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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att belysa hur alternativ kompletterande kommunikation (AKK) 

och tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) användes av barn och 

vuxna i svenska förskolor där barn med svenska som andraspråk ingick i barngruppen. Vi 

ville belysa hur användandet kunde se ut, pedagogernas tankar kring verktygen AKK och 

TAKK samt om barnen själva tog initiativ till användning av verktygen i sin kommunikation 

med andra. Studien utgick ifrån fältobservationer på fyra stycken mindre förskolor, med 

ungefär tjugo barn på varje förskola. Strukturerade och ostrukturerade observationer användes 

för att synliggöra användningen av AKK och TAKK. Kvalitativa individuella intervjuer 

genomfördes med varje pedagog på förskolorna för att ta reda på pedagogernas tankar kring 

AKK och TAKK. Fjorton pedagoger intervjuades totalt, sju stycken av dessa var förskollärare 

och sju stycken var barnskötare. Resultatet visar att alla pedagoger som intervjuades 

värdesätter verktygen AKK och TAKK men har olika tankar kring vem som är i behov av 

dem eller vem som kan ha nytta av dem. Vad som också framgick var att pedagogernas 

utsagor kring den egna användningen av verktygen inte alltid stämde överens med den 

faktiska användningen. Vår studie visar att barn med svenska som andraspråk kan ta stöd av 

AKK och TAKK för att stärka sin kommunikationsförmåga och på så vis lättare förstå och 

göra sig förstådda i interaktionen med andra individer. 

 

Sökord: AKK, TAKK, barn med svenska som andraspråk, barn med särskilda behov, 

teckenspråk  

 

 



Förord 

 

Det var en större utmaning än vi trott att skriva detta examensarbete. Det har varit lärorikt, 

roligt, utvecklande och intressant. Vi hade tyvärr svårigheter med att få tillgång till förskolor 

som hade flertalet barn med svenska som andraspråk i sina barngrupper, vilket vi i efterhand 

upplever som en besvikelse. Vi ville spegla barnens tillvaro och möjlighet till kommunikation 

i barngrupper med språklig mångfald. I vår studie har vi fått undersöka hur användningen av 

AKK och TAKK kan se ut i förskolans verksamhet samt hur pedagoger tänker kring 

verktygen. Vi känner oss berikade av denna upplevelse och bär med oss många lärdomar, 

bland annat om hur ett leende och uppmärksamhet kan skapa tillfällen där barnen vill 

interagera med andra individer som visar intresse för dem. Vi vill rikta ett stort tack till vår 

handledare Katja Merkle Söderholm som varit ett stort stöd under denna process. 

Vi vill också tacka Kristina Ekenstedt, Lise-Lotte Johansson, Lina Andersson, Ann-Sofi 

Mattjus, Johanna Renling som hjälpt till med utformningen av det språkliga i vårt arbete. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat oss under arbetet. 

 

Förskollärarutbildningen 2016 

Stina Eriksson & Joel Renling 
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1. Inledning 

  

60 miljoner människor befinner sig idag på flykt runt om i världen på grund av bland annat 

krig, förföljelse och förtryck. Enligt UNICEF (2015) är 30 miljoner av dessa barn. Under de 

senaste åren har antalet asylsökande barn i Sverige ökat lavinartat. 2013 sökte 16000 barn asyl 

och under 2014 ökade antalet till 23000. Svensk flyktingpolitik tog en snabb vändning den 24 

november 2015 när statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson 

presenterade nya åtgärder för flyktingmottagandet i landet. Svensson och Stiernstedt (2015) 

skriver i Svenska Dagbladet att åtgärderna innebär att Sveriges migrationspolitik hamnar på 

EU:s lägstanivå. Även om Sveriges migrationspolitik skärpts avsevärt har vi relativt öppna 

gränser. Det blir därför rimligt att anta att antalet barn med annat modersmål än svenska 

kommer att fortsätta öka under 2016 och i framtiden. Detta ökar efterfrågan på kompetenta 

pedagoger som kan och vill engagera sig i mötet med alla barn och deras behov.   

 

Vår erfarenhet från arbete på förskolor och förskollärarutbildningen, där vi mött barn med 

svenska som andraspråk, har visat att dessa barn sällan fått någon anpassad hjälp att integrera 

sig i verksamheten och dess rutiner. Dessa barn har enligt oss, ofta stått utanför gemenskapen, 

utan vetskap om vad som förväntats av dem. Vid ett tillfälle skulle en pedagog gå på utflykt 

till en lekpark tillsammans med de äldre barnen. I förbifarten till hallen vidrörde hen ett av de 

äldre barnen (som har svenska som andraspråk) och sa försiktigt: “Kom vi ska klä på oss och 

gå till lekparken”. Barnet satt kvar vid bordet och lekte. Pedagogen bad då om hjälp, varpå en 

bild på en lekpark googlades fram på en telefon. Bilden på telefonen visades för barnet och 

personen som höll i telefonen pekade på bilden och på barnet. Barnet fick sedan en inbjudande 

vinkning och tillfrågades: “Kom vi ska klä på oss och gå till lekparken”. Förväntningarna 

förtydligades för barnet genom att personen pekade på bilden av lekparken en gång till. Barnet 

lämnade därefter bordet för att glatt gå till hallen och klä på sig. Under situationen erbjöds 

barnet andra alternativ till det talade språket genom användning av AKK och TAKK i 

samtalet, vilket gav barnet en tydligare bild av vad som förväntades av hen. Genom de bilder 

som barnet kände igen insåg barnet att det skulle få uppleva någonting liknande det bilden 

beskrev vilket lockade barnet till deltagande. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 

2011) står det att verksamheten ska utformas efter alla barns behov. En del förskolor bedömer 

att flerspråkiga barn är i behov av AKK för att underlätta kommunikationen (Björk-Willén, 

2015). De ovannämnda erfarenheterna väckte intresset att närmare belysa frågan om och hur 

pedagoger samt barn använder verktygen AKK och TAKK för att stärka kommunikationen 

och samspelet samt överbygga språkliga hinder i förskolan. AKK som står för alternativ 

kompletterande kommunikation är ett samlingsbegrepp för metoder och former av 

kommunikation som kan användas av alla människor (Heister Trygg, 2012). AKK handlar om 

att använda flera olika kommunikationsformer som kompletterar varandra. AKK är 

samlingsbegreppet för alla former av alternativ kompletterande kommunikation och TAKK är 

en av dem (Heister Trygg, 2004). TAKK betyder tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation och utgår från det verbala språket där de talade nyckelorden blir förstärkta 

genom tecken som görs med händerna. Den föreliggande studien och dess utformning har vi 

tillsammans arbetat fram och tar gemensamt ansvar för.  

http://www.svd.se/av/frida-svensson
http://www.svd.se/av/jenny-stiernstedt
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2. Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med arbetet är att belysa hur AKK och TAKK används av barn och vuxna i den 

svenska förskolan där barn med svenska som andraspråk ingår i barngruppen. 

 

 Frågeställningar:  

 

Använder pedagogerna AKK och TAKK när de kommunicerar med barnen och i sådana fall 

på vilket sätt, i vilken utsträckning och med vilket syfte? 

 

Vilka tankar har pedagogerna kring användandet av AKK och TAKK i förskolan? 

 

Använder barnen AKK och TAKK på eget initiativ? 

 

 

  



- 3 - 

 

 3. Bakgrund 

 

Under följande avsnitt kommer studiens teoretiska bakgrund och barns språkutveckling att 

synliggöras. Vidare kommer styrdokumenten och dess koppling till den föreliggande studien 

presenteras samt en beskrivning av begreppen AKK och TAKK. Avsnittet avslutas med 

kopplingar till tidigare forskning som relaterar till studiens innehåll. 

 

Det finns idag främst två pedagogiska inriktningar som tar störst plats i debatten om 

förskolan. Den ena är Reggio Emilia och den andra är utvecklingspedagogiken (Persson, 

2008). Reggio Emilia jobbar utifrån barnet som utforskare av sin omvärld. Begrepp som 

återkommer och är viktiga inom Reggio Emilia är dialog, kommunikation och utforskande. 

Pedagogerna ses inom denna inriktning som medkonstruktörer eller medforskare som ska 

stödja barns tillägnande av kunskap. Kunskap och lärande ses som något som sker i mötet 

mellan människor och material. Kunskapen ses alltså inte som något som är konstant och ska 

överföras till det passiva barnet, utan barnet skapar kunskapen tillsammans med andra. Barnet 

ses som kompetent och tar ett stort ansvar för sitt eget lärande. Pedagogisk dokumentation 

fyller också en viktig roll inom Reggio Emilia och ses som grunden till förändring och 

förbättring av förskolans praktik eftersom den synliggör och ifrågasätter pedagogers 

förhållningssätt och verksamheten i stort. Den pedagogiska dokumentationen synliggör också 

barns kompetenser och reflektioner kring sitt eget lärande. 

 

Inom utvecklingspedagogiken startar arbetet från barnens erfarenhetsvärld, pedagogerna 

jobbar strukturerat och genomtänkt med att få barnen själva att reflektera över sina 

erfarenheter (Persson, 2008). Pedagogen kan sedan använda barnens tankar i det fortsatta 

arbetet. Lek och lärande är tätt förbundet med varandra och betraktas i det närmaste som en 

helhet. Det är genom leken som barnen antas berikas med ett ännu större lärande. Barn som 

“upptäckt” något nytt vill fortsätta utforskandet på en mängd olika sätt. Genom den 

pedagogiska dokumentationen får pedagogerna en bild av vad barnen upplevt i en situation, 

samt vad barnen vill utforska vidare framhåller Persson. I den pedagogiska dokumentationen 

kan erfarenheter diskuteras utifrån olika perspektiv, för och nackdelar kan lyftas, vilket kan 

leda till ett förändrat arbetssätt som gynnar barns lärande. 

 

Vi har i detta arbete valt att arbeta utifrån utvecklingspedagogiken eftersom den till stor del 

fokuserar på att erbjuda variation för att skapa större möjligheter för lärande. 

Utvecklingspedagogiken har starkt fokus på barnet och de kunskaper det bär med sig och 

utifrån dem skapa bättre möjligheter för tillägnandet av nya kunskaper. Genom att använda 

variation förstärks upplevelser. AKK och TAKK erbjuder en stor variation av olika sätt att 

kommunicera vilket vi anser passar utvecklingspedagogikens arbetssätt eftersom den tar 

hänsyn till alla individers förmågor och kunnande. 
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3.1 Utvecklingspedagogiken 

  

Enligt Mårdsjö Olsson (2010) fokuserar utvecklingspedagogikens teori på möjliggörandet av 

barns lärande genom att ta reda på hur barnet förstår sig på något, hur den föreställer sig något 

och uppfattar något. Det väsentliga i den utvecklingspedagogiska teorin är att värna om och 

skapa förutsättningar för barns lärande genom att ta hänsyn till hur barn uppfattar, förstår och 

föreställer sig något. För att läraren ska nå barns föreställning om något är det bra att fånga 

upp det barnet intresserar sig för. När barn får samtala om något som intresserar dem 

förenklas diskussion, reflektion och samtal. Vidare är det viktigt att visa hur mångfalden och 

olikheterna berikar oss, eftersom alla individer bär på olika erfarenheter berikar vi varandra 

med olika synsätt vid olika sociala konstellationer. Pedagogens uppdrag bygger bland annat 

på att få barnen insatta i omvärldens funktion, sin egen roll i lärandet och utforskandet av den. 

Pedagogen ansvarar för att lärandet sker på ett systematiskt och successivt sätt där alla barnen 

hinner reflektera över vad de egentligen upplever, lär och hur det påverkar dem. 

  

Enligt Mårdsjö Olsson (2010) spelar variationen en grundläggande roll för barnens lärande. 

Alla individer lär på olika sätt. Alla människor bär med sig erfarenheter och upplevelser som 

formar en. Det viktiga i pedagogens arbete blir därmed användningen av variation för att nå 

vetskap om hur barn upplever och förstår sin omvärld, för att på så vis förstå deras avsikter 

och föreställningar. Genom att erbjuda barnen upplevelser på olika sätt, utan att styra barnen, 

kan pedagogen få en djupare insikt i hur barnen tänker och upplever olika saker. 

