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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen som gjorts baseras på forskningsfrågor kring den 

upplevda kunskapsnivån kring användandet av tecken i förskolans verksamhet. 

Resultatet av studien visade att strax över hälften av de tillfrågade förskollärarna 

upplevde att de har tillräcklig kunskap för att använda tecken. Det visade den 

kvantitativa enkätstudie som gjorts på 45 förskollärare, där alla respondenter ville 

använda tecken i den dagliga verksamheten. Enkätstudien visade att tecken mest 

frekvent användes i hall och vid matsituationer, vilket kursledarna bekräftade. Där 

det även framkom att kursledarna ansåg att de ofta fastnade i att använda det i enbart 

de situationerna. Studien behandlade också hur kursledare upplevde användningen 

av tecken inom verksamheten, ett resultat som baserade sig på den kvalitativa 

metoden djupintervjuer. Studien besvarade också huruvida kursledarna ansåg att 

förskollärarna tog vara på fortbildning i ämnet. I likhet med förskollärarnas syn 
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ansåg även en av kursledarna att en inplanerad återkoppling bör finnas efter 

avslutad fortbildning i framtiden. Genom träffar där de går genom vad som arbetats 

med på avdelningarna ställs det motkrav på deltagarna. Resultatet analyserades 

tillsammans med tre av verksamhetsteorins fem principer, vilka är analysenhet, 

motsättningar och utveckling. Avslutningsvis diskuteras alternativ vidare forskning 

inom området. 

Ämnesord 

Enkätstudie, Förskola, Förskollärare, Intervju, Kvalitativ metod, Kvantitativ 

metod, TAKK, Verksamhetsteori. 
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1. Inledning 

Kommunikation är grunden i människors samspel mellan varandra. Det är också en 

nyckel i att förstå och göra sig förstådd. Om kommunikationen brister kan individer 

känna sig vilsna och hjälplösa, det gäller både gammal som ung. För en del barn i 

de yngre åldrarna kan bristen på ordkunskap leda till frustration och utsatthet 

(Brereton 2010). Enligt Skolverket (2018) bör pedagoger på förskolor använda sig 

av svenskt teckenspråk i de fall där barn är i behov av det. De alternativ som finns 

i förskolan är Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) 

och Tecken Som Stöd (TSS). I TAKK används tecken tillsammans med det verbala 

språket, vilket ses som ett hjälpmedel i förskolans verksamhet. Förskollärare och 

andra pedagoger kan få möjlighet att gå fortbildningar i TAKK, för att öka sin 

kunskap inom området. TAKK omnämns inte i läroplanen för förskolan (Skolverket 

2018), däremot lyfts vikten av att ge barn möjlighet till att utvecklas och tillgodose 

det stöd de behöver. Förskollärare bär det största ansvaret för att utbildning sker i 

förskolans verksamhet. I studien används tecken som ett samlingsbegrepp för de 

tecken man använder i TAKK och TSS. 

Vi har utifrån tidigare erfarenheter upplevt att flera förskollärare känner sig 

begränsade i sin användning av tecken. Framför allt när barnen har tillräcklig verbal 

kunskap för att kunna göra sig förstådda. Det som studerats är om förskollärarna 

upplever sig ha tillräckliga kunskaper för att använda tecken i verksamheten, 

tillsammans med arbetslaget och i material som de använder. Syftet var att 

undersöka huruvida förskollärare ansåg att de får tillräcklig kunskap för att 

behärska användandet av tecken i verksamheten. Tidigare studier har gjorts kring 

pedagogers syn på användningen av tecken i förskolans verksamhet, där de positiva 

aspekterna har varit i fokus. Det som är unikt för denna studie är en djupdykning i 

förskollärarnas faktiska användande av tecken i verksamheten och en analys av 

kunskapsnivån i relation till deras egna upplevelser kring tecken. Detta jämfördes 

med kursledarnas upplevelse inom samma område. 
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka om förskollärare upplever 

att de har tillräckliga kunskaper i att använda TAKK i sin praktik, samt om de anser 

att de får tillräcklig handledning i användandet av TAKK efter avslutad 

fortbildning. Vidare undersöks om kursledarna, vilka håller i fortbildning och 

handledning av TAKK, upplever att förskollärare tar vara på den fortbildning och 

handledning som de erbjuds, samt vilket material och vilken metod som erbjuds. 

Följande frågeställningar guidar studien: 

1) Upplever förskollärarna i föreliggande studie att de har tillräckligt med 

kunskap för att använda TAKK i sin praktik? 

2) Efter avslutad fortbildning, anser förskollärarna att det finns tillräckligt med 

stöttning från kursledare, arbetslag och tillgängligt material, för att arbeta 

vidare med TAKK? 

3) I kontrast till förskollärarnas upplevelser, anser kursledarna i studien att 

förskollärare tar vara på de fortbildningar och den handledning som de 

erbjud av kursledarna? 

4) Vilket material och vilken metod erbjuder kursledarna i sin fortbildning och 

handledning i TAKK till förskollärare? 

1.2 Disposition 

Studien inleds med en presentation av de aktuella forskningsfrågorna. Vidare ges 

en bakgrund till den föreliggande studien genom en genomgång av myndigheters 

roll i olika typer av tecken. I bakgrunden presenteras olika typer av tecken och deras 

användningsområden exempelvis TAKK och dövas teckenspråk. Därefter följer en 

litteraturgenomgång, som innehåller tidigare forskning och övrig litteratur. 

Nästföljande del är teoretiska utgångspunkter, där verksamhetsteori förklaras mer 

ingående. I metoden, som är nästa del, diskuteras både fördelar och nackdelar kring 

de metodvalen som gjorts. Vidare redovisas resultatet, med en avslutade 

sammanfattande analys av resultatet i jämförelse med teorin. Avslutningsvis 

presenteras diskussionen där bland annat forskningsfrågorna besvaras.  
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att behandla olika författningar som verksamheten går under, 

Barnkonversionen, Skolverket och Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vidare 

kommer Svenskt teckenspråk, Dövas teckenspråk, Tecken som stöd och Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation att beskrivas mer ingående.  

2.1 Barnkonventionen  

Barnkonventionen beskriver barns, mellan 0 till 18 år, rättigheter och delas upp i 

54 artiklar. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Bland annat 

lyfter artikel 12 barns rätt att uttrycka egna åsikter i alla frågor som rör det 

aktuella barnet. Grunden i barnkonventionen är att samhället ska sträva efter att ge 

alla barn rätt till utbildning och en trygg uppväxt (UNICEF 2009). 

2.2 Skolverket  

1987 gav Socialstyrelsen ut ett underlag för förskolan som kallas ”Pedagogiskt 

program för förskolan” (Socialstyrelsen 1987). Detta program är inte en läroplan, 

men kan ses som en föregångare till den läroplan förskolan använder. Boken 

skapades som ett kompletterande material till Socialstyrelsens serie ”Arbeta i 

förskolan”, där förskolans personal skulle få stöd genom metod- och 

innehållsfrågor. Det lyfts fram att barn i behov av stöd ska få den stöttning de 

behöver för att främja deras utveckling, där språket är av stor betydelse i 

verksamheten. För att barn ska få möjlighet att uttrycka sig på bästa sätt ingår i vissa 

fall kommunikation med tecken, vilket också betonas i ”Arbeta i förskolan” 

(Socialstyrelsen 1987). 

1998 kom den första läroplanen för förskolan (Skolverket 1998), där betonas det att 

verksamheten ska sträva mot främjande av barns utveckling och lärande. Lärandet 

skulle baseras på samspel, både mellan pedagoger och barn samt mellan barn. Språk 

och lärande har en tydlig koppling, och kan främja identitetsutveckling. För att 

stödja alla barns lärande och kompetenser, lyfter läroplanen att oavsett vilken 
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bakgrund barnen bär med sig, ska alla få möjlighet till språkutveckling (Skolverket 

1998). De nämner däremot inget kring tecken eller teckenspråk som stöd, vilket 

däremot nämndes i programmet från Socialstyrelsen (1987).  

I de reviderade versionerna av Lpfö 1998 från 2010 och 2016 (Skolverket 2010; 

Skolverket 2016), fanns det riktlinjer för förskollärare kring att skapa relationer för 

att barn skulle känna sig trygga i barngruppen. I förskollärarnas ansvar låg det även 

att stödja deras språk- och kommunikationsutveckling. Särskilt stöd skulle ges till 

barn i behov av det, dock nämns inte tecken och teckenspråk i de reviderade 

upplagorna. I den senaste läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) har de barn 

som är döva eller en hörselnedsättning rätt att lära sig teckenspråk. Det nämns också 

i språklagen, svensk författningssamling (SFS 2009:600) paragraf 9 att det svenska 

teckenspråket ska skyddas och främjas.   

2.3 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder olika slags stöd till förskolor, skolor 

samt vuxenutbildningar. De strävar efter att alla ska få goda förutsättningar till att 

skapa en god lärmiljö, oavsett funktionsförmågor. SPSM ger också ut olika 

pedagogiska material som ska främja lärandets utveckling. SPSM (2020b) lyfter 

kommunikation som en viktig process vilken bygger på samhällets gemenskap och 

samspel. Det lyfts fram att en del i den sociala kompetensen innebär att även kunna 

kommunicera med de personer som behöver stöttning i språket, där uttryck behöver 

ske genom både verbalt språk och genom kroppsspråk. Kommunikation ska finnas, 

även om en individ inte har den verbala talförmågan som krävs i samspel med 

andra. En god kommunikation bör existera för att lärande och delaktighet ska finnas 

med i verksamheten, då det är en mänsklig rättighet belyser (SPSM 2020b).  

SPSM beskriver att kommunikation genom händer, där det kan ersätta eller hjälpa 

det verbala språket, har sin grund i dövsamhället (SPSM 2020b). Svenskt 

teckenspråk är ett officiellt språk, Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK) och Tecken Som Stöd (TSS) använder teckenspråkets 
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tecken tillsammans med det verbala språket. De ord som tecknas i TAKK och TSS 

stärker de verbala ord som är i fokus (SPSM 2020b).  

2.4 Svenskt teckenspråk (STS) 

SPSM (2020a) skriver att teckenspråket blev ett godkänt språk den 14 maj 1981 i 

Sverige. Svenskt teckenspråk används framför allt av och till de som har någon 

hörselnedsättning. Både det verbala språket och tecken framförs samtidigt under 

samtal. Orden tecknas i den ordningen man uttalar dem (SPSM 2020a). Heister 

Trygg (2010) förklarar att det finns dialekter i svenska teckenspråket, där olika 

uttryck och språkliga särdrag skiljer sig åt i landet, till skillnad från svenskan. 

TAKK och TSS har sin grund i det svenska teckenspråket, där alla tecken är 

hämtade (Heister Trygg 2010).  

2.5 Dövas teckenspråk 

De dövas teckenspråk används till och av de personer som är helt döva, där de 

tecken som används är samma som i svenskt teckenspråk. I det döva teckenspråket 

används dock inte alla ord i meningarna som i det talade språket och tecknade 

svenskan, utan enstaka ord tecknas bara (Edenås 1992). Heister Trygg (2010) 

hävdar att dövas teckenspråk inte är upplagt på samma sätt som svenskt 

teckenspråk. De dövas teckenspråk har även en annan grammatik än det svenska 

teckenspråket och det verbala språket (Edenås 1992; Heister Trygg 2010).  

2.6 Tecken som stöd (TSS) 

Tecken som stöd är precis som det låter, ett stöd till förståelse. Där fokus är att 

stärka personers språkutveckling och kommunikation för den som har en 

hörselnedsättning. TSS och TAKK är snarlika, dock fyller de olika funktioner i 

användandet. TSS används framför allt av och till personer som blivit 

hörselnedsatta eller döva i vuxen ålder. Personen som talar till den som är 

hörselnedsatt artikulerar tydligt med munnen, där några utvalda ord tecknas. Den 
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hörselnedsatta är inte i samma behov av att använda TSS om den talar med en som 

inte är hörselnedsatt, då den kan tyda det verbala språket (Heister Trygg 2010).  

2.7 Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK) 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är ett hjälpmedel för 

alla åldrar. Roos (2019) menar att framför allt målgruppen barn med någon slags 

språklig svårighet har nytta av det, men är till stor fördel för alla att använda. TAKK 

är ett visuellt stöd till det verbala språket, där enbart de mest centrala orden tecknas 

under samtal (Roos 2019). TAKK ska inte ses som ett språk, utan en metod som är 

till för att underlätta kommunikation (Heister Trygg 2010). Det används mest 

tillsammans med barn, oberoende om de har hörselnedsättning eller inte. Genom 

att stödja det verbala språket med tecken, ges alla större möjlighet till förståelse och 

därmed bjuds flera in till samtal (Roos 2019). Heister Trygg (2010) är tydlig med 

att TAKK inte ska användas tillsammans med de som är i behov av svenskt eller 

dövas teckenspråk, då stora skillnader i dessa finns (Heister Trygg 2010).  

