teckenspråk i kombination med talat språk. Heller, Manning, Pavur & Wagner (1998) 

undersöker även de vilken påverkan TAKK har på barn utan hörselnedsättning och 

normal språkutveckling. Barnen i studien var 3 år och bestod av två grupper. En grupp 

som fick lära sig tecken och en grupp som inte fick lära sig tecken. I gruppen som 

fick lära sig tecken fanns dessutom två barn med hörselnedsättning. Barnen i båda 

studierna kom från medel och överklass. Heller, Manning, Pavur & Wagners (1998) 

studie visar ett ökat ordförråd och ordförståelse hos treåringar som lärt sig tecken i 

jämförelse med de barn som inte hade lärt sig tecken. Forskarna menar att ett fullt 

inkluderande arbetssätt inte bara gynnar det sociala och emotionella. Alla barn, även 

barn utan hörselnedsättning och med normal språkutveckling, gynnas i sin 

språkutveckling genom att använda sig av tecken i en naturlig omgivning för att 

kommunicera med andra. Daniels (2004) fick i sin studie ett liknande resultat som 

visar ett ökat ordförråd hos barnen genom ett ordförrådstest. Mätningar och 

jämförelser av barnens talade språk visade inte någon förbättring. Men Daniels lyfter 

däremot att teckenspråket blir ytterligare ett språk när de används i kombination med 

talat språk. Även Brereton (2010) lyfter i sin studie tidigare forskning där barn som 

får möjlighet att lära sig teckna i kombination med det talade språket får lära sig ”ett 

andraspråk”. Tecken sägs gynna medvetenheten för språkens uppbyggnad. Daniels 

(2004) vill med sin studie visa att barn som lär sig ett andraspråk inte får sämre 

ordförråd, utan de får lika bra ordförråd på flera språk. Brereton (2010) hänvisar till 

tidigare forskning där andra fördelar med att lära sig tecken lyfts fram. Tecken sägs 

gynna barnen i deras skrift och läsinlärning eftersom de redan har en förståelse för 

symbolers mening. Det sker när barn använder tecken, ser, hör och känner de orden 

de tecknar. Det kan skapa en känsla för det representerade ordet. För barn som lär sig 

läsa och skriva, kan tecken som stöd vara användbart då det kan vara svårt att komma 

ihåg bokstäver, begynnelsebokstaven och ordet. Forskningen lyfter att barnen blir 

hjälpta av att få se tecknet, då många barn behöver visuella intryck för att lära sig. 
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Sammanfattning     

När det kommer till tidigare forskning inom AKK och TAKK så finns det få studier 

gjorda på svenska förskolor. Det är även begränsat med forskning som undersöker 

AKK och TAKK som ett språkutvecklande verktyg för alla barn. Dock styrker en del 

forskning att metoden fungerar som ett språkutvecklande och specialpedagogiskt 

verktyg för barn språkstörning och olika funktionsvariationer. Metoden fungerar även 

enligt forskning i ett inkluderande förhållningssätt genom att skapa förutsättningar för 

alla barns rätt till kommunikation. Även om tidigare forskning inte visar att metoden 

gynnar språkutvecklingen avsevärt hos barn med normal språkutveckling, så finns det 

inget som tyder på att det hämmar barnens språkutveckling. Tidigare forskning lyfter 

istället att det blir ett andra språk och ett gemensamt språk som skapar flera 

möjligheter till kommunikation. 
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4 Teoretisk Analysmodell 

I följande avsnitt redovisas det teoretiska perspektiv och de begrepp som använts i 

undersökningen. Här presenteras de didaktiska frågorna som studien utformats utifrån 

samt som använts vid analys av insamlad data. Här presenteras också den 

designorienterade didaktiska triangeln som ligger till grund för en sammanfattande 

analys av de didaktiska valen.  

4.1 Didaktik 
Selander (2017) beskriver att didaktiken fokuserar på två aspekter. Lärarens 

professionella arbete och hur lärare kan organisera, samordna, stödja och bedöma 

andras lärande. Pramling Samuelsson & Williams (2015) lyfter ett exempel där 

förskoledidaktik handlar om hur vuxnas och barns initiativ tillsammans utgör grunden 

i en gemensam, delad och målorienterad resa. Fokus ligger på ett ömsesidigt och delat 

lärandeobjekt. Selander (2017) tar didaktiken vidare ytterligare ett steg med en 

distribuerad didaktisk ansats. Ansatsen lyfter betydelsen av distribuerade resurser i 

form av olika kunskapsrepresentationer och multimodala resurser för lärande. Olika 

sätt att skapa lärmiljöer och utveckla dessa ingår även i de distribuerade resurserna. 

Sammanfattningsvis menar Selander att den distribuerade didaktiken erbjuder en 

lärandemiljö där information finns i olika korsande och överlappande medier. Där 

den lärande individen kan använda sig av information från en mängd olika källor och 

dessutom kommunicera med andra individer och grupper. 

4.2 De didaktiska frågorna 
Den förskolepedagogiska planeringen tar sin grund i de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför. Frågan om vad handlar om ett kunskapsfokus, med andra ord vilken 

kunskap/lärande som undervisningen strävar mot att utveckla. Hur-frågan handlar om 

vilka metoder som används i undervisning. Exempelvis hur lärmiljöer är 

organiserade, med vad och var man lär sig samt vilka resurser som finns tillhands för 

lärande. Varför-frågan handlar om i vilket syfte något visst ska undervisas om och 

läras i förskolan och syftet ska kopplas till läroplanens uppdrag och strävansmål. 

(Selander, 2017). Andra frågor som använts utifrån Selander är med vem, när och i 

vilket sammanhang man lär sig. Med vem -frågan inriktar sig både på vem som ska 

lära sig något och vem som tillhandahåller resurserna. När och i vilket sammanhang-

frågan handlar om när man lär sig och i vilket sammanhang, det handlar om att 

anpassa undervisningen efter förutsättningar och specifika situationer (Selander, 

2017). 
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4.3 Den designorienterade didaktiska Triangeln  
 

 
(källa: Selander, 2017, s. 45) 

 

Den designorienterade didaktiska triangeln är en modifierad didaktisk triangel som 

utvecklats inom den distribuerade didaktiken. Selander (2017) beskriver att modellen 

tydliggör ett samspel mellan lärare, elev och de resurser som används. 

