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Abstrakt  

Syftet med studien var att undersöka pedagogers erfarenheter av och förhållningssätt till upp-
draget om en likvärdig förskola. Genom studien fanns ambitionen att undersöka om och hur 
pedagogerna ansåg att TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) 
kunde bidra till och främja en likvärdig förskola. Studien genomfördes med en kvalitativ un-
dersökning och med intervjuer som metod. Intervjuerna gjordes med pedagoger som är verk-
samma i förskolor som arbetar med TAKK. Samtliga pedagoger i studien ansåg att uppdraget 
om en likvärdig förskola var väldigt viktigt med svårt att genomföra i praktiken. Gällande 
TAKK och kopplingen till likvärdighet var resultatet även här samstämmigt bland informan-
terna, de hade alla erfarenheter av att TAKK kunde bidra till en likvärdig förskola. I diskus-
sionen diskuteras bland annat ett samband mellan pedagogernas svårighet i att definiera lik-
värdighet och deras erfarenheter av att uppdraget är svårt att leva upp till. Barngruppens och 
omgivningens betydelse för barnens lärande och utveckling diskuteras också i diskussionen 
med koppling till likvärdighet och delaktighet i förskolans verksamhet. 

Nyckelord: delaktighet, kommunikation, likvärdighet, TAKK  



Förord  

Efter många års studerande har jag genom både glädje och tårar nått fram till det som länge 
varit mitt mål, att bli förskollärare. Det har inte endast varit en resa mot att bli klar med ut-
bildningen utan det har också varit en resa där jag lärt mig mycket om mig själv, om livet och 
om andra människor. Det har varit en rolig, intressant, intensiv och väldigt lärorik tid i livet. 
Nu går jag vidare till nästa steg i livet och jag är redo att ta mig an de utmaningar som står  
framför mig, både när det gäller arbetsliv och familjeliv.  

Det finns många personer som stått vid min sida under den här tiden och som gjort det möjligt 
för mig att genomföra den här utbildningen och det här examensarbetet. Det finns därför ock-
så väldigt många jag skulle vilja tacka för det, jag hade aldrig nått mitt mål utan alla dessa 
människor. Jag vill främst tacka min sambo Johan för att han stöttat och trott på mig genom 
hela denna resan, utan honom hade jag aldrig tagit mig an det här från första början och jag 
hade heller aldrig kommit i mål. Jag vill vidare också såklart tacka mina familjer och mina 
vänner för stöttning och peppande ord längs vägen. Vidare vill säga tack till mina studiekom-
pisar för otaliga timmar av diskussioner och plugg samt att jag sist men inte minst vill jag 
säga ett stort tack till min handledare och till mina informanter som hjälpt mig och stöttat mig 
genom examensarbetet.  
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1. Inledning  

Förskolan är för många barn i Sverige det första steget in i utbildningssystemet och den ska 
enligt Skollagen (SFS 2010:800) organiseras likvärdigt. Persson (2015) framhåller att ”Lik-
värdighetsbegreppet ska emellertid inte förstås som att alla barn ska erbjudas en likadan för-
skoleverksamhet, snarare att förskolans likvärdighet bör baseras på en analys av hur barns 
olika villkor kan mötas av en förskola där alla barn kan utnyttja sin potential” (s.11). Försko-
lan ska även enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) formas utifrån barnens 
behov med omsorg om deras lärande och utveckling. Barnens behov och förutsättningar ska 
respekteras och tillmötesgås. I Barnkonventionens artikel 12 framhåller UNICEF (2009) att 
alla barn har rätt att bli lyssnad på och har rätt att uttrycka sina åsikter. Vidare lyfter UNICEF 
i artikel 13 alla barns rätt till yttrandefrihet och rätten att få tänka och tycka.  

Alla vi människor är olika och använder oss av olika sätt för att kommunicera med andra uti-
från våra behov och förutsättningar. Vi har alla rätten till kommunikation och samspel vilket   
Heister Trygg (2012) poängterar är en demokratisk rättighet. Vidare lyfter hon att kommuni-
kation är nödvändigt för barns lärande och i Skolverket (2016) ses kommunikation och sam-
spel som viktiga och centrala delar samt att de framhåller barnens utveckling som nära sam-
mankopplat med språk- och identitetsutveckling. 

Bruce (2014) skriver om att de flesta barn utvecklar sin språkliga förmåga under sina första 
levnadsår och ett barn har som treåring en bra samtalsförmåga och besitter samtalsfärdigheter 
för att kunna förmedla sina känslor, iakttagelser och funderingar genom talet utan större be-
kymmer. Det finns däremot barn som inte har det lika enkelt med språk- och talutvecklingen, 
den kan vara försenad, extra långsam eller helt annorlunda i jämförelse med andra barns 
(ibid.). Heister Trygg (2012) framhåller alla barns rätt till kommunikation oavsett ålder, funk-
tionsvariation, flerspråkighet eller annorlunda språkutveckling vilket stärks av Skolverket 
(2016) som lyfter att verksamheten ska ge barnen i förskolan möjlighet att uttrycka sina upp-
fattningar. Förskolan ska också enligt Skolverket lägga grunden till att utveckla barnens del-
aktighet och tilltro till sin egna förmåga. 

Pedagogerna i förskolan ska kunna anpassa verksamheten efter behoven och förutsättningar-
na, detta för att varje individuellt barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Alla barn 
har enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) rätt att få det stöd och den stimulansen som krävs uti-
från sina behov och förutsättningar, detta för att de ska få möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt. Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt och Sigurd Pilesjö (1998) beskriver att förut-
sättningarna för att möjliggöra alla barns delaktighet, oavsett tal- och språkutveckling, är att 
pedagogerna ger barnet den stöttning som de behöver. Det kan till exempel handla om att an-
vända sig av olika verktyg för kommunikation till barnet och med barnet. Det finns förutom 
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talat språk mängder av andra uttryckssätt att använda sig av när vi kommunicerar och samspe-
lar med varandra. Vi kan bland annat använda oss av tecken, bilder eller symboler, vilket kal-
las för AKK och används när talet behöver kompletteras eller inte räcker till (ibid.). AKK är 
en förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation och den vanligaste formen 
av AKK är TAKK som står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 
TAKK beskrivs av Heister Trygg (2010) som en metod för att förenkla kommunikationen och 
bygga upp språket i interaktion med andra människor.  

Jag har mött pedagoger som använder sig av TAKK i förskolan och har utifrån mina erfaren-
heter, studier och litteratur intresserat mig för barns användning av tecken som alternativt och 
kompletterande kommunikationsredskap. Med denna studie vill jag därför undersöka om 
TAKK kan fungera som ett stöd i arbetet med att möjliggöra en likvärdig förskola för alla 
barn. Kan alla barn göras delaktiga i verksamheten oavsett individuella behov och förutsätt-
ningar? Vad händer med barnens delaktighet när de ännu inte utvecklat det verbala språket 
som förväntat? Är det möjligt för barnen att bli delaktiga i verksamheten genom att de får till-
gång till ett alternativt och kompletterande kommunikationsverktyg? 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Mitt övergripande syfte med denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av och 
förhållningssätt i arbetet med en likvärdig förskola. I och med studien finns en ambition att 
bidra med kunskap om, och i så fall hur pedagogerna anser att TAKK (Tecken som Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation) kan bidra till och främja en likvärdig förskola. För att 
undersöka detta ställs studien mot följande forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med uppdraget om en likvärdig förskola?  
2. På vilket sätt beskriver pedagogerna att de konkret arbetar med TAKK i verksamheten? 
3. Vilka erfarenheter har pedagogerna av att använda TAKK i förskolan för att främja likvär-

digheten?  

2.1 Begreppsdefinition  

Pedagoger: Representeras av två yrkeskategorier, förskollärare och barnskötare. 

AKK: Förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Begreppet innebär att 
vi använder oss av alternativa och kompletterande kommunikationssätt för att kommunicera 
och samspela med varandra.  

TAKK: Förkortning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Begrep-
pet innebär att vi använder oss av stödtecken för att förstärka det talade språket.  

Likvärdig förskola: Förskolan anpassas efter barnens individuella behov och förutsättningar. 
En likvärdig förskola är en verksamhet där alla barnens behov möts och skapar en gemensam 
verksamhet.  

Delaktighet: Alla barn har rätt att vara delaktiga i förskolans verksamhet oavsett individuella 
behov och förutsättningar. Delaktighet ses som en grundläggande del i arbetet med att möjlig-
göra en likvärdig förskola.  

  

!3



3. Bakgrund  

3.1 En likvärdig förskola 

Likvärdighetsbegreppet kan ha flera betydelser och det är viktigt att skilja dem åt. I Skollagen 
SFS (2010:800) definieras en likvärdig förskola i den första definitionen att förskolan ska 
vara lika för alla och då förknippas med rättvisa. Den andra definitionen är att alla barn i för-
skolan har rätt att få sina individuella behov tillgodosedda och få det stöd som behövs utifrån 
sina förutsättningar, allt detta för att lärande och utveckling ska ske. Ytterligare förklaras defi-
nitionerna och det framgår för det första att förskolan utifrån ett geografiskt- och ett kvalitets-
perspektiv ska vara likvärdig. Vilket då innebär att oavsett förskolans placering i landet har 
alla barn och elever rätt till samma utbildning. För det andra framgår det i Skollagen att för-
skolan ska anordnas likvärdigt utifrån att förskolan ska bilda sig en helhetssyn på barnet och 
dess behov. Omsorg, lärande och utveckling ska sedan bilda en helhet i verksamheten.  

Sammanfattningsvis kan det i Skolverkets (2012) tolkning av Skollagen (SFS 2010:800) ur-
skiljas tre huvudsakliga perspektiv i förhållande till definitionen av likvärdighetsbegreppet. 
Dessa är för det första att alla barn har samma rätt att få tillgång till utbildning, för det andra 
att utbildningen håller lika kvalitet och för det tredje att utbildningen är kompenserande. Att 
utbildningen ska vara kompenserande definieras som att barnen och eleverna ska kompense-
ras för sina olika förutsättningar och behov, de ska ges det stöd och den stimulans som behövs 
för dess utveckling och lärande. Persson (2015) uttrycker att förskolorna inte ska sträva efter 
att vara likadana. Han menar istället att likvärdigheten i förskolan ska utgå från en verksamhet 
som kan möta alla barns olika förutsättningar och tillämpa en verksamhet där alla barns behov 
blir tillgodosedda. Att alla barn får vara delaktiga i verksamheten hänger samman med en lik-
värdig förskola. Persson beskriver ett perspektiv av likvärdighet som kan liknas med det 
kompensatoriska perspektivet i Skolverkets tolkning av skollagen. I det perspektivet av lik-
värdighet kan TAKK användas som ett verktyg för att möta barnens behov utifrån de förut-
sättningar barnet har och på så sätt blir barnen delaktiga i verksamheten och likvärdigheten 
ökar. Eriksson (2014) framhåller barns delaktighet i förskolan som ett begrepp med många 
betydelser och främst lyfter hon att barnen har rätt att bli lyssnad på, få uttrycka sina känslor 
och åsikter samt att de har rätt att få vara en del av någonting där det finns människor som vill 
lyssna och samspela. Att barnet får känna sig delaktig bidrar till barnets självkänsla.   