2.8 Sammanfattning av bakgrund 

Barnkonventionen betonar vikten av barns rättigheter, där alla barns enskilda behov 

ska mötas. Inom kommunikation finns flera hjälpmedel beroende på det aktuella 

barnets, alternativ gruppens, behov. Vid hörselnedsättningar och dövhet används 

ett språk, teckenspråk, men vid språkbegränsning i förskola används i stället 

TAKK, TAKK definieras inte som ett språk. I föregångaren till läroplanen 

(Socialstyrelsen 1987) nämns teckenspråk som en form av stöd i verksamheten, det 

gör det däremot inte i de tre första upplagorna (Skolverket 1998; Skolverket 2010; 

Skolverket 2016). I den aktuella läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) 

omnämns dock teckenspråk åter igen. 
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel är litteraturgenomgång uppdelat i tidigare forskning och övrig 

litteratur. Här redogörs de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för den 

aktuella studien.  Vidare presenteras professor Carin Roos studier i ämnet under 

övrig litteratur, tidigare forskning behandlas utifrån vetenskapliga artiklar. 

3.1 Tidigare forskning 

Brereton (2010) lyfter fram att innan barnen har lärt sig det verbala språket, kan de 

redan kommunicera med hjälp av tecken, där teckenspråket skapar och stödjer 

ordförståelsen. Även om barnet inte kan få fram vissa ord, kan de använda tecken 

efter deras kompetens som sedan utvecklas till ett sampel och kommunikation. 

Genom att barnen får uttrycka sig genom flera sinnen, såsom att se, höra och känna 

teckna orden, ger det dem större möjligheter att få förståelse och kunskap. När barn 

hör ord, och samtidigt får se ordet genom tecken, förstärker det även inlärandet av 

ordet. Ögonkontakt är en viktig del för att samspelet ska kunna fungera och framför 

allt för att kunna läsa av kroppsspråket. Tecken kan ge extra stöd till barn i deras 

språkutveckling, eftersom det förstärker förståelsen i sambandet mellan tecken och 

ord i språket. Vidare nämner författaren att barns frustration över att inte finna det 

rätta ordet eller att kunna uttrycka sina känslor verbalt kan minska om de kan teckna 

och på så vis göra sig förstådda. Brereton (2010) förklarade även att tecken kan ge 

både trygghet samt vara inbjudan till en social relation, eftersom vissa barn kan vara 

tillbakadragna eller obekväma i olika situationer. Tecken kan öppna upp och inleda 

ett samtal, där barnen kan delta i leksituationer. För att barnen ska få möjlighet att 

använda sig av tecken som stöd, är vuxna som kan visa barnen tecken en viktig 

faktor. Pedagoger kommer in med en viss kunskap i situationer med barnen, där 

användandet av tecken kan vara en del, här är det dock viktigt att pedagogernas 

kunskap är tillräckliga för att lära barnen (Brereton 2010).  

Brereton (2010) beskriver vad tecken som stöd har för inverkan i ett klassrum som 

redan kan anses som en stressig miljö. Hon besöker en klass med 4–6 åringar, där 
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lärarna tillsammans med barnen lär sig tecken i deras dagliga verksamhet. Inför 

införandet av tecken som stöd i verksamheten tänkte en av pedagogerna att det 

skulle bli extra jobb för dem, att det skulle bli ännu en sak att göra. I efterhand 

beskriver pedagogen det som enbart en stor förmån, och inget extra arbete. Trots 

att pedagogerna inte startade med en stor kunskap kring teckenspråk eller tecken 

som stöd, har det inte stoppat dem i deras användande. Under läsåret som studien 

genomfördes, har pedagogerna tagit dag för dag och lärt både sig själva och barnen 

några nya ord dagligen. De ord som har valt att tecknas har följt det som de arbetade 

med, ämnet valdes först, sedan valdes tecken utefter det. När pedagogerna inte 

kunde utläsa hur något tecken skulle tecknas, frågade dem någon som hade mer 

kunskap kring området. Detta var något barnen tog efter, och om de blev osäkra på 

något tecken frågade barnen en vuxen eller letade upp på posters som satt 

upphängda (Brereton 2010). 

När tecken som stöd blev en genomgående del av hela läsåret och att både vuxna 

samt barn var engagerade, gjorde det att de kunde byta ut mycket av det verbala 

mot just att teckna till varandra i stället. Som exempel kunde pedagogerna teckna 

till barnen under samlingar att de skulle vara stilla och inte störa kompisarna. I dessa 

samlingar kunde även barnen be om att få gå på toaletten utan att störa resten av 

klassen. I hallen där ljudnivån skulle hållas låg, kunde alla teckna till varandra utan 

att det skulle bli högljutt (Brereton 2010).   

Trembath, Balandin, Togher och J. Stancliffe (2009) skriver om att barn med 

funktionsvariation av olika slag inkluderas mer i samhället vid användandet av 

tecken, där även förskolan är en del. Det innebär att barn utan behov av språkligt 

stöd också skapar sociala kunskaper för att kunna möta alla barn i barngruppen. 

Genom att barn kan kommunicera med varandra, menar Trembath et al. (2009) att 

det kan underlätta pedagogernas arbete. Kommunikationen kan ske i leken, såväl 

som i de vardagliga situationerna. Barn med funktionsvariationer har enligt 

Trembath et al. (2009) en tendens att vilja dra sig undan i situationer då de inte vet 

hur de ska bete sig, då kan andra barn med hjälp av de kunskaper pedagoger gett 
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dem, hjälpa kamraten. Dessa kunskaper de lär sig i förskolan, är även till fördel för 

deras sociala beteende i framtiden, då de lär sig att bemöta alla.  

Da Fonte och C. Boesch (2016) betonar bristen på fortbildningar, och menar att 

bristen inte enbart finns i USA, där studien är gjord. De lyfter också vikten av att 

fortbildningar inkluderas i andra länders skolsystem. Vidare beskriver de också 

bristen på utbildningar för specialpedagoger och kursledare som ska lära ut till 

verksamheten. Da Fonte och C. Boesch (2016) menar att rätt ordval för varje 

moment är nyckeln i att lära ut innehållet. I fortbildningen ska de få meningsfulla, 

funktionella, och flexibla begrepp med sig för att kunna använda det vid olika 

aktiviteter. De ord kursledaren lär ut ska vara användbara och anpassade till 

verksamheten. Kursledare som ger ut fortbildningen bör även vara trygga med de 

ord som lärs ut, annars finns det risk att kommunikation och samspel brister. De 

lyfter att kursledare behöver ha specialpedagogiska förberedande kurser, eftersom 

de i sin tur för kursen vidare inom utbildningsväsendet (Da Fonte & C. Boesch 

2016). 

3.2 Övrig litteratur 

Ett par av samhällets grundstenar är språk och kommunikation, där Roos (2019) 

skriver att teckenspråk har spårats till 400 år f.Kr. Individer i samhället har behov 

av att kunna genomföra dialoger. För att dialogerna ska kunna genomföras behöver 

språk och annan kommunikation finnas, även om någon medmänniska inte kan 

uttrycka sig verbalt. I samspel mellan individer kan missförstånd uppkomma, där 

språket kan vara en bidragande faktor genom otydlighet eller okunskaper (Roos 

2019). 

Tecken används oftast i förskolans verksamhet, som ett hjälpmedel, den är 

utvecklad för att användas med barn i behov av stöd. Dock kan alla barn gynnas av 

det, då Roos (2019) menar att det har en positiv effekt både på individ- och 

gruppnivå. För att barnen ska få möjlighet att använda och nyttja tecken behöver 
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pedagoger ha kunskaper kring användandet, känna sig bekväma i användandet och 

även kunna stödja andra i användande av tecken.  

Roos (2019) förklarar att det finns olika benämningar samt förkortningar inom 

teckenspråk i samhället. De vanligaste är TAKK som används i verksamheterna 

eller TSS. Som tidigare nämnt står det i läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) 

att teckenspråk ska ges till de barn som har behov av det, där både förskolors 

personal och rektorer ska förverkliga det i praktiken. Roos (2019) betonar även hur 

viktigt användandet av tecken är, både att det är användbart och kan vara avgörande 

för barns språkutvecklingen i verksamheterna. En av fördelarna med att använda 

tecken med de minsta barnen, är att barn redan vid 7 månader kan teckna eller prata 

genom pekning. Det verbala språket börjar inte komma förens barnet är 12 månader 

(Roos 2019). 

I förskolans verksamhet nämner Roos (2019) att de använder teckenspråk för att 

stödja barns talspråk, men att det främst används till barn som har behov av extra 

stöd. Detta för att hjälpa barnen att göra sig förstådda. Roos (2019) har också under 

hennes profession blivit medveten om vilka orsaker det finns till osäkerhet och 

otrygghet. En av anledningarna till detta är att precis som i det svenska talade 

språket finns dialekter, finns det även dialekter i svenskt teckenspråk, vilket alla 

inte vet. Detta kan då skapa osäkerhet, framför allt hos nybörjade som ännu inte fått 

den kunskapen. 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen är överens om att kommunikation har en central roll i samspelet mellan 

människor. För förskolans del är det viktigt att alla barn ska få göra sig hörda, 

annars kan de känna sig frustrerade och missförstådda (Brereton 2010). I förskolan 

används tecken som ett komplement, vilket kan underlätta i samspelet mellan 

pedagoger och barn samt barnen själva. Det är viktigt att underhålla användandet 

av tecken och att erbjuda fortbildningar för att tecken ska användas på bästa sätt i 

verksamheten (Da Fonte och C. Boesch 2016). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkt denna studie grundas i är verksamhetsteorin, där de 

tre generationerna kommer att beskrivas. Vidare förklaras även Engeströms (2001) 

fem principer som används för att analysera en verksamhet, vilka är analysenhet 

flerstämmighet, historicitet, motsättningar och utveckling. Den första och andra 

generationen beskrivs för att skapa en bakgrund till den tredje generationen, vilken 

är expansivt lärande, dessa två kommer dock inte att diskuterats i kommande 

kapitel. Valet av teoretisk utgångpunkt baseras på att kunna analysera samt förstå 

en verksamhet och delverksamheterna inom den, för att vidare kunna utveckla dem. 

4.1 Verksamhetsteori 

Den första generationen verksamhetsteori, som utvecklades av Lev Vygotskij, 

beskrivs av Engeström (2001). Vygotskij beskrev relationen mellan subjekt, objekt 

och medierande artefakt, om sambandet förstås skapas ett hjälpmedel för att 

utveckla individen. Relationen visade Vygotskij genom en verksamhetstriangel (se 

figur 1). Den medierande artefakten innebär ett verktyg eller sätt att arbeta på, där 

den i förståelse tillsammans med subjekt och objekt kan skapa utveckling och 

lärande (Engeström 2001). Ett exempel då verksamhetstriangeln kan iscensättas i 

förskolan är då barn ska få möjlighet att uttrycka sig med tecken under en 

fruktstund. Barnet är då subjektet, medan TAKK är den medierande artefakten. Det 

objekt barnet kan bearbeta och där med skapa en förståelse hos pedagogen om 

vilken frukt den vill äta, genom att teckna frukten. Vygotskij är även grundare till 

den proximala utvecklingszonen, vilket även ligger till grund för den 

verksamhetsteori som används idag. Pihlgren (2017) förklarar att den proximala 

utvecklingszonen innebär den utvecklingszon som ligger precis utanför den 

kunskapszon en människa befinner sig i nu. Nästa steg får inte vara för stort, 

eftersom det då finns risk att utveckling inte kan ske. Hon menar att individer 

utvecklas av lärandet i samspel med den som har mer kunskap kring det aktuella 

området (Pihlgren 2017) 
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Den andra generationen som förklaras av Engeström (2001), vidareutvecklade 

Leontyev utifrån Vygotskijs teorier, genom att bygga vidare på hans 

verksamhetstriangel. Engeström (2001) beskriver att utvecklingen skedde genom 

att lägga till den sociala betydelsen för utveckling i Vygotskjis verksamhetsteori. 

Leontyev skapade dock ingen ritning av den utvecklad versionen av triangeln, detta 

gjorde Engeström (2001). Han skapade därmed en triangel utefter Leontyevs teori 

och beskrivningar kring hur relationerna mellan objekt, subjekt, den medierande 

artefakten, regler, gemenskap, arbetsfördelning var. I sin egen triangel (se figur 2) 

lade han även till utfall, ett resultat om relationerna fungerar optimalt.  

 

 

 

 

 

Den tredje generationens verksamhetsteori ses som ännu en vidareutveckling, där 

Engeström lade samman både Vygotskijs och Leontyevs teorier (Engeström 2001). 

