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Förord
Vi vill tacka vår handledare Elisabeth Björklund för all det stöd och råd vi fått i vårt
examensarbete. Vi vill även tacka specialpedagogen som hjälpt oss i framtagningen av
materialet och alla de deltagare som gjorde examensarbetet möjligt genom sin
medverkan och som ställt upp på att prova materialet och som bidrog med sina
erfarenheter och synpunkter.
Vi vill även tacka våra vänner och familjer som stöttat oss i vårt arbete med
examensarbetet.

Berglund, M. & Hansson, H. (2017) Tack för TAKK -En kombination mellan tecken och
högläsning. Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning
och ekonomi. Högskolan i Gävle.

Sammanfattning
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en metod som
blir allt mer vanlig att använda i förskolan tillsammans med barn som har svårigheter i
språket men även för de barn som inte har det. Metoden riktar sig mot hörande personer
och innebär att det verbala språket förstärks med hjälp ut av tecken. Högläsning är en
aktivitet i förskolan där arbetet med tecken ofta glöms bort, samt att de material som
idag finns kring metoden i samband med högläsning är svårarbetat i verksamheten.
Arbetets syfte var att skapa ett material i form av en flanosaga som kunde underlätta
användningen av TAKK i samband med högläsning i förskolan. Utifrån arbetets syfte
har en frågeställning formulerats kring hur materialet upplevdes i verksamheten av
deltagarna. För att ta reda på frågeställningen skickades materialet ut till verksamma
lärare som fick testa materialet med sin barngrupp.
Metoden som användes för att undersöka hur deltagarna uppfattade materialet var en
enkät som utformades med hjälp av en hemsida vid namn Surveymonkey, enkäten
innefattade både ”slutna” och ”öppna” frågor. Resultatet av de ”öppna” frågorna visade
att deltagarna upplevde att materialet bidrog till ett intresse hos lärarna kring att vilja
fortsätta arbeta med TAKK i sin undervisning i förskolan samt blev en ögonöppnare för
de personer som inte var bekanta med att använda metoden. Det framgick även i
enkätundersökningen att många upplevde materialet som ett lätt verktyg att arbeta med i
samband med läsning och att de upplevde att barnen uppskattade kombinationen av att
lyssna på en saga samtidigt som tecken användes. Enligt lärarna visade barnen ett
tydligt intresse för att själva delta i utformningen av de tecken som sagan innehöll
genom att själva utföra tecken och visade också en vilja att lära sig dem utantill.

Nyckelord: alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), tecken som alternativ
och kompletterande kommunikation (TAKK) och språk.
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Inledning
Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn möjlighet att utveckla sina
kommunikativa och språkliga förmågor då det har en stor betydelse för barns totala
utveckling. Förmågan att kunna kommunicera med andra är viktigt för alla människor,
det vill säga få möjlighet att kunna uttrycka sig och kunna göra sig förstådd. Förskolans
läroplan (Skolverket, 2016) lägger stor vikt vid detta, exempelvis i målet kring det
dagliga arbetet i förskolan där de menar att förskollärarna skall sträva mot att varje
enskilt barn får möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk, bredda sitt ordförråd och få
uppfattning av begrepp. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar sin
förmåga att kunna leka med ord, kunna berätta och uttrycka sina tankar och
uppfattningar i kommunikation med andra (Skolverket 2016). Människor
kommunicerar inte endast med hjälp utav det verbala språket, utan det finns flera olika
sätt att kommunicera med andra på. Vi använder oss av exempelvis kroppsspråk, gester
och tecken som utförs med händerna för att förstärka kommunikation med andra.
Under vår utbildning har vi intresserat oss för arbetet kring hur man kan inkludera alla
barn i förskolan. Barn med språksvårigheter kan ha bekymmer med att skapa kontakt
med kamrater och kan lätt hamna utanför gemenskapen. I arbetet har vi därför valt att
fokusera på tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (förkortat
TAKK) som är ett av många olika komplement som det arbetas kring i förskolans
verksamhet för att underlätta kommunikationen mellan de inblandade. Vi anser att det
inte enbart främjar barn med språksvårigheter, utan menar att det kan vara ett
komplement i verksamheten som förstärker kommunikationen mellan personerna i
förskolan även om det finns barn med språksvårigheter i det verbala språket, om barnet
har ett annat modersmål eller koncentrationssvårigheter. Tecken som stöd är en metod
som kan främja för alla barns utveckling i språk och kommunikation oavsett om det
finns ett större behov eller inte. Det kan vara ett sätt att inkludera alla barn i
verksamheten och inte peka ut individer som exempelvis har det svårare.
Av egna erfarenheter ute på förskolor vet vi att det arbetas mycket och ofta med tecken
som stöd i lärarnas undervisning för att underlätta kommunikationen mellan individer
på förskolan. Efter en diskussion och i samråd med en verksam specialpedagog har vi
kommit fram till att vi vill försöka skapa ett material med fokus på tecken som stöd.
Tankarna gick länge kring vad det var för sorts material vi ville göra och till vilken
aktivitet på förskolan. Vi kom fram till att materialet skulle relateras till högläsning i
förskolan. Något som vi båda har upplevt är att högläsning tillsammans med barnen på
förskolan är en betydelsefull del i verksamheten, men har reagerat på att det är en
aktivitet där tecken som stöd inte används lika ofta som i de övriga aktiviteterna.
Behovet av att använda TAKK vid högläsning är något vi anser vara synligt på ett
flertal förskolor, trots detta är kombinationen något som sällan används ute i
verksamheten. Idag vet vi att det redan finns barnböcker med fokus på tecken som stöd
bland annat böckerna heter Nu ska vi prata och de finns i tre varianter. Dock upplever vi
dem svårarbetade på grund av att tecknen, skriften och bilderna placeras på samma
sidor. En annan stor svårighet kring dessa böcker är att ett flertal av tecken krävs att de
utförs med båda händerna. Det är något som gör läsningen väldigt hackig och
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osammanhängande om den som läser varje gång är tvungen att lägga ner boken för att
utföra ett tecken. För att skapa ett intresse hos barnen och få alla barnen delaktiga i
läsningen vill vi skapa ett material där alla barnen har möjlighet att kunna delta på
samma villkor och där alla kan se bilderna samt ta del av tecknen som är utvalda för att
förstärka vissa ord i sagan. Materialet vi väljer att skapa är en flanosaga1 där olika
tecken har valts ut för att underlätta och förstärka det verbala språket. Förhoppningen
med materialet är att det skall göra det enklare för lärare att kunna läsa en text samtidigt
som personen utför tecken med händerna.
Arbetet utgår från ett didaktiskt perspektiv vilket handlar om förståelsen av vilka
faktorer som påverkar undervisningen och lärandet. Didaktik
har ett grekiskt ursprung och betyder undervisa, lära och att tillägna sig. Att ha ett
didaktiskt förhållningssätt innebär att läraren har tre grundfrågor i åtanke i sin
undervisning. Vad ska läras ut, hur ska det läras ut och varför ska det läras ut. Nya
frågor som också kan räknas som didaktiska frågeställningar är vem, när och var ska
individen lära sig.
• Vem ska lära sig.
• När ska individen lära sig.
• Var ska undervisningen genomföras.
De didaktiska grundfrågorna Vad, varför, hur, vem, när och var är de didaktiska
frågorna som har legat till grund i utformningen av materialet som skapats.