Utvecklingspedagogiska arbetssättet utmärks av att pedagogen ser barns olika förståelse som 

en resurs. Genom att barn uppfattar ett fenomen eller ett föremål på olika sätt breddas deras 

förståelse. Vidare poängteras att genom diskussion tillsammans med andra barn kan de nå nya 

insikter i hur deras kunskap har stärkts. Barn använder sig själva av variation för att förstå vad 

de lär sig, därmed har pedagogen en gyllene möjlighet att ta tillvara på variationen som redan 

finns genom barnens skapande och nyfikenhet. Vidare lyfter Mårdsjö Olsson att leken har en 

viktig roll för att skapa lärande, kunskaperna som barn tar till sig genom leken ser olika ut 

beroende på barnens erfarenheter och mognad. 

  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) som skriver om teoretiska grunder 

kopplat till pedagogiken inom förskolan beskriver variation i utvecklingspedagogiken: 

“Variationen är inte endast en förutsättning för förståelse, utan ger också barnet flera 

perspektiv och en större helhet, något som förvisso påverkar barns omvärldsuppfattning och 

bidrar till en större flexibilitet och ödmjukhet för andras perspektiv” (s. 93). För att individer 

ska urskilja något måste de få uppleva det på ett varierat sätt. Det måste också finnas likheter i 

de olika variationerna, någonting måste vara konstant. För att exempelvis skapa ett nytt 

begrepp måste barn kunna urskilja vilka kritiska drag som utmärker begreppet samt uppleva 

begreppet på flera olika sätt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson betonar att barnens 

varierade upplevelser av något ökar deras kunnande om hur det kan skiljas från andra saker 

som liknar det. Exempelvis kan barnens varierade upplevelser av växter visa dem att det finns 

något som kallas blommor och hur de skiljer sig från andra växter. För att förstå vad en 

“blomma” är måste individen se, känna och lukta på en mängd olika blommor. De inser att 
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det finns flera saker som liknar men inte är tinget, vilket ger en ökad förståelse av vad själva 

tinget är och inte är. Variation är utgångspunkten för att barn ska uppnå kunskap och 

förståelse eftersom den tillåter barnen att: urskilja, uppleva mångfalden, kunna hantera och 

möta nya situationer. Variation bidrar till att individen kan skilja någonting från någonting 

annat. Utan variation kan individen inte beskriva sina upplevelser, synsätt eller sin egen 

förståelse. Alla är vi olika individer och behöver därmed få uttrycka oss olika poängterar 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson. 

 

 

3.2 Språkutveckling 

  

Språket bör enligt Westergren och Åhl (2007) betraktas som ett kommunikationsmedel. Det 

hjälper oss att förstå andra människor och omvärlden. De menar att språket vidgar våra 

perspektiv och vår förståelse. Det blir då rimligt att anta att ju rikare individen blir språkligt 

desto mer förstår den genom sina erfarenheter.  

 

Lindö (2009) som skriver om barns erövrande av språket understryker att barn tillägnar sig 

språklig kompetens i interaktion och samspel med omvärlden, vuxna som barn. Barns 

ordförråd är uppdelat i passivt och aktivt, det aktiva ordförrådet symboliserar det barnen 

använder och det passiva ordförrådet symboliserar det barnen förstår men ännu inte själva 

använder i sin kommunikation med andra. Lindö beskriver att barn tillägnar sig det språk som 

de finner ett behov av, individer kan tillägna sig flera olika språk samtidigt. När någon 

benämner allt som händer med ord utökas barns ordförråd. Det handlar om att fånga alla de 

små detaljerna och situationerna där saker kan beskrivas på olika sätt så att samma föremål 

ger barnet en ökad förståelse av innebörden framhåller Benckert, Håland och Wallin (2008). 

Att exempelvis peka på ett föremål och benämna hur det känns och vilken färg det har ökar 

möjligheterna för barnets förståelse för föremålet. 

 

Skolverket (2013) beskriver hur barn som anländer till Sverige först och främst försöker 

förmedla sig på sitt ursprungsspråk, om mottagare saknas är det inte ovanligt att barnen 

tystnar. Tystnadens längd beror på hur barnet omformar och tar till sig det nya språket. Under 

den tysta perioden har det uppdagats ett antal metoder barn använder sig av i sin 

kommunikation. En av dessa är när barnet på något vis lyckas fånga uppmärksamheten från 

omgivningen och förmedlar att den behöver hjälp eller stöd, vilket exempelvis kan vara när 

barnet slår ett annat barn, griper tag i en vuxen eller genom att gråta. Ett annat sätt är när 

barnet med kroppen kan visa vad den behöver hjälp med samt när barnet helt sonika vägrar 

göra något i ren protest. En annan väg till kommunikation kan vara när barnet gör lustiga 

saker för att få omgivningen att uppskatta ens närvaro. Under den här tysta perioden är det 

viktigt att barnens olika tillvägagångssätt klargörs, lyfts upp och bemöts på ett 

språkutvecklande sätt. “Det är de sociala, kulturella och pedagogiska sammanhangen barn 

kommer i kontakt med som avgör hur språken utvecklas” (Skolverket, 2013, s.15). 
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Utan språket blir människan ensam och livlös, språket är det som sammanlänkar oss 

människor med varandra (Ladberg, 2003). Språket är livsnödvändigt i mötet med andra 

individer, utan det kan vi inte uppfatta eller förmedla någonting vidare. När pedagoger möter 

barn som använder mer än ett språk är det viktigt att uppmärksamma och se nödvändigheten i 

alla språken. Det är även viktigt att förstå vilka möjligheter hjärnan har att lära sig flera språk. 

Att lära sig flera språk samtidigt är inget hinder utan en tillgång. Barn ser upp till vuxna, de 

beundrar andra barn och de påverkas framförallt av hur omgivningen agerar och reagerar. I 

miljöer där många språk förekommer blir barnen inspirerade och antar att det är naturligt att 

kunna flera språk. Ladberg förklarar även att bilder är utmärkta hjälpmedel i arbetet med 

flerspråkiga barn. Det ger barnen möjlighet att se, beakta och beskriva vad de ser samtidigt 

som det nya språket förankras. Ett hjälpmedel som i stunden kan producera bilder exempelvis 

en digitalkamera eller en Ipad borde finnas tillgängligt i alla verksamheter, menar Ladberg. 

Kommunikationen för flerspråkiga barn underlättas när de får möjlighet att ta stöd av bilder. 

Små barn är ofta väldigt intresserade av bilder. Bilder som ofta presenteras på förskolor 

representerar rutinsituationer som ändras under dagen. Exempelvis en bild med en tallrik, 

gaffel och kniv som symboliserar lunchen, en bild med en utemiljö som representerar 

utevistelse. Det är bilder som hjälper barnen att förstå rutinernas följd eller beskriver ett 

skeende. 

 

Björk-Willén (2015) beskriver hur vissa förskolor bedömer att flerspråkiga barn är i behov av 

AKK för att underlätta kommunikationen. Eftersom varje barns unika sätt att uttrycka sig kan 

tas tillvara genom kommunikation på varierade sätt. En del barn har lättare att kommunicera 

genom bilder, andra använder andra uttryckssätt. AKK använder en mängd olika 

kommunikationsformer som skapar större möjligheter för förståelse mellan individer. 

Samtidigt kan det finnas en risk när AKK används i arbetet med flerspråkiga barn, att de blir 

utpekade som annorlunda i jämförelse med andra barn i barngruppen. Björk-Willén 

framhåller däremot att användningen av AKK är ett bra hjälpmedel som gynnar människor i 

deras kommunikation. Genom att använda verktygen med samtliga barn, oavsett behov skapas 

en gemenskap där ingen utmärks på grund av sina svårigheter. Användandet blir naturligt och 

underlättar kommunikationen för alla på förskolan.  

 

Westerlund (2009) som skriver om språkutveckling beskriver samspelet som livsviktigt i ett 

samtal. Det är inte lustfyllt eller intressant när någon inte uppmärksammar och lyssnar på det 

som uttrycks. Lindö (2009) framhåller att oavsett hur en individ klarar av att föra ett samspelt 

samtal, via gester, bilder eller verbalt behöver den stöd av någon som ifrågasätter och 

bekräftar individens tankar. Hagtvet (2006) ger en bild av hur språket är något som successivt 

skapas genom att individen är i aktivt samspel med andra. De vuxna ansvarar för att 

uppmuntra barnens undersökande så att lärandet blir roligt och varierat. Westerlund (2009) 

poängterar även att alla människor oavsett kultur och bakgrund drar nytta av att få möjlighet 

att tillägna sig och använda sig av gester, bilder och tecken i sin kommunikation tillsammans 

med andra. Gester, bilder och tecken är verktyg som hjälper oss att kommunicera i början av 

vårt liv. När vi med tiden lär oss att behärska det verbala språket blir det vårt huvudsakliga 

verktyg för kommunikation och vi överger de andra formerna av kommunikation. Fördelar 
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med tecken är att individen handgripligen kan visa hur de används. De kan göras på egen 

hand, i egen takt samt att det kan repeteras och förstärkas när mottagaren upprepar tecknen 

och orden framhåller Westerlund. 

 

 

3.3 Förskolans styrdokument 

  

I Lpfö98 (Skolverket, 2011) står det att verksamheten ska utformas så att den passar alla barn 

i förskolan, de som behöver mer stöd ska få detta utformat efter sina behov och 

omständigheter. Lpfö98 betonar att förskolan ska vara en levande sällskaplig och kulturell 

miljö som inspirerar barnen och ökar deras initiativförmåga, de ska ges möjlighet att utveckla 

sociala och kommunikativa kompetenser. Lpfö98 beskriver vidare hur förskolan ska sträva 

efter att barnen får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet, samt sin förmåga till 

kommunikation på såväl modersmål som svenska. Läroplanen bygger på en sociokulturell och 

utvecklingspedagogisk teori som anser att människan lär i olika sociala konstellationer med 

och av varandra. Det blir därmed av stor vikt att se och ta tillvara på allas olikheter eftersom 

att de berikar oss alla med nya insikter och kunskap. Vidare beskrivs det i Lpfö98 

(Skolverket, 2011) att barn ska få stimulans och stöd i att utveckla sin kompetens i såväl språk 

som sociala sammanhang och förskolan ska vara en kulturell miljö som erbjuder det.  

 

I Skollagen (2010) står det att förskolan ska inspirera och locka barnens utveckling och 

lärande. Det ska vara en trygg plats som erbjuder en god omsorg. Skollagen slår fast att 

förskolan ska bidra till skapandet av varierade kontakter och en social gemenskap som 

förberedande inför fortsatt utbildning. Vidare föreskrivs det att alla barn som av något skäl 

behöver speciellt stöd ska ges det stöd som deras behov kräver. 

 

 

3.4 Alternativ kompletterande kommunikation 

 

Alternativ kompletterande kommunikation som förkortas “AKK” syftar till att möjliggöra 

kommunikation för alla individer. AKK handlar om att använda en mängd olika 

kommunikationsformer som kompletterar varandra, det vill säga multimodal kommunikation 

där kommunikation sker genom flera metoder samtidigt (Heister Trygg, 2012). AKK är 

samlingsbegreppet för alla former av alternativ kompletterande kommunikation och TAKK är 

en av dem. 

 

 

3.4.1 AKK 

 

AKK används primärt som komplement till det talade språket för att skapa fler möjligheter för 

förståelse mellan dem som använder det framhåller Heister Trygg (2012). Det skapar 

förutsättningar för fungerande och funktionell kommunikation i varierande situationer. Alla 

människor kan inte tala, men alla äger rätten att kommunicera. AKK innefattar inte enbart en 



- 8 - 

 

metod för att stödja individers kommunikation. Stödmaterialet AKK kan bland annat bestå av 

bilder som individer kan peka på. Mottagaren får då tolka om personen menar att den är 

törstig eller vill ha ett glas när hen pekar på vatten och glas. Även symboler och föremål är 

vanligt förekommande stödmaterial inom AKK. Till en början har vi individer inte särskilt 

stora kommunikativa krav utan det handlar om att kunna förmedla och uttrycka de enkla och 

basala behoven vi har som exempelvis hunger (Heister Trygg, 2005). Med tiden får vi större 

behov av att kunna uttrycka oss mer specifikt, till exempel ”jag är hungrig och vill ha korv” 

vilket ställer högre krav på fler bilder och valmöjligheter.  