Denna generation kallas expansivt lärande och grunden återfinns i en 

vidareutveckling av den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen grundar sig i enbart den enskildes kompetenser och det expansiva 
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lärandet går även att använda praktiskt i grupper. För att utveckla verksamheter 

anser Engeström (2001) att det är i utförandet det sker. Till skillnad från den 

proximala utvecklingszonen går utveckling inte alltid att lära ut, utan ibland 

behöver situationer ske för att skapa utveckling. Han har med hjälp av fem principer 

skapat ett enklare sätt att förstå expansivt lärande och därmed kunna analysera och 

utveckla arbetssätt samt verksamheter (Engeström 2001).  

Den första principen, analysenheten (activity system as unit of analysis), belyses 

det att verksamheter måste förstås i en större kontext. Man behöver förstå delarna i 

verksamheten för att få en full förståelse. En enskild delverksamhet analyseras mest 

optimalt tillsammans med ett helt verksamhetssystem. Delarna kan fungera delvis 

enskilt, men kan enbart förstås tillsammans med de andra i aktivitetssystemet. 

Sedan kan även verksamheten analyseras med andra verksamheter (Engeström 

2001). Den andra principen, flerstämmigheten (multivoicedness), innebär att alla 

individer i ett aktivitetssystem har egna åsikter, traditioner och intressen. Alla bär 

sin egen historia, detta innebär att aktivitetssystemet har en mångfald av 

uppfattningar gällande artefakter och regler. Detta innebär både på individnivå och 

verksamhetsnivå, där verksamhetssystemet även har en egen historia. Detta kan 

dock innebära krockar, som behöver kommuniceras, där det kan till fördel 

uppkomma åtgärder och lösningar (Engeström 2001). Den tredje principen, 

historiciteten (historicity), innebär verksamhetssystemets egen historiska 

utveckling. Samhället ändras, vilket innebär att de flesta verksamheter behöver följa 

med i den utvecklingen. Detta både på gott och ont, då dess problem och potential 

i verksamhetssystemet förstås enbart i relation till dess egna historia. Genom att 

undersöka historien kan man få förklaringar till varför saker är på ett visst sätt eller 

varför individer beter sig som de gör (Engeström 2001). Den fjärde principen, 

motsättningarna (contradictions), baseras på tidigare nämnda personernas olika 

historia. Verksamhetssystem bör vara öppna, i dessa kan då motsägelser 

uppkomma, på grund av olika individers olika historia samt mellan olika 

verksamhetssystem. Motsättningarna kan delvis skapa konflikter och oro, samtidigt 

kan förändring och innovation ske. En viktig del inom verksamhetsteorin är 
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motsättningarna, vilka skapar en drivkraft till förändring och utveckling. I den 

femte principen, utvecklingen (expansive cycles), framkommer det expansiva 

lärandet tydligt. Förändringar sker när motsättningarna blir stora och individer 

börjar att ifrågasätta och avvika från normen. Diskussioner behöver uppstå, där 

systemet vill ha en utveckling. Där går det att utläsa det expansiva lärandet. Om 

utveckling inom och mellan verksamhetssystem sker, breddar den dess potential 

(Engeström 2001). 

4.2 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Sammanfattningsvis har verksamhetsteorin utvecklats vidare, med tydligare 

utgångspunkter och sätt att använda den. Genom att använda verksamhetsteorin för 

att analysera verksamheter och arbetssätt kan skillnader och motsättningar uppstå, 

där utveckling kan ske. De likheter och skillnader inom och mellan verksamheter 

behöver förstås tillsammans och med sin egna historia. I principerna för expansivt 

lärande behöver även objekt, subjekt, den medierande artefakten, regler, 

gemenskap, arbetsfördelning förstås, där delarna har betydande roller för resultatet. 
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5. Metod 

Metodansatserna för studien baserades på mixade teorier, där den kvantitativa 

metoden bestod av en enkätstudie och den kvalitativa metoden av två 

djupintervjuer. I detta kapitel kommer de två olika metoderna att diskuteras och 

förklaras under rubrikerna urval, genomförande, bearbetning och etiska 

övervägande. Användningen av Vetenskapsrådets fyra etiska forskningsprinciper, 

kommer även att beskrivas, vilka är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

5.1 Avgränsningar och urval 

5.1.1 Kvantitativ metod (förskollärare) 

Det kvantitativa insamlandet av material bestod av en digital enkät. De som fick 

tillgång till att svara på enkäten var verksamma förskollärare. På förskolor arbetar 

det personer med olika yrkestitlar och att enbart förskollärare skulle delta i enkäten 

valdes aktivt ut då de har huvudansvaret för undervisningen (Skolverket 2018). En 

del i att skapa undervisning för barn i förskolan, är att kunna kommunicera med 

dem och skapa möjligheter för lärande, där tecken kan vara en aspekt. Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2018) menar att genom användning av enkäter som metod 

behöver inte texter analyseras, där det kan läggas felaktiga tolkningar i det som 

analyseras. Studien stärktes av en större mängd svar från förskollärarna, än om 

enbart några hade fått tillgång. Vetenskapsrådet (2017) betonar att det som studeras 

ska besvara forskningsfrågorna och dess område, och i studien är mängden 

viktigare än den enskildes svar. Denscombe (2017) redogör för när det är lämpligt 

att använda frågeformulär, där en av aspekterna är att svarspersonerna ska kunna 

läsa och svara på frågorna, vilket respondenterna som deltog i studien hade 

möjlighet till. Studiens frågor och svar var relativt okomplicerade för 

förskollärarna, det var korta frågor och svar, detta för att frågeformuläret ska vara 

som mest produktivt. Enkäten var anonym, vilket menas att det sociala klimatet tar 



 24 (62) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

hänsyns till (Denscombe 2017). Detta innebär att svaren blir representativa och inte 

utpekade på specifika individer. 

Studien skedde i två kommuner, detta för att se om skillnader finns och kunna 

jämföra tillsammans med kursledarnas syn. Kommunerna valdes ur ett 

bekvämlighetsurval, genom att använda sig av de förskolor det fanns koppling till. 

Antalet förskolor valdes även ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket ökade 

chansen för svar, då kopplingar fanns. Bekvämlighetsurval innebär att 

respondenterna valdes ut för att de låg närmast och därmed var lättillgängliga. 

Studien hade inte en stor tidsram, då fokus blev på att snabbt kunna få svar 

(Denscombe 2017). 12 förskolor deltog sammanlagt i studien, sex i varje kommun 

och antalet valdes baserades på hur många förskolor det fanns i de kommuner som 

skulle studeras. I ena kommunen fanns det sex stycken, då valdes motsvarande antal 

i andra kommunen. I den sistnämna kommunen fanns det fler än sex förskolor, då 

valdes de förskolor ut som skribenterna hade koppling till.  

5.1.2 Kvalitativ metod (kursledarna) 

Kursledarna som intervjuats är de personer som håller i fortbildningar för TAKK i 

olika kommuner, där de till stor del har ansvaret för kompetenserna i användandet 

av TAKK på förskolor. De var två till antalet och var belägna i två olika kommuner, 

samma som de aktuella förskolorna. Kursledarna ansvarade för fortbildningen i de 

kommuner de var verksamma i. 

Det finns flertalet fördelar med intervjuer, en av dem är att man kan djupdyka i ett 

ämne, vilket är till fördel då kursledarnas syn på TAKK är betydelsefull i arbetet på 

förskolor. Då kursledarna är personer med värdefulla insikter och kunskaper, anses 

de vara nyckelpersoner med relevant information (Denscombe 2017). Intervjuerna 

var semistrukturerade, där intervjupersonerna fritt fick formulera sina svar, men 

med fokus på ämne och frågeställningar. Denscombe (2017) beskriver att en fördel 

med semistrukturerade intervjuer är att den som intervjuar kan bekräfta det som 

sägs och ställa följdfrågor om det behövs. Intervjuerna behöver då inte se likadana 

ut, i och med att ordningsföljden kan ändras och utvecklas (Denscombe 2017). 
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5.2 Genomförande 

5.2.1 Kvantitativ metod (förskollärare) 

För att enkäterna skulle nå ut till förskollärarna, valdes det att ta kontakt med deras 

rektorer. Detta för att de kunde vidarebefordra till de förskollärare som arbetar på 

de förskolor de är rektorer för. Det blev sammanlagt åtta rektorer som blev 

tillfrågade om de var intresserade av att dela länken till den digitala enkäten, och i 

informationsmailet (Bilaga 1) beskrevs studiens syfte. Samtliga rektorer visade 

intresse och var villiga att vidarebefordra. Rektorerna blev ombedda att enbart 

skicka till förskollärarna. I enkäten fick respondenterna svara vilken arbetstitel de 

har, detta säkerställer att enbart förskollärares svar kom med i resultatet. När länken 

till enkäten skickades ut till rektorerna, fick de även frågan om hur många 

förskollärare det var som arbetar på deras förskolor. Sammanlagt blev det 109 

verksamma förskollärare som hade möjlighet att delta. Småskaliga projekt behöver 

inte behandla mer än 100 respondenter, vilket Denscombe (2017) anser är 

tillräckligt för att få ett adekvat resultat. I beskrivningen av formuläret, vilket är det 

första de ser på den digitala enkäten, skrevs det inbjudande text (bilaga 2). Magne 

Holme och Krohn Solvang (1997) betonar vikten att motivera personen som ska 

svara, där deras anonymitet och frivillighet ska framkomma tydligt. Om enkäterna 

är anonyma, kan fler vilja svara, och svaren kommer antagligen att spegla en mer 

rättvis bild av verksamheten (Denscombe 2017). När tre svarsdagar återstod 

skickades en påminnelse till varje avdelning (bilaga 3). De förskolor som saknade 

egna mailadresser på avdelningarna fick påminnelse från rektorn, som i sin tur hade 

fått en påminnelse. 

Genom kvantitativ metod kan mängdsvar samlas in och därmed skapa en bredare 

syn än om enbart några få förskollärare hade svarat genom intervjuer. Studiens syfte 

stärks av att få mängdsvar, då resultatet blir mer användbart och en tydligare 

överblick kunde skapas över styrkor och svagheter inom området. Fördelar, enligt 

Denscombe (2017), med att skapa och samla in enkäter digitalt är bland annat att 

datahanteringen blir snabbare än på papper, det går även att göra enkäterna 
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anonyma redan vid inskickandet. Digitala enkäter kan även vara tidsbesparande, 

både när man skickar ut och vid insamlandet (Denscombe 2017). Valet av verktyg 

för skapande av enkäten baserades på hur effektivt samt passande det var att arbeta 

med och vilket program förskollärarna kunde ha kunskap kring. Google forms 

passade för den enkät som skulle göras, där svaren även kunde fås både genom 

diagram och kalkylark. Genom kalkylarket kunde svaren tematiseras utifrån vilket 

tema de kunde tillhöra och sedan skapas resultat. I enkäten gick det att få anonyma 

svar, vilket var en av de viktigaste aspekterna i valet av verktyg.  

Enkätfrågorna utarbetades utifrån studiens forskningsfrågor (bilaga 4), för att i 

diskussionen kunna analysera resultatet tillsammans med teori och forskning för att 

besvara forskningsfrågorna. De första frågorna i enkäten behandlade arbetsplats 

och åldersgrupp på barnen. Detta för att säkerställa att personerna som svarat 

stämmer överens med ramen på studien. Vidare ställdes frågor kring olika delar i 

området TAKK, återkoppling, material, användande av TAKK, planering och om 

de anser att de har tillräckliga kunskaper. Majoriteten av frågor vad slutna frågor, 

med flersvarsalternativ, för att samla in mängdsvar och skapa tydligare resultat. 

Som en avslutade fråga fanns det en öppen fråga där de fick skriva om det var något 

de ville tillägga enkäten (se bilaga 4). Ingen pilotstudie gjordes på grund av 

tidsbegränsning. Tid behövde läggas på enkätfrågorna, där flera kategorier inom 

områden täcktes för att säkerställa breda svar. En pilotstudie innebär att testa sina 

frågor på fältet innan den slutgiltiga studien, vilket Denscombe (2017) menar kan 

minska överraskningar och missar i resultatet. Anledning till varför del valdes bort, 

kommer vidare diskuteras i metoddiskussionen. 

5.2.2 Kvalitativ metod (kursledarna) 

Intervjuer utgjorde den kvalitativa delen av studien, där två kursledare som höll i 

fortbildning i TAKK blev intervjuade. Intervjuer tillför ytterligare en djupare och 

bredare syn på hur användandet av TAKK kan se ut i förskolan. Kursledarna valdes 

att intervjua baseras på antalet respondenter som kunde delta. Genom att mängdsvar 

inte kunde samlas in blev det mer väsentligt med djupgående information från 
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respondenterna. Kursledarnas perspektiv kunde visa positiva sidor och eventuella 

brister. Kursledarna fick ett informationsmail (bilaga 5), där studiens syfte beskrevs 

och vad de kan göra för studiens innehåll. Innan de slutgiltiga intervjuerna ägde 

rum, gjordes ingen pilotstudie. Båda tillfrågade svarade att de var intresserade av 

att delta och datum bestämdes för genomförande av intervjuer. En intervju skedde 

digitalt och den andra skedde fysiskt. 