1

Flanosaga eller som det också kallas flanellografsagor är sagor som du berättar med hjälp ut av utklippta
bilder med en speciell baksida som fäster på en tavla klädd med tyg. Samtidigt som bilderna sätts upp på
tavlan berättar man tillhörande sagotext. Vi har valt att använda oss ut av begreppet flanosaga i följande
arbete.

2

Begreppsbeskrivning och genomgång av valt fokus
Teckenkommunikation är ett begrepp som omfattar olika metoder av teckenanvändning
och är olika metoder som kan stödja personer att förbättra och utveckla sin
kommunikation. Metoderna kan vara en väg till det talade språket och det kan också
vara ett alternativ till talet. Det finns exempelvis teckenspråk, TAKK och TSS. Hesister
Trygg (2010) menar att det som skiljer dessa metoder åt, beror på vilken målgrupp som
använder metoden och på vilket sätt metoden används. Arbetets fokus är att skapa ett
material där tecken som alternativ kommunikation (TAKK) används som ett
komplement till det talade språket vid högläsning. Nedan har vi valt att beskriva olika
former av alternativa kommunikationssätt för att försöka förtydliga vad som skiljer
TAKK från andra teckenmetoder.

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
När kommunikationen är begränsad krävs det att ta hjälp av olika verktyg för att
underlätta för personerna. Creer, Enderby, Judge och John (2015) menar att alternativ
och kompletterande kommunikation (AKK) är en gynnsam metod och bör främjas och
stödjas i verksamheten i arbete med barn. AKK är ett begrepp som enligt Östberg
(2017) står för Alternativ och kompletterande kommunikation. Det är ett samlingsnamn
för de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal/språk i
kommunikationen mellan människor. Det kan handla om att människor använder
kompletterande bilder, tecken, bildsymboler och ord till talet, eller som en del av att
förstärka det talade språket (Sirén, 1997). I Sverige är enligt Sirén (1997) AKK en
kommunikationsform som används i allt större utsträckning som ett alternativ eller
komplement till det talade språket i förskola och skola. Tecken som stöd- TSS, tecken
till tal- TTT och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation- TAKK är
begrepp som innefattar AKK.
Enligt Thunberg (2011) är det oftast mer betydelsefullt för barnets vårdnadshavare att
barnet lär sig det talade språket framför att kommunicera på andra sätt. När barn börjar
använda det talade språket bekräftar och förstärker vårdnadshavarna detta på ett helt
annat sätt än om barnet hade kommunicerat samma sak med andra uttrycksformer som
exempelvis gester. Hon menar att trots att kommunikation kan uttrycks på flera olika
sätt, så tycks det vara speciellt viktigt hos vårdnadshavare att främja talet. Det är enligt
Thunberg betydelsefullt att diskutera talutveckling och AKK med vårdnadshavare även
om de själva inte tar upp ämnet. Sirén (1997) talar om nackdelar med att använda
teckenkommunikation, därför att det kan exempelvis medföra svårigheter att teckna om
man samtidigt är upptagen med att använda händerna i andra situationer. En annan
nackdel är även att kommunikationen alltid måste befinna sig i de personers synfält som
är delaktiga i samtalet. Det går exempelvis inte att samtala med någon som står med
ryggen emot den som tecknar eller när ett barn är upptagen med en aktivitet. Det krävs
att du alltid har en ögonkontakt med den du kommunicerar med. Magnusson och
Pramling (2016) nämner i sin artikel filosofen Susanne Langer som talar om både
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teckenspråk och bilder med symboler på. Hon beskriver tecken som en alternativ och
kompletterande kommunikation som en beordrad handling, då det krävs att utföra det
med hjälp av händerna. Bilder med symboler på menar Langer istället är ett
tankeverktyg för barn med behov av alternativ och kompletterande kommunikation. En
metod där du enbart behöver hålla upp en bild eller peka på en bild
Det är vanligt att personer inom olika diagnosområden får kommunikationssvårigheter.
Det kan till exempel vara barn eller vuxna med utvecklingsstörning som autism, Downs
syndrom eller olika former av hjärnskador. AKK är huvudsakligen till för de grupper
som är i behov av extra stöd men även för omgivningen. Utifrån studien som Creer, et
al. (2016) genomfört visar det att 1 % av Storbritanniens befolkning är i behov av
alternativ kommunikation. De människor som ingår i den procenten är de som
exempelvis lider av Parkinsons, nedsatt hörsel, autism eller down syndrom.

Svenskt teckenspråk, förkortat STS
Enligt Sirén (1997) är den största gruppen som har teckenspråk som sitt förstaspråk
döva och gravt hörselskadade personer. Det är ett språk som skiljer sig från talad
svenska med egna symboler och egen grammatik. Ett visuellt språk som uppfattas
genom synen och uttrycks med kroppen och händerna, det bygger enligt Larsson (2013)
på att man utnyttjar händer, armar, huvud, ögon, ögonbryn, mun och kropp för att
kommunicera. Alla dessa sju delar använder man i att kommunicera i olika samspel.
Enligt Larsson (2013) bygger teckenspråket på det språk som finns i det land man bor i,
vilket innebär att det inte är ett universellt språk, men det kan finnas vissa tecken som är
lika varandra i flera länder.
Teckens om stöd- TSS
Många blandar ihop TSS med teckenspråk, men det är inte samma sak. TSS är inget
eget språk och saknar grammatik vilket teckenspråk är och har. TSS används av och har
utvecklats inom gruppen vuxendöva, det innebär de som blivit döva eller har en grav
hörselnedsättning som vuxen. Dessa personer använder inte det svenska teckenspråket
på grund av att de ofta har svårt att lära sig ett fullständigt teckenspråk (Heister Trygg,
2004). Kommunikationsformen innefattar både talad svenska och tecken från
teckenspråket som stöd för avläsningen. Vid användandet talar personen som vanligt
och tecknar. Oftast tecknas enbart de betydelsebärande orden i en mening för att
förtydliga kommunikationen. Det är viktigt att nära personer i omgivningen lär sig TSS
för att personen med hörselnedsättning ska ha nytta av kommunikationssättet och kunna
använda det i sitt vardagsliv menar Heister Trygg (2004).