Ämnesinnehållet skapas och upprätthålls genom detta samspel. I denna triangel ses 

inte det konkreta innehållet som något givet, utan något som formas i det sociala 

samspelet. Den designorienterade didaktiska triangelns utformning syftar till att 

läraren tillsammans med eleven ska arbeta för att uppnå eller sträva mot målen i 

läroplanen. Detta med hjälp av de distribuerade resurserna som innefattar såväl digital 

information som den information som den pedagogiska miljön tillhandahåller 

(Selander, 2017). Den didaktiska triangeln kommer användas för att koppla ihop de 

didaktiska frågorna och skapa en didaktisk sammanfattande analys.  
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5 Metod 

I följande avsnitt redogörs och argumenteras det för valda metoder och 

tillvägagångssätt. Genomförandet beskrivs liksom analys av data, 

tillkortakommanden och etiska överväganden.  

5.1 Urval  

Undersökningen är inriktad på att få information om hur arbetet med AKK och TAKK 

beskrivs av verksamma arbetslag i förskolor i Sverige. Vid val av län har ett 

bekvämlighetsurval gjorts, då valet blev ett län med färre antal förskolor. Fördelen 

med ett sådant urval grundar sig i arbetets omfattning då tiden är begränsad 

(Denscombe, 2014).     

 Val av respondenter hamnade på verksamma pedagoger i förskolan 

och grundar sig därmed i ett ändamålsenligt urval för att få bästa möjliga information. 

Urvalet har handplockats med relevans för studien och baseras därmed på kunskap 

och erfarenhet inom arbetssättet i förskolan. (Denscombe, 2014).  

5.2 Undersökningsinstrument 

För att nå ut till alla förskolor inom det valda länet har vi valt enkät som 

datainsamlingsmetod. Det är en datainsamlingsmetod som ger möjligheter till 

insamling av förekomst, uppfattning och synpunkter kring en begränsad 

frågeställning (Arnqvist, 2014). Valet av enkät som datainsamlingsmetod framför 

intervju och observation grundar sig i intresset av att skapa en övergripande bild  av 

arbetet med AKK/TAKK.  
Enkäten skapades med hjälp av Googles formulärverktyg som är ett 

webbaserat verktyg. Utformandet av enkäten gjordes utifrån de didaktiska frågorna 

Vad, hur, varför, när och med vem. Frågornas syfte var att ge beskrivningar av 

verksamma pedagogers didaktiska val att använda sig av AKK/TAKK. Enkäten 

bestod av både ja/nej frågor, frågor med flera svarsalternativ, samt öppna frågor med 

syfte att ge respondenterna möjlighet att utveckla svaren vidare. Detta för att både få 

kvalitativa och kvantitativa resultat.  
För att kunna skicka enkäten skapades en länk som kunde bifogas i mail. 

Genom länken kommer man direkt till enkäten. Svaren på enkäten samlades 

automatiskt in via formulärverktyget, och kunde sedan via svars-sidan i verktyget få 

en sammanställning över respondenternas svar.  

5.3 Genomförande 

För att kunna få ut enkäten till verksamma inom samtliga förskolor inom det valda 

länet, blev valet att ta kontakt med rektorerna. Rektorernas mejladresser kunde letas 

fram på respektive förskolas hemsida. En sammanställning gjordes av alla rektorer i 

varje kommun och vilka förskolor som de har ansvar för inom den specifika 

kommunen. Sammanställningen av rektorer genererade i 75 rektorer som tillsammans 

ansvarar för 136 förskolor. Till samtliga rektorer skickades ett mejl där syftet med 

undersökningen beskrevs och en önskan om att de skulle vidarebefordra medföljande 

missiv och enkätlänk. Informationen rektorerna fick var att nå ut till personal på 
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samtliga avdelningar på de förskolor de ansvarar för. Detta för att all personal på 

avdelningarna skulle få möjligheten att svara på enkäten. Efter två veckor skickades 

en påminnelse till rektorerna med samma instruktioner. Påminnelsen genererade i 

ytterligare 30 stycken enkätsvar. Av 136 förskolor svarade 91 stycken respondenter 

på enkäten. Vilket leder till att bortfallet beräknas ligga på cirka 45 stycken förskolor. 

5.4 Analys av data  

Enkäten har gett både kvantitativ och kvalitativ data. Den kvantitativa datan redovisas 

i form av stapeldiagram i enkäten och visar svarsfrekvensen av de 

ledande/flervalsfrågor som fanns. Utifrån de öppna följdfrågorna som är kopplade till 

de ledande/flervalsfrågorna gjordes även en kvalitativ sammanställning av 

respondenternas beskrivningar.  Dessa diagram och den kvalitativa 

sammanställningen har sedan analyserats och kopplats till en didaktisk fråga. Utifrån 

enkätens fristående/öppna frågor har kvalitativa data samlats in. En analys har gjorts 

på samtliga svar för att kunna finna likheter och skillnader i respondenternas 

beskrivningar. Den kvalitativa datan har sedan kategoriserats utifrån de didaktiska 

frågorna. Utifrån resultatet har avslutningsvis den designorienterade didaktiska 

triangeln  använts  i en sammanfattande analys av både kvantitativ och kvalitativ data. 

Här kopplas de didaktiska frågorna ihop i ett större didaktiskt sammanhang. 

5.5   Tillkortakommanden 
De svårigheter vi ställts inför med enkät som metod är att kunna garantera svar, samt 

få bekräftat att alla tänkta respondenter fått enkäten. Det går inte att svara på om alla 

75 rektorer har vidarebefordrat enkäten till samtliga avdelningar på de förskolor de 

ansvarar för. Detta då återkoppling från alla rektorer saknas både vid första och andra 

mailutskicket. Eftersom svaren på enkäten är helt anonyma går det inte att svara på 

om de rektorer som vidarebefordrade enkäten har skickat det till samtliga verksamma 

på förskolan eller om de skickat ett mejl per avdelning. Med andra ord går det inte att 

svara på om det är 91 olika förskolor, 91 olika avdelningar på förskolorna eller 91 

personer verksamma på de aktuella förskolorna som sammanställningen visar. Det 

medför även att det inte finns någon garanti för att det enbart är förskollärare som har 

svarat på enkäten. Detta förhåller vi oss till när det kommer till metoddiskussionen.  