En förskola som inte är likvärdig utifrån ett kompensatoriskt perspektiv bidrar till segregation 
och när det uppstår sådana situationer i förskolan hamnar barnen i social olikhet enligt Pers-
son (2015). Att inte få vara delaktig i det sociala samspelet menar Westerlund (2009) får kon-
sekvenser för barnen då det ses som grundläggande delar för barnens socialisering och ut-
vecklingen av deras känslomässiga och intellektuella förmågor. Persson anser att likvärdighe-
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ten i förskolan är extra viktig just på grund av att förskolan är en del av det svenska utbild-
ningssystemet. Han hänvisar till studier gjorda i USA som visar att om det i början av barns 
och elevers skolgång fanns skillnader inom det sociala fanns benägenhet att skillnaderna väx-
te med barnen och ju längre barnen kom i skolsystemet desto större blev skillnaderna. Här 
menar då Persson att det blir relevant med frågan om likvärdighet i förskolan genom att för-
skolan ska verka för social jämlikhet. Konsekvenserna menar han då blir att om utbildnings-
systemet från förskolan och uppåt inte är likvärdigt bidrar det till att klyftorna mellan grup-
perna i samhället ökar redan från att barnen börjar förskolan (Alexander, Entwisle & Olson, 
2007; Entwisle, Alexander, & Olson, 2005, refererad i Persson, 2015). Även Palla (2011) lyf-
ter det betydelsefulla med att redan i förskolan sätta in de insatser som behövs för barnet som 
är i behov av extra stöd. Palla menar då att om barnet som är i behov av extra stöd får det re-
dan i förskolan kommer det att underlätta barnets vidare skolgång och vidare utveckling. 

3.2 Delaktighet  

Delaktighet i förskolan beskrivs av Eriksson (2014) som de vuxnas ansvar. Hon beskriver att 
det krävs att de vuxna i förskolan kan inta ett barnperspektiv för att möjliggöra delaktighet för 
barnen samt att det krävs ett förhållningssätt hos de vuxna som är öppet för att tolka deras 
signaler och handlande. Barn som går i förskolan har enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) rätt att 
vara delaktiga i verksamheten och det framgår även där att det är de vuxnas ansvar att möjlig-
göra det. Barn som är delaktiga i förskolans verksamhet blir lyssnad på och deras åsikter tas 
på allvar. Barnens åsikter ses som viktiga. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter 
delaktighet som pedagogik och även de framhåller att de vuxna ska möjliggöra delaktighet för 
alla barn och en av förutsättningarna för att lyckas med det är att de vuxna kan inta ett barn-
perspektiv.  

Melin (2013) framhåller barnens delaktighet utifrån ett perspektiv där hon beskriver social 
delaktighet och förklarar att begreppet bygger på vad som händer i barnets omgivning och hur 
personerna som befinner sig där agerar. Det krävs att personerna i omgivningen tror på bar-
nets förmåga och att de låter barnet uttrycka sig genom någon form av kommunikation. Ge-
nom att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn samt en känsla av delaktighet hos barnen 
möjliggörs det för ett gott samspel mellan barnet och omgivningen. Melin framhåller det fak-
tum att om barnen i förskolan är delaktiga och får möjlighet att samspela med varandra upp-
står en gemensam utveckling och barnen är beroende av denna utveckling för att må bra. Hon 
menar också att delaktighet är något viktigt som gynnar alla involverade. I en studie av Jo-
hansson och Pramling Samuelsson (2003) redovisas att delaktighet i förskolan är en grund-
läggande utgångspunkt gällande barns rättigheter att få föra fram sina åsikter.  
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3.3 Kommunikation och samspel 

Begreppet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare och översätts till 
”göra gemensamt” vilket betyder att vi delar med oss till andra genom ett gemensamt utbyte 
(Svensson, 2009). Att kommunicera med andra människor kräver samspel mellan den som 
uttrycker sina behov, tankar, önskningar, information eller känslor och den som tar emot dem. 
Uttryckssätten för att kommunicera är många och några av dem är tal, kroppsspråk, miner, 
gester och ljud. Under kategorin språk kan flera av uttryckssätten placeras in och Svensson 
beskriver språket som ”ett komplext och dynamiskt system av symboler, vilket gör det möjligt 
att använda det på varierande sätt” (s.12). Bland annat kan språket uttryckas genom talat eller 
skrivet språk vilka är de vanligaste sätten för att uttrycka sig, men språket kan även uttryckas 
genom tecken- och kroppsspråk. De talade språket är en motorisk färdighet som kan användas 
som uttryckssätt för att kommunicera med andra. Samspel är en betydande del för att det tala-
de språket ska nå fram till mottagaren och de involverade individerna i samtalet måste rätta 
sig efter varandra för att utbyte ska kunna ske (ibid.). Edfelt (2015) uttrycker att språkets ut-
veckling och tankens utveckling går sida vid sida och är beroende av varandra. De språkliga 
färdigheterna hjälper hjärnan att sortera och kategorisera tankarna och det talade språket kan 
hjälpa oss att förmedla behov, åsikter och erfarenheter. Barn i förskolan är beroende av sin 
närmiljö och det som finns runt omkring dem för att lära sig och utvecklas, barnen lär i sam-
spel med andra. 

Barn som ännu inte utvecklat sin språkliga och kommunikativa förmåga i samma utsträckning 
som de jämnåriga påverkas ofta kraftigt av det. I förskolans verksamhet är det leken, kamrat-
kulturen och inlärningsförmågan som påverkas när barnet ännu inte erövrat de verktyg och 
redskap som används för att kommunicera med andra (Bruce, 2014). För de barn som ännu 
inte hittat ett fungerande kommunikationssätt kan AKK vara till stor hjälp för att hitta alterna-
tiva kommunikationsverktyg och på så sätt kunna förmedla, förstå och kommunicera med 
andra. Människors kognitiva förmåga påverkas av språket och är tätt sammankopplat med 
identitetsutvecklingen, detta gäller även barnen i förskolan. Skolverket (2016) framhåller att 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. För-
skolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta 
till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (s. 7).  

3.4 AKK 

AKK är som tidigare beskrivits en förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommuni-
kation och innebär att vi kan använda oss av olika redskap för att uttrycka det vi vill förmedla, 
för att lättare förstå andra och för att kunna vara delaktiga i sociala sammanhang. Att kommu-
nicera är som Heister Trygg (2012) uttrycker det ”en grundläggande demokratisk rättighet” (s. 
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28) och det är rättigheter som ska appliceras på alla barn oavsett förutsättningar. Mycket av 
lärandet och samspelet i förskolan sker genom det talade språket och genom samspelet med 
personer som befinner sig i barnets omgivning vilket kan vara svårt för barnet om de ännu 
inte erövrat det talade språket. Genom att använda alternativa redskap för kommunikation ges 
barnen likvärdiga möjligheter till samspel och lärande.  

Heister Trygg et al. (1998) lyfter manuella/kroppsliga kommunikationssätt och grafiska/visu-
ella kommunikationssätt som två grupper inom AKK. Bland de manuella/kroppsliga kommu-
nikationssätten är personen oberoende av några hjälpmedel och kan använda sig av sin egen 
kropp och bland de grafiska/visuella är personen beroende av hjälpmedel genom att kommu-
nikationen då byggs på till exempel bilder, saker, symboler, fotografier eller bokstäver. 

Vid arbetet med AKK krävs tydlighet och individuell anpassning kring det kommunikations-
sätt som syftas hjälpa barnet eftersom behoven av AKK ser olika ut (Heister Trygg, 2004). 
Om barn är i behov av AKK märks det genom att barnet har bekymmer med kommunikation, 
språk och/eller tal men det är viktigt att vara uppmärksam då barnet kan ha bekymmer med 
flera av delarna (Heister Trygg, 2012). När det rör sig om ett barn i behov av AKK gäller det 
att se kommunikationen som en helhet och inte endast titta på tal- och språkutvecklingen. För 
att kommunikationen ska fungera krävs samspel och därför behövs en tydlig bild av barnets 
kompetens inom alla kommunikationens delar, allt för att kunna ge barnet det maximala stö-
det (ibid.). 

BRO är ett vanligt förekommande begrepp inom AKK och beskrivs av Heister Trygg (2012). 
Hon förklarar begreppet och menar att BRO är en förkortning av brukaren, redskapen och 
omgivningen, vilket står för alla de delar i kommunikationen som behövs för att den ska fun-
gera. B står för att fokus och kartläggning läggs på det individuella barnet för att undersöka 
vilket redskap som passar barnets individuella behov. R står för de redskap som beskrivs som 
nödvändiga och för individen innebär det verktyget som kompletterar och underlättar kom-
munikationen med andra. Redskapen innefattar flera olika kommunikationsformer att använda 
istället för, eller i kombination med det talade språket. O står för att omgivningen ska anpas-
sas utifrån brukarens behov, det innefattar både miljön och de personer som befinner sig i 
omgivningen. Detta görs för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Alla delar i BRO-
begreppet är nödvändiga för att skapa en god kommunikativ miljö runt och med barnet men 
omgivningen ses som extra viktigt och det är oftast den som är mest avgörande för om det blir 
en god kommunikation. 

