
  

 

 
Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

TAKK med barn med 

Downs syndrom i 

förskoleverksamhet 

Författare 

Sundus Abdulkarim 

Astrid Nilsson 

Handledare: Niklas Norén  

Examinator: Kristina Ahlberg 

Rapport nr: 2014vt00820 



2 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att öka våra kunskaper om förskollärares erfarenheter av tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som en kommunikativ resurs i 

interaktion med barn med Downs syndrom (DS) i förskoleverksamhet. Denna studie har 

fokuserat på hur förskollärare beskriver att TAKK används på samlingar, hur TAKK används i 

andra situationer och hur TAKK inkluderar övriga barn på samlingarna. Ett fjärde fokus har varit 

på hur TAKK, enligt förskollärarna, påverkar barns med DS språk, kommunikation och 

kunskapsutveckling.  

För att samla in data till vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har 

sammanlagt genomfört åtta intervjuer med förskollärare som har erfarenheter av TAKK och 

barn med DS. Samtliga respondenter i studien har fått utbildning av TAKK via habiliteringen. 

Våra respondenter har arbetat olika länge med barn med DS, vilket leder till att de har olika 

erfarenheter av TAKK. 

I studiens resultat framkom det att TAKK används under samlingar, andra aktiviteter och 

andra situationer med barn med DS, med syftet att TAKK inkluderar barn med DS och även 

övriga barn på avdelningen.  I situationer som de övriga barnen anser vara roliga används TAKK. 

Vidare visar studiens resultat att TAKK påverkar barns med DS utveckling av språk, 

kommunikation och kunskap positivt.     

 

Nyckelord: TAKK, Downs Syndrom, förskola, intervju, förskola, delaktighet och samspel, sociokulturellt 

perspektiv.  
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Inledning 

Med den här studien vill vi undersöka hur förskollärare reflekterar kring tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation (TAKK) i arbete med barn med Downs Syndrom (DS), hur 

TAKK används, samt hur det påverkar barnens språkutveckling och kommunikation. 

TAKK är inte samma sak som teckenspråk. TAKK innebär att tecken används tillsammans 

med talat språk, som ett stöd för kommunikation. Med TAKK kan man även använda bilder för 

att komplettera talet. 

Intresset för TAKK väcktes hos oss när vi var ute på VFU i olika förskolor som använde sig 

av tecken som stöd i verksamheten. I två av förskolorna fanns det barn med Downs Syndrom 

(DS) som var nästan helt beroende av TAKK för att kunna kommunicera med andra barn och 

vuxna. 

Stora delar av denna uppsats är skrivna av skribenterna tillsammans. För att åstadkomma två 

olika delstudier har vi delat upp våra forskningsfrågor, i den meningen att vi ansvarat för två 

frågor var under kapitlen resultat och analys. Astrid har ansvarat för forskningsfrågorna 1 och 2, 

och Sundus har ansvarat för forskningsfrågorna 3 och 4. Vi har även delat på ansvaret för 

genomförandet av intervjuer. Vi har gjort fyra intervjuer var, där samma intervjuguide användes. 

Vi delgav sedan de transkriberade resultaten till varandra, så att hanteringen av alla fyra 

forskningsfrågor är baserade på samtliga intervjuer. 
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Bakgrund 

Lagar och förordning  

Inom förskolan och i andra sammanhang är det viktigt att barn och vuxna kan kommunicera med 

varandra. I läroplanen för förskolan (reviderad 2010) hävdas att: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.1  

I FN:s konvention om barnets rättigheter står det att: 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör 
åtnjuta ett fullvärdig och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, 
främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. 
Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och 
ska, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade 
barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med 
hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra 

som tar hand om barnet.2 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för förskolan står det att: 

Barns behov av särskilt stöd kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid 
situationsbundet. Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad som händer i mötet mellan 
barnet och de människor och den miljö som finns samt de aktiviteter som sker i 

förskolan.3  

Detta innebär att bemötande och miljö i förskola har stor betydelse i barns utveckling.  

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)  

AKK är ett samlingsbegrepp för allt man kan göra för att ersätta bristande tal i kommunikation 

med andra människor. TAKK är en form av AKK. För att underlätta barns kommunikation kan 

TAKK användas. TAKK används bland annat med barn med Downs syndrom (DS), pga. deras 

medfödda språkstörning.
4

 

Verksamheten ska tillföra det stöd som behövs i barns utveckling och lärande. För att barn ska 

få rätt stöd behövs en tydlig kommunikation. Barn med språksvårigheter har svårare att visa sina 

egna behov och förmedla dessa i sin kommunikation.5 Med kommunikationen menas att 

individen ska kunna dela känslor, handling och erfarenheter med andra i omgivningen. Detta kan 

                                                 
1 Lpfö 98 rev (2010), s. 7. 
2 Barnkonventionen, (2000), Artikel 23, s.23-24. (2014-04-22). 
3 www.skolverket.se. (2014-04-16). 
4 Heister Trygg (2010), s. 19.  
55 Tisell (2009), s.134. 

http://www.skolverket.se/


7 

 

ske genom båda verbal och icke-verbal kommunikation. Verbal kommunikation innebär att 

kunna uttrycka sig språkligt. Icke-verbal kommunikation innebär att kunna uttrycka sig genom 

gester, pekningar, kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Den icke-verbala 

kommunikationen utvecklas före den verbala kommunikationen och den bygger på motorisk 

förmåga. Därför är det svårt för barn som har svårigheter med sin motoriska förmåga att 

kommunicera, då krävs ett annat kommunikationssätt för att komplettera talet hos personer som 

har svårigheter med tal. I detta fall är AKK ett alternativ och kompletterande 

kommunikationssätt som användes under sent 70-tal. Enligt Bergh & Bergsten finns det olika 

grupper av barn som är i behov av AKK. Det finns en grupp barn som behöver AKK som ett 

alternativt uttryckssätt. Denna grupp har svårigheter att göra sig förstådda med tal, eftersom 

artikulationssvårigheterna är så stora. Deras språkförståelse fungerar bra. Denna grupp behöver 

använda sig av AKK för att kunna uttrycka sig i alla situationer under hela sitt liv. Det finns andra 

grupper av barn som behöver använda sig av AKK som stöd. Denna grupp är försenad i sin 

språkutveckling eller kan ha lärt sig tala, men ändå har svårigheter att göra sig förstådda i alla 

situationer. Därför använder denna grupp sig av AKK som stöd för att utveckla sitt tal och språk, 

och samtidigt för att kunna samspela med sin omgivning. Det finns ytterligare en grupp med barn 

som har kraftigt nedsatt språkförståelse och har svårigheter att använda tal. Denna grupp behöver 

AKK som ett alternativt kommunikationssätt för att kunna uttrycka sig och kunna göra sig 

förstådda.
6

 

    TAKK innebär att teckenspråkets handrörelser kompletterar det talade språket. Ett barn 

måste ha kontroll över sina läppar, tunga, stämband och lufttryck samtidigt för att kunna tala. 

För barn med motoriska funktionsnedsättningar i talet är det betydligt svårare att kontrollera 

sin munrörelse än att röra sina händer. Flera sinnen används då tecken används vid 

kommunikation, enligt Tisell förstärks inlärningsprocessen av att både höra, se och känna ord. 

Att använda tecken gör det lättare för t ex barn med DS att förstå, bygga upp ordförråd och att 

kommunicera. TAKK innebär att tal används samtidigt med tecken av nyckelord i en mening, 

och detta underlättar för barnet att förstå.7 

TAKK används vid kommunikation med barn med språksvårigheter, t ex barn med autism, 

utvecklingsstörning eller lättare CP-skada. Barn med annat modersmål kan också få hjälp genom 

TAKK, en genväg till det svenska språket skapas.  TAKK används som stöd i kommunikationen 

med barn med DS. TAKK skapar en genväg till talet och är ett komplement till nedsatt 

talförmåga. 

Enstaka ord tecknas med de riktigt små barnen. Att teckna ord som visar vad barnet ser och 

gör är enklast att teckna i början.  Barnet förstår innebörden av tecknen långt före de börjar 

teckna själva. För att underlätta inlärningen av tecken och användandet av tecken kan 

teckenillustrationer visas för barnen, vanligt är att sätta upp dem på väggarna. Det är viktigt att 

                                                 
6 Bergh, Bergsten (1998), s. 11. 
7Tisell (2009), s.10-15. 
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omgivningen är förebilder för barnet i teckenanvändandet. Barnet kan aldrig lära sig fler tecken 

än vad de personer de har i sin omgivning kan. Därför är det viktigt att förskollärare och föräldrar 

ligger steget före barnet i teckenanvändandet.
8

 

   För att underlätta språkförståelse är TAKK, enligt Heister, en metod som används för detta. 

Metoden är bra för hörande personer som har problem med talet. Under senare delen av 1970-

talet började metoden användas. Pedagoger och logopeder började intressera sig för att använda 

tecken med barn som behövde stöd i sin språkutveckling och kommunikation. Under 1980-talet 

och 1990-talet startades flera kurser i tecken som kommunikation. Det visade sig att TAKK gav 

positiva resultat för barns språkinlärning.9 

Johansson och Reftel belyser i sin artikel ”TAKK- tecken är bra för alla barn” att TAKK även är 

en bra kommunikationsmetod för barn som har svenska som andraspråk och med andra barn 

som behöver stöd för att utveckla sitt språk. Artikeln hänvisar till de tidigare forskningsstudier 

som beskriver hur tecken som stöd kan vara betydelsefullt för andraspråksinlärningen. En av 

forskarna som nämns i artikeln är professor Irene Johansson som anser att TAKK är en bra 

metod för barn med DS för att stimulera och underlätta deras kommunikation.10 

Under de senaste 25-åren har det medicinska och pedagogiska omhändertagandet av barn med 

DS utvecklats. T ex genom användandet av TAKK.11 

Downs syndrom 

Redan 1866 publicerade John Langdon Down en artikel i Londons läkartidning för att beskriva 

många av de karakteristiska dragen vid DS och även beskriva de olika problemen vid DS. Och 

det var efter hans verk som DS fick sitt namn. Men det dröjde ända till år 1959 innan man visste 

orsakerna till DS.12 

Barn med DS har ett intellektuellt handikapp på grund av hjärnans utveckling under de första 

levnadsåren. Det finns en stor variation i den intellektuella utvecklingen mellan olika barn med 

DS. Språkutvecklingen är mer försenad än den övriga utvecklingen hos ett barn med DS. Det 

beror på att de har en sämre förmåga att artikulera och svårigheter att lära sig grammatiska regler 

och hur meningar konstrueras. För 30-40 år sedan, visade forskningen att barn med DS har 

talmotoriska och auditiva perceptionssvårigheter. Detta ledde till att använda TAKK med barn 

med DS som ett språkligt redskap för att underlätta deras språk och kommunikation. 

Kommunikationsbudskap kan uttryckas i både språklig form och i icke-språklig form. Den 

språkliga formen handlar om tal, tecken, och skrift och den icke-språkliga formen handlar om 

mimik, gester och kroppshållning.13 

                                                 
8 Tiesell (2009), s.22-42. 
9 Heister Trygg (2010), s.28. 
10 Johansson & Reftel (2007), s. 40-41. 
11 Anneren, Johansson, Kristiansson, Lööw (1997), s. 37-41. 
12 Annerén (2013), s.5. 
13 Anneren, m.fl. (1997), s 37-41. 
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Samlingen i förskolan 

Det finns olika skäl till varför vi fokuserar på samlingen i vår studie. Det första skälet är att 

samlingen är en situation som förekommer dagligen i förskoleverksamhet och som inkluderar alla 

barn, vilket skapar möjligheter till barnet att känna sig delaktigt i gruppen. Vi anser att en samling 

är en viktig situation i förskolan som hjälper barn med DS att integreras i förskoleverksamheten. 

Det andra skälet till varför vi vill fokusera vår studie på samlingen, är för att under samlingen ges 

tydliga instruktioner om dagens händelser som är en rutin som förekommer dagligen. Detta 

spelar en stor roll för barn som har svårigheter att samspela med sin omgivning och vilket i detta 

fall är barn med DS som vår studie inriktar sig mot. 

Dessa erfarenheter om samlingen har vi fått under vår utbildning, under våra VFU perioder 

och våra tidigare arbeten inom förskoleverksamhet. Med det här avsnittet vill vi förklara ordet 

samling i förskoleverksamheten, dess innehåll och funktion med hjälp av olika författares 

erfarenheter och tankar om samling i förskoleverksamhet.  

