
TAKK - ett stöd för alla?
En jämförande studie om TAKK som hjälpmedel för barns språkutveckling

Sophie Stattin

Terese Wallin

Förskollärare 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Stattin och Terese Wallin 

Luleå tekniska universitetet, 2019 

Handledare: Åsa Gyllefjord  



Abstrakt 

Studiens syfte är att ur förskollärares perspektiv synliggöra konkreta skillnader i 

språkutvecklingen hos ettåringar med hjälp av tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation (TAKK) i förskolan. Det är en jämförande, kvalitativ enkätstudie som utfördes 

på två skilda förskoleavdelningar i samma kommun. Det var tre förskollärare på varje avdelning 

och de använde TAKK av varierad grad i utbildningen. De teoretiska utgångspunkterna för 

studien är sociokulturellt perspektiv och fenomenografi. Det sociokulturella perspektivet 

fokuseras eftersom kommunikation, samspel och interaktion är studiens centrala aspekter. Den 

fenomenografiska ansatsen beror på att studien baseras på förskollärares uttalanden om barns 

språkutveckling och kommunikationsvägar. Trots den kvalitativa studien valdes en kvantitativ 

metod för datainsamling: enkäter, med varierade öppna och slutna frågor, för att tydligt kunna 

ställa svaren mot varandra. Resultatet av studien visade inte på några större skillnader i 

ettåringars språkutveckling. Förskollärarna uttryckte sig liknande om barnens sätt att 

kommunicera samt om deras metoder för kommunikation med och mellan barnen. TAKK 

belystes endast som ett fördelaktigt hjälpmedel och ett kommunikationssätt för alla. Detta följs 

av en diskussion där vi bland annat diskuterar möjligheterna med TAKK för barn som inte är i 

behov av särskilt stöd. En slutsats utifrån vårt resultat är att vi ser TAKK som en möjlighet för 

barn att få uttrycka sig och på så sätt få inflytande över utbildningen. TAKK blir en 

inkluderande kommunikationsform som bidrar till allas möjlighet till kommunikation, oavsett 

verbal förmåga. 

Nyckelbegrepp: AKK, förskola, interaktion, kommunikation, språkutveckling, TAKK. 

  



Förord 

Vi vill tacka förskollärarna som medverkade i vår studie genom att delge sina tankar om barns 

kommunikation. Vi vill även tacka vår handledare Åsa Gyllefjord för hennes feedback och 

stöttning i vår skrivprocess. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott och nära samarbete. 
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1 Inledning 

Den forskning om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som vi 

har hittat är kopplad till barn i behov av särskilt stöd. Forskning om TAKK som hjälpmedel i 

relation till språkutveckling för alla barn uppfattar vi som begränsad. Detta innebär att vi anser 

att vi har hittat en kunskapslucka som vi vill fylla. Hos de yngsta barnen finns inte alltid ett 

utvecklat verbalt språk och det är därför av stor vikt att finna alternativa vägar för 

kommunikation (Westerlund, 2009). Med tanke på att vi lever i ett samhälle som befinner sig i 

ständig förändring, är förmågan att kommunicera och samarbeta ytterst nödvändig (Skolverket, 

2018). Tidigare forskning (Willems, Ozyürek & Hagoort, 2007) visar att tal och gester 

stimulerar samma del av hjärnans vänstra cortex, vilket visar på att tal i kombination med tecken 

hänger ihop med språkförståelse. Den kunskapslucka vi vill fylla är om språkutvecklingen hos 

barn skiljer sig åt beroende på förskollärares användande av TAKK i utbildningen. Vi valde att 

granska två förskoleavdelningar där förskollärarna använder TAKK i mindre respektive större 

grad i utbildningen. Med mindre respektive större grad menar vi att förskollärarna på den ena 

avdelningen nyligt implementerat TAKK och inte använder det genomgående i det vardagliga 

arbetet, medan förskollärarna på den andra avdelningen använder det genomgående i 

utbildningen, enligt egen utsago. Som fokus har vi valt TAKK eftersom det är den mest 

förekommande formen av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i dagens 

förskola (Heister Trygg, 2010). Intresset för TAKK uppkom genom att vi i möten med barn på 

olika förskolor har upplevt att ettåringar uttrycker sig på varierade sätt, där TAKK har visat sig 

vara ett bra komplement till språket som fungerar för många. Tankar som fick oss att intressera 

oss vidare för ämnet var: Behöver vi använda TAKK till barn som inte är i behov av särskilt 

stöd? Hur kan TAKK bidra till oss som blivande förskollärare för att vi lättare ska kunna 

kommunicera med yngre barn? Vi har valt att specifikt fokusera på ettåringars kommunikation 

eftersom att vi av egen erfarenhet upplever att ettåringar är de som är i störst behov av 

alternativa kommunikationsformer, eftersom de i flesta fall ännu inte utvecklat ett verbalt språk. 

Detta har medfört att vi ville granska området närmre för att se om det är möjligt att urskilja 

kontraster i språkutvecklingen hos barn. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

eftersom kommunikation, samspel och interaktion är studiens centrala aspekter. Studien har 

även en fenomenografisk ansats genom att resultatet baseras på förskollärares uttalanden om 

barns språkutveckling och kommunikationsvägar. I och med att det kommer en ny läroplan, 

giltig från 1 juli 2019, har vi valt att belysa både den aktuella (Skolverket, 2016) och den 

kommande läroplanen (Skolverket, 2018).  

1.1 Arbetsfördelning 

I studien har allt arbete skett tillsammans, där inget ansvar har lagts mer på någon av oss 

studenter i någon del av uppsatsen. Litteratur har delats upp och bearbetats var för sig, för att 

sedan sammanfattas tillsammans genom gemensam reflektion. All text har formulerats i samråd 

med varandra. Formulering, utlämnande och insamling av enkäter har skett tillsammans, liksom 

analysprocess, resultat och diskussion. 

  



2 

 

2 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att ur förskollärares perspektiv synliggöra konkreta skillnader i 

språkutvecklingen hos ettåringar vid användning av TAKK i förskolan kontra ettåringar som 

inte använder TAKK i lika stor utsträckning. För att besvara syftet formulerades följande 

forskningsfrågor: 

• Vilka skillnader kan synliggöras genom vad förskollärares uppfattningar ger uttryck för 

när det kommer till språkutvecklingen hos en grupp ettåringar, vid användandet av 

TAKK i mindre respektive större utsträckning i förskolan? 

• Vilka för- och nackdelar kan vi urskilja utifrån förskollärares uppfattningar om 

användandet av TAKK i mindre respektive större utsträckning i förskolan? 
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3 Teoretiska perspektiv  

Språket är människans verktyg för kommunikation med andra människor enligt Lindö (2009), 

som även belyser att språket är en förutsättning för lärande. De historiskt härskande 

lärandeteorierna var behaviorismen och nativismen som skiljer sig från dagens sociokulturella 

utgångspunkt för lärande. Nativismen innebär i stora drag att språket är medfött och inte kräver 

någon formell undervisning medan behaviorismen hävdar att barn lär sig språk genom 

betingning av beteenden (Lindö, 2009). Dessa lärandeteorier är inte längre aktuella i svensk 

förskola eftersom de inte är förenliga med nationell policy, såsom förskolans styrdokument som 

poängterar bland annat samspel för lärande (Vallberg Roth, 2014). Lindö (2009) menar däremot 

att många språkinlärningsmetoder fortfarande har sina rötter i dessa teorier. Den mest 

förekommande pedagogiska inriktningen i svenska förskolor är utvecklingspedagogiken. 

Utvecklingspedagogiken utgår från bland annat ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och 

lärande, där samspel, interaktion och kommunikation är centralt (Eidevald, 2017).  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij, mannen bakom det sociokulturella perspektivet, såg barn som kreativa individer och 

kallade den kreativa förmågan för fantasi. Genom fantasi produceras kunskap, som sedan utgör 

grunden för barns lärande (Vygotskij, 1995). Dysthe och Igland (2003) belyser hur utveckling 

och lärande enligt Vygotskij är två helt olika, men sammanvävda, processer. Författarna menar 

vidare att det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskijs tankar om barn som sociala 

individer, som lär och utvecklas genom samverkan med andra. För att förstå den mentala 

process som sker i utvecklingen bör de sociokulturella aktiviteterna studeras. Författarna 

poängterar alltså att Vygotskij menade att barn genom kulturella handlingsmönster och sociala 

aktiviteter lägger grunden för sin individuella vetskap (Dysthe & Igland, 2003). Vygotskij 

intresserade sig för högre psykologiska processer, däribland språk, uppfattningsförmåga och 

begreppsbildning, som kan förknippas med den sociala aktivitet som sker i samverkan med 

andra (Dysthe & Igland, 2003; Säljö, 2017). 

Centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet relaterade till följande studie är 

interaktion, metakontrakt, proximal utvecklingszon och artefakter (Eidevald, 2017). 

Interaktioner är centralt inom det sociokulturella perspektivet där interaktionen mellan barn-

barn och barn-vuxna enligt Vygotskij är det som utgör grunden för allt lärande (Hameed 

Panhwar, Ansari & Ansari, 2016).  

Metakontrakt beskrivs av Hundeide (2006) som ett ofta underförstått mellanmänskligt avtal 

som uppstår i relationen mellan människor. Med mellanmänskligt avtal menas att en person, på 

ett oreflekterat sätt, skapar underförstådda förväntningar och förpliktelser i relation till en annan 

person. Till exempel när ett barn erbjuder ett annat barn en leksak med avsikt att bjuda in det 

andra barnet i leken, och när det andra barnet accepterar leksaken, skapas ett underförstått 

kontrakt barnen emellan. Denna typ av mellanmänskligt avtal sker dagligen i kontakt med andra 

människor. Att poängtera är att kontraktet är unikt för varje individuell relation (Hundeide, 

2006).  