 

Begreppet AKK används ibland lättvindigt för att beskriva de redskap som används betonar 

Heister Trygg (2012). Hela kommunikationen måste beaktas och granskas utifrån flera 

aspekter då det finns en mängd påverkande faktorer. En hållbar “BRO” måste skapas utifrån 

Barnet, Redskapen och Omgivningen för att kommunikationen ska fungera poängterar Heister 

Trygg. När det gäller barnet är det viktigt att ta hänsyn till barnets utveckling, vad hen helst 

använder för kommunikationsmedel, vilka behov barnet har, samt fundera över svårigheter 

som kan uppstå. När det gäller redskapen för kommunikation måste diskussion föras kring 

vilka hjälpmedel som redan används, vilka saknas, samt hur dessa ska anpassas för att ge bäst 

effekt. Den sista viktiga delen som Heister Trygg nämner är omgivningen. Med omgivningen 

menar hon alla de människor som möter individen med ett särskilt behov. Granskning sker 

över hur de väljer att bemöta barnet, samt om dessa personer behöver någon form av 

utbildning, allt för att möta de behov individen har.  

 

 

3.4.2 TAKK 

 

Tecken som alternativ kompletterande kommunikation förkortat “TAKK” utgår från det 

verbala språket där de talade nyckelorden blir förstärkta genom tecken som görs med 

händerna (Heister Trygg, 2004). Det blir därmed ett bra stöd i språk och taltillägnade, där 

betydelsen i orden blir förtydligade både genom tal och tecken. Tillsammans skapar talet och 

tecknet en större förståelse som underlättar kommunikationen för alla individer eftersom de 

flesta kan dra nytta av den fysiska förmågan som behövs när tecken framställs, även om själva 

talet brister. Tecknens användning anpassas efter personens behov och resurser. TAKK har 

inspirerats av och vuxit fram ur det svenska teckenspråket. Många vuxna har erfarenheter av 

teckenspråk på grund av de dövas arbete för sin rätt till kommunikation. Detta har nu vuxit 

och blivit stadsfäst, vilket innebär att till exempel nyheterna sänds på teckenspråk. Det som 

skiljer TAKK mot teckenspråket är att de tecken som framställs med händerna alltid 

kombineras med och utgår från det verbala språket vilket också gör att det inte klassas som ett 

språk, utan alternativ kompletterande kommunikation framhåller Heister trygg. Det är också, 

som tidigare nämnts, oftast bara nyckelorden som tecknas när TAKK används, tillskillnad 

mot teckenspråket där alla ord tecknas. 

 

TAKK presenteras många gånger genom instruktionsbilder på förskolor, där det tydligt 

framgår vilken handrörelse som representerar ett specifikt ord (Exempel från Magnusson 
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(2008) se bilaga 3). Bilderna visar tydligt hur tecknet för exempelvis siffran “tre” tecknas med 

händerna och på så vis blir det enkelt att repetera rörelsen. Det är en vanligt förekommande 

metod i mötet med människor i behov av kommunikativt stöd. Barn som har svårigheter att 

uttrycka sig verbalt på grund av exempelvis en sen motorisk utveckling som försenar 

utvecklingen av det verbala språket gynnas av att introduceras för TAKK då det är lättare att 

formulera sig med hjälp av tecken än genom det verbala språket (Heister Trygg, 2004). 

 

Heister Trygg (2012) framhåller att TAKK måste användas i kombination med ett tydligt 

kroppsspråk och på ett sådant sätt att barnen inspireras att använda det som medel för 

kommunikation. Fokus får inte ligga på teckeninlärningen och färdigheten att använda dem, 

utan som en förstärkning av den kroppsliga kommunikationen. Det svåra i att skapa en miljö 

som är rik på tecken, blir att tecken som alternativ kommunikation måste erbjudas ofta, av alla 

i personalen och i vardagens alla situationer. Heister Trygg (2004) beskriver hur tecknen bör 

utformas efter individens behov, vilket med tiden medför att dessa tecken förändras utefter 

individens behov att uttrycka sig. Heister Trygg betonar att användningen av tecken ökar 

koncentrationsförmågan. Tecknet försvinner inte likt ett ord utan kan observeras en längre 

stund vilket ökar förståelsen ytterligare. Tecknen tydliggör det verbala språket då det 

samtidigt beskriver innehållet i ordet visuellt och språkligt. Mottagaren får på så vis en bild av 

vad vi beskriver. Att barn får möta barn med samma kommunikationssätt beskriver Heister 

Trygg som viktigt och när barn uttrycker sig på samma sätt förenklas kommunikationen då de 

inte enbart behöver tolka kroppsspråket. 

 

I den här studien väljer vi att lyfta fram TAKK och använda oss av AKK och TAKK när vi 

menar alternativ kommunikation eftersom vi anser att TAKK är en liten men betydelsefull del 

av AKK. Vi anser att TAKK är ett väldigt kraftfullt och värdefull metod, vi har stor erfarenhet 

av TAKK och anser att det är ett väldigt bra hjälpmedel för alla människor. Det skapar större 

förståelse och underlättar kommunikationen mellan individer. Det är även en alternativ 

kommunikation som alla kan genomföra utan något speciellt material, eftersom TAKK 

påminner mycket om naturliga kroppsrörelser. 

 

 

3.5 Tidigare forskning 

  

Det finns inte mycket skrivet om hur barn med svenska som andraspråk kan använda AKK 

och TAKK som stöd för sin vardagliga kommunikation, dock har McGregor (2008) visat på 

vikten av både gester och språk i kommunikationen och att dessa två hör ihop. I vardagen 

använder vi gester för att förstärka vårt språk och de båda utvecklas på så vis tillsammans. 

McGregor framhåller att deiktiska och representativa gester ökar barns möjligheter att lära sig 

nya ord. Deiktiska gester skapas exempelvis när någon pekar på något, vidrör det eller tittar 

på något. Detta gör att den vuxna lätt kan visa vad det talade ordet betyder. Representativa 

gester skapas när någon använder kroppen för att symbolisera ord, vilket exempelvis kan 

göras genom ett eget utformat tecken som individen gör med handen. Studien beskriver att 

representativa gester tydligt förmedlar det meningsfulla i det talade ordet. 
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Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) beskriver de kommunikativa 

möjligheter AKK erbjuder barn med olika komplexa kommunikationssvårigheter. Författarna 

menar i artikeln att det grundläggande syftet med AKK är att erbjuda fler möjligheter för 

individer att kommunicera med andra personer. Studien visade att när kamrater till barn med 

kommunikativa svårigheter använder sig av AKK i kommunikationen skapas större 

möjligheter för språklig tillväxt till skillnad mot när pedagoger använder AKK. Studien visar 

också att AKK i de flesta fall haft en positiv inverkan på språkutvecklingen för individer med 

utvecklingsstörning och AKK erbjuder större möjligheter för individer att kommunicera med 

kamrater som inte har någon funktionsnedsättning. 

 

Brereton (2008) beskriver fördelarna med att använda teckenspråket för att öka delaktigheten 

och kontakten mellan individer samt för att skapa en uppskattning av mångfald i förskolan. 

Brereton framhåller att teckenspråk huvudsakligen används i grupper med elever som anses 

ha särskilda behov, barn som är döva, autistiska barn och barn med Downs syndrom. Studien 

visar att användandet av teckenspråk har potential att bli ett verktyg för att öka kontakten och 

delaktigheten med dem som använder teckenspråk som sitt primära språk. Teckenspråk kan 

därför användas för att bryta mönster och öka delaktigheten i de klassrum som har en större 

mångfald genom att fler individer kan göra sig förstådda och förstå andra. På hundra personer 

är det nittionio som talar och en som använder teckenspråk. Brereton betonar att detta har 

tidigare skapat antaganden om att språket och talet hör ihop och att tecknandet inte är en del 

av språket. Studien visar att på senare år har detta perspektiv förändrats. Nu ses inte språket 

som något som enbart är sammanlänkat med talet utan också med andra former av 

kommunikation. Studien visar även att användningen av teckenspråket i klassrummet ger 

möjligheter för barn att utforska den mångfald av kommunikation som finns i dagens 

samhälle. Det ger också barnen möjligheter att utforska dövas kultur och sätt att leva, vilket 

också ger upphov till samtal kring olika kulturer. Brereton framhåller att när individer inser att 

information kan förmedlas på många olika sätt, nås insikten att människan inte begränsas av 

det talade ordet. Gester, ansiktsuttryck, dans, musik, konst är bara några av många sätt som 

människor kan förstärka det talade språket på. Det meningsfulla utbytet som fås av andra 

människor stärks när individen inser att språkets tillämpning kan variera.  

 

De positiva sidorna som teckenspråket har när det kommer till att utveckla barns språk 

återfinns i Daniels (1997) studie. Studien fokuserar på engelsktalande afroamerikanska barn i 

förskolan och visar att när pedagoger berikar förskolans arbete med teckenspråk förbättras 

barnens erövrande av det engelska språket. Hon understryker i artikeln att när lärare använder 

teckenspråk som ett komplement till det talade engelska orden ökar barns möjligheter att ta 

till sig nya ord. Framgången i detta ökar i takt med lärarens kompetens i teckenspråket, 

poängterar Daniels. Studien visar att användning av det talade ordet i kombination med ordet 

visuellt framställt och förstärkt genom kroppslig rörelse ökar unga barns möjligheter att 

utveckla sitt språk.  
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4. Metod 

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de metoder vi valt för insamlandet av information samt 

motivering av valda metoder. Det framgår hur vi tagit de forskningsetiska principerna i 

beaktning samt hur vårt urval skett. Vidare presenteras hur genomförandet gick till samt 

beskrivning av bearbetning, tolkning och analys av det insamlade materialet.  

 

För att samla material för vår studie började vi arbetet med fältobservationer på fyra mindre 

lokala förskolor, med ungefär tjugo barn på varje förskola. Förskolorna fick endast veta att vi 

ville observera hur deras kommunikation med barnen såg ut samt hur barnen kommunicerade 

med varandra. Fältobservationernas mål var bland annat att kartlägga hur, var och när 

pedagoger använder AKK och TAKK som hjälpmedel i barngrupper som inte enbart har 

svenska som modersmål samt om barnen själva använde AKK och TAKK. Efter 

fältobservationerna intervjuade vi alla pedagogerna på förskolorna, för att undersöka hur 

användandet av AKK och TAKK såg ut. Totalt fjorton pedagoger observerades och 

intervjuades, sju av dem var förskollärare och sju var barnskötare. Vi ville inte att 

pedagogerna skulle genomskåda vårt fokus på barn med svenska som andraspråk eftersom vi 

ansåg att det skulle kunna påverka utfallet av studien. Därmed hade vi medvetet utelämnat 

intervjufrågor som syftade på AKK och TAKK som stöd för barn med svenska som 

andraspråk. Eftersom vi endast besökte ett fåtal förskolor och därmed ett litet antal pedagoger 

blev vår studie begränsad. Den beskriver hur situationen kan se ut, vilket vi är medvetna om. 

 

 

4.1 Observationer 

  

Vi använde oss av strukturerade observationer med färdiga riktlinjer där vi observerade hur 

ofta och var pedagogerna erbjöd barnen AKK och TAKK i deras interaktion och 

kommunikation samt hur ofta barnen själva tog initiativet till att använda det.  

 

Strukturerad observation innebär att en individ på förhand skapar ett observationsschema som 

individen använder för att fokusera på valda delar och enkelt kan anteckna det som upplevs 

(Bjørndal, 2005). Vi skapade ett strukturerat observationsschema (se bilaga 1) där antal 

situationer AKK och TAKK användes noterades, samt var i förskolans miljö de användes. 

Antalet gånger barnen använde AKK och TAKK på eget initiativ dokumenterades också. För 

att få en rättvisare bild av språket och hur det utvecklas tillsammans med pedagogerna valde 

vi att fokusera på barn som var mellan tre till fem år, som antogs ha kommit längre i sin 

språkutveckling än de yngre barnen.  