!7



3.4.1 Vem är i behov av AKK?  

AKK används i första hand enligt Heister Trygg et al. (1998) av personer där den kommuni-
kativa förmågan tillfälligt eller permanent är otillräcklig för att täcka upp personens behov. 
Behoven av AKK ser olika ut och det används av både barn och vuxna. AKK kan användas i 
en övergångsperiod, till exempel under barnens uppbyggnad av det talade språket eller som 
ett mer beständigt verktyg hos brukaren. Majoriteten av de barn som använder sig av TAKK i 
förskolan är barn i behov av särskilt stöd men TAKK kan med fördel användas till hela barn-
gruppen. Sandberg och Norling (2014) lyfter fram en studie för att definiera barn i behov av 
särkilt stöd och resultatet visade på två olika definitioner. Den första var barn i behov av sär-
kilt stöd som formellt var berättigade till att få särkilt stöd. Barnen som befann sig i den defi-
nitionen var bland annat barn med syndrom, funktionsvariation eller barn som av annan medi-
cinsk anledning blivit berättigad särkilt stöd från myndigheterna. Den andra definitionen av 
barn i behov av särkilt stöd var barn som av familj eller pedagoger i förskolan blivit identifie-
rade som utvecklingsförsenade och därmed i behov av särkilt stöd. Dessa barn är inte formellt 
berättigade till särkilt stöd och vilka kriterier som pedagogerna använder sig av för att bedöma 
detta är oklart (ibid.). Barnen som befinner sig i behov av särskilt stöd skiljer sig åt och beho-
vet är olika stort. I förskolan begränsas dock inte arbetet med TAKK till dessa barn utan an-
vänds till hela barngruppen. TAKK ses även som ett bra och fungerande verktyg för barn med 
flerspråkighet eller yngre barn (Heister Trygg et al., 1998).  

3.4.2 TAKK 

När vi använder oss av AKK ligger fokus på att hitta ett redskap som kan fungera som kom-
plement till den kommunikation som individen redan har. TAKK är en av de mest förekom-
mande formerna inom området AKK och det finns enligt Heister Trygg (2004) studier och 
beprövad erfarenhet som visar att TAKK gynnar den kommunikativa- och språkliga förmå-
gan. När TAKK, Tecken som alternativ och Kompletterande Kommunikation, används är det 
tecken som ses som det kompletterande kommunikationsredskapet. TAKK används tillsam-
mans med det talade språket och det används både för att förstå och för att uttrycka språket. 
Orden tecknas i samband med det talade språket och de ord som tecknas är de som är mest 
betydelsebärande för innehållet i meningen. Alla människor är födda med ett kroppsspråk och 
TAKK hjälper till att skapa en gemensam plattform för det talade språket och för det medföd-
da kroppsspråket. Tecken i samband med tal tydliggör innehållet i det som sägs genom att 
personen använder sig av flera sinnen samtidigt, innehållet levandegörs och blir mer konkret. 
Detta innebär också att personen behåller koncentrationen under en längre stund än vid endast 
talat språk (ibid.). TAKK används av hörande personer och i första hand är det personer med 
försenad eller avvikande språk- och talutveckling som är brukarna. Det finns också andra 
människor som använder sig av AKK, till exempel personer med språk- och talstörningar, 
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personer med olika typer av funktionsvariationer, små barn eller människor med annat mo-
dersmål än det som talas (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). I användningen av 
TAKK behöver vi endast våra händer vilket innebär att vi alltid har våra tecken med oss, det 
är en skillnad i jämförelse med många av de andra formerna av AKK. Ett exempel är grafisk 
AKK, GAKK, där vi ständigt är beroende av bilder och talkartor (Heister Trygg, 2004).  

Att använda tecken som AKK ska inte blandas ihop med att använda sig av det svenska tec-
kenspråket (STS). TAKK används i talande miljö av hörande personer för att förstärka talet 
och underlätta kommunikationen medan STS används av döva personer i tysta miljöer (Heis-
ter Trygg, 2004). Vidare lyfter Heister Trygg också upp skillnaderna i språken och menar att 
STS är ett fullständig språk med egen grammatik där alla orden i meningen tecknas. Detta 
medan TAKK är en AKK-form som använder sig av det talade språkets grammatik och i an-
vändningen av TAKK tecknas de betydelsebärande delarna i meningen. Hur mycket, och vilka 
tecken som används anpassas utifrån individens behov.  

3.5 Pedagogens betydelse 

Pedagogens roll i barns kommunikativa miljö är väldigt betydelsefull. Heister Trygg (2012) 
ställer frågan ”Hur ska ett litet barn lära sig prata om det inte hade andra som modeller och 
förebilder att lära sig av i vardagen?” (s. 41). Det blir väldigt svårt för barnet att lära sig om 
alternativa kommunikationsredskap om de inte har någon som visar och lär dem hur man kan 
göra. Det går starkt att knyta an till den sociokulturella teorin och idéerna om den proximala 
utvecklingszonen där stöttningen ges på rätt och lagom nivå utifrån barnets förutsättningar. 
Det gäller såklart all typ av kommunikation men framförallt när barnet är i behov av AKK. 
Till exempel i arbetet med TAKK, där barnet måste omges av personer som tecknar för att 
själva kunna lära sig det. Heister Trygg framhåller att pedagogen har en viktig funktion i arbe-
tet med att förskolan ska vara likvärdig och att alla barn ska vara delaktiga. Vidare menar hon 
att pedagogens viktigaste roll är att bygga upp den kommunikativa miljön och arbeta kontinu-
erligt med att barnen samverkar och samspelar med andra. Barn i förskolan har rätt att bli be-
mött utifrån sina behov och förutsättningar vilket inte alltid är helt enkelt för pedagogerna 
som är verksamma i förskolan, men det är nödvändigt för att arbeta med likvärdigheten. Barn 
som är i behov av AKK är också i behov av en stark och driven samtalspartner, vilket i för-
skolan oftast är en pedagog. Pedagogen ska ta ansvar för att kommunikationen fungerar ge-
nom att rätta sig efter barnets behov och stötta barnet i det som behövs (ibid.). Pedagogiska 
relationer mellan vuxna och barn ses enligt Persson (2015) som en av de viktigaste aspekterna 
och det mest väsentliga för att barnen i förskolan ska lära och utvecklas. Bygdeson-Larsson 
(2010) framhåller att en betydande faktor för förskolans kvalitet bygger på hur väl samspelet 
mellan vuxna och barn fungerar samt de vuxnas påverkan på barnens samspel mellan varand-
ra. Genom goda relationer kan alla barn inkluderas i verksamheten och förskolan blir mer lik-
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värdig. I Skolverket (2016) lyfts förskollärarens ansvar för att barnen ska vara delaktiga i för-
skolan och att verksamheten använder sig av ett arbetssätt där barnen demokratiskt får delta.  

Lindö (2009) framhåller vikten av att inneha en barnsyn som stämmer överens med styrdo-
kumenten samt att kunna inta ett barnperspektiv. Barnen i förskolan är var och en egna indivi-
der och alla är olika. För att kunna möta alla barn behöver pedagogerna kliva in och ta bar-
nens perspektiv, detta för att kunna stimulera deras lärande och utveckling. Johansson och 
Pramling (2003) beskriver att om pedagogerna tittar på verksamheten genom barnens ögon 
och utifrån deras perspektiv blir det en nyckel till delaktighet för barnen. Enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) är barnens perspektiv och delaktighet bundna till varandra 
och om pedagogerna lyckas med att inta barnens perspektiv och göra dem delaktiga upplever 
barnen att de blir förstådda och att deras åsikter ses som viktiga vilket i sin tur bidrar till att 
pedagogerna möjliggör för en likvärdig förskola. I Skolverket (2016) förtydligas detta genom 
strävansmålet ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,” (s.12). 

3.6 Skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

Barn som av någon anledning behöver extra stöd i sitt lärande och i sin utveckling har rätt att 
få det enligt Skollagen (SFS, 2010:800) och det är huvudmannens ansvar att barnen erbjuds 
en miljö anpassad efter behovet och förutsättningarna. Barngruppen ska vara i lämplig storlek 
och sättas samman på lämpligt sätt för att möjliggöra att alla barn är delaktiga och ges det stöd 
som de behöver. Varje barn ska i förskolan enligt Skolverket (2016) få möjlighet att utveckla 
sina kommunikativa kompetenser och sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig med oli-
ka uttryckssätt. Samspel ska vara basen i lärandet, både i konstellationer vuxna-barn och barn-
barn. Styrdokumenten lägger stor vikt vid att barngruppen är en väldigt viktig resurs genom 
att barnen lär av varandra. Barnen lär sig genom att leka och samspela socialt, det behövs 
också utforskande och skapande för att barnen ska erövra kunskap. Andra viktiga delar i bar-
nens lärande är att få samtala, reflektera och iaktta. För att möjliggöra detta för alla barn krävs 
att verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och planerar verksamheten utifrån bar-
nens förutsättningar vilket anges som strävansmål i Lpfö 98 (Skolverket) ”Förskolan ska sti-
mulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 
från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet” (s. 5).  
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4. Teoretisk utgångspunkt  

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten i studien. Den valda teorin för studi-
en är ett sociokulturellt perspektiv och studien ställs mot det perspektivet och dess teoretiska 
begrepp. Svensson (2015) framhåller varför det är bra att ställa studien mot en teori och me-
nar att teorin hjälper till att fokusera på vad och hur materialet ska analyseras och med vilka 
”glasögon” man ska se på studien. De teoretiska begreppen stöttar upp i kategoriseringen och 
sorteringen av materialet.  

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv  

Denna studie intar ett sociokulturellt perspektiv som har sitt ursprung i Lev S. Vygotskijs teo-
rier om utveckling, språk och lärande. Svensson (2009) beskriver att perspektivet bygger på 
mänsklig utveckling i nära förbindelse med social och kulturell kontext. Hon framhåller att 
Vygotskij ansåg att samhällets och omgivningens inflytande på barnet har stor betydelse ge-
nom de utmaningar barnet ställs inför samt genom de olika redskap barnet ges för att lösa ut-
maningarna. Barnet möts i omgivningen av ett socialt sammanhang där lärandet sker, vilket 
ofta är nära sammankopplat till det som Vygotskij anser vara det främsta kulturella redskapet, 
språket. Språket och den nära omvärlden runt barnet är enligt Vygotskij två av de viktigaste 
för barnets intellektuella utveckling och hon lyfter även hur betydelsefullt det är med en ut-
vecklande och lockande omgivning för barnets tankeförmåga (ibid.). 