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som har utvecklats för att beskriva den punkt 

precis bortom den kunskap som en individ redan besitter, men som individen kan ta till sig med 
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hjälp av yttre faktorer, såsom andra människor, artefakter, texter etc. De yttre faktorerna 

fungerar som hjälp och vägledning för barnet att fylla sin kunskapsklyfta vilket i sin tur 

möjliggör fler vägar till utveckling och lärande (Hameed Panhwar et al., 2016; Säljö, 2017). 

Artefakter kan vara materiella föremål och ting, men innefattar också kognitiva symboliska 

redskap som till exempel språk och språkets olika delar. Tecken som kommunikationsform 

anses, enligt det sociokulturella perspektivet, som ett sådant redskap. Detta genom att tecken i 

grund och botten är ett kulturellt redskap som skapats av människor för att förstå och 

kommunicera med omvärlden (Säljö, 2017). 

3.2 Fenomenografi 

Fenomenografi är en metodlära för kvalitativ analys och handlar enligt Marton (1981) om hur 

människor uppfattar, upplever och konceptualiserar fenomen. Kännetecknande för 

fenomenografin är uppfattningar relaterade till specifika aspekter av verkligheten. Tanke eller 

erfarenhet blir således utgångspunkten vid forskning. Alexandersson (1994) framhåller att 

fenomenografin belyser människors uppfattningar och vad dessa uppfattningar består av. 

Uppfattningsbegreppet är således det mest centrala i teorin. Marton (1981) belyser att hur 

människor uppfattar olika fenomen skiljer sig markant beroende på individen, samhället och 

vetenskaplig historia, och blir således en viktig del i vetenskaplig forskning. Kroksmark (2007) 

menar att begreppet fenomenografi kan tolkas som ’det i sig självt visande’ och är en 

beskrivande ansats och gör inga försök till att förklara hur någonting egentligen är, utan 

fokuserar på att förstå hur ett fenomen kan te sig i ett mänskligt perspektiv. Författaren beskriver 

fenomenografin som induktiv, som kan beskrivas som att enskildheter bildar generella 

slutsatser. Att ha i åtanke är att vi aldrig kan uppfatta ett fenomen på samma sätt flera gånger 

eftersom vår erfarenhetsbank ständigt uppdateras. Nästa gång vi tittar på samma fenomen ser 

vi det med nya ögon (Kroksmark, 2007). 
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4 Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att behandla barns kommunikation och språkutveckling i förhållande 

till alternativa och kompletterande kommunikationsformer, samt hur detta behandlas i 

styrdokument och lagar. Avsnittet kommer sedan att avslutas med en inblick i hur det sett ut i 

tidigare forskning. 

4.1 Kommunikation 

Förmågan att kommunicera är medfödd och omfattar samspel mellan individer (Heister Trygg, 

2012). Westerlund (2009) belyser att kommunikation förutom en sändare även kräver en 

mottagare. Hur kommunikation ter sig kan komma till uttryck på olika sätt och beror ofta på 

barnets ålder, sociala förmåga etc. Kommunikation utgör en samlingsbeteckning för de olika 

formerna som ingår, bland annat språk och kroppsuppfattning, och uppstår i människans behov 

av att kommunicera med varandra. Dels för att lära och utvecklas, dels för att finna gemenskap 

(Westerlund, 2009). 

Løkken (2008) beskriver ett- och tvååringars förmåga att röra sig och med kroppen som verktyg 

förmedla sig och samspela med varandra. Sättet de för sig, genom hur de springer, hoppar och 

tumlar runt, är karaktäristiskt för barn i ung ålder. Genom att härma varandra och upprepa 

rörelser synliggörs samförståndet i den ordlösa kommunikationen. Løkken belyser att även tal 

är en form av kommunikation som kräver rörelse av kroppen, och menar att om även talet skulle 

ses som en gest “... skulle kroppsliga och gestikulära handlingar lika väl som talhandlingar vara 

likvärdiga aspekter av samma sak, nämligen att alla människor, antingen de är stora eller små, 

söker varandra på olika meningsfulla sätt.” (Løkken, 2008, s. 34). Kommunikation som 

fenomen är således inte något som kräver en språklig förmåga (Heister Trygg, 2012). 

4.2 Språkutveckling 

Ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver Lindö (2009) att språkutvecklingen tar form i 

samspel med andra där stödet från vuxna är centralt. Lindö menar att Vygotskij såg språket som 

ett verktyg för att medvetandegöra tanken, och att barnet kommunicerar med andra för att sedan 

kommunicera med sig själv. Enligt Lindö beskrev Vygotskij utvecklingen hos barnet som ett 

omedvetet umgänge med andra, för att sedan upptäcka förmågan att påverka omgivning genom 

sitt eget agerande, sedan erövrar barnet språket. Lindö menar vidare att språket är en viktig 

faktor för att vi människor ska kunna kommunicera och uttrycka våra tankar. Från födseln får 

barnet, genom interaktion och samspel med sina vårdnadshavare, med sig förutsättningar för 

att senare utveckla ett språk. Redan då uttrycker de sina känslor med hjälp av kroppsspråk och 

röst vilket innebär att de redan från första dagen i sitt liv har förmågan att kommunicera. Lindö 

belyser däremot att det inte finns något medfött språk, utan att språkutvecklingen startar genom 

lyssnande, tittande och försök till kommunikation genom gester och läten. Under barnets första 

levnadsår går språkutvecklingen från skrik och grymtningar vidare till stavelsejoller som sedan 

blir mer funktionellt. Omkring ett års ålder börjar barnet kunna göra sig allt mer förstådd för att 

sedan utveckla ettordsyttranden. Allt eftersom barnet under sitt andra levnadsår samlar på sig 

ett ordförråd börjar tvåordsmeningar bildas (Lindö, 2009). Bruce (2014) tar upp olika 

efterföljande faktorer för hur barn tar till sig språket. I grund och botten handlar det om samspel, 

och författaren menar att utan samspel blir det ingen interaktion. Genom samspelet formas 
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språkets innehåll och betydelse som krävs för att kunna ta till sig och förstå språk, som sedan 

följs av språkets form. När barnet har förstått språkets form blir språket användbart och barnet 

bildar en språklig medvetenhet. Bruce menar alltså att det är först vid tre års ålder som barn har 

utvecklat sitt verbala språk. Barnkonventionen (UNICEF, 2009) framhåller dock att det är en 

demokratisk rättighet att få uttrycka sina åsikter, samtidigt som läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016, 2018) beskriver att barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i 

utbildningen. Detta kräver alternativa kommunikationsvägar för dem som inte ännu tillägnat 

sig ett verbalt språk (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 1998). 

4.3 Specialpedagogik 

Den generella språkutvecklingen ser inte likadan ut för alla barn enligt Bruce (2014). 

Förskollärare möter ständigt barn som innehar svårigheter i kommunikationen. Vad detta beror 

på eller vilken typ av svårighet ser olika ut beroende på individ och förutsättningar. Svårigheter 

i kommunikationen bidrar till att barnen har svårt att samspela med andra barn och vuxna. 

Förmågan att samspela är många gånger en förutsättning för att utveckling och lärande ska ske. 

Bruce menar vidare att alla barn föds med grundläggande biologiska förutsättningar som ligger 

till grund för språkutvecklingen. Eftersom barnet utvecklas, utvecklas även dess sätt att 

kommunicera med omvärlden. De lär sig alltså att med tiden göra sig förstådd genom olika 

uttryck. Språkutvecklingen ser dock inte likadan ut för alla. Somliga barn har av olika 

anledningar någon typ av språkstörning eller språkförsening. En språkstörning kan ge sig 

tillkänna i olika grad (Bruce, 2014; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012b). Bruce 

(2014) belyser vikten av att erbjuda barn olika hjälpmedel för att hjälpa barnen framåt i sin 

språkliga utveckling. Hjälpmedel kan dock se olika ut beroende på barnets behov (Bruce, 2014). 

Enligt Heister Trygg (2012) kan ett sådant verktyg vara alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK).  

4.3.1 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

AKK är en samlingsbeteckning för olika redskap som hjälpmedel för att uttrycka sig, men syftar 

även till all kommunikation människor emellan (Heister Trygg, 2012). AKK handlar i grund 

och botten om att erbjuda kommunikativt stöd för personer med språklig sårbarhet, belyser 

författaren. På senare tid har AKK börjat användas även för yngre barn som ännu inte har 

utvecklat ett verbalt språk. Rätten att kommunicera och göra sin röst hörd är en grundläggande 

rättighet och en förutsättning för lärande. Heister Trygg poängterar även omgivningens 

betydelse för att skapa en kommunikativ miljö. Både pedagoger och utbildningens utformning 

är viktiga förutsättningar för barns möjligheter att utveckla en kommunikativ kompetens. I och 

med Skolverkets (2018) krav på barns delaktighet och inflytande i utbildningen höjs även 

kraven på förskollärares förmåga att inkludera barnen. Heister Trygg (2012) beskriver att 

pedagoger behöver se varje enskilt barn och erbjuda goda och rikliga tillfällen för samspel. 