 

Vi genomförde även ostrukturerade observationer för att tydligare synliggöra hur barnen och 

pedagogerna använde sig av AKK och TAKK. Bjørndal (2005) framhåller hur ostrukturerade 

observationer kan ha större fokus samt fånga ett större perspektiv. Genom denna 

observationsform kan en individ fritt observera det som sker eftersom den inte utgår från en 

färdig mall där individen exempelvis räknar antalet gånger något händer. Genom den 
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ostrukturerade observationen ville vi synliggöra hur pedagogerna och barnen använde sig av 

AKK och TAKK för att stödja barnens kommunikation. Vi försökte under observationerna 

hålla låg profil för att lättare kunna registrera händelser under våra observationer. Högre 

delaktighet i en situation medför att observatören kan gå miste om väsentliga händelser 

(Bjørndal, 2005).   

  

 

4.2 Intervjuer 

 

Det är en fördel att ha förkunskap om det som ska studeras, framhåller Patel och Davidson 

(2011). Genom att läsa annan forskning som relaterar till den aktuella studien kan forskare 

tillägna sig värdefulla begrepp som kan vara relevanta för sin studie. För att förbereda sig 

inför kvalitativa intervjuer kan observationer genomföras för att orientera sig och skapa en 

grund för de kommande intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes som kvalitativa intervjuer eftersom de innefattade öppna frågor 

som gav större utrymme för intervjupersoners svar (Patel & Davidson, 2011). Kvalitativa 

intervjuer syftar till att synliggöra och identifiera egenskaper hos något, exempelvis den 

intervjuade personens uppfattningar om världen den lever i. I en kvalitativ intervju kan 

intervjuaren aldrig veta exakt vilka svar en fråga ger eftersom det inte bara finns en enda 

sanning som svar på en fråga. För att skapa en lyckad intervju försökte vi stödja den 

intervjuade genom att bygga upp ett sammanhang kring det relevanta i studien, vilket Patel 

och Davidson poängterar. De menar även att samtalet måste genomföras på ett sådant sätt där 

intervjuaren inte begränsar intervjupersonens uttalanden. Intervjuaren bör kunna tillämpa ett 

gemensamt verbalt språk och kroppsspråk. Detta har vi haft i åtanke. Det går inte att undgå att 

vissa faktorer kan påverka intervjuns utgång, exempelvis maktperspektiv, etnicitet, sexuell 

läggning eller social bakgrund (Patel & Davidson, 2011). 

 

Efter fältobservationerna genomförde vi individuella intervjuer med alla pedagoger från de 

förskolor vi observerat. Bjørndal (2005) slår fast att intervjuer har en fördel jämfört med 

observationer då den kan möjliggöra insikter i intervjupersonens perspektiv och ge 

information som genom observation kan gå miste om. Under intervjuerna delade vi upp 

arbetsuppgifterna, en ställde frågorna medan den andre skrev ner svaren. Vid osäkerhet kring 

hur vi uppfattade pedagogernas svar presenterade vi deras svar för dem och frågade dem om 

vi förstått dem rätt. Genom att en av oss skrev ner svaren och den andra fokuserade på att 

ställa frågorna hoppades vi på att intervjuerna skulle flyta smidigare. På så vis fick den som 

ställde frågorna bättre kontakt med intervjupersonen och skapade en mer avslappnad 

situation. Bjørndal (2005) beskriver hur en lugn miljö och en god kontakt är viktigt för att 

intervjun ska utmynna i kvalitativ information. Vidare ville vi utöka vårt material genom att 

intervjua många pedagoger. Vi valde att inte använda video eller röstinspelning då materialet 

skulle bli alldeles för stort för att analysera. Vi ansåg att vi inte behövde pedagogernas exakta 

ord utan det handlade om att fånga deras huvudsakliga ståndpunkt. 
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Vid kvalitativa intervjuer ingår forskarens personliga åsikter och teoretiska kunskap som 

grunden för att kunna genomföra dem (Patel & Davidson, 2011). Att undersöka om frågorna 

är relevanta och nödvändiga är en viktig förberedelse och det finns egentligen två olika sätt att 

samla information; anteckningar och bandupptagning. Vid användning av anteckningar är det 

viktigt att intervjuaren förtydligar sina anteckningar direkt efter intervjun, vilket vi också 

gjorde. 

 

Reliabilitet handlar, enligt Bryman (2011), om hur tillförlitlig studien är. Tillförlitlighet 

innebär huruvida en studie är så pass standardiserad att den kan utföras igen, med liknande 

resultat. Validitet eller giltighet handlar om att utformningen av undersökningen görs så att 

frågorna som ställs ger de svar som förväntasr (Trost, 2010). Vid kvalitativa intervjuer är det 

svårt att prata om huruvida studien har hög eller låg reliabilitet eller tillförlitlighet. En låg 

grad av standardisering önskas dock vid kvalitativa intervjuer då det är mer än svaren på 

frågorna i en intervju som används vid resultatanalysen framhåller Trost. Resultatet påverkas 

av hur frågorna ställs, deras förutfattade meningar, intonationer, tidigare erfarenheter, med 

mera.  

 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

  

Vi förhöll oss till de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) påtalar: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Vi 

informerade alla pedagoger som deltog i vår studie om dessa principer och rättigheter. 

Informationskravet innebar att vi var tvungna att informera de som deltog i vår undersökning 

om deras roll i arbetet samt vilka rättigheter och skyldigheter de hade. Konfidentialitetskravet 

innebar att personerna som deltog inte skulle kunna identifieras av någon som inte deltog i 

arbetet samt att ingen obehörig skulle kunna komma åt informationen. Nyttjandekravet 

innebar att vi som forskare hade rätt att använda det insamlade materialet, men endast i vår 

forskning. Samtyckeskravet innebar att alla personer som var inblandade i studien hade rätt att 

själva avgöra huruvida de ville delta eller inte, de hade rätt att neka användning av delar av 

informationen där de själva var inblandade samt att avbryta sitt deltagande i studien. 

  

 

4.4 Urval 

 

För att möjliggöra tillgång till förskolor där barn med svenska som andraspråk var i majoritet 

kontaktade vi olika förskolechefer. En förskolechef var ansvarig för ett område där många av 

förskolorna hade ett välplanerat och inarbetat arbetssätt i mötet med barn som har svenska 

som andraspråk. Vi hoppades få besöka detta område men där fanns tyvärr ingen förskola som 

hade möjlighet att ta emot oss. Vi valde då att kontakta andra områden där barngrupperna till 

största del bestod av barn med svenska som modersmål. När förskolecheferna gett oss namn 

på de förskolor som de ansågs lämpliga för vår studie kontaktade vi förskolorna för att 

bestämma datum för genomförande av våra observationer och intervjuer. 



- 14 - 

 

 

Vi hade som mål att besöka fyra förskolor. Tio förskolor tillfrågades innan vårt mål 

förverkligades. I det antalet har vi inte räknat med det området som nekade oss tillträde. 

Bortfallen berodde på sjukdom på förskolorna samt okända anledningar. Alla förskolor vi 

besökte hade blandade barngrupper, det var barn i varierad ålder från ett till fem år. I de 

barngrupper där vi genomförde våra undersökningar fanns det ett till tre barn med svenska 

som andraspråk. Samtliga förskolor hade arbetslag bestående av tre pedagoger och en 

resurspedagog med varierande arbetstid utefter behoven på förskolorna. Tre av fyra förskolor 

hade egen kokerska som delvis deltog i arbetet tillsammans med barnen under dagen. Alla 

arbetande pedagoger var inte närvarande när vi genomförde våra observationer och intervjuer. 

 

 

4.5 Genomförande 

  

Under dagarna då vi genomförde våra undersökningar valde vi att först göra observationer 

och sedan intervjuer med pedagogerna. Genom att genomföra observationerna före 

intervjuerna hoppades vi på att upptäcka saker och händelser som vi sedan kunde ha 

användning av under intervjuerna. Eftersom vår erfarenhet från andra förskolor vi besökt visat 

att det är flest aktiviteter under förmiddagarna ville vi börja med våra observationer då. 

Observationerna från förskolorna samlades därmed in från frukosten (ca 08.00) fram till och 

med lunchen (ca 12.00). De situationer vi observerade under dagen var i huvudsak frukost, lek 

och lunch. Vi genomförde våra undersökningar under en och samma dag på varje förskola, 

totalt tog det fyra dagar.  

 

Vi ansåg att det var lämpligare att intervjuerna gjordes på eftermiddagarna då arbetet på 

många förskolor är mer lugnt och stillsamt. Det är i vår mening den tid då pedagogerna kan 

sitta ner eftersom barngruppen då aktiverar sig själv i stor utsträckning. När intervjuerna var 

genomförda sammanställde vi direkt svaren för att inte förlora viktig information. 

 

 

4.6 Bearbetning, analys och tolkning 

  

För att förtydliga det insamlade observationsmaterialet delades det in i stycken efter de olika 

observationstillfällena. Sedan fick vi kritiskt granska materialet och sortera ut vad vi 

egentligen fått ta del av; vad var AKK och vad var TAKK? Vi fick också sortera ut vad som 

kändes relevant att diskutera samt hur det kunde svara på våra frågor. När bilder eller föremål 

har använts som stöd för den verbala kommunikationen har vi använt begreppet AKK. 

Begreppet TAKK har vi använt vid de tillfällen där tecken gjordes med händerna och 

kombinerades med den verbala kommunikationen. 

 

Innan genomförandet av observationerna formulerades intervjufrågorna. Dessa utformades så 

att pedagogerna inte skulle kunna veta studiens huvudsakliga fokus. Syftet med utformningen 

var att pedagogerna skulle svara sanningsenligt och att verkligheten skulle återspeglas i svaren 
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som sedan bearbetades. Bjørndal (2005) beskriver hur intervjuer kan synliggöra pedagogers 

bakomliggande tankar bättre än observationer. Intervjuerna skrevs in i löpande text där varje 

person från exempelvis förskola A fick olika färger. Vi sammanställde sedan svaren och 

noterade likheter och olikheter där de framträdde. Vi valde att dela in frågorna efter likheter i 

olika kategorier. Graneheim och Lundman (2004) betonar att skapandet av kategorier är ett 

högst väsentligt inslag i kvalitativ innehållsanalys. Frågorna som gjorde att pedagogerna kom 

in på nästa frågas svar fick fogas samman till en kategori. Många av pedagogerna uttryckte sig 

väldigt lika i intervjuerna. Vi valde därför att göra om utformningen av resultatdelen och där 

lyfta in våra frågeställningar som vi sedan besvarade under resultatdiskussionen med hjälp av 

det sammanställda materialet samt vald litteratur och forskning.  

 

Vi ville ta reda på pedagogernas syn på verktygen. Kvalitativa intervjuer syftar bland annat till 

att synliggöra och identifiera den intervjuade personens uppfattningar poängterar Patel och 

Davidson (2011). Patel och Davidson poängterar även att samtalet måste genomföras på ett 

sådant sätt där intervjupersonens uttalanden inte begränsas. Vi antog att ett riktat fokus i 

frågorna skulle skapa en vinkling mot ett visst perspektiv, det vill säga om de ansåg att 

verktygen kunde användas med alla barn och vilka de ansåg var i behov av dem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Analysen av alla intervjuer och observationer gjordes genom att vi försökte hitta kategorier, 

teman, tankesätt eller situationer som kunde presenteras tillsammans eller jämföras mellan de 

olika förskolorna. De olika kategorierna, temana, tankesätten och situationerna relaterades, 

stärktes, eller ifrågasattes sedan av forskningen och litteraturen som presenterats i 

bakgrunden.  
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5. Resultat 

 

Vi besökte fyra förskolor där vi fick möjlighet att observera barn med svenska som 

andraspråk, dessa barn har i detta arbete döpts om till: Love, Alex, Kim, Bille, Mimas och 

Andy. Love behärskade en god grund i det svenska språket men tystnade ofta i stora grupper. 

Av vad vi kunde se samt av pedagogernas utsagor var Kims svenska i princip obefintlig. Alex 

behärskade flytande svenska även om det blev “fel” ibland. Billie kunde tala väldigt lite 

svenska medan Mimas och Andy hade en god nivå i det svenska språket, även om vissa ord 

ännu saknades. 