Intervjufrågorna skapades baserat på forskningsfrågorna och enkätfrågorna, där 

frågorna delades upp i tre områden (bilaga 6); frågor om intervjupersonen, frågor 

kring TAKK och frågor kring fortbildning. Frågorna om intervjupersonerna 

skapades för att undersöka hur lika eller olika deras utbildningar var, dessa är dock 

inte med i resultatet på grund av att det inte är väsentligt för studien. Frågorna kring 

TAKK var kring deras syn på användningen av tecken i verksamheten. Frågorna 

kring fortbildning ställdes för att få information om hur fortbildningen var upplagd, 

vilka material pedagogerna fick tillgång till samt i vilken utsträckning återkoppling 

skett. Intervjufrågorna delas på hälften mellan författarna, en tog första frågorna 

under båda intervjuerna och den andra tog de sista frågorna. Författarna hade under 

hela intervjun frågeställningarna på ett papper framför sig. När den ena ställde 

frågor, skrev den andra ner korta anteckningar från intervjun under rätt fråga. 

Kommentarerna som noterades var relevant för resultatet, som inte fångades upp på 

ljudupptagning. Under intervjuerna skedde ljudupptagningar, detta för att 

säkerställa deras röster i resultatet. De samtyckte muntligt inför ljudinspelningen, 

där det framkom att deras medverkan blir automatiskt ett samtyckte till att använda 

svaren i studien.  Nackdelar med ljudupptagning finns, menar Denscombe (2017), 

de positiva effekterna av det är dock större. Pålitligheten i resultatet stärks, då 

kursledarnas svar säkerställs. De som intervjuar har möjlighet att slappna av mera 

och behöver inte fokusera på att skriva allt som sägs. En negativ aspekt i att ta 

ljudupptagning är att kroppsspråk inte framkommer, om någon som inte deltagit i 

intervjun lyssnar vet inte den hur intervjupersonen beter sig. För att fånga 

kroppsspråk och omgivningen behöver videoupptagning ske, vilket kan innebära 

att intervjupersonen kan uppleva det som störande (Denscombe 2017).  
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5.2.3 Mixade metoder 

Genom att använda sig av olika insamlingsmetoder av material från respondenter 

med olika professioner kan en tydlig bild av hur användandet och kompetenserna 

ser ut i verksamheten framkomma. Att använda sig av mer än en metod, beskriver 

Denscombe (2017) som metodkombination, vilket kan liknas vid mixade metoder. 

När kvantitativa följs av det kvalitativa kallas det en förklarade sekventiell design, 

då den kvalitativa stärker det kvantitativa. En positiv aspekt är att det ger en bredare 

syn och därmed en mer fullständig bild av vad som studerats. Om empirin från de 

olika insamlingsmetoderna stämmer överens, ger detta en större övertygelse kring 

tillförlitligheten. Skulle empirin inte stämma överens kommer de då att jämföras 

för att synliggöra eventuella brister (Denscombe 2017). Resultatet grundar sig på 

både enkäterna besvarade av förskollärarna och intervjuerna av kursledarna för att 

bredda kunskaperna. Utefter detta kommer resultatet att analyseras tillsammans 

med teorier och tidigare forskning.  

5.3 Bearbetning och analys 

5.3.1 Kvantitativ metod (förskollärare) 

Genom Google forms skapades ett kalkylark med enkätsvaren, varje respondents 

svar hade ett anonymt nummer på en egen rad. Raderna flyttades sedan efter vad 

som skulle undersökas, för att enklare kunna utläsa svaren. Efter att raderna 

flyttades, så att svaren gick att utläsa tydligt, antecknades svaren. Detta för att kunna 

ändra om raderna igen, med ett annat fokus. Vid bearbetningen av materialet 

framkom tydliga teman, då frågorna redan vid skapandet behandlade olika 

områden. Majoriteten av frågorna och svaren kunde tematiseras, medan en del fick 

avvaktas med tills att den kvalitativa delen var bearbetad färdig. Respondenterna 

var anonyma vid inskickandet och behövde därför inte transkriberas. 

Redovisningen av material skedde genom diagram, för att vidare kunna diskutera 

och analysera. Det var här viktigt att i resultatet inte överdriva data, utan med fördel 

skriva ut antalet, inte enbart procent (Denscombe 2017). 
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5.3.2 Kvalitativ metod (kursledarna) 

Ljudupptagningarna lyssnades genom utan att anteckna eller pausa ljudet, detta för 

att få en helhet i intervjun. Vidare lyssnas inspelningen igenom igen, denna gång 

pausades det vid tillfällen då det behövdes antecknas. Tholander och Thunqvist 

Cekaite (2019) förklarar vikten av att lyssna om intervjuer för att få med alla 

aspekter. Inspelningen lyssnades om flera gånger, där fokuset kunde ändras 

beroende på vad som hördes på inspelningarna. Varje detalj från intervjun, kan vara 

viktig vid senare analyser (Tholander & Thunqvist Cekaite 2019). Tholander och 

Thunqvist Cekaite (2019) menar att forskare aldrig ska utesluta någon detalj som 

kan stärka eller motsätta studien, för sin egen vinning. Det är centralt att hålla sig 

på en specifik nivå i noggrannhet när det gäller transkriberingen och att den hålls 

genom hela analysen av materialet. Intervjupersonernas åsikter ska komma fram 

tydligt, framskrivningen av deras åsikter ska tolkas på ett sådant korrekt sätt som 

det är möjligt (Tholander & Thunqvist Cekaite 2019). 

5.3.3 Mixad metod 

När både den kvantitativa och kvalitativa analysen var färdigställda, påbörjades 

arbetet med att finna likheter och skillnader. Jämförelsen började i den kvalitativa 

delen, då även studiens upplägg började med enkäterna. Intervjufrågorna är även 

skapade efter enkätfrågorna. Detta för att sedan jämföra med intervjuernas analys. 

Som tidigare beskrivet skapades teman redan i bearbetningen av kvantitativa 

analysen, där en del svar behövde stärkas av svaren från den kvalitativa delen. När 

båda metoder var bearbetade arbetades teman genom igen då båda metoderna kunde 

jämföras. Temana baserades på olika områden inom TAKK och fortbildningen av 

TAKK. Materialet tematiserades och skapade därmed fyra teman i resultatdelen. En 

del i att använda sig av metodkombination, är enligt Denscombe (2017) en nackdel, 

då den som undersöker behöver skaffa sig mer färdigheter i olika metoder. Han 

skriver även att om resultaten inte stämmer överens kan utvidgning av studien 

behöva göras, vilket inte är möjligt under denna studies tidsram (Denscombe 2017). 

Magne Holme och Krohn Solvangs (1997) syn på det är att motsägelser kan belysa 
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ett problem. Ett exempel på detta är om kursledarna tycker att återkopplingen från 

deras håll är tillräcklig, medan förskollärarna inte anser att den är det. Skulle svaren 

från båda insamlingsmetoderna stämma överens stärker det resultatet och analysen.  

5.4 Forskningsetiska överväganden 

5.4.1 Kvantitativ metod (förskollärare) 

I enkäten framkom inte respondenternas ålder och kön, detta var ett aktivt val. Hade 

åldern synts tillsammans med förskolans namn, hade författarna relativt enkelt listat 

ut vilken det är, detta gör att anonymiteten hade försvunnit till viss del. Det hade 

såklart inte redovisats i studien, men medför ändå en trygghet för de medverkande.  

Könet på respondenten har ingen betydelse för studiens resultat. Det framkom i 

frågeformulärets beskrivning att deras identitet var anonym, att studien är frivillig 

och att deras deltagande innebär att deras svar kommer att analyseras i studiens 

resultat. Detta är viktigt för studiens etiska principer (Denscombe 2017; Magne 

Holme & Krohn Solvang 1997). 

5.4.2 Kvalitativ metod (kursledarna) 

Det är av största vikt att intervjupersonen är informerad om deras frivillighet och 

vara säker på att den som blir inspelad är medveten om det. När människor deltar i 

studier där de har blivit väl informerade om innehållet, bekräftar de underförstått 

deras samtycke till deltagande och att det de säger kan användas som forskningsdata 

(Denscombe 2017).  

I redovisningen av materialet skedde det på ett sådant anonymt sätt som är möjligt. 

Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten av att personer som deltar i studier inte ska 

gå att identifiera, så att de inte på något sätt kan bli utpekade eller utsatta. Där av 

ska allt material och information skyddas, eftersom personerna inte ska kunna bli 

utsatta för angrepp (Vetenskapsrådet, 2017). Det framkom inte vilka förskolor eller 

kommuner studien baserades på, eftersom det var oväsentligt för studien. I och med 

att studien innehöll intervjuer från kursledare, hade det varit relativt enkelt att ta 

reda på vart de arbetade om kommunen de är verksamma i hade framkommit.  
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5.4.3 Mixade metod 

Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten av att ge tillräcklig information och få 

samtycke. I och med att alla personer som tillhör de yrkesgrupper som är för avsikt 

att använda är vuxna, räckte det med deras egna godkännande. Respondenterna som 

medverkade i studien, har aktivt fått dela deras medgivande. Att använda mixade 

metoder i en studie ger en mer ingående beskrivning, samtidigt som man också får 

mängdsvar som beskriver kollektivets bild. Vetenskapsrådet (2017) har fyra 

forskningsprinciper studier behöver följa för att trygga respondenternas medverkan 

och att deras svar inte vinklas. I studiens stadie där informationen skulle ut till 

förskollärare samt kursledare, togs informationskravet hänsyn till genom att lagra 

och hantera materialet på ett respektfullt sätt. Det framkom även i informationen att 

alla respondenter var anonyma, där förskollärarna var anonyma redan vid 

inskickandet. Genom förskollärarnas medverkan i enkäten samtyckte de till 

medverkan i studien och kursledarna blev tillfrågade och genom deras medverkan 

samtyckte de automatiskt till att deras svar får användas i studien. Vid hantering av 

material hade enbart författarna tillgång till det och i skapandet av resultat framkom 

respondenternas svar på ett sådant korrekt sätt som möjligt. Utifrån 

konfidentialitetskravet framkommer inga namn, förskolor eller kommuner, där 

anonymiteten är av största vikt. Nyttjandekravet utgår från att den information som 

samlas in, ska enbart användas i den aktuella studien, där den kommer att förstöras 

vid godkännande av arbetet. 

5.5 Sammanfattning av metod 

Genom användning av mixade metod har insamling av material gjorts på två 

skilda sätt, för att vidare kunna stärka resultatet. Gemensamt för båda metoderna 

är vikten av anonymitet och respondenternas fria deltagande. Arbetet med flera 

metoder är delvis mer tidskrävande, dock är utgången värt det, på grund av den 

breddade synen av användningen av tecken i förskolans verksamhet. Innehållet 

var densamma i båda metoderna, där de anpassades efter förskollärarna eller 

kursledarna. Ytterligare en gemensam nämnare för den kvantitativa och 
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kvalitativa metoden är bekvämlighetsurval, vilket har gjort att arbetat har kunnat 

fortgå smidigt. 

6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten som är uppdelade i fyra olika temaområden, 

”Fortbildning i TAKK”, ”Material”, ”Användning av TAKK i verksamheten” och 

”Stöttning och återkoppling”.  Resultaten baseras på uppfattningar hos de samtliga 

45 förskollärarna om deras arbetsprocess som de använder, där deras inställning till 

användandet framkommer. Först presenteras enkätsvaren ifrån förskollärarna och 

efteråt kommer intervjusvaren från kursledarna. 

6. 1 Tema 1: Fortbildning i TAKK 

6.1.1 Förskollärarna 

Fråga 6 Ja, 

detta 

år. 

Ja, inom 

tre år 

Ja, 

inom 

fem år 

Ja, för mer 

än fem år 

sedan 

Nej, jag har inte 

medverkat i någon 

fortbildning i TAKK 

Har du gått någon 

utbildning i TAKK? Om 

du har, när var senast du 

gick på den? 

13,3% 

(n=6) 

40% 

(n=18) 

15,6% 

(n=7) 

11,1% 

(n=5) 

20% 

(n=9) 

Figur 3. 

