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Abstract 
The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with an argumentative 

and alternative communication (ACC) and the importance of language tools for children’s 

language development. The study also aims to illuminate how the work with ACC is visible in 

the preschools physical activities and in the documentations as well as the importance it 

brings. To receive adequate information, interviews were held with active educationalist on 

how they observe ACC as stimulating tools for language development, if there are any 

differences in the use of language support depending on different situations and how the 

active work with language support is noticeable. The results among the interviewed preschool 

teachers shows a positive attitude towards the use of language support and that the methods 

are helpful and useful when educating the children. Results also shows that there is a common 

thread in the documentation work that extends from the work in groups with children in 

preschools up to the preschool managers 

 

Keywords: TAKK, GAKK, preschool, language development, language tools, 

documentation. 
 
  



 

Sammanfattning 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur TAKK (tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation) och GAKK (Grafiskt alternativ och kompletterande 

kommunikation) används av pedagoger i förskolan samt språkverktygens betydelse för 

barnens språkutveckling. Undersökningen är också inriktad på att belysa hur arbetet med 

TAKK och GAKK synliggörs i förskolans fysiska miljö och i dokumentationen samt vilken 

betydelse det får. Studiens frågeställningar utgår ifrån hur verksamma pedagoger uppfattar 

TAKK och GAKK som språkstimulerande verktyg, om det finns skillnader i användandet av 

språkstöden beroende på olika situationer i förskolan samt hur det aktiva arbetet med 

språkstöden synliggörs. Resultatet bland de intervjuade pedagogerna visar på en positiv 

inställning till användandet av de båda språkstöden och att de är mycket väl användbara 

tillsammans med alla barn i förskolan. Resultatet visar också att det finns en röd tråd i 

dokumentationsarbetet som sträcker sig från arbetet i barngruppen upp till förskolecheferna.  

 

Nyckelord: TAKK, GAKK, förskola, språkutveckling, språkverktyg, dokumentation.   
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1. Inledning 
Barns språkutveckling och förmåga att kommunicera är ett ämne som alltid kommer att ha en 

genomträngande och betydelsefull plats i förskolans verksamhet. Dels för att barn som vistas i 

förskolan rent biologiskt befinner sig i en period i livet där viljan och behovet av att kunna 

kommunicera med andra växer sig allt större, men också för att förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) trycker på detta.  

 

Det var det här som skapade grunden för den här undersökningen och anledningen till att det 

fann sig högst intressant att undersöka hur arbetet med språkutveckling och andra vägar till 

kommunikation ser ut i förskolan. Undersökningen har ett fokus på pedagogernas syn och 

användande av språkverktygen TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation och GAKK, grafiskt alternativ och kompletterande kommunikation.  

För att få en insikt i hur arbetet med de olika språkverktygen synliggörs i den fysiska miljön 

på de berörda förskolorna, så berör undersökningen även hur vida arbetet kring detta finns 

med i verksamhetens dokumentation. 

 

Boel Heister Trygg (2010, s. 16) beskriver syftet med TAKK som en väg och möjlighet till 

kommunikation och samspel med andra för de som har svårigheter med kommunikation via 

det verbala språket. ”Kommunikation är en förutsättning för språk, men språk eller tal är inte 

en förutsättning för all kommunikation” skriver hon.  

 

Genom att förskollärare, barnskötare och annan verksam personal inom förskolan ges en ökad 

kompetens kring alternativa kommunikationssätt, som till exempel TAKK och GAKK, bidrar 

det i sin tur till att möjligheterna att kunna bemöta alla barn stärks (Tonér, 2016, s. 25).  
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur pedagoger använder sig av TAKK 

och GAKK tillsammans med barnen i olika situationer i förskolan och dess betydelse för 

barns språkutveckling, samt hur arbetet med språkstöden synliggörs i förskolans fysiska miljö 

och vilken inverkan den har på dokumentationen.  

 

2.1 Frågeställningar  

• Hur uppfattar pedagogerna TAKK och GAKK som språkstimulerande verktyg?  

• Hur skiljer sig pedagogernas användande av TAKK och GAKK åt beroende på om de 

befinner sig i den fria verksamheten eller i strukturerade samlingar?  

• Hur synliggörs arbetet med språkverktygen i den fysiska miljön i och i 

dokumentationsarbetet?  
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3. Bakgrund 
 
3.1 Teori – Ett sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung hos L S Vygotskij och hans forskning kring 

språk, lärande och utveckling. Säljö (2014, s. 297ff) skriver att ett socialkulturellt perspektiv 

på lärande och utveckling berör kunskapen kring människors förmåga att utveckla färdigheter 

som är till hjälp för deras individuella fortsatta utveckling. Mediering är ett känt och ofta 

återkommande begrepp när man talar om det sociokulturella perspektivet. Medieringen 

synliggör människors användande av olika redskap och verktyg för att kunna förstå och agera 

i den miljö de lever i. Vygotskij delade in dessa i två delar, språkliga och materiella. De 

språkliga verktygen kan vara till exempel en symbol eller ett tecken men också bokstäver och 

räknesystem. Vidare skriver Säljö (2014, s. 301ff) om hur Vygotskij belyste vikten av 

språkanvändandet och möjligheten till att kunna kommunicera med sin omvärld.  Säljö 

uttrycker också vikten av att språk är så mycket mer än det som människan kan förmedla 

verbalt. Han tar upp bland annat teckenspråket som exempel och vikten av att alla människor 

ska ha möjlighet till att uttrycka sig, på ett eller annat sätt. Vygotskij menade att tänkandet 

och språket fanns i en nära relation med varandra. Han menade att språkande inte bara är 

någonting som pågår mellan människor, utan även inuti varje enskild individ (Säljö, 2014, s. 

302ff). 

 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt och återkommande begrepp när det talas om 

Vygotskij. Med detta undersöks människans ständiga utveckling och dess väg framåt. När en 

människa lärt sig behärska en sak, så är hon på god väg att lära sig någonting nytt. Till en 

början finns det en vägledande, stöttande person som går bredvid vid genom lärandet, som 

sedan succesivt släpper taget i takt med att den nya kunskapen bemästras. I och med 

Vygotskijs syn på utveckling och den proximala utvecklingszonen, så synliggörs det att 

lärandet inte är någonting som endast sker med och i barn, utan att människan är under 

ständig utveckling, hela livet (Säljö, 2014, s. 302ff).  

 

Ehrlin (2012, s. 59) skriver om innebörden av att barn behöver erbjudas kommunikativa 

miljöer, som ger barnen möjligheten att samspela med andra för att kunna fortsätta att 

utvecklas språkligt. Hon uttrycker vidare att det inom det sociokulturella perspektivet är 

viktigt att barnen ges möjlighet att bygga vidare och använda sig av den kunskap som de lär 

sig i ett visst sammanhang, så att den blir värdefull och användbar även vid andra tillfällen.  
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Ehrlin hänvisar till Vygotskijs teori om att människan utvecklas växelvis. Utvecklingen 

påverkas av det som en människa upplever i olika sociala sammanhang, samt den utveckling 

som pågår inom människan. Det är här vi vuxna till en början av utvecklingen är otroligt 

värdefulla och det krävs att vi är lyhörda på barnets kommunikativa signaler, alltifrån verbala 

till kroppsliga uttryck. En social handling får på så sätt en inre betydelse för barnet i dess 

språkliga utveckling. 

 

3.2 Kommunikationens betydelse   
Vid alla kommunikativa tillfällen är det viktigt att språkbruket och sättet att kommunicera på 

anpassas till mottagaren. Ett sätt att gestalta detta är genom vertikal och horisontell 

kommunikation Andersson (2002, s. 12). Den vertikala kommunikationen mellan vuxna och 

barn beskrivs som ett kommunikationssätt där den vuxna styr samtalet och ställer krav som 

barnet förväntas uppfylla. För att en sådan kommunikation ska bli givande för barnet är det 

viktigt att den vuxna är medveten om den position hen besitter, och utifrån detta lägger 

samtalet på en nivå som blir utvecklande i en lagom grad i förhållande till barnets 

språkkunskaper.  

 

Den horisontella kommunikationen är till skillnad från den vertikala, en kommunikation 

mellan två parter som ligger på en mer jämlik nivå. En kommunikation mellan två personer är 

inte ständigt antingen vertikal eller horisontell. Det förändras beroende på till exempel 

samtalets ämne, eller beroende på vilken situation konversationen sker i. I samtal mellan 

vuxna och barn är det dock viktigt att den vuxne strävar efter att samtalet snarare hamnar på 

en horisontell nivå, än en vertikal och därmed anpassad efter barnet (Andersson, 2002, s. 12).  