 

Vi vill tydliggöra att pedagogerna alltid kombinerade AKK och TAKK med det verbala 

språket. Vid användning av TAKK kommer de ord som tecknats förtydligas i texten genom 

kursivering. När vi redogör för när barnen själva använder AKK och TAKK och benämner 

“barnen”, inkluderas inte de ovan namngivna barnen. De namngivna barnen inkluderas enbart 

när de namnges. Vi kommer också att redovisa situationerna där AKK och TAKK inte 

erbjudits till barnen med svenska som andraspråk. 

 

 

5.1 AKK och TAKK på förskolan 

 

Under frukosten på Kims och Alexs förskolor använde pedagogerna aldrig AKK och TAKK. 

Under frukostsituationen på Loves förskola användes TAKK av pedagogerna vid totalt fem 

tillfällen, där de exempelvis tecknade mjölk samtidigt som de frågade barnet: “Vill du ha 

mjölk?”. Billie fick uppleva många tecken i kommunikationen med en pedagog under 

frukosten. Pedagogen höll ett vardagligt samtal och pratade om vad som skulle hända under 

Billies dag på förskolan, samtidigt som pedagogen förstärkte en del ord med tecken, 

exempelvis flygplan, haklapp, äta. 

 

I en pedagogstyrd aktivitet på Loves förskola använde pedagogerna TAKK vid sex tillfällen 

som stöd för kommunikationen med barnen, för att ytterligare understryka meningen i den 

styrda aktiviteten. Love deltog inte i den här aktiviteten. Under den pedagogstyrda aktiviteten 

på Alexs förskola använde pedagogen TAKK vid två tillfällen för att förtydliga för barnen att 

de måste lyssna. Kim anlände vid en pedagogstyrd aktivitet till förskolan och erbjöds att delta 

muntligt, utan annan kommunikation än det verbala talet, Kim fortsatte då att gå längre in i 

lokalerna utan märkbar respons. I Billies, Mimas och Andys förskola observerades aldrig en 

pedagogstyrd aktivitet. 

 

Inomhusvistelsen på Kims förskola visade att pedagogerna använde sig av AKK och TAKK 

vid fem tillfällen. AKK användes för att tydliggöra vilka objekt de pratade om i interaktionen 

med barnen. TAKK användes under inomhusvistelsen av pedagogerna för att förstärka de 

verbala uttrycken och vad som förväntades av Kim. De bad Kim att vara tyst och förklarade 

för hen att: ”Nu ska vi äta”. Pedagogerna på Alexs förskola använde sig av TAKK vid tre 

tillfällen inomhus, för att förtydliga för barnen var saker skulle vara, genom att peka där. 
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Under en sagostund inomhus fick Billie höra en saga om ett barn som gömt sig, pedagogen 

läste boken med inlevelse och tecknade för att förstärka vissa uttryck, bland annat: ”Var är 

barnet?”. Billie lekte tittut med pedagogen, pekade och visade att hen förstod innebörden i 

boken genom sina gester och känslouttryck. På Loves förskola observerades aldrig 

inomhusmiljön. 

 

I hallen framgick det att pedagogerna stöttade Love genom att ge flera korta instruktioner, de 

pekade och tecknade på de klädesplagg Love skulle börja med. När Love tagit på sig det 

inväntade hen vidare instruktioner från pedagogerna. De använde TAKK och det verbala 

språket för att förklara vad som skulle tas på innan Love gick ut. De andra förskolorna 

observerades inte i någon liknande situation. 

 

Vid ett tillfälle under utevistelsen gick Love fram till en pedagog utan att säga något. 

Pedagogen böjde sig ner och tecknade kissa och frågade om Love behövde kissa? Love 

nickade och de gick tillsammans in på toaletten. Vidare använde sig pedagogerna på Loves 

förskola av TAKK vid nitton tillfällen i utomhusmiljön. Pedagogerna försökte förstärka det de 

sa till barnen genom att använda sig av TAKK och gester. De försökte locka barn till 

deltagande och uppmärksamma dem på saker i sin omgivning. Exempelvis tecknade en 

pedagog titta samtidigt som hen pekade på månen och sa: “Titta månen!”, varpå barnen tittade 

upp och sa: ”Ja, där är den”. Pedagogerna på Billies, Mimas och Andys förskola använde 

tecken ett fåtal gånger i interaktionen med barnen i utomhusmiljön, det gjordes för att 

förtydliga meningen i samtalet med barnen. Det som tecknades var vante. De andra 

förskolornas utomhusmiljö observerades aldrig. 

 

I samlingen på Alexs förskola använde pedagogerna sig av AKK och TAKK vid fem 

tillfällen, för att symbolisera antal, olikheter och skillnader. AKK användes för att tydliggöra 

dagen och veckans upplägg. TAKK användes för att stödja och förstärka ord och sånger. De 

tecken som bland annat användes var siffrorna fem, fyra, tre och färgerna svart och vit. Alex 

och de övriga barnen tecknade tillsammans med pedagogerna under samlingen. Under 

samlingen på Billies, Mimas och Andys förskola använde pedagogerna TAKK som 

förstärkning och förklaring för olika ord som förekom i olika sånger, bland annat ko. AKK 

användes i form av bilder för att beskriva skillnader och likheter. Bilder användes också som 

en ledtråd till vilken sång de skulle sjunga. Pedagogerna, Love och de övriga barnen på Loves 

förskola tecknade tillsammans samtidigt som de sjöng sex olika sånger under samlingen. 

Pedagogerna använde TAKK för att förtydliga nyckelorden som förekom i sångerna.  

 

Under matsituationen på Kims förskola använde pedagogerna TAKK vid ett tillfälle för att 

förklara för Kim att hen skulle vara tystare, vilket gav liten effekt på Kim. Under 

matsituationen på Loves förskola sjöng alla “matsången” som innefattade TAKK, där barnen 

och pedagogerna sjöng och tecknade tillsammans. De tecknade bland annat orden tack, vad 

och mat. Love hade på sin förskola ett papper med bilder, där hen tydligt kunde peka på vad 

hen ville. På papperet fanns bilder på saker som relaterade till matsituationen. Pedagogen 

upprepade det barnet pekade på genom att exempelvis säga: ”Jag vill ha mer mat” sedan sa 
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pedagogen varsågod och visade barnet att det kunde hämta mer mat. Under matsituationen på 

Billies, Mimas och Andys förskola använde pedagogerna TAKK vid fyra tillfällen för att 

beskriva och förtydliga för barngruppen vad de pratade om. Exempelvis tecknade och frågade 

pedagogerna om barnen ville ha ett grönt päron. Observationen av matsituationen på Alexs 

förskola påvisade att pedagogerna använde TAKK en gång för att förstärka det uttalade 

antalet och göra det konkret för barnen genom att både räkna och teckna ett, två, tre, fyra, 

fem.  

 

 

5.2 Använder barnen AKK och TAKK på eget initiativ?  

 

Under utevistelsen använde barnen på Loves förskola TAKK vid fem tillfällen. Exempelvis 

använde barnen TAKK för att förtydliga ordet där genom att peka, vilket skedde vid flera 

tillfällen. Vid den pedagogstyrda lekaktiviteten på Loves förskola använde barnen TAKK vid 

ett tillfälle på eget initiativ. Vid detta tillfälle tecknade barnet stopp samtidigt som det sa: 

”Stopp, här får du inte komma förbi!”. I samlingen på Loves förskola tog Love och de andra 

barnen själva initiativ till att använda TAKK när de sjöng en sång tillsammans med 

pedagogerna. 

 

Vid matsituationen på Loves förskola tog barnen själva initiativ till att använda sig av TAKK 

i interaktionen med andra. De beskrev exempelvis hur saker såg ut, samtidigt som de använde 

tecknet för bland annat stor och liten. På Alexs förskola använde barnen TAKK vid fyra 

tillfällen under matsituationen. Tecken användes av barnen bland annat för att beskriva hur 

stora saker var samt när de visade att deras syskon var tre år. Alex tecknade vid två tillfällen 

till en pedagog och förklarade: ”Det här betyder vit” samt “Igår klippte jag med saxen 

hemma”. På Billies, Mimas och Andys förskola initierade några barn själva användningen av 

TAKK under matsituationen för att förstärka orden hatt och antalet tre. 

 

På Kims förskola tog barnen själva initiativ till användandet av TAKK vid tre tillfällen i leken 

inomhus, för att stödja sin verbala kommunikation med både pedagoger och barn. Ett barn 

använde exempelvis tecknet för äta när hen skulle förklara för en pedagog vad den skulle göra 

med en leksaks-ost. Inomhusvistelsens på Alexs förskola visade att barnen på eget initiativ 

använde sig av TAKK sex gånger. Bland annat beskrev barnen med hjälp av tecken hur stora 

eller små saker var. De använde också tecken för riktning genom att förklara hit och dit. 

Barnen använde sig av TAKK en gång under inomhusvistelsen på Billies, Mimas och Andys 

förskola för att beskriva hur stort skepp de hade byggt.  

 

 

5.3 Pedagogernas tankar kring AKK och TAKK  

 

Alla pedagoger som intervjuades menade på att deras barngrupper inte enbart kommunicerade 

med det verbala språket utan använde sig av flera olika sätt att kommunicera. Pedagogerna på 
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Kims, Billies, Mimas och Andys förskolor poängterade att barnen ofta använde tecken, gester 

och kroppskontakt för att kommunicera. 

 

 

5.3.1 Fördelar med användningen av AKK och TAKK 

 

En pedagog på Billies, Mimas och Andys förskola framhöll att AKK och TAKK bör användas 

i barngrupper där det finns barn med svenska som andraspråk eller i barngrupper där det finns 

barn som ännu inte erövrat det verbala språket. Pedagogen underströk hur användningen av 

verktygen gör det lättare för barn och pedagoger att förstå varandra. På samma förskola 

berättade alla pedagoger att de använde TAKK som ett stöd och hjälpmedel i 

kommunikationen med alla barn. På denna förskola och på Kims förskola berättade 

pedagogerna att AKK och TAKK användes främst vid rutinsituationer, vid byte av aktivitet 

eller vid konflikter för att förtydliga och markera något. En av pedagogerna på Billies, Mimas 

och Andys förskola menade att verktyget användes på ett varierat och individuellt sätt i 

vardagen och mer likartat i rutinsituationerna.  

 

Pedagogerna på Billies, Mimas och Andys förskola poängterade vikten av att lyssna till 

barnen och visa det, samt fördelarna med användningen av tecken och bilder som stöd i 

kommunikationen eftersom de erbjuder rikare möjligheter till förståelse. Pedagogerna lyfte 

också vikten av att variera sin kommunikation samt att vara lyhörda för barnens olika behov. 

På denna förskola hade alla pedagoger utbildning i TAKK, de beskrev verktyget som 

fantastiskt och försökte använda det så ofta som möjligt. Pedagogerna menade att verktyget 

förtydligar, förklarar, inspirerar och lockar till kommunikation. De poängterade även att när 

TAKK börjar användas i verksamheten har pedagogerna oftast tillgång till material som 

förklarar hur tecknen framställs med händerna. 

 

Vidare poängterade pedagogerna på Billies, Mimas och Andys förskola att de inte såg någon 

nackdel med användandet av verktygen AKK och TAKK. De tyckte att det är ett hjälpmedel 

som underlättar kommunikationen för alla eftersom det förtydligar budskap och ger större 

möjlighet till kommunikation med individer som inte har ett fullt fungerande verbalt språk. 