5.6 Etiska övervägande 

Inför datainsamlingen tog vi del av vetenskapsrådet (2017) god forskningssed och 

blev införstådda med de rättigheter och skyldigheter som gällde under arbetets 

utförande. I enkätundersökningar gäller samma etiska krav som för intervju eller 

observation, därför har hänsyn tagits till de fyra etiska reglerna. För att uppfylla 

informationskravet innehåller vårt missiv fullständig information om vad studien 

syftar till och förmedlar tydligt för vad vi kan och inte kan lova kring sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och integritet (vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna blev 

informerade om att deras deltagande var frivilligt. För att uppfylla samtyckeskravet 

fick deltagarna själva välja om de ville delta genom att svara på enkäten eller inte, 

vilket blir ett samtycke i sig självt. För att uppfylla konfidentialitetskravet och 

säkerställa att det genom vår data inte går att identifiera specifika förskolor, 

avidentifieras förskolorna vid sammanställningen. Nyttjandekravet uppfylls genom 
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att säkerställa att vår data enbart kommer att utnyttjas för gällande studie och inte i 

andra sammanhang (Dimenäs, 2007). Eftersom webbenkät har använts som 

datainsamling har hänsyn tagits till dataskyddsförordningens grundläggande 

principer. En av dessa principer gäller att inte förvara uppgifter i en form som 

möjliggör identifiering av till exempel registrerade IP-adresser. Därför kommer 

enkäten raderas när ändamålet är uppfyllt (Universitetsbiblioteket, 2020).   
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6 Resultat 

I följande avsnitt redovisas de kvantitativa och kvalitativa resultat som analysen har 

genererat. Resultatet är kategoriserat i rubriker. Under rubriken: Utvecklar 

möjligheten till kommunikation redovisas svaren som analyserats utifrån de 

didaktiska frågorna vad, varför och med vem. Under Rubriken: Olika sätt att 

kommunicera på i de dagliga rutinerna, redovisas svaren som analyserats utifrån den 

didaktiska frågan hur. Under rubriken: Den pedagogiska miljön redovisas svaren som 

analyseras utifrån de didaktiska frågorna när och i vilket sammanhang. Under 

rubriken: Konsekvenser av arbetet med AKK/TAKK redovisas pedagogernas 

beskrivningar av deras arbete med metoden. Avslutningsvis görs en sammanfattande 

analys av de didaktiska valen med hjälp av den designorienterade didaktiska 

triangeln.  

 

6.1 Verksamma pedagogers beskrivningar av valet att använda 

AKK/TAKK i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv. 

6.1.1 Utveckla möjligheten till kommunikation 

6.1.1.1 Utifrån den didaktiska frågan Vad 

 

Tabell 1 - Används AKK/TAKK i undervisningen? 

 
 
Tabell 1 visar att majoriteten av respondenterna använder sig av AKK och TAKK i 

sina verksamheter. Utifrån deras svar på en av de öppna frågorna beskriver många att 

de använder det för att förtydliga eller förstärka språket. Respondenterna menar att 

det utvecklar möjligheten för alla barn till kommunikation.  
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41 av 91 respondenter beskriver att AKK/TAKK även kombineras med andra 

kommunikationsstöd. Detta beskrivs exempelvis så här: 
  

Bilder, tex för att visa hur dagen ser ut och särskilda bilder till något litet 

barn för att förtydliga vad vi ska göra, tex äta. 
 

Vi använder oss av “vanliga kroppsspråket”, och vi använder oss av små 

spontana dramatiseringar för att hjälpa barnen i olika uppkommna 

situationer. 
 

Ett barn använder kommunikationsplatta för kommunikation samt där bilder 

tas som barnet kan visa hemma vad vi gjort. 
 
Analysen av respondenternas svar visar att annat kommunikationsstöd kan vara bilder 

som stöd i kommunikation och förtydligande av dagsrutiner. Även gester och ett 

tydligt kroppsspråk, kommunikationsplatta för enskilda barn samt TAKK eller 

konkreta föremål. 
Utifrån den didaktiska frågan vad görs en analys där fokuset med metoden är att 

utveckla barnens språk och kommunikation. 

6.1.1.2 Utifrån den didaktiska frågan varför 

 

Tabell 4 - Vad är ert syfte med AKK/TAKK? 

 
Tabell 4 visar respondenternas svar på i vilket syfte de använder sig av AKK/TAKK. 

Med andra ord varför de valt att arbeta med metoden. Frågan var en flervalsfråga där 

respondenterna kunde välja flera alternativ som stämde in. Tabellen visar att 

pedagogerna har flera syften med användandet av AKK/TAKK. Det dominerande 

syftet är språkutvecklande följt av inkludering. Tätt därefter följer i syfte att fungera 

som en kommunikations bro för barn med annat modersmål. Sist hamnar syftet som 

specialpedagogisk insats.  
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Utifrån enkätens öppna följdfrågor beskrev några av respondenterna TAKK som ett 

gemensamt eller ett extra språk att kommunicera med. Detta beskrivs exempelvis så 

här: 

Det är ett tydligt och givande verktyg som underlättar för alla barn, oavsett 

om barnet har språket eller ej. Barnen använder sig av takk för att visa och 

kommunicera med oss pedagoger. 

 
Vi jobbar med Takk och akk i alla situationer för att förstärka 

kommunikationen. Vi har även bildkartor vid tex matborden för att stimulera 

samtal om maten eller eller vid leksakerna för att hjälpa barnen att förmedla 

vad de leker. 
 