Detta kräver även att övriga barn och vuxna runt om ges möjlighet att utveckla kunskap inom 

den aktuella AKK-formen, eftersom kommunikation kräver en motpart. När det verbala språket 

inte räcker till krävs alternativa redskap för att barn ska kunna samspela. Eftersom ettåringar 

ofta använder kroppsnära kommunikationssätt, såsom gester och kroppsspråk, kan exempelvis 

tecken eller bildstöd vara lämpliga hjälpmedel för att göra sig förstådd. Heister Trygg belyser 
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att det finns en mängd olika AKK-former, exempelvis grafisk AKK (GAKK) som innefattar 

bilder, foton, symboler, föremål etc. I denna studie har vi valt att fokusera på tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) eftersom det är den vanligast 

förekommande AKK-formen i förskolan (Heister Trygg, 2012). 

4.3.2 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 

TAKK har, precis som AKK, ur ett historiskt perspektiv endast förekommit som hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättning och gjorde sin entré inom pedagogiken under 1970-talet 

(Heister Trygg, 2010). Först under 2000-talet har perspektivet skiftat från att fokusera på 

individen till dennes förmåga att samspela med sin omgivning, och därmed vidgades 

användarkretsen till att även omfatta människor utan funktionsnedsättning. TAKK härstammar 

enligt Heister Trygg från svenskt teckenspråk, som är det nationella språket för personer med 

hörselnedsättning, men är i sig inget språk utan ett hjälpmedel för kommunikation. TAKK 

används enbart tillsammans med talat språk där svensk grammatik följs. Det handlar om att 

tydliggöra det som ska förmedlas genom att teckna enbart specifika, bärande ord (Heister 

Trygg, 2010).  

Samspel är en viktig del av barns utveckling enligt Heister Trygg (2010), eftersom det är genom 

samspel som barn kommunicerar med andra barn och vuxna runt omkring dem. Ibland kan det 

uppstå oro bland vårdnadshavare om att TAKK som redskap för att komplettera talet kan 

hämma språkutvecklingen. Däremot menar Heister Trygg att forskning relaterad till TAKK 

visar att det snarare har en positiv inverkan på den språkliga utvecklingen. Författaren hävdar 

att en tidig implementering av TAKK gynnar barns förmåga att göra sig förstådd långt innan 

de utvecklat ett fulländat verbalt språk, vilket kan motverka frustration och negativa 

kommunikationsmönster (Heister Trygg, 2010). Faktumet att ju fler gånger barn tecknar för att 

komplettera det talade ordet, desto fler gånger uttrycker de det talade ordet. Detta bidrar till 

större ordförståelse (Westerlund, 2009). Heister Trygg (2010) menar att tidigare erfarenheter 

vid användandet av TAKK hos döva barn har bidragit till en medvetenhet om att desto tidigare 

barn får använda sig av TAKK desto tidigare tillägnar de sig ett språk, vilket i sin tur bidrar till 

fler kommunikationsmöjligheter med sina kamrater. Detta visar även på fördelar med att 

introducera TAKK för barn som inte är i behov av särskilt stöd på förskolan. Heister Trygg 

belyser även att andra fördelar med TAKK är att det kräver mindre finmotorik än tal, där barnen 

får tillgång till fler sinnen än hörseln. TAKK har visat sig öka barns koncentrationsförmåga 

genom att det tydliggör språket och dämpar talflödet. Det som gör att TAKK sticker ut jämfört 

med andra AKK-former är att TAKK är en kroppsnära kommunikationsform vilket medför att 

det alltid är tillgängligt. Heister Trygg belyser även vikten av tålamod vid implementering av 

TAKK. Med det menar författaren att det i många fall kan ta ett tag för barn att själva börja 

använda tecken, samt vikten av att fortsätta använda tecken i vardagen även efter barn erövrat 

ett verbalt språk. Att utesluta TAKK kan bidra till att barn berövas på kommunikationsformen 

och kan därmed få begränsade uttrycksmöjligheter (Heister Trygg, 2010).  

Det finns även TAKK-relaterat stöd riktad mot pedagoger verksamma inom förskolan 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012a). Läroplanen för förskolan framhåller även att 

”Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som 
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möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat 

utifrån sina egna behov och förutsättningar.” (Skolverket, 2018, s. 6).  

4.4 Styrdokument och lagar 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolans verksamhet utformas så att omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet samt främja social gemenskap. Om ett barn behöver särskilt stöd 

ska förskolan tillgodose det. Enligt Skolverket (2016, 2018) ska förskolans miljö vara levande 

och social för att stimulera utveckling av barns sociala och kommunikativa kompetens. “Språk 

och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” (Skolverket, 

2016, s. 7). För att barnen själva ska kunna utveckla nya kunskaper krävs vägledning av vuxna 

och förutsätter olika former av språk. Barn på förskolan ska få möjlighet att känna sig förstådda 

vilket kräver ett engagerat samspel från verksam personal på förskolan. Detta medför 

möjligheter för barnen att göra framsteg och uppleva sig som en tillgång. Förskollärare har ett 

särskilt ansvar för att stimulera barnets sociala utveckling, däribland språk och kommunikation 

(Skolverket, 2016, 2018). Det som skiljer läroplanerna åt relaterat till studiens syfte är att det i 

den kommande reviderade versionen (Skolverket, 2018) har införts ytterligare rubriker för att 

tydliggöra förskolans uppdrag, däribland rubriken ’kommunikation och skapande’. En 

nytillkommen punkt i läroplanen (Skolverket, 2018) är att barn i behov av teckenspråk ska få 

förutsättningar att utveckla det. 

Skollagen (SFS 2010:800) tar upp att förskolan ska vara likvärdig. Vetenskapsrådet (2015) 

framhåller att likvärdighet inte innebär att utbildningen ska vara densamma för alla, utan att 

förskolan ska anpassas efter de barn som finns där för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas. 

För att förskolan ska vara likvärdig måste utbildningen ha god kvalitet. En risk med att inte ha 

likvärdiga förskolor är att segregation skapas. Vetenskapsrådet tar upp att något som är 

avgörande för barns fortsatta utveckling och lärande är interaktion och samspel mellan barn och 

pedagoger. Kvalitet kännetecknas bland annat av möjligheterna som erbjuds barn att 

demonstrera kunskap, att barn uppmuntras till deltagande och inflytande, samt att barn får 

möjlighet att uttrycka tankar på eget initiativ. Kvalitet avgörs således i interaktionen mellan 

barn och pedagog (Vetenskapsrådet, 2015). Detta belyser vikten av kompetent personal i 

förskolan då en del av förskolans uppdrag är att upprätthålla och bibehålla god kvalitet 

(Skolverket, 2016, 2018). 

4.5 Tidigare forskning 

Willems et al. (2006) har i sina studier funnit att tal och gester stimulerar samma delar av 

hjärnans vänstra, främre cortex. På så vis tydliggörs hur tal och tecknande är nära 

sammankopplade med språkförståelse (Daniels, 1997; Iverson & Goldin-Meadow, 2005; King 

& Fahsl, 2012; McGregor, 2008; Willems et al., 2006). Iverson och Goldin-Meadow (2005) 

menar att språk i kombination med gester eller tecken är den vanligaste metoden för 

kommunikation bland ettåringar. Gester fungerar som ett vanligt komplement där barn ännu 

inte bildat tvåordsmeningar, detta genom att barn exempelvis pekar mot ett föremål samtidigt 

som de benämner föremålet. Till exempel att barnet pekar mot en boll och samtidigt säger boll. 

Detta blir ett sätt för barnet att förtydliga det verbala uttrycket. McGregor (2008) påpekar 

specifikt deiktiska och beskrivande gester. Deiktiska gester innebär att peka eller på annat sätt 
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fokusera blicken på det som ska förstärkas, exempelvis vem i sammanhanget som är ’du’ eller 

’den där’. Beskrivande gester är när medlaren, med hjälp av kroppen, beskriver det som 

benämns. Det kan vara att förstärka ordet ’liten’ mellan tummen och pekfingret, eller stryka 

handryggen samtidigt som man säger ordet ’katt’. Däremot visar Iversons och Goldin-Meadows 

(2005) studie på att gester blir allt mindre viktigt som komplement till det verbala språket ju 

äldre barnen blir. King och Fahsl (2012) menar att alla elever bör använda sig av multimodal 

kommunikation för att det ska bli en kommunikativ miljö. Begränsningar i barns 

kommunikation förekommer i olika grad. Något som för ett barn är enkelt att förmedla kan vara 

mycket svårt för ett annat. Detta menar King och Fahsl behöver belysas för barnen för att de 

ska förstå otillräckligheten i enskilda kommunikationsformer. Daniels (1997) har i sin studie 

sett en positiv utveckling av barns resultat när förskollärare införde tecknande i undervisningen. 

Barnens ordförråd ökade, liksom deras resultat i de tester som utfördes, i takt med att läraren 

fick större erfarenhet i tecknandet. Det finns således ett samband mellan att visuellt presentera 

det som sägs och barns lärande och utveckling (Daniels, 1997). Barker, Akaba, Brady och 

Thiemann-Bourques (2013) forskning om AKK i relation till de minsta barnen på förskolan 

visar dock på ett annorlunda utfall. Studiens syfte var att undersöka hur faktorer i relation till 

AKK påverkar barns språkutveckling. Resultaten skiljer sig dock från andra studier i och med 

att det, efter noggranna undersökningar, visade sig att barnens fokus fastnade i formandet av 

tecken snarare än att det gav ett bredare ordförråd vilket motsatte forskarnas förväntningar. 