 

Även Ladberg (2003, s. 81ff) skriver om människans behov av att kunna kommunicera med 

människor i sin omgivning. Hon skriver om hur kommunikation är så mycket mer än det 

verbala språket, trots att det är det första de flesta människor kommer att tänka på när det talas 

om kommunikation. Den verbala kommunikationen är alltså bara en liten del i människans 

sätt att kommunicera och mycket av den övriga kommunikationen sker utan att vi ens 

reflekterar över det. Exempel på detta är kroppsspråk och ansiktsuttryck och människans sätt 

att tolka detta. Trots att dessa tolkningar är någonting som görs mer eller mindre automatiskt 

av hjärnan så har dessa i flera fall visats säga mer om vad en människa förmedlar, och 

känslorna omkring det, än det som är verbalt uttryckt.  
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För att ett språk ska kunna utvecklas krävs det att barnen ges möjlighet att utveckla det i en 

miljö, och med människor som hon känner sig trygg med. Det är också viktigt att ha i åtanke 

att dagsformen kan spela stor roll på ett barns möjligheter till att utvecklas språkligt. Om 

barnet är trött eller om det av annan anledning inte känner sig mottaglig för språkinlärningen 

vid en viss tidpunkt är det ingen idé att försöka pressa fram det, då kan det istället få negativ 

effekt på språkutvecklingen i framtiden. När barnet visar intresse för att kommunicera är det 

viktigt att de vuxna i omgivningen visar lyhördhet och nyfikenhet för barnet och ger barnet tid 

och utrymme för att uttrycka sig. Tillfredsställs inte barnets upplevelser om att hen blir 

lyssnad till kan det leda till att hen istället väljer att vara tyst på grund av osäkerhet och brist i 

tilliten hos den vuxne parten (Ladberg, 2003, s. 81ff). Genom att barn får tillfälle att samtala 

och kommunicera med andra, både vuxna och barn, så ges de tillfälle att agera 

meningsskapande i dessa sociala sammanhang (Heikkilä, 2006, s. 13).  

 

3.3 Alternativ och kompletterande kommunikation 
Språkstörningar kan yttra sig på olika sätt och i olika grad. En försenad eller på annat sätt 

negativt utmärkande språkutveckling drabbar ungefär vart tionde barn i förskoleåldern 

(Heister Trygg, 2003, s. 17). Dessa barn kan bli väl hjälpta i sin språkutveckling genom 

användandet av olika former av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Heister 

Trygg (2010, s. 10ff) beskriver att TAKK ofta förväxlas och kopplas samman med det 

svenska teckenspråket som om det vore samma sak, men detta är felaktigt. TAKK används 

alltid i kombination med ett talat språk och det är baserat på det talade språkets grammatik 

medans teckenspråket är tyst och är uppbyggt utifrån en egen form av grammatik. 

Teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Till skillnad från TAKK så görs till exempel 

inte bara tecknen med händerna utan det finns flera tecken där även munrörelser blir viktiga. 

Vid användandet av teckenspråk språkar man inte verbalt samtidigt, som vid TAKK, utan här 

sker kommunikationen ljudlöst.  

 

De olika AKK-formerna är inte bara till hjälp för de barn som har svårt att verbalt uttrycka sig 

utan fungerar även som ett språkligt verktyg för att förstå andra. Det finns förutfattade 

meningar kring att de olika AKK-formerna främst är framtagna för personer som har 

svårigheter i att uttrycka sig verbalt, men faktum är att de är lika viktiga för människors 

förmåga att förstå vad som uttrycks i en konversation. Genom att tillämpa TAKK eller GAKK 

i samspel med det talade språket så får mottagaren tillgång till två olika sätt att tolka 

konversationen på, när de både ser ett tecken/bild och hör ett ord (Heister Trygg, 2010, s. 12). 
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Tonér (2016, s. 30) menar att det finns ett samband mellan vikten av att barn möts av 

kompetenta samtalsparters och vägen till att de förstår sig själva och hur de ska göra sig 

förstådda och förstå andra. TAKK är den AKK-form som används allra mest, men också den 

som ställer mest krav på både brukaren och mottagaren.  

 

Barn som använder tecken tecknar inte alltid ”rent”. Det är någonting som är naturligt och 

som kan jämföras med barn som ännu inte talar rent (Tonér, 2016, s. 46). Vid sådana 

förekommande bör inte vikten läggas på att träna barnet på att teckna ”rätt” utan handlar 

snarare om att mottagaren får öva sig på att tolka dessa lite otydliga tecken. Urvalet av de 

framförallt första tecknen, men även resterande, görs utifrån individen. Vad hen intresserar 

sig för och vad personen kan vara i behov av att kunna uttrycka och förstå.  

 

En person som i sin vardag använder sig av TAKK med personerna i sin omgivning kan också 

komma att bli i behov av att använda sig av andra former av AKK. Exempel på detta kan vara 

om personen i fråga för övrigt är självständig och stundvis rör sig i miljöer där hen riskerar att 

behöva kommunicera med personer som inte besitter kunskaper inom TAKK. Det kan handla 

om vardagliga, för andra, simpla situationer som att till exempel köpa biljett på bussen. Vid 

sådana tillfällen kan olika former av GAKK komma till användning, både för brukaren och 

för personer som hen stöter på. Vid dessa tillfällen kan bilder, symboler eller dokument, i 

form av till exempel skrivna brev vara avgörande för att uppnå en fungerande kommunikation 

(Heister Trygg, 2003, s. 22). Det här är dock någonting som kräver ganska mycket av aktören. 

Hen måste ha en insikt i att hens sätt att kommunicera inte är en kunskap som alla människor 

besitter, och att sättet att kommunicera förändras beroende på vilken miljö och i vilket 

sällskap hen befinner sig.  

 

Björklunds (2008, s. 215) resultat visar på bilders och andra artefakters betydelse för barnens 

framgång i att förstå och skapa sammanhang. Hon lyfter exempel som att bilder i bilderböcker 

skapar en stor mening och leder till att barnen tydligare uppfattar bokens budskap. Genom att 

låta barnen samtala och återberätta en saga genom de tillhörande bilderna kan man synliggöra 

hur barnen uppfattade berättelsen, vad de tog fasta på och hur de använder sig av bilder och 

andra artefakter för att skapa sin version av berättelsen (Björklund, 2008, s. 216).  

 

Heister Trygg (2005, s. 17) beskriver användandet av GAKK som något begränsat och ett 

språkstöd som kräver lite mer planering och framförhållning av de som ska använda det. 

Detta baseras på att bilder eller andra artefakter aktören behöver för att kommunicera måste 
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finnas tillgängliga vid just det tillfället. Det positiva med detta är dock att kommunikationen 

kan bli mer konkret och användare visar fysiska föremål och behöver därför inte skapa något 

själv för att kommunicera, som till exempel vid TAKK där rätt tecken ändå måste skapas. 

 

 3.4 Dokumentation  
Essén, Björklund och Olsborn Björby (2015, s. 7) beskriver den pedagogiska 

dokumentationen som ett verktyg som hjälper till att synliggöra förskolans bidrag till barnens 

utvecklade lärande. Den pedagogiska dokumentationen är inte någonting som bara sker utan 

som kräver att personalen arbetar utifrån ett utforskande och nyfiket arbetssätt gentemot 

barngruppen. Pedagogerna betraktar inte sig själva som ”de som sitter på kunskapen” utan de 

är istället aktiva medforskare, tillsammans med barnen. Att förskolans verksamhet är under 

ständig förändring och hela tiden påverkas av den aktuella barngruppen, ligger i grund för 

behovet av ett verktyg som hjälper till i arbetet kring reflektion, både tillsammans med barnen 

och i arbetslagen.  

 

Att komplettera den fysiska verksamheten i förskolan med till exempel teckenbilder och 

pekkartor är en form av dokumentation som kan bidra till barnens utvecklande lärande. 

Genom att ha dessa tillgängliga för barnen i den miljö de befinner sig i leder till att 

konversationerna kan flyta på bättre mellan samtalsparterna, oavsett om de befinner sig på 

olika språkliga nivåer, både verbalt och/eller genom TAKK och GAKK.  

 

För att även barnen ska kunna känna känslan av att de står på samma nivå som pedagogerna, 

och för att bekämpa eventuella maktförhållanden skriver Essén m.fl., (2015, s. 16) om hur 

man kan låta barnen styra vad och hur saker ska dokumenteras. Ett exempel på detta är att 

pedagogerna låter barnen använda kameran, ofta, så att känslorna kring att det enbart är 

pedagogernas redskap suddas ut. Utifrån detta ges en tydlig inblick i vad barnens fokus ligger 

på och vad de tycker är spännande och intresseväckande. Oavsett vem som dokumenterar är 

det viktigt att ta hänsyn till att det kan finnas personer som i vissa situationer, eller inte alls, är 

bekväma i att bli dokumenterade. De vuxna kan därför sträva efter att i så stor utsträckning 

som möjligt dokumentera görandet och lärandet som sker, istället för vilka som gör det.  

 

Löfgren (2015) genomförde en intervjustudie som fokuserade på pedagogers syn på 

dokumentationen i förskolan, samt syftet med dokumentationen. Förutom pedagogernas 

erfarenhet kring dokumentationen lyfter han också olika sätt att dokumentera på. Han skriver 

bland annat om ”vägg-dokumentation” och ”pedagogisk dokumentation”. Vägg-
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dokumentationen beskriver han som dokumentation, oftast i form av bilder, som sätts upp på 

väggen tillsammans med ett citat från läroplanen. Huvudsyftet med detta är att visa barn och 

vårdnadshavare de aktiviteter och lärande som skett på förskolan. Även en del av de 

intervjuade pedagogerna i Löfgrens studie har uttryckt en viss tveksamhet till den metoden av 

dokumentationen. Det missnöje som de tydligast uttryckt är att de inte upplever att 

vårdnadshavarna tar sig tid att betrakta och intressera sig av den uppsatta dokumentationen, 

samt att den inte leder till så mycket reflektion och lärande samtal mellan dem och barnen 

(Löfgren, 2015, s. 135).  

 

Löfgrens Undersökningen visar också på att det finns en viss okunskap och mycket 

funderingar hos pedagogerna kring vad som ska dokumenteras samt hur det ska gå till väga. 

Bland annat rör sig funderingarna kring dokumentation på barn i grupp och på det enskilda 

barnet. Dokumentation av det enskilda barnet och dess lärande försvunnit mer och mer under 

de senaste åren. Han har dock i sin undersökning fått information som visar att det finns de 

förskolor som använder sig av dokumentation i form av teckningar, som barnen målat och 

som senare används för att konkret kunna visa individens utveckling.  