Pedagogerna såg att den största fördelen med verktygen är en väg in i språket och ett stöd för 

kommunikationen med andra. En av dessa pedagoger framhöll hur kommunikationen stärkts 

för de barn som hade svenska som andraspråk genom att införa TAKK i verksamheten. När 

kommunikationen inte är fullt fungerande verbalt stärker dessa barn sina yttranden genom 

tecken, vilket gjort att barnen bättre kunnat förmedla sin mening. Pedagogerna på Loves 

förskola uttryckte en väldigt positiv bild av AKK och TAKK som verktyg för att stödja barns 

kommunikation. Pedagogerna ansåg att syftet med verktygen var att förstärka och förtydliga 

något individen uttrycker, även för att hjälpa barn att koncentrera sig i stökiga situationer. De 

lyfte även hur det kan hjälpa barnen in i gemenskapen och skapa en större förståelse för olika 

upplevelser i gruppen. Alla pedagoger på samma förskolan poängterade att AKK och TAKK 

bör användas under alla vardagens situationer för att stötta, stödja och hjälpa barnens 

kommunikation och interaktion. De ansåg inte att det fanns någon direkt nackdel med 
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användandet av verktygen utan såg verktygen som en tillgång för alla. De menade att 

verktygen underlättar kommunikationen och känslan av gemenskap och tillhörighet med 

andra individer. En pedagog vid Loves förskola lyfte vikten av att pedagoger sänker sig till 

barns höjd för att få ögonkontakt när de kommunicerar med dem, samt att pedagoger ska vara 

lyhörda och flexibla i sitt sätt att uttrycka sig. Pedagoger måste kunna avläsa barnens respons 

och därefter vid behov förändra, förnya och förenkla efter barnens nivå och mognad, eftersom 

de inte enbart kommunicerar genom tal utan även genom bilder, tecken, kroppsspråk och 

kroppskontakt. 

 

Pedagogerna på Kims förskola uttryckte att det fanns en mångfald i kommunikationen på 

förskolan och att det inte enbart handlade om de verbala uttrycken. En pedagog nämnde att 

ingen kan på förhand veta vilka former av kommunikation som behövs i en viss situation. 

Pedagogerna lyfte fram hur AKK och TAKK är ett värdefullt verktyg eftersom de kan 

förstärka och förenkla kommunikationen och att kommunikationen underlättas när den sker på 

flera sätt. De menade även att alla har nytta av AKK och TAKK. Verktygen kompletterar det 

individen uttrycker genom det verbala språket. Ibland kan det vara bra för att dämpa 

ljudnivån, samt att det inspirerar barnen att kommunicera med nya metoder, menade en 

pedagog. Pedagogerna ansåg att det inte fanns några direkta nackdelar med att använda sig av 

verktygen AKK och TAKK. Det är bra verktyg som människan bär med sig resten av livet 

och kan få användning av dem i mötet med andra som har bristfälligt verbalt tal. En pedagog 

på Kims förskola lyfte fördelarna med att använda AKK och TAKK och menade att 

verktygen bör användas för att stödja kommunikationen för barn med svenska som andraspråk 

eller när det verbala talet inte är helt utvecklat.  

 

Pedagogerna på Alex förskola beskrev AKK och TAKK som bra hjälpmedel för alla, bland 

annat för att det ger en tydligare bild av vad individen vill förmedla. AKK och TAKK hjälper 

till att tydliggöra, det är ett bra hjälpmedel för alla människor men extra viktigt och värdefullt 

i mötet mellan individer som har ett bristande verbalt språk, menade pedagogerna. 

Pedagogerna var överens om att AKK och TAKK är värdefulla och användbara verktyg som 

ger fler möjligheter till kommunikation med andra individer. De flesta av pedagogerna 

beskrev att deras användning av verktygen kunde utökas. En pedagog förklarade att den helst 

använder TAKK under samlingen. Pedagogerna på Alex förskola hade även en vision om att 

verktygen skulle användas under hela förskolans vardag. Pedagogerna medgav att detta ännu 

inte blivit verklighet. En pedagog på samma förskola sa att i den barngrupp hen jobbade fanns 

det inget behov av verktygen eftersom hen ansåg att alla barn på förskolan kunde 

kommunicera på en god nivå. En pedagog på Alex förskola framhöll hur AKK kunde vara ett 

fantastiskt verktyg för bland annat barn med svenska som andraspråk. De AKK-verktyg 

pedagogen nämnde var piktogram, där små bilder används för att symbolisera olika händelser, 

skeenden och platser. Pedagogen menade att genom att ta hjälp av AKK i form av bilder 

kunde barnen med svenska som andraspråk lättare uppfatta vad som exempelvis skulle hända 

under en dag på förskolan. 
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5.3.2 Nackdelar med användningen av AKK och TAKK 

 

Det fanns en viss oro hos en pedagog på Kims förskola att verktyget TAKK skulle ersätta det 

verbala språket för barn som finner verktyget lättare att använda än det talade språket. Barnet 

skulle därmed gå miste om sin verbala träning i språket.  

 

Hälften av pedagogerna på Alexs förskola beskrev hur AKK och TAKK kunde vara 

värdefulla under en specifik tid då det finns ett behov av stöd, det behovet kan med tiden 

förändras och då är det viktigt att vara uppmärksam på om verktygen verkligen behövs eller 

om de hämmar individen. En nackdel som en av pedagogerna såg med verktygen var att 

pedagoger skapar sig en förtrogenhet för verktygen till den grad att de glömmer bort barnets 

utveckling och vilka behov den faktiskt har. Exempelvis om pedagoger oreflekterat fortsätter 

att använda bildstöd när barnet redan har förstått budskapet och inte längre behöver bildstöd, 

vilket i sin tur skulle kunna leda till att barnet känner sig förminskat. En annan nackdel som 

lyftes fram var när pedagoger möter barn som redan har egna tecken som exempelvis 

förekommer i TAKK, men då tecknet innebär något annat för barnet.  

 

Pedagogerna på Loves förskola var överens om att verktygen måste användas kontinuerligt 

för att kunskapen inte ska gå förlorad, de ansåg även att alla mår bra av att fördjupa sina 

kunskaper och sitt kunnande men kände just då att de kunde kommunicera och interagera med 

alla barnen i barngruppen. 
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6. Diskussion 

 

Under detta avsnitt diskuteras först resultatet. Därefter kommer studiens metod, reliabilitet 

och validitet diskuteras och problematiseras. Sist presenteras slutsatser samt fortsatt 

forskning. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Vid vår observation av bland annat hallsituationen på Loves förskola insåg vi att pedagogerna 

inte enbart såg verktygen AKK och TAKK som ett stöd för kommunikationen specifikt för 

barn med svenska som andraspråk. De påpekade i intervjuerna att alla kan ta vinning av att 

verktygen används på förskolan. Användningen av teckenspråket kan skapa en gemenskap 

och en uppskattning av mångfalden i förskolan och möjligheter för barnen att utforska nya 

sätt att kommunicera (Brereton, 2008). Vi såg att pedagogerna på Loves förskola använde 

TAKK vid alla situationer vi observerade, men främst under samlingen och utomhusvistelsen. 

Språket byggs gradvis upp i interaktion med andra. Pedagoger har ansvar för att barns 

erövrande sker på ett roligt och varierat sätt (Hagtvet, 2006). Detta gjorde pedagogerna på 

Loves förskola genom att bland annat erbjuda AKK och TAKK under hela dagen, i alla 

situationer, på förskolan. 

 

Observationerna av de pedagogstyrda aktiviteterna visade på begränsad användning av AKK 

och TAKK. Det förvånar oss att pedagogerna på flera av förskolorna planerat en aktivitet 

tillsammans med barnen där de mer eller mindre helt utesluter AKK och TAKK. Det upplevs 

motsägelsefullt eftersom pedagogerna själva i intervjuerna beskriver hur verktygen AKK och 

TAKK måste användas kontinuerligt för att underlätta användandet och hjälpa dem att behålla 

sin kunskap kring verktygen. Ladberg (2003) beskriver hur språket sammanlänkar oss 

människor, språket är ett livsnödvändigt verktyg som vi inte klarar oss utan. Det finns givetvis 

fler sätt att kommunicera på än genom AKK och TAKK, men det är tråkigt att se att 

pedagogerna inte använder de verktyg och färdigheter de har när det själva har planerat in en 

aktivitet tillsammans med barnen. Detta tror vi, bland annat beror på att de glömmer bort att 

använda verktygen, att de inte orkar eller att de inte har kunskap om tecken rörande 

aktiviteten. 

 

Samlingen var en situation som visade på stor variation i hur den genomfördes. En del 

förskolor använde bilder, konkret material samt olika färger, allt för att synliggöra något för 

barnen. Under samlingen finns det möjlighet till överblick samt kontakt med samtliga 

deltagare. När en grupp barn tillsammans upplever olika föremåls färg, form och känsla ökar 

barnens förståelse för föremålen menar Benckert, Håland och Wallin (2008). Samlingen är 

därmed ett tillfälle då pedagogerna vanligtvis väljer att tillföra nya element till förskolan. Det 

är viktigt att pedagogen har ett genomtänkt syfte med införandet och att metoderna tänkts 

igenom, detta påtalade flera pedagoger.  
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På Alexs förskola användes också AKK och TAKK för att förtydliga matematik och veckans 

dagar. Variation skapar förutsättningar för att alla barns intressen berörs, en del barn gillar att 

sjunga medan andra föredrar att räkna eller fundera på en “gåta”. Mårdsjö Olsson (2010) 

framhåller att variationen är viktig för att öka förståelsen för sin omvärld. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver att variationen ger fler perspektiv. När vi 

tillsammans med andra, genom exempelvis diskussioner, inser att det finns flera sätt att se på 

en sak får vi en större förståelse för variationen och helheten. Individer kan då se fördelar med 

att alla är olika. En pedagog på Alexs förskola lyfte fram hur den gärna inför TAKK i just 

samlingen. Är det meningen att barnen ska ta till sig verktyget TAKK, eller används 

verktygen bara under samlingen för att det är då pedagogen har kontakt med flest barn 

samtidigt? Vi anser att det är värdefullare att använda sig av verktyget TAKK kontinuerligt 

under dagen i den utsträckning pedagogerna förmår och att barnen då i mån av intresse kan 

observera hur pedagogen arbetar med verktyget. Heister Trygg (2012) poängterar att alla 

pedagoger måste använda TAKK under alla vardagens situationer för att skapa en miljö rik på 

tecken. Även pedagogerna kan på det här sättet berika varandra med ökad kunskap. 

 

Vid ett enda tillfälle på Kims förskola fick vi möjlighet att se hur pedagogerna använde AKK 

för att öka barnens förståelse för olika föremål. Bilder, föremål, tal, gester kan vara bra 

hjälpmedel för att skapa förståelse mellan olika individer. Ladberg (2003) beskriver hur 

språket och kommunikationen underlättas när individer tar stöd av exempelvis bilder eller 

konkret material. Men arbetet med Kim upplevdes av oss observatörer som alltför bristfälligt. 

Pedagogerna försökte alltför sällan förmedla sitt budskap med hjälp av AKK och TAKK. Alla 

barn som av något skäl behöver speciellt stöd ska ges det stöd som deras behov kräver 

(Skollagen, 2010). Lpfö98 (Skolverket, 2011) framhåller att barn ska ha stöd och uppmuntran 

i att utveckla sin kompetens i såväl språk som sociala sammanhang. Kraven på förskolan är 

därmed tydliga när det kommer till att stödja barn med behov. I våra ögon är Kim, och vissa 

andra barn med svenska som andraspråk, i behov av stöd. 

 

Det tydligaste exemplet där pedagoger använde AKK och TAKK under en matsituation var 

under lunchen på Loves förskola. Där fick Love använda sig av specifika, konkreta och för 

stunden väsentliga bilder. Dessa bilder kan med tiden behöva utökas för att Loves behov och 

vilja att påverka något utökas vilket Heister Trygg (2005) beskriver. Loves situation liknar det 

Westerlund (2009) framhåller. Nämligen att barn söker olika vägar att göra sig förstådda på, 

med hjälpmedel som de för stunden har ett behov av. Av vad vi kunde se valde pedagogerna 

att engagera sig i Loves kommunikation och erbjöd andra kommunikationsformer än det 

verbala talet, vilket också gav effekt. Skolverket (2013) beskriver att barn som anländer till 

Sverige kan uttrycka sig olika under sin “tysta bearbetningsperiod” när de tillägnar sig det nya 

språket. Love visade detta genom att kommunicera med hjälp av blickar och bilder. 