Enligt Svensk ordbok har ordet samling olika betydelser, men den tillämpade betydelsen på 

det som kallas för samling i förskolan är: ”att gemensamt komma tillsammans” eller 

”koncentration”.14 

Enligt Rubinstein Reich (1996) handlar samlingen om när en grupp barn och vuxna i 

förskolan sitter tillsammans, ofta i en cirkel och har gemensamma aktiviteter. Den leds ofta av en 

eller flera vuxna. Samlingen är en aktivitet som återkommer regelbundet i förskoleverksamhet 

och som har en bestämd tid och bestämd plats. Bakgrunden till varför både barn och vuxna sitter 

i en cirkel under samlingen, har sitt ursprung i Fröbels pedagogik (1782-1852). Fröbels var en 

pedagog från Preussen/Tyskland, som hävdade att när barn har samling, i en cirkel, blir barnet en 

del av en gemenskap och känner sig som en del som tillhör gruppen. Samtidigt handlar det om att 

samlingen öppnar möjligheter för barn att lära sig att kunna inordna sig i ett kollektiv. Det 

handlar om att hur barn socialiserar sig, dvs. att kunna lära känna de sociala regler som handlar 

om att lära sig att lyssna på vad andra säger, lära sig turtagning och samtidigt ta till sig 

instruktioner i grupp.15 

Samlingen är det enda moment i förskolan som ger barn möjligheter att förbereda sig inför 

skolstarten genom att lära sig att sitta still och vänta på sin tur och att prata i en grupp. Under 

samlingen lär sig barnen olika begrepp, vilket påverkar deras språkutveckling. Samlingen är ett 

moment i förskoleverksamheten som gör att barnet blir synligt och bekräftat genom interaktion 

mellan samlingens deltagare.16 

 

                                                 
14 Rubinstein Reich (1996), s.7. 
15 Ibid., s. 8-9. 
16 Olofsson (2010), s.8. 
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Tidigare forskning 

Denna uppsats tar upp tidigare forskning uppdelat i två delar. Den första delen täcker generellt 

hur förskolor arbetar pedagogiskt samt samlingen som form av pedagogisk inlärningssituation. 

Den andra delen presenterar forskning mer specialiserad på barn med funktionsnedsättning, barn 

med DS och hur dessa barns kommunikation kan underlättas. 

Del 1 – Generell forskning om pedagogiskt arbete i förskolan 

Förskolans pedagogiska praktik – barns delaktighet under samlingen 

Ekström har skrivit en avhandling om förskolans pedagogiska praktik, för att beskriva den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Det handlar om hur pedagogerna planerar, utför 

aktiviteter och varför de gör på ett visst sätt. Studien är en etnografisk studie med fokus på 

förskolans personal och deras medierande handlingar.  

Studien genomfördes på tre olika förskolor och gav ett resultat som visade att barns 

delaktighet i aktiviteter varierar beroende på aktiviteternas innehåll. Studien visade att barnen var 

mer eller mindre delaktiga i aktiviteterna. Aktiviteter som var välplanerade av pedagogerna och 

som var daglig rutin i förskolan, sådana aktiviteter visade sig att barnen hade mindre delaktighet 

och inflytande i. Samlingar var en av de aktiviteter som var dagliga rutiner och det visade sig att 

barn hade mindre delaktighet i. I den fria leken visade det sig att barn hade mer inflytande och 

delaktighet i. De dagliga rutinerna skapar ordning i verksamheten där barnen anpassar sig efter 

situationer som barnen inte har kontroll över. Om dessa rutiner fungerar väl, kan de vara ett stöd 

för barnens utveckling.17  

Dagliga rutiner fungerar som ett redskap i verksamheten där barnens inflytande utformar sig 

efter dessa rutiner, och detta utformar även deras lärande. I detta skeende betonar Ekström 

begreppet fostranspraktik. Fostranspraktik handlar om att få barnen att inordna sig efter 

verksamhetens aktiviteter där pedagogerna leder samt att barnen får möjligheter att ta ansvar och 

vara självständiga. Dagliga rutiner öppnar möjligheter för barn att öva sina färdigheter där de 

arbetar i grupp, eftersom barnens fostran fungerar i ett kollektiv.18  

Samlingen – en symbol för integration mellan förskola och grundskola  

I rapporten ”Samlingen – en symbol för integration mellan förskola och grundskola”, skriven av Davidsson 

redovisas en delstudie inom projektets skolpraktikdel som kallas för ”Lära till lärare”. Syftet är att 

identifiera vad som är verksamma villkor för konstruktion av en lärarroll i utbildningspraktik och 

yrkespraktik. Högskoleverket och Högskolan i Borås finansierade projektet och projektet ingick i 

                                                 
17 Ekström (2007), s. 187. 
18 Ibid., s. 182. 
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en bredare satsning på att bygga upp och utveckla forskningsanknytningen vid institutionens 

lärarutbildningar. Projektet pågick under åren 1988-2000.  

Syftet med rapporten var att beskriva och diskutera samlingen som aktivitet i integrationen 

mellan förskoleklass och grundskola och i relation till tidigare traditioner.19 De data som samlades 

in gjordes genom intervjuer, observationer i vardagen, deltagande i personal- och 

planeringsmöten, samt genom lärarnas skriftliga reflektioner.  

Resultatet av denna rapport visade att det finns gemensamma tankar om samlingens funktion 

och betydelse i förskolan och skolans verksamhet. Samlingen utgör en samordning i 

verksamheten, genom samlingen skapas trygghet och gemenskap i gruppen, social ordning skapas 

samt kunskap förmedlas. Detta beror på hur samlingen organiseras och genomförs. I studien 

visade det sig att organisationen och genomförandet av samlingar skapar trygghet och gemenskap 

både hos barnet självt och inom gruppen. T ex, om alla barn sitter i en ring tillsammans med sin 

lärare skapas närhet mellan deltagarna, vilket är en förutsättning för gemenskap. Genom att 

barnet blir synligt varje dag, genom att barnen sitter tillsammans i en grupp i en cirkel och genom 

upprop av barnets namn, resulterar det i att barnet känner sig delaktigt och grupptillhörigheten 

ökar.  

Rapporten visade att social ordning skapas i samlingen genom att barnen lär sig att sitta stilla 

och ofta på bestämda platser redan i förskolan, att vänta på sin tur (turtagning) och att räcka upp 

handen vid samtal, vilket skapar disciplin och social ordning redan i förskolan. Detta är en 

förberedelse inför skolan. Kunskapen förmedlas genom samlingen genom att förmedla olika 

traditioner. I förskolan bygger innehållet på att förmedla kunskap genom förskoletraditioner 

såsom t ex genom att läsa sagor, sjunga sånger eller genom att redovisa ett tema och där tränar 

barnen på regler som även gäller i skolan.20 

Rapporten beskrev även att samlingen är: 

Det enda tillfället under dagen när alla barn och en eller flera vuxna samlas för något 

gemensamt och genom att göra samlingen till en ritual manifesteras mötet mellan 

traditioner, både vad gäller barn, lärare och innehåll.21 

Del 2 - Barn med utvecklingsstörning i förskolan 

Funktionshindrade barns lek och aktivitet  

Skogman har skrivit en studie om: Funktionshindrade barns lek och aktivitet, vid Stockholms 

universitet. Syftet med avhandlingen är att söka kunskap om hur förskolor och 

förskoleverksamhet för barn med funktionshinder är organiserade. Datainsamlingen inför studien 

har gjorts genom observationer i två förskoleverksamheter, både i strukturerade situationer och 

                                                 
19 Davidsson (2000), s. 5. 
20 Ibid., a. 24-25. 
21 Ibid., s. 26. 
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ostrukturerade situationer. Forskaren har haft en deltagande roll i alla observationerna. Samlingar 

var ett tydligt exempel på en strukturerad situation i båda förskolorna.22   

Resultatet av studien har varit att alla barn med olika funktionsgrader beter sig olika i olika 

situationer. Situationers struktur påverkar barns agerande. De ostrukturerade situationerna skapar 

svårigheter för barn med funktionsförhinder, eftersom dessa situationer är föränderliga och 

splittrande. De strukturerade situationerna, som t ex samlingar är oföränderliga. Samlingen är en 

situation som skapar en mjuk övergång till kommande aktivitet.  Vidare betonar forskare att 

situationer/aktiviteter ska integrera alla barn, både med funktionshinder och utan 

funktionshinder. Aktiviteter som inte har strukturerade förutsättningar kräver att pedagoger 

stödjer sådana situationer. Detta innebär att pedagogen ska lägga fokus på aktivitetens situation 

och inte på det enskilda barnet. Detta är ett sätt att få en aktivitet att bli tillgänglig för alla barn.23 

Samspel och delaktighet i förskolan för barn med utvecklingsstörning  

Luttropp har skrivit en avhandling om: Samspelet och delaktigheten i förskola för barn med 

utvecklingsstörning. Avhandlingens utgångspunkt är att beskriva, analysera och skapa förståelse för 

barnens situation i svenska förskolor i jämförelse med vad internationell forskning visat.
24  

Avhandlingens syfte är att visa hur samspelsrelationer och delaktighet för barn med 

utvecklingsstörning och barn på en normal utvecklingsnivå överensstämmer. Metoden som 

använts är observationer och filmning i olika situationer på nio olika förskolor. En jämförande 

studie har gjorts på 10 barn med utvecklingsstörning och 10 barn utan utvecklingsstörning. 

Forskaren har gjort två studier. Den första studien berör forskningsfrågor om barnens samspel 

och förskollärarnas uppfattning om barnens samspel. Den andra studien berör forskningsfrågor 

om barnens delaktighet och hur förskollärare definierar begreppet delaktighet.25  

Luttropp skriver om Bronfenbrenners modell om utvecklingsekologi. Modellen består av fyra 

sammanhängande system, makro, exo, meso och mikro, delarna påverkar varandra. Luttropp 

koncentrerar sig på mikronivån och analyserar hur den kognitiva nedsättningen och miljöns 

utformning runt barnet påverkar dess vardag.26  

I denna studie lyfter forskaren fram olika forskares definitioner på kommunikation. Luttropp 

skriver om Lights definition av kommunikativ kompetens hos personer som har behov av AKK. 

Den kommunikativa kompetensen är beroende av: funktionell kommunikation, anpassad 

kommunikation och språklig kompetens.27 

Forskaren lyfter även upp den amerikanske forskaren Wachs, som har studerat var, vad och 

med vem barnen utför en viss aktivitet, barnen har olika utrymmen. Det är viktigt att kunna 

                                                 
22 Skogman (2004), s. 51-53. 
23 Ibid., s. 134. 
24 Luttropp (2011), s. 2. 
25 Ibid., s. 4. 
26 Luttropp (2011), s 8-9. 
27 Ibid., s. 13-14. 
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påverka antal utrymmen och kvaliteten på dessa i barnets liv. Samspel och delaktighet är vikta 

begrepp i barnens utvecklig enligt Wachs.28  

   Luttropp lyfter fram Jansons beskrivning för normer och regler för kamratsamspel. Lek med 

jämnåriga barn (horisontellt samspel) lär sig barn genom förhandlingar och normprövningar. I 

samspel med vuxna lär sig barn om normer, dvs. norminlärning (vertikalt samspel).29 

Luttropp sammanfattar forskares definitioner att kommunikation har två perspektiv: 

kommunikation omfattar allt som kan tolkas som medveten eller omedveten information samt ett 

andra perspektiv som är nyttobetonat och målinriktat. I Luttropps avhandling används det 

nyttobetonade perspektivet.30 

Studiens resultat visar att förskolläraren använder tecken som stöd (TSS) med barnet med 

utvecklingsstörning var oftast i strukturerade situationer, t ex vid samling och matstund. TSS 

användes oftare i förskolor där det fanns mer än ett barn med utvecklingsstörning inom den fria 

leken. Förskolläraren tecknade även till andra barn. På de förskolor som hade flera barn med 

utvecklingsstörning fanns det fler i personalen som kunde TSS än vid de andra förskolorna.31  

En viktig slutsats som Luttropp lyfter fram är att barn med utvecklingsstörning måste få hjälp 

att utveckla många utrymmen, som nämnts tidigare i Watchs forskning. Barnen behöver få 

utmaningar från omgivningen för att ett barn ska kunna kliva över från det säkra, trygga 

utrymmet till ett ny och främmande utrymme.   

Om förskollärarna har ett barnperspektiv med fokus på det enskilda barnets fungerande i 

grupp och om barngruppen är åldersblandad främjar detta barnens utveckling. 

De förskolor som använder sig av alternativa kommunikationssätt ger barnen ytterligare en 

väg till samspel. På dessa förskolor var barnen mer aktiva.32  

En studie av fyra barn med DS 

Bengtsson har genomfört ett avhandlingsarbete med titeln ”Talandet som levd erfarenhet – En studie 

av fyra barn med Downs syndrom ”. Avhandlingen handlar om barn med Downs syndrom och dess 

språkutveckling. Studien omfattar fyra barn i 6-7 års ålder med diagnostiserad Downs syndrom.33  

Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskap om möjligheter att stötta utvecklingen hos barn 

med svårigheter att utveckla tal. Bengtsson vill pröva att studera talandet ur ett perspektiv som 

betonar barnets relation till sitt eget talande och att se barnet som ett talande aktivt objekt.34  

                                                 
28 Ibid., s. 10. 
29 Ibid., s. 15. 
30 Ibid., s. 16. 
31 Ibid., s. 53. 
32 Ibid., s. 59. 
33 Bengtsson (2006), s.3-4. 
34 Ibid., s.5. 
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I en historisk tillbakablick skriver Bengtsson om hur psykologiskt intresserade föräldrar 

studerade sina barns språkutveckling på 1800-talet. Detta dokumenterades i dagbokstudier. 