Fråga 7 En gång 

i 

terminen 

En 

gång 

om 

året 

En 

gång 

var 

annat 

år 

En 

gång 

vart 

femte 

år 

En 

gång 

vart 

10:de 

år 

Inga mera 

kurser, för 

jag har 

tillräckligt 

med 

kunskap 

för att 

arbeta med 

TAKK i 

förskolan 

Aldrig, 

känner 

inte att 

jag har 

behov 

att gå 

någon 

kurs i 

TAKK 

Hur ofta skulle du 

VILJA gå en 

fortbildningskurs i 

TAKK? 

20% 

(n=9) 

33,3% 

(n=15) 

24,4% 

(n=11) 

13,3% 

(n=6) 

2,2% 

(n=1) 

6,7% 

(n=3) 

0% 

(n=0) 

Figur 4. 
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Fråga 9 Ja, jag känner 

att jag har 

tillräcklig 

utbildning 

Nej, jag skulle 

vilja ha mer 

utbildning 

Jag vill inte 

använda TAKK 

och 

har därför inget 

behov av 

utbildning 

Känner du att ni får tillräcklig 

utbildning i TAKK, så att ni kan 

använda det på ett sätt som du vill? 

26,7% 

(n=12) 

73,3% 

(n=33) 

0% 

(n=0) 

Figur 5. 

6.1.2 Kursledarna 

Under kursledarnas fortbildningar finns det inga krav på någon specifik utbildning, 

utan med fördel får alla i samtliga arbetslag delta vid någon kurs. Ena kursledaren 

menar att om alla använder det i arbetslaget, kommer de ingång enklare. 

Fortbildningarna blandas av teori och praktik, där första träffen består framför allt 

av teori. Under en av kursledarnas första träff går de igenom varför tecken är viktigt 

i verksamheten, hur man kan hitta material, vilka sidor som finns om TAKK och 

även vilka farhågor som finns. Kursledaren har ett liknande upplägg under de träffar 

kursen består av, där olika teman arbetas med vid varje träff för att enklare kunna 

koppla samman tecken med situation. Den andra kursledarens första tillfälle består 

först av genomgång av handformer och vad pilarna innebär på bilderna av tecken. 

Alla som inte hade gått fortbildning i TAKK i den kommun denne arbetar i fick 

under slutet av förra året delta under arbetstid. Innan hade det varit frivilligt under 

kvällstid.  

Båda trycker på vikten av att arbeta praktiskt, där pedagogerna får arbeta två och 

två, i mindre grupper samt tillfällen där de får teckna för hela gruppen. Genom att 

arbeta tillsammans får de syn på hur andra tecknar och därmed kunna diskutera 

vilket som är det korrekta sättet. När upprepningar av tecken sker, menar 

kursledaren på att pedagogerna enklare tar upp tecknet efter avslutad fortbildning. 

Under fortbildningarna får pedagogerna testa på spel, sånger och övningar som 

sedan kan göras tillsammans med barn. Pedagogerna har över lag varit positiva till 
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fortbildningarna, dock har kursledarna sett olika resultat ute på avdelningarna, en 

del använder det flitigt medan andra fastnar vid frukt- eller matsituationer.  

Jag tycker att ALLA är glada för all fortbildning man erbjuds. Det 

svåraste är ju att komma igång och få fart på användandet ute på 

avdelningarna. Ofta stannar det vid att man använder TAKK vid 

fruktstunden och i hallen när man ska gå ut. Det räcker inte, vi behöver 

använda TAKK under hela dagen, även när vi är ute på gården. Gärna i 

kombination med bildstöd. (Kursledare) 

Gemensamt för alla pedagoger är att de har uttryckt att de är rustade ifall att ett barn 

i behov av tecken som stöd tillkommer i barngruppen, oberoende om de använder 

det eller inte i barngruppen idag. 

6.2 Tema 2: Material 

6.2.1 Förskollärarna 

Fråga 16 Ja och 

använder 

enbart 

det i 

Verksam

-heten 

Ja och 

använder 

det i 

Verksam-

heten 

tillsamman

s med 

andra 

material 

Ja och 

använde

r inget 

material 

Ja och 

använde

r inte 

det, utan 

använde

r annat 

material 

om 

TAKK 

Nej, 

skulle 

dock 

vilja få 

materia

l 

Nej, jag 

använde

r annat 

material 

och är 

nöjd 

Nej, 

vill inte 

heller 

få 

materia

l 

Har du fått 

material från 

fortbildningar 

i TAKK och 

är detta något 

du använder i 

verksamheten

? 

55,6% 

(n=25) 

15,6% 

(n=7) 

8,9% 

(n=4) 

0% 

(n=0) 

15,6% 

(n=7) 

2,2% 

(n=1) 

2,2% 

(n=1) 

Figur 6.  

6.2.2 Kursledarna 

Båda kursledarna var väldigt öppna gällande vad det lämnar ut för material, allting 

som de har tillgång till och får lämna ut, får även pedagogerna efter avslutad 

fortbildning. Pedagogerna får tillgång till fysiska material och digitala sidor på 

internet. De fysiska materialen består bland annat av häften med tecken och 
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förklaringar, sånghäften, pratkartor, pekkartor, spel som kan utövas tillsammans 

med barnen på avdelningarna. Digitala material så som Widgit online, Hatten online 

och Polyglutt är sidor som avdelningarna har tillgång till, vilka några av dessa 

används direkt med barn. Kursledarna var eniga i att om pedagoger har några frågor, 

eller om de skulle vilja ha något material ordnat, är de välkomna att hör av sig till 

dem. En av kursledarna skapar även grupper på Classroom under och efter avslutad 

fortbildning, för att där kunna ge material och tips på sidor. 

6.3 Tema 3: Användning av TAKK i verksamheten 

6.3.1 Förskollärarna  

Fråga 11 Ja, alla 

använder det 

och vi 

hjälper 

varandra 

Ja, jag 

använder 

tillsammans 

med någon i 

arbetslaget 

Jag vill 

använda, 

dock 

används det 

inte av någon 

i 

arbetslaget 

Nej, jag vill 

inte 

använda 

Om du vill använda TAKK i 

verksamheten, har ni 

stöttning tillsammans i 

arbetslaget? 

66,7% 

(n=30) 

22,2% 

(n=10) 

11,1% 

(n=5) 

0% 

(n=0) 

Figur 7. 

Fråga 12 Inplanering av 

TAKK sker 

både 

enskilt och 

tillsammans i 

arbetslaget 

Inplanering 

sker enbart 

enskilt 

Någon/några 

andra planerar 

in, inte jag 

Ingen i 

arbetslaget 

planerar in 

TAKK, vad 

jag vet 

Om ni använder TAKK i 

barngruppen, är det något 

ni planerar in i 

verksamheten? 

73,3% 

(n=33) 

13,3% 

(n=6) 

0% 

(n=0) 

13,3% 

(n=6) 

Figur 8. 
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Fråga 13 Ja Nej 

Om det tillkommer ett barn i behov av extra stöttning genom TAKK, känner 

du att du har tillräckliga kunskaper för att erbjuda denne det? 

57,8% 

(n=26) 

42,2% 

(n=19) 

Figur 9. 

Fråga 14 Hallen Matbordet I 

leken 

På 

gården 

Ateljén Vid 

samling 

Hygienrutiner 

I vilka miljöer 

använder du 

TAKK 

framförallt? 

Max 2 svar. 

28,9% 

(n=24) 

39,8% 

(n=33) 

7,2% 

(n=6) 

12% 

(n=10) 

1,2% 

(n=1) 

8,4% 

(n=7) 

2,4% 

(n=2) 

Figur 10. 

6.3.2 Kursledarna 

Vid frågan om vilka fördelar det finns i att använda tecken i förskolans verksamhet, 

kunde båda kursledarna räkna upp många fördelar, vilket alla inte kommer att 

redovisas. De var eniga i att tecken bidrar till att taltempot sänks, vilket är till fördel 

för alla barn, även de barn som har det verbala språket. 

TAKK är bra för alla barn. När vi använder tecken samtidigt som vi 

talar sänker vi talhastigheten, vi använder flera sinnen samtidigt: syn, 

hörsel och känsel, tecken förtydligar talet. Användandet av TAKK 

innebär ofta att talet kommer igång fortare. Det är enklare att teckna än 

att tala. (Kursledare) 

Det finns inga bevis på att tecken på något sätt skulle försämra utvecklingen av 

verbalt språk, utan det finns bara positiva aspekter. Båda kursledarna förklarade att 

användandet av tecken till viss del tappar i vinst ju äldre de bli, men kroppsspråk är 

alltid viktigt, oavsett ålder. Skulle inte tecknet vara rätt blir det ändå en gest, vilket 

även det kan stärka det verbala, kroppsspråket hänger kvar längre. En av 

kursledarna menar att om något rör sig, dras blicken dit, vilket även det leder till att 

barnen uppmärksammar att något sägs. En positiv aspekt med tecken som kanske 

inte pratas om, är bryggan som kan skapas till barn med flera språk. Om även 

föräldrar börjar använda tecken tillsammans med deras verbala språk, stärks 

eventuellt barnets utveckling ytterligare. 
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Nackdelar var inte lika lätt att komma på enligt kursledarna, det de kunde komma 

på var kring användandet från pedagogernas sida. Då den ena menade att om enbart 

en i arbetslaget har kunskaper kring tecken och den blir sjuk, kan det göra att barn 

i behov av stödet då inte får det stödet. Den andra kursledaren hade sett att om 

osäkerhet finns hos pedagogerna, förenklar de sitt språk genom att inte prata om de 

saker de inte kan teckna. Desto äldre barnen bli, desto mer djup behöver det finnas 

i användandet av tecken, vilken blir större utmaningar för pedagogerna. Ytterligare 

en negativ aspekt som osäkerheten skapar, är om pedagogerna tänker och funderar 

för mycket i användandet. Här är det då viktigt att börja i det lilla, för om fokus är 

på att alla ord ska tecknas kan ögonkontakt tappas och kommunikationen 

försvinner. Båda kursledarna var eniga att det är en bra början att använda tecken i 

de situationer som sker dagligen, för att få rutiner. Dock var de inte lika eniga i hur 

många tecken man bör ha med sig från början. Den ena sa att om man bara kan ett 

tecken, använd det. Medan den andra ansåg att det är till stor fördel om man kan 

redan 50 tecken när man börjar att teckna, anledningen var att om man kan för få 

ord så undviks användningen. Om man lär sig flera tecken, är det större chans att 

börja se samband och kunna tolka bildstöden till tecken. På grund av detta tänk lär 

kursledaren ut 250 tecken under grundkursen av TAKK. Tanken är dock inte är att 

deltagarna ska kunna alla tecken efter avslutad fortbildning, utan de kommer kunna 

gå tillbaka och ta upp kunskapen när det passar. 

För att upprätthålla användningen av tecken, inte enbart efter avslutad fortbildning, 

behöver det få planeras in i verksamheten. I kommunen som en av kursledarna 

arbetar i har alla avdelningar på förskolor en arbetslagsdeklaration där det tydligt 

framkommer att de ska använda TAKK i verksamheten. Kommunens beslut 

grundar sig i att alla barns rätt till ett eget språk, utifrån läroplanen och 

barnkonventionen. Planering bör ske enskilt och i arbetslagen, där kursledarna 

menar att man måste få repetition och träna på tecken för att trygga användandet. 

Gemensamt måste det framkomma deras kortsiktiga och långsiktiga mål av 

användandet, vilka tecken som är i fokus nu, en plan för användandet behöver 

därmed finnas.  
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6.4 Tema 4: Stöttning och återkoppling 

6.4.1 Förskollärarna  

Fråga 8 Ja, på en 

eller några 

få av 

kurserna 

Ja, på alla 

tillfällen 

Nej, ingen 

återkoppling 

Jag har inte 

deltagit i 

någon 

kurs 

Om du har deltagit i en eller flera 

kurser i TAKK, har ni fått någon 

återkoppling inom ett år efter 

avslutad kurs? 

13,3% 

(n=6) 

11,1% 

(n=5) 

55,6% 

(n=25) 

20% 

(n=9) 

Figur 11.  

Fråga 15 Gissar Fråga 

kollegor 

Söker upp 

det på 

internet 

Kollar i 

material 

 

Jag 

kollar 

inte upp 

det 

Jag 

använder 

inte TAKK 

Om du i en situation inte 

kommer på ett tecken, 

hur går du först tillväga 

för att eventuellt ta reda 

på det? 

0% 

(n=0) 

68,9% 

(n=31) 

22,2% 

(n=10) 

8,9% 

(n=4) 

0% 

(n=0) 

0% 

(n=0) 

Figur 12. 