Matsituationen på de olika förskolorna skilde sig också åt. På Billes, Mimas, Andys och 

Loves förskolor användes TAKK som stöd i kommunikationen med barnen, medan 

pedagogerna på Kims och Alexs förskolor nästan helt utelämnat både AKK och TAKK. Detta 

anser vi beror på att många av pedagogerna uttryckte att de inte såg något behov av att arbeta 

med verktygen AKK och TAKK. Brereton (2008) beskriver hur verktyg likt TAKK främst 
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används för barn med behov av särskilt stöd, till exempel döva. Björk-Willén (2015) menar 

dock att verktygen bör användas tillsammans med alla barn, bland annat för att underlätta 

kommunikationen för samtliga barn men även för att inte peka ut någon individ. Det är en 

fördel om alla barn introducerats för materialet så att alla inser vad barnen som använder 

exempelvis TAKK menar när det gör olika handrörelser. Utan inblick i hur verktygen 

fungerar kommer barnen inte att kunna kommunicera fritt i hela barngruppen, vilket kan 

upplevas isolerande. 

 

Under våra observationer på alla förskolor såg vi flera tillfällen där pedagogerna 

kommunicerade genom olika uttryckssätt för att nå barnen. Utvecklingspedagogiken handlar i 

huvudsak om att skapa möjligheter för barns lärande genom att beakta hur barn förstår, 

uppfattar och föreställer sig något (Mårdsjö Olsson, 2010). För att stötta barn i sin utveckling 

måste pedagoger vara öppna för att variera sin kommunikation så att barn får större 

möjligheter att förstå (Heister Trygg, 2012). Pedagogerna på Loves, Billies, Mimas och 

Andys förskolor uttryckte en positiv bild av AKK och TAKK som stöd för barns 

kommunikation. Genom våra observationer kunde vi se att samtliga pedagoger på samma 

förskolor använde sig av verktygen frekvent under dagen, vilket vi anser tyder på att 

pedagogerna fann glädje av och nytta i dem. Vi upplevde att Love, Billie, Mimas och Andy 

därmed fick möjlighet att använda AKK och TAKK när det fanns ett behov. Pedagogerna på 

Kims och Alexs förskolor menade att alla har nytta av AKK och TAKK, trots denna positiva 

syn på AKK och TAKK förekom användandet bara ett fåtal gånger under de dagar då 

förskolorna besöktes. Utan språket skulle kommunikationen vara helt omöjlig och vi skulle 

inte ha någon som helst möjlighet att uttrycka vår mening till andra individer (Westergren & 

Åhl, 2007). 

  

När det kom till hur barnen på förskolorna själva tog initiativ och använde AKK och TAKK, 

var det uteslutande TAKK. TAKK användes ofta för att förtydliga lägesord, storlekar och 

antal. Heister Trygg (2004) beskriver hur tal och tecken tillsammans är ett “vinnande 

koncept”, tecknen underlättar språkinlärningen och samtidigt kan det förtydliga vad som 

uttrycks verbalt. Gester och tecken tycktes i våra ögon vara något alla använde som en 

naturlig del i barnens kommunikation. I våra ögon var barnens användning av TAKK ofta 

omedvetet men i vissa fall användes den mer medvetet, för att förtydliga det verbala språket. 

McGregor (2008) beskriver hur gester används i vår vardag när vi vill förstärka språket samt 

att språk och gester hör samman. Genom att tillföra gester till talet, kan en annan individ 

lättare förstå meningen eller vikten i det som uttrycktes verbalt. 

 

I princip alla pedagoger vi träffade hade erfarenheter eller hade genomfört utbildning i AKK 

och TAKK och uttryckte en positiv inställning till verktygen. Det var vanligt förekommande 

att pedagogerna sammankopplade AKK och TAKK med barn som har behov av särskilt stöd. 

De flesta pedagogerna på Loves och Alexs förskolor hade en vision om att använda AKK och 

TAKK under hela verksamhetens vardag. Många av de intervjuade pedagogerna uttryckte att 

deras kunskap begränsas när verktygen inte används, vilket bidragit till att vissa delar glömts 

bort. Daniels (1997) framhåller att användningen av tecken berikar förskolan samt utvecklar 
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språket hos barn. Många pedagoger menade att AKK och TAKK kan hjälpa en individ att 

beskriva något med exempelvis bilder, tecken, rörelser och symboler. Vi är alla olika 

individer och behöver därmed få uttrycka oss olika, variationen är likt oss människor en 

fantastisk sak vi bör ta vara på (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

Variationen inom kommunikationen möjliggörs när vi får uttrycka oss på olika sätt, genom 

exempelvis bilder, tecken eller tal. 

 

Alla individer vill kommunicera och uttrycka sig. En del behöver alternativ kommunikation 

som eventuellt behöver innehålla flera olika uttrycksmetoder såsom bild, tecken och tal för att 

kommunikationen ska fungera (Heister Trygg, 2012). Det är en av anledningarna till att vi 

lyfter TAKK, som påminner om vårt naturliga kroppsspråk och signalerar vad vi vill. Tecken 

ökar förståelsen och bidrar till en mångfald av kommunikationsformer, vilket i sin tur bidrar 

till att delaktigheten stärks (Brereton, 2008). En pedagog på Billies, Mimas och Andys 

förskola lyfte vikten av att använda AKK och TAKK i barngrupper med barn som har 

svårigheter i det verbala språket och bland barn som har svenska som andraspråk. Eftersom 

verktygen gör att barn och pedagoger lättare kan förstå varandra. Detta bekräftas av Heister 

Trygg (2004), som poängterar att TAKK är lättare att formulera sig med än att tala, vilket kan 

vara svårt för barn med sen motorisk utveckling. Alla pedagoger på Billies, Mimas och Andys 

förskola berättade att TAKK användes i samspelet med alla barn. Daniels (1997) beskriver 

hur barnens väg till det verbala talet stöds av att pedagogerna berikar arbetet på förskolan med 

tecken.  

 

Pedagogerna på Kims förskola tyckte att AKK och TAKK var speciellt värdefulla för barn 

som har svårt att kommunicera verbalt med andra, vilket exempelvis barn med svenska som 

andraspråk kan ha. Pedagogerna framhöll att AKK och TAKK stödjer barnens 

kommunikation eftersom den förstärker och förtydligar kommunikationen. Däremot anser vi 

att pedagogerna på Kims förskola i alltför liten utsträckning tog tillvara på de tillfällen där det 

fanns behov av att erbjuda variation i barnens kommunikation. Vi upplevde att AKK och 

TAKK kunde ha använts mer för att förtydliga för Kim vad som skulle ske under dagen. Den 

TAKK som användes bar oftast en negativ innebörd då pedagogerna bad Kim att vara tyst 

med hjälp av TAKK. Pedagogerna fick aldrig någon direkt respons av Kim i deras interaktion. 

En fundering väcktes hos oss om Kim förstod innebörden eller var mottaglig. Ett 

tillvägagångssätt skulle kunna vara att pedagogerna tillsammans med vårdnadshavare och tolk 

utarbetar en strategi för hur de bör använda sig av TAKK och AKK i form av bilder för att 

stödja barnets kommunikation. Språken som barn finner användning av kommer de att ta till 

sig och utveckla (Ladberg, 2003). Vi tror att om Kim erbjudits mer AKK och TAKK skulle 

hen inse vilka möjligheter verktygen kunde ha för att förbättra kommunikationen med andra 

på förskolan. Genom att erbjuda Kim förståelse för verktygen skulle hen kunnat förmedla sina 

behov och önskemål som för stunden fanns. Detta kan förverkligas genom att erbjuda bilder 

som alternativ kommunikation, för att möjliggöra den grundläggande och basala 

kommunikationen (Heister Trygg, 2005). Vi förvånades över pedagogernas bristande intresse 

för Kims kommunikation. Vi upplevde att Kims intresse att kommunicera därmed 
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förminskades. För att hålla ett samtal vid liv krävs intresse från flera håll. Det krävs att 

individen är intresserad av att förstå vad budbäraren vill förmedla (Lindö, 2009). 

 

Alla pedagoger på Alexs förskola poängterade att verktygen är värdefulla för alla individer 

eftersom det skapar fler möjligheter i kommunikationen med andra. Detta stärks av Barker, 

Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) som menar att AKK huvudsakligen ska 

användas för att individer ska få större möjligheter att kommunicera med andra. En av 

pedagogerna som poängterade detta gav ett konkret exempel där AKK i form av bilder 

skapade förutsättningar för barnen med svenska som andraspråk att förstå dagens upplägg. 

 

En pedagog på Kims förskola uttryckte oro över att verktyget TAKK skulle ersätta det verbala 

språket för de barn som finner verktyget lättare att använda än det talade språket. Barnen 

skulle därmed gå miste om sin verbala träning i språket. Gester, bilder och tecken är verktyg 

som hjälper oss att kommunicera i början av vårt liv. När vi med tiden lär oss att behärska det 

verbala språket blir det vårt huvudsakliga verktyg för kommunikation och vi överger de andra 

formerna av kommunikation (Westerlund, 2009). De farhågor som pedagogen uttryckte kring 

TAKK är därför ingenting den egentligen behöver vara orolig över. Westerlund (2009) menar 

att vi i början av kommunikationen använder oss av det som fungerar enklast för oss.  När vi 

växer och utvecklas tillsammans med andra ändrar vi vårt sätt att kommunicera mer och mer 

och när vi väl lärt oss att tala är det minst komplicerade sättet att interagera med andra.  

 

En nackdel som en av pedagogerna på Alex förskola såg med verktygen var att pedagoger 

skapar sig en förtrogenhet för verktygen till den grad att de glömmer bort barnets utveckling 

och vilka behov barnet faktiskt har. Pedagoger bör ifrågasätta och reflektera över vilka 

redskap som används för att stödja barnets kommunikation och vara öppna för att förändra, 

lägga till eller ta bort nödvändiga eller icke nödvändiga redskap för att skapa bättre 

förutsättningar för barnets kommunikation (Heister Trygg, 2012). Pedagoger måste, som 

Heister Trygg (2012) beskriver, se till helheten kring barnet, redskapen och omgivningen för 

att få bästa effekt i användandet av AKK och TAKK. Om barnet känner sig förminskat eller 

blir irriterat kanske frustrationen beror på någonting annat? Barnet kanske behöver fler bilder 

som kan visa mer direkt vad barnet vill. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Under våra observationer höll vi medvetet en låg profil för att bättre kunna se vad som hände 

under situationerna. Vid några tillfällen hände det att barn kom fram och undrade vilka vi var 

och vad vi höll på med, vilket påverkade vår koncentration och kvalitén på observationerna. 

För att motverka detta kunde vi ha förklarat för barnen varför vi var där och på så vis minskat 

deras nyfikenhet. Däremot känner vi i efterhand att vårt val av att hålla en låg profil som 

observatörer gav oss större möjligheter att inte gå miste om viktiga händelser vilket Bjørndal 

(2005) poängterar.  
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Intervjuerna genomfördes efter observationerna vilket bidrog till att vi hade en viss inblick i 

hur pedagogerna agerade i kommunikationen med barnen. Att genomföra observationer gör 

att fokus riktas mot det som kan vara viktigt inför intervjun och det möjliggör också en god 

grund för en kvalitativ intervju (Patel & Davidson 2011). Vi upplevde att de tidigare 

observationerna gjorde att våra intervjuer höll hög kvalitet då vi kunde ta upp exempel på 

saker vi sett under förmiddagen. Intervjuerna genomfördes enskilt och avskilt. Vi förde en 

dialog tillsammans med pedagogerna om passande tider för intervjuerna. Det blev oftast efter 

lunch då pedagogerna hade tid att sitta ner och svara på frågor utan att bli avbrutna. 