Flera av pedagogerna uttryckte även att dokumentationen fungerade som ett verktyg för att 

synliggöra, både för sig själva och andra, att de aktivt arbetade mot de olika mål som anges i 

förskolans läroplan, samtidigt som lärandet formas utifrån barnens visade intresse. De 

upplevde dock en viss svårighet att få dessa att gå ihop alla gånger (Löfgren, 2015, s. 135ff.). 

Det var i samband med dessa funderingar som den pedagogiska dokumentationen kom på tal. 

Den pedagogiska dokumentationen beskrivs i artikeln som ett verktyg för att nå en profession 

och kvalité på arbetet i förskolans verksamhet. Pedagoger anger att de använder 

dokumentationen dels för samtal och reflektion tillsammans med barnen, men även 

tillsammans med kollegorna. I samband med dessa diskussioner hjälps de tillsammans åt med 

att fastställa det som de tycker är syftet med dokumentationen (Löfgren, 2015, s. 140).  

 

Resultatet i artikeln visar på att pedagogerna i förskolan är medvetna om, och skiljer på den 

slags undervisning som sker i förskola respektive det övriga skolsystemet. De är tydliga med 

att de strävar efter att lärandet och utvecklingen ska ske utifrån barnens intressen och behov 

och att de mål som finns i förskolans läroplan är strävansmål. De fokuserar mer på vägen mot 

lärande än den färdiga produkten samt hur barnen uppfattat det lärande som skett. Trots att de 

stundvis tycker att arbetet med den pedagogiska dokumentationen kan vara svår så anser de 

att det är ett bra och väl användbart verktyg i deras arbete med kvalitetsutvecklingen i 

förskolan (Löfgren, 2015, s. 140).  
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Bjervås (2011, s. 202) har i sin undersökning kring dokumentationen i förskolan kunnat 

synliggöra både för- och nackdelar med användandet av dokumentation. Hennes resultat talar 

för att den pedagogiska dokumentationen inte är någonting som ska användas utan att man 

gjort olika överväganden. Hon menar att det som pedagog är viktigt att beakta och visa 

hänsyn för de olika situationer och känslor som barnen kan bli satta i, i samband med 

dokumentationsarbetet (ibid, s. 57). Undersökningen visar också på hur dokumentationen kan 

vara ett verktyg för de barn som ännu inte har ett fullt utvecklat verbalt språk. Genom att visa 

och peka på de bilder som finns i och med dokumentationen får dessa barn en möjlighet till 

att kommunicera med omgivningen (ibid, s. 171). Även barns inflytande i verksamheten 

skriver Bjervås kan påverkas med hjälp av dokumentationen. De kan till exempel peka på och 

ifrågasätta vad bilder föreställer och efter en förklaring på detta uttrycka att de vill göra 

detsamma (s. 176).  

 

En viss aktsamhet bör dock, som tidigare nämnts, tilltas då pedagogerna under insamlingen av 

dokumentationen är dem som står vid makten av vad som ska dokumenteras eller inte. Trots 

de identifierade nackdelarna som användandet kan komma att innebära så talar 

undersökningens resultat för att fördelarna väger över. Både på grunderna för att den 

pedagogiska dokumentationen är ett verktyg som stärker barnens kommunikativa förmåga, 

men även som ett kvalitetssäkrande arbetssätt för de verksamma pedagogerna (Bjervås, 2011, 

s. 202).  

 

3.5  Förskolans fysiska miljö  
Björklid (2005, s. 169) beskriver den fysiska miljön som någonting som beroende på 

utformning och anpassning efter barngruppen, kan bidra till både hinder och förutsättningar 

för barnens utveckling och möjlighet till lek. Det är viktigt att miljöerna i verksamheten 

upplevs trygga och väl tillgängliga för barnen. Miljöer som inte uppfyller dessa krav blir 

ointressanta för barnen och bidrar därmed inte till deras utveckling och lärande. Björklid 

skriver vidare att den fysiska miljön ibland riskerar att hamna i skymundan då den ses som 

något självklart. Dessa problem finns även i förskolans olika styrdokument, då de enda krav 

som ställs på den fysiska verksamheten där är att lokalerna ska vara ändamålsenliga (ibid).  

 

Miljöerna i förskolan bör beakta att barnens lek i största möjliga utsträckning ska kunna 

fortgå utan avbrott eller behov av hjälp från de vuxna (Björklid, 2005, s. 171). De ska vara 

utformade på ett sätt som stimulerar till lek, samspel och kommunikativa möjligheter. Vid 
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skapande av lärmiljöer i förskolan är det viktigt att ha i åtanke att barns upplevelser av ett rum 

styrs av såväl synen, som lukt och känseln av rummet (Ibid, s. 176).  

 

Även Strandberg (2006, s. 30) skriver om miljöns inverkan på lärande utifrån Vygotskijs syn 

på barns kulturella utveckling. Strandberg skriver att barns psykologiska processer inte sker i 

barnens hjärnor utan att det växer fram genom att barnen ges möjlighet att interagera med 

hjälp av olika artefakter.  

 

3.6  Styrdokument i förskolan  
I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s. 5) kan man läsa att förskolan som verksamhet 

ska lägga grunden för en individs lärande. Det ska vara en plats där alla barn kan finna 

trygghet och ges möjlighet att utvecklas på sin egen nivå och omsorg, utveckling och lärande 

ska bilda en helhet. Det står också att verksamheten ska individanpassas för de barn som är i 

behov av särskilt stöd. Mycket av det lärande som sker i förskolan utgår ifrån att barnen lär 

sig av varandra, både i samspel och i kommunikation. För att detta ska vara möjligt krävs det 

då givetvis av förskolan att tillämpa kunskap, hjälpmedel och resurser för att alla barn ska ha 

möjlighet att uttrycka sig.  

 

Behov av särskilt stöd i förhållande till den här undersökningen kan till exempel innebära 

olika språkverktyg, som TAKK och GAKK, som hjälper dessa barn att finna ett 

kommunikationssätt som passar för dem. Oavsett om barnet är i behov av särskilt stöd under 

en längre eller kortare period under sin vistelse i förskolan är det förskolans skyldighet att 

tillämpa stöd som leder till att barnen kan uttrycka sig på ett sätt som leder till att de känner 

sig som en viktig del i barngruppen. Verksamheten ska vara anpassad på ett sätt som leder till 

att alla barn som vistas i förskolan känner trygghet och möjlighet för att utvecklas (ibid.).  

Även Skollagen (2010:800) trycker på varje barns rätt till särskilt stöd om behov för sådant 

finns.  
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4. Metod 
 
För att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar har intervjuer av verksam 

personal på olika förskolor genomförts. Med verksam personal inkluderas förskollärare och 

barnskötare. Strävan med undersökningen var att ta reda på dels hur pedagogerna upplever 

användandet av de olika språkverktygen, hur användandet skiljer sig åt beroende på situation 

och hur vida arbetet kring dessa synliggörs i den fysiska miljön. Innan men även under 

genomförandet av intervjuerna har jag varit tydlig med att ta hänsyn till olika forskningsetiska 

principer (se punkt 4.3) för att inge förtroende och profession gentemot de personer som ställt 

upp på intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Anledningen till att intervju valts som metod är baserad på förhoppningen kring att få ta del 

av pedagogernas tankar både vid och bakom användandet av TAKK och GAKK, samt 

diskutera hur pedagogerna ser på dokumentationen och arbetet kring det. Valet av kvalitativa 

intervjuer som metod baserades på en tro om att då kunna få ut mer information från 

informanterna än vid användandet av en kvantitativ metod i form av till exempel enkäter. 

Målet med intervjuerna var nämligen att få en insikt i hur pedagogerna såg på användandet av 

de olika språkverktygen och sättet att dokumentera på, samt deras tankar bakom och kring 

användandet.  

 

4.1 Urval  
De olika aktörerna i min studie har haft olika erfarenheter av både språkverktygen, men också 

av förskolans verksamhet i stort, och därmed även dokumentationen. Detta tror jag har 

resulterat i ett djup i min forskning då jag fått flera olika infallsvinklar på det hela. Antalet 

intervjuade personer är sex stycken, som arbetar på 5 olika förskolor. Namnen på 

informanterna är fiktiva.  

• Agneta är utbildad förskollärare och har arbetat i förskolan sedan examen 1991. Hon 

har ingen utbildning inom TAKK och har fått sina grundkunskaper gällande GAKK 

via en tidigare kollega som hade stor erfarenhet i ämnet. Hela förskolan kommer få 

mer stöttning i arbetet med GAKK framöver via ett resursteam. Intervjun ägde rum på 

avdelningen på grund av platsbrist.  

• Lisa är barnskötare i grunden men har sedan byggt på med en förskollärarutbildning. 

Hon har arbetat inom barnomsorgen i 28 år. Fick en utbildning i GAKK genom 

specialpedagogerna i kommunen och utbildning inom TAKK via en kvinna som 
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använde detta tillsammans med sitt barn. Intervjun hade vi i ett arbetsrum på förskolan 

där Lisa arbetar.  

• Liv är barnskötare och har arbetat inom barnomsorgen sen 2006. Hon fick vägledning 

i arbetet med GAKK via olika specialpedagoger och har gått en utbildning inom 

TAKK. Har även erfarenhet av TAKK sen barndomen. Intervjun ägde rum i ett 

arbetsrum/kapprum där några kollegor kom och gick under intervjun.  