Resultatet visade sig istället ge negativa utfall i de tester som utfördes för att undersöka hur och 

om barnen utvecklat en större språkförståelse. Däremot visar studien på att barn som hade fler 

kamrater att integrera med visade på större språkförståelse med hjälp av AKK än de barn som 

inte hade lika många att interagera med (Barker et al., 2013).  
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5 Metod 

Nedan presenteras studiens metod, urval, etiska överväganden, datainsamling, genomförande 

samt bearbetning, tolkning och analys. Enligt Svensson och Ahrne (2015) är det viktigt att tänka 

på att uppsatsen ska vara trovärdig. För att empiriskt material ska vara trovärdigt bör det bygga 

på faktiska undersökningar, där personliga tolkningar, spekulationer, gissningar och 

antaganden inte hör hemma. För att en kvalitativ uppsats ska vara trovärdig menar författarna 

att forskare bör ta hänsyn till transparens. En förutsättning för att forskning ska uppfattas som 

transparent är att det ska finnas möjlighet till diskussion och kritik. Detta åstadkoms bland annat 

genom att vara tydlig med vilka metodval som är gjorda samt hur och varför de gjordes 

(Svensson & Ahrne, 2015). Följande avsnitt kommer att handla om vilka val vi gjort vid 

undersökningen, hur vi gjort dem samt varför. Avsnittet avslutas med studiens reliabilitet och 

validitet. 

Tillvägagångssättet för insamling av datamaterial har skett genom enkäter. Trots metodvalet är 

det en kvalitativ studie då studien inte gör anspråk på att samla in statistiskt material, som enligt 

Ahrne och Svensson (2015) är karaktäriserande för kvantitativa studier. Vi valde enkäter som 

metod för att vi ville få ett mer konkret och överskådligt material att jämföra mot sig själv. Ett 

annat skäl för oss att använda enkäter var att förskollärarna, som fokuseras i studien, ställde sig 

mer positiva till att medverka i en studie som byggde på enkäter eftersom det tog mindre tid i 

anspråk än vad till exempel intervjuer hade gjort. Fördelar har framkommit med att blanda 

kvantitativa metoder med kvalitativa för att uppnå ny kunskap inom samhällsstudier (Ahrne & 

Svensson, 2015). Författarna menar att det som skiljer metoderna åt är arbetssätten. Kvalitativa 

metoder befinner sig närmre det som studeras och arbetssättet kan anpassas löpande. Även 

analysen skiljer sig åt eftersom kvalitativ data sällan har färdiga analysmetoder (Ahrne & 

Svensson, 2015). I vår studie har vi haft möjlighet att komma nära deltagarna om det har 

behövts, samtidigt som enkäterna har hjälpt till i analysen och struktureringen av svaren för att 

tydliggöra likheter och skillnader. 

5.1 Urval 

Vi valde att utgå från ett målinriktat urval eftersom vår studie specifikt riktade sig mot 

förskollärare med lärarlegitimation samt erfarenhet inom yrket. Detta eftersom de har både 

utbildning och kännedom om barns språkutveckling. Ett målinriktat urval innebär att 

utgångspunkten för urvalet är de aktuella forskningsfrågorna (Bryman, 2011), därför behövde 

förskoleavdelningarna som skulle ingå i studien väljas ut först. Svensson och Ahrne (2015) 

belyser att det kan vara betydelsefullt att studera mer än en verksamhet för att kunna jämföra, 

synliggöra och tydliggöra eventuella skillnader. Att arbeta med likheter och skillnader skapar 

större förutsättningar för att kunna skilja på resultaten av de olika förhållandena, vilket var 

aktuellt i vår jämförande studie. Det är viktigt att noga överväga vem som ska ingå i studien 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom studien riktade sig mot förskollärares 

perspektiv krävdes ett urval av förskollärare med kunskap och yrkeserfarenhet. 

Studien har utförts på två olika småbarnsavdelningar belägna på olika förskolor. Ena 

avdelningen arbetar aktivt med TAKK medan den andra avdelningen inte arbetar med TAKK i 

samma utsträckning. Vi ansåg att två avdelningar med tre förskollärare på varje avdelning 
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skulle räcka för att ge oss svar på våra frågeställningar. En fördel med kvalitativa studier är att 

antalet deltagare inte behöver fastställas från start, utan kan anpassas efter arbetets gång 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att bearbeta datan kunde vi urskilja svarsmönster 

som tydligt kunde kopplas till våra forskningsfrågor, och vi bedömde således att fler deltagare 

inte behövdes i denna studie. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner att när ett 

svarsmönster upprepas nås en mättnad och då behöver ytterligare svar inte nödvändigtvis bidra 

med ny kunskap. 

5.2 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller krav på en rad olika forskningsetiska principer. Löfdahl 

(2014) menar att forskningsetiska principer finns till för att forskare lättare ska kunna förhålla 

sig till vad som är rätt och fel inom forskning. De forskningsetiska principerna talar alltså om 

för oss vilka etiska aspekter som bör tas i beaktande när det kommer till det regelverk som 

gäller vid forskning. Vetenskapsrådet (2002) framhåller att det vid forskning finns ett krav på 

individskydd som skyddar mot olämplig insyn i bland annat livsförhållanden och fastslår att 

ingen deltagande får utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddet har fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om vad det innebär att 

medverka, samt att det är frivilligt att delta och kan avbrytas när deltagaren själv vill. 

Samtyckeskravet innebär att samtycke krävs från alla deltagare. Deltagaren kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan negativa följder eller påverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna ska avidentifieras för utomstående och uppgifter om deltagarna bör förvaras på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kommer åt dem. Slutligen påtalar Vetenskapsrådet 

nyttjandekravet, som innebär att insamlad data inte får användas för icke-vetenskapliga syften 

eller för kommersiellt bruk. Vi valde därför att tidigt informera berörda förskoleavdelningar om 

vad som skulle studeras, förskollärarnas roll i studien samt de delar som vetenskapsrådet 

belyser. 

5.3 Datainsamling 

Enkäter tillåter insamling av data och är utformad på samma sätt till alla deltagande, vilket gör 

datainsamlingen effektiv (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). I vår studie blev detta 

en fördel i och med att det är en jämförande studie och förskollärares uppfattningar lättare kan 

ställas mot varandra. Backman et al. (2012) belyser dock att enkäter kräver mycket arbete vid 

utformning och formulering eftersom frågorna måste tolkas av svararen på avsett sätt. 

Det finns två typer av frågor vid formulering av enkäter, öppna och slutna (Hjalmarsson, 2014). 

Öppna frågor ger utrymme för reflektion och reaktion vilket kan bidra till oförutsägbara svar. 

Slutna frågor innebär enligt Hjalmarsson att svararen får en mängd frågor som sedan ska 

besvaras genom att kryssa eller bocka för det svar som stämmer in på svararens värderingar. I 

det här fallet är det betydelsefullt om svaren på ett tydligt sätt skiljer sig åt för att det ska vara 

lättare för svararen att skilja på svarsalternativen. Konsekvensen av denna typ av fråga innebär 

att svarsalternativen kan skilja sig från personens egen uppfattning och värdering, samt att 

frågorna kan bli aningen styrande. Hjalmarsson tar även upp vikten av ett tydligt språk vid 

utformning av enkäter. Något att ta i beaktning kan vara att använda ett språkbruk som känns 
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familjärt för svararen. Enkäten bör innehålla tydligt formulerade frågor och svarsalternativ. 

Frågeformuleringen bör även varieras i utformning då svararen lätt kan tappa intresse om 

enkäten känns enformig (Hjalmarsson, 2014). 

Med detta i beaktande har vi formulerat enkätfrågor utifrån vårt syfte och bakgrund. Genom att 

bearbeta och bryta ner studiens forskningsfrågor har vi reflekterat över vilka frågeställningar 

som krävs för att uppfylla syftet. Precis som Backman et al. (2012) belyser är 

frågeformuleringen en svår process som kräver mycket eftertanke. Genom att tydligt formulera 

frågorna framgick det att det var just ettåringar deltagarna skulle fokusera på vid ifyllande av 

enkäten. Vi valde att dela in frågeställningarna i områden som berör kommunikation barnen 

emellan, förskollärares kommunikation med barnen samt språkutveckling. Detta utgjorde sedan 

grunden för att på ett tydligare sätt kunna ställa svaren mot varandra. Syftet med utformningen 

av enkäten var att göra det lättare för förskollärarna att svara, därmed valde vi att variera 

kryssfrågor med öppna frågor för att begränsa svarsalternativen men samtidigt ge tillfälle för 

reflektion.  

5.4 Genomförande 

Vid undersökandet av vilka som skulle ingå i studien ringde vi olika förskoleavdelningar och 

frågade dels om det fanns ettåringar på avdelningen, dels hur många förskollärare som arbetade 

på avdelningen. Efter det frågade vi om de använde sig av TAKK, och i sådana fall, i vilken 

grad. Det var svårare än vad vi trodde att hitta avdelningar som inte använde sig av TAKK 

överhuvudtaget. Vi fick således anpassa studiens syfte till att jämföra TAKK-användande av 

olika grad istället för att jämföra en förskoleavdelning som använder TAKK med en 

förskoleavdelning som inte använder TAKK, vilket var vår tanke från början. De avdelningar 

som uppfyllde våra krav, och som ville medverka i studien, kontaktade vi via e-post med ett 

informationsbrev som behandlade studiens syfte och forskningsetiska principer. Förskollärarna 

fick sedan kontakta oss med sitt godkännande och via telefon bokades tidpunkter in för 

utlämnande och inhämtande av enkät, som skedde personligen. Förskollärarna fick enligt 

överenskommelse cirka tre dagar på sig att fylla i enkäten. Efter insamlingen av enkäten 

påbörjades sedan analysprocessen. 