Eftersom vi har många barn med annat modersmål använder vi TAKK som 

förtydligande av språket 

  
Gemensamt för de flesta respondenter är att de anser att det är ett bra hjälpmedel för 

alla barn att förstärka språket med. Genom att arbeta med AKK/TAKK, får barnen 

tillgång till både tecken och bilder att använda i kommunikation med kompisar och 

pedagoger. Respondenterna menar att AKK/TAKK underlättar kommunikation och 

förtydligar det talade språket.  
Några respondenter beskriver att TAKK underlättar kommunikationen särskilt för de 

yngsta barnen. Respondenterna beskriver att de yngsta barnen som ännu inte har 

språket kan göra sig förstådda genom tecken. Det beskrivs exempelvis så här:  

Jag märker att barnen förstår bättre, de använder själva TAAK som 

förstärkning. Även när de inte har fått det talade språket än...  

Det är superhäftigt att se när våra små tex. vill ha mjölk.. Tecknet blir kanske 

inte alltid det "riktiga" tecknet, men det blir så likt så att vi pedagoger förstår 

vad barnet vill ha.  
  
Arbetar med de små barnen. Bra med tecken då de inte har språket ännu. 

 
Respondenterna beskriver även att TAKK kan bidra till en ökad trygghet hos de 

yngsta barnen, under tiden som de utvecklar det talade språket. Respondenterna 

beskriver också att TAKK tydliggör och förstärker barnens språk, då alla inte har ett 

språk som går att tyda. 
Utifrån den didaktiska frågan varför görs analysen att AKK och TAKK används som 

metod för att ge alla barn likvärdiga förutsättningar att utveckla språket.  
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6.1.1.3 Utifrån de didaktiska frågorna med vem och vem/vilka 

 

Tabell 2 Med vem används AKK/TAKK 

 
 
Tabell 2 visar att majoriteten av respondenterna i undersökningen använder 

AKK/TAKK med både enskilda barn och hela barngruppen. Endast fåtalet använder 

metoden med enskilda barn.  
 

Tabell 3 Vem/Vilka använder AKK/TAKK 

 

 
 
Tabell 3 visar att det är samtliga i arbetslagen som använder AKK/TAKK i 

undervisning istället för enskilda yrkeskategorier.  

 
Utifrån den didaktiska frågan med vem görs analysen att alla barnen i barngruppen 

tillsammans med alla verksamma i arbetslagen använder sig av AKK/TAKK för att 

utveckla möjligheten till kommunikation. Arbetet verkar ske genom ett inkluderande 
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förhållningssätt där alla barn inkluderas i arbetssättet. Det kan bero på att alla i 

arbetslaget använder sig av metoden vilket kan skapa en kontinuitet.   

6.1.2 Flera olika sätt att kommunicera på i de dagliga rutinerna 

6.1.2.1 Utifrån den didaktiska frågan hur 

 

Tabell 5 - Hur ofta används AKK och TAKK i verksamheten? 

 

 
 

Tabell 5 visar respondenternas svar på i vilken utsträckning arbetet med 

AKK/TAKK sker. Majoriteten av respondenterna använder AKK/TAKK tre gånger 

om dagen eller fler.  Tabellen visar också att det är vanligt bland respondenterna att 

använda AKK/ TAKK i samtliga undervisningssituationer.  

6.1.2.2 Arbetssätt 

 

Respondenterna beskriver att det finns olika sätt att arbeta med AKK/TAKK i 

förskolan. Svaren lyfter exempel som veckans eller månadens tecken, TAKK i 

kombination med talat språk, i samtal med barnen samt vid sånger och ramsor. Flera 

av respondenterna beskriver även ett användande av GAKK i form av bildstöd, 

bildkartor vid matbordet och vid leksakerna samt som aktivitetsschema. Exempelvis 

beskrev respondenterna sitt arbetssätt så här: 
 

Vi arbetar med månadens tecken och använder TAKK i olika situationer 

under dagen. Barnen får teckna maten för dagen när de som dukat ska säga 

varsågoda till sina vänner och tillsammans med barnen går vi igenom 

vilken/vilka tecken för olika rätter och dryck det serveras. 
 

Gör Takk tecknet samtidigt som vi säger ordet vi kan också i vissa situationer 

även peka på tex mjölken samtidigt som vi gör tecknet och säger mjölk 
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Vi tecknar då vi samtalar med barnen, vi använder tecken i sagor och ramsor. 

Vissa av våra barn är mycket intresserade och tecknar oxå. Andra tecknar 

inte alls.  

 
Vi har ett veckoschema där vi med bilder tydliggör hur dagen kommer att se 

ut . Vi sätter upp dag för dag så det ska bli enkelt för barnen att urskilja vad 

som sker just i dag. I tamburen har vi bildstöd för vilka kläder vi behöver ta 

på oss för dagens utevistelse. 

 
Utifrån den didaktiska frågan hur, görs analysen att det finns en variation i arbetssätt. 

En tolkning är att arbetssättet anpassas efter barngrupp, vilket påverkar hur 

lärmiljöerna är organiserade och vilka resurser som finns tillhands för lärande. 

6.1.2.3 Vårdnadshavarnas delaktighet 

 

Tabell 6 - Involverar ni vårdnadshavare i ert arbete med AKK/TAKK? 

 
Tabell 6 visar att majoriteten av respondenterna involverar vårdnadshavarna i arbetet 

med AKK/TAKK.  
Utifrån följdfrågan hur vårdnadshavarna involveras beskriver respondenterna att det 

både sker genom informella möten och löpande kontakter men också genom formella 

och organiserade möten. Detta beskrivs exempelvis så här: 

Vi delar med oss av vilka tecken vi använder genom vårt instagram konto, 

där föräldrarna kan ta del av vad vi jobbar med just nu. 

 

Det blir diskussioner för det mesta vid hämtning/lämning och barnet har 

kanske visat tecken hemma som föräldern i sin tur frågar oss om. 

 Vi har haft information vid utvecklingssamtal och vid något föräldramöte om 

TAKK.  

Försöker förmedla och göra vårdnadshavarna delaktiga genom information 

om TAKK i månadsblad, i hallen och föräldramöten. 
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Respondenterna beskriver vikten av att informera vårdnadshavarna på flera olika sätt. 