Föräldrarna studerade sitt barns individuella strategier i sitt talande.35 

I denna avhandling användes videoinspelning som metod för att samla in data. I efterhand har 

videoinspelningarna analyserats. Videoinspelningar visar situationer där Bengtsson tillsammans 

med barnen och en förälder använder olika pedagogiska material för att stimulera deras 

språkutveckling. Pedagogiskt material som användes var ett fonemtest. Fonemtestet består av 

bilder som ska locka barnet att säga specifika ord. Barnets tal spelades även in på en minidisc.36 

I studien visade det sig tydligt att tecken kan vara betydelsefulla för uttryckandet på många 

sätt. Att teckna kan fungera som talformare som start – och som reparationsstrategi. Att skapa 

mening i talandet utvecklar vårt förhållningssätt, detta är en nyckel till vidgad förståelse av tal och 

talutveckling.37  Genom att förstå barnens eget meningsskapande kan vi ta hjälp av barnen själva 

för att få kunskap om hur vi bäst ska hjälpa dem. Genom att stödja barnens talutveckling och att 

utveckla och förändra deras strategier, då blir fler aspekter av talandet åtkomligt. Det är viktigt att 

den vuxne har en vilja att förstå barnens agerande som meningsskapande. Alla barn med Downs 

syndrom kan inte utveckla ett lika lättförståeligt tal, men Bengtsson menar att det för alla barn 

finns ett nästa steg i talutvecklingen. Barnen med DS kan själva definiera dessa steg.38

 

                                                 
35Ibid., s. 20.  
36 Ibid., s. 61-62. 
37 Ibid., s.170. 
38 Ibid., s. 170-172. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För denna studie söktes teoretiskt perspektiv som visar hur förskollärares syn på bruket av 

TAKK i förskolan utvecklar kommunikation och språk hos barn med DS. I nedanstående text 

görs en översiktlig presentation av den sociokulturella teoretiska ram som valdes för denna 

studie.  

Ett sociokulturellt perspektiv på barns språkutveckling i förskolan 

Förskoleperioden är en period i barnets utveckling där de sociala sammanhangen är en 

förutsättning för barns erövrande av språk- och begreppsbildning. Förskoleverksamhet kan skapa 

möjligheter till kommunikation och interaktion där barnets språkliga färdigheter kan utvecklas.39 

De idéer som ligger bakom detta synsätt på språkutveckling brukar kallas för det sociokulturella 

perspektivet och brukar tillskrivas Vygotskij (1896-1934). Vygotskij var en psykolog och pedagog 

från Ryssland. Han blev känd i väst genom sin bok ”Tanke och språk” som översattes på 1960–

talet.40 

Denna teori belyser den sociala interaktionen som är central för barns språkutveckling. Barns 

språkutveckling fungerar i ett socialt och kulturellt sammanhang, dvs. att språket utvecklas genom 

interaktion med andra och med sätt att använda språket i en verksamhet.  

Vygotskij anser att sociala relationer utgör grunden för barnets utveckling av icke-verbal och 

verbal kommunikation.41 Med detta menar han när det lilla barnet söker hjälp för att tillgodose 

sina fysiska, sociala och psykiska behov, då använder barnet både den verbala och icke verbala 

kommunikationen. Barnet deltar i kulturellt betingande miljöer och verksamheter där de andra 

personerna (båda vuxna och andra barn), som är mer kunniga, skapar möjligheter till språklig och 

kommunikativ utveckling och därmed inkluderas barnen.42  

Ur ett sociokulturellt perspektiv på förskoleverksamhet är det förskollärarens roll och 

förhållningssätt som attraherar barnet till delaktighet. Detta sker genom att kommunicera kring det 

som händer i förskolan, genom att visa engagemang, stödja och utmana barn och genom att se på 

barnet ur ett barns perspektiv, dvs. att se på barns intresse, reflektioner och handlingar. På detta 

sätt blir barnet delaktigt i förskolans vardag.43    

                                                 
39 Svensson (1998), s. 48-49. 
40 Vygotskij (2003), s. 8. 
41 Svensson (1998), s. 36. 
42 Ibid., s. 33. 
43 Sandberg (2009), s.205. 
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Vygotskij belyser att barnet genomgår perioder, där olika händelser bidrar till utveckling. Det 

är under dessa perioder som barnet utforskar vad barnet kan göra själv och vad barnet kan göra 

med hjälp av andra. Det är i samspel med andra (kollektiv) som barnet kan utvecklas.44 Ur detta 

perspektiv ses lärande och utveckling som en social process, där individer delar erfarenheter, 

tankar och känslor i ett socialt och kommunikativt sammanhang.45  

Strandberg menar att det sociokulturella perspektivet på förskoleverksamhet innebär att barnen får 

tillgång till olika läranderum – en term hämtad från Vygotskijs tänkande. Läranderummen handlar 

om de miljöer som barnen befinner sig i och det kan handla om båda inne/ute miljöer i 

förskolans verksamhet. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir det centralt att förskoleverksamheten 

formar läranderummen på ett sätt som gagnar aktiviteter för lärande och utveckling och inte minst 

att barnen deltar i utformande av läranderummen. Det öppnar möjligheter för barnen att få tillgång 

till sociala och kommunikativa sammanhang som är centrala för barnens lärande och utveckling. 

Dessa aspekter handlar om tillgång till interaktioner som skapar samspel med andra människor. 

Det handlar även om tillgång till aktiviteter och tillgång till verktyg och tecken som handlar om olika 

artefakter med sociala och kulturella innebörder som hjälper barnen att tänka och göra. Några 

exempel på sådana verktyg och tecken är: pennor, suddgummi, böcker, ord, siffror och bilder. Alla 

dessa verktyg/artefakter kallar Vygotskij för psykologiska processer. Allt detta sker genom att barnen 

får tillgång till olika material och olika aktiviteter som sker i de olika läranderummen. Detta skapar 

möjligheter för barnen att inhämta ny kunskap kontinuerligt. Att kunna inhämta kunskap (lära) 

med hjälp av artefakter motsvarar kunskapsformen ”färdighet” vilket står omnämnt i förskolans 

läroplan och som är en viktig del i barnens utveckling.
46

 

Ett sociokulturellt perspektiv på funktionsnedsättning i förskolan 

Enligt det sociokulturella perspektivet på funktionsnedsättning uppstår en sådan enbart inom ett 

socialt utvecklingssammanhang, oavsett typen eller graden av nedsättning i motorisk-fysisk 

förmåga. En fysisk funktionsnedsättning kan inverka på de funktionsnedsatta barnens 

psykologiska utveckling, vilket i sin tur påverkar barnets anpassning till den kultur de vistas i. För 

att barn med funktionsnedsättning ska kunna anpassa sig till sin omgivning krävs det att 

pedagogerna i barnets omgivning har färdigheter, kunskaper om kulturella verktyg, som stödjer 

det funktionsnedsatta barnet att anpassa sig till förskoleverksamheten. Färdigheter som krävs för 

social och kulturell anpassning varierar från en kultur till en annan, beroende på dess historia och 

                                                 
44 Lendahls, Runesson  (1995), s.25-26. 
45 Säljö (2007), s. 71-72. 
46 Strandberg (2006), s. 25-35. 
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dess innebörd av funktionshinder. Detta innebär att konsekvenserna av funktionsnedsättningen 

hela tiden beror av kulturella och sociala förutsättningar inom förskoleverksamheten.47 

Ett sociokulturellt perspektiv på alternativ och kompletterande kommunikation 

Inom ett sociokulturellt perspektiv på förskoleverksamheten betonas att funktionsnedsatta barn ska 

ha samma utbildningsmål som övriga barn. För att kunna uppnå detta krävs det särskilda metoder 

och anpassning av undervisningen. Men det behövs även kommunikativa verktyg som 

undervisningssituationens olika deltagare kan ha gemensam tillgång till. Ett exempel på ett sådant 

verktyg är TAKK. I många fall behöver barnet med funktionsnedsättning ytterligare stöd, 

eftersom grundläggande språkliga förmågor saknas pga. fysiska faktorer (t.ex. neurologiska 

skador, motoriska problem, eller kromosomförändringar). Då måste barnet få alternativa och 

kompletterande kommunikationssätt för att kompensera för detta, och göra det möjligt för barnet 

att delta i de sociala och kommunikativa sammanhang som det behöver för att utvecklas.48  

För att tydliggöra denna koppling mellan ett sociokulturellt perspektiv på förskoleverksamheten 

och AKK hänvisar vi till Renners artikel från 2003, där han skriver om hur fokus på AKK kan 

hjälpa till att förstå hur barns utveckling påverkas av social interaktion.  

Enligt Vygotskij är individuell utveckling påverkad av den kulturella och sociala miljön. Den 

kulturella miljön påverkas och utvecklas över tiden genom många generationer.49 Det centrala 

stödet för barns språkliga, kognitiva och kommunikativa utveckling är först och främst den 

sociala och kulturella omgivningen, hur denna omgivning påverkar barnet. För ett barn med 

funktionsnedsättning är familjen det viktigaste sociala sammanhanget för barnet i barnets tidiga 

ålder.50  

Vygotskij menar att barn med funktionsnedsättning ska ha samma undervisningsmål vid 

samma tidpunkt som övriga barn. Han hävdar även att läraren måste ha speciella tillvägagångssätt 

för inlärning, t.ex. genom att förstärka instruktioner med hjälp av TAKK. Barn med 

funktionsnedsättning behöver en normal undervisning och ska ha ett så normalt liv som möjligt. 

Lärarna ska inkludera dessa barn i alla olika aktiviteter inom förskolans verksamhet. Barn som lär 

sig social kommunikation genom att använda någon form av AKK följer ett sidospår i sin 

kulturella utveckling. Detta sidospår kan leda till normal eller den mest optimala utvecklingen hos 

barnet. 51 Att använda TAKK tidigt i de funktionsnedsatta barnens utveckling innebär att erkänna 

barnets signaler och reagera på dessa signaler på ett sätt, som leder till att barnet blir förstått.  Alla 

barn lär sig av att ha bra förebilder och genom andra människors reaktioner på vad barnen gör. 

Det är en cyklisk process av gemensamma reaktioner, som leder till en process av delade 

erfarenheter. Vygotskij hävdade att cykliska processer innebär att barnen kontinuerligt utvecklas 

                                                 
47 Renner (2003), s. 70-72. 
48 Ibid., s. 71-72. 
49 Ibid., s. 68. 
50 Ibid, s. 79. 
51 Ibid, s. 71-72. 
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genom att omgivningen visar dem en mer och mer avancerad sida av talet och sätt att 

kommunicera. Renner betonar att AKK (inklusive TAKK) inte bör användas endast vid 

undervisningstillfällen, utan hela tiden i den vardagliga verksamheten på förskolan och i hemmet. 

På detta sätt blir AKK inte bara individens sätt att kompensera sig för sina brister i språket, utan 

ett sätt för hela verksamheten att komplettera sitt sätt att kommunicera.52  

 

 

 

 

                                                 
52 Ibid, s.77. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att öka våra kunskaper om förskollärares erfarenheter av tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation (TAKK) som en kommunikativ resurs i interaktion med 

barn med Downs syndrom (DS). 

Syftet har operationaliserats i följande forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver förskollärare att TAKK används på samlingarna på avdelningen? 

2. Hur beskriver förskollärare att TAKK används i andra aktiviteter på avdelningen? 

3. Hur beskriver förskollärare att TAKK inkluderar övriga barn på samlingar? 

4. Hur uppfattar förskollärare att bruket av TAKK påverkar utveckling av språk, 

kommunikativa färdigheter, samt kunskaper för barn med Downs syndrom? 
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Metod 

Val av datainsamlingsmetoder 

För att samla in kunskap om förskollärares erfarenheter av sitt användande av TAKK har vi valt 

intervju som datainsamlingsmetod. Intervju som metod är en kvalitativ metod som passar vår 

dokumentation av vårt valda ämne för vår undersökning, för att dokumentera förskollärarnas 

vardagliga erfarenheter i sitt arbete. Vi vill försöka förstå intervjupersonernas värld som de 

upplever den.53 Detta val av metod innebär att vi måste vara medvetna om hur intervjun som 

insamlingsteknik kan påverka resultatet. Intervjupersonen kan tolka situationen kring intervjun på 

sitt sätt, kanske på ett annat sätt än vi gör. Intervjupersonen kan filtrera eller självcensurera sina 

svar. Vår egen och intervjupersonens kunskapsnivå kan påverka hur svaren blir och uppfattas av 

oss. 

Vid vårt val av intervjupersoner har vi följt tre riktlinjer: välj främlingar, välj fåtal 

intervjupersoner och välj inte personer som är subjektiva experter.54      

Urval 

En pilotintervju har gjorts för att testa genomförbarhet och acceptans av våra frågeställningar i 

den tilltänkta informantgruppen. Intervjupersonerna har sedan inte valts slumpmässigt, utan 

kontaktades utifrån vår vetskap om att de har arbetat med TAKK och med barn med DS i sin 

förskola. Vi har kontaktat habiliteringen i olika kommuner och Svenska Downföreningen för att 

få information om förskolor som använder sig av TAKK med barn med DS i sin 

förskoleverksamhet. Vi har kontaktat ca 12 förskolor och 8 av dessa har tackat ja för en intervju.  