Grafiskt alternativ och kompletterande kommunikation, GAKK
Symboler som alternativ och komplimenterande kommunikation (AKK) benämns som
grafisk kommunikation (GAKK) och är ett hjälpmedel där exempelvis symboler,
konkreta föremål och grafiska bilder används som stöd i kommunikationen (Heister
Trygg, 2005). Heister Trygg (2005) menar att man ofta ser behovet av GAKK som ett
uttrycksmedel där behovet är uppenbart, exempelvis där det inte enbart är det verbala
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språket som är en svårighet, utan också där den motoriska delen är försämrad.
Magnusson och Pramling (2016) talar om att vi har symboler som förstärker samhället
och skriver i sin artikel om hur lärare tillsammans med barnen och deras teckningar
skapar nya vägledande symboler. Hur sedan barnen ser och bemöter de olika
symbolerna är svårt att veta i förväg. Greenstock och Wright (2011) menar att det är en
naturlig del hos barnen att kommunicera och det är ett behov som vi människor har, och
talar även de om betydelsen av att arbeta kring symboler i verksamheten tillsammans
med barn som har svårigheter. De menar att symboler är ett fungerande hjälpmedel i
kommunikation med andra och används tillsammans med framförallt barn med psykiska
problem, autism eller barn med inlärningssvårigheter. En likhet mellan Greenstock och
Wrights (2011) artikel och Magnusson och Pramlings (2016) artikel är att de båda visar
på att det är viktigt att se till vilken utsträckning som symbolerna är användbara, alla
symboler kanske inte är lika användbara i alla verksamheter. I arbete med symboler i
förskolan/skolans verksamhet är det viktigt att uppmärksamma hur mycket som barnen
förstår och hur många symboler som används i verksamheten. Läraren bör ha en
förståelse över att inte alla symboler är begripliga för alla barn och kanske därför inte
fyller någon funktion i den dagliga verksamheten. Enligt Heister Trygg, Andersson,
Hardenstedt och Sigurd Pilesjö (1998) finns det många fördelar med att använda
symboler. De menar att det inte behövs många ord, en symbol har en generell betydelse
vilket innebär att man kan använda ett ord för många saker.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation- TAKK
TAKK är en förkortning av Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
Det är inte ett eget språk som det svenska teckenspråket, utan TAKK ses som en metod
där det verbala språket förstärks med hjälp av tecken och är en av de vanligaste
metoderna inom AKK. Användningen av TAKK innebär att man förstärker de ord som
anses vara viktiga genom att utföra tecken med hjälp av händerna. Metoden riktar sig
till hörande personer med eller utan utvecklingsstörning. Det kan handla om barn,
ungdomar och vuxna som har eller riskerar att utveckla svårigheter i kommunikationen
och språket (Heister Trygg, 2010). Arbetet anpassas utefter varje individ eftersom varje
människa är unik med olika svårigheter och med olika behov. De som använder tecken
tecknar inte alltid rent och det finns inte någon anledning att träna rena tecken. Det går
att jämföra med små barn som inte talar rent och det är normalt. Det är istället viktigt att
personer i omgivningen introduceras i att använda tecken och försöker tyda otydliga
tecken för att barnet ska kunna bli förstådd och att en kommunikation sinsemellan ska
bli möjlig (Heister Trygg, 2004).
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Litteraturgenomgång
I detta avsnitt kommer vi att redovisa bakgrunden till arbetet med fokus på
kommunikation, språk och TAKK som är valt till huvudfokus i arbetet. Materialet till
detta avsnitt har vi hämtat ifrån litteratur som vi har letat fram på olika bibliotek samt
artiklar vilka har sökts fram via högskolans databas ERIC. Sökorden vi har använt oss
av är childhood education, language difficulties, language development, sign as support,
alternative communication och teacher's perspective.