• Birgitta gick en barn- och fritidutbildning på gymnasiet och är sedan 2002 utbildad 

förskollärare. Hon har gått en digital kurs kring TAKK-användandet som anordnades 

av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Intervjun ägde rum i ett enskilt arbetsrum på 

förskolan.  

• Mikaela är förskollärare och har arbetat inom barnomsorgen i 25 år. Hon har fått 

utbildning kring språkstöden genom en hörselpedagog. Intervjun ägde rum i ett enskilt 

samtalsrum på förskolan.  

• Ylva är utbildad förskollärare och har arbetat som det sedan 1997. Hon har fått 

utbildning kring TAKK genom en kollega som undervisade kring detta i hela 

kommunen. Intervjun ägde rum i ett samtalsrum på Ylvas förskola.  

 

 

4.2 Genomförande 
Förskolorna valdes ut dels genom egen vetskap kring deras arbete med TAKK och GAKK, 

men även utifrån tips från annan verksam personal på andra förskolor, som kände till detta. 

Den första kontakten med pedagogerna skedde genom ett telefonsamtal där jag presenterade 

mig och min undersökning. Efter överenskommelse med samtliga fortsatte förloppet genom 

att intervjufrågorna, samt ett kortare informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut via mejl till 

kommande informanter, minst en vecka innan det planerade intervjutillfället. 

Tillvägagångssättet baserades på en förhoppning kring att uppnå en mer avslappnad känsla 

vid intervjutillfället, samt att informanterna skulle få tid på sig att fundera och reflektera kring 

frågorna och därmed kunna ge utförligare svar. Med mig ut till intervjuerna hade jag även en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). Christoffersen och Johannessen (2015, s. 86ff) belyser olika 

punkter som är viktiga att tänka på under genomförandet av en intervju. Bland annat beskrev 

de lämpliga strukturer kring upplägg för intervjuerna, att tidsåtgången inte bör överstiga en 

timme samt hur och när olika frågor bör ställas för att uppnå bästa resultat både för mig och 

informanten.  
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Den semistrukturerade intervjuformen, som använts under undersökningen innebär att alla 

intervjuer utgår ifrån en befintlig intervjuguide, där informanterna fått tillgång till frågorna i 

förväg (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 85). Det finns en hel del flexibilitet i 

ordningsföljden som frågorna ställs i och de svar som ges är öppna och helt och hållet 

baserade på informanternas egna erfarenheter, tankar och kunskaper inom ämnet.  

 

Christoffersen och Johannessen (2012, s. 85) skriver att en viss standardisering i intervjuerna 

är att föredra. Det den här undersökningen innebar det att alla informanter fått samma frågor 

ställda till sig. Vilket i sin tur innebär att svaren då blir lättare att jämföra och sammanställa 

då de utgår ifrån samma frågor.  

 

Under de genomförda intervjuerna har, efter samtycke med informanterna intervjutillfällena 

dokumenterats med hjälp av ljudupptagning på min mobiltelefon. Det ger forskaren möjlighet 

till att helt och hållet kunna koncentrera sig på de svar som informanten ger, samt att det ökar 

förutsättningarna för att kunna ställa relevanta och givande följdfrågor. Inspelningarna ger 

också möjligheten till att lyssna på intervjuerna flera gånger, vilket är till stor hjälp vid 

analysarbetet. Innan första intervjutillfället prövades flera olika sätt att spela in 

ljudupptagningar på. Flera olika appar testades. De kriterier som önskades uppnås på apparna 

var till exempel att de fungerade i flygplansläge för att utesluta att ett samtal eller liknande 

skulle kunna störa ljudupptagningen eller forskarens fokus under intervjuerna, samt för att 

inte riskera att ljudfilerna sparades på något annat ställe än i mobiltelefonen. Tholander och 

Cekaite (2016, s. 203) skriver om vikten att ha en god kvalité på ljudupptagningarna, för att 

det överhuvudtaget ska vara till någon hjälp vid analysarbetet. Ett dåligt, tekniskt sätt, 

material kan skapa mer frustration än klarhet av en intervju menar de.  

 

För att underlätta och förebygga resultat- och analysarbetet lästes varje fråga upp högt under 

intervjuerna, innan informanterna gav sitt svar, trots att de haft tillgång till frågorna i förväg 

och var väl medvetna om vilka frågor som skulle ställas. Det i sin tur ledde till en tydlighet 

gällande vilken fråga som besvarades, samt att informanterna visste när de förväntades svara 

på vad.  

 

Efter varje genomförd intervju lyssnades materialet igenom och transkriberades så fort som 

möjligt. Övervägningar som gjordes under transkriberingen var till exempel vilka uttalanden 

som kunde användas som citat och vilka som istället fick ändras om till skriftspråk och där 

med framställas som ett referat i texten. Utöver det inspelade materialet, fanns även 
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forskarens tankar och reflektioner nära i minnet på så sätt. Trots att det max gått en dag från 

dess att intervjun ägt rum tills dess att det inspelade materialet transkriberades så gjordes 

upptäckten för hur värdefullt det var att ha tillgång till inspelat material. Jag upplevde mig 

som ytterst närvarande och lyhörd under samtalen med de olika pedagogerna, men ändå så 

upptäcktes saker under efterarbetet med intervjuerna som inte uppmärksammats vid 

intervjutillfällena. Det kunde vara saker som hur informanterna reagerande på de olika 

frågorna eller hur de genom konstpauser eller nervösa skratt uttryckte sig.  

 

4.3 Etiska överväganden  
Vid genomförande av såna här undersökningar finns det fyra stycken huvudkrav som 

forskaren måste förhålla sig till. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

• Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla som, direkt eller 

indirekt, kommer att beröras av forskningens syfte. 

• Samtyckeskravets innebörd är att alla som deltar i en undersökning, när som helst 

besitter rätten att dra sig ur undersökningen.  

• Konfidentialitetskravet ger löfte om att alla uppgifter kopplade till personer i en 

undersökning, ska ges största konfidentialitet och alla personuppgifter kommer att 

förvaras och hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte har någon möjlighet att ta del 

av dessa.  

• Nyttjandekravet finns som en garanti för de som deltar och utlovar att de uppgifter om 

enskilda personer som samlas in under undersökningstiden enbart kommer att 

användas för forskningsändamål (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 46).  

Följande krav såg jag till att informera samtliga informanter om innan jag påbörjade mina 

intervjuer. Informationen gjordes både muntligt och skriftligt i form av informationsbrev 

(Bilaga 1) och samtyckesblankett (bilaga 2). Att samtyckesblanketten fylldes i tillsammans 

med informanterna vid intervjutillfället ledde till att eventuella frågor kunde ställas och redas 

ut innan underskrift. Ingen av de intervjuade pedagogerna antydde till tveksamheter kring 

deltagandet.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett begrepp som står i relation med en undersöknings tillförlitlighet och 

trovärdighet. Begreppet innefattar bland annat hur exakt undersökningens data är, vilka data 

som använts och presenterats samt hur de har bearbetats under undersökningens framväxt 
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(Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 21). Validiteten bedömer giltigheten och relevansen 

på både föreliggande data och den data som framkommit genom undersökningens 

genomförande (ibid, s. 22). Reliabiliteten i förhållande till den här undersökningen anser jag 

stärks genom urvalet på de personer som intervjuats. Det finns en synliggjord variation i både 

antalet yrkesverksamma år inom förskolan, generell utbildning, samt utbildning och 

erfarenhet kring TAKK och GAKK.  

 

Bryman (2011, s. 164) beskriver att man kan uppnå ökad validitet eller så kallad konvergent 

validitet, genom att tillämpa ytterligare ett sätt att samla in data. I mitt fall hade det kunnat 

röra sig om att jag utöver intervjuerna även hade observerat pedagogernas arbete. Den största 

anledningen till att detta inte tillämpades var det förbestämda tidsspannet.  
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5. Resultat 
 
5.1 Pedagogernas syn på TAKK och GAKK som språkstimulerande 

verktyg  
Samtliga informanter som deltagit i undersökningen har varit eniga om att både TAKK och 

GAKK är väl användbara språkverktyg och är till god hjälp för att stimulera barns 

språkutveckling. Flera av dem har även lyft glädjen och fördelen i att barnen med hjälp av 

dessa kan göra sig förstådda och förstå på ett annat sätt, och att det i sin tur leder till att de 

slipper bli frustrerade på samma sätt som annars kan uppstå när de upplever att de inte kan 

göra sig förstådda. Lisa talade om detta och uttryckte just det att ”det kan ju annars bli en 

frustration hos barnen, när man inte blir förstådd. Och då kanske man blir tyst istället.”  

 

Birgitta beskriver också upplevelsen om att barnen kan uttrycka sig på flera sätt, att om de 

inte behärskar det verbala språket gällande något ord så kan de komplettera med att visa 

tecknet eller peka på en bild som föreställer det som vill förmedla. Hon talar också om hur 

hon upplever att barnens koncentration påverkas beroende på om pedagogerna använder 

TAKK eller inte när de kommunicerar med tecken. ”Man ser ju att barnen blir så 

koncentrerade, dom har fullt fokus. Man kan riktigt se på dom hur dom slukar kunskap. De är 

så nyfikna, dom vill lära sig, dom är så hungriga, på kunskapen.”  

 

För att barnens användande av TAKK ska fortsätta och att de ska känna tillit och vilja i att 

använda sig av språkstödet så ligger mycket av ansvaret på pedagogerna och de vuxna i 

barnets närhet. Det är av hög vikt att barnen bemöts av ett liknande visat intresse och 

lyhördhet som Birgitta beskrev att barnen visade dem när de kommunicerade med hjälp av 

tecken och bilder.  