5.5 Bearbetning, tolkning och analys 

Det finns tre grundläggande tillvägagångssätt vid analysering av kvalitativt material vid 

forskning: sortering, reducering och argumentation (Rennstam & Wästerfors, 2015). Följande 

avsnitt kommer att handla om hur vi i relation till Rennstam och Wästerfors grundläggande 

tillvägagångssätt har tolkat, sorterat och reducerat vår data. Svensson (2015) menar att tolkning 

av materialet kan skilja sig åt beroende på vad det är som undersöks, där val av teoretisk 

utgångspunkt spelar stor roll. Sorteringsprocesser handlar om att skapa struktur och urskilja 

mönster för att göra materialet överskådligt (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det handlar om 

att sortera ut det som är mest förekommande men samtidigt lyfta det som är avvikande. Genom 

att bearbeta materialet flertalet gånger med olika infallsvinklar, skapas en förtrogenhet med 

materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015).  
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Sorteringsarbetet inleddes med att formulera analysfrågor, som fungerade som hjälpmedel för 

att ta reda på hur vi kunde få svar på våra forskningsfrågor. Analysfrågorna formulerades utifrån 

förskollärares uttryck av uppfattningar: 

• Vilka kommunikationsformer barnen emellan är mest förekommande på respektive 

förskoleavdelning? 

• Vilka kommunikationsformer barnen emellan är minst förekommande på respektive 

förskoleavdelning? 

• Vilka kommunikationsformer mellan barn och förskollärare är mest förekommande på 

respektive förskoleavdelning? 

• Vilka kommunikationsformer mellan barn och förskollärare är minst förekommande på 

respektive förskoleavdelning? 

• Vilka kommunikationsformer fungerar bättre för barns språkutveckling? 

• Vilka kommunikationsformer fungerar sämre för barns språkutveckling? 

• Vilka fördelar ser förskollärarna på respektive förskoleavdelning med TAKK/AKK för 

barns språkutveckling? 

• Vilka nackdelar ser förskollärarna på respektive förskoleavdelning med TAKK/AKK 

för barns språkutveckling? 

Nästa steg var att tolka och reducera materialet. Rennstam och Wästerfors (2015) belyser vikten 

av att vara opartisk vid reducering av insamlat material, för att resultatet inte ska spegla 

forskarens egna uppfattningar utan endast baseras på det insamlade materialet. Det reduceras 

fram ett material som representerar studiens data på ett rättvist sätt. Det handlar alltså om att 

prioritera det som är mest relevant för studiens syfte och reducera bort det som saknar relevans 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi valde att göra två typer av reduceringsprocesser beroende 

på vad i materialet vi var ute efter. Vi började med att reducera bort sådant som förskollärarna 

inte hade svarat gemensamt för att framhäva det som förskollärarna på respektive avdelning 

ansåg som det mest förekommande på just deras avdelning. Vi plockade alltså ut de svar där 

alla deltagare svarat samma för att få en mer överskådlig blick över vad just de uppfattade som 

mest fördelaktigt i relation till barns språkutveckling. När vi sedan nått ett resultat valde vi att 

utföra ytterligare en reducering av grundmaterialet för att få fram likheter och skillnader mellan 

avdelningarna. Detta gjorde vi genom att sammanställa enkäterna och tematisera frågorna 

utifrån vilket område de behandlade. Sedan ställde vi svaren mot varandra för att hitta vad 

förskollärarna på avdelningarna svarat gemensamt, samt vad som skiljde sig mellan svaren. 

Viktigt att poängtera var att vi vid sammanställning av enkäter var noga med att kontrollera 

sammanställningen för att säkerställa att tolkning av materialet överensstämde med det 

insamlade materialet. 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Hur tillförlitlig en studie kan anses vara bedöms genom dess reliabilitet (Bryman, 2011). 

Studien ska vara möjlig att genomföra på nytt, då med fokus att mäta huruvida resultatet blir 

detsamma och kräver att deltagarantalet är tillräckligt stort för att ge trovärdiga svar på studien 
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(Svensson & Ahrne, 2015). Validitet beskriver giltigheten av metodvalet och syftar till att se 

huruvida metoden är lämplig för det som ska studeras, samt att det som ska undersökas faktiskt 

undersöks (Roos, 2014). 

För att höja reliabiliteten har vi skrivit ner de steg som vidtagits direkt när de har ägt rum för 

att på så sätt inte missa något. För att öka validiteten har vi valt att tydligt utgå från syftet samt 

våra teoretiska utgångspunkter i alla delar av studien. Detta gäller inte minst vid formuleringen 

och analysen av enkäten för att säkerställa studiens fokus. Studien hade en avgränsad mängd 

deltagare och kan således inte generaliseras i större utsträckning. Eftersom svaren som 

deltagarna gav liknade varandra, samt att studiens resultat svarade på forskningsfrågorna kan 

studiens reliabilitet och validitet ändå anses vara god.  
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6 Resultat 

Studiens syfte var att, ur förskollärares perspektiv, synliggöra konkreta skillnader i 

språkutvecklingen hos ettåringar vid användning av TAKK i förskolan, kontra ettåringar som 

inte använder TAKK i lika stor utsträckning. I följande avsnitt har vi valt att lägga upp resultatet 

under olika rubriker. Dessa representerar vilka kommunikationsformer som är de mest 

förekommande på respektive förskoleavdelning. Vi har även valt att lyfta fram fördelar och 

nackdelar, samt konkreta likheter och skillnader mellan förskoleavdelningarna. Vi har valt att 

kalla den förskoleavdelning som uppgav att de nyligen implementerat TAKK men som inte 

använder det rutinmässigt för ‘avdelning 1’ och den förskoleavdelning som använder TAKK i 

det dagliga arbetet för ‘avdelning 2’. 

6.1 Kommunikationsmetoder och förskollärares uppfattningar om för- och 

nackdelar på avdelning 1 

Följande avsnitt kommer att behandla kommunikationen barnen emellan, mellan förskollärare 

och barn samt hur förskollärarna ser på barns språkutveckling på avdelning 1. Avsnittet 

behandlar även de för- och nackdelar som kunde synliggöras i relation till de olika 

kommunikationsformerna på avdelning 1.  

6.1.1 Kommunikation barn emellan 

Utifrån analysen av förskollärarnas svar på avdelning 1 kunde vi urskilja läten, ord, att peka på 

saker samt leenden och skratt som de mest förekommande kommunikationsmetoderna barnen 

emellan. Detta genom att samtliga förskollärare på avdelningen gav samma svar vid 

undersökningen. Ord och att peka på saker var de kommunikationsformer som förskollärarna 

ansåg fungera bättre ettåringarna emellan. På frågan om varför förskollärarna ansåg att 

ovannämnda kommunikationsformer fungerar bättre för ettåringar svarade en deltagare “Ofta 

är det det som är mest tydligt i deras kommunikation. Och skapar minst förvirring”. En annan 

deltagare menade att övriga kommunikationsformer (gester, läten, leenden/skratt, TAKK) 

också är bra kommunikationsformer för att förstärka talet. Samtidigt svarade två av tre deltagare 

på avdelning 1 att tal var den kommunikationsform som fungerade sämst i samspel mellan 

barnen. “Endast det talade språket blir svårt för ettåringarna. Det bästa är att lägga till olika 

kommunikationsformer”. 

6.1.2 Kommunikation mellan förskollärare och barn 

I den dagliga interaktionen mellan förskollärare och barn, till exempel vid påklädning, blöjbyte, 

måltider och fri lek, var gester, tal och att peka på saker de mest förekommande 

kommunikationsmetoderna. I undervisningssituationer, till exempel planerade och målstyrda 

aktiviteter, tillkom även estetiska uttrycksformer till de ovannämnda. Samtliga förskollärare 

ansåg att barnen förstår det som kommuniceras i undervisningssituationer. De 

kommunikationsformer som förskollärarna ansåg fungera bättre var gester och att peka på 

saker. “Är sådant de är vana vid och förstår, sen är det viktigt att sätta tal till det man 

kommunicerar. Men känslan är att det inte alltid är något som barn runt ett år förstår till fullo”. 

Ur detta utläser vi att gester och att peka är kommunikationssätt som barnen brukar använda, 

men att gester utan tal blir bristfälligt.  



16 

 

6.1.3 Språkutveckling 

På frågan om vilka fördelar förskollärarna såg med de olika kommunikationsformerna i relation 

till ettåringars språkutveckling var de eniga om att fler former gör talet lättare att förstå, och 

bidrar således till språkutvecklingen. “Ju fler av de olika kommunikationsformerna barnen 

använder sig av desto lättare har de att göra sig förstådda”. Som nackdel lyftes endast “... att 

det ibland är svårt att använda sig av alla [kommunikationsformer] i alla situationer”. Utöver 

det såg de inga nackdelar med alternativa kommunikationsformer. Deltagarna på avdelning 1 

ansåg att alternativa kommunikationsformer är bra även för barn som inte är i behov av särskilt 

stöd eftersom det gör det lättare för barnen att kommunicera. 

6.2 Kommunikationsmetoder och förskollärares uppfattningar om för- och 

nackdelar på avdelning 2 

Följande avsnitt kommer att behandla kommunikationen barnen emellan, mellan förskollärare 

och barn samt hur förskollärarna ser på barns språkutveckling på avdelning 2. Avsnittet 

behandlar även de för- och nackdelar som kunde synliggöras i relation till de olika 

kommunikationsformerna på avdelning 2.  

6.2.1 Kommunikation barn emellan 

Utifrån analysen av förskollärarnas svar på avdelning 2 kunde vi urskilja gester, läten, ord, att 

peka på saker, leenden och skratt samt TAKK som de mest förekommande 

kommunikationsformerna barnen emellan. Detta genom att samtliga förskollärare på 

avdelningen gav samma svar vid undersökningen. Samtliga av de ovanstående 

kommunikationsformerna var de som förskollärarna ansåg fungera bättre ettåringarna emellan. 