Kommunikation och språk
Människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är språket. Språkets
primära funktion är den kommunikativa funktionen och används framförallt för social
samvaro (Smidt, 2009). Enligt Creer, et al. (2015) är kommunikation en livsnödvändig
kunskap. De talar i sin artikel kring FN:s konvention, där kommunikation utpekas vara
en mänsklig rättighet. Enligt Sirén (1997) och Heister Trygg (2004) vet man idag att
redan vid spädbarnsåldern kommunicerar barn med sin omgivning. Även Granberg
(1996) menar att det nyfödda barnet är kapabel till att kommunicera med sin omgivning.
De använder sig av hela kroppen, de skriker, gråter, gurglar, jollrar, söker ögonkontakt
och använder sig av minspel (Granberg, 1996).
Kommunikation kommer från latinets communication vilket betyder ömsesidigt utbyte,
att dela, att göra gemensam och förutsätter en sändare och en aktiv mottagare.
Kommunikation handlar både om att ge och ta emot, att uttrycka sig och att förstå.
Enligt Heister Trygg (2008) innebär kommunikation ett samspel mellan människor där
kommunikationen kan ske utan ord eller med ord. Kommunikation som sker med ord
kallas för samtal och är inte möjligt för de barn som befinner sig på en ickespråklig/icke-symbolisk nivå, men att samspela är oftast alltid möjligt. Exempelvis
samspelar det nyfödda barnet med sina vårdnadshavare utan att vårdnadshavarna
egentligen vet hur det går till så vet de vad barnet vill. Många anser att samspela utan
ord kan vara tillfredsställande, exempelvis kan det handla om när människor sida vid
sida lyssnar på musik eller tittar på en film eller tyst samarbetar vid matlagning. Det
handlar om att den andres närvarande räcker till. Ett tyst samspel kräver att parterna är
nära varandra till skillnad från när samspel sker med ord via telefon eller när det sker
mellan två rum. Kommunikation kan vara både avsiktlig eller oavsiktlig. Oavsiktlig
kommunikation kan vara skratt eller skrik som ”bara kommer”. Det har ingen
medvetenhet att vara en kommunikation till omgivningen. Avsiktlig kommunikation
kan vara talat språk men även icke verbalt som exempelvis en spark i baken eller att
man vinkar med handen till någon när man vill uttrycka hej eller hej då.
Kommunikationen mellan människor består av innehåll, form och funktion. Innehåll
innebär att vi har något vi vill meddela eller säga till den andra. Form innebär hur vi
uttrycker det vi vill säga, det kan både uttryckas ordlöst eller med ord. Hur vi uttrycker
oss kan vara olika från situation till situation, även olika personligheter uttrycker sig på
olika sätt. Funktion innebär att det kan finnas olika anledningar till att människor vill
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kommunicera. Det kan exempelvis handla om att man vill informera, fråga,
argumentera, visa känslor, styra, retas eller uttrycka önskemål (Heister Trygg, 2008).
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lägger stor vikt vid att barnen skall utveckla ett
intresse för språk, både en kommunikativ och språklig förmåga med ett nyanserat språk.
Det är genom samspel och kommunikation som människor kan uttrycka sina känslor
och tankar samt kunna förstå hur andra känner och tänker (Smidt, 2009). Genom språket
skapar vi vår gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Enligt teoretikern Lev
Vygotskij utvecklar människan språket för att kunna tolka och hantera sin omgivning
(Smidt, 2009). Björklund (2008) menar att det är genom samtal och kommunikation av
olika slag som föreställningar, tankeformer och praktiska erfarenheter blir återskapande
och förnyas och förs vidare i samhället. Vi använder språket för att skapa och hålla
kontakt med andra människor. Det språkliga redskapet möjliggör för människor att
kunna beskriva, förklara, förstå och tänka kring sin omvärld. De språkliga verktygen får
mening genom interaktionen med andra människor och påverkas av den historiska, de
kulturella, kollektiva och individuella sammanhang vi är en del av.
Östberg (2017) menar att alla inte kan tala men alla kan kommunicera. Talet är ett
gynnsamt sätt att kommunicera på för att kunna delta i olika former av samspel och för
att kunna uttrycka det mesta, men förutom talet använder vi andra sätt att kommunicera
på som exempelvis kroppsspråk, tecken, skrift och bilder. Enligt Heister Trygg et al.
(1998) utgör talet bara cirka 10% av den totala kommunikationen. Kommunikation
rymmer förutom språk och symboler även naturliga medfödda signaler, medvetna och
omedvetna. Naturliga signaler innebär exempelvis ögonkontakt, mimik, röst, skratt,
andning, kroppsrörelser, ljud och hudfärg. En fungerande kommunikation möjliggör för
delaktighet i vardagslivet och på samhällsnivån. Det behövs en miljö som är
kommunikativ, där omgivningen anpassar kommunikationen efter människors olika
behov och stimulerar samspel för att en individ ska kunna uttrycka sig och förstå andra
(Sirén, 1997). Enligt Hesiter Trygg (2008) är den naturliga miljön som rutiner,
händelser, aktiviteter, lek och sociala aktiviteter då barn får kommunikativ stimulans
och utvecklar kommunikationen som mest. Förutom hemmet är förskola och skola en
betydelsefull miljö för alla barn i sin kommunikativa utveckling eftersom det finns
möjlighet till många sociala samspel. Dessutom menar Heister Trygg att förskolans
miljö kan vara ännu mer betydelsefull för de barn som har svårt att kommunicera och
inte har många möjligheter till sociala aktiviteter i andra sammanhang. Det är viktigt att
barnet får möjlighet till olika redskap för att kunna samspela språkligt med sin
omgivning innan talet ger möjlighet till det eller när talet inte utvecklas. Det kan handla
om att tillföra ett nytt språk, eller kommunikationssätt eller ett visst hjälpmedel för att
ersätta det bristande talet. Det kan verka självklart för många människor att det är ett bra
kommunikativt klimat i förskolan men Heister Trygg nämner undersökningar som
gjorts i särskolor som visat på att kommunikationen inte alltid har varit i fokus. Barn
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som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå behöver kunniga samspels partner och en
kommunikativ miljö vilket innebär att barnet ges både rikligt med tid och många
tillfällen till spontan och varierande kommunikation samt där den vuxne anpassar sin
kommunikation till barnet. Det är viktigt att den vuxne uppmärksammar, uppmuntrar,
bekräftar, upprätthåller och vidareutvecklar samspelet. För att skapa förutsättningar för
lärande hos barnet krävs det att de personer som är i barnets omgivning är lyhörda för
de budskap som barnet uttrycker i alla olika uttrycksformer för att ha möjlighet att
kunna besvara det kommunikationssättet barnet använder. Det är personerna i barnets
omgivning som måste ta på sig hela ansvaret för att förbättra kommunikationen när
barnet befinner sig i tidig utvecklingsnivå. Har barnet svårigheter i kommunikationen
menar Heister Trygg att det inte är den vuxnes fel men att ansvaret ligger hos den vuxne
att försöka hjälpa barnet i sin kommunikativa utveckling genom att använda sig av olika
metoder och redskap. När vuxna samtalar med barn, lyssnar på dem och berättar för
dem stimuleras deras ordförråd och uttrycksförmåga. För att barnets språk ska utvecklas
måste de få positiva upplevelser av kommunikation. Exempelvis när vuxna svarar på
spädbarnsskrik genom att mata eller trösta barnet lär sig barnet att det kan påverka sin
omgivning genom kommunikation. Däremot om den vuxne låtsas att inte förstå vad
barnet vill genom dess gester och istället försöker tvinga barnet att tala kan det leda till
att hen blir osäker och ger upp försöken till kommunikation. Istället ska den vuxna sätta
ord på saker och ting för barnet, om exempelvis barnet pekar på ost kan den vuxne
bekräfta det genom att uttala “du vill ha ost”. På det sättet utvecklar barnet ett språk när
den vuxne sätter ord på barnets uttryck (a.a.).

TAKK i förskolan
Bingham, Quinn och Gerde (2017) menar att lärarens metoder är viktiga för att främja
barns utveckling kring språket, en hög utbildningskvalité i förskoleklassrummen kan
leda till en positiv akademisk prestation senare i livet. Pramling Samuelsson (2010)
menar att det är lärarens kunnande som är avgörande för barns förutsättningar att lära.
Har läraren inte alla byggstenar kring ämnet är inte läraren heller kapabel att synliggöra
det för barnen. För att ett lärande skall ske krävs att läraren har en medvetenhet hur
innehållet skall läras ut (Pramling Samuelsson, 2010). Enligt Larsson (2013) är det
förskolans uppdrag att se till att varje barn får utvecklas till sitt bästa “jag”, oavsett
behov och förutsättningar. Det är av stor vikt enligt Larsson (2013) att läraren hittar
strategier och tillvägagångssätt och att skapa strukturer för att kunna möta barns olika
behov. Enligt Moses, Golos och Bennett (2015) samt Marshall och Hobsbaum (2015)
verkar det som att tecken som stöd ofta används i samband med att barnen har
språksvårigheter eller går i speciella skolformer och används inte lika ofta bland vanliga
skolor eller förskolor. Men de menar ändå att tecken som stöd som metod kring barns
språkutveckling även kan främja de barn som inte tenderar att ha en diagnos eller
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språksvårigheter. Rosqvist och Forsberg (2016) menar att idag har metoden tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation blivit allt vanligare inom svensk förskola
och skola. Något som dock bekymrar författarna är att många lärare saknar relevant
kunskap inom metoden. Rosqvist och Forsberg (2016) betonar vikten av att utbildare
innehar rätt kunskap och kompetens för att lära ut TAKK, de menar att förutom att ha
kunskap om tecken anser de att den som utbildar i TAKK måste ha kunskap om språklig
och kommunikativ utveckling samt kunskap om språkstörning och de som avviker i sin
utveckling av språk. Sirén (1997) skriver att det är viktigt för alla i arbetslaget att ha
kunskap om tecken och kunna tolka de tecken som barnet gör för att barnet ska bli
förstådd och att en kommunikation mellan dem ska bli möjlig.