4.1.2 Mediering  

Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet och begreppet står för att 
människor använder sig av redskap och verktyg för att förstå och vara verksam i den miljö de 
lever i. Inom mediering används både språkliga och materiella redskap. Vygotskij beskriver 
språket som ett slags teckensystem och nämner det som - ”a sign system” (Säljö, 2014, s. 
301). Han beskriver att vi människor genom talat och skrivet språk kommunicerar med vår 
omvärld och skapar gemensam förståelse för den tillsammans med våra medmänniskor. Det 
finns olika medierande system som fungerar allihop på samma sätt och minst lika bra som 
skrivet och talat språk. Vi är alla bärare av olika sätt att uttrycka oss och olika medierande sy-
stem som hjälper oss att kommunicera med andra (ibid.). I denna studie kan AKK ses som ett 
medierande system för att kommunicera med andra vilket förbättrar möjligheterna till en lik-
värdig förskola för alla barn. 

Språk i den sociokulturella traditionen ska därför förstås som ett dynamiskt och ständigt ut-
vecklingsbart teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer Det finns ingen konflikt 
eller motsättning mellan bild, talat och skrivet språk, formler och andra teckensystem; de är 
alla delar av vår förmåga att mediera världen och de är beroende av varandra. (Säljö, 2014, s. 
302) 

!11



4.1.3 Den proximala utvecklingszonen  

Utifrån Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling skapades begreppet den närmaste 
proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1995). Smidt (2010) lyfter Vygotskijs tankar om att 
leken har en speciell och betydelsefull inverkan på barns utveckling och lärande. När barnet 
leker och befinner sig i lekens värld kliver de över sin egen, för tillfället, aktuella utveck-
lingsnivå och skapar tillsammans med andra den proximala utvecklingszonen där de gemen-
samt producerar kunskap och lärande. När ett barn befinner sig i den proximala utvecklings-
zonen innebär det att barnet får vara aktivt med hjälp av någon som har lite mer kunskap än 
barnet själv och tillsammans skapar de då ytterligare kunskap och ett lärande kan ske. Den 
som kan lite mer är i förskolan ofta en pedagog men kan också vara en kompis från barngrup-
pen (ibid.). Den proximala utvecklingszonen är extra intressant för de verksamma pedagoger-
na i arbetet med TAKK genom att barnen får tillgång till och lär sig kommunicera och sam-
spela med andra genom ett alternativt och kompletterande kommunikationsredskap. Redska-
pet TAKK ger barnen möjlighet till att vara delaktiga och delaktighet främjar likvärdigheten i 
förskolan. Förutsättningen för att ett lärande ska ske i den proximala utvecklingszonen är att 
pedagogen vet barnets kompetensnivå och sedan lägger nivån precis över det barnet redan 
kan. Pedagogen agerar då förebild för barnet och ligger hela tiden steget före med sitt teck-
nande (Heister Trygg, 2012). 

4.1.4 Det yttre blir till det inre 

Vygotskij ville inte att vi skulle skilja på tanken och på språket utan han såg dem som sam-
mankopplade till varandra och enligt Säljö (2014) lyfter Vygotskij att vi genom kontakt och 
samspel med andra utvecklas till ”tänkande varelser” (s. 302). Det yttre blir till det inre hos 
människor som i samspel med andra tar till sig av omgivningens sätt att se på världen. Språket 
finns inte endast mellan människor utan också inuti dem. Vygotskij uttrycker att barns kultu-
rella utveckling till en början sker socialt, mellan barnet och människorna i dess omgivning 
för att sedan övergå till inre bearbetning hos barnet och utvecklingen fortsätter då på ett indi-
viduellt plan (Säljö, 2014). I denna studie bearbetas detta genom att omgivningen har en väl-
digt stor och betydande roll för barnets utveckling och lärande vilket ses som en extra avgö-
rande för barn i behov av AKK samt helt avgörande för om förskolan ses som likvärdig eller 
inte. 
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4.1.5 Artefakter  

Artefakter är olika verktyg och redskap som används för att hjälpa barnet i dess lärande och 
utveckling. Säljö (2014) lyfter artefakter som viktiga för det sociokulturella perspektivet. En 
artefakt kan vara ett verktyg eller ett redskap som hjälper barnet att kommunicera med andra. 
Exempel på artefakter i denna studie är tecken som används inom TAKK. Om barnen i för-
skolan får tillgång till artefakter att använda sig av vid kommunikation och samspel med and-
ra förbättrar det möjligheterna till en likvärdig förskola för alla barn genom att alla barn är 
delaktiga.  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5. Metod 

Utifrån syftet med studien valdes intervjuer som metod och i detta avsnitt beskrivs hur jag 
gjorde urvalet, hur datainsamlingen gick till samt hur jag analyserade materialet. Studien ge-
nomfördes med en kvalitativ metod där fokus var att undersöka ett samhälleligt fenomen och 
människorna som befinner sig i det. För att samla in materialet och analysera det behövdes en 
tydlig struktur och planering vilket redogörs nedan. 

5.1 Urval 

I denna studie gjordes, utifrån dess syfte att ta del av pedagogers erfarenheter om TAKK och 
likvärdighet, ett riktat urval mot förskolor som arbetar med TAKK. Intervjuerna innefattade 
fyra pedagoger, två barnskötare och två förskollärare som alla var verksamma på olika försko-
lor i tre olika kommuner i mellersta Sverige. Pedagogerna som medverkade i intervjuerna 
valdes ut genom ett tvåstegsurval beskrivet av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Jag 
valde ut förskolor som jag sedan tidigare visste arbetade med TAKK, detta gjordes för att för-
söka nå svaren på forskningsfrågorna. Nästa steg i urvalet handlade om att välja ut vilka indi-
vider inom förskolan som skulle intervjuas. Eriksson-Zetterquist och Ahrne lyfter fram att det 
är en fördel om man i detta steg har kontakt med någon inom organisationen som är ansvarig 
eller har mer information om de anställda. Jag kontaktade förskolecheferna på de utvalda för-
skolorna. Jag mailade dem och bad dem, utifrån syftet med studien, välja ut vilka personer jag 
skulle intervjua.  

5.2 Metod för datainsamling  

Intervjun lyfts av Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) som ett bra verktyg att använda sig 
av i studier som undersöker samhällsfenomen och de beskriver också intervjun som ett bra 
verktyg för att fånga informantens livsvärld och därmed deras erfarenheter. Eftersom syftet 
med studien är att ta del av pedagogers erfarenheter och kunskaper om TAKK för att främja 
likvärdigheten i förskolan används intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuns styrka är 
bland annat enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne att det går snabbt och att studenten på kort 
tid får höra flera människors reflektioner kring ett specifikt fenomen. Informanterna i studien 
kan också på ett enkelt sätt förmedla sina erfarenheter och kunskaper. 

5.3 Genomförande  

Jag mailade ut ett informationsbrev till förskolecheferna för att veta vilka förskolor som ville 
delta i studien (Bilaga 1). De intresserade mailade tillbaka och efter att förskolecheferna med-
delat vilka informanter som ville ställa upp på intervjun tog jag personligen kontakt med de 
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berörda informanterna via mail för att bestämma tid och plats för intervjun. Som grund till 
alla fyra intervjuerna följde jag en halvstrukturerad intervjuguide med intervjufrågor (Bilaga 
2). Den formen av intervjuguide används enligt Kvale och Brinkmann (2014) för att nå infor-
manternas livsvärld och genom den nå kunskap om det fenomen som studien avser att under-
söka. Kvale och Brinkmann beskriver intervjun som en aktiv process och som ett gemensamt 
skapande av kunskap. I denna studie skapades den gemensamma kunskapen genom att jag 
använde mig av den halvstrukturerade intervjun. Kvale och Brinkmann beskriver den som ett 
mellanting mellan ett vardagligt samtal och ett frågeformulär. Den halvstrukturerade intervjun 
ger möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna. 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) lyfter fram att informanten vid en intervju kan bli på-
verkad av en mängd olika saker som är viktiga att ha i åtanke som student eller forskare. En 
av dessa faktorer som kan påverka informanten är platsen för intervjun och eftersom denna 
studie hade en naturlig koppling till förskolans verksamhet hölls intervjun på den förskola 
som informanten var verksam på. Vid intervjuerna användes papper och penna för att anteck-
na informanternas svar på intervjufrågorna i ett anteckningsblock. Jag antecknade informan-
ternas svar ordagrant med förkortningar som fsk för förskolan och så vidare, detta för att det 
skulle gå fortare att skriva men det är inget som jag anser påverkade resultatet. Argumentet 
för att använda mig av anteckningar som teknik för att samla in informationen är för att försö-
ka nå en mer avslappnad intervju. Vid inspelning av intervjun kan känslan bli stel och en in-
spelning kan också hämma informanterna i deras svar genom att de vet om att varje ord de 
säger spelas in. Efter alla intervjuer var klara började materialet att sorteras, reduceras och 
analyseras utifrån Rennstams och Wästerfors (2015) tre grundläggande arbetssätt.  

5.4 Yrkesetiska principer 

De yrkesetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) beskriver har genom hela arbetet och 
hela tiden beaktats. De har genomsyrat arbetet och har hela tiden varit en del i planeringen 
och genomförandet. Informationskravet innebär att de som berörs av studien har rätt att få in-
formation om den och dess syfte. Detta har jag anammat genom att maila ut informationsbrev 
om undersökningen till förskolecheferna (Bilaga 1). Det första brevet kallar Löfdahl (2014) 
för följebrev och det gick ut till förskolecheferna innan jag åkte ut på mina intervjuer. Detta 
för att pedagogerna skulle få möjlighet att ta ställning till studien och bestämma sig för om de 
skulle ge sitt samtycke och delta i undersökningen eller inte, allt enligt samtyckeskravet. Det 
är också i enlighet med samtyckeskravet som informanterna har möjlighet att när som helst 
avbryta sitt deltagande. Vetenskapsrådet lyfter två ytterligare yrkesetiska principer, konfiden-
talitets- och nyttjandekravet. Genom konfidentialitetskravet har informanterna i undersök-
ningen benämnts med fingerade namn för att hållas anonyma och inte kunna identifieras. 
Nyttjandekravet gäller hanteringen av det insamlade materialet och all information jag samlat 
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in till min undersökning. Nyttjadekravet beaktades i studien genom att materialet endast an-
vändes i studiesyfte till denna studie och därefter makuleras allt material.  