 

Flera av de intervjuade har belyst vilken tillgång TAKK och GAKK är, speciellt i början av 

ett barns kommunikativa utveckling. Att deras beroende av språkstöden förändras under tiden 

som det verbala språket utvecklas mer och mer. ” Jag har aldrig någonsin upplevt att ett barn 

har valt tecken istället för att prata. Det har aldrig någonsin förstört. För när ett barn som har 

ett lite sämre språk, när dom lärt sig, så rullar det på automatiskt, då använder dom inte tecken 

på samma sätt längre” berättade Liv.   

 

Mikaela beskrev också vad teckenanvändandet betydde för henne och hennes relation till sin 

yrkesroll.  
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”Jag brinner ju för det här, för mig blev arbetet med TAKK en riktig nytändning. Att få 
arbeta såhär är fantastiskt, det ger en så mycket. Och första gången man får gensvar, 
första tecknet tillbaka, jag bara ryser när jag tänker på det”. 

 

5.2 Olika användningsområden för TAKK och GAKK 
Efter de genomförda intervjuerna har upptäckten gjorts att användandet av TAKK på de olika 

förskolorna har många likheter, oberoende på vilken förskola den intervjuade pedagogen 

arbetar på, men att skillnaden på användandet av GAKK är aningen större. Agneta beskriver 

hur de bilder som de använder sig av i verksamheten främst fyller en funktion som ett stöd, 

för att uppnå struktur och rutin i verksamheten. Bilderna finns tillgängliga i form av ett 

dagsschema, som barnen kan använda sig av, för att få en inblick i vad som kommer att hända 

under dagen. Dagsschemat uppdateras varje dag tillsammans med barnen. Agneta berättar 

också om hur det håller på att utvecklas. Att de veckan efter att intervjun genomfördes skulle 

komplettera med ytterligare bilder som kunde användas som stöd, både språkligt och 

strukturellt, i de gemensamma samlingarna.  

 

På Birgittas förskola berättade hon att de bland annat använde bilderna på ett liknande sätt 

som Agneta beskrev, men att varje uppsatt bild innehöll både en bild på händelsen eller 

föremålet, samt att de var kompletterade med en teckenbild. Teckenbilderna är skisser som 

visar hur man med hjälp av händerna tecknar tinget eller handlingen som bilden visar.         

Att bilderna är kompletterade med teckenbilder kan bidra till att barnen själva kan koppla 

samman en bild med ett tecken, samt att det kan fungera som en hjälp för pedagogerna om de 

har glömt hur man tecknar ett visst ord.   

 

Birgitta berättade fortsättningsvis även att de använder sig av pekkartor och bilder som finns 

förankrade i pedagogernas hällor vid byxlinningen. Bilderna är utformade på samma sätt som 

de bilder som beskrevs i samband med dagsschemat men fungerar ändå annorlunda. På 

pekkartorna sitter flera olika bilder bredvid, över och under varandra, sammansatta på ett och 

samma papper. Dessa är indelade i olika teman, och ting och känslor som är användbara i 

samband med dessa finns då representerade. Pekkartorna, som finns uppsatta på olika platser i 

verksamheten, beskriver Birgitta som en ofta återkommande, naturlig plats för spontana 

samlingar och upphov till konversationer, både mellan barn och pedagoger. I hallen kan 

pekkartorna då till exempel innehålla bilder på olika klädesplagg och olika väderförhållanden.  
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Ett annat användande av GAKK som synliggjorts under intervjuerna är att pedagogerna har 

ett antal bilder fästa i en av hällorna på sina byxor. Här finns de ord och uttryck som oftast 

används i barngruppen samlade. Till skillnad från till exempel pekkartorna så kan 

pedagogerna alltid bära dessa med sig, vilket i sin tur leder till att de kan stärka och 

komplettera en konversation oavsett var på förskolan som konversationen äger rum.  

 

Liv berättade hur hon använde sig av tecken när barnen skulle lära sig nya sånger. ”Eftersom 

barnen inte kan läsa än, så tecknar jag alltid texten. Dom vet att det jag tecknar, det sjunger 

dom. På så sätt kan jag visa dom olika saker, utan att behöva avbryta sången genom att säga 

någonting”. Tecknen hjälper till att ge texten en betydelse och innebörd och blir då mer än 

bara ord för barnen.  

 

5.3 Språkverktygens inverkan på pedagogernas sätt att kommunicera  
Några av de intervjuade pedagogerna upplevde att deras sätt att tala och uttrycka sig 

påverkades av hur mycket de använde språkverktygen. Lisa tog upp exempel som att man inte 

alltid kommer ihåg det tecken som man behöver använda sig av och därför får ta i en paus i 

den mening som man påbörjat. ”Talet blir lite långsammare. Och man måste ju tänka, alla 

tecken sitter ju inte. Så man måste liksom tänka först och sen, juste, så var det ja”.  

Birgitta berättade också, att förutom upptäckten om att hon talar långsammare och tydligare 

vid användandet, även observerat att barnen lyssnar på ett annat sätt. ” De lyssnar både med 

öronen och med ögonen, tänker jag. Man ser hur dom lyssnar och får in ordet på olika sätt”. 

Hon uttryckte också att det är vissa ord som sätter sig lättare, de tecken som kan förknippas 

med barnens intressen och de tecken som därmed används mest. ”Det är inte som att lära sig 

cykla tyvärr, men jag hade önskat att det var det. Men man glömmer bort lite”.  

 

Liv däremot som tecknat till och från sen hon var ett barn upplevde inte att hennes sätt att 

prata påverkades. ”Jag har jobbat med det så länge nu så det sitter”. Hur mycket Liv använder 

TAKK varierar dock. ”När jag tecknade som mest så var det precis som att prata, jag tänkte 

till och med i tecken”.  

 

Mikaela berättade om hur hon tar hjälp av tekniken och olika appar som är utvecklade som 

hjälpmedel för att slippa bli begränsad i sitt teckenanvändande. Dessa appar har Mikalea 

tillgängliga både i sin privata telefon, i förskolans surfplattor samt i förskolans smartphone. 

”På så sätt kan jag alltid söka på det ordet som jag behöver tecken för, oavsett var jag befinner 

mig”.  
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5.4 Skillnader i användandet beroende på befintlig situation      
Pedagogerna hade en gemensam vision om att använda tecken och bildstöd lika mycket 

oavsett när eller var i verksamheten de befinner sig. De tog dock upp tillfällen där de 

upplevde det svårare att använda språkstöden på ett betydelsefullt sätt. ”Är det liksom fri 

lek, då kan du ju inte bara teckna hur som helst utan då tecknar man bara till den som 

kommer”, uttryckte Liv. Lisa belyste att det vid högläsning också kan vara ett svårt tillfälle 

gällande användandet av tecken. Att det blir svårt att både hålla boken så barnen ser 

bilderna och samtidigt göra tecken som förstärkning på det som läses upp.   

 

5.4.1 Samlingen 

Flera av dem nämnde samlingen som ett tillfälle där TAKK- och GAKKanvändandet blev 

tydligt och synligt, både för dem själva och för barnen, vad pedagogerna själva kunde 

bedöma. Det är tillfällen där barnen sitter samlade tillsammans och fullt fokus kan därför 

läggas på den som samtalar. Pedagogerna kan här ha förberett med både de tecken och bilder 

som de kommer att behöva använda sig av under samlingen och användandet av språkstöden 

kan därmed bli nästintill fullbordat. Ylva uttryckte dock att det ibland kan vara svårt att hinna 

med att göra alla tecken i en sång men att man då får göra dom man hinner och de tecken som 

är viktigast för sångens betydelse. Hon berättade också att de på flera sångkort har de aktuella 

tecknena tillgängliga under texten för att underlätta teckenanvändandet. Birgitta förklarade att 

många av de sånger och därmed även tecken som de använder sig av vid samlingarna är 

återkommande. Att de är en del i en rutin, som många barn mår väldigt bra av. På så sätt vet 

de vad som kommer att hända och vilka eventuella förväntningar som finns på dem.  

Mikaela som tecknade nästan varje ord i en mening hade upplevt samlingen som ett moment 

där teckenanvändandet hade riskerat att bli lidande, i alla fall i de samlingar som hon höll i 

ensam. Men tack vare förändrade förhållande i både barn- och personalgruppen kunde de nu 

vara minst två vuxna vid varje samling. Det ledde i sin tur oftast till att det var en annan 

pedagog som höll i själva samlingen eller aktiviteten och berättade med ord vad som skulle 

hända, medan Mikaela satt bredvid och tecknade det som sades.  

 

5.4.2 Utomhusverksamheten 

Lisa berättade att de inte använde sig av bildstöden i lika stor utsträckning när de befann sig 

utomhus. De arbetade inte som Birgitta med att ha bilder förankrade i byxorna, utan de 

bildstöd som fanns var främst fastsatt på väggarna inne på avdelningen. ”Det kan vara lite 
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knöligt att ha med sig dem ut”. Tack vare det sätt som Birgitta bar med sig bilderna på, så såg 

hon aldrig några hinder i att använda sig av varken TAKK eller GAKK. ”Händerna har jag 

med mig jämt, munnen har jag med mig jämt. Och dom här, bildstöden, har jag med mig jämt 

också”.   

Ylva berättade också att utomhusaktiviteten var det tillfälle under dagen som hon använde sig 

minst av språkstöden. ”Ute tappar jag lite känner jag. Där kan jag inte lika mycket. Cykla och 

gunga och så kan jag ju men där behöver jag nog hitta lite mer ord tror jag”.  