Det vanligaste förekommande är att skicka månadens tecken via mejl, instagram eller 

facebook. Via sociala medier kan respondenterna nå ut till samtliga vårdnadshavare, 

vilket gör att alla får samma möjlighet att träna med barnen hemma. Många av 

respondenterna beskriver att de har tecken och grafiska bilder uppe på väggarna i 

hallen. Vissa respondenter beskriver hur de kompletterat bilderna i hallen med QR-

koder. På så vis kan vårdnadshavarna se en film på hur tecknet ska utföras. 

6.1.3 Den pedagogiska miljön 

 

6.1.3.1 Utifrån de didaktiska frågorna När och i vilket sammanhang 

 

Tabell 7- När används AKK /TAKK i verksamheten 

 
Tabell 7 visar vid vilka situationer AKK/TAKK används i verksamheten. Frågan 

bestod av ovanstående alternativ samt en öppen följdfråga för de respondenter som 

valt annat som alternativ. Tabellen visar att AKK/TAKK används av de flesta 

respondenter i samtliga situationer i verksamheten. Tabellen visar också en hög 

frekvens i användande av AKK/TAKK vid samling och måltidssituationen.  
 
När och i vilket sammanhang respondenterna använder sig av AKK/TAKK beskrivs 

exempelvis såhär: 

 
Riktat mot hela barngruppen läser vi sagor, sånger och ramsor med tecken 

och även teckensamlingar när vi lär oss nya ord. 
 

Men även de äldre barnen tyker det är roligt att lära sig om TAKK vilket för 

att vi använder det lite då och då på samlingar även det inte behövs 

 
Barnen anammar våra tecken men jag tycker främst att det är enkelt att 

använda det och få respons när man sitter ner och har barnen framför sig, t. 

ex vid måltidssituationerna eller vid ngt annat möte eller samling. 
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Vi försöker använda tecken i undervisningen men oxå under resten av dagen.  

 

Vi tar reda på nya ord utefter barnens intresse. 

 
VI använder oss även av bilder tex i hallen, då barnen kan se vad de behöver 

ta på sig när vi ska gå ut. Vi har även en dagsschema som barnen kan titta 

på. 
  
Vi jobbar med Takk och akk i alla situationer för att förstärka 

kommunikationen. Vi har även bildkartor vid tex matborden för att stimulera 

samtal om maten eller vid leksakerna för att hjälpa barnen att förmedla vad 

de leker. 
 
Utifrån den didaktiska frågan när och i vilket sammanhang gjordes analysen att 

respondenterna strävar mot att ge barnen förutsättningar att utveckla språket med 

hjälp av AKK/TAKK. Det sker i olika sammanhang och kontinuerligt i den 

pedagogiska miljön.  
 

6.1.4 Konsekvenser av arbetet med AKK/TAKK 

 

Respondenterna har genom en öppen fråga beskrivit konsekvenser av arbetet med 

AKK och TAKK. Exempelvis beskriver respondenterna det så här: 

Vi försöker men vi är inte där än att vi använder det under hela dagen. 

Känner lite osäkerhet för att man inte kan tecknet och barnen pratar väldigt 

bra.  

Vi upplever att vi inte alltid hinner ta fram bilder eller kan just det tecken vi 

behöver i stunden.   

Bildstödet har visat sig vara populärt och intressant för alla barnen i 

gruppen. Det gäller att alla i arbetslaget är noga med att uppdatera 

"dagsschemat" så det är aktuellt.  
 

Barnen tycker det är roligt och har lätt för att lära sig tecken som stöd men 

vi vuxna kan bli bättre på att använda det mer frekvent. Behöver uppdatera 

våra kunskaper inom området  

 
Vid tidigare barngrupper har vi haft större behov av att använda TAKK och 

då har det underlättat mycket för de berörda barnen men också för oss 

pedagoger och resten av barngruppen. Det gynnar hela barngruppen men 

också den enskilda individen och det blir också en form av samhörighet när 

alla barnen använder sig av olika tecken. 
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Det förtydligar för många som inte har det svenska språket och som har 

andra språksvårigheter. Barnen snappar upp snabbt och en del använder det 

med. 

  
…...förhindra konflikter och få en gladare och mer homogen barngrupp 

vilket i sin tur ger oss en bättre arbetsmiljö. 
  
…...barnen lär sig snabbt att kommunicera genom att göra tecken eller att 

peka på bilder, vilket medför att barnen utsätts för väldigt få frustrationer. 

De kan visa vad de vill/ inte vill/ behöver etc. 

Analysen av respondenternas svar visar att majoriteten beskriver att AKK/TAKK är 

språkutvecklande för barn med språksvårigheter eller annat modersmål. Andra 

konsekvenser som beskrivs är att AKK/TAKK bidrar till bättre arbetsklimat och 

lugnare barngrupp. Respondenterna beskriver även att AKK/TAKK bidrar till färre 

frustrationer hos barnen och att ljudnivån i barngruppen blir lägre. En liten del av 

respondenterna beskriver att det är svårt att få arbetet med AKK/TAKK att bli en 

naturlig del i vardagen. Det beskrivs även som tidskrävande, medan andra beskriver 

en känsla av osäkerhet och för lite kunskap.  

6.2 Sammanfattande analys 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur och varför verksamma 

pedagoger väljer att använda AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för alla 

barn i svensk förskola. I den sammanfattande analysen görs ett försök att koppla 

samman resultatet som de didaktiska frågorna genererat med de olika delarna i den 

designorienterade didaktiska triangeln. Syftet är att skapa en didaktisk helhet av 

resultatet.    
 Ämnesinnehållet är triangelns kärna, vilket påverkar triangelns olika 

delar. Denna del kopplas till den didaktiska frågan vad. Resultatet beskriver att ett 

lärande kan ske när AKK/TAKK används för att förtydliga och förstärka språket och 

därmed utveckla möjligheten till kommunikation. Ämnesinnehållet blir då i studiens 

fall, språk och kommunikation.  
 Triangelns del som innefattar mål/läroplan kopplas samman med den 

didaktiska frågan varför, där resultatet visar syftet med användandet av AKK/TAKK. 