6.4.2 Kursledarna 

När kursledarna fick fråga kring återkoppling, menade båda på att det finns ingen 

plan för återkoppling efter avslutad fortbildning. Båda sa att de säger att de 

medverkande i fortbildningarna kan ta kontakt med dem om det skulle behövas, där 

de båda även ger ut material och tips efterhand. Ena kursledaren ansåg att den 

återkoppling som skapas är när pedagogerna frågar efter hjälp och när denne är ute 

på avdelningarna och pratar med pedagogerna samt analyserar eller observerar vad 

som finns på väggarna. Arbetslagsdeklarationen kan även ses som en återkoppling 

där pedagogerna ser över hur de använder det och analyserar användandet. Den 

andra kursledaren anser att återkoppling är något som hade behövt ingå i kursen, 

där två tillfällen hade planerats in för att undersöka om tecken används på 

avdelningarna. ”Bli det fler kurser så kommer det vara mycket mer fokus på 
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uppföljning och på lite motkrav”. Genom återkopplingar kan en motivation skapats 

hos pedagogerna, då det kan vara en drivkraft i att kunna visa att de använt tecken. 

Något som försvårar är om det finns osäkerhet i användandet hos pedagogerna, där 

kursledarna såg att de ofta fastnar i att de endast använder det vid matsituationer 

och samlingar. De hade tips på hur man kommer över osäkerheten delvis. Framför 

allt är det att tänka kroppsspråk, välja sådana tecken som kanske känns självklara 

och som redan görs. Genom att använda dessa tecken kommer självförtroendet att 

stärkas. Ett tips som gavs var att använda ord som går att använda i många 

sammanhang, för att även där få in det i det dagliga och därmed öka självförtroendet 

i användandet. Gemensamt från båda kursledarna var att använda sig av sånger och 

böcker, genom skapar kan man hitta rytmen och genom böcker kunna lära sig 

tecken i styrt sammanhang. Tanken är sedan att pedagogerna plockar in dessa ord 

och tecken ut i verksamheten. 

6.5 Sammanfattande analys av resultat 

I kommande del analyseras resultatet tillsammans med tre av fem principer från 

verksamhetsteorin; analysenhet, motsättningar och utveckling. En verksamhet 

innebär i denna studie alla respondenterna, vilket är de berörda förskolor och båda 

kursledarna.  

Analysenhet innebär att delverksamheterna inom en verksamhet, vilket i studien 

innebär förskollärare och kursledare, analyseras och förstås i relation till varandra. 

Det andra sättet är att verksamheter analyseras mellan varandra, vilket i denna 

studie inte görs. Studien utgår från verksamhetsteorin, där första principen, 

analysenhet, baseras på att jämföra delverksamheter, vilket görs mellan 

förskollärare och kursledare. Genom studiens metodupplägg utgås det även från att 

kunna analysera inom en verksamhet. Även om inga tydliga skillnader 

framkommer, har det ändå belysts vilka utvecklingsområden det finns. Ett exempel 

är där förskollärarnas resultat tyder på att de vill använda tecken i verksamheten 

och därmed vill ha fortbildning i TAKK, kursledarna kan då få syn på att deras 
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arbete är viktig. Kursledarnas viktiga arbete kring TAKK baseras på förskollärarnas 

syn på att alla vill använda tecken i verksamheten. Genom att se båda 

delverksamheternas syn inom samma område, går det att se om något behöver 

utvecklas. Även om synen är densamma, kan även aspekter framkomma som 

behöver ändras.  

Motsättningar sker genom att belysa skillnader och likheter inom en verksamhet, 

där skillnaderna bli så pass stora att förändring behöver ske. I resultatet syns inga 

stora skillnader i uppfattningar mellan förskollärare och kursledare. Ett exempel är 

inplanering av TAKK i verksamheten, där 86,6% av förskollärarna planerar in det 

antingen enskilt eller tillsammans i arbetslaget och kursledarna trycker på vikten av 

att planera in det. Återkopplingen är också ett exempel där resultaten stämmer 

överens, stor del av förskollärarna hade inte fått någon återkoppling och kursledarna 

beskrev att det inte finns någon inplanerad återkoppling efter avslutad fortbildning. 

För att tydliggöra ytterligare kunde ännu en fråga ställts till förskollärarna, där de 

kunde besvarat om de ville haft mer och tydligare återkoppling. Skulle tydliga och 

stora skillnader i uppfattningarna finnas, hade motsättningar kunnat uppstå och 

därmed behövt förändrats till det bättre.  

Utveckling sker som tidigare beskrivet då folk ifrågasätter och motsättningar blir 

tydliga. I denna studie finns det inte stora motsättningar då resultaten 

överensstämmer med varandra. Resultatet visar att hallen och matsituationer är de 

tillfällen förskollärna använder tecken framför allt. Detta visar inte på hur många 

tillfällen under dagen de använder det, då de kan använda tecken vid alla 

situationerna, fast att maten och hallen är de situationer som är mest återkommande. 

Kursledarna analyserar själva att pedagogerna fastnar i de vardagliga situationerna 

som hallen och matsituationer, vilket framkommer i resultatet. De anser att stora 

utvecklingsmöjlighet finns i vilka lärandesituationer tecken bör användas. Vidare 

beskriver de att de ord som lärs ut under fortbildningarna går att använda dagligen 

för att de ska känna sig tryggare och därmed våga använda tecken. Även om 

förskollärarna får material och kunskaper inom många kategorier, används de 
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vanliga tecknen först, vilket blir synligt i förskollärarnas resultat. Om förskollärarna 

hade fått ytterligare en fråga kring användningen av tecken i olika lärmiljöer, hade 

tydligare kopplingar kunnat göras till kursledarnas resultat. Det innebär att om 

förskollärarna anser att de fastnar i några få situationer, hade det kunnat synliggjort 

ytterligare. 
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7. Diskussion 

I diskussionen kommer metoden att diskuteras och både fördelar och nackdelar med 

valda metoder lyftas. Begränsningar som kan ha påverkat resultatet belyses också i 

det aktuella kapitlet. Här ges även svar på de forskningsfrågor som studien utgår 

från. Kapitlet avslutas med slutord innehållandes skribenternas förslag på vidare 

forskning. I slutordet ger även skribenterna sin syn på slutresultatet av studien. 

7.1 Metoddiskussion 

Studien grundar sig på både kvalitativ och kvantitativ metod, vilket har bidragit till 

en bättre insyn i det dagliga användande i tecken. En mixad metod valdes för att 

inte få en ensidig bild. Nackdelar med mixad metod finns, där en aspekt är tiden då 

det är mer tidskrävande än om enbart en metod hade valt. Ytterligare en negativ 

aspekt är att fokuset mellan metoderna kan fördelas ojämnt, detta kan vidare 

påverka resultatet genom att ena metoden är mer utarbetad och skapar mer relevanta 

svar. Dock kan inte skillnader i resultatet utläsas, vilket kan tyda på att fördelningen 

gjordes jämn mellan metoderna. Den kvalitativa delen utgörs av två 

intervjupersoner där vi fått utförliga svar och den kvantitativa delen med antal svar 

har gett studien en större tyngd. Däremot hade minst tre kursledare behövts för att 

göra svaren mer anonyma och hade studien baserats på fler djupintervjuer hade fler 

slutsatser kunnat dras. Kursledarna har valts ut ur bekvämlighetsurval, vilket till 

stor del beror på den bristande tillgången av kursledare. En pilotstudie hade skapat 

bättre frågeunderlag till de slutgiltiga intervjuerna, det ansåg vi däremot vara för 

mycket förarbete eftersom vi då behövde söka kursledare utanför vårt geografiska 

område. I den kvalitativa studien ger kursledarna exempel på hur pedagogerna 

använder tecken, vilket inte på samma sätt går att få fram i en enkätstudie. För 

studiens del hade det bidragit med en mer rättvis bild om även förskollärare hade 

djupintervjuats. Då hade förskollärarna kunnat mer ingående beskriva sina 

upplevelser av tecken. En kvalitativ studie med förskollärarna hade gett en mer 

ingående beskrivning av det dagliga användandet av tecken. Dock hade inte den 
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mängd djupintervjuer hunnit genomföras med rådande tidsram. Djupintervjuer 

hade däremot gett studien fler vardagliga exempel på brister och fördelar med 

användandet av tecken. Eftersom kursledarna arbetar inom kommunen och 

därmed flera enheter kan de ge en mer rättvis bild av det övergripande arbetet med 

tecken i de aktuella kommunerna. Om förskollärare också intervjuats hade 

betydlig fler och från olika avdelningar och förskolor behövt medverka för att då 

ge en rättvis bild.  

Enkätstudien hade även den med fördel gjorts först som pilotstudie, eftersom 

utbudet av förskollärare är mycket större än kursledare. Det hade också varit relativt 

enkelt att få respondenter till pilotstudien. Enkätfrågorna har flersvarsalternativ, 

vilket ger en mer rättvis bild, då svaren inte enbart blir ja och nej-frågor. Däremot 

kunde några av frågorna ha omformulerats för att ge tydligare svar. Ett exempel är 

” Om du har deltagit i en eller flera kurser i TAKK, har ni fått någon återkoppling 

inom ett år efter avslutad kurs?”. Frågan skulle i stället ha omformulerats och 

innehållit vilken typ av återkoppling respondenterna eventuellt hade fått. Det hade 

då gett forskningsfrågan ”Efter avslutad fortbildning, anser förskollärarna att det 

finns tillräckligt med stöttning från kursledare, arbetslag och tillgängligt material, 

för att arbeta vidare med TAKK?” ett mer utförligt resultat. Följdfrågor i enkäten 

hade även kunnat stärka resultat, vid exempelvis ovan nämnda fråga gällande 

återkoppling. Där hade följdfrågan ”Hur ofta skulle du vilja få återkoppling?”. 

Enkätstudien består till majoriteten av stängda frågor, för att samla in mängdsvar 

och därmed lättare kunna dra slutsatser. Då studien utfördes under en pandemi 

valdes enkät via ett digitalt formulär, för att undvika fysiska träffar. Eftersom över 

hundra personer fick frågan om att delta i enkäten valde vi att utföra enkäten 

digitalt ur ett miljöperspektiv där både pappersutskrifterna och utlämningen samt 

inhämtning av enkäterna skulle innebära en stor miljöpåverkan. Den digitala 

enkäten presenterar enkätsvaren genom färdiga diagram, vilket innebär att tidiga 

slutsatser kan dras. Diagram är också en lättolkad och tydlig redovisning av 

resultat.  
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7.2 Begränsningar 

Resultatet från förskollärarna kan bli delvis riktade, då risken finns att enbart 

förskollärare som är intresserade av tecken har valt att svara på enkäten. Eftersom 

respondenterna fick enkäten tilldelad sig kan en del valt att inte delta aktivt på grund 

av ointresse i ämnet. Det kan i sin tur leda till att majoriteten respondenter ställer 

sig positiva till tecken, och att det ger en skev bild av det dagliga användandet. Det 

som dock styrker resultatet är att 45 av 109 förskollärare svarade, vilket kan ses 

som en bra svarsfrekvens.  

Ytterligare en begränsning i resultatet är att det inte framkommer hur ofta 

förskollärarna använder tecken, i hur många och i vilka fler situationer de använder 

det i verksamheten. I studien framkommer det i vilka situationer pedagogerna 

använder tecken mest frekvent. Studien visar däremot inte om det enbart är vid 

dessa tillfällen eller flera gånger om dagen. Kursledarna beskriver däremot att 

pedagoger ofta fastnar i de dagliga situationerna som mat och hall, vilket 

förskollärarna bekräftar. Detta utan att kursledarna har sett resultatet från 

enkätstudien av förskollärarna.  

En begränsning i framsökandet av litteratur var att hitta passande forskning. Inom 

det specifika området vi sökte forskning kring hittade vi i princip ingenting, vi fann 

dock forskning av Carin Roos som är en professor vid Kristianstad Högskola. Hon 

skriver och föreläser kring TAKK, och i hennes artiklar återfanns relevant fakta 

trots att det inte var vetenskapliga artiklar. Vi valde att ta med hennes arbete då vi 

ansåg det vara relevant för studien. De vetenskapliga artiklar som söktes fram kring 

tecken handlade i princip enbart om barn med autism eller kring flerspråkighet, 

vilket inte var vårt huvudsyfte. Vi har valt att inkludera en del forskning om autism 

eftersom tecken även kan användas med barn på autismspektrat. Generellt fanns det 

mycket forskning kring barn och vilka fördelar det finns med användandet av 

tecken för dem. Vetenskapliga artiklar hittades dock inte om pedagogers arbete med 

tecken. Detta innebär följaktligen att det inte finns artiklar att jämföra med i denna 

diskussion. 
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7.3 Diskussion utifrån forskningsfrågor 

Diskussionen kommer att baseras på studiens forskningsfrågor. De diskuteras 

tillsammans med tidigare forskning och övrig litteratur. 

1) Upplever förskollärarna i föreliggande studie att de har tillräckligt med 

kunskap för att använda TAKK i sin praktik? 

2) Efter avslutad fortbildning, anser förskollärarna att det finns tillräckligt med 

stöttning från kursledare, arbetslag och tillgängligt material, för att arbeta 

vidare med TAKK? 