Varför använda AKK/TAKK
En del barn har stora svårigheter i sin utveckling kring språk och kommunikation och
det kräver att man hittar andra vägar utöver talet för att kommunikation ska bli möjlig.
Enligt Heister Trygg (2004) finns det en oro kring att talet kommer att påverkas negativt
genom introduktionen av TAKK. Han nämner undersökningar som gjorts som visat att
så är inte fallet. Det har istället visat sig att utvecklingen av kommunikation, tal och
språk främjas av tidigt insatt stöd. Det finns många fördelar med att använda metoden
TAKK, exempelvis talar Sirén (1997) om att tecken ofta är lättare att lära sig för
personer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå jämförelsevis med det talade
språket. Hon menar att det krävs mer utvecklad finmotorik kring det talade språket
jämfört med tecken och tecken är visuellt vilket hon anser är lättare att imitera,
kontrollera och korrigera än vad talet är som tolkas auditivt. Tecken liknar ofta det som
ska beskrivas, exempelvis ordet bil tecknas genom att föraren vrider på ratten. Heister
Trygg (2004) tar även han upp fördelar med att använda metoden TAKK. Genom att
använda TAKK som ett komplement till det talade språket används flera sinnen såsom
synen och känseln, och därmed kan barn både se och känna tecknet. Personer som är
auditivt svaga kan ha fördel av att få visuellt stöd för att utveckla språket. Hastigheten
på kommunikationen är långsammare än det talade språket eftersom tecken kan dämpa
talflödet. Genom att både teckna och tala sänks automatiskt tempot. Språket förenklas
genom att bara de betydelsefulla orden tecknas. Tecken tydliggör även det talade
språket, genom att den ges samtidigt som de talade orden och ger ett ytterligare sätt att
förstå att det finns “namn” på saker och ting. Tecken kan även hållas kvar längre i tiden
jämfört med det talade språket som försvinner på bara någon sekund. Genom att tecken
hålls kvar längre förlängs koncentrationen hos personen.
Srinivasan, Mathew och Lloyd (2010) skriver i sin artikel om hur det ser ut i Indien
kring specialskolor. I Indien är det endast ett fåtal skolor som genomför en verksamhet
som inkluderar alla oavsett om barn har särskilda behov. De menar att det har att göra
med ett missnöje kring hur de statliga skolorna tillhandahållit utbildningen. Det går inte
att enbart kommunicera, socialisera och föra vidare information genom ett verbalt språk
eller i skrift. Srinivasan et al. beskriver även alternativ och kompletterande
kommunikation som ett huvudsakligt syfte kring detta arbete. I artikeln beskriver
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författarna AKK som ett tvärvetenskapligt fält som nyligen utvecklats och är en metod
som används av specialpedagoger, talpedagoger och andra yrkesverksamma som arbetar
med barn/vuxna där språket inte är fullt utvecklat. Kommunikationen är betydelsefull
eftersom en bristande förmåga till kommunikation i det dagliga livet hindrar utbildning,
olika sysselsättningar och träning (a.a.).
Ruppar, Dymond och Gaffney (2011) talar om hur lärandesituationer kan tillhandahålla
en meningsfull utbildning inom en mängd olika utbildningsområden. Muntlig och
skriftlig kommunikation är något som används i vardagliga sammanhang och utan
förmåga att kunna skriva eller muntligt kommunicera menar Ruppar, et al. (2012) att
självständigheten hos människor försvinner. I deras artikel beskriver de läskunnighet
som en funktionell färdighet där delar i det vardagliga sammanhanget främjar utbildning
och socialisering. Läskunnigheten ökar i betydelse för de som använder sig av alternativ
och kompletterande kommunikation, att kunna tolka symboler är en av de
grundläggande förmågorna som krävs av dessa personer. Författarna beskriver att
läskunnigheten utifrån olika författare som den viktigaste funktionella färdighet en
person kan ha i samhället. Då förmågan att kunna kommunicera i samhället ger varje
individ makten att kunna styra sitt eget liv (a.a.).
Enligt Heimer (2016) är högläsning grunden till all läsning och handlar om att låta
barnet få uppleva vad läsning är. Högläsningsstunden skapar en gemenskap och ett möte
mellan vuxen - barn och mellan barn-barn och bjuder in för att samtala, fråga och tänka.
Högläsning främjar för att stimulera och utveckla barns språk och ordförråd. Det finns
studier och forskning enligt Heimer och som även Fox (2001) tar upp som visat på att
regelbunden läsning för barn gynnar deras utveckling av språk. De lär sig ord och
grammatik snabbare än de barn som vuxna inte läser för. Det kan ha att göra med enligt
Heimer (2016) att högläsning inbjuder till många samtal kring nya ord och vad orden
betyder samt genom att den som läser ofta har ett tydligare uttal av orden, när denne
läser får barnet ta del av ordens uppbyggnad och uttal. Fox (2001) hävdar om vuxna inte
pratat regelbundet med barnet från födseln eller läst högt för dem kan barnet få det mer
problematiskt senare i skolan än vad det annars skulle fått speciellt kring ämnen som
skrivning och läsning. Heimer (2016) menar att högläsning av böcker och samtal kring
boken kan användas som ett redskap för att barnet ska ha möjlighet att ta till sig svåra
tankar och funderingar om livet. Läraren kan utgå från en person i den fiktiva världen
och sedan närma sig barnets värld. Det är viktigt att som vuxen att komma ihåg att
själva boken i sig inte skapar en trygghet och bättre självkänsla hos barnet utan det
krävs att den vuxne samtalar kring det som hon har läst och beröra vissa punkter mellan
boken och barnets liv. Det är betydelsefullt att läsa och bearbeta texter tillsammans,
Heimer hänvisar till den ryske forskaren Vygotskij som menar att nyckeln till barns
utveckling kring språk är den sociala interaktionen (a.a).
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Sammanfattning av den redovisade litteraturen
Människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är språket. Språkets
primära funktion är den kommunikativa funktionen och används framförallt för social
samvaro. Det är genom samspel och kommunikation som människor kan uttrycka sina
känslor och tankar samt kunna förstå hur andra känner och tänker. En fungerande
kommunikation möjliggör för delaktighet i vardagslivet och på samhällsnivån. Det
behövs en miljö som är kommunikativ, där omgivningen anpassar kommunikationen
efter människors olika behov och stimulerar samspel för att en individ ska kunna
uttrycka sig och förstå andra. Den naturliga miljön som rutiner, händelser, lek och
sociala aktiviteter är då barn får kommunikativ stimulans och utvecklar
kommunikationen som mest. Förutom hemmet är förskola och skola en betydelsefull
miljö för alla barn i sin kommunikativa utveckling eftersom det finns möjlighet till
många sociala samspel. Förskolans miljö kan vara ännu mer betydelsefull för de barn
som har svårt att kommunicera och inte har många möjligheter till sociala aktiviteter i
andra sammanhang.
Det är viktigt att barnet får möjlighet till olika redskap och metoder för att kunna
samspela språkligt med sin omgivning innan talet ger möjlighet till det eller när talet
inte utvecklas. Det kan handla om att tillföra ett nytt språk, eller kommunikationssätt
eller ett visst hjälpmedel för att ersätta det bristande talet. Det är förskolans uppdrag att
se till att varje barn får utvecklas till sitt bästa “jag”, oavsett behov och förutsättningar.
Forskning har visat att utvecklingen av kommunikation, tal och språk främjas av tidigt
insatt stöd så som tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. TAKK
används ofta i samband med att barnen har språksvårigheter eller går i speciella
skolformer och används inte lika ofta bland vanliga skolor eller förskolor, men
forskning visar att tecken som stöd som metod kring barns utveckling av språk även kan
främja de barn som inte tenderar att ha en diagnos eller språksvårigheter. Idag har
metoden blivit allt vanligare inom svensk förskola och skola. Det finns många fördelar
med att använda metoden TAKK, exempelvis är tecken ofta lättare att lära sig för
personer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå jämförelsevis med det talade
språket. Det krävs mer utvecklad munmotorik kring det talade språket jämfört med
tecken och tecken som är visuella vilket är lättare att imitera, kontrollera och korrigera
än vad talet är som tolkas auditivt. Tecken liknar ofta det som ska beskrivas, exempelvis
ordet bil tecknas genom att föraren låtsas vrida på en ratt. Genom att använda TAKK
som ett komplement till det talade språket används flera sinnen såsom synen och
känseln, och individen kan både se tecken och känna tecknet. Personer som är auditivt
svaga kan ha fördel av att få visuellt stöd för att utveckla språket. Språket förenklas
genom att bara de betydelsefulla orden tecknas. Tecken tydliggör även det talade
språket, genom att de ges samtidigt som de talade orden och ger ett ytterligare sätt att
förstå att det finns “namn” på saker och ting. Tecken kan även hållas kvar längre i tiden
jämfört med det talade språket som försvinner på bara någon sekund. Det är viktigt för
alla i arbetslaget att ha kunskap om tecken och kunna tolka de tecken som barnet gör för
att barnet ska kunna bli förstådd och att en kommunikation mellan dem ska bli möjlig.
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Nyckeln till barns utveckling kring språk och kommunikation är den sociala
interaktionen. Högläsningsstunden skapar en gemenskap och ett möte mellan vuxen barn och mellan barn-barn och bjuder in för att samtala, fråga och tänka. Det finns
studier och forskning som visat på att regelbunden läsning för barn ger dem större
ordförråd och att de lär sig språkets grammatik snabbare än de barn som vuxna inte
läser för. Det kan ha att göra med att högläsning inbjuder till många samtal kring nya
ord och vad orden betyder samt genom att den som läser ofta har ett tydligare uttal av
orden. När den vuxne läser får barnet ta del av ordens uppbyggnad och uttal.