Syftet är bland annat att använda AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för 

alla barn. Men även som en specialpedagogisk och inkluderande insats samt som en 

metod för barn med annat modersmål. Resultatet ger dock inget underlag för att kunna 

kopplas till specifika läroplansmål.     
 Den didaktiska frågan vem/vilka och med vem kopplas samman med 

triangelns del lärare/studerande. Resultatet beskriver att arbetet med 

AKK/TAKK  sker i ett samspel mellan lärare och barn men också i ett samspel barn 

sinsemellan. Alla barn inkluderas i arbetet med AKK/TAKK och alla i arbetslaget 

använder sig av metoden tillsammans med barnen. Även om det finns ett 

specialpedagogiskt syfte för en enskild individ i användandet av AKK/TAKK så 

inkluderas hela barngruppen i arbetet.   
 Distribuerade resurser, den sista delen i triangeln kopplas samman med 

de didaktiska frågorna hur, när och i vilket sammanhang. Resultatet beskriver 
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exempel på pedagogiska miljöer som erbjuder olika distribuerade resurser där barnen 

kan använda sig av information från olika källor. De resurser som beskrivs är bland 

annat TAKK som förstärkning i den dagliga kommunikationen och bildstöd i miljön, 

samt vid samtliga rutin- och undervisningssituationer. Andra resurser är 

vårdnadshavarnas delaktighet genom formella och informella kontakter. Genom att 

koppla resultatet till triangeln synliggörs en beskrivning av ett resultat där 

AKK/TAKK används i ett samspel mellan lärare/barn och de resurser som används 

för att skapa möjlighet till kommunikation mellan alla barn och pedagoger.  
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Först 

presenteras en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med 

förslag till vidare forskning och pedagogiska implikationer. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna jobbar med AKK/TAKK med alla 

barnen i barngruppen. Respondenterna beskriver att AKK/TAKK underlättar 

kommunikation och förtydligar det talade språket. Resultatet lyfter tre dominerande 

syften att använda AKK/TAKK. I ett språkutvecklande syfte, specialpedagogiskt 

syfte och även i ett inkluderande syfte. Tidigare forskning lyfter att alla barn, även 

barn utan hörselnedsättning och med normal språkutveckling gynnas i sin 

språkutveckling vid användandet av AKK/TAKK (Heller, Manning, Pavur & 

Wagner, 1998). Resultatet av respondenternas beskrivningar visar att AKK/TAKK är 

ett bra hjälpmedel för alla barn att förstärka språket med. Barnen får tillgång till både 

tecken och bilder att använda i kommunikation med kompisar och pedagoger. Det 

framkommer enstaka fall där AKK/TAKK används i syfte att stötta den enskilda 

individen i ett specialpedagogiskt syfte. Men även då, används metoden med alla barn 

i ett inkluderande syfte. De tre syftena går inte att skiljas åt, de går in i varandra. 

Resultatet lyfter beskrivningar där AKK/TAKK används i ett språkutvecklande syfte 

för alla barnen. Men även beskrivningar som lyfter att syftet är specialpedagogiskt 

för enskilda individer och att det då också blir ett inkluderande syfte. 
Tidigare forskning av Skau & Casella (2006) lyfter vikten av att 

använda tecken som barnen relaterar till, är relevanta för barnet och de situationer 

som barnet kommunicerar i. En förutsättning för att metoden ska fungera fullt ut är 

även att förskolan gör vårdnadshavarna delaktiga och ger samma stöd i arbetet med 

AKK/TAKK. Det kan därför vara viktigt att vårdnadshavare får ta del av tecken som 

används i förskolan för att ge barnet ett rikt ordförråd. Respondenterna beskriver att 

det sker på olika sätt, men det finns en variation i omfång av information som ges till 

vårdnadshavarna. Vilket ger en beskrivning av att det finns en strävan mot att 

involvera vårdnadshavarna i arbetet med AKK/TAKK. Få respondenter beskriver att 

de förklarar syftet med arbetssättet för vårdnadshavarna, utan beskriver att ett 

samarbete först sker då behovet finns hos den enskilda individen. Men ska 

AKK/TAKK vara språkutvecklande för varje barn krävs enligt Skau & Casella (2006) 

ett samarbete med samtliga barns vårdnadshavare. Samarbetet med vårdnadshavarna 

kan därmed ha en inverkan på hur barnens språkutveckling gynnas i arbetet med 

AKK/TAKK. 
Resultatets beskrivningar skiljer sig åt i hur och i vilken utsträckning 

arbetet med AKK/TAKK sker. Vissa respondenter beskriver att arbetet sker mer 

regelbundet och i större utsträckning när behovet finns eller när barnen visar intresse. 

Resultatet beskriver fördelar med att använda sig av AKK/TAKK med de yngsta 

barnen i förskolan då de inte har det talade språket ännu, vilket även tidigare forskning 

lyfta. De lyfter exempel på att de yngsta barnen kan använda sig av tecken innan de 

verbaliserar ord (Brereton, 2010). Forskaren tror att det kan vara en av förklaringarna 

till varför föräldrar och förskollärare uppmuntras att använda tecken som stöd 

tillsammans med tal för de yngsta barnen. Det skulle kunna tolkas att behovet av 
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tecken som stöd finns hos de yngsta barnen i förskolan. Tidigare forskning (Johnston, 

Durieux-Smith & Bloom,2005:Dicarlo, Stricklin, Banajee & Reid, 2001) lyfter att 

tecken kan ge de yngsta barnen ett mer uttrycksfullt språk upp till två års ålder och 

hämmar inte den verbala språkutvecklingen. Annan forskning (Heller, Manning, 

Pavur & Wagner, 1998) visar att tecken kan bidra till ökat ordförråd och ökad 

ordförståelse hos treåringar. Respondenterna beskriver exempel att de äldre barnen 

lär sig tecken som ett extra språk att kommunicera med. Tolkningen blir att behovet 

inte finns hos de äldre barnen om de redan kan uttrycka sig verbalt. Undantag är isåfall 

vid sen språkutveckling eller funktionsvariation. Även barn med annat modersmål 

kan gynnas av användandet av AKK/TAKK. Respondenterna beskriver att 

AKK/TAKK används som förstärkning av språket för barn med annat modersmål. De 

beskriver att TAKK kan fungera som en bro mellan modersmålet och det svenska 

språket vilken även tidigare forskning lyfter. Skau & Casella (2006) beskriver precis 