Vårt undersökningsurval består av åtta respondenter från åtta olika förskolor. För att 

förskollärarna inte ska vara igenkänningsbara, eftersom de måste vara anonyma, har vi säkerställt 

anonymiteten genom att benämna dem med andra namn. Vi kallar dem för Maria, Berit, Linn, 

Helena, Sara, Eva, Inger och Mia i vår text nedan. 

Maria har arbetat som förskollärare de senaste 4 åren.  På den aktuella förskolan går 27 barn 

och det arbetar fyra ordinarie personal och en resursperson till deras barn med DS.  

Berit har arbetat inom förskolesektorn sedan 1986, på samma förskola. Hon vidareutbildade 

sig till förskollärare under 2000-talets början. På avdelningen arbetar två personer, men när de 

hade sitt barn med DS var det tre stycken anställda på avdelningen. Antalet barn på avdelningen 

när barnet med DS gick där (barnet med DS har nu börjat i skolan) var 18 stycken. 

Linn har arbetat som förskollärare sedan 1999. För tillfället har de inga barn i behov av särskilt 

stöd, men de har haft det tidigare. De har haft flera barn med DS, men senast var det 2006. När 

                                                 
53 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012), s. 253. 
54 Ibid, s 259. 
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de hade ett barn med DS var det ca fyra anställda, tre ordinarie och en resurs på avdelningen och 

det var 16-18 barn i barngruppen under barnets med DS tid på förskolan. Linn arbetade med 

barnet med DS under fyra års tid.   

Helena har arbetat som förskollärare de senaste 30 åren. Hon har arbetat på den aktuella 

förskolan i tre år. På avdelningen arbetar två förskollärare och två barnskötare och det går 20 

barn, i åldrarna 1-5 år. Helena informerar om att hon endast har arbetat med barn med DS under 

ett års tid. På avdelningen är det bara ett barn som är i behov av TAKK och det är barnet med 

DS.  

Sara är en förskollärare som har arbetat sedan 1990 i förskoleverksamhet. Sedan 1999 arbetar 

Sara på en resursavdelning och hon har arbetat med barn med DS i ca 5 år, och är en av fyra 

anställda som arbetar på resursavdelningen. Det går 14 barn på den utvalda resursavdelningen. 

Fyra av barnen behöver tecken för att kunna kommunicera.  

Sedan 1985 har Eva arbetat som förskollärare, varav 12 år på en resursavdelning. På 

resursavdelningen brukar det vara fyra till fem personer som arbetar. Det går 16 barn på 

avdelningen. Eva har arbetat i tolv års tid med barn med DS.  

Inger har arbetat som förskollärare i 25 år. På den här förskolan har hon arbetat sedan 1996 

och har arbetat på olika avdelningar. Förskolan har fått olika barn som är i behov av särskilt stöd 

men TAKK används inte alltid med alla barn i behov av särskilt stöd. Det är fyra anställda som 

arbetar på resursavdelningen, två förskollärare och två barnskötare. Det är 15 barn som går på 

avdelningen.  

Mia har jobbat i förskoleverksamhet i 30 år. På resursavdelningen började hon jobba 1989 och 

sedan 1992 jobbar hon med barn med DS. Det är fem anställda på avdelningen, tre förskollärare 

och två barnskötare. 

Alla respondenter vi kontaktat är förskollärare som har erfarenheter och kunskap om TAKK. 

Respondenterna arbetar eller har arbetat med barn med DS under åren de arbetat inom 

förskoleverksamhet.  

Genomförande av datainsamling 

Vi har delat på ansvaret av genomförandet av de åtta intervjuerna, vi har ansvarat för fyra 

intervjuer var. Ett tiotal förskolor kontaktades, varav åtta stycken gav sitt medgivande till att 

medverka i en intervju. De olika förskollärarna kontaktades via telefon, där vi presenterade vår 

studie och frågade om de ville ställa upp på en intervju. I de fall de kontaktade förskollärarna gav 

sitt medgivande till en intervju gav vi dem möjligheten att bestämma tid och plats för mötet. 

Samtliga förskollärare träffade oss på sina arbetsplatser där intervjun ägde rum. Intervjutid 

bestämdes i de flesta fall vid första samtalet, en del av förskollärarna bad att få återkomma med 

en tid senare. Samtliga förskollärare gav sitt medgivande vid intervjuerna att spela in samtalet och 

varje intervju tog ca 30 min. Vid mötet på förskolan valde samtliga förskollärare en avskild plats 

där vi kunde spela in samtalen utan några störande moment. I början av varje intervju 
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informerade vi förskollärarna återigen om studiens syfte, metod och att de kunde avsluta sin 

medverkan när som helst om de ville det. 

Bearbetning och analys av insamlade data 

Vi har sammanfattat intervjuerna och redovisat materialet med fallbeskrivningar, citat och 

exempel från verksamheterna. För att detta skulle vara möjligt har vi renskrivit och transkriberat 

de inspelade intervjuerna.  

Analys av materialet har gjorts med utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv där vi 

använder de centrala begreppen den sociala interaktionen, kulturellt betingande miljöer, delaktighet och 

samspel, läranderum, psykologiska processer och cykliska processer. Den sociala interaktionen innebär att i ett 

socialt sammanhang utvecklar barnen sina egna erfarenheter och kunskaper, genom att samspela, 

delta och inkluderas i omgivningen.55 Läranderummen är samma sak som lärandemiljöer i den 

pedagogiska verksamheten. I läranderummen får barnen möjligheter att utvecklas.56 Psykologiska 

processer handlar om att barnen får tillgång till olika material/artefakter och aktiviteter, där barnen 

skapar och utvecklar sin kunskap. Psykologiska processer sker i kulturellt betingade miljöer.57 Cykliska 

processer innebär att barnen kontinuerligt utvecklas genom att omgivningen visar dem en mer och 

mer avancerad sida av talet och sätt att kommunicera. Cyklisk process innebär även att barnet självt 

bidrar till processen och förändrar den och att det inom den förändrade kontexten som barnet 

sedan vidareutvecklas.58  

Etiska överväganden 

Vissa forskningsetiska principer ska följas i all forskning. Vetenskapsrådet påvisar fyra etiska krav 

att ta hänsyn till: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfindentialitetskravet och 

Nyttjandekravet.  

Informationskravet: forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i undersökningen samt informera om de villkor som gäller för deltagande i studien. 

Under det första telefonsamtalet och precis innan intervjun med förskollärarna informerade vi 

om syftet och metoden för vår undersökning.  Intervjupersonerna informerades också om att de 

kan avbryta sin medverkan när som helst. 

Nyttjandekravet: forskaren får endast använda det insamlade materialet om enskilda individer 

till undersökningen. Materialet får inte spridas, därför har vi raderat de inspelade intervjuerna 

efter att arbetet är genomfört. De transkriberade intervjuerna innehåller endast fingerade namn. 

                                                 
55 Säljö (2005), s. 158. 
56 Strandberg (2006), s. 23-26. 
57 Ibid., s. 25-35.  
58 Renner (2003), s.77. 
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Konfindentialitetskravet: all information om de personer som ingår i undersökningen ska 

skyddas genom konfidentialitet om personuppgifter. Vi har benämnt de intervjuade 

förskollärarna med påhittade namn för att skydda personernas identitet.  

Samtyckeskravet: mellan intervjupersonen och forskaren ska det finnas ett samtycke om 

intervjupersonens medverkan i projektet.
59

 Vi har tillgodosett detta genom att vi har presenterat 

studiens syfte vid det första samtalet, men även upprepat syftet i början av intervjun och 

säkerställt samtycket genom muntlig överenskommelse.  

Alla fyra etiska krav har alltså uppfyllts i denna studie. 

Reflektion kring val av metod 

Intervju som metod öppnar möjligheter till att vi får möjligheter att samla in data från flera 

respondenter och vid flera situationer.60 Genom kvalitativa intervjuer får vi direkta svar från 

respondenterna och genom att genomföra intervjuer med öppna frågor ges det bättre möjligheter 

till en djupare förståelse i ämnet.61   

En nackdel med intervju som metod är att den är tidskrävande. Varje intervju tog ca 30-40 

min att genomföra intervjuerna. Detta ledde till att det krävdes tre till fyra timmar att transkribera 

ca en halvtimmes inspelad intervju. 

För att säkerställa tillförligheten i svaren valde vi en tematisk intervjuguide som innehåller fem 

huvudteman och varje huvudtema innehåller tre till fyra underteman. Vi hade ett syfte med vår 

intervjuguide att det ska öppna möjligheter till att genomföra ett samtal mellan respondenterna 

och oss istället för att få begränsade svar. På detta sätt kan vi få mer uttömmande svar som 

speglar respondenternas erfarenheter och tankar om hur de arbetar med TAKK med barn med 

DS i förskoleverksamheten. 

För att skapa en validitet i studien såg vi till att intervjuguiden utformades med utgångspunkt i 

studiens syfte och forskningsfrågor, som tar hänsyn till viktiga aspekter i tidigare forskning, som 

beskrivits tidigare i denna studie. Detta gav oss slutligen relevanta svar som kunde få oss att visa 

en analys som är förankrad i respondenternas svar och möjlig att koppla till tidigare forskning. 

Vi kan inte generalisera studiens resultat eftersom det är en begränsad urvalsgrupp som svarar 

på studiens forskningsfrågor och samtidigt skedde de flesta intervjuerna i samma region av 

Sverige. För en mer generaliserbar studie skulle vi ha intervjuat ett större antal respondenter i 

olika delar av landet. 

                                                 
59 Vetenskapsrådet (2002), www.vt.se , s. 7-13. (2014-04-20). 
60 Bryman (2009), s. 319-321. 
61 Ibid., s. 206. 

http://www.vt.se/
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Resultat och analys 

Sammanställningen av förskollärarnas erfarenheter av TAKK grundar sig på studiens 

forskningsfrågor. Resultaten från intervjuerna redovisas nedan utifrån forskningsfrågorna. 

Därefter kommer förskollärarnas erfarenheter att analyseras.  

TAKK i samlingarna 

Förskolläraren Maria berättade att det beror till stor del på vem av förskollärarna som håller i 

samlingen hur TAKK används under en samling, beroende på pedagogens kunnighet av TAKK. 

TAKK används för att förstärka vissa saker och ord, även för att förtydliga information om vad 

som ska göras och vad som kommer att ske under en dag på förskolan, t ex beskriva hur en 

utflykt ska genomföras. Allt för att underlätta för barnet med DS att förstå och ta del av 

information. Maria nämnde också att pedagogerna tecknar till alla sånger under samlingarna och 

till ramsor.  

Två gånger i veckan samlar förskolläraren och barnets med DS resursperson alla barnen på 

förskolan för att lära barnen nya tecken och repetera tidigare inlärda tecken. Till dessa samlingar 

bidrar ofta barnets med DS föräldrar med inlärningsmaterial, såsom t ex planscher inför högtider 

och utflykter, där föräldrarna har sammanställt tecken som är relevanta för det tänkta ändamålet.  

På frågan i vilket syfte används TAKK under samlingen svarar Maria: 

TAKK används under samlingar för att underlätta för vårt barn med DS att delta under 
samlingar. Det används för att han ska hänga med, förstå sammanhang och förtydliga för 
honom etc. 

Pedagogerna har uppmärksammat att barnet med DS hänger med bättre och kan ta till sig 

information om de tecknar än om de inte gör det. Maria ser att barnets med DS språk och 

kommunikation stöds av TAKK. 

Förskolläraren Berit säger att TAKK används på olika sätt under samlingen, beroende på vem 

som håller i den. De flesta på avdelningen tycker att barnet med DS förstår ca 98 % av det som 

sägs och barnet har ett bra och tydligt tal. Detta gör att TAKK inte använts så ofta. 

Berit sa under intervjun: 

Det finns flera syften med TAKK. Dels för att vårt DS barn blir mer delaktigt i 
samlingen, för hon får en större förståelse för innehållet i t ex sången eller för innehållet i 
det som berättas. Då blir ju samlingen roligare för henne. Förstår hon mer kan hon lättare 
komma fram till vad hon tycker och tänker om saker. Ett väldigt viktigt syfte till varför 
TAKK används är för att underlätta vårt DS barns förståelse. 

Berit nämner också att TAKK stärker barnet med DS att våga ta för sig.  Alla barn på förskolan 

påverkas av TAKK under samlingen på så sätt att de blir lugnare, tempot i talet blir långsammare. 
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Berit är den på avdelningen som oftast använder TAKK för att stärka sin kommunikation 

med barnen, t ex för att beskriva vad som ska hända under veckan, utflykter etc. En del barn 

använde sig av TAKK när de ville säga något till barnet med DS. 

Förskolläraren Linn informerar att de använder TAKK så mycket som möjligt under 

samlingarna, särskilt vid rim och sånger. Personalen försöker att teckna hela sammanhang och 

meningar, t ex när de ska berätta om vad som ska hända under veckan eller under dagen. De 

tecknar även när de läser sagor. Under vissa samlingar var syftet endast att lära alla barn att 

använda sig av TAKK.  Alla i arbetslaget har fått utbildning vilket bidrar till att TAKK används 

aktivt.  Linn anser att TAKK stödjer både det enskilda barnets språkutveckling och alla barns 

gemensamma kommunikation. 