3) I kontrast till förskollärarnas upplevelser, anser kursledarna i studien att 

förskollärare tar vara på de fortbildningar och den handledning som de 

erbjuds av kursledarna? 

4) Vilket material och vilken metod erbjuder kursledarna i sin fortbildning och 

handledning i TAKK till förskollärare? 

7.3.1 Fråga 1: Tillräckliga kunskaper 

Vår studie visar att alla förskollärare som deltog i enkäten vill använda tecken i 

förskolans verksamhet (se figur 6). Däremot ansåg enbart 57,8 procent att de hade 

tillräckliga kunskaper för att möta upp ett barn i behov av stöd (se figur 9). Det 

bekräftar en av de intervjuade kursledarna som menar att pedagoger i regel behöver 

nästan 50 tecken i sin ordbank för att känna sig trygga i användandet. Brereton 

(2010) och Roos (2019) menar att för att pedagoger ska använda tecken, behöver 

de ha tillräckliga kunskaper för att våga använda det. Pedagoger behöver komma in 

med viss kunskap i situationer, vilket Roos menar leder till att barn får möjligheter 

till utveckling och att göra sig förstådda. De tillräckliga kunskaperna kan då vara 

50 tecken, detta är dock individuellt beroende på tidigare erfarenheter och när man 

själv känner sig trygg. De båda kursledarna menar däremot att om pedagogerna kan 

få tecken bör de ändå användas vid passande situationer för att få in tecken i den 

dagliga verksamheten. Vilket kan leda till att de anser ha tillräckliga kunskaper och 

därmed använder det. Ytterligare en aspekt från kursledarna som kan trygga 
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användandet hos pedagogerna trots bristfällig kunskap, kan de fokusera på 

kommunikation och inte tecknet i sig. Vår uppfattning är att det dock å andra sidan 

inte lätt att våga utsätta sig för situationer man är osäker i. Detta är framför allt svårt 

då ingen i arbetslaget har kunskap kring ämnet, som i detta fall tecken. Finns det 

mer kunskaper hos någon annan som är villig att stötta en, kan användandet bli 

enklare samt tryggare. De säger vidare att alla ord inte behöver tecknas för att kunna 

kommunicera.  

Enkätstudien visar att tecken mest frekvent används vid situationer i hall och kring 

mat (se figur 10), vilket även kursledarna bekräftar. Vår tolkning är att detta kan 

grundas i att det är situationer som sker flera gånger dagligen. Kursledarna menar 

att tecken ofta används på förskolan vid vardagssituationer och att det sällan sedan 

utvecklas. Detta kan innebära att de fastnar i användandet och inte vidareutvecklar 

sig inom området. Vår enkätstudie visar inte hur ofta tecken används, men utifrån 

kursledarnas erfarenhet och enkätdeltagarnas svar kan vi anta att tecken oftast 

används enbart vid vardagssituationer. Resultatet av studien visar att förskollärarna 

i några situationer under dagen känner sig ha tillräcklig kunskap i användandet av 

tecken, vilket vi även kopplar till att över hälften av informanterna i enkätstudien 

uppgav att de inte anser sig besitta tillräcklig kunskap.   

7.3.2 Fråga 2: Vidare arbete med tecken 

Av förskollärarna som har deltagit i en kurs svarade 69,4% (se figur 11) i 

enkätstudien att ingen återkoppling har getts. Detta bekräftar kursledarna, då de 

säger att ingen plan för återkoppling finns efter avslutas fortbildning. I kontrast till 

detta anser 30,6 procent av förskollärarna att de har fått återkoppling. Vår tolkning 

är att denna återkoppling kan innebära arbetslagsdeklarationen, vilket en av 

kursledarna anser är en form av återkoppling. Det är dock inte bekräftat från 

förskollärarna vad de ansåg är återkoppling. Båda kursledarna är eniga i att 

pedagoger får kontakta dem om frågor finns eller om de behöver material, vilket 

pedagoger också kan se som återkoppling. En plan för återkoppling genom träffar 

kan bidra till att arbetslagen faktiskt behöver använda tecken i verksamheten, för 
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att kunna exemplifiera användningen av tecken. Genom att behöva som pedagog 

exemplifiera, skapar det en motsättning i användningen. Då de behöver se till att 

användningen av tecken sker ute på avdelningen och inte fastnar i fortbildningen. 

Da Fonte och C. Boesch (2016) betonar vikten av att kursledarna ska lära ut ord 

som är viktiga i deras arbete. Fortbildningen ska å ena sidan vara så nära felfri det 

går, för att säkerställa att pedagogerna får bra kunskaper som de kan använda i 

verksamheten. Å andra sidan kan den felfria utbildningen ifrågasättas, då 

funderingar kring vad en felfri sådan är och vem som avgör det. 

80 procent av de tillfrågade har fått material, och resterande 20 procent nämner att 

de inte fått något. Vår tolkning av procenten är att det däremot kan bero på de 20 

procent som uppgett att de inte deltagit i någon fortbildning (se figur 1). Majoriteten 

av de som använder tecken använder också material (se figur 4), där totalt 73,3 

procent använder det. Detta kan innebära att materialet hjälper och stärker 

användningen för pedagoger. Pedagogerna får tillgång till material på olika sätt, 

både genom fortbildning och i det dagliga arbetet. Studien visar att drygt 90 procent 

(se figur 5) använder tecken, vilket påvisar vikten av att det finns material att tillgå. 

Där även kursledarnas ansvar i att tillgodose med relevant arbetsmaterial finns. I 

arbetslag använder 88,9% (se figur 5) material tillsammans med någon i arbetslaget 

och 66,7% (se figur 5) använde det tillsammans med alla. Detta tyder på att det 

kollektiva användandet är av stor vikt, vilket även innebär att alla bör få tillgång till 

fortbildning. Kursledarna menar båda två att det är viktigt att pedagoger använder 

tecken tillsammans i arbetet, både för trygghet mellan pedagoger och att alla ska 

kunna använda det. Barn tar efter vad vuxna gör (se bilaga 7, förskollärare 1), det 

är då även om alla i arbetslaget kan för att pusha varandra (se bilaga 7, förskollärare 

4). Roos (2019) menar att tecken till fördel används av förskolans personal. En av 

förskollärarna har inte gått utbildning men har kunskaper tack vare arbetslaget (se 

bilaga 7, förskollärare 3), vilket är en ytterligare aspekt på vikten av att alla ska få 

kunskaper i området. Både förskolepersonal och rektorer måste se till att utbildning 

finns för att säkerställa kunskap kring tecken. Vi såg att förskolelärarna i studien 

ville använda tecken, detta är dock inte generellt för hela Sverige, då det med stor 
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sannolikhet finns förskolepersonal som inte är positiva till att använda tecken. 

Tecken är en del av kommunikationen på förskolor. Kommunikationen är viktigt 

för att kunna lära ut, både mellan pedagoger och med barnen (Roos 2019).  

7.3.3 Fråga 3: Tillvaratagande av fortbildning 

Resultatet av enkätstudien visar att 86,6 procent av förskollärarna planerade in 

användningen av tecken i verksamheten, antingen enbart enskilt eller tillsammans i 

arbetslaget (se figur 8). Vikten av planering styrks av kursledarna, där både 

kortsiktiga och långsiktiga mål bör framkomma. Genom inplanering av tecken visar 

förskollärarna att de vill använda tecken för att ge barnen större möjligheter för 

lärande, dock framkommer det inte om eller vilka mål som sätts. Kursledarna menar 

att genom planering är chansen större att det används i den dagliga verksamheten. 

Repetition och övning, som kan ske under planeringstiden, behövs för att trygga 

användandet ytterligare. Å ena sidan är kursledarna är över lag positiva till hur 

pedagogerna tar vara på fortbildningarna. Å andra sidan kan vi undra över kring hur 

de vet det då det inte finns tydliga återkopplingar. Det som dock är vanligt är att 

pedagogerna fastnar i användandet av tecken i vardagliga situationer, menar 

kursledarna, vilket styrks av enkätsvaren (se figur 10). Vi kan förstå det utifrån 

förskollärarnas syn, då de framför allt använder tecken i de situationen man är trygg 

och även utöka användningen av tecken i den situationen. Då de ska använda tecken 

i situationer de inte är trygga kan det skapas osäkerhet och användandet sker inte 

lika självsäkert. Kursledarna menar vidare att planering bör ske i arbetslaget för att 

tecken ska fortsätta att användas i verksamheten, då kontinuitet i både inplanering 

och användande behöver finnas. Det bekräftar även Da Fonte och C. Boesch (2016), 

för att kunna förbereda och skapa kunskaper inför att använda olika innehåll med 

barn, behöver planering finnas. Här är då även inplanering av tecken en stor del, för 

att kunna erbjuda barnen de kunskaper och det innehåll de bör ha tillgång till.  

7.3.4 Fråga 4: Material och metod 

I de fortbildningar kursledarna är ansvariga används material i form av häften och 

hemsidor, även praktiska delar som sånger, böcker och spel. Genom att utöva 
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praktiska moment under fortbildningen kan pedagogerna iscensätta det tillsammans 

med barnen på avdelningarna. Genom att ge pedagogerna konkreta 

användningsområden och aktiviteter kring tecken, kan det skapa motivation och ge 

de en push i användandet. I ledet av att skapa fortbildningar som motiverar 

användandet för pedagoger, behöver kursledarna ha goda kunskaper, menar Da 

Fonte och C. Boesch (2016). Om fortbildningar skapar motivation och ger 

tillräcklig kunskap, anser Roos (2019) att pedagogerna kan använda det 

tillsammans med barnen på ett optimalt sätt. För en vidareföring av kunskap krävs 

det att både kursledare och pedagoger får tillräcklig kunskap, annars riskerar barnen 

att inte erhålla den kunskapen. 

Vid frågan i enkätstudien om hur förskollärarna går till väga då de inte vet ett tecken 

svarade 68,9 procent att de först frågar sina kollegor (se figur 12), vilket tyder på 

att de har en tillit till varandra och att deras samarbete mellan varandra är viktigt. 

Vår tolkning är då att när goda relationer finns inom arbetslaget, kan det skapa 

trygghet i användandet av tecken. 8,9 procent började leta svar i materialet och 22,2 

procent sökte på internet, vilket tillsammans blir 31,1 procent. Då kursledarna 

tillhandahåller material och länkar till internetsidor, är chansen stor att det är från 

de som informationen kommer. Detta tyder på att det material och webbsidor de ger 

ut, kan vara till stor fördel för pedagogernas arbete. 

Kursledarna är tydliga med att pedagogerna alltid kan vända sig till dem vid 

osäkerhet. Hur många av de tillfrågade som efterfrågat mer information framgår 

däremot inte av enkätstudien. Trots att förskollärarna vet vart de kan vända sig om 

de inte kan något tecken, kan stora osäkerheter finnas i användandet. Kursledarna 

menar för det första att även om tecknet inte är riktigt rätt blir det ändå en gest. 

Genom gesten skapas kroppsspråk som är en viktig del i kommunikationen, även 

om det korrekta tecknet inte används. För det andra anser kursledarna att 

avdelningar kan skapa egna tecken, som eventuellt något barn kommit på. Vår 

uppfattning är att genom användningen av tecken i de dagliga situationerna skapas 

en trygghet, vilket kursledarna menar att pedagogerna däremot inte får fastna i. Det 
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är dock en bra början i de situationer som förekommer flertalet gånger under en dag 

i verksamheten, menar kursledarna. 

7.4 Slutord och vidare forskning 

Användandet av tecken är en viktig del i förskolans verksamhet för att alla barn ska 

få göra sig förstådda, vilket är en del av barnkonventionen. Studien visar också att 

förskollärare ställer sig positiva till att använda tecken och att det med fördel kan 

användas mer, då alla tillfrågade ville använda tecken. Även om alla förskollärare 

vill använda det vet inte kursledarna hur de faktiskt ser ut på avdelningar, då ingen 

tydlig återkoppling sker. Trots att kursledarna går runt på avdelningarna, kanske det 

inte är tillräckligt eller att det inte beskrivs som återkoppling. Vi anser att genom 

tydligare planer för återkoppling, även om det sker på avdelningarna genom besök 

och stöd, kan användningen stärkas.  

Vidare forskningsfrågor inom tillräcklig kunskap av tecken kan vara att undersöka 

förskollärarnas syn på hur fortbildningen ska utformas för att inlärning bäst ska ske. 