som respondenterna att tecken kan fungera som en bro eller en 

kommunikationsstrategi till tal. Brereton (2010) & Daniels (2004) lyfter till exempel 

i sina studier att barn som lär sig teckna i kombination med talat språk får lära sig ett 

andraspråk. Vidare lyfter Calogon & Mevawalla (2018) att om tecken används i 

kombination med det talade språket av alla barn och vuxna skapar det förutsättningar 

för inkludering. Forskarna menar att tecken på så vis blir ett gemensamt språk att 

kommunicera med och kan skapa möjligheter för alla barn att delta i aktiviteter. Barn 

som exkluderas från lekar, blyga barn, ängsliga barn och barn som är utåtagerande 

ges ett andra språk, ett gemensamt alternativt språk att kommunicera med. 
Resultatet av respondenternas beskrivningar visar att samtliga i 

arbetslaget använder AKK/TAKK. Svårigheterna med metoden som respondenterna 

beskriver är att det kan vara svårt att få det naturligt i vardagen, att de inte hinner ta 

fram rätt tecken eller glömmer att uppdatera bildscheman. Några respondenter 

beskriver att det behövs mer träning och utbildning, eftersom metoden i sig inte 

skapar ett inkluderande förhållningssätt. Tidigare forskning av Calogon & Mevawalla 

(2018) menar att pedagogerna behöver få utbildning och fortbildning för att kunna 

skapa en inkluderande miljö i verksamheten. Det krävs att pedagoger har tillräckligt 

med kunskap som kan ge rätt stöttning i utvecklingen av inkluderande upplevelser 

och praxis.  
Resultatet av respondenternas beskrivningar visar att AKK/TAKK kan 

bidra till färre konflikter och frustrationer hos barnen, vilket kan bero av att metoden 

går att anpassa efter olika behov hos barnen. För några barn kan ett bildschema som 

visar vad som ska hända under dagen vara till hjälp. För andra barn passar det bättre 

med att förstärka språket med tecken. För andra barn kan det behövas en kombination 

av bilder och tecken. Även tidigare forskning av Brereton (2010) kunde se hur 

arbetsklimatet blev lugnare under studiens gång. Inkluderingen i barngruppen ökade 

i takt med att barnen och läraren lärde sig tecken, ljudvolymen och arbetsmiljön blir 

bättre. Forskaren menar att detta kan bero av att tecknet kan göras utan att prata, vilket 

i sig sänker ljudvolymen. För att uppfatta tecknen behöver barnen och läraren titta på 

varandra och prata långsammare.  
Resultatet har gett en implicit beskrivning av att respondenterna är 

osäkra på vad som ingår i AKK. Samtliga av respondenternas svar beskriver ett 

omedvetet arbete med AKK när de svarade på om de använder andra alternativa 

kommunikationsstöd. Tolkningar som kan göras av detta är att respondenterna är 

osäkra på vad som egentligen ingår i AKK, eller en okunskap kring vad AKK står för. 



 

27(33) 

 

Det kan också diskuteras kring om frågan blev feltolkad på grund av brist i frågans 

formulering, vilket diskuteras vidare i metoddiskussion. 
Studien ger ett resultat där verksamma pedagoger beskriver att 

AKK/TAKK gynnar språkutvecklingen för den enskilda individen. Syftet är att ge 

alla barnen i förskolan ett alternativt sätt att kommunicera på och därmed utveckla 

språket och möjlighet till kommunikation. Dock finns det för lite forskning kring att 

det gynnar språkutvecklingen för alla barn i barngruppen när det används i ett 

specialpedagogiskt syfte för inkludering. Det finns även för lite forskning kring AKK 

på svenska förskolor. Därmed blir det svårt att styrka metoden då den inte vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

7.2 Metoddiskussion 

Vårt val av metod har påverkat resultatet av studien. En nackdel med enkät som metod 

är att möjligheten till ett mer utförligt svar försvinner. Respondenterna får inte heller 

möjlighet att utveckla sina svar utifrån eventuella följdfrågor. Det är även svårt att 

veta hur respondenterna tolkar frågorna, vilket inte går att påverka med en enkät. Med 

till exempel intervjuer hade möjligheten funnits att förklara frågorna och även ge 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Nackdelen med intervjuer hade i så 

fall varit att intervjuer inte varit möjligt med 91 respondenter. 

 Svarsfrekvensen kan eventuellt ha påverkats av att metoden innebar 

kontakt med rektorn istället för att vända sig direkt till varje förskola och respektive 

avdelningar. Samtidigt går det att diskutera kring vilket mail pedagogerna tar störst 

notis av. Ett mail från rektorn eller ett mail från någon de inte har någon relation till? 

Får pedagogerna ett mail från rektorn där beslut har tagits att vidarebefordra ett 

mail, kan också påverka valet av att svara eller inte svara. Arbetet för att samla in 

respektive mailadresser hade blivit för omfattande och därmed hade datainsamlingens 

omfång fått begränsas. 
Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om enkäten enbart 

besvarats av förskollärare, detta på grund av utbildning inom till exempel 

specialpedagogiskt förhållningssätt och inkludering. Det går inte att uttrycka sig om 

ifall respondenternas svar är påverkade av utbildning eller inte.  
Frågan som handlar om annat kommunikationssätt med följdfråga kan 

ha blivit tolkad som en fristående fråga, vilket kan ha påverkat svaret på frågan om 

vilket annat kommunikationsstöd som används förutom AKK/TAKK. 