På frågan om varför förskollärarna anser att ovan nämnda kommunikationsformer fungerar 

bättre för ettåringar svarade en deltagare “De yngsta barnen använder hela sin kropp och det är 

upp till oss pedagoger att försöka tolka vad de försöker uttrycka”. Förskollärarna på avdelning 

2 ger själva uttryck för att i första hand använda sig av TAKK vid kommunikation med de 

yngsta barnen, medan andra AKK-former förekommer i mindre utsträckning. Två av 

förskollärarna uttrycker att till exempel bildstöd är svårare för barnen att tolka än TAKK. “Hos 

oss får barnen möjlighet att lära sig TAKK redan första dagen. Vi har sett att detta är till stor 

hjälp och att de utvecklas så otroligt mycket och får lättare att göra sig förstådda och 

kommunicera med andra”. 

6.2.2 Kommunikation mellan förskollärare och barn 

I den dagliga interaktionen mellan förskollärare och barn samt i undervisningssituationer var, 

precis som ovan, gester, läten, tal, att peka på saker, estetiska uttrycksformer, TAKK och andra 

AKK-former de mest förekommande kommunikationsmetoderna. Samtliga förskollärare ansåg 

att barnen förstår det som kommuniceras. De kommunikationsformer som förskollärarna ansåg 

fungera bättre var dock estetiska uttrycksformer, TAKK och andra AKK-former. En av 

deltagarna lade även till omsorg som en viktig aspekt i kommunikation med barnen. “Att vara 

närvarande pedagog som ger barnen trygghet och närhet, som finns som stöd vid lek och 

kommunikation. Och att man gör det lustfyllt med hjälp av olika uttrycksformer tycker barnen 

bara är roligt”. 
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6.2.3 Språkutveckling 

På frågan om vilka fördelar förskollärarna ser med de olika kommunikationsformerna i relation 

till ettåringars språkutveckling var de eniga om att fler former gör talet lättare att förstå, och 

bidrar således till språkutvecklingen. “Pedagogers förmåga att tolka alla uttryck är viktig för att 

barnen ska känna sig förstådda. TAKK förstärker ord, begrepp och finns kvar längre än det 

talade ordet. Lättare att använda händerna än att forma ord. Vi ska erbjuda en mångfald av 

kommunikationssätt så att vi når alla barn oavsett ålder och förutsättningar”. Ingen av 

deltagarna på avdelning 2 såg några nackdelar för barns språkutveckling med någon typ av 

kommunikationsform. Deltagarna på avdelning 2 ansåg att alternativa kommunikationsformer 

är bra även för barn som inte är i behov av särskilt stöd eftersom det bidrar till större ordförråd. 

6.3 Fördelar respektive nackdelar med TAKK 

Ingen av deltagarna i studien såg några nackdelar med TAKK. Däremot lyftes fördelar från 

båda de deltagande avdelningarna. Förskollärarna på avdelning 1 uttryckte att flera 

kommunikationsmetoder gynnar kommunikationen. De menade även att bara använda det 

talade språket skulle göra kommunikationen svår ettåringar emellan samt mellan vuxna och 

barn. ”Det blir svårt att kommunicera med andra för en ettåring om de inte har tillgång till andra 

former än talet”. Förskollärarna på avdelning 1 menade att ju fler kommunikationsformer som 

används för att förstärka det talade ordet desto rikare språk får barnen. Förskollärarna på 

avdelning 2 delade denna uppfattning. En förskollärare på avdelning 2 uttryckte “När barnen 

introducerats i TAKK kan de göra sig förstådda och kommunicera med tecken innan de har ord, 

men även när de har det verbala språket kan de förstärka med tecken”. Detta tyder på att TAKK 

är ett komplement till fördel för alla barns språkutveckling. Med hjälp av TAKK får barnen 

tillgång till kommunikation tidigare än vid endast verbalt språk, samtidigt som det är ett 

varaktigt verktyg för att förstärka tal.  

6.4 Konkreta likheter mellan avdelning 1 och 2 

Ur resultatet av analysen kunde vi se att deltagarna på respektive avdelning ansåg att läten, ord, 

att peka på saker samt leenden och skratt är kommunikationsformer som ettåringar främst 

använder sig av i interaktion med varandra. De kommunikationsformer som samtliga deltagare 

i studien ansåg fungerar för ettåringar är ord, att peka på saker samt leenden och skratt. 

Deltagarna ansåg även att ju fler kommunikationsformer barnen använder sig av desto fler 

möjligheter får de att uttrycka sig. Samtliga deltagare uppgav att de upplever att ettåringarna 

förstår det som förmedlas i undervisningssituationer och att metoderna som förskollärarna 

använder sig av i dessa situationer är gester, tal, att peka på saker samt estetiska uttrycksformer. 

I vardagssituationer uttryckte dock samtliga deltagare att de använde sig mer av gester, tal och 

att peka på saker.  

Ingen deltagare i studien ansåg att TAKK i allmänhet kan bidra till något negativt i relation till 

barns språkutveckling. Samtliga deltagare ansåg snarare att det gör det lättare för barnen att 

kommunicera även utan ett fulländat verbalt språk. 
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6.5 Konkreta skillnader mellan avdelning 1 och 2 

En tydlig skillnad när vi ställde avdelningarna mot varandra var att deltagarna på avdelning 2 

konsekvent använde sig av fler kommunikationsformer än deltagarna på avdelning 1. 

Förskollärarna på avdelning 2 uppgav att de använde sig av TAKK genomgående i 

utbildningen, medan förskollärarna på avdelning 1 uppgav att de nyligen implementerat TAKK 

och använder således bara TAKK i specifika situationer. Två av förskollärarna på avdelning 1 

sa emot sig själva när de gav uttryck för att läten, ord samt leenden och skratt fungerade sämre 

i kommunikationen barnen emellan, som de tidigare uppgett fungerar bättre i kommunikationen 

barnen emellan. Förskollärarna på avdelning 2 ansåg endast att andra AKK-former än TAKK 

fungerade sämre i kommunikation mellan barnen.  

När det kommer till vilka kommunikationsformer som fungerar bättre i kommunikation mellan 

barn och förskollärare ansåg deltagarna på avdelning 1 att det var gester och att peka på saker, 

medan deltagarna på avdelning 2 ansåg att det var estetiska uttrycksformer, TAKK och andra 

AKK-former. Något som var speciellt utmärkande i undersökningen var att deltagarna på 

avdelning 1 på en skala skattade ettåringarnas kommunikationsförmåga som ganska bra till 

mycket bra, medan deltagarna på avdelning 2 skattade kommunikationsförmågan från bra till 

ganska bra (se bilaga 2, enkät). Ytterligare en utmärkande skillnad var att förskollärarna på 

avdelning 2 lade till förskollärares förmåga att tolka vad barnen ger uttryck för, fysisk kontakt, 

närhet och omsorg som viktiga aspekter i kommunikationen med ettåringar. 

6.6 Resultatsammanfattning 

Vi ville svara på vilka skillnader som kunde synliggöras genom vad förskollärares uppfattningar 

ger uttryck för när det kommer till språkutvecklingen hos en grupp ettåringar, vid användandet 

av TAKK i mindre respektive större utsträckning i förskolan. Utifrån vår analys kan vi inte se 

någon avgörande skillnad i språkutvecklingen hos ettåringar beroende på i vilken grad TAKK 

används i förskolan. Den tydligaste skillnaden vi kunde se låg i deltagarnas sätt att se på 

ettåringars språkutveckling. Medan deltagarna på avdelning 1 skattade barnens språkliga 

förmåga till ’mycket bra’, möttes det av ett ’bra’ från deltagarna på avdelning 2. Förskollärarna 

på avdelning 2 visar på en större medvetenhet kring språkutveckling i och med att de visar på 

medvetenhet om kringliggande aspekter som kan ha inverkan, såsom omsorg och närhet. De 

menar alltså att barns förmåga att kommunicera inte enbart handlar om olika 

kommunikationsformer, utan omsätter även ’mjuka värden’.  

Vi sökte även svar på vilka för- och nackdelar vi kunde urskilja utifrån förskollärares 

uppfattningar om användandet av TAKK i mindre respektive större utsträckning i förskolan. 

Utifrån analysen såg vi att TAKK ger barn möjlighet att kommunicera redan innan de har ett 

verbalt språk. Vi kunde inte synliggöra några nackdelar vid användandet av TAKK i förskolan, 

men däremot att det kan vara svårt att använda sig av många olika kommunikationsformer i alla 

lägen.  
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7 Diskussion 

Nedan kommer metod och resultat att diskuteras följt av de slutsatser vi dragit av studien.  

7.1 Metoddiskussion 

Precis som Ahrne och Svensson (2015) uttrycker är enkäter en bra metod för att få ett mer 

konkret och överskådligt material, vilket vi upplevde som en fördel. Det blev lätt för oss att 

tolka och strukturera analysen för att nå ett underlag som vi sedan kunde ställa mot sig själv. 