 

5.5 Pedagogernas uppfattning om vårdnadshavarnas inställning till 

språkverktygen  
Samtliga pedagoger har delgett att de aldrig har bemötts negativt kring frågan om 

användandet av språkverktygen när det diskuterats tillsammans med vårdnadshavare. 

Förskolorna har haft olika sätt att presentera det på för föräldrarna, men oavsett hur det 

presenterats så har det uppnått positiva effekter. Lisa berättar att de på den förskola där hon 

arbetar berättar om arbetet redan vid inskolningen av barnet. Det ges då tillfälle att förklaras 

att det är någonting som används tillsammans med alla barn och att det inte är samma sak som 

teckenspråk.  

 

Liv berättar att de valt att inkludera vårdnadshavarna i arbetet med TAKK. Hon berättar att 

hon till nya familjer brukar skicka med ungefär fyra tecken som de använder mycket i 

förskolan. Dels för att vårdnadshavarna ska få känna sig delaktiga i barnets språkutveckling, 

men även för barnet skull. Så att barnets teckenanvändande kan fortgå både på förskolan och i 

hemmet. Trots det här arbetet så berättar Liv vidare att hon varit med om att det kommit 

frustrerade föräldrar till förskolan när barnet använts sig av ett tecken, intensivt, som 

föräldern inte kunnat tolka. ”Dom var absolut inte arga men dom ville ju också så gärna 

kunna förstå vad barnet menade”. Till de vårdnadshavare som vill har de därför delat ut en 

folder innehållandes de tecken som användes mest på förskolan.  

Det här leder till ett ökat samarbete mellan förskolan och hemmet och det är ett sätt att tydligt 

synliggöra en del av det arbete som bedrivs i förskolan.  

 

På Birgittas förskola har de genomfört ett kvalitetsarbete, där de integrerat vårdnadshavarna 

och deras tankar kring teckenanvändandet. Inte heller där har de fått till sig annat än positiva 

bilder av förskolans arbete med tecken- och bildstöd. ”Och hade det varit någon 

vårdnadshavare som hade varit väldigt negativ till det så tänker jag att det hade kommit 

fram”. Birgitta beskriver det som ett väldigt fysiskt synligt sätt att arbeta med 
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språkutveckling. Det finns material på våra väggar som indikerar på vårt arbete med tecken – 

och bildstöd men även att det syns på barnen när de kommunicera med hjälp av tecken.  

”Dom kanske inte kan säga äpple, men dom kan göra tecknet”.  

 

5.6 Språkverktygens inverkan på den fysiska miljön  
Hur arbetet med språkstöden synliggörs på de olika förskolorna har skiljt sig lite åt. På 

förskolan där Agneta arbetar synliggjordes det enbart genom dagsscheman medan det hos 

Birgitta fanns synligt i flera olika former. Där berättade hon att det sitter uppe pekkartor, 

bilder på till exempel djur, tillsammans med en teckenbild som visar hur man gör tecknet. 

Även de arbetar med dagsscheman/bildscheman för att hjälpa barnen att få en inblick i vad 

som kommer att hända under dagen. Sånger som de använder sig av vid till exempel 

samlingar sitter också uppe på väggarna, tillsammans med de tecken som de använder medan 

de sjunger sångerna. ”Man ser ju att vi arbetar med det, det är inte bara någonting som sitter 

uppe på väggarna för att det ska se bra ut och man inte jobbar med det. För det är en stor 

skillnad”.  

 

Lisa berättade om hur de i olika temaarbeten ser till att tillämpa relevanta tecken och bilder 

som är kopplade till det pågående temaområdet. ”Just nu håller vi på med en bok, Knacka på 

heter den, och det är ju mycket färger. Och då har vi liksom färgerna uppe, och tecknet för 

dem och för dörr och liknande. Vi har väldigt mycket tecken uppe på väggarna”. Förut hade 

de även ”veckans tecken” för att lära sig ett par tecken i veckan, men detta är någonting som 

de kunnat gå ifrån nu då de anser att de kommit så långt i användandet av TAKK så att de 

istället direkt söker på de eventuella tecken som de saknar. Den dokumentation som finns på 

avdelningen är tillgänglig på olika sätt. En del av den sitter uppe på väggarna, medans annan 

dokumentation finns tillgänglig för leken.  

På Mikaelas förskola berättade hon att de har ett rum på avdelningen som de avsatt för 

temaarbeten. Hon berättade att de arbetar mycket med just språk, att det är ett mål de satt upp. 

En del i arbetet med språkutvecklingen på förskolan är sagor. Temarummet används i 

samband med detta för att bygga upp miljöer som finns representerade i boken, samt att bilder 

från boken finns uppsatta i kronologisk ordning på väggarna så att barnen själva kan följa 

berättelsens förlopp, utan behov av text.  
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5.7 TAKK och GAKK i förhållande till dokumentationen 
Förutom den form av dokumentation som finns beskrivet i rubriken ovan i samband med hur 

arbetet synliggörs i den fysiska miljön på förskolorna, så har ytterligare former av 

dokumentation framkommit i samband med undersökningens genomförda intervjuer. Flera av 

informanterna har uttryck att deras arbete med TAKK och GAKK finns med och synliggörs i 

verksamhetens handlingsplan. Liv beskrev hur de arbetar med handlingsplanen och vad den 

har för inverkan på deras arbete tillsammans i barngruppen. ”Handlingsplanen är ett sätt för 

oss att synliggöra vad vi gör och vilka mål som vi ska uppnå och så. Sen använder ju cheferna 

handlingsplanen i sitt kvalitetsarbete, för att kvalitétsförsäkra förskolorna, så det finns ju med 

även högre upp”. 

 

På Birgittas förskola har de, som tidigare nämnt även gjort ett kvalitetsarbete kring 

teckenanvändandet, tillsammans med vårdnadshavarna som bara fått positiva resultat.  

 

Svaren kring dokumentationens betydelse och för vem den betyder något har visat på flera 

både likheter och olikheter. Samtliga av de intervjuade pedagogerna var i alla fall överens om 

att dokumentationen fungerade som ett verktyg för dem att kvalitetssäkra och utveckla 

verksamheten. Lisa delgav att dokumentationen kan synliggöra saker som man inte 

observerade under tiden som det faktiskt hände. ”Vad hände här, vad gjorde dom?” osv. En 

dag i veckan sitter arbetslaget ner tillsammans för att reflektera och utvärdera det som skett 

under den gångna veckan. Liknande arbetas det med dokumentationen i personalen även på 

den förskola där Liv arbetar. Där har de även utvärderingar tillsammans med alla pedagoger 

på förskolan och inte bara med de som arbetar på samma avdelning. På så sätt kan de dela 

med sig av idéer till varandra.  

 

Likaväl som dokumentationen kan fungera som ett verktyg för att utveckla verksamheten så 

anger även flera av pedagogerna att det är ett bra sätt för att synliggöra det lärande som 

faktiskt sker i barngruppen. Liv berättar att hon är positiv till dokumentationen även om den 

stundvis kan kännas tidskrävande. Det fungerar som ett verktyg som gör att man utvärderar 

verksamheten och de eventuella nya behov som uppkommer i takt med att barngrupperna 

förändras.  

 

Det beskrivs också hur dokumentationen blir meningsfull i reflektionsarbetet som sker 

tillsammans med barngruppen. Ylva beskriver hur de samtalar tillsammans med barnen kring 

vad de tidigare gjort tillsammans och att det i sin tur kan leda till ytterligare lärande eller nya 
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infallsvinklar kring arbetet. All befintlig dokumentation sitter inte heller uppe på väggarna 

utan på flera av förskolorna har de berättat att den finns tillgänglig för barnen att bläddra i när 

de känner för det och att det i sin tur kan leda till diskussioner mellan barnen.  

 

Flera av de intervjuade angav att arbetet med TAKK och GAKK inte konkret finns 

dokumenterat i den dokumentation i form av foton som finns på förskolan utan att de båda 

språkverktygen, liksom det verbala språket, är en förutsättning för att de ska kunna ta vidare 

dokumentationen till att bli en pedagogisk dokumentation. Det är någonting som sker till 

exempel när de sitter ner tillsammans med barnen, med fotona som ett verktyg, och har en 

konversation kring vad de tidigare gjort.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  
Den kvalitativa datasamlingsmetoden som använts i undersökningen har bidragit till ett djup 

och en bredd i svaren i intervjuerna. Till skillnad från om till exempel enkäter hade använts så 

har informanterna givits möjligheten att tolka frågorna för att sedan förankra sin tolkning 

tillsammans med mig. Jag har även givits möjligheten att ställa följdfrågor i en större 

utsträckning, än vad jag kunnat vid andra datainsamlingsmetoder. Dessa enstaka följdfrågor 

kan ha kommit att medföra mindre förändringar och variation i svarsresultaten men jag anser 

att resultatet och materialet trots detta kan ses som trovärdigt.  

 

Hade mer tid funnits till undersökningens genomförande tror jag att observationer hade 

kunnat bidra till att ytterligare säkerhetsställa det angivna resultatet. Pedagogernas uttalande 

hade då kunnat förankras i det faktiska som sker. Att genom observationer också kunna se 

konkret på det som jag tidigare, genom intervjuer, fått förklarat för mig hade även givit mig 

som forskare en tydligare insikt i ämnet. Om jag skulle genomföra en liknande undersökning 

igen hade jag bland annat funderat på betydelsen av att kunna genomföra alla intervjuer på 

platser där intervjun kunde fortgå utan avbrott från barn eller övrig personal på förskolan.  