Intervjuerna genomfördes på ställen där vi och pedagogerna kunde prata ostört. Vi valde att 

göra individuella intervjuer eftersom pedagogerna skulle få möjlighet att uttrycka sig utan att 

påverkas av andra pedagoger samt att det skulle synliggöra pedagogernas olika tankar och 

perspektiv. Patel och Davidson (2011) poängterar att intervjupersonens uttalanden inte ska 

begränsas på något sätt utan spegla en rättvis bild av den intervjuades åsikter, tankar och 

perspektiv. I efterhand upplever vi oss nöjda över vårt förhållningssätt under intervjuerna, då 

vårt helhetsintryck säger att vi inte påverkat pedagogernas uttalanden i någon större 

utsträckning.  Intervjuaren kan aldrig i förväg anta att det finns ett rätt svar på en fråga, eller 

på förhand veta exakt vilka svar den kommer att få vid en kvalitativ intervju (Patel & 

Davidson, 2011). Många av pedagogernas svar liknade varandra men ibland fick vi ett 

intressant och avvikande svar där resterande pedagoger i samma arbetslag svarat helt 

annorlunda. Detta skulle nog inte ha förekommit i samma utsträckning om vi inte genomfört 

enskilda individuella intervjuer. En annan anledning till varför vi valde att genomföra 

individuella intervjuer var tidsaspekten. Att sitta ner med hela arbetslagen och intervjua dem 

hade krävt arbete utanför pedagogernas arbetstid då alla inte kunde gå ifrån barngruppen 

samtidigt. Alternativt kunde vi ha hållit intervjuerna i barngruppens närvaro och då hade 

intervjuerna riskerats att avbrytas när ett barn krävt pedagogernas uppmärksamhet av någon 

anledning.  

 

Den enda nackdelen vi såg med att genomföra intervjuerna individuellt var att vissa 

pedagoger kände sig nervösa och obekväma i situationen. Intervjuaren har ett ansvar att göra 

intervjun trivsam för den som intervjuas och att intervjuaren hjälper den som intervjuas att 

förstå sammanhanget som studien fokuserar på (Patel & Davidson, 2011). Vi kände efter 

några intervjuer att vi på ett bättre sätt kunde förmedla vilket fokus vi hade i vår studie samt 

förklara våra frågor så att de blev begripliga och skapade användbara svar för studien.  

 

Materialet som samlats in från intervjuer och observationer skulle kunnat bli jämnare och mer 

pålitligt om vi genomfört fler “undersökningsdagar” på varje förskola. I efterhand känner vi 

att intervjuerna kunde gått bättre om vi genomfört några testintervjuer på förhand. Detta för 

att själva bli bekvämare i att intervjua andra samt för att lära oss att ställa bra följdfrågor för 

att bättre förstå vad den intervjuade menade och genom det få fram svar som kunde ha 

använts i studien. Dock upplevde vi att det var en lyckad taktik att inte avslöja vårt 

fokusområde för pedagogerna då vi fick svar på frågorna som knöt an till vårt syfte utan att 

ställa en riktad intervjufråga. Vi kan endast beklaga att vi nekades tillträde till området där 

barn med svenska som andraspråk var i majoritet. Vi upplever att vårt arbete hade haft en 
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större tyngd och en rikare beskrivning av variationen i arbetsmetoderna som användes av 

pedagogerna. 

 

Som vi tidigare nämnt är det svårt att tala om reliabilitet i en studie med kvalitativa intervjuer. 

Eftersom kvalitativa intervjuer håller en låg grad av standardisering samt att det är mer än 

själva svaren som används vid analysen av resultatet (Trost, 2010). Vi försökte däremot vara 

uppmärksamma på hur vi ställde våra frågor så att alla som intervjuades gavs samma 

förutsättningar för intervjun. De strukturerade observationerna i vår studie hade en högre grad 

av reliabilitet då vi använde oss av ett observationsschema (se bilaga 1) som enkelt kan 

användas av andra. Ostrukturerade observationer möter dock samma svårigheter som Trost 

(2010) beskriver vid kvalitativa intervjuer. Vi anser att våra observationer och de frågor vi 

ställt under intervjuerna har gett oss relevanta och trovärdiga svar för vår studie, därmed anser 

vi att studien har validitet. Vi ser det som osannolikt att någon annan studie genomförd på 

samma sätt skulle strida mot att AKK och TAKK är värdefulla verktyg för att stödja 

individers kommunikation. Vi är medvetna om att vår studie är begränsad och inte går att 

generalisera, eftersom vi endast besökte fyra förskolor i hela Sverige. Däremot så har 

resultatet visat på stor variation i användandet och tankarna kring verktygen AKK och TAKK. 

Vilket vi tror är vanligt förekommande i verksamheter likt förskolor. 

 

 

6.3 Slutsatser 

 

Med litteraturen och vår egen erfarenhet i ryggen vill vi påstå att ingen människa tar skada 

eller missgynnas av användning av AKK och TAKK. Det är värdefulla verktyg för alla 

individer som vill kommunicera med varandra. Människan vet aldrig på förhand vilka 

utmaningar den kommer ställas inför, därmed kan det vara bra att kunna hantera fler sätt till 

kommunikation än bara det verbala talet. I början av livet kommunicerar vi alla med hjälp av 

gester och kroppsspråk, det blir därmed en naturlig och relativt enkel form av kommunikation 

som är användbar i mötet med andra människor. Alla använder vi kroppsspråket. TAKK har 

många tecken som är naturliga rörelser för individer, just för att TAKK förstärker vissa ord 

och uttryck. Därför anser vi även att användning av TAKK inte bör ses som något onaturligt 

eftersom det, precis som kroppsspråket, oftast används för att förstärka ord och uttryck på ett 

naturligt sätt. 

 

Utifrån våra erfarenheter från våra observationer, intervjuer, litteraturläsning och studier av 

tidigare forskning anser vi att barn med svenska som andraspråk kan ta stöd av AKK och 

TAKK för att stärka sin kommunikationsförmåga och på så vis ha bättre möjligheter att förstå 

andra samt kunna göra sig förstådd.  

 

Det är viktigt att individer behåller kunskapen kring verktygen AKK och TAKK. Detta blir 

möjligt om verktygen används kontinuerligt. Det kan exempelvis vara en god idé att tillverka 

situationsbetingade påminnelselappar som synliggör hur TAKK kan utföras och relateras till 

olika situationer och miljöer. Att toalettrelaterade tecken återfinns på toaletten där exempelvis 
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potta, byta blöja och kissa förekommer. Detta skulle troligtvis öka sannolikheten att tecknen 

används av alla på förskolan, eftersom bilderna ger stöd och inspirerar till användning av 

TAKK. Genom att använda verktyget kontinuerligt i verksamheten spelar det ingen roll att 

pedagogerna befinner sig på olika nivåer, kunskapsmässigt. Att pedagogerna väljer att teckna 

olika saker gör snarare att barnens intresse växer och fördjupas. 

 

När människor träffar andra som inte talar samma verbala språk som en själv börjar individen 

genast peka och gestikulera. När individen väl lärt sig att tala tycks det vara det enklaste sättet 

till kommunikation och det blir därmed människans naturliga val av kommunikation. TAKK 

är ett verktyg som används på vägen till trygghet i utvecklandet av ett fungerande verbalt 

språk. Därför behöver ingen oroa sig för att barnen inte ska börja tala på grund av att de 

inledningsvis väljer andra kommunikationssätt än det verbala språket. 

 

I vårt framtida yrkesliv kommer vi att verka för att AKK och TAKK lyfts fram, och arbetas 

med som kommunikativa hjälpmedel, i våra verksamheter. Detta eftersom vi anser att de är 

fantastiska hjälpmedel, som gynnar alla människors kommunikation och interaktion. Vi är 

övertygade om att verktygen kan stödja barn med svenska som andraspråk, vi anser att dessa 

barn ofta är i behov av särskilt stöd. När de anländer till förskolorna kan de ha svårigheter 

med det svenska språket och deras kommunikativa förmåga blir då bristfällig, när AKK inte 

erbjuds. 

 

 

6.4 Fortsatt forskning 

 

Det svåraste i vårt arbete har varit att det inte verkar finnas någon forskning som visar hur 

AKK och TAKK kan stötta kommunikationen hos barn med svenska som andraspråk, detta 

trots att antalet flyktingar i Sverige ständigt ökar. Det som framhålls är problemen dessa barn 

och individer kan stöta på när de kommer till länder som Sverige. Det finns artiklar och 

skrifter som lyfter hur AKK och TAKK kan hjälpa individer med ett särskilt behov och även 

gagna dem som inte nödvändigtvis anses vara i behov av särskilt stöd. Dessvärre finns det 

ännu ingen specifik koppling till hur AKK och TAKK kan vara ett kommunikativt hjälpmedel 

för barn med svenska som andraspråk. Vi anser att det är väldigt anmärkningsvärt att ingen 

sådan forskning gjorts eftersom många pedagoger uttalat goda erfarenheter kring arbete med 

AKK och TAKK tillsammans med barn som har svenska som andraspråk. Antalet flyktingar i 

Sverige ökar ständigt. Hur pedagoger bäst bemöter och vägleder dem kräver riktlinjer, 

metoder och stöd från forskningsfältet och vi är övertygade om att AKK och TAKK kan 

erbjuda de med svenska som andraspråk en god väg in i kommunikationen med andra. Detta 

kan i sin tur leda till en känsla av gemenskap och tillhörighet. Det vore intressant att 

genomföra forskning, för att se om det kan dras slutsatser att barn med svenska som 

andraspråk, i vissa fall kan räknas som barn i behov av särskilt stöd.  

 

I framtiden skulle vi vilja undersöka om AKK och TAKK kan vara ett hjälpmedel även i 

kommunikationen med vårdnadshavarna/omsorgspersonerna med annat modersmål än 
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svenska, samt om det skulle kunna bidra till att de får en bättre inblick och förståelse för 

barnens upplevelser på förskolan. I förlängningen tänker vi också att detta skulle kunna 

inspirera barnen till att använda verktygen. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur arbetet med AKK och TAKK skiljer sig åt 

på förskolor där barn med svenska som andraspråk är i majoritet, jämfört med förskolor som 

har barngrupper med svensktalande barn i majoritet. Eftersom vi försökte få tillgång till 

sådana förskolor under denna studie, men nekades tillträde, är vi även i framtiden väldigt 

intresserade av en inblick i en sådan verksamhet. Med tanke på att det anländer tusentals 

människor, och en stor del av dem barn, till Sverige varje år skulle det vara extra intressant att 

titta på hur arbetet på förskolor med svenska som andraspråk i majoritet ser ut. Samt hur 

pedagogerna på förskolorna värderar AKK och TAKK som kommunikativt hjälpmedel.
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Bilaga 1  

 

Observationer 

Strukturerat observationsschema - över antalet gånger pedagoger erbjuder barn AKK och 

TAKK i olika miljöer och hur många gånger barn själva tar initiativet till att använda AKK 

och TAKK i sin kommunikation (noteras under Barn init. AKK).  

 

 

 

Ostrukturerade Observationer 

Fokus för observation nr 1: På vilket sätt/Hur använder sig barnen av AKK och TAKK för att 

stödja sin egen och andra barns kommunikation? 

 

Fokus för observation nr 2: På vilket sätt/Hur använder pedagogerna AKK och TAKK som ett 

stöd för barnens kommunikation? 

  



 

 

Bilaga 2  

 

Intervjufrågor 

 

Frågor som ställs till pedagogerna under de individuella intervjuerna: 

 

1.  Hur kommunicerar barnen i er barngrupp med andra? 

 

2.  Hur ser du på variationen av kommunikation som er barngrupp använder? 

3.  Känner du att du kan på en god nivå kommunicera med alla barn? 

4.  Hur gör du för att alla barn ska förstå vad du säger? 

5.  Vad gör du för att stödja barnens kommunikation? 

6.  Tror du att ditt/dina sätt att kommunicera med andra på förskolan inspirerar 

barnen/andra pedagoger? Varför tror du det? 

7.  Har du någon gång fått gå en kurs eller någon form av fortbildning i TAKK eller 

liknande AKK metod? 

8.  Vad tycker du om verktygen AKK och TAKK? 

9.  I vilket syfte anser du att man bör använda verktygen AKK och TAKK? 

10.  Använder du AKK och TAKK och i sådana fall hur? 

11.  Vart använder du AKK och TAKK och varför just den situationen/platsen? 

12. När du tänker på hur mycket du använder AKK och TAKK, känner du att din 

tillämpning av AKK och TAKK är för liten, kan utökas, tillräcklig eller obefintlig? 

Varför tänker du så om din användning av verktygen? 

13. Tror du att AKK och TAKK har några nackdelar för barns kommunikation? Varför 

tror du det? 

  



 

 

Bilaga 3  

 

TAKK exempel: Siffror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild hämtad från Magnusson (2008). 