Enkäten blev väl mottagen av deltagarna och var inte särskilt tidskrävande från deras sida, till 

skillnad från vår. Med enkäten upplevde vi att datan blev samlad och inte svävade iväg, utan 

svarade bra till vårt syfte. Vi valde att ta stöd i Backman et al. (2012) och utformade därefter 

enkäten på samma sätt till alla deltagande, samt att vi varierade och begränsade 

svarsalternativen enligt det Hjalmarsson (2014) beskriver. De begränsade svarsalternativen tog 

upp flera olika kommunikationsmetoder, även med ett öppet svarsalternativ, för att 

respondenten inte skulle bli begränsad. Samtidigt ville vi öppna ögonen för flera olika 

kommunikationsformer. Backman et al. (2015) framhåller att frågeformuleringen är en svår 

process, vilket även vi upplevde. I och med att enkäter är begränsade var det viktigt att frågorna 

var formulerade för att svara mot vårt syfte och våra forskningsfrågor, därför krävdes det av oss 

att vi bröt upp forskningsfrågorna och kategoriserade dessa för att säkerställa att enkäten skulle 

uppfylla sitt syfte. Vi anser dock att frågorna i enkäten lyckades ge oss svar samt att studien 

höll en god validitet, och kan därmed vara en lämplig metod i liknande studier. Däremot kunde 

urvalet varit större. Att endast sätta två avdelningar mot varandra gav ett begränsat resultat som 

kan vara svårt att generalisera. Två av enkäterna var misstänkt lika varandra i svaren, vilket 

leder tanken till att deltagarna suttit tillsammans och svarat, och på så sätt även påverkat 

varandra. Där hade vi kunnat vara tydligare med att enkäten bör fyllas i enskilt för att få en 

större variation av svar eftersom urvalet redan var begränsat. Ett större urval hade gett oss 

ytterligare högre reliabilitet och ett mer trovärdigt resultat för hur det faktiskt ser ut med barns 

språkutveckling kopplat till användandet av TAKK i förskolan. Ett annat sätt att säkra resultatet 

ytterligare hade varit att inte göra en fenomenografisk studie. Studien bygger på deltagarnas 

uttryck av uppfattningar, som enligt Marton (1981) är det centrala inom fenomenografin. 

Uppfattningarna kan dock inte ses som oberoende eftersom de utvärderar sin egen verksamhet. 

Å andra sidan är en fenomenografisk studie intressant av bland annat två skäl: dels eftersom att 

studien är begränsad, utgå från de personer som står ettåringarna i fråga närmast. Förskollärarna 

på avdelningarna är de som förstår barnens kommunikation, och förstår förmodligen 

kommunikationen bättre än vad vi hade kunnat göra. Dels eftersom att det är förskollärarna som 

styr utbildningen och dess innehåll, så har de även makten att forma det som Vetenskapsrådet 

(2015) anser vara kvalitet.  

Som Backman et al. (2015) poängterar bör man säkerställa att enkäten tolkas på avsett sätt, 

vilket vi upplevde att frågorna i enkäten gjorde. Däremot hade vi kunnat förtydliga 

svarsalternativen ytterligare, eftersom att en deltagare hade svårt att tolka vad vi avsåg med 

begreppet ’gester’. Vi hade också behövt vara tydligare vid skattningen av hur väl ettåringar 

kommunicerar. Där hade vi kunnat specificera svarsalternativen istället för att skatta från dåligt 
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till mycket bra. Detta hade gett oss en klarare bild av hur ettåringarna faktiskt kommunicerar 

samt underlättat valet av svarsalternativ för deltagarna.  

Vi valde att själva åka ut till förskolorna för att lämna och hämta enkäten. Det såg vi som en 

fördel eftersom vi fick möjlighet att ytterligare presentera studien för deltagarna. Att deltagarna 

hade cirka tre dagar på sig såg vi dels som en fördel, eftersom det gav dem tid att ordentligt 

reflektera över sina svar, dels som en nackdel, eftersom det möjliggjorde för deltagarna att fylla 

i enkäten tillsammans. En risk med att ha så lång tid för att fylla i enkäten hade kunnat vara att 

deltagarna lagt den åt sidan och glömt bort den. För att minimera den risken var vi tydliga med 

när vi skulle återkomma för att hämta in enkäten.  

När det kommer till etiska överväganden valde vi att delge deltagarna de etiska principerna 

genom ett dokument. Där framkom Vetenskapsrådets (2002) viktiga överväganden vid en 

studie, bland annat att deltagandet i studien ska kunna avslutas när som helst utan påverkan från 

vår sida. När vi ringde runt till förskolorna för att kontrollera om de potentiellt kunde delta i vår 

studie fann vi en avdelning som inte använde sig av TAKK. Personalen tackade först ja till att 

medverka, men ville sedan avbryta efter att ha tagit del av vårt informationsbrev. Detta kunde 

de göra utan påverkan från vår sida trots att det ledde till att vi fick ändra syftet med studien. 

Att inhämta samtycke genom att delge ett informationsbrev upplevde vi som smidigt eftersom 

det blev tydligt för oss att alla tagit del av den information vi ville förmedla. För att avidentifiera 

deltagarna valde vi att först och främst ha helt anonyma enkäter där det inte framkom vilken 

deltagare som svarat. Vi valde endast att separera avdelningarna från varandra för att kunna 

jämföra svaren. Den insamlade datan har under arbetets gång förvarats på ett sådant sätt att 

ingen utomstående har kunnat ta del av det, och vi har inte använt datan till något annat än 

denna studie.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka om det, utifrån 

förskollärares uppfattningar, finns någon konkret skillnad i ettåringars språkutveckling 

beroende på i vilken grad TAKK används i utbildningen. Det sociokulturella perspektivet 

framhåller barn som sociala individer, som utvecklas genom samverkan med andra, och genom 

kulturella handlingsmönster läggs grunden för allt lärande (Dysthe & Igland, 2003). I resultatet 

framkom det att barn ofta interagerar på andra sätt än genom tal, vilket vi anser tyder på att 

barnen skapat metakontrakt där de, på ett oreflekterat sätt, tolkar varandras signaler. Hameed 

et al. (2016) lyfter fram interaktioner som centralt inom det sociokulturella perspektivet, där 

metakontrakt, enligt Hundeide (2006), skapas. Genom att ordlös kommunikation, såsom läten, 

att peka på saker och leenden, var några av de mest framträdande kommunikationsformerna i 

resultatet, blir vikten av de underförstådda överenskommelserna tydlig.  

Lindö (2009) menar att gester och läten är de två kommunikationsformerna som barn erövrar 

tidigast, samtidigt som barn, enligt Løkken (2008), med hjälp av att röra sig med kroppen som 

verktyg förmedlar sig. Detta finner vi intressant i och med att vi inte kunde se just gester som 

en mer framträdande kommunikationsform i resultatet. Vid analysen av datan valde vi att utgå 

från det samtliga deltagare i studien hade gemensamt. De flesta svarade att gester är en av de 

mest förekommande kommunikationsformerna. Då är frågan varför inte alla delade 
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uppfattningen att gester är en vanligt förekommande kommunikationsform bland ettåringar? I 

vårt resultat framkom det att barnen på avdelning 1 kommunicerar bättre än barnen på 

avdelningar 2. Innebär det att barnen på avdelning 1 verkligen kommunicerar bättre eller 

betyder det att förskollärarna på avdelning 2 är mer ödmjuk inför barnens 

kommunikationsförmåga? Läroplanen (Skolverket, 2016, 2018) framhåller att barn gör sig 

förstådda med hjälp av ett engagerat samspel från pedagoger. Med pedagogers vägledning kan 

barn utveckla kunskap, men det förutsätter också olika former av språk (Skolverket, 2016, 

2018). Heister Trygg (2010) menar att TAKK bidrar till språkutvecklingen genom att det 

dämpar talflödet samtidigt som Willems et al. (2007) studie visar på att tal och gester stimulerar 

samma delar av hjärnans vänstra cortex och hänger således samman. Därför blir TAKK, som 

är en kroppsnära AKK-form som kräver mindre finmotorik, en lämplig kommunikationsform 

för de som ännu inte utvecklat ett verbalt språk (Heister Trygg, 2010).  

Trots att förskollärarna på avdelning 1 inte arbetar med TAKK i stor utsträckning var ändå 

gester en del av barnens kommunikation, liksom läten och skratt som även nämnt ovan är en 

form av kommunikation som barn erövrar tidigt (Lindö, 2009). Detta tolkar vi som att 

avdelningarna i studien ändå har mycket gemensamt trots att förskollärarna på avdelning 2 

använder fler kommunikationsformer i vardagen, som TAKK och andra AKK-former som inte 

var lika förekommande på avdelning 1. Samtidigt som ett flertal forskningsresultat (Daniels, 

1997; Iverson & Goldin-Meadow, 2005; King & Fahsl, 2012; McGregor, 2008; Willems et al., 

2006) visar på fördelarna med TAKK, så belyser Barker et al. (2013) att barnen kan fastna i 

formandet av tecken och därmed kan ordutvecklingen försenas. Utifrån vårt resultat kan vi dock 

inte se att TAKK medför några negativa aspekter då samtliga deltagare snarare förespråkade 

TAKK, även de som använde det i mindre utsträckning. Däremot är det svårt att avgöra om det 

verkligen är så, då studiens omfattning var begränsad. Att endast utgå från sex förskollärare ger 

egentligen ingen konkret fakta om hur det ser ut i allmänhet, men det ger en bild av hur det kan 

vara. Bruce (2014) belyser att språkutvecklingen hos barn är individuell. Vi kanske hade kunnat 

få en djupare inblick i hur det verkligen ser ut genom att fokusera på varje enskilt barn istället 

för att dra generella slutsatser utifrån alla barn på avdelningen. Ett annat sätt för att höja 

reliabiliteten hade varit att frångå förskollärares uppfattningar och istället utföra observationer.  