 
6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Pedagogernas syn på TAKK och GAKK som språkstimulerande verktyg 

Både de resultat som intervjuerna framställt och det som står kring TAKK och GAKK i 

litteratur och tidigare forskning trycker på att de båda AKK-formerna är väl användbara för 

barn med språkstörningar i olika former. Heister Trygg (2010, s. 12) beskriver användandet 

som att det ger barnen möjlighet till att få tillgång till den pågående konversationen på flera 

olika sätt. De kan samtidigt som de får höra ett ord, se en bild och/eller ett tecken som 

gestaltar detsamma. Det här belyser att TAKK och GAKK inte enbart är ett hjälpmedel för de 

barn som ännu inte kan uttrycka sig verbalt utan även de barn som behöver verktyg för att 

förstå människor som finns runt omkring dem.  

 

Samtliga av de deltagande pedagogerna i undersökningen var eniga om att TAKK och GAKK 

var till stor hjälp för att stimulera barnens språkutveckling och språkförståelse. De gav flera 

exempel på hur det här gestaltades i verksamheten och hur de upplevde att det var ett viktigt 

hjälpmedel för att minska frustrationen hos de barn som var måna om att kommunicera med 

omgivningen men som inte ännu behärskade det verbala språket tillräckligt. De ges genom 
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TAKK och GAKK då ytterligare möjligheter till att uttrycka sig. Även Ladberg (2003, s. 

81ff) skriver om vikten av barns möjlighet att kunna uttrycka sig och få respons i detta. Om 

barnen inte känner sig tillfredsställda i sin kommunikativa upplevelse kan det istället leda till 

att de blir tysta eller slutar försöka kommunicera. Heikkiläs (2006, s. 13) beskrivning på barns 

behov av att kunna samtala och kommunicera med andra för att kunna känna sig meningsfulla 

i olika sociala sammanhang belyser också vilken av användandet av TAKK och GAKK.   

 

Det beskrivs i intervjuerna också hur barnen upplevs som mer fokuserade. Att de kan ta i det 

som uttrycks på ett annorlunda sätt i jämförelse om de befinner sig i en konversation 

innehållandes enbart verbalt språk. För att kunna förstå det budskap som kommer via TAKK 

eller GAKK krävs det en ökad uppmärksamhet, för att inte missa det som gestaltas.  

 

Tonér (2016, s. 46) beskriver att det viktigaste inte är att barnen gör alla tecken precis som 

dom ”ska” vara utan att fokus istället bör ligga på att de vuxna som befinner sig i barnens 

omgivning lär sig att tolka barnens tecken. Detta var även Birgitta inne på då hon pratade om 

att det är barnens mest använda tecken som sitter djupast i pedagogernas teckenminne. Det 

här anser jag är viktigt att man i arbetslaget har en diskussion kring så att det säkerhetsställs 

att alla pedagoger är eniga i detta. Anledningen till att det är viktigt med en enighet i 

arbetslaget baserar jag på att det annars kan bli otydligt för barnen vad som gäller, och att det 

i det här fallet kan leda till att barnen blir osäkra i sitt teckenanvändande och därmed slutar 

teckna.  

 

Både flera av de intervjuade och delar av litteraturen har lyft att det finns förutfattade 

meningar om att TAKK skulle riskera till att bidra till att ett barn enbart kommer att använda 

sig av tecken istället för ett verbalt språk. Heister Trygg (2010, s. 10ff) skriver att det inte 

heller är helt ovanligt att TAKK förväxlas med det svenska teckenspråket. Liv anser att oron 

kring detta är obefogad och att det snarare handlar om att TAKK fungerar som en hjälp för de 

barn som är på väg att utveckla ett verbalt språk. ”Det har aldrig någonsin förstört. För när ett 

barn som har ett lite sämre språk, när dom lärt sig, så rullar det på automatiskt, då använder 

dom inte tecken på samma sätt längre”.  

Att alla informanter i undersökningen är eniga om att TAKK och GAKK är 

språkstimulerande verktyg och att de alla har egna erfarenheter och exempel på situationer där 

språkverktygen bidragit till positiva förändringar i barns språkutveckling anser jag stärker det 

som litteraturen också nämner. För att motarbeta de förutfattade meningar som finns kring 

TAKK och GAKK hos bland annat vårdnadshavare gäller det att personal på förskolor från 
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början är tydliga med tanken bakom användandet. Att de bemöter vårdnadshavarnas frågor 

och funderingar på ett sätt som skapar trovärdighet och trygghet. Mycket av den litteratur som 

finns kring både TAKK och GAKK är lättläst och kan därför fungera som ytterligare 

förtydligande kring arbetet, utan att det känns betungande för vårdnadshavarna. Erbjudandet 

ska givetvis vara valbart, men jag tror att många av de förutfattade meningarna kan baseras på 

okunskap.  

 

6.2.2 Olika användningsområden för TAKK och GAKK 

GAKK och bildstödens betydelse för de olika förskolorna har varierat. De flesta har använt 

sig av GAKK i form av bildstöd för att uppnå en tydlighet i strukturen. Dagsscheman för att 

synliggöra för barnen vad som kommer att hända under dagen. I vissa fall har dessa bilder, 

som gestaltar de olika dagshändelserna även varit kompletterade med teckenbilder. Det är 

någonting som jag anser är att föredra då det dels leder till att barnen och pedagogerna då får 

stöttning i att koppla samman tecken och ord, samt att Heister Trygg (2005, s. 17) uttrycker 

att ett enbart användande av GAKK kan bli lite begränsat samt att det är ett språkstöd som 

kräver mer framförhållning och planering än till exempel TAKK.  

 

På Birgittas förskola gestaltades användandet av GAKK även i form av pekkartor och små 

bilder som pedagogerna hade fästa vid byxlinningen. Det var en samling av bilder som visade 

de mest använda orden på förskolan, även dessa hade kompletterande teckenbilder. Här 

synliggörs kombinationen av TAKK och GAKK tydligt samt vilka fördelar det är för både 

barn och personal att bekanta sig med båda språkverktygen.  

 

Björklund (2008, s. 215) menar, som tidigare nämnt i texten att även bilderna i böcker är till 

stor hjälp för att berättelsens budskap ska nå fram till barnen. Man kan också variera sitt sätt 

att läsa. För att få en inblick i hur barnen uppfattar bilderna i boken kan man, tillsammans 

med barnen ”läsa” boken enbart baserat på vad bilderna berättar. Det sätt som de arbetade 

med sagor på Mikaelas förskola (se avsnitt 5.6) är ett tydligt exempel på hur sagor och bilder 

kan bidra till barns språkutveckling. Genom att barnen får möjlighet till att bekanta sig med 

en boks handling och berättelse på flera olika sätt leder det till en ökad förståelse och 

språkutveckling hos barnen.  

 

Att barn som är vana att kommunicera med hjälp av TAKK också kommer i kontakt med 

GAKK kan bli viktigt vid de tillfällen där de befinner sig i situationer, omgiven av människor 

som inte har kunskaper inom TAKK. Då GAKK kan vara alltifrån bilder till skrivna 
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dokument så ger det flera olika möjligheter för barnen att uttrycka sig. Det kräver heller inte 

lika mycket av aktören då TAKK-användandet kräver att de själva kan forma rätt tecken vid 

rätt tillfälle. Bildernas budskap finns tillgängliga hela tiden på ett annat sätt, det behöver inte 

uttryckas på ett specifikt sätt.  

 

6.2.3 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet  

Säljö (2014, s. 302ff) beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon och hur vi tillsammans 

med barnen kan arbeta lite mer utmanade för att stimulera nytt lärande.För att både TAKK, 

GAKK och det verbala språket ska kunna utvecklas hos barnen är det viktigt att man som 

pedagog lägger en del tankekraft kring hur man konverserar med barnen. Andersson (2002, s. 

12) skriver om den horisontella och vertikala konversationen. Om vikten av att som vuxen 

vara medveten om hur man uttrycker sig och vilken eventuell inverkan det har på barnens 

språkutveckling. Som Birgitta uttryckte så var det de tecken och bilder som var förknippade 

med barnens intressen och kunskaper som användes mest, både av barn och personal. Det som 

sker då är vad Andersson (2002) kallar för en horisontell konversation. Det är en 

konversationsform som barnet känner sig trygg i, med ord och tecken som hen behärskar men 

som inte leder till framgång i dennes språkutveckling.  

 

Genom att som Andersson (2002) också är inne på, se till att den horisontella konversationen 

även har vertikala inslag, och därmed är lite utmanande för barnen så bidrar vi till barnens 

språkliga utveckling. Vid introduktion av nya ord och begrepp tillsammans med barnen kan 

det vara bra att som pedagog vara beredd med både TAKK och GAKK som stöd.   