Förskolläraren Helena berättar att deras barn med DS endast är 2 år gammalt. Hon tror att de 

kommer att teckna mer ju äldre barnet blir. Idag använder de oftast TAKK vid sångsamlingar. 

När något berättas tecknas en del av orden. Helena säger: 

Om man använder tecken för att bli förstådd, ser jag att det bidrar till att DS barnet vågar 
ta för sig mer och kommunicera mer med andra med hjälp av tecken och sina händer. 
TAKK stödjer den gemensamma kommunikationen. 

Förskolläraren Sara menar att de tecknar vissa ord tillsammans med tal under samlingarna. De 

tecknar när de sjunger och säger ramsor. TAKK används för att förtydliga instruktioner inför 

utflykter och andra aktiviteter. Syftet med TAKK- användandet är att utveckla barnets med DS 

språk- och kommunikationsförmåga. TAKK är ett bra komplement även för övriga barn anser 

Sara, även om det mest är barnet med DS och förskollärarna som använder sig av TAKK under 

samlingarna.  De ord som tecknas är de ord som barnen använder ofta under dagen, t ex fågel, 

gata, gå, mjölk, tvätta händerna, gå ut mm. Sara säger:  

Ju mer vi tecknar desto mer utvecklar DS barnet sitt språk, och kan lättare kommunicera 
med de andra barnen. Alla barn har lärt sig många ord. Vi förskollärare tolkar ibland vad 
DS barnet menar då inte alla barn förstår. 

Förskolläraren Eva berättar att de använder TAKK tillsammans med tal under samlingarna. De 

tecknar de viktigaste orden i en mening. Eva säger:  

Vi tecknar vilka barn som är på förskolan, t ex Lisa är här, då tecknar vi ordet Lisa med 
det tecken barnet valt tidigare. Varje barn har sitt eget tecken. 

Eva säger att syftet till att använda tecken är att förstärka det pedagogerna pratar om, göra så att 

information kommuniceras på ett lättillgängligt sätt. TAKK lärs ut så att alla barn ska kunna 

förstå varandra och kunna interagera med varandra. Dessutom tycker barnen det är roligt. Eva 

nämner att: 

DS barnet blir stärkt av att använda TAKK. Vi säger till DS barnet att hon är duktig och 
bra på att teckna, då blir hon stolt och kan visa sina kompisar. 
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Förskolläraren Inger uttryckte att de använder TAKK för enstaka ord tillsammans med tal. 

Under samlingen delar de t ex olika frukter och samtidigt tecknar de vilken frukt det är innan 

frukten erbjuds barnen. 

TAKK används vid sångsamlingar. Information om dagens aktiviteter tecknas, t ex ”vi går ut 

eller vi ska måla” då tecknas orden ”gå ut” och ”måla”.  

Barnet med DS hos Inger är ofta borta från förskolan. Därför har Inger svårt att säga att 

TAKK har stött deras barns med DS språkutveckling. TAKK används inte i barnets hem utan 

endast på förskolan. Detta har naturligtvis påverkat barnets med DS språkutveckling på ett 

negativt sätt, hävdar Inger. 

Förskolläraren Mia säger att TAKK används olika under samlingarna, det beror på vilken 

pedagog som leder samlingen. Mia hävdar att:  

När DS barnet börjar prata mer släpper de tecknandet. Men de DS barn som har 
svårigheter med sitt tal får fart på sitt språk, sitt sätt att kommunicera, genom TAKK. Jag 
tror det är jätte-viktigt att använda TAKK för att DS barnet inte ska vara frustrerat och 
för att barnet ska känna sig delaktigt i förskolan. 

När de läser sagor tecknar de alla orden. Under samlingarna tecknar de enstaka ord, de som är 

viktiga för barnets med DS förståelse i sammanhanget. Syftet med tecknandet under samlingen är 

att alla ska vara delaktiga och ha samma rättigheter. Alla barn har sina egna persontecken. 

Veckans ord presenteras under samlingen t ex ett ord som är kopplat till årstiden vinter, snö, 

snögubbe etc. TAKK används när de sjunger och säger ramsor, även vid information om 

instruktioner inför dagens och veckans aktiviteter. 

TAKK i samlingarna – teoretisk analys 

Under intervjuerna framkom det att förskollärarna beskriver sitt användande av TAKK på ett 

likartat sätt. I de flesta intervjuerna, speciellt med Maria, Berit och Mia, framkom det att det att 

det är viktigt vem som håller i samlingen. Den sociala interaktionen mellan pedagog och barn hjälper 

barnen till att bättre kunna kommunicera både genom talet och genom TAKK. Om 

förskolläraren har en bra kunskap i TAKK och en bra interaktion med barnet med DS stärker det 

kommunikationen. Detta stämmer överens med det sociokulturella perspektivet som belyser 

förskollärarnas förhållningsätt som en central aspekt som lockar barnet till en social interaktion.  

TAKK användes av samtliga förskollärare under samlingar med sång och ramsor och även för 

att förtydliga information om vad som kommer att hända under dagen eller under en utflykt. På 

Berits och Linns avdelningar användes TAKK när de läste eller berättade sagor.  Att använda 

samlingen för att göra olika aktiviteter med barnen kan ses som en social process, där barnen 

delar erfarenheter, tankar och känslor i ett socialt och kommunikativt sammanhang. Inom det 

sociokulturella perspektivet betonas det att barn får tillgång till olika läranderum. Sångsamlingar eller 

andra samlingar med andra teman som lärarna berättar om kan likställas med olika läranderum. De 

olika läranderummen bidrar till kreativitet och problemlösning. Detta skapar sociala processer och 



27 

 

ger möjligheter för barnen att få ny kunskap. Barnen med DS får enligt lärarna även tillgång till 

material och aktiviteter i de olika läranderummen, som kompenserar för barnens med DS särskilda 

behov. För att tillgodose barnens med DS särskilda behov under samlingen använde samtliga 

förskollärare TAKK i interaktionen med de barnen.     

Alla använde TAKK till att teckna sammanhang. Förskollärarna använde TAKK lite olika. 

Alla förskollärare nämner att de använde TAKK för att teckna enstaka ord och en del för hela 

yttranden beroende på vad situationens behov var, men också beroende på barnets med DS 

ålder. Den förskola som hade det yngsta barnet tecknade mer enstaka ord. Samtliga förskolor 

använde TAKK samtidigt med tal. Syftet med TAKK och TAKK:s kommunikativa funktion är 

enligt förskollärarna att under samlingarna förstärka förståelsen av det som förmedlades av 

förskollärarna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir det viktigt att erbjuda alla barn i förskolan 

likartade förutsättningar för att uppnå lärandemålen. Förskollärarna betonar att det blir viktigt för 

barnets med DS förståelse att TAKK används i interaktionen under en samling för att skapa 

sådana likartade förutsättningar.  

Under intervjuerna framkom det att det är främst pedagogerna som använder sig av TAKK 

under samlingarna. Vygotskij menar att samtliga barn lär sig genom bra förebilder. Enligt 

Vygotskij ska cykliska processer skapas genom att omgivningen visar barnen en mer avancerad sida 

av talet och sättet att kommunicera, samt att personalen är uppmärksam på barnens egna bidrag 

för att kunna anpassa verksamheten till barnen. Även förskollärarna ansåg att barn med DS 

behöver bra förebilder för att lära sig att använda TAKK i interaktion med andra vuxna och barn, 

men även att göra sig förstådd och förmedla sina behov.  

På Marias, Linns, Evas och Mias avdelningar förekom teckensamlingar med syftet att lära 

barnen med DS och de andra barnen TAKK och visa betydelsen av att interagera med barnet 

med DS genom TAKK. Även Vygotskij hävdar att barn med funktionsnedsättning ska ha ett så 

normalt liv som möjligt och delta i samtliga aktiviteter i förskoleverksamheten, som t ex 

samlingen.  

TAKK i andra aktiviteter 

Förskolläraren Maria säger att TAKK används aktivt under hela dagen. TAKK används mest 

under dagens olika rutiner, så som på- och avklädning, under måltider och olika aktiviteter etc. 

Maria påpekar även att deras barn med DS är fullt hörande vilket leder till att man inte måste 

teckna med honom, han förstår ändå om det är ett kort sammanhang som sägs. Syftet till att 

TAKK används regelbundet i verksamheten under dagen är samma som varför det används 

under samlingen. Det används för att förtydliga saker och berätta om saker etc.  TAKK används 

även för att de i barnets med DS närhet ska förstå vad han säger och vill förmedla. Vidare 

berättar Maria att det finns vissa situationer under dagen där TAKK används mindre än i andra 

sammanhang och det är under den fria leken. Maria säger:  
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Under den fria leken och framför allt när barnen är ute och leker tecknar vi inte lika aktivt 
till vårt DS barn som under en styrd aktivitet.   

De har valt att inte teckna lika aktivt då eftersom de tycker det är viktigt att han får leka på 

samma villkor som de andra barnen, att han får vara fri i leken och leka det han vill. Men när det 

är dags för ett nytt moment, när de är ute, som t ex, när de ska äta mellanmål, då är de noga med 

att teckna för barnet med DS att det är dags att städa, för att det snart är mellanmål.  

Förskolläraren Berit nämner att de använder TAKK i alla situationer under dagen, i 

kombination med bilder ibland. De andra i personalen använder inte TAKK lika aktivt. Berit 

använder TAKK vid dagens alla rutinmoment och är extra noga med att teckna för barnet med 

DS när det är dags att byta moment under dagen. Syftet till att TAKK används regelbundet under 

dagen är samma som för samlingen. De använder TAKK för att underlätta för barnets med DS 

förståelse. Berit berättar vidare att det inte finns några specifika situationer när de använder 

TAKK mer eller mindre, utan det finns med hela tiden i verksamheten. En del i personalen 

försöker teckna enstaka ord, en del gjorde det inte, Berit gör det hela tiden. Berit var även den 

som arbetade mest med barnet med DS. Utifrån Berits synvinkel finns det inte heller några 

situationer som hon inte använde TAKK i.   

Förskolläraren Linn anser att de använder TAKK i alla dagens aktiviteter och moment. Syftet 

med att det används hela tiden, är för att deras barn med DS behöver det under hela dagen, för 

att underlätta för hans förståelse. Det användes även för att få det till en naturlig del/inslag i 

verksamheten för alla. Linn berättar att alla i arbetslaget tycker det är bra att ge alla barnen den 

förståelsen, att det är viktigt att använda TAKK med barnet med DS, för att underlätta för 

förståelsen, men även få de andra barnen att förstå att de lärde sig ett till språk.  På frågan om det 

finns situationer eller aktiviteter där TAKK används mer eller mindre, berättar Linn att samlingen 

är en sådan situation under dagen där de använder TAKK mer än i andra situationer, därför att 

det är i en sådan situation som vuxna och barn samlas för att interagera och kommunicera med 

varandra. TAKK- användandet blev även väldigt aktivt under läsvilan, berättar Linn, eftersom i 

alla fall hon, brukade teckna till sagorna hon läste.  Linn säger: 

Jag valde då sådana böcker som var lätta att teckna till, så som Max böckerna tillexempel. 
De är väldigt lätta att teckna till, eftersom det står oftast bara en mening per sida.  

Vidare berättar Linn att TAKK användes mer i de situationer där de satt ner tillsammans med 

barnen och samtalade. TAKK används mindre under t ex den fria leken både inne och ute.   Linn 

tillägger att enligt henne fanns det inte några situationer eller aktiviteter i verksamheten där 

TAKK inte används alls, utan det fanns med mer eller mindre under hela dagen, även när de var 

ute och när de åkte iväg på utflykter.  

Förskolläraren Helena informerar att de försöker få med TAKK i alla situationer och moment 

under dagen. Framförallt under de rutinmoment som sker under dagen. Vid på- och avklädning 

försöker de benämna alla kläder med tecken som de sätter på barnet med DS och vid måltider 

benämns maten med rätt tecken. Syftet till att det används under hela dagen, är för att underlätta 
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för barnets med DS förståelse, men även eftersom det är så pass nytt, för personalen att få in det 

som en naturlig del i kommunikationen i verksamheten. Syftet är även att visa för de andra 

barnen att det är genom tecken som man bör kommunicera med barnet med DS. Vidare berättar 

Helena att det finns en del situationer där TAKK används mer än i andra situationer. T ex 

används TAKK mer aktivt under samlingar och måltider, eftersom de då sitter ner tillsammans 

med alla barn och kommunicerar om olika saker. Ute är ett exempel på när TAKK används i 

mindre utsträckning, eftersom Helena och resten av personalen låter barnet med DS leka på egen 

hand och upptäcka saker, men om de vill honom något används tecken. All personal på 

avdelningen anser att det är viktigt att även barnet med DS får leka som de andra barnen, utan att 

förskollärarna är där och styr allt för mycket. Helena menar att det inte finns några situationer där 

TAKK inte används alls, eftersom målet i arbetslaget är att de ska använda det så mycket som 

möjligt för att få det till en naturlig del i verksamheten.  