Respondenterna som valt att beskriva sitt arbete med annat kommunikationsstöd, 

beskriver ett arbete med AKK/TAKK. Det har genom enkäten skett ett 

förgivettagande att respondenterna har kunskap om vad AKK står för och vad som 

ingår. Enkäten hade med fördel kunnat innehålla en kort beskrivning eller definition 

av AKK/TAKK i studiens syfte.  Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om 

fokus enbart varit på AKK istället för att kombinera med TAKK, då TAKK är en del 

av AKK. I sin följd hade detta eventuellt kunnat generera i tydligare svar från 

respondenterna.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har nya frågor väckts. Studien lyfter att AKK/TAKK är 

gynnsamt för barn med annat modersmål. Utifrån det ställs en vidare fråga om 
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AKK/TAKK kan vara ett stöd i kommunikation med vårdnadshavare med annat 

modersmål? Detta skulle även generera i möjligheten till ett samarbete i användandet 

av AKK/TAKK med deras barn. Men också i flera andra sammanhang.  
Andra frågor som väckts är kring förskolans uppdrag där ett 

inkluderande förhållningssätt ska tillämpas. Ett av läroplansmålen är att “förskolan 

ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har 

hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk” (Skolverket, 

2019:10). Frågan blir vilket behov som innefattas av andra skäl? Resultatet tyder på 

att det inte finns något behov av teckenspråk. Kan TAKK vara en metod som strävar 

mot att skapa en ingång för det svenska teckenspråket?  
En del av respondenterna beskriver att det är tidskrävande och att det 

är svårt att få in det naturligt under dagen när behovet inte finns för det enskilda 

barnet. Det påståendet väcker avslutningsvis frågan kring hur mycket tid som ska 

läggas på arbetet med AKK/TAKK för hela barngruppen? Metoden används i dagliga 

rutiner och i miljön men kräver oftast en stöttning från specialpedagog för att 

användas i rätt sammanhang och syfte. Det respondenterna beskriver är att metoden 

ger det bästa stödet för de yngsta barnen i förskolan, barn med annat modersmål och 

barn med sen språkutveckling. Vilket även tidigare forskning beskriver. Det som inte 

är tillräckligt forskat kring i Sverige är om det gynnar alla barns språkutveckling, 

oberoende av om ett uppmärksammat behov finns eller inte. I slutänden är förskolans 

uppdrag att stimulera barnens språkutveckling i det svenska språket (Skolverket, 

2019). 

7.4 Pedagogiska implikationer  

Studien har bidragit med beskrivningar utifrån ett didaktiskt perspektiv på hur och i 

vilket syfte AKK/TAKK används med alla barn i förskolan.  
Beskrivningarna kan bidra till att inspirera och väcka nya frågor hos verksamma 

pedagoger. Förhoppningen är att studien ska bidra till reflektion kring syftet med att 

införa AKK/TAKK för hela barngruppen. Att begrunda de konsekvenserna som 

arbetet med AKK/TAKK kan medföra för det enskilda barnet när alla barn 

inkluderas.  
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Bilaga  

Missiv och enkätfrågor 
 
Hej!  

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen som nu är inne på vår sista termin 

och då även i full gång med att skriva vårt självständiga arbete. Vårt valda ämne är 

AKK och TAKK i förskolan. Syftet med vårt arbete är att undersöka i vilken 

utsträckning man arbetar med AKK och TAKK samt hur arbetet kan se ut. 

  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har 

också för avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger genom en enkät. Vi skulle 

vilja be er besvara några frågor då vi är nyfikna på ifall ni valt att arbeta med AKK 

och TAKK eller om ni valt att jobba på något annat sätt. Vi tar hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom att via detta missiv informera er 

om att det är frivilligt att besvara enkäten och genom att svara ger ni ert samtycke 

till att delta. Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och det går inte att 

identifiera specifika förskolor via enkäten. Vi kommer i sammanställningen 

avidentifiera förskolorna som vi skickat ut enkäten till och använda fiktiva namn. 

Resultatet kommer enbart att användas i gällande studie och inte i andra 

sammanhang.  

  

Tack för din medverkan.  

Med vänliga hälsningar 

Therés Emilsson  te222ft@student.lnu.se 

Madeleine Kjellberg mk223hg@student.lnu.se 

  

Enkätfrågor: 

 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder på barnen i barngruppen: 

  

Specifika frågor 

1. Används AKK/TAKK i undervisning? (Ja/Nej) 

a.  Om ja, beskriv gärna varför 

2. Hur ofta används AKK/TAKK undervsning? (En gång om dagen, 

två gånger om dagen, tre gånger om dagen eller fler, En gång i 

veckan, två gånger i veckan, tre gånger i veckan eller fler, i 

samtliga undervisningssituationer) 

3. Beskriv gärna hur ni upplever arbetet med AKK/TAKK (öppen)  

4. Använder ni er av något annat kompletterande 

kommunikationssätt? (Ja/Nej) (om Nej, hoppa till fråga 5) 

a. Vad använder ni för något annat kompletterande 

kommunikationssätt? (Öppen) 

5. När används AKK/TAKK? (flervalsalternativ - Samling, måltid, 

Språklekar, På- och av-klädning, Undervisning, samtliga alternativ, 

annat) 
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a. Om annat, beskriv gärna när ni använder AKK/TAKK 

(Öppen) 

6. Med vem/vilka använder ni AKK/TAKK (Enskilda barn, hela 

barngruppen, Både med enskilda barn och hela barngruppen) 

a. Vem/vilka använder AKK/TAKK i undervisning? 

(Förskolläraren, barnskötaren, resurs för barngruppen, 

samtliga i arbetslaget) 

7. Vad är ert syfte med AKK/TAKK? (flersvarsalternativ - 

specialpedagogisk insats, språkutvecklande, inkluderande, som en 

kommunikationsbro mellan svenskan och annat modersmål, annat) 

(vid annat gå till 7a) 

a. Om annat, beskriv gärna ert syfte med AKK/TAKK 

(Öppen) 

8. Vem/Vilka har initierat arbetet med AKK/TAKK? 

(Flervalsalternativ - Enskild förskollärare, Arbetslaget, 

Förskolechef, kommunen, Annan) 

9. Involverar ni vårdnadshavarna i ert arbetet med AKK/TAKK? (ja - 

gå vidare till fråga 9a, Nej - Tack för att du tog dig tid att svara, 

lämna gärna en kommentar längst ned i formuläret) 

a. Hur involverar ni vårdnadshavarna? (Öppen) 

  

Tack för din medverkan, lämna gärna en kommentar om vad du tycker om 

undersökningen. (Öppen) 

 

 