 

6.2.4 Skillnader i användandet beroende på befintlig situation 

Pedagogernas strävan kring att använda sig av TAKK och GAKK i alla situationer i förskolan 

anser jag visar på ytterligare ett bevis på att de båda språkstöden gynnar språkutvecklingen 

och är väl användbara tillsammans med barnen. Fastän det fanns skillnader i vilka situationer 

som pedagogerna upplevde som svårare så var ändå deras vision densamma. Skillnaderna var 

också baserade lite på vilken kunskap de hade inom språkverktygen, hur mycket de använde 

dem samt på vilka sätt. Birgitta som använde både tecken och bildstöd, oavsett vart i 

verksamheten hon befann sig, tack vare bilderna som fanns förankrade i hennes byxlinning, 

upplevde till exempel inte att det var svårare att använda sig av GAKK utomhus. Det här 

hjälpte henne även om det fanns tecken utomhus som hon kanske inte kunde, så kunde 

bilderna fungera på ett kompletterande sätt.  
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Mikaela som tecknade i stort sett varje ord upplevde samlingarna som svårare tillfällen då hon 

tyckte att det då blev svårt att till exempel visa upp ett material som de skulle arbeta med, 

samtidigt som hon tecknade, och pratade. Hennes händer var upptagna med annat och mycket 

av hennes fokus gick åt till att göra rätt tecken. Lisas känslor kring svårigheterna vid 

användandet av tecken vid bokläsning anser jag finner likheter i det som Mikaela beskrev vid 

samlingen. Att händerna då är upptagna med annat som gör det svårt att använda dem för att 

teckna. Vid de tillfällena tänker jag att man inte får glömma de bilder som redan finns i boken 

och dess betydelse för sagans handling.  

 

6.2.5 Förskolans fysiska miljö och dess inverkan på språkutvecklingen 

Ehrlin (2012, s. 59) trycker på vikten av att barn får möjligheten till att utvecklas i en 

kommunikativ miljö. Att det ska vara stimulerande miljöer som bjuder in till sociala samspel 

med andra. Birgitta berättade under intervjun hur de arbetade med pekkartor som fanns 

uppsatta på flera olika platser i verksamheten och att de ofta ledde till spontana samlingar och 

dialoger både mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Genom att pekkartorna är 

utformade med bilder på föremål och teckenbilder så leder det till att alla ges större möjlighet 

att delta i samtalen kring pekkartorna oavsett vilket sätt de föredrar att kommunicera på.  

 

Lisas berättelse kring hur de arbetar med TAKK och GAKK i olika temaarbeten får också en 

tydlig inverkan på den fysiska miljön. Då det är någonting som sitter uppe på väggarna hela 

tiden kan barnen själva välja om och när de vill gå fram och studera de bilder och tecken som 

finns uppsatta. Detta lyfte även Bjervås (2011, s. 202) när hon beskrev den pedagogiska 

dokumentationens betydelse i form av ett objekt som barnen kunde samlas kring.  

Även det ”temarum” som fanns på Mikaelas förskola var tydligt utformat för att väcka 

nyfikenhet hos barnen. Med hjälp av föremål, bilder och tecken som var tagna ur sagan blev 

det en miljö som barnen kunde känna igen sig i och som lockade till mycket lek och lärande. 

Precis som Björklid (2005, s. 169) skriver så är det av hög vikt att miljöerna finns tillgängliga 

och känns trygga för barnen. Temarummet på Mikaelas förskola var utformat på ett sådant 

sätt att det alltid fanns tillgängligt för barnen och var inte beroende av någon annan del i 

verksamheten som i sin tur annars hade kunnat leda till att miljön behövdes plockas undan när 

det var dags för samling eller liknande. Tack vare detta kunde barnens lek fortgå utan avbrott 

eller något större behov av hjälp ifrån pedagogerna. Att miljön var kompletterad med både 

bilder och tecken från boken så var den stimulerande för likväl lek som sociala samspel 

mellan barnen. 
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6.2.6 Dokumentation 

Förutom den dokumentation som finns uppsatt på väggarna i verksamheten ute i förskolorna 

så framgick det även att TAKK och GAKK var en del i olika kvalitetsutvecklande arbeten. 

Betydelsen och innebörden av detta tog även Essén, Björklund och Olsborn Björby (2015) 

och Löfgren (2015) upp i sina undersökningar. Några av de samband som finns mellan deras 

texter och min genomförda undersökning är att den pedagogiska dokumentationen är viktig 

för flera olika grupper av människor som har koppling till förskolan. Det är en stor del av 

barnen och pedagogernas verksamhet, men den är även viktig för vårdnadshavare och chefer. 

Genom att dokumentationen finns tillgänglig i olika former för barnen, både för samtal och 

lek så tror jag att mycket av den språkliga utvecklingen sker parallellt med leken. 

Dokumentation som då även är kompletterad med teckenbilder är extra bidragande till detta.  

 

Som tidigare nämnt så används dokumentationen i form av till exempel handlingsplaner även 

av cheferna och i deras arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Genom detta finns det en 

röd tråd gällande dokumentationen som innebär att alla olika parter är involverade i arbetet. 

Allt ifrån barn och vårdnadshavare till chefer. 

 

Genom att förskolans verksamhet och innebörden av den synliggörs för allt fler människor 

anser jag att det kan bidra till att höja förskolans status i samhället. Det finns fortfarande 

många människor som inte är medvetna om det arbete som pågår i förskolan utan ser det 

fortfarande enbart som en form av barnpassning. 

 

6.2.7 Förslag på fortsatt forskning  

Interaktion och kommunikation är som tidigare nämnt en viktig och betydelsefull aspekt för 

barnen i förskolan. I min studie har fokus legat på pedagogernas förhållningssätt och åsikter 

om användande av olika språkstöd och dess betydelse för barnens språkutveckling. Studien 

saknar barnens och till viss del även vårdnadshavarnas perspektiv och därför anser jag att det 

vore en intressant ingångspunkt i en fortsatt forskning. Att i en vidare forskning tillämpa 

observationer och enkäter riktade till vårdnadshavarna, tror jag skulle leda till en bredare syn 

på användandet av språkverktygen då fler perspektiv på så sätt synliggörs.  
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6.2.8 Slutsatser 

Sammanfattningsvis anser jag att den kunskap jag tagit del av i den tidigare forskningen och 

litteraturen inom ämnet på de flesta stadier stämmer överens med resultatet i den genomförda 

undersökningen. Att ha genomfört undersökningen har dock givit mig en djupare inblick i hur 

språkverktygen faktiskt tillämpas i förskolans verksamhet, samt på vilka sätt det bidrar till 

barns språkutveckling och olika vägar till kommunikation.  
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Bilagor  
Bilaga 1: Informationsbrev och intervjufrågor  

HEJ! 

Mitt namn är Ida Svensson och jag läser termin 6 på förskollärarprogrammet vid Karlstads 

universitet. Det har nu blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete. Syftet med min 

forskning är att undersöka hur pedagoger använder sig av TAKK och GAKK tillsammans 

med barnen i olika situationer i förskolan och dess betydelse för barns språkutveckling. Samt 

hur det synliggörs i förskolans fysiska verksamhet och betydelsen av det.  

 

Begreppsförklaring  

TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, är en metod för att stödja 

kommunikationen, framförallt för de som inte ännu kan, eller har svårigheter med att 

kommunicera verbalt. Det kan också hjälpa de barn som har ett annat modersmål än svenska 

att uttrycka sig.  

Det kan till exempel innebära att pedagoger tecknar ett ord med hjälp av sina händer, 

samtidigt som man uttrycker ordet verbalt.  

GAKK, grafiskt alternativ och kompletterande kommunikation, fungerar på ett liknande sätt. 

Den största skillnaden är dock att användaren istället för att teckna ett ord kan peka på, en bild 

eller ett föremål som förmedlar det de vill uttrycka. Symboler och pictogram kan också ingå i 

ett arbete med GAKK.  

 

 

Metoden jag valt för att försöka få svar på mina frågor är intervju.  

Personuppgifter och information som jag ges tillgång till under intervjutillfället kommer att 

behandlas i förhållande till konfidentialitetskravet, vilket innebär att det i mitt arbete inte 

kommer att synliggöras från vem och från vilken förskola informationen är hämtad.  

Innan påbörjad intervju kommer jag och informanten även att få skriva under ett dokument, 

som vittnar om att informanten när som helst har rätt att dra sig ur intervjun, samt att jag lovar 

att den information som jag tilldelas endast kommer att användas för forskningsändamålet.  
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Intervjufrågor  
 

• Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen?  

• Har du någon utbildning? Om ja, vilken?  

• Hur länge har du arbetat med TAKK respektive GAKK?  

• Vad var din första kontakt med språkverktygen? 

• Har du gått någon kurs/utbildning för detta?  

• Upplever du att kommunikationen blir annorlunda vid användandet av språkstöden? 

Hur?  

• Är alla pedagoger/ barn aktiva aktörer med arbetet kring detta? Varför/varför inte?  

• Finns det situationer i vardagen där ni upplever att det är svårt att kommunicera med 

TAKK respektive GAKK? Om ja, vilka?  

• Upplever du att användandet av språkstöden förändras beroende på om ni befinner er i 

den fria verksamheten eller i till exempel strukturerade aktiviteter/samlingar?  

• Vad är din uppfattning om vårdnadshavarnas förhållningssätt till språkverktygen? Hur 

medvetna tror du att de är om det pågående arbetet. Har du mötts av några 

positiva/negativa reaktioner?  

• Hur arbetar ni med dokumentationen och den fysiska miljön i verksamheten i 

förhållande till arbetet med TAKK och GAKK?  

• För vem/vad upplever ni att ni dokumenterar?  
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Bilaga 2: Samtyckesblankett  
 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien som riktar sig mot pedagogers arbete med 

TAKK, GAKK och dokumentation i förskolans verksamhet.    

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 

välja att avbryta mitt deltagande i studien utan att behöva ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och 

godkänner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i 

enlighet gällande datalagstiftning och lämnad information.  

 

 

 

……………………                                     

Underskrift  

 

……………………                                  ………………………… 

Namnförtydligande                                 Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor kring studien: 

Ida Svensson, förskollärarstudent. Svensson.ida@hotmail.com 

Nils Dverstorp, universitetslektor. nils.dverstorp@kau.se 

 