5.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om studiens giltighet och om studien 
undersöker det den påstår sig att undersöka. Denna studie undersöker det den uttrycker att den 
ska undersöka i förhållande till syftet och forskningsfrågorna. Reliabiliteten i studien riktas 
mot dess tillförlitlighet och huruvida studien kan upprepas av andra forskare vid en annan tid-
punkt men ändå nå samma resultat. Kvale och Brinkmann poängterar att det till stor del hand-
lar om informanternas svar och ställer frågan om informanterna kommer svara samma eller 
om de kommer att ändra sina svar beroende på vem som ställt intervjufrågorna. I studien har 
reliabiliteten stärkts genom att jag själv inte valt ut och påverkat vilka informanter som ska 
delta i studien. Att jag innan intervjun var påläst och kunnig inom ämnet stärkte också studi-
ens reliabilitet genom att jag kunde ställa relevanta följdfrågor.  

5.6 Analys 

När intervjuerna var klara startade renskrivningen av intervjuerna. I renskrivningen anonymi-
serades informanternas svar på grund av de yrkesetiska principerna i Vetenskapsrådet (2002) 
och svaren bearbetas för att vara mer likt skriftspråk än talspråk. Detta för att intervjusvaren i 
rapporten ska vara lättare att läsa och förstå (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). När ma-
terialet började bearbetas startade också en process i att lära känna materialet och redan i förs-
ta steget började analyser, tolkningar och kategoriseringar träda fram. Detta är enligt Eriks-
son-Zetterquist och Ahrne en fördel i processen när man själv tar hand om sitt material och 
renskriver svaren från sina informanter. 

Materialet analyserades i enlighet med Rennstams och Wästerfors (2015) tre grundläggande 
delar, att sortera, reducera och argumentera. Att sortera och reducera var det första stegen och 
materialet var till en början oöverskådligt och innehöll mycket information. Genom att sortera 
och reducera materialet utifrån det sociokulturella perspektivet som helhet och utifrån de cen-
trala begreppen skapades en ordning och kategorisering av informanternas svar för att skapa 
en helhetsbild av det insamlade materialet. De begrepp som använts från den teoretiska ut-
gångspunkten var den proximala utvecklingszonen, språk, samspel, kommunikation, medie-
ring och artefakter. I reduceringsprocessen valde jag noga ut vilket material som skulle redo-
visas. Rennstam och Wästerfors framhåller att reduceringen är nödvändig för att det är omöj-
ligt att ta med all information som samlats in samtidigt måste materialet väljas ut med omsorg 
och noggrannhet. I den sista delen av analysen gjordes argumenteringen. Att argumentera för 
sitt material innebär att jag som student argumenterar för mitt material med koppling till den 
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teoretiska utgångspunkten och litteraturen. Rennstam och Wästerfors lyfter också vikten av att 
själv vilja bidra till litteraturen och komplettera den med sina egna tankar och reflektioner.  
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5. Resultat  

Här nedan presenteras resultatet i studien genom tre kategorier som visat sig tydligt under be-
arbetning och genomläsning av det insamlade materialet utifrån syftet och forskningsfrågorna. 
Den första forskningsfrågan är kopplad till den första rubriken, en likvärdig förskola. Den 
andra frågan är kopplad till den andra rubriken, att arbeta med TAKK i verksamheten. Slutli-
gen redovisas den tredje forskningsfrågan kopplad till den sista rubriken, TAKK som verktyg 
för att främja likvärdighet. Resultatet redovisas ur bearbetningen och tolkningen av det in-
samlade materialet. Pedagogerna är numrerade från ett till fyra utan inbördes rangordning.  

5.1 En likvärdig förskola  

Uppdraget om en likvärdig förskola anser samtliga pedagoger vara viktigt samtidigt som de 
upplever att det är ett svårt uppdrag att leva upp till i praktiken. De beskriver bristen på tid, 
pengar och resurser som de främsta anledningarna till att uppdraget är svårt att genomföra. 
Pedagog 2 lyfter också bristen på utbildad personal som en bidragande faktor till att uppdraget 
blir svårare att verkställa i praktiken. Detta hävdar hen bero på att vikarier oftast inte har pe-
dagogisk utbildning vilket hen anser vara viktigt för att förstå hur viktigt uppdraget med en 
likvärdig förskola är. 

Väldigt viktigt men också väldigt svårt att leva upp till. Tidsbrist är en faktor som ställer till 
det för oss, mycket tid går till bland annat dokumentation. Vi hade behövt varit fler på avdel-
ningen. Brist på utbildad personal är också något som påverkar oss i arbetet med likvärdighe-
ten, de vikarier vi har är duktiga men uppdraget finns inte med på samma sätt som hos perso-
nalen med pedagogisk utbildning. (Pedagog 2) 

Alla pedagogerna i studien hade till en början svårt att definiera begreppet likvärdighet och 
vad det innebär utifrån deras perspektiv. Lika behandling, delaktighet och barnens rätt att få 
det stöd som de behöver var några av begreppen som slutligen lyftes fram av de olika peda-
gogerna som definition av likvärdighet. Det fanns bland pedagogernas svar en del likheter i 
definitionen och det var framförallt att de beskrev likvärdighet i förskolan som viktigt och ef-
tersträvansvärt.  

För oss på avdelningen innebär likvärdighet att alla barn ska bli lika behandlade och ingen 
särbehandling samtidigt som alla har rätt att få det stöd som de behöver och då kanske det 
krävs lite mer tid eller mer resurs för något barn men det är inte det vi ser som särbehandling. 
Har du sett den där bilden när barnen ska nå upp till äpplena i trädet med de är olika långa så 
de får olika stora lådor att stå på, den är klockren och den beskriver verkligen hur vi vill att 
förskolan också ska kunna agera för att vara likvärdig. (Pedagog 1) 

I arbetet mot en likvärdig förskola beskriver pedagog 4 att de på hens avdelning inför varje 
hösttermin planerar upp verksamheten utifrån den barngrupp som kommer befinna sig på av-
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delningen under terminen. Personalgruppen ges tillsammans med förskolechefen tid för att gå 
igenom barngruppens behov och förutsättningar utifrån ålder och barnantal. De ser också över 
den information de har om barnens individuella behov och om det finns barn som av någon 
anledning är i behov av särskilt stöd. De översiktsplanerar verksamheten för höstterminen och 
ser över lärmiljöerna, resursfördelningen och arbetslagets sammansättning. Allt detta görs för 
att se till de individuella behoven i barngruppen och för att alla involverade i verksamheten 
ska få lära och utvecklas. För att fortsätta arbetet med likvärdighet arbetar de i arbetslaget vi-
dare under hela terminen med kontinuerliga reflektionsstunder i arbetslaget och även tillsam-
mans med förskolechefen. De följer upp och utvärderar sitt arbete med likvärdighetsuppdraget 
och hur det allmänt fungerar i barngruppen, de ser över om de behöver göra några förändring-
ar och i så fall vilka. Detta gör sedan personalen på avdelningen om igen inför vårterminen 
och den barngrupp som då befinner sig på avdelningen. 

Reflektionsstunderna hjälper oss att ständigt bli påminda om uppdraget om den likvärdiga 
förskolan och att vi ska möta barnens behov. Det hjälper oss att inte glömma bort det på vägen 
i vår vardagliga verksamhet som hela tiden fylls med utflykter, lässtunder och pyssel. (Peda-
gog 4) 

En av pedagogerna i studien hade önskat mer tid till att arbeta med likvärdighet. Hen anser att 
det är ett viktigt uppdrag som får för lite plats i verksamheten och av den gemensamma plane-
ringstiden. Hen önskar att personalen på de olika avdelningarna hade fått ta del av varandras 
erfarenheter och kompetenser. ”Önskar att vi hade mer tid till reflektion i huset. Vi lär oss 
mycket av varandras erfarenheter samt att vi också lär oss mycket genom att stöta och blöta 
händelser och situationer med varandra över avdelningarna” (Pedagog 3). 

5.2 Att arbeta med TAKK i verksamheten  

Tre av pedagogerna (Pedagog 1, 2 och 4) beskriver att arbetet med TAKK startats upp genom 
att de haft barn i barngruppen som varit i behov av det. De framhåller att arbetet har startats 
upp på initiativ från chef, specialpedagog och från personal vid barnhabiliteringen. Pedagog 2 
vittnar dessutom om att hen upplevt ett stort tryck och engagemang från barnets vårdnadsha-
vare som varit väldigt förtegen om att förskolan arbetar med TAKK. Hur pedagogerna beskri-
ver arbetet med TAKK konkret i verksamheten har många likheter. Gemensamt för alla peda-
gogerna är att samtliga har hög ambitionsnivå och gör många försök med att använda TAKK 
under hela dagen även om de upplever det som svårt på grund av att det ofta råder tidsbrist 
och att de anser att barngrupperna är för stora. De beskriver att de istället främst använder 
tecken som artefakter vid måltider, samlingar samt av- och påklädning för att förmedla önsk-
ningar och behov. Barnen lär sig av det som sker i omgivningen och om pedagogen tecknar 
lär sig barnen också att göra det vilket visar att den proximala utvecklingszonen omfattas av 
pedagogerna. Barnen lär sig att se hur TAKK kan användas som ett medierande språk och hur 
det med sina artefakter vara ett komplement till det verbala språket.  
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Vi försöker arbeta med det genom hela dagen när vi samtalar med barnet men det är svårt. 
Oftast blir det vid maten, när vi ska gå ut, när vi sjunger och när vi har TAKK-samling. Barnet 
har däremot speciella arbetsstunder med en ensam pedagog i enskilt rum och då är blir det 
tecken hela tiden i allt som sägs, både från pedagogens och barnets sida. (Pedagog 2) 

Vi försöker använda TAKK i verksamheten så mycket det bara går mot alla barn och i alla 
möjliga situationer. Det används extra mycket vid måltiderna när alla är lugna och sitter ner. 
Det är även väldigt effektivt att använda tecken ute på gården när det är mycket ljud, långa 
avstånd och mycket folk. Barnen har bland annat kommit underfund med att de med tecken 
kan visa oss pedagoger att de behöver gå på toa. Då slipper dom skrika över hela gården och 
vi förstår direkt vad dom menar. (Pedagog 1) 

Den fjärde pedagogen startade upp arbetet med TAKK tack vare eget intresse och beskriver 
att arbetet med TAKK i verksamheten handlar om att få in så mycket tecken som möjligt i 
barnens vardagliga situationer i förskolan, allt för att underlätta kommunikationen och bar-
nens behov av att få uttrycka sig.  