I resultatet framkom det att deltagarna på avdelning 1 ansåg att ord var en kommunikationsform 

som fungerade bra mellan ettåringar, och detta var de ense om på den avdelningen. Som Lindö 

(2009) nämner är det under barns andra levnadsår som de börjar bilda tvåordsmeningar, medan 

de redan under sitt första levnadsår nyttjat andra kommunikationsformer än tal. Bruce (2014) 

menar att barn har olika biologiska förutsättningar som ligger till grund för språkutvecklingen, 

som utvecklas med tiden, och barnet kommunicerar med blandade uttryck. Detta får oss att 

fundera på resultatet angående förskollärarnas uppfattning om ettåringars 

kommunikationsförmåga. Som ovan nämnt skattade deltagarna på avdelning 1 barnens 

kommunikationsförmåga som högre än deltagarna på avdelning 2. Samtidigt svarade två av tre 

förskollärare på avdelning 1 att ord var en kommunikationsform som fungerade sämre mellan 

ettåringar. De säger alltså emot sig själv. Vad kan det bero på? Har barnen på avdelning 1 

generellt större ordförråd och verbal förmåga? Ligger det i deltagarnas tolkningar av frågan? 

Innebär det att ord fungerar bättre för somliga av ettåringarna, medan det fungerar sämre för 
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andra? Handlar det om att, i enighet med Barkers et al. (2013) resultat, att barnen fastnar i 

formandet av tecken på avdelning 2, och därmed har en sämre ordutveckling än barnen på 

avdelning 1? Eller ligger det i en omedvetenhet hos förskollärarna, alltså att de vill framställa 

sig i bra dager och därför inte reflekterar över hur det faktiskt ser ut?  

Vi tolkar resultatet som att förskollärarna på avdelning 2 har en något större medvetenhet 

omkring barns språkutveckling då de tog upp vikten av att ha en omsorgsfull relation till barnen 

för att bidra till bättre kommunikationsmöjligheter. Eftersom vår tolkning av ovanstående 

grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, där den proximala utvecklingszonen är central, vill 

vi lyfta förskollärares roll för barns lärande och utveckling. Förmågan att veta vilket stöd barnet 

behöver ställer krav på förskollärare att kunna urskilja var varje enskilt barn befinner sig i sin 

utveckling. Samtidigt behöver förskollärare erbjuda barnet den stimulans som krävs, bland 

annat med hjälp av artefakter som TAKK, för att utveckling och lärande ska ske. Förskollärarna 

på avdelning 2 uttrycker sig i andra termer än förskollärarna på avdelning 1, och lyfter fram 

saker utöver de som vi lagt fram som färdiga svarsalternativ. Det tolkar vi som att förskollärarna 

på avdelning 2 är medvetna om att språklig utveckling inte enbart sker i språkliga situationer. 

Skolverket (2016, 2018) ställer högre krav på utbildningen där omsorg, lärande och utveckling 

ska bilda en helhet. Heister Trygg (2012) poängterar vikten av både pedagoger och 

utbildningens utformning som viktiga förutsättningar för att utveckla kommunikativ 

kompetens. Detta medför att förskollärares kompetens blir avgörande för utbildningens kvalitet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2015) kännetecknas kvalitet av möjligheterna som erbjuds barn, 

däribland att uppmuntra barn till delaktighet och inflytande för att barn ska få möjlighet att 

uttrycka sina tankar på eget initiativ. Detta är något som Vetenskapsrådet påtalar vara 

avgörande för barns fortsatta utveckling och lärande och ligger således i interaktionen mellan 

barn och pedagog. 

Utöver omsorgen som förskollärarna på avdelning 2 lyfter fram, finns det en del likheter i hur 

förskollärarna kommunicerar med barn på respektive avdelning. Bland annat i 

vardagssituationer där samtliga deltagare använder sig av gester, tal och att peka på saker. 

Samtidigt använder förskollärarna på avdelning 2 betydligt fler kommunikationsformer i både 

vardagliga och undervisningssituationer då samtliga deltagare på avdelning 2 uppger att de 

använder både TAKK och andra AKK-former. Samtliga förskollärare ansåg att ju fler 

kommunikationsformer de använder sig av desto bättre kommunikationsmöjligheter ges, vilket 

återigen kan diskuteras i relation till resultatet av hur väl ettåringar kommunicerar. Deltagarna 

var inte eniga angående vilka former de ansåg fungerade bättre i kommunikationen mellan 

förskollärare och barn. Förskollärarna på avdelning 1 ansåg att de var mest framgångsrika med 

gester och att peka på saker medan förskollärarna på avdelning 2 ansåg att det var bättre med 

estetiska uttrycksformer, TAKK och andra AKK-former. Eftersom Heister Trygg (2012) 

belyser att AKK i grund och botten handlar om att erbjuda kommunikativt stöd för personer 

med språklig sårbarhet, och att det på senare tid börjat användas även för yngre barn som ännu 

inte har utvecklat ett verbalt språk, får det oss att reflektera över vad som får avdelningarna att 

lyckas på så pass olika områden. Som tidigare nämnt är ettåringar redan bekanta med gester 

och att peka som uttryck (Bruce, 2014; Heister Trygg, 2012). Att förskollärarna på avdelning 1 

uppger dessa som de mest framgångsrika kommunikationsformerna tolkade vi som naturliga 
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eftersom det är de former som barnen har mest erfarenheter av redan innan de börjar på 

förskolan. Estetiska uttrycksformer, TAKK och andra AKK-former bör därmed bidra till de 

grundläggande kommunikationsformerna som barnen har med sig hemifrån. Vi tolkar det då 

som att förskollärarna på avdelning 2 har kommit längre i sitt arbete och redan från början 

erbjudit barnen fler vägar till kommunikation. Således har barnen bildat god kunskap i andra 

kommunikationsformer vilket i längden kan bidra till att barnen kommunicerar bättre. Denna 

slutsats drar vi trots att förskollärarna på avdelning 1 skattade barnens kommunikationsförmåga 

högre än förskollärarna på avdelning 2, genom att förskollärarna på avdelning 1 inte visar lika 

stor insikt som förskollärarna på avdelning 2 om påverkansfaktorer för språkutveckling. Hade 

vi ställt frågan om hur väl barnen kommunicerar med varandra när barnen istället fyllt två år, 

kanske resultatet hade skiftat. I denna studie upplever deltagarna på avdelning 2 att barnen 

kommunicerar bra till ganska bra, och om vi sätter det i paritet till Barkers et al. (2013) resultat, 

att barnen fastnar i formandet av tecken, kanske de hade kommit över den tröskeln och tagit sig 

längre, medan barnen på avdelning 1 inte hade kommit lika långt. 

7.2.1 Slutsatser 

Samtliga deltagare i studien lyfte fördelar med att använda sig av TAKK i interaktion med 

ettåringar. Ingen deltagare såg heller några direkta nackdelar med användandet av TAKK. Trots 

detta kunde inte vi i denna studie urskilja några direkta skillnader avdelningarna emellan. I och 

med studiens begränsade omfattning drar vi slutsatsen att det inte finns någon konkret skillnad 

i ettåringars språkutveckling beroende på hur mycket TAKK används i förskolan. Vi kan heller 

inte synliggöra några nackdelar med användandet av TAKK.  

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Utifrån vår studie kan vi inte se att det finns några negativa effekter av att använda TAKK för 

att stödja ettåringars kommunikation. Vår tolkning blev att det inte kan skada att implementera 

TAKK tidigt i barns utbildning eftersom det kan komma att behövas på sikt i fall att barnet 

stöter på hinder i sin språkutveckling. Det är också en fördel att alla barn på förskolan redan 

använder TAKK om det tillkommer ett barn som är i behov av det, genom att det barnet redan 

från början kan kommunicera med sina kamrater. Däremot krävs det tid och pengar från en 

redan stresspåverkad verksamhet med begränsade medel genom att pedagoger behöver utbildas 

i TAKK. Det tar tid för pedagoger att bygga den kunskap som krävs för att kunna använda 

TAKK i barngruppen, samtidigt som det tar tid för barngruppen att ta till sig TAKK. Läroplanen 

gör gällande att alla barn har rätt till delaktighet och inflytande i utbildningen (Skolverket, 2016, 

2018). Utifrån vårt resultat i denna studie ser vi TAKK som en möjlighet för barn att få uttrycka 

sig och på så sätt få inflytande över utbildningen. TAKK blir en inkluderande 

kommunikationsform som bidrar till allas möjlighet till kommunikation, oavsett verbal förmåga 

eller modersmål.  

7.4 Fortsatt forskning 

Vårt intresse för området har snarare ökat efter denna studie och vi hade gärna tagit del av 

liknande studier med större omfattning. Dels studier med större urval, dels att studien utförs 

utifrån barn som kommit aningen längre i sin språkutveckling, möjligtvis två- till treåringar. 
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Det hade varit intressant att utföra denna studie med samma urval under en längre tid. Den 

forskning vi har hittat inom AKK/TAKK när det rör sig om barn som inte är i behov av särskilt 

stöd, utan endast som hjälpmedel för att främja språkutvecklingen har varit begränsad. Vi skulle 

gärna se mer av sådan forskning eftersom TAKK blir allt mer förekommande i svenska 

förskolor. Vilka för- och nackdelar finns det med användandet av TAKK i förskolan? Kan 

förbättringar i språkutvecklingen hos barn som inte är i behov av särskilt stöd synliggöras? Är 

det, som Barker et al. (2013) framhåller, att barn kan fastna i formningen av tecken snarare än 

att utveckla ett större ordförråd? Hur påverkas ordförråd och språkutvecklingen på sikt vid 

användandet av TAKK i förskolan? Detta är några punkter som vi finner intressanta att få veta 

mer om.  
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