Förskolläraren Sara menar att de i verksamheten försöker använda TAKK under måltider vid 

matbordet och i vissa situationer där man sitter tillsammans i mindre grupp, men även i de 

dagliga situationerna. Avdelningen har en pärm med tecken som är tillgänglig för alla barn. På det 

sättet kan andra barn lära sig teckna själva.  Sara säger:  

TAKK används mest när man sitter och pratar med någon. Det kanske är mest för att 
situationen är styrd av pedagoger och mest vid övergångar när man ska göra någon annan 
aktivitet t ex: kom nu ska vi tvätta händerna, eller kom nu ska vi gå ut. När man ska byta 
aktiviteter så är vi noga med att använda mer tecken.  

De övriga barnen får möjligheter att lära sig nya tecken varje gång vid måltider. Vid matbordet 

sitter barnen med DS tillsammans med de andra barnen och de visar tecken-bilder som visar 

olika typer av mat. På detta sätt skapas det en god kommunikationsmiljö, där alla parter kan 

samspela.  

Förskolläraren Eva säger att TAKK används i situationer som t ex vid måltider. Eva berättar: 

Vid måltider sitter vi ner under en längre tid och då blir samtalen längre, annars är barnen 
mer upptagna i sin lek. Vid maten sker det ett mer socialt utbyte, då frågar barnen om 
olika saker, de får nya idéer. Man har liksom mer tid att tänka efter när man sitter och 
äter. 

De andra aktiviteterna och situationerna, där vi använder TAKK är vid t ex påklädning och när 

barnen ska sätta sig vid en måltid. Varje dag ropar vi upp barnen och tecknar då barnets 

namntecken. Med barnen med DS tecknar vi nästan hela tiden och mer aktivt.  

Syftet att använda TAKK i andra situationer än vid samling är att förstärka språket och gör det 

tydligt och att undvika missförstånd. Det är tydliggörande. 

Förskolläraren Inger säger att de använder TAKK i nästan alla situationer.  Under samlingen 

på morgonen, vid måltider och i den fria leken används TAKK. Det viktigaste är att barnet med 

DS inte bara t ex pekar på maten om det vill ha något, utan försöker att teckna att det vill ha 

mjölk. Då försöker personalen hjälpa barnet att teckna ordet mjölk istället för att peka på 
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mjölkpaketet.  Vid måltider är de övriga barnen med och tecknar. Enligt Inger är det viktigt att 

alla visar sitt engagemang i användandet av TAKK.  Under andra situationer, som t ex 

födelsedagar, används tecken samtidigt som personalen och barnen sjunger.  

När verksamheten arbetar med projekt i smågrupper, används TAKK inte så mycket. Inger 

hävdar att alla inom verksamheten kanske borde använda TAKK, men personalen har inte så 

mycket erfarenhet om hur TAKK användas i alla situationer. Barnet med DS är ofta frånvarande, 

därför används TAKK inte i alla situationer och tidpunkter. Barnet med DS får inget stöd 

hemifrån i sin TAKK-användning och då blir det bara i förskolan som barnet med DS får tid att 

öva sig i tecken användandet. Inger säger:  

Skulle det vara så att hemmet tecknar med barnet skulle det bli bättre för barnet att 
använda sig av TAKK. Det är även svårt för oss också, när barnet inte är här hela tiden 
att TAKK inte används i hemmet. Det krävs mycket jobb på förskolan att använda 
TAKK just när det gäller det här barnet. Vi får hoppas att barnet får bättre stöd när det 
börjar särskolan. Särskolan är en mer tecknade miljö och kan engagera familjen i det.  

Vid interaktion med andra barnen använder sig barnet med DS sig väldigt lite av TAKK. Ofta är 

det så att barnet med DS drar i andra barn eller tar ifrån de andra barnen saker. Ofta blir det 

problem, eftersom språket är grunden för samspelet och kan man inte språket bli det svårt att 

kommunicera. Barnet med DS signalerar saker med hela sin kropp, ibland går det bra och ibland 

inte. Detta beror på vilket barn som barnet med DS leker med.  

Förskolläraren Mia nämner att de använder TAKK vid aktiviteter och situationer där vuxna är 

med och även i vissa rutinsituationer som t ex på- och avklädning, toalettbesök, aktiviteter ute 

eller när någon frågar vad man vill göra. Det kan även vara under en leksituation som TAKK 

behövs för att leken ska gå framåt. Då är det ofta en vuxen med i kommunikationen.  

Syftet att använda TAKK i övriga situationer är dels för att informera vad man ska göra, dels 

för att ge valmöjligheter, kommunicera och att man ska få ett språk. 

Mia svarar på frågan om det finns situationer där TAKK används mer eller mindre:  

Nej, det gäller mer eller mindre när det gäller olika barn. Under mitt yrkesliv har vi haft 
många DS barn, och även andra barn med olika typer av kromosomförändringar som har 
behov av TAKK. Vi har haft barn som tecknar jätte mycket och vi har haft barn som 
tecknar enstaka ord. Så det är väldigt stor skillnad mellan olika barn med DS. 

Mia informerar att barn med DS har olika talförmågor, vissa barn med DS behöver inte TAKK 

hela tiden utan i situationer som de lätt kan missförstå. I de situationerna använder Mia TAKK 

för att förklara och tydliggöra sammanhanget.  

TAKK i andra aktiviteter – teoretisk analys 

Under intervjuerna framkom det att förskollärarna beskriver att de använder TAKK med barnen 

med DS i samtliga aktiviteter på avdelningarna. TAKK finns med som stöd till kommunikationen 

under rutinmoment, såsom på- och av klädning, under måltider och under läsvilan. De flesta 
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förskollärarna nämner att de var extra noga med att teckna för barnet med DS när de byter 

moment under dagen. Syftet till varför samtliga förskollärares avdelningar använder TAKK under 

hela dagen är för att underlätta för barnens med DS förståelse. Inom ett sociokulturellt perspektiv på 

utveckling är den sociala interaktionen central för barns språkutveckling. Samtliga förskollärare ger 

sina barn med DS en möjlighet till att kunna utveckla sin förmåga att kommunicera med andra, 

eftersom de stödjer kommunikationen med hjälp av TAKK i samtliga situationer under dagen. 

Vidare betonar det sociokulturella perspektivet att TAKK ska användas hela tiden i den 

vardagliga verksamheten på förskolan.  

Maria och Helena nämner att de på deras avdelning inte använder TAKK i lika stor 

utsträckning under den fria leken, både inne och ute. De hävdar att barnet med DS bör få en 

chans att leka och upptäcka saker på egen hand. Maria anser att barnet med DS ska kunna leka på 

samma villkor som de andra barnen, att få vara fri i leken och leka det barnet med DS vill. Inom 

ett sociokulturellt perspektiv på barn med DS i förskoleverksamhet behöver barnet utforska vad 

de kan göra själv och vad barnet kan göra med hjälp av andra. Barnet med DS behöver pröva på 

olika situationer som bidrar till att språket utvecklas, det är i samspel med andra som barnet med 

DS kan utvecklas. Maria och Helena ger sina barn med DS den möjligheten.  

En del av förskollärarna nämner att de använder TAKK i större utsträckning under de 

moment under dagen, där de sitter ner med barnen och interagerar, t ex vid styrda aktiviteter och 

måltider. Under dessa aktiviteter får barnen dela erfarenheter, tankar och känslor i ett socialt och 

kommunikativt sammanhang. Då blir lärande och utveckling en social process, vilket är en av 

hörnstenarna inom det sociokulturella perspektivet på barns utveckling och lärande. 

TAKK och inkludering i samlingarna 

Alla respondenter förklarar att samtliga barn som går på avdelningar som använder TAKK har 

fått kunskaper om det, dels på grund av de flesta barnen har gått på förskolan tillsammans med 

barnet med DS redan sedan småbarnsavdelningen och dels för att de använder TAKK när de 

kommunicerar med barn som inte kan uttrycka sig i tal. Samtliga respondenter förklarar att det är 

väldigt olika när de använder TAKK beroende på om de andra barnen tycker att det är kul eller 

inte.  

Respondenterna informerar att barnet med DS använder TAKK under samlingen oftast i 

interaktion med vuxna och inte med andra barn. Barnet använder TAKK som stöd för att kunna 

förstå vad som förmedlas men inte i interaktion med andra barn. Detta beror på att det är oftast 

lite mer en envägskommunikation från pedagog till barn. Förskoleverksamheten har ofta den 

sortens samlingar där pedagogen leder dem.   

Respondenterna informerar att det finns några moment som inkluderar övriga barn att 

använda TAKK under samlingar och det är sångmoment, där sjunger pedagogerna tillsammans 

med barnen samtidigt som de tecknar sånger. En del respondenter säger att de tecknar hela 

sången när de sjunger och en del säger att de tecknar enstaka ord i sången. Andra tillfällen då 



32 

 

TAKK används i helgrupp är t ex att man leker en lek eller gör en språklek, där barnen få dra ett 

kort på ett djur och sedan teckna det djuret.   

Respondenterna säger att en del barn tycker att det är roligt att teckna och är mer intresserade 

än andra, och de frågar om hur de ska teckna specifika tecken. Under samlingar använder de 

övriga barnen TAKK när de vill säga eller fråga något till barnet med DS, men de frågar 

pedagogerna oftast först hur och vilka ord de ska teckna.  

Respondenterna förklarar vidare att de flesta barn är väldigt positiva till TAKK och tycker att 

det är roligt och några av barnen ger inget utryck alls till TAKK. Men samtidigt som de inte alls 

visar sig negativa till TAKK. 

På frågan om de övriga barnen föredrar vissa tecken framför andra, nedan följer några 

exempel på vad respondenterna svarade:  

Berit förklarar att barnen inte föredrog några specifika tecken framför andra, utan de var mer 

nyfikna och intresserade av situationen om hur de skulle tilltala barnet med DS för att barnet 

skulle förstå. Sedan försökte Berit vara noga med att meddela barnen att de inte behöver teckna 

varje ord till barnen, utan att det räcker med huvudorden i meningen.  

Berit: Om vi säger att ett barn vill säga (kom vi går och leker i dockvrån), så säger jag till 

barnet att det räcker om de tecknar orden: Kom, leka och dockvrån, och så visar jag hur 

man gör de teckenen för barnet. 

Maria informerar att barnen föredrar de tecken som de tycker är roliga t ex tecken på olika djur 

som barnen tycker är roliga att teckna.  

Maria: Ja, absolut de gör de. Sedan har ju alla sina egna personliga tecken, just för att det 
ska bli enklare för barnet med DS att namnge de olika kompisarna. Det är klart att vissa 
tecken är lite roligare än andra, som de kan skratta lite åt. De lär sig gärna djur, det är lite 
roligare.  

Mia svarar att barnen inte föredrar vissa tecken framför andra utan att de använder de tecken 

som de möter dagligen. 

Mia: Nej, det blir väldigt mycket tecken om kläder, maträtter, matsituationer och frukter. 

Sara informerar att hon inte märker att barn föredrar vissa tecken framför andra utan att barn vill 

lära sig teckna lika mycket som när de vill lära sig ett nytt språk, t ex engelska. 

 Sara: Nej inte vad jag kan komma på. Men barnen vill lära sig teckna lika mycket som de 
vill lära sig engelska språket.  

Eva förklarar att de övriga barn föredrar vissa tecken framför andra. Enkla tecken är alltid lättare 

t ex mjölk, kossa eller bil. Det är alltid lätt med substantiv. Substantiv är det barn lär sig lättast. 

Vidare förklarar hon att personalen inte alltid är noga med att man gör rätt på samma sätt som 

innan man lär sig uttalet av ord rätt, säger man lite fel och kan göra så med tecken är det inget fel 

med det.  
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Eva: Barnen lär sig snabbt och alla tecken är logiska, så det är lätt att lära sig. Det är lätt 
att lära sig kossa eller hund. Det är lätt att ta till sig.    

TAKK och inkludering i samlingarna – teoretisk analys 

Samtliga respondenter anser att samlingen är en aktivitet som ofta är styrd av pedagogerna och då 

är det vanligen en envägskommunikation från pedagog till barn, därför det sker inte så mycket 

interaktion mellan barn med DS och övriga barn när TAKK används under samlingar. 

Respondenterna förklarar att samlingen är en situation då de övriga barnen får möjligheter att lära 

sig teckna. Samtidigt har de övriga barnen fått kunskaper om TAKK för de möter det dagligen i 

samband med barn med DS. Att använda TAKK i samlingar blir det till en del av förskolans 

dagliga arbete, därför protesterar barnen inte när TAKK användes utan en del tycker att det är 

spännande att teckna och en del barn bryr sig inte så mycket om det. Det betyder dock inte att de 

har negativa inställningar till TAKK utan att det inte berör dem så mycket. Barnen lär sig TAKK 

av de vuxna och av varandra i situationer som de tycker är roliga som t ex vid sång eller lek. Inom 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär sig barnen av att ha förebilder och det är en cyklisk process 

av gemensamma reaktioner som leder till en process där erfarenheter delas. 