Jag väver in TAKK i dagens samlingspunkter, måltider, samlingar och påklädningen. Det är 
perfekt när barnen kan teckna vilken frukt de vill ha, vilken sång de vill sjunga eller om de 
önskar att ha fleecetröja eller inte på sig när vi går ut. (Pedagog 3) 

Även om majoriteten av pedagogerna lyfter att de använder TAKK mer mot ett specifikt barn 
poängteras också barngruppens viktiga roll och pedagogerna använder sig av TAKK till alla 
barn oavsett om de är i speciellt behov av det eller inte. Barnet utvecklas och lär i den sociala 
kontexten på förskolan och för att det ska kunna ske behöver barnet få möjlighet att vara del-
aktigt i verksamheten. På förskolans sociala arena utvecklas barnets tankeförmåga i samspelet 
och det yttre faktorerna som finns runt barnet i omgivningen bearbetas till barnets inre. Peda-
gogerna har även ambitionen att alla barn ska lära sig använda TAKK i förskolan och anled-
ningen till det beskrivs vara för att barnen ska kunna kommunicera med varandra och även för 
att de ska få möjligheten att uttrycka sig på flera olika sätt. En av pedagogerna poängterar 
också att barnen är väldigt duktiga på att lära i samspel med varandra vilket går hand i hand 
med det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling samt att det är betydelse-
fullt för dynamiken i barngruppen. 

Barnen lär ju sig också av varandra vilket är väldigt bra och nyttigt när det gäller TAKK, bar-
net lär de andra hur man tecknar orden i den fria leken och barnen kan också fråga barnet hur 
man tecknar till exempel sol nu när vi varit ute i det fina vädret. Det ser vi som väldigt positivt 
och barnet blir då också involverat i barngruppen på ett helt annat sätt. Hen ses ju då liksom 
som unikt på ett positivt sätt. (Pedagog 1) 

Att använda TAKK till hela barngruppen bidrar också till att det inte blir en konstig grej när vi 
använder det mot ett speciellt barn, de ”andra” barnen (pedagogen gör citationstecken med 
fingrarna) tycker inte att det är konstigt om de själva också fått lära sig teckna och om de själ-
va också är involverade i det varje dag. (Pedagog 3) 
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Pedagog 2 har många års erfarenhet av att arbeta i förskolan och har därmed också flera ut-
bildningar i TAKK. Dels genom habiliteringen tillsammans med vårdnadshavarna till ett spe-
cifikt barn, dels tillsammans med personal de andra avdelningarna på förskolan för att allmänt 
lära sig hur de kan använda TAKK i verksamheten. Pedagog 4 har också utbildning i TAKK, 
men även i teckenspråk som hen hade gått genom sitt arbete i förskolan. De utbildningarna 
pedagog 4 deltagit i var inte riktade mot något specifikt barn, det var allmänna utbildningar 
riktade mot en personal per avdelning. Ingen av de två återstående pedagogerna har någon 
utbildning i TAKK, de har lärt sig på egen hand. Verktygen de använt sig av för att lära sig är 
internet, böcker, appar och med stöd av sina arbetskollegor. 

Pedagogerna i studien har olika erfarenheter av stödet från förskolechefen. Två av dem anser 
att de har bra stöd från sina chefer och de poängterar båda att förskolechefen har det övergri-
pande ansvaret för personalen och för barnen. De menar att det är chefens ansvar att se till  att 
pedagogerna som arbetar i verksamheten har de verktyg som de behöver för att kunna arbeta 
utifrån styrdokumenten och för att göra förskolan så bra som möjligt för barnen som vistas 
där utifrån deras behov och förutsättningar.  

Det är ju förskolechefens ansvar att se till att personalen arbetar mot strävansmålen i läropla-
nen. I och med det så är hen också tvungen att ge oss det stödet som vi personal på golvet är i 
behov av, vilket kan vara till exempel utbildning i TAKK eller nått specifikt material. (Peda-
gog 2) 

Arbetet med TAKK i verksamheten där pedagog 3 arbetar har startats upp på initiativ från 
specialpedagogen efter att pedagogerna på avdelningen bett hen om hjälp och stöttning med 
ett specifikt barn som de ansåg vara i behov av särkilt stöd. Pedagog 3 anser dock att trots 
hjälp och stöd från specialpedagogen krävs mer av förskolechefen för att få igång arbetet or-
dentligt och för att de ska fungera. Hen upplever att chefen borde ha mer insyn i den vardagli-
ga verksamheten för att få en bättre och tydligare bild av barnets och pedagogernas behov.  

Jag tycker inte att vår chef tar till sig av det vi säger angående barn i behov av särskilt stöd. 
Hen skulle absolut behöva blir mer involverad i den vardagliga verksamheten för att träffa de 
här barnet och på så sätt kanske få mer förståelse för att vi pedagoger behöver mer stöd och 
kompetenser för att kunna bemöta barnet på rätt sätt. (Pedagog 3) 

Trots alla fördelar som pedagogerna lyfter fram i intervjuerna anser två av pedagogerna att det 
ändå finns nackdelar med att använda sig av TAKK i en förskoleverksamhet. Pedagog 1 anser 
att arbetet med TAKK är väldigt krävande och att det tar mycket tid.  

Det är ett väldigt stort och krävande arbete för pedagoger, barnen och vårdnadshavare. Vi alla 
behöver lägga ner väldigt mycket tid. Det har fungerat ganska bra för oss ändå eftersom vi har 
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haft bra stöd från chefen, men man vill ju ha både mer kompetens och mer tid, men så är det 
väl alltid? (Pedagog 1) 

Pedagog 3 framhåller samarbetet med en del av vårdnadshavarna som en svårighet och en 
eventuell nackdel i arbetet med TAKK. Hen beskriver att vårdnadshavarna inte vill tro på pe-
dagogernas och specialpedagogens omdöme att barnet är i behov av särskilt stöd. ”Vi har haft 
det lite bekymmersamt med föräldrasamarbetet hos föräldrarna till ett av barnen på avdel-
ningen, de vill inte se att barnet är i behov av TAKK och det gör arbetet ganska 
tungjobbat” (Pedagog 3). De andra två informanterna hade inga direkta nackdelar att dela med 
sig av. De tyckte endast att arbetet med TAKK hade fördelar. 

5.3 TAKK som verktyg för att främja likvärdighet 

Samtliga pedagoger lyfter att de har bra och goda erfarenheter av att TAKK kan bidra till lik-
värdigheten i förskolan. De menar att TAKK ökar kommunikationen och samspelet samt att 
det förstärker talet både mellan barn-vuxna och mellan barn-barn vilket i sin tur gynnar lik-
värdigheten och barnens möjligheter till att vara delaktiga i verksamheten.”Det viktigaste och 
absolut bästa som jag ser med TAKK är att barnen kan kommunicera och leka med 
varandra” (Pedagog 4). ”TAKK gör förskolan mer jämlik, alla får vara med på ett annat sätt 
när de kan göra sig förstådda. Men det kanske är samma sak som likvärdig? haha..” (Pedagog 
1). Genom att barnen själva börjar använda sig av TAKK i vardagen kan pedagogerna se att 
arbetet ger resultat. Nedan beskriver två av pedagogerna hur de ser att barnen anammar 
TAKK och hur TAKK som medierande språk ger möjligheter till en likvärdig förskola och 
alla barns rätt att kommunicera, samspela och utvecklas.  

Barnen är intresserade och använder själva tecken. Vi ser också att det ökar barnets framfart 
inom talutvecklingen och lust till att samspela med andra, både barn och vuxna. Barnet blir 
glatt när hen märker att vi förstår, det är väldigt skönt för hen att slippa bli frustrerad. (Peda-
gog 3) 

En av pedagogerna beskriver att hen tydligt kan se hur ett barn i speciellt behov har utvecklats 
i sin språk- och talutveckling sedan de startade upp arbetet med TAKK. Pedagogen beskriver 
att barnet har utvecklat sin intellektuella förmåga genom att samspela med omgivningen och 
genom att de yttre omständigheterna runt barnet påverkat hen. Barnet har lärt sig att använda 
TAKK som medierande språk och på sätt skapat förståelse tillsammans med människor i om-
givningen.  

Vi märker att både kommunikationen och ordproduktionen hos barnet har ökat sedan vi börja-
de arbetet med TAKK. Vi kan också se att barnet tecknar tillbaka, det är ju ett bevis på att hen 
tar in och förstår de tecken vi gör. (Pedagog 4) 
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Barnen lär sig i den sociala kontexten de befinner sig i när de vistas på förskolan och två av 
pedagogerna lyfter sina erfarenheter av att barnen lär sig av sin omgivning och hur de yttre 
faktorerna påverkar deras utveckling. De vittnar båda två också om hur barn med annat mo-
dersmål lärt sig TAKK och de artefakter som används för att förmedla och uttrycka sina öns-
kemål. 

Barnen kan förmedla och förstå på ett helt annat sätt än om vi endast pratar med dem och i 
något fall har vi även fått med oss föräldrarna på TAKK-tåget vilket verkligen varit en vin-
nande koncept. Barnen är tvåspråkiga och hör två olika talade språk, ett språk hemma och ett i 
förskolan men om de får verktygen att koppla orden till samma tecken, till exempel hungrig, 
trött och kissnödig, som är väldigt viktiga fraser både i förskolan och i hemmet, ger det barnen 
ökade möjligheter att förmedla sig. (Pedagog 1)   

TAKK har många fördelar och även om vi i den här barngruppen mest använder TAKK till ett 
specifikt barn så ser vi hur mycket barnen med ett annat modersmål plockar med sig av det. 
Dom ser liksom möjligheten i att det också finns andra sätt att göra sig förstådda, väldigt häf-
tigt att se. (Pedagog 2) 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar studien att uppdraget om en likvärdig förskola utifrån pedagogernas 
perspektiv anses vara viktigt och eftersträvansvärt men samtidigt svårt att leva upp till och 
svårt att direkt definiera vad det innebär för dem i verksamheten. Slutligen lyfter de några be-
grepp som lika behandling, delaktighet och barnens rätt att få det stöd som de behöver. Peda-
gogerna lyfter brist på tid och resurser som de främsta anledningarna till att de upplever det 
svårt att genomföra samt att en av pedagogerna lyfter bristen på utbildad personal som en fak-
tor till att uppdraget görs svårare att genomföra. Hen beskriver utifrån sina erfarenhet att en 
person som inte har pedagogisk utbildning inte har med sig uppdraget på samma sätt som de 
med utbildning har och de utan utbildning har heller varken kunskap eller erfarenhet om hur 
man kan arbeta med det i verksamheten. En av pedagogerna i studien beskriver att hen önskar 
ett större utrymme för arbetet med likvärdighet i förskolan både i verksamheten och i den ge-
mensamma planeringstiden.  