Syfte
Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn möjlighet att utveckla sina
kommunikativa och språkliga förmågor då det har en stor betydelse för barns totala
utveckling. Med detta som utgångspunkt är syftet med arbetet att skapa ett material som
skulle kunna underlätta högläsningen för både vuxna och barn i arbetet med tecken som
stöd vid högläsning. Vi menar att det skulle kunna främja arbetet kring hur man kan
inkludera alla barn i förskolan vid högläsning och arbeta med tecken som stöd i fler
delar av verksamheten. Vi vill även ta reda på hur verksamma lärare upplever
materialet.

Frågeställningar
•
•

Hur kan ett material som ska underlätta användandet av TAKK vid högläsning
utformas?
Hur upplevdes materialet i verksamheten av deltagarna?
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Tillvägagångssätt
Materialets uppbyggnad
Materialet är en flanosaga där fokus ligger på samspelet mellan tecken som stöd
(TAKK) och högläsning tillsammans med barn i förskolan. Inledningsvis av materialets
uppbyggnad diskuterade vi kring vilka ord vi ansåg att vi ville förstärka i sagan med
hjälp ut av tecken, för att sedan forma sagan utifrån dessa. De tecken som användes i
materialet hämtades från Ritade tecken (https://www.ritadetecken.se/) med hjälp av
specialpedagogen, då det krävs en inloggning för att komma åt materialet på den sidan. I
skapandet av sagan och framtagningen av figurerna funderade vi mycket kring vilka
namn varje figur skulle få. Vi bestämde oss för sådana namn vilka vi anser har
bokstavsljud som kan vara svåra för en del barn att uttala. Lärarna har då tillfälle när de
läser sagan att stanna upp vid varje namn och öva dessa bokstavsljud tillsammans med
barnen. Att arbeta med olika bokstavsljud tillsammans med hela barngruppen istället för
enskilt anser vi främjar att en del barn inte ska känna sig utpekade.
Efter att vi diskuterat och fått fram en grundtanke kring figurer, händelseförlopp och
tecken inleddes arbetet genom att skissa fram sago-bilderna (se bilaga 1) för hand med
hjälp utav papper och färgpennor och sedan påbörjades skrivandet av sagan och
tillhörande tecken till (se bilaga 2). I materialet var det viktigt för oss att det tydligt
skulle framgå hur sagan tillsammans med de tecken vi valt ut skulle genomföras, så att
även en person med lite kunskaper och erfarenheter kring TAKK skulle förstå dem. Om
någon person saknar kunskap eller känner sig osäker kring hur tecknen utförs,
innehåller materialet en beskrivning där vi förklarar hur varje tecken genomförs med
hjälp av bilder och text (se bilaga 3). När bilderna och sagan med tecken var klara
scannades dessa in på en dator och sparades ned i ett samlat dokument. Dokumentet
med sagan, bilderna och beskrivningen skickades sedan ut till frivilliga personer som
ville prova materialet. Utvärdering av materialet genomfördes genom att verksamma
förskollärare och lärare fick prova materialet med sin barngrupp och sedan besvara en
enkät som innehåller frågor kring materialet (se bilaga 4). Syftet med enkäten var att ta
reda på vad deltagarna ansåg vara positivt respektive negativt med materialet för att på
så sätt kunna förbättra materialet i efterhand.