De flesta respondenterna svarar att de övriga barnen föredrar vissa tecken framför andra, 

sådana tecken som de möter dagligen och enligt respondenten Eva är substantiv det barn lär sig 

lättast.  

Respondenterna informerar att övriga barn använder tecken när de sjunger tillsammans med 

pedagogerna eller när pedagoger utför en lek som använder tecken och där alla barnen deltar och 

inkluderas i aktiviteten. Alla respondenterna anser att barnen tycker att det är roligt och kul att 

teckna under samlingar. Detta påverkar barns lärande och utveckling. Det handlar inte om att 

barnen måste lära sig att teckna utan att det finns där och barnen själva kan ta del av det. Att 

teckna handlar om att inkludera alla barn. Det handlar om att övriga barn kan lära sig teckna för 

att vidare kunna kommunicera med barn med DS i de övriga situationer. Inom ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande bör barn med funktionsnedsättning ha samma undervisningsmål vid samma 

tidpunkt som övriga barn. Pedagogerna arbetar på olika sätt för att stödja barnens lärande. I den 

aktuella aktiviteten handlar det t ex om att tydliggöra orden med hjälp av TAKK, vilket inkluderar 

båda barn med DS och övriga barn i gemensam aktivitet.  

TAKK och utveckling 

Respondenterna har olika erfarenheter om hur de arbetar med barn med DS. Några av dem har 

bara arbetat med ett barn med DS under kortare perioder medan de andra respondenterna har 

arbetat med olika barn med DS som hade olika förmågor när det gäller tal och språkutveckling. 

Eva är en av respondenterna som säger:   

Om du ska hinna teckna när du pratar då måste vi prata långsammare, då hör man bättre 
vad som  sägs och jag tror att ordet fastnar lättare om du gör en rörelse till. Att hjärnan 
och motoriken hänger liksom ihop så att det förstärks. 
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Eva förklarar vidare att även barns med DS kunskapsutveckling påverkas väldigt positivt av 

TAKK, eftersom hon anser att barnet med DS kan fråga, förklara och förmedla saker med hjälp 

av TAKK.  

Även där understyrker man det man säger med tecken t ex (nu ska vi gå ut) och s tecknar 
samtidigt eller (igår) och så tecknar man samtidigt. Denna förstärkning av budskapet 
minskar risken för missförstånd.  

Linn anser följande: 

Jag tror att om han inte hade förstått hade han inte utvecklat sina kunskaper. Man måste 
ju förstå saker och ting innan man kan skaffa sig kunskaper. 

Enligt respondenterna blir det lättare för barnet att förstå vad som kommer att hända eller vad 

saker innebär om man tecknar all information till barn med DS. Detta påverkar barnets 

kunskapsutveckling.   

Helena som bara har haft barn i ungefär ett år i deras verksamhet har även positiva 

förväntningar av TAKK när det gäller barnets utveckling. Helena anser att deras barn med DS är 

mer närvarande och samspelar bättre i de situationer där TAKK används.  

Maria förklarar att det är viktigt att tala samtidigt som man tecknar, eftersom även det talade 

språket är språkutvecklande. Maria påpekar att alla på avdelningen anser att barnets med DS 

kunskapsutveckling påverkas väldigt positivt av när de använder TAKK, eftersom barnet med 

DS kan förklara och förtydliga saker med hjälp av tecken.  

Maria: Säger jag en massa information till honom utan att teckna om vad vi ska göra, ser 
jag att han inte hänger med, han förstår inte allt. Men tecknar jag informationen tar han 
den till sig mycket enklare. Oftast när jag tecknar med honom är det ju en 
kommunikation som sker mellan honom och mig bara, eftersom jag tittar på honom då. 

Sara hävdar också att TAKK hjälper barnet att lära sig språket och att TAKK är ett sätt att 

kommunicera långt innan man kan tala. Då kan man ändå förmedla vad man vill.  

Enligt Sara började deras barn med DS att prata när barnet var fem år. Barnet fick mycket 

stöd från sin omgivning. Barnet tecknade i alla situationer i förskolan, samtidigt som barnet har 

fått mycket stöd från hemmet. Hela barnets familj var engagerade och har gått på kurser om 

TAKK. Sara betonar samspelet och samarbetet med hemmet som är viktigt, när det gäller barnets 

språkliga och kommunikativa utveckling.  

Sara säger att även barnets kunskapsutveckling påverkades av TAKK för barnet kunde fråga 

saker med hjälp av TAKK och ta till sig saker på det sättet.  

Sara: Om man inte hade tecknat kanske barnet hade inte lärt sig lika mycket. Självklart 
måste det påverka barnet positivt, att barnet kan förmedla sig. 

Berit bedömer att barns med DS språkutveckling påverkades positivt av att de använde TAKK.  

Deras barn med DS fick en större förståelse av ordens innebörd när de använde TAKK. Barnet 
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tog till sig orden bättre när TAKK användes, vilket bidrog till att barnet med DS började använda 

TAKK själv i sin kommunikation. Vidare berättar Berit att även barnets med DS 

kunskapsutveckling påverkades positivt av TAKK. Barnet med DS utvecklade sin kunskap oftast 

genom att de upprepade de moment och saker som barnet skulle lära sig. Berit upplevde även att 

barnet med DS bildade sig en ny kunskap mycket snabbare med hjälp av TAKK än utan. Ett 

exempel på detta är när de skulle lära barnet, när hon var yngre, att gå på toaletten.  

Berit: Då kunde de andra i personalen bara säga till henne: Kom nu ska vi gå på toaletten. 
Vilket ledde till att DS barnet satt kvar på stolen, hon följde inte med. Hon protesterade 
om de försökte hjälpa henne upp från stolen, men då fick jag handleda de andra i 
personalen och tala om för dem att de behövde gå ner till hennes nivå och även att de 
behövde teckna till henne för att hon skulle förstå till 100 %. Oftast brukade hon följa 
med sedan när de hade talat om vad de skulle göra med stöd av tecken, men ibland kunde 
det ju komma lite protester som med alla barn. Jag tror att hon inte alltid förstod syftet i 
de situationer när de andra inte tecknade till henne. 

De flesta respondenterna betonar samarbetet med barns med DS hem som en viktig källa för 

barnets språk- kommunikativutveckling när det gäller arbetet med TAKK. Respondenterna som 

noterar att TAKK påverkar deras barns med DS språkliga och- kommunikativa utveckling, 

betonar samarbetet med barnens med DS hem.  Respondenten Inger nämner i intervjun att deras 

barns med DS språkliga och kommunikativa utveckling inte påverkas så mycket av TAKK på 

grund av vissa omständigheter som t ex barnets frånvaro från förskolan, och samspelet med 

barnets hem. Inger anser att om TAKK ska påverka barnets språkliga– kommunikativa 

utveckling bör det först finnas ett samarbete med barnets hem för att barnet få likadant 

kommunikativt stöd som barnet får i förskolan, samtidigt anser hon att det är viktigt att barnet 

har en aktiv närvaro i förskolan. 

Inger: Om man hade tecknat med barnet i hemmet  skulle det har varit bättre för barnet 
att använda sig av TAKK. Och det är även svårt för oss också, när barnet inte är här hela 
tiden och att inte använder TAKK i hemmet. Det krävs mycket jobb på förskolan att 
använda TAKK just när det gäller det här barnet. Vi får hoppas att barnet får bättre stöd 
när det börjar särskolan. Särskolan har en  mer tecknad miljö och kan engagera familjen i 
det.  

Vidare anser hon att man måste arbeta aktivt med TAKK för att få bra konsekvenser.  

På frågan om hur de arbetade med kunskapsmålen och övriga mål i läroplanen för förskolan 

förklarar samtliga respondenter att de arbetar med läroplanen med barn med DS precis som de 

arbetar med övriga barn. Men det finns två aspekter som tas hänsyn till när de arbetar med barn 

med DS. Den ena handlar om att pedagogerna tecknar och förtydligar informationen till barnet 

med DS. Den andra handlar om att det ofta finns en pedagog som stöd till barn med DS, för att 

förtydliga informationen till barnet genom teckenanvändning. 

De flesta respondenterna förklarar att de har fått riktlinjer från habiliteringen, där de ska sitta 

individuellt med barnet med DS och arbeta med olika språkövningar bland annat, i syfte att få 

barn med DS att förmedla vad han/hon vill och få barnet att kommunicera och klara av de 
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vardagliga situationerna. Respondenterna är noga med att träna barnet enskilt, men de förklarar 

att de ibland kan ta med några andra barn i de situationerna för att barnet med DS ska få öva på 

den sociala biten även med jämnåriga. Samtidigt anser de att barnet inte ska känna sig ensamt i 

förskolan.  

Enligt Mia uppnår barnet med DS ett lärande genom att samspela med omgivningen och att 

samspelet sker genom lek. Då skapar verksamheten leksituationer, där de vuxna är ofta med.  

Respondenterna säger att barn med DS kommunicerar bättre när det inte är så många barn 

närvarande. Därför arbetar verksamheten med att dela upp barn i smågrupper i olika läranderum 

och det är alltid en vuxen som är med och hjälper till med förklaringar, tolkning och att driva 

aktiviteten framåt. De flesta respondenterna hävdar att uppdelningen sker på ett sätt som öppnar 

möjligheter till lärande. Förskolläraren Mia ger att exempel på detta och säger: 

Mia: Uppdelning sker genom att de leksvaga barnen får möjligheter att vara med de 
lekstarka barnen och syftet med denna uppdelning är att barnen ska lära sig av varandra 
och även av oss  vuxna.  

Respondenterna beskriver att barn med DS ska kunna få möjligheter att teckna i alla läranderum 

och i alla situationer. För att underlätta är det viktigt att det finns bilder tillsammans med tecken 

som förklarar olika saker och föremål som finns i de olika läranderummen. Respondenterna 

förklarar att det är viktigt att bilderna och tecknen finns i alla läranderum, där alla barn, båda barn 

med DS och övriga barn får tillgång till samma material i sin kommunikation Detta hjälper 

barnen att kommunicera med varandra på egen hand utan vuxnas hjälp.  

TAKK och utveckling – teoretisk analys  

Samtliga respondenter har en positiv attityd till TAKK när det gäller barns språk-, 

kommunikations och kunskapsutveckling. Respondenterna förklarar: om TAKK ska stödja barns 

med DS språkliga och kommunikativa utveckling krävs det kontinuerlig satsning att lära ut 

TAKK samtidigt måste en uppföljning av barnens språkliga och - kommunikativa utveckling ske 

kontinuerligt.  

Respondenterna beskriver att barns med DS kunskapsutveckling påverkas väldigt positivt av 

TAKK, eftersom de kan fråga, förklara och förmedla samt förtydliggöra saker med hjälp av 

TAKK. Respondenterna arbetar med barn med DS på samma sätt som med de övriga barnen, på 

varje enskilt barns nivå. Pedagogerna ser vad som är det viktigaste för barnet med DS att träna på 

och då satsar de på det. Detta stämmer med det sociokulturella perspektivet som betonar pedagogens 

förhållningssätt som öppnar möjligheter till barnet att delta i aktiviteter. Detta sker genom att se 

barnet ur ett barns perspektiv.  

Enligt respondenterna lär sig barnen med DS samma saker som de andra, men det går bara 

lite långsammare än för de andra barnen. De deltar i alla aktiviteter på samma sätt som övriga 

barn. De har en resurs som stöd för att kunna tolka och förklara saker som är otydliga för barn 

med DS. Respondenterna betonar delaktighet och samspel som två centrala begrepp i barns 
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utveckling och lärande. Barnen lär sig i samspelet med omgivningen. Enligt Vygotskij är 

individuell utveckling beroende av den kulturella och sociala miljön. Barns språkutveckling 

fungerar i ett socialt och kulturellt sammanhang, dvs. att språket utvecklas genom samspel med 

andra, genom att barnen samspelar med- och imiterar varandra. På detta sätt kan barnen byta 

erfarenheter med varandra, skapa kunskap och lär sig av varandra, vilket stämmer överens med 

respondenternas syn på utveckling och lärande.  

Respondenterna betonar att barn med DS ska som alla andra barn delta i alla aktiviteter, där 

barnen lär sig av varandra. Enligt respondenten Mia bör verksamheten dela upp barn i grupper 

där de leksvaga lär sig av de lekstarka barnen. Även inom det sociokulturella perspektivet betonas att 

barnet deltar i kulturellt betingande miljöer där de andra personerna, som är mer kunniga, skapar 

möjligheter till språklig och kommunikativ utveckling.   

För att barnen ska kunna kommunicera med varandra i alla läranderum är det viktigt att 

verksamheten anpassas efter barnens behov och intresse. Respondenterna anser att det är viktigt 

att verksamheten anpassas efter barnens behov och intresse samt att barn med DS kan 

kommunicera i alla läranderummen. De ska kunna ta hjälp av bilder och tecken. Även övriga barn 

har tillgång till dessa bilder och tecken och då blir det lättare för barnen att kommunicera och 

samspela med varandra. Samspel och därmed delaktighet är det centrala i barns lärande och 

utveckling. När barn med DS känner sig delaktiga har de lättare att förstå samt blir lättare 

förstådda. Inom ett sociokulturellt perspektiv är barnens tillgång till psykologiska processer avgörande för 

deras lärande och utveckling, eftersom barnen får möjligheter att använda sig av olika material 

som finns i de olika läranderummen som kan uppfylla barnens behov och sedan vidare utveckla 

deras kunskaper och erfarenheter.     