I studien framkommer det i vilka situationer förskollärare mest frekvent använder 

tecken, en vidare forskningsfråga kan vara hur förskollärarna själva vill utveckla 

tecken i verksamheten. Studien visar att förskollärarna tillhanda har material så som 

teckenbilder, pratkartor och sånghäften. En vidare studie kan vara att undersöka 

vilket material förskollärarna helst skulle vilja arbeta med och jämför dessa med de 

material de har idag. Resultaten i studien baseras enbart på förskollärares och 

kursledares tankar, dock framkommer det inte hur det faktiskt ser ut på förskolor 

eller under fortbildningarna. Vidare hade en sådan studien stärkt resultatet 

ytterligare. Resultatet hade kunnat jämföras med uppfattningarna i denna studie och 

fått en mer konkret samt rättvis bild av det faktiska användandet. 

Efter den genomförda studien kan tecken i förskolans verksamhet beskrivas som ett 

hjälpmedel i den direkta kommunikationen för att exempelvis lösa situationer där 

och då. De intervjuade kursledarna betonar båda att tecknet i sig inte är det viktiga, 

utan kommunikationen och förståelsen. Vi ställer oss däremot tveksamma till att 
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avdelningar själva kan skapa tecken eftersom det bli svårare för utomstående att 

tyda det. Vi anser även att det kan försvåra en vidareutveckling av tecken inom 

verksamheten eftersom pedagogerna då använder egna tecken och får svårare att 

hämta information om tecken från andra, då brister utlärning i kunskapsledet. Detta 

kan bli en yrkesetisk fråga, då ämneskunskaperna kring TAKK brister. Vilket kan 

leda till att pedagogerna lär ut ”fel” och då kan det likas vid att en vikarie utan 

utbildning i TAKK arbetar med tecken hos barnen utan ett syfte.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – inbjudning förskollärare till rektorer 

Hej!  

Vi heter Julia Olofsson och Maria Levin, vi är två studenter som studerar vår sista 

termin på förskollärarutbildningen vid HKR. Är förskollärare bekväma med att 

använda TAKK i verksamheten och hur skulle det kunna bli bättre? Just nu 

skriver vi vårt examensarbete där vi fördjupar oss i användandet av TAKK i 

förskolans verksamhet. 

Finns det intresse att från er/a förskola/or att dela med er av hur ni använder 

TAKK? Insamlandet kommer att ske genom enkla digitala enkäter som skickas ut 

till berörda förskollärare. Enkäten kommer att skickas ut under vecka 36 och vi 

vill ha de besvarade i vecka 37. 

Allt kommer att ske enligt GDPR. Alla svar kommer att ske anonymt och deras 

medverkan är frivilliga. 

Med vänliga hälsningar 

Julia Olofsson & Maria Levin 

Mail: 

julia.olofsson0010@stud.hkr.se 

maria.levin0119@stud.hkr.se  

Telefonnummer: 

072-xx xx xxx (Julias) 

  

mailto:julia.olofsson0010@stud.hkr.se
mailto:maria.levin0119@stud.hkr.se
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Bilaga 2 – beskrivning av enkät 

Hej! 

Vi är två studenter från HKR vid namn Julia Olofsson och Maria Levin. 

Vårt examensarbete kommer att behandla TAKK, där fokus ligger kring hur 

bekväma förskollärare känner sig i att använda TAKK i verksamheten. Er 

medverkan är uppskattad och kommer att vara till stor hjälp för vårt arbete.  

Medverkan är frivillig och alla svar är anonyma. 
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Bilaga 3 – påminnelsemail  

Hej på er!  

Det är vi som är Julia Olofsson och Maria Levin, vi är studenter vid HKR, ni kanske 

har sett att ni har fått en länk utskickad av er rektor. Detta är vår enkät som vi har 

till vårt examensarbete, kanske har du redan svarat på den? Toppen iså fall!   

Vi vill bara skicka en liten påminnelse om att det inte är många dagar kvar på 

insamlingen av svar.  

Har ni inte svarat och vill ni hjälpa oss med vår undersökning, så passa på att svara 

innan fredagen den 17/9 kl.18.00  

  

Mvh Julia och Maria   
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Bilaga 4 – enkätfrågor 

1-5 är frågor som är kopplade till kommuner, förskola och åldersgrupp, 

vilket inte är relevant för studien. 

6. Har du gått någon utbildning i TAKK? Om du har, när var senast du gick 

på den? 

- Ja, detta året 

- Ja, inom tre år 

- Ja, inom fem år 

- Ja, för mer än fem år sedan 

- Nej, jag har inte medverkat i någon fortbildning i TAKK. 

7. Hur ofta skulle du VILJA gå en fortbildningskurs i TAKK? 

- En gång i terminen 

- En gång om året 

- En gång var annat år 

- En gång vart femte år 

- En gång vart 10:de år 

- Inga mera kurser, för jag har tillräckligt med kunskap för att arbeta med 

TAKK i förskolan 

- Aldrig, känner inte att jag har behov att gå någon kurs i TAKK 

8. Om du har deltagit i en eller flera kurser i TAKK, har ni fått någon 

återkoppling inom ett år efter avslutad kurs? 

- Ja, på en eller några få av kurserna 

- Ja, på alla tillfällen 

- Nej, ingen återkoppling 

- Jag har inte deltagit i någon kurs 

9. Känner du att ni får tillräckligt utbildning i TAKK, så att ni kan använda 

det på ett sätt som du vill? 

- Ja, jag känner att jag har tillräcklig utbildning 

- Nej, jag skulle vila ha mer utbildning 

- Jag vill inte använda TAKK och har därför inget behov av utbildningen 

10. Om du vid föregående fråga svarade att du inte ville använda TAKK, 

beskriv gärna anledningen till detta. 
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- Bilder som stöd 

- Har inget behov av det 

- Svårt att lära mig tecken 

11. Om du vill använda TAKK i verksamheten, har ni stöttning tillsammans i 

arbetslaget? 

- Ja, alla använder det och vi hjälper varandra. 

- Ja, jag använder det tillsammans med någon i arbetslaget 

- Jag vill använda, dock används det inte av alla i verksamheten. 

- Nej, jag vill inte använda. 

12. Om ni använder TAKK i barngruppen, är det något ni planerar in i 

verksamheten? 

- Inplanering av TAKK sker både enskilt och tillsammans i arbetslaget. 

- Inplanering sker enbart enskilt. 

- Någon/några andra planerar in, inte jag. 

- Ingen i arbetslaget planerar in TAKK, vad jag vet. 

13. Om det tillkommer ett barn i behov av extra stöttning genom TAKK, 

känner du att du har tillräckliga kunskaper för att erbjuda denne det? 

- Ja 

- Nej 

14. I vilka miljöer använder du TAKK framför allt? Max 2 svar. 

- Hallen 

- Matbordet 

- Lekhallen 

- På gården 

- Skogen 

- Ateljén 

- Jag använder inte TAKK 

- Annat (Ifyllnad med eget svar) 

15. Om du är i en situation inte kommer på ett tecken, hur går du först 

tillväga för att eventuellt ta reda på det? 

- Gissar 

- Fråga kollegor 

- Söker upp det på internet 
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- Kollar i materialet från fortbildningen 

- Kollar i eget material 

- Jag kollar inte upp det 

- Jag använder inte TAKK 

16. Har du fått material från fortbildningar i TAKK och är detta något du 

använder i verksamheten?  

- Ja och använder enbart det i verksamheten 

- Ja och använder det i verksamheten 

- Ja och använder det inget material 

- Ja och använder inte det, utan använder annat material om TAKK 

- Nej, skulle dock vilja få material 

- Nej, jag använder annat material om TAKK 

- Nej, vill inte heller få material 

17. Är det någonting mer ni vill tillägga i enkäten går det bra här. Tack för 

att ni har medverkat! 
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Bilaga 5 – inbjudning kursledarna 

Hej! 

Vi heter Julia Olofsson och Maria Levin, vi är två studenter som studerar vår sista 

termin på förskollärarutbildningen vid HKR. Är förskollärare bekväma med att 

använda TAKK i verksamheten och hur skulle det kunna bli bättre? Just nu 

skriver vi vårt examensarbete där vi fördjupar oss i användandet av TAKK i 

förskolans verksamhet. 

Finns det intresse att vara med i vår studie, där vi även vill få flera professionellas 

syn kring ämnet. Vi är flexibla kring vilket sätt intervjun kan gå till, vi kan 

antingen träffas fysiskt eller online. Intervjuerna kommer att ske under veckorna 

37–38 och kommer att ta 30–45 minuter. 

Allt kommer att ske under GDPR. Intervjun kommer att spelas in anonymt för att 

underlätta och säkerställa svaren i resultatdelen i studien, efter arbetet är färdigt 

kommer inspelningen att raderas. Deltagandet är frivilligt och det går att dra sig ut 

när som helst under processen. 

Med vänliga hälsningar 

Julia Olofsson & Maria Levin 

Mail: 

julia.olofsson0010@stud.hkr.se 

maria.levin0119@stud.hkr.se  

Telefon: 

072-xx xx xxx (Julias) 

 

mailto:julia.olofsson0010@stud.hkr.se
mailto:maria.levin0119@stud.hkr.se
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Bilaga 6 – intervjufrågor 

Frågor om intervjupersonen 

1. Var gick du på din utbildning inom TAKK, och vilket årtal? 

2. Hur lång var utbildningen? 

3. Hur kommer det sig att du håller i fortbildningen? 

Frågor kring TAKK 

4. I läroplanen för förskolan står det enbart om svenskt teckenspråk för de som 

behöver det, det står dock inget om TAKK. Hur tänker du kring det?  

5. Hur mycket anser du är tillräcklig kunskap för att använda TAKK i 

verksamheten? 

6. Vilka positiva aspekter anser du det finns med att använda TAKK i den 

dagliga verksamheten? Ge exempel. 

7. Kan du se några negativa aspekter i användandet av TAKK? Ge exempel. 

8. Anser du att TAKK passar i alla barngrupper? Motivera. 

9. Har alla barn nytta av TAKK, även de barn som har ett bra verbalt språk? 

Motivera.  

Frågor kring fortbildning 

10. Hur är fortbildningen som du håller i upplagd? 

11. Är det alla på avdelningarna som får vara med? Eller behövs en viss 

behörighet? 

12. Anser du att TAKK är något som bör planeras in i verksamheten? Antingen 

enskilt eller i arbetslaget? Varför? 

13. Hur ofta får pedagoger möjlighet att delta i fortbildning? 

14. Får pedagogerna något material från fortbildning? 

15. Finns det någon återkoppling efter avslutad kurs? 

16. Vid eventuell osäkerhet hos pedagoger, vad anser du är det första de ska göra? 

17. Upplever du att förskollärare tar tillvara på de fortbildningar de bli erbjudna? 
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Bilaga 7 – förskollärarnas egna reflektioner 

Det kan ta tid att komma igång att använda TAKK naturligt i alla 

sammanhang på förskolan men får man bara in vanan så går det automatiskt. 

Och som allting annat så tar barnen efter hur vi pedagoger gör. Jag ser att det 

gör nytta och att barn som inte har talspråket kan göra sig förstådda, därför 

är det så viktigt att man använder TAKK. (Förskollärare 1) 

Även om vi får utbildning emellanåt och stöd från våra specialpedagoger 

behöver vi ändå arbeta ännu mer riktat med TAAK. Vi behöver också 

ständigt fylla på vår "bank" med tecken! Tillsammans med bildstöd är 

TAAK ett mycket bra sätt att nå fram till våra barn! Spännande arbete ni valt 

som verkligen ligger i tiden! (Förskollärare 2) 

Jag vill förtydliga att jag inte har någon utbildning i TAKK men har under 

min tid i yrket som är relativt kort snappat upp ett och annat av mina 

kollegor, vilket jag har noterat som ett ypperligt effektivt stöd i mitt 

vardagliga arbete. Lycka till med ert examensarbete! (Förskollärare 3) 

Det har stor betydelse om fler i arbetslaget använder TAKK, blir bättre och 

är lättare. Då inspirerar man varandra. Viktigt att alla får gå samma 

utbildning och sedan peppa varandra att faktiskt "teckna". TAKK är 

värdefullt för många barns språkutveckling. (Förskollärare 4) 

Jag gick ut från Hkr 2020 och tycker verkligen att TAKK borde läggas till på 

utbildningen. Det jag har lärt mig har jag gjort genom att fråga, titta på 

internet samt använda mig utav Widgit online. (Förskollärare 5) 

Man behöver kontinuerlig uppföljning istället för en kort utbildning då det är 

svårt att lära så mycket på kort tid och man lätt glömmer när det inte pågår 

under en längre period. (Förskollärare 6) 

Jag känner att jag har en bra utbildning i TAKK men att få fortbildning för 

att fräscha upp mina kunskaper hade varit bra att få då och då. (Förskollärare 

7) 

Är nöjd med utbildningen i TAKK som jag har fått men vill gärna uppdatera 

den med jämna mellanrum. (Förskollärare 8) 

Viktigt med fortbildning och uppföljning. Å repetition!! (Förskollärare 9) 