Urval
Urvalet av personer som skulle få prova och utvärdera materialet blev slumpmässigt
utvalda. Vi kontaktade verksamma pedagoger via en social media som heter Facebook.
Detta gjorde vi efter att materialet var helt klart och godkänt av vår handledare. Det
finns en grupp på Facebook som heter Idébank för förskollärare/lärare, där främsta
syftet med gruppen är att utbyta idéer och ge tips på hur alla kan arbeta i verksamheter
utifrån de styrdokument de har att följa. Alla de som studerar till lärare eller de som
redan arbetar med barn är välkomna att bli medlemmar i denna grupp. Genom gruppen
lade vi ut en beskrivning om arbetet och dess syfte samt sökte efter intresserade
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personer som skulle kunna tänkas prova materialet i sina barngrupper och svara på en
enkät efteråt.
De personer som visade ett intresse till att vilja delta i undersökningen skrev sin e-post
adress vilket användes för att skicka ut ett mer djupgående informationsbrev (se bilaga
5), eftersom det är viktigt att informera deltagarna om processen innan de gör valet om
att delta eller inte. Vi skickade även med materialet samt en länk till en enkät som vi
uppskattade att deltagarna ville fylla i efter att de hade provat materialet med barnen. De
informerades om att resultatredovisningen inte kunde kopplas till en enskild individ och
att namn på kommun och arbetsplats inte skulle nämnas i vårt arbete. I enkäten
efterfrågades det därför aldrig efter namn på deltagarna och inte heller namn på
arbetsplats för att deltagarnas anonymitet skulle bevaras. Den samlade informationen
kommer inte spridas vidare till obehöriga utan enbart behandlas av oss och lärare på
högskolan och allt detta informerades deltagarna om. Deras medverkan i enkäten var
frivillig och de informerades om att de när som helst kunde avbryta om de inte längre
ville delta i undersökningen. All information kring hur en forskning går till och vilka
regler som gäller vid arbete med personer som deltagare tog vi hjälp av vetenskapsrådet
(2017), exempelvis vad deltagarna har för rättigheter när de deltar i vår undersökning.
I informationsbrevet informerades deltagarna om att det var helt upp till personen själv i
vilken grupp de valde att läsa sagan för, fokus anser vi inte ligger på sagan i sig utan att
få möjlighet att prova att kombinera tecken som stöd och läsning på ett förhoppningsvis
underlättande sätt. Deltagarna hade två veckor på sig att läsa igenom informationen
angående materialet samt genomföra materialet med barngruppen, för att sedan svara på
enkäten. I informationsbrevet informerades deltagarna om att vid eventuella frågor
kunde de höra av sig till någon utav oss samt vår handledare via e-post. Genom gruppen
fick vi möjlighet att få kontakt med förskollärare och även lärare runt om i hela Sverige.
Fördelen med att ta kontakt med förskollärare och lärare via gruppen var att vi fick
deltagare som var helt opartiska och saknar koppling till någon av oss. Antal
intresserade deltagare var 74 personer varav 47 svarade på enkäten. Resterande 27
personer som hade visat ett intresse av att prova materialet kan vi inte säkert veta om de
faktiskt provade vårt material då vi inte har fått någon respons på det från dem i form av
svar på enkät

Genomförande av enkätundersökningen
Enkäten skapades genom ett program som heter Surveymonkey
(https://www.surveymonkey.com ). Frågorna som ställdes till respondenterna var
inriktade på att ge svar på undersökningens syfte. I enkätundersökningen valde vi att
använda oss av både slutna och öppna frågor. Enligt Hjalmarsson (2014) är
användningen av slutna frågor en fördel då respondenternas olika svar lättare går att
jämföra och skilja från varandra, vilket har gjort det lättare för oss att bearbeta svaren.
Val av att ha med två öppna frågor grundade sig i Brymans (2008) idéer kring att sådana
frågor lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner som
forskaren inte hade kunnat föreställa sig vid utformningen av frågorna. För oss var det
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viktigt att inte leda respondenternas åsikter åt en riktning som skulle kunna tänkas vara
till fördel för oss, utan vi ville ta reda på hur de upplevde materialet med sina tankar och
funderingar. Genom de öppna frågorna anser vi att respondenterna har möjlighet att
svara med egna ord och inte som Bryman menar tvingas svara med forskarens ordval,
vilket slutna frågor gör. Svarsalternativen i enkäten har ett vertikalt format vilket är en
fördel anser Bryman då svarsalternativen blir tydligare åtskilt från själva frågan samt att
det minskar för att respondenten av misstag svarar på fel ställe om formatet hade varit
en horisontell uppställning. Enkätundersökningen har varit internetbaserad och har
funnits att tillgå via en länk som har skickats till respondenterna via e-post. Enkäten
skickades ut via e-post främst för att det sparade tid och att det på ett smidigt sätt går att
nå ut till lärare i hela Sverige. Bryman menar att valet av enkätundersökning medför ett
stort bortfall av informanter och därför valde vi att skicka ut enkäten till en stor mängd
pedagoger inom Sverige för att öka chansen att få in många svar. Vi skickade även ut en
påminnelse för de som eventuellt hade glömt bort den, vilket är vanligt förekommande
vid utskick av enkäter (a.a.).

Bearbetning av det insamlade materialet
I bearbetning av det insamlade materialet började vi med att gå igenom de “slutna”
frågorna som hemsidan gav resultat på direkt. De ”slutna” frågorna gav svaren i form av
procentsats som gjorde det lätt att analysera. Sedan studerades eventuella likheter och
skillnader i de “öppna” frågorna som ställdes. Citat valdes ut och parades ihop om
tydliga likheter förekom. På så sätt kunde vi kategorisera upp resultatet och få
resultatdelen mer strukturerad och lättare att följa med i.
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Resultat
Här nedan presenteras inledningsvis resultatet av produkten, för att sedan gå över till
resultatet av enkätundersökningen. Resultatet kring enkätundersökningen är uppdelad i
två avsnitt, i det första avsnittet redovisas de “slutna” frågorna och i det andra avsnittet
redovisas de “öppna” frågorna i olika kategorier.

Produkt
Sagan handlar om en flicka som heter Lollo och går på en förskola och funderar över
sina känslor. I sagan får man även träffa Lollos lillebror, mamma, pappa och kompis på
förskolan. För oss var det betydelsefullt att barnen skulle ha möjlighet att känna igen sig
i händelserna som utspelade sig i sagan. Även om det egentligen inte är sagans innehåll
som är viktigt för oss i detta arbete, så krävs det att sagan på något sätt lockar barnen till
att vilja delta. Ville någon utav deltagarna ändra konstellationen i Lollos familj med
kanske två pappor, två mammor, endast en pappa etc. så skickade vi med fler bilder och
det var upp till varje deltagare att själva välja vilka de ville att familjemedlemmarna
skulle bestå av. Texten innehåller tolv siffror med varsin tillhörande bild. Vid varje
siffra i texten tas tillhörande bild fram med samma siffra på. De ord som är markerat
med rött i texten är det ord vi ville förstärka med hjälp av tecken, dessa finns med i
texten. Nedan följer resultatet av sagan som även finns att se i bilagor på det sättet
deltagarna fick se materialet.

Lollos känslor

1. Hej, det är jag som är Lollo. Vad roligt att få träffa er. Vill
ni träffa min lillebror Sigge också?
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2. Här kommer han, som ni ser är han inte lika stor som mig.

Men lika snäll.

3. I vår familj är det han och jag, sen självklart vår mamma
och pappa också.
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4. Jag tänkte berätta om en dag på förskolan, där är vi medan
mamma och pappa jobbar. Det kanske ni också brukar vara?

5. Jag brukar ofta vara ledsen på morgonen när vi åker till
förskolan, inte för att jag inte tycker om att vara där. Utan
jag

känner mig alltid så ledsen när mamma och pappa åker till
jobbet.
Hur brukar ni känna när ni kommer till förskolan?
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6. Men en dag var jag så arg på Sigge för att han åt upp min
smörgås, att jag glömde bort att vara ledsen.