Slutsatser 

Studien visar att samtliga respondenter använder TAKK under samlingen, andra aktiviteter 

och andra situationer med barn med DS, med syftet att TAKK inkluderar barnen med DS och 

även övriga barn på avdelningen. Samtliga respondenter anser att alla barnen blir inkluderade 

genom att använda TAKK i de situationer som lockar barn till att de blir delaktiga, t ex vid sång, 

lek och måltider etc. I dessa situationer har barnen tillgång till psykologiska processer i kulturellt 

betingande miljöer. Respondenterna hävdar att barnen blir delaktiga när de har tillgång till alla 

läranderum, där barnen får möjligheter att samspela med varandra, men även med barnet med DS 

med hjälp av TAKK. I dessa sammanhang sker en social interaktion där barnen deltar och samspelar 

med varandra. 

De övriga barnen använder TAKK under samlingarna i situationer som barnen tycker är 

roliga, t ex sång, rim och ramsor och olika lekar där TAKK används.  

Vidare visar studiens resultat att TAKK påverkar barn med DS och deras utveckling av språk, 

kommunikation och kunskap positivt. Respondenterna hävdar att barnen med DS ska delta i alla 

aktiviteter på samma villkor som alla andra barn, där barnen lär sig av varandra. Studien visar att 
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det är viktigt att omgivningen visar barn med DS en mer och mer avancerad sida av talet och sätt 

att kommunicera. Detta innebär att det sker en cyklisk process som även handlar om att barnet med 

DS själv bidrar till processen och förändrar den. På detta sätt sker en kontinuerlig utveckling hos 

barnet med DS. 
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Diskussion 

Vårt syfte är att öka kunskapen om förskollärares erfarenheter av TAKK som en kommunikativ 

resurs i interaktion med barn med DS i förskolan. 

Resultatet av vår studie visar att den sociala interaktionen mellan förskollärare och barn med DS 

stödjer barnet i sin kommunikation, både genom tal och TAKK. Vi ser även i resultatet att det är 

avgörande om förskollärarna har en bra kunskap och erfarenhet av TAKK och ett bra samspel 

med barnen med DS under samlingen, eftersom det förstärker kommunikationen. Samlingen är 

en situation där både barn med DS och de andra barnen lär sig tecken. I dessa sammanhang 

belyser förskollärarna betydelsen av att integrera och samspela genom TAKK med barnen med 

DS.  Detta överensstämmer med Ekströms och Davidssons studier som hävdar att samlingen är 

en sådan situation där samspel sker i en gemenskap, där det möjliggörs för barnen att pröva och 

utveckla sina färdigheter, samtidigt som de känner sig delaktiga.62    

TAKK förekom i samtliga aktiviteter och situationer på samtliga förskolor. Respondenterna 

hävdar att det är centralt att barn med DS använder TAKK i olika situationer, eftersom 

förskollärarna kan stödja barns med DS språkutveckling. Språket och kommunikationen hos barn 

med DS och andra barn utvecklas i samspel med andra. Även Luttropp belyser i sin studie att 

barn med funktionsnedsättning behöver få stimulerande utmaningar från omgivningen, för att 

sedan kunna samspela aktivt med andra.63  

Respondenterna använder TAKK i både styrda och ostyrda situationer med barn med DS. 

Användningen av TAKK är beroende av barns med DS behov av TAKK och förskollärarnas 

kunskaper och erfarenheter av TAKK, vilket stämmer överens med Bengtssons studie. Hon 

hävdar att TAKK- användandet leder till en förståelse för tal och språkutveckling.64 

I vår studies forskningsfråga som beskriver respondenternas uppfattningar om hur TAKK 

inkluderar övriga barn under samlingen har samtliga respondenter förklarat att samlingen är en 

aktivitet som styrs av pedagogerna, därför hävdar respondenterna att samlingen är en situation 

där pedagogerna styr kommunikationen. I samlingen är det oftast pedagogerna som använder 

TAKK. Detta bidrar till att de övriga barnen får tillfälle att lära sig TAKK, genom att imiterar 

pedagogerna. Respondenterna förmedlar att om övriga barn ska inkluderas i TAKK- 

användandet på samlingen, då menar respondenterna att det sker enklast genom att skapa roliga 

stunder som bygger på barnens intressen, t ex sjunga och leka under samlingen samtidigt som de 

tecknar vissa ord. Detta stämmer överens med Skogmans studie. Hon hävdar att dessa situationer 

och aktiviteter skapas i syfte att integrera alla barn, både med och utan funktionsnedsättning. 

                                                 
62 Davidsson (2000), s.5. Ekström (2007), s. 182. 
63 Luttropp (2011), s.59. 
64 Bengtsson (2006), s. 170. 
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Vidare anser hon att pedagogerna ska lägga fokus på situationens innehåll och inte på det 

enskilda barnet, för att alla barn ska bli delaktiga.65 

Denna studies sista forskningsfråga handlar om hur respondenterna uppfattar att bruket av 

TAKK påverkar barns med DS språk-, kommunikations- och kunskapsutveckling. Samtliga 

respondenter visar en positiv attityd till TAKK i detta sammanhang. De anser att TAKK stödjer 

barns med DS kunskapsutveckling genom att pedagogerna kan tydliggöra instruktionerna genom 

TAKK, vilket underlättar för barns med DS förståelse. TAKK- användandet bidrar även till att 

barnet med DS kan utveckla sina språkliga och kommunikativa färdigheter, genom att ställa 

frågor, förmedla och förklara saker. Samtliga respondenter betonar delaktighet och samspel som två 

centrala delar i barns med DS utveckling och lärande. Även Luttropps och Bengtssons studier 

beskriver att tecken stödjer barnet med funktionsnedsättnings lärande och utveckling.66 

Respondenterna beskriver vikten av att barn med DS får tillgång till alla läranderummen, för att 

förstå barnets eget meningsskapande. Detta belyser även Bengtsson. Hon hävdar att personalen 

genom att förstå barns med DS eget meningsskapande kan få kunskaper om hur de på bästa sätt 

ska kunna stödja barn med DS.67 

Respondenterna betonar vikten av att se barnet ur ett barns perspektiv när det gäller barns med 

DS språk-, kommunikations- och kunskapsutveckling. Detta stämmer inte överens med vad 

Luttropp kom fram till i sin studie. Hon menar att förskollärare bör ha ett barnperspektiv med 

fokus på det enskilda barnets fungerande i grupp, för att lärande och utveckling ska kunna ske.68 

 

                                                 
65 Skogman (2004), s. 134. 
66 Luttropp (2011), Bengtsson (2006). 
67 Bengtsson (2006), s. 170-172. 
68 Luttropp (2011), s. 59. 
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Konklusion 

Studien analyserar respondenternas svar i relation till det sociokulturella perspektivet på språk och 

kommunikativutveckling. Respondenterna betonar vikten av barns samspel och delaktighet i lärande 

och utveckling. För att barnen med DS och övriga barn ska lära sig att teckna behöver de 

förebilder, i detta sammanhang är det pedagogerna som är förebilderna. Utifrån studiens 

slutsatser och den fokus som förskollärarna själva lägger på samspel och delaktighet för barnen med 

DS, vill vi argumentera för att samtlig personal bör ha kunskap eller utbildning av TAKK, för att 

underlätta för barnens med DS deltagande i verksamheten. Om det är endast en i arbetslaget som 

har utbildning av TAKK är det endast den personen som kan stödja barnen med DS i deras 

kommunikation, vilket leder till att barnen med DS endast kan vända sig till den personen vid 

behov. Vilket i sin tur begränsar barnens med DS kommunikation med andra barn och vuxna på 

förskolan. Då blir TAKK i första hand ett AKK-sätt för relationen mellan barn med DS och 

vuxna och inte ett AKK-sätt som inkluderar alla i verksamheten.  

Respondenterna betonar att det är betydelsefullt att skapa läranderum där barnen med DS har 

tillgång till bilder och tecken vid behov, vilket leder till att de känner sig delaktiga i alla situationer, 

men även att det underlättar övriga barns och vuxna kommunikation med barnet med DS.  

Läroplanen för förskolan hävdar att: 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar.69 

Därför anser vi att det är viktigt att förskollärare har en positiv inställning till att hjälpa barn 

framåt i sin språkutveckling. För att det ska vara möjligt för barnen med DS är det en 

förutsättning att förskollärarna använder sig av TAKK. Förskollärarna bör ha en positiv syn på 

TAKK för att de ska gynna arbetet med att utveckla barnens med DS språk och kommunikation.    

Vi anser att vår studie kan utvecklas genom att utgå från fler teoretiska perspektiv, för att 

sedan kunna jämföra de olika teoretiska utgångspunkterna med resultatet i analyserna. Studien 

kan även utvecklas genom att genomföra fler intervjuer i olika regionala delar av Sverige, för att 

få en bredare insikt i förskollärarnas syn på bruket av TAKK med barnen med DS, eftersom vår 

studie endast avser två kommuner i Sverige.  

 

                                                 
69 Lpfö 98 (2010), s. 5. 
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Bilaga 1.  Intervjuguide 

Huvudtema 1: Bakgrundsfrågor 

Undertema 1: Dina tidigare yrkeserfarenheter 

Hur länge har du arbetat i förskola? 

Hur många anställda är det på avdelningen?  

Hur många barn går på avdelningen? 

Hur länge har du arbetat med barn med Downs Syndrom i förskoleverksamhet? 

Undertema 2: Dina erfarenheter av och utbildning om TAKK 

Hur många barn är i behov av TAKK på din förskola/avdelning? 

Vilka tidigare erfarenheter har du av TAKK?  

Vilken utbildning om TAKK har du? 

Undertema 3: TAKK på avdelningen i övrigt 

Har all personal som arbetar på avdelningen erfarenheter av TAKK?  

Anser du att all personal som arbetar på avdelningen bör ha utbildning och erfarenhet av TAKK? 

Huvudtema 2: användningen av TAKK under samlingar 

Undertema 1: TAKK i samlingar 

Hur används TAKK under samlingar? (T ex om tecken används för enstaka ord eller för hela yttranden. 

Används tecken tillsammans med tal eller utan tal?).  

Undertema 2: Syfte med TAKK under samlingar 

I vilket syfte används TAKK under samlingar? 

Vilka kommunikativa funktioner har TAKK under samlingar?  

Undertema 3: Vems resurs är TAKK i samlingen? 

Vem/vilka använder TAKK under samlingarna? 

Stödjer TAKK det enskilda barnets språk eller den gemensamma kommunikationen?  

Huvudtema 3: TAKK och inkludering av övriga barn på samlingar 

Undertema 1: Övriga barns kunskaper om TAKK 

Har övriga barn kunskaper om TAKK? 

I vilken utsträckning använder andra barn TAKK?  

Föredrar de andra barnen vissa tecken framför andra? 



 

 

Undertema 2: Övriga barns respons på TAKK 

Hur agerar övriga barn när TAKK används under samlingar? 

Vilken attityd till TAKK ger de andra barnen uttryck för? 

Undertema 3: TAKK i interaktion mellan barnen under samlingar 

Använder barn med Downs Syndrom TAKK som stöd i interaktion med andra barn under samlingar? 

Huvudtema 4: Barns språklig -kommunikativutveckling och 

kunskapsutveckling 

Undertema 1: TAKK och barn med DS språklig-kommunikativutveckling 

Hur tolkar ni att barns med DS språklig-kommunikativutveckling påverkas av TAKK? 

Undertema 2: TAKK och barn med DS kunskapsutveckling 

Hur tolkar ni att barns med DS kunskapsutveckling påverkas av TAKK? 

Undertema 3: TAKK och styrdokument 

Hur beskriver ni att ni arbetar med kunskapsmålen från förskolans läroplan tillsammans med barn Downs 

syndrom? 

Undertema 4: barns lärande och samspel 

Hur arbetar ni som pedagoger för att uppnå ett lärande som baserat på samspel mellan barnen och mellan 

barn och vuxna (pedagoger) i förskoleverksamhet? 

Hur arbetar ni med barn med Downs Syndrom för att uppnå målen som står i förskolans läroplan? 

Huvudtema 5: TAKK och övriga situationer 

Undertema 1: TAKK i andra aktivitet/situationer på avdelningen 

Vilka andra aktiviteter och situationer använder TAKK? 

Undertema 2: Syftet med TAKK i andra aktiviteter/situationer 

I vilket syfte används TAKK i andra aktiviteter/situationer? 

Undertema 3: TAKK användningen i olika situationer/aktiviteter 

Finns det situationer som använder TAKK mer eller mindre än andra situationer/aktiviteter? I så fall vilka 

och varför? 

Undertema 4: Situationer/aktiviteter som inte används TAKK 

Finns det andra situationer/aktiviteter som inte används TAKK? I så fall vilka och varför? 