Majoriteten av pedagogerna beskriver arbetet med TAKK i verksamheten som centrerat till 
vardagliga fasta situationer som måltider, samling samt av- och påklädning. De önskar att de 
hade tiden att arbeta mer med det under hela dagen och i alla situationer de möter men de an-
ser att tidsbrist och för stora barngrupper inte gör det möjligt. Tre av fyra pedagoger i studien 
har startat upp arbetet med TAKK utifrån att de haft barn som varit i behov av det medan den 
fjärde pedagogen startat upp arbetet tack vare eget intresse för barns kommunikation. Oavsett 
av vilken anledning de startat upp arbetet med TAKK poängterar de ändå att de använder 
TAKK till hela barngruppen. Detta för att pedagogerna har en ambition att barnen ska kunna 
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kommunicera med varandra och då behöver alla barn i gruppen lära sig använda TAKK samt 
för att barnen utvecklas i förskolans sociala kontext och de lär sig genom att samspela med 
människorna i sin omgivning.  

Samtliga pedagoger framhåller att de anser att TAKK bidrar till och främjar likvärdigheten i 
förskolan. Barnen kan kommunicera och samspela med varandra på ett annat sätt i jämförelse 
med tidigare när de inte använde sig av TAKK i verksamheten. Barnen kan göra sig förstådda 
och de kan förmedla sina önskemål, känslor och behov på ett utökat sätt som de inte gjort ti-
digare. Barnen använder TAKK som medierande språk och skapar förståelse tillsammans med 
de som befinner sig i deras omgivning. Barngruppen lyfts i studien som betydelsefull för bar-
nens lärande och utveckling men också viktig för att möjliggöra deltagande. Slutligen fram-
håller två av pedagogerna att de ser hur TAKK är extra bra och givande för barn med annat 
modersmål än det som talas i förskolan genom att de kan använda sig av tecken som artefak-
ter för att förmedla och uttrycka sig. Barnen med annat modersmål kan även använda samma 
tecken kopplat till två olika språk vilket underlättar deras egen språkutveckling.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Att intervjua har både för- och nackdelar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter det 
svåra med intervjuer och det faktum att intervjuaren måste lita på att informanten talar san-
ning utan att veta om personen verkligen arbetar på det sätt som hen beskriver. För att göra 
studien mer tillförlitlig kunde studien kompletterats med observationer som en ytterligare me-
tod som kan stärka det som sagt i intervjun. Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhåller att ge-
nom kombinationen av observation och intervju kan studenten visa upp olika delar av materi-
alet och därmed nå en bredare kunskap om det fenomen som undersöks i studien. 

Utifrån studien ser jag några förbättringsområden med genomförandet och det är bland annat 
att det hade varit enklare om jag valt att spela in intervjun istället för att anteckna informatio-
nernas svar. Genom att jag antecknade svaren blev det ett tidsuppehåll i intervjun vilket hade 
kunnat undvikas med inspelning och samtalet hade inte behövt få en ofrivillig paus. Jag fick 
känslan av att informanterna kortade ner sina svar för att jag skulle hinna anteckna vad de 
svarat, vilket jag upplevde hämmade informanterna i deras svar. Ett annat förbättringsområde 
i studien är intervjufrågorna. Det var flera frågor som gick in i varandra och det blev samma 
svar. En förbättring som skulle kunna gjorts för att undvika samma svar på flera frågor är tyd-
ligare formulerade intervjufrågor. 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 En likvärdig förskola  

Att pedagogerna i studien anser att likvärdighetsbegreppet är svårt att definiera och att upp-
draget svårt att uppfylla kan ha ett samband. I förskolans styrdokument kan flera perspektiv 
av en likvärdig förskola utläsas och det kan vara en bidragande faktor till att pedagogerna har 
svårt att definiera begreppet eftersom det inte står klart och tydligt. Genom att pedagogerna 
inte direkt kan definiera begreppet innebär det att de heller inte har någon klar bild för sig vad 
en likvärdig förskola innebär för dem, vilket i sin tur gör uppdraget svårt att förhålla sig till. 
Persson (2015) anser att kunskapen om en likvärdig förskola i Sverige saknas vilket kan vara 
en betydande faktor i att begreppet likvärdighet i förskolan är svårt för pedagogerna att defi-
niera. Samtidigt som begreppet är svårt att definiera och applicera på verksamheten måste ar-
betslaget också vara eniga i hur de ska ta sig an uppdraget utifrån de förutsättningar de har i 
sin verksamhet. I Skolverket (2016) framhålls det att arbetslaget ska samarbeta. De ska vara 
eniga i sitt arbete för att kunna erbjuda barnen i förskolan en verksamhet som ger möjlighet 
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till utveckling och lärande. Det lyfts också att arbetslaget ska lägga extra vikt vid att stötta och 
hjälpa de barn som behöver extra stöd i sin utveckling.  

Brist på både tid och resurser är faktorer som pedagogerna i studien anser påverka deras arbe-
te med likvärdighet i förskolan och därmed också barnens rätt att få möjlighet till delaktighet i 
verksamheten. Eriksson (2014) framhåller att det finns många hinder att ta sig över gällande 
barns delaktighet och däribland räknas bland annat resursbrist men också barngruppens stor-
lek. Faktorerna och förutsättningarna som påverkar verksamhetens möjligheter att leva upp 
till den likvärdighet som styrdokumenten uttrycker är inte lätta att sig an och inte lätta att för-
hålla sig till vilket visar sig i den här studien.  

En av pedagogerna i studien lyfte fram att bristen på utbildad personal gör uppdraget med den 
likvärdiga förskolan svårare att genomföra. Persson (2015) skriver att en tidigare lokal under-
sökning i Malmö visat att fördelningen på den utbildade personalen hade inverkan på om för-
skolan var likvärdig eller inte samt att det även hade en inverkan på förskolans kvalitet. Lik-
värdigheten i förskolan hänger samman med förskolans kvalitet och Bygdeson-Larsson 
(2010) framhåller att det mest avgörande för förskolans kvalitet är samspelet mellan pedago-
ger och barn. Hon lyfter också att pedagogernas förhållningssätt och kunskaper för att främja 
samspelet och kommunikationen mellan barnen i barngruppen också är viktigt och betydelse-
fullt för kvaliteten. Om barnen i barngruppen ges möjlighet till att samspela med varandra 
ökar delaktigheten och genom att barnen är delaktiga ökar likvärdigheten. Trots att studien 
som Persson beskriver är utförd i Malmö finns indikationer i denna studie på att det kan ap-
pliceras på andra förskolor också. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har gjort 
en studie som visar att kompetensutbildning hos personalen höjer kvaliteten på verksamheten. 
De lyfter däremot att det är under förutsättning att verksamheten är flexibel och förändras i 
samspelet mellan de involverade individerna.  

6.2.2 TAKK i verksamheten 

Majoriteten av pedagogerna svarade i intervjun att de mesta dels använde sig av TAKK riktat 
mot ett specifikt barn men att de också involverade hela barngruppen i sitt arbete. Barnen lär 
av varandra genom samspel och pedagoger bemöter barnen där de befinner sig kunskapsmäs-
sigt och lägger sig sedan precis över, vilket inom det sociokulturella perspektivet förklaras 
som den proximala utvecklingszonen. Barnen ser, hör och lär sig av sin omgivning och peda-
gogerna riktade även medvetet en viss del av TAKK-användningen mot vardagliga situationer  
i verksamheten där barngruppen var samlad. Heister Trygg (2012) framhåller de olika AKK-
formerna som multimodalitet vilket innebär att vi människor kan använda oss av olika vägar 
för att kommunicera. För att inspirera barnen att använda sig av olika uttryckssätt använder 
pedagogerna sig i denna studie av AKK-formen TAKK och de tecken som används i TAKK 
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ses som artefakter och som alternativt kommunikationsredskap för att uttrycka sig. En peda-
gog lyfter det viktiga med att uppmuntra alla barn till att uttrycka sig på varierande sätt och 
menar att en av fördelarna med det är att barnen får möjligheten till att uttrycka tankar, åsikter 
samt önskningar och utan att begränsas av sin kunskap i det verbala språket (ibid.). I det soci-
okulturella perspektivet läggs stor vikt vid att barnen lär i den proximala utvecklingszonen 
och i samspel med varandra och sin omgivning (Smidt, 2010). Även Heister Trygg anser att 
samspel med de som har lite mer kunskap är en av de mest grundläggande förutsättningarna 
för barnens lärande och utveckling. 

I denna studie betonar pedagogerna hur viktig de anser barngruppen vara för barnens lärande, 
för att möjliggöra delaktighet och för att främja likvärdigheten i förskolan. Det poängteras 
också i det sociokulturella perspektivet där kommunikation och samspel ses grundläggande 
och avgörande för barnens utveckling genom att vi skapar erfarenheter och lär tillsammans 
med andra. Bruce (2014) belyser också hur viktiga barnen är för varandras lärande och speci-
ellt gällande deras kommunikations- och språkutveckling. Hon förklarar det som att barnen 
stöttar varandra på olika sätt och med olika syften och beskriver att när barn i samma ålder får 
möjlighet att samspela med varandra kring de gemensamma intressen som finns utvecklas de-
ras kommunikativa förmåga och barnen utmanas både i sin skicklighet att uttrycka sig men 
också i sin förmåga att knyta an till kamraterna i gruppen. Lindö (2009) framhåller att barnen 
erövrar språket genom att befinna sig i en språklig miljö och hela tiden omges av språk. Hon 
uttrycker att barnen behöver ”bada i språk” (s. 253) i alla möjliga konstellationer av männi-
skor i sin omgivning. Språk identifieras inte endast som verbalt talspråk utan också som olika 
former av alternativa och kompletterande kommunikationsredskap som till exempel TAKK i 
denna studie.  