7. Jag var så arg att jag inte ens kom ihåg att säga hejdå till
mamma och pappa när de lämnade mig på förskolan, och
hej till

min bästa kompis när vi stod i hallen.
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8. Min bästa kompis som heter Abbe försökte göra mig glad

genom att busa med mig. Abbe lyckas alltid göra mig så glad jämt
hur ledsen eller arg jag än är, men inte den gången.

9. Jag vet inte varför jag var så arg. Jag ville inte vara arg,
speciellt inte på Abbe.
Hur ser ni ut när ni är arga?
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10.
Den dagen satt jag på soffan och ville inte leka. Jag
ville inte följa med ut på gården, inte vara kvar inne. Den
dagen ville jag

bara hem. Jag ville att mamma eller pappa skulle hämta mig
och

lämna Sigge kvar på förskolan. Så arg var jag.

Så det var nog Sigge jag var arg på.
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11.
När Abbe märkte att jag inte ville leka eller busa med
honom som vi alltid gör annars så kom han och satte sig
bredvid mig i soffan och tog fram en bok och började läsa.

12.
Utan att jag tänkte på det så började jag titta i boken
med Abbe och började ha roligt för första gången den
dagen.

Tänk så mycket Abbe gjorde för mig bara för att jag skulle
bli glad igen. Vilken tur jag har som har en sådan bra

vän som han. Jag hoppas att ni också har vänner som gör er
glada. Hur ser ni ut när ni är glada?
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Nedan är extra figurer utifall någon av deltagarna ville ändra konstellationen i
sagans innehåll.
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Resultat utifrån enkäten
Av de 74 personer som fick ta del av materialet var det 47 personer som slutförde både
att prova sagan tillsammans med barnen och svara på enkäten vi skickade ut. De övriga
27 personerna har av olika anledningar valt att inte fortsätta delta. Enkätens utformning
finns att se i bilaga 3. Här kommer vi att redovisa resultatet av frågorna vi ställde
deltagarna.
40% av deltagarna är utbildade förskollärare, 37,78% är barnskötare, 6.67% är utbildade
lärare och 15.56% arbetar som vikarie inom förskola eller skola. Kring frågan om de
arbetar med TAKK i verksamheten i nuläget var det blandade svar som kom in. 53.19%
svarade att de arbetar med TAKK men inte så mycket. Medan det var 31.91% som
svarade att de arbetar dagligen med TAKK som metod i verksamheten. Övriga svarade
att de inte arbetar med det i verksamheten, där några även svarade att de skulle vilja
börja med att använda tecken. Följdfrågan om de arbetat med tecken vid högläsning
tillsammans med barn var det väldigt jämt, 56.52% svarade ja på den frågan mot de
43.48% som svarade nej. Materialet utprovades från ett tillfälle till fler än tre tillfällen
och 95.56% svarade att de såg kombinationen mellan tecken och högläsning som
funktionellt. 82.98% av deltagarna svarade att de ville arbeta mer med att kombinera
tecken tillsammans med högläsning, 17.02% svarade att de inte visste medan det var
ingen som svarade att de inte ville arbeta mer med den här kombinationen. Utifrån
svaren från de öppna frågorna kunde vi finna mönster som nedan redovisas under olika
kategorier. De kategorier vi kunde urskilja efter att ha bearbetat materialet var:
utmanande/lärorikt, barnen som deltagare, språk och materialets utformning. Under
varje kategori kommer citat att presenteras, dessa citat har valts ut som övergripande
svar från deltagarna, då många svar var liknande och upprepningar skulle undvikas.

Utmanande/lärorikt
Upprepade gånger nämner deltagarna ord såsom lärorikt, utmanande arbetssätt och att
det var ett roligt material. En del har valt att skriva korta kommentarer kring arbetet som
exempelvis ”lärorikt och pedagogiskt”, ”roligt men lite svårt”, ”det var lärorikt”, ”fick
ett nytt sätt att tänka” och ”kul med något nytt”. Andra beskriver lite mer ingående deras
tankar kring att prova materialet tillsammans med barnen. Ett exempel på det är ”det var
utmanande då jag inte är så insatt i TAKK, väldigt roligt sätt att kombinera det med
läsning”. Det vi har kunnat urskilja i de svar deltagarna uppgett i de “öppna” frågorna är
positiva och även att de upplevde en viss svårighet i att utföra materialet med barnen.
Det deltagarna kommenterade var att de saknade kunskap kring ämnet TAKK, vilket de
ansåg påverkade deras resultat kring utförandet av materialet. En av deltagarna beskrev
det så här, ”det var kul! Lite klurigt till en början att läsa av tecknen samtidigt som man
läser handlingen, men fick kläm på det rätt snart”. En annan deltagare skrev, ”det var
bra, mycket kanske beror på att vi är vana med att arbeta med tecken som stöd. Viktigt
är att man som pedagog lär sig tecknen innan så man kan visa dem på rätt sätt”. Här
skriver personen att det redan finns kunskap kring ämnet TAKK och att det arbetas
redan med det i verksamheten. Det poängteras att det krävs kunskap kring ämnet för att
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kunna förmedla det på rätt sätt till barnen. Även den här deltagaren skriver, ”kul,
underlättade mycket med flano, sen behövs det såklart flera upprepningar innan det
sitter helt utan uppehåll och blädder av papper”. Ovanstående citat har valts ut för att
påvisa vad deltagarna gav respons på, som sedan kopplas ihop tillsammans under
kategorin utmanande/lärorikt.

Barnen som deltagare
Den andra kategorin har vi valt att döpa till barnen som deltagare då fokus på materialet
var att undersöka om kombinationen fungerade med barn. I de utsagor som redovisas
här beskriver deltagarna barnens deltagande på olika sätt, vissa skriver kortfattat, medan
vissa lämnar en mer ingående beskrivning. ”Det fungerade bra! Barnen var delaktiga i
både berättelsen och i en del av tecken”, i det här citatet synliggörs både deltagarens
respons på hur materialet fungerade och hur barnen deltog i sagan på ett lite mer
kortfattat sätt.
Kul och intressant barnen är nyfikna på nya tecken och sagan tar lång tid att läsa då barnen är
delaktiga. Ska se till att de får en flanobaksida så att jag (pedagog) kan koncentrera mig på bara
tecken och barnen blir, tror jag mer fokuserade.

Deltagaren här beskriver mer ingående hur det arbetats med materialet och hur tankarna
kring vidare arbete ser ut. Flertalet av deltagarna valde att redovisa utifrån sina citat
både hur de själva och hur barnen uppfattade materialet. Exempelvis som ”Det var
roligt, det är ett sätt att lära sig tecken och använda det varje dag med barnen, för att
stötta och förstärka”, eller som i det här citatet: ”Jag tror att barnen tyckte det var roligt
att sagan innehöll tecken då vi annars inte arbetar med det. Det blev som en ny
upplevelse för barnen och de ville själva utföra de tecken som var i sagan”.
Ovanstående utsagor har valts ut under kategorin barnen som deltagare då fokus ligger
på hur materialet upplevdes av deltagarna och även att tecken är en fungerande metod
att använda sig av i den dagliga verksamheten tillsammans med barnen