Pedagogerna i den här studien lyfter fram att de har ambitionen att arbeta med TAKK under 
hela dagen och i alla situationer de möter i förskolans vardag men poängterar att brist på tid 
och barngruppens storlek gör det svårt. Istället centreras TAKK-användandet till samlings-
punkterna under dagen och det är till exempel vid måltider, samlingar samt av- och påkläd-
ning. Heister Trygg (2004) belyser svårigheterna med att få igång ett fungerande arbete med 
TAKK i en vanlig förskoleverksamhet. Hon menar att det trots höga ambitioner hos pedago-
gerna kan vara svårt genom att pedagogerna inte får det stöd som de behöver. Stödet från för-
skolechefen visar sig i studien vara sammankopplat med om personalen fått utbildning inom 
TAKK eller inte. De två pedagogerna som har gått flera utbildningar i TAKK ansåg att de 
hade bra stöd från sina chefer medan de två som inte har utbildning i TAKK ansåg att stödet 
från chefen kunde varit bättre. Att förskolechefen ger personalen stöd i arbetet med TAKK har 
i denna studie samband med om personalen har gått utbildning inom TAKK. Heister Trygg 
(2004) framhåller att det är kommunens ansvar att utbilda personalen och chefens ansvar att 
se över användandet av den kompetens som finns i personalgruppen. Hon framhåller att det 
krävs utbildning för pedagoger som har i uppgift att arbeta med TAKK, detta för att arbetet 
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ska fungera bra och vara givande. Barnen i förskolan lär sig av det som finns i deras omgiv-
ning och genom samspel med andra. Det är därför av största vikt enligt Heister Trygg att alla 
som på något sätt kommer i kontakt med användningen av TAKK ska få den utbildning de 
behöver. Ju fler som tecknar i barnens omgivning desto bättre är det menar hon.  

6.2.3 Att möjliggöra likvärdighet genom TAKK  

Pedagogerna i studien beskriver utifrån sitt perspektiv att TAKK bidrar till likvärdighet och 
att det är ett verktyg som hjälper och stöttar barnen i kommunikationen med andra. Pedago-
gerna menar att TAKK ger dem ett konkret redskap att förmedla vidare till barnen för att de 
ska få möjligheten att kommunicera och samspela. Pedagogen har enligt Heister Trygg (2012) 
en betydande och viktigt roll gällande barns kommunikation och samspel med andra. Hon lyf-
ter framförallt att barn i behov av särskilt stöd är beroende av en samtalspartner som är stark 
och drivande i sin kommunikation vilket i förskolan oftast är en pedagog. Vidare framhåller 
även Heister Trygg att det är pedagogerna som har ansvar för att bygga upp kommunikativa 
miljöer runt barnen samt att de också ska arbeta för att främja barnens samspel med varandra.  

För att barnen ska kunna samspela med sin omgivning och de personer som befinner sig där 
krävs det att de ges möjlighet till delaktighet i verksamheten. Pedagogerna i studien visar upp 
en barnsyn där barnen ses som kompetenta och där de tillåts vara delaktiga i verksamheten. 
Lindö (2009) framhåller att barnsynen på det kompetenta barnet innebär att pedagogerna i 
verksamheten ger plats åt barnens tankar och åsikter samt att de utgår från deras kunskaper 
och erfarenheter när verksamheten planeras och struktureras. Eriksson (2014) beskriver att 
pedagogernas förhållningssätt och barnsyn även kan öka barnens delaktighet i verksamheten, 
detta genom att pedagogerna tror på barnens kompetenser och att de inte hämmar barnen i sitt 
utforskande. Lindö (2009) beskriver också att genom en barnsyn på barnet som kompetent 
skapar pedagogerna en verksamhet som möter alla barnens individuella kompetenser i barn-
gruppen och barnen kan dra nytta av det genom att de lär av varandra. Vidare lyfter Lindö 
vikten av att pedagogerna även behöver inta ett barnperspektiv där de ser och förstår verk-
samheten utifrån barnens perspektiv. Hon betonar även hur viktigt det är att pedagogerna är 
engagerade i barnen och utmanar dem utifrån deras nivå. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
kan detta ses som ett möte i den proximala utvecklingszonen och barnen lär sig av någon som 
har mer kunskap än dem själva.  

Heister Trygg (2004) lyfter barnens möjligheter till att samspela med andra som den viktigas-
te och mest värdefulla aspekten med att använda TAKK i förskolan vilket även en av pedago-
gerna i studien poängterade. Det visar sig i studien att när hela barngruppen använder sig av 
TAKK finns en större möjlighet att barnen görs delaktiga. Detta genom att barnen med hjälp 
av ett medierande språk och artefakter kan förmedla sina behov och önskningar. Utifrån det 
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sociokulturella perspektivet ses det som att det yttre blir till det inre och barnen tillägnar sig 
sin omgivning. Melin (2013) beskriver omsorgspraktiken och hur delaktighet och relationer i 
förskolan skapar en känsla av samvaro. Barnen lär sig att lyssna på andra och ta in hur andra 
mår samt att de också lär sig att själva ta plats i gruppen för att uttrycka sina åsikter och käns-
lor. Eriksson (2014) lyfter barnens känsla av tillhörighet i barngruppen som en möjlig defini-
tion av delaktighet i förskolan. Hon beskriver utifrån den definitionen att barnen behöver kän-
na gemenskap och trygghet i barngruppen. Barnen visar enligt Eriksson samhörighet och del-
aktighet i barngruppen genom att de leker och har roligt tillsammans med de andra barnen. 
Denna studie visar att barnen får möjlighet att vara delaktiga i barngruppen  när de erövrat ett 
alternativt och kompletterande redskap för att kommunicera och samspela med de andra bar-
nen. Vilket då i sin tur visar att TAKK som medierande språk bidrar till att främja den likvär-
diga förskolan.  

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget  

Trots att vi i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) kan läsa att barnen har rätt att få sina behov tillgodo-
sedda, att de har rätt att vara delaktiga och att vi ska se barnen som individuella personer med 
olika förutsättningar poängterar alla informanterna att de inte kan fullfölja uppdraget med en 
likvärdig förskola. De anser att bristen på tid och resurser hämmar deras arbete. Det är så för-
skolans verklighet ser ut och det kommer alltid föras en diskussion om tid, pengar och resur-
ser. En av informanterna sa också i intervjun att de aldrig lär bli nöjda vilket vittnar om att det 
alltid kommer vara aktuellt för diskussion med både tids- och resursfördelningen. Det är svår 
fråga för alla som på något vis är inblandad i förskolans verksamhet och det är ingenting de 
verksamma pedagogerna kan styra över. Det är därför av största vikt att de pedagoger som är 
verksamma i förskolan utnyttjar tiden, pengar och resurserna de har tillgodo och använder de 
på ett så gynnsamt sätt som möjligt för att erbjuda alla barn lika möjligheter till lärande och 
utveckling som bland annat sker i kommunikationen och samspelet med andra. Detta är vik-
tigt för att göra förskolan till en så lärorik, utvecklande och rolig verksamhet som det går för 
alla barn, oavsett om de är i behov av särkilt stöd eller inte. Det finns många varierande sätt 
att arbeta på och genom kreativitet och envishet kan pedagogerna på avdelningen hitta ett ar-
betssätt som passar arbetslaget och verksamheten utifrån de förutsättningar som finns. Verk-
samheten kan genom ett gemensamt arbetssätt också ge möjlighet till en likvärdig förskola där 
barn i behov av särkilt stöd får det stöd som de behöver och verksamheten kan skapa en ge-
mensam mötesplats för alla barnens individuella behov och förutsättningar och på så sätt möj-
liggöra för en likvärdig förskola.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning  

I denna studie framgår endast de vuxnas erfarenheter av att använda TAKK i förskolan och  
deras erfarenheter av arbetet med en likvärdig förskola. Som förslag till vidare forskning hade 
det varit intressant att ta del av barnens erfarenheter av att använda TAKK i förskolan för att 
möjliggöra för likvärdighet i förskolans verksamhet. Vad anser barnen om att använda sig av 
TAKK som alternativt och kompletterande kommunikationsverktyg? Känner sig barnen del-
aktiga i verksamheten? Känner sig barnen mer delaktiga när de får ett kompletterande kom-
munikationsredskap? Upplever barnen att förskolan är likvärdig?  

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att jämföra barns delaktighet i en förskola som 
arbetar med TAKK och en förskola som inte gör det, är det någon skillnad i förskolans likvär-
dighet? Finns det någon skillnad i barnens delaktighet mellan de olika förskolorna? Om de 
inte använder TAKK eller någon annan form av AKK hur gör de då för att alla barnen ska 
vara delaktiga och för att förskolan ska främja likvärdigheten?  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Bilaga 1  

Hej!  

Mitt namn är Caroline Sundvall och läser till förskollärare vid Luleå Tekniska Universitet. Jag 
är inne på sista terminen och har just påbörjat mitt examensarbete. Jag kommer att skriva om 
TAKK som ett alternativt kommunikationsredskap i förskolan för att främja likvärdigheten.  

För att nå kunskap i ämnet skulle jag vilja ta del av era erfarenheter och kunskaper om att an-
vända TAKK i förskolan. Jag önskar komma till er för en intervju och undrar om ni är intres-
serade av att delta? Intervjun kommer uppskattningsvis att ta 30-40 minuter. Under intervjun 
använder jag mig efter godkännande av informanten av papper och penna för att föra anteck-
ningar. Jag kommer under hela processen med examensarbetet att följa de grundläggande 
forskningsetiska principerna för forskning i enighet med Vetenskapsrådet. I stora drag innebär 
dessa att det är frivilligt att delta och som informant har personen när som helst möjlighet att 
avbryta sitt deltagande i undersökningen. Deltagandet i undersökningen är konfidentiellt vil-
ket innebär att deltagarna kommer att vara anonym och vid redovisningen av resultatet kom-
mer jag att använda mig av figurerade namn. Det material som samlas in och den information 
som lämnas vid intervjun kommer enbart att användas till denna studie för att sedan makule-
ras.  

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta mig.  

Med vänliga hälsningar,      Handledare:  
Caroline Sundvall        Ulla-Britt Bergdahl  
suncar-5@student.ltu.se       ulla-britt.bergdahl@ltu.se 
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Bilaga 2  

•  Vad har du för utbildning? Förskollärare? Barnskötare? 
•  Hur ser du på uppdraget om en likvärdig förskola?  
• Hur arbetar ni för att skapa en likvärdig förskola?  
• På vilket sätt ser du att TAKK kan bidra till likvärdigheten? 
• Har ni utbildning inom TAKK?  
• Beskriv ert arbete med TAKK i barngruppen. 
• Hur startade arbetet med TAKK?  
• Används TAKK till hela barngruppen?  
• Riktas det in mot ett specifikt barn? 
• Varför använder ni TAKK?  
• Hur ser ni att arbetet med TAKK ger resultat? 
• Vilka fördelar ser du med TAKK?  
• Vilka nackdelar ser du med TAKK? 
• Stöd från chefen? Kompetensutveckling?  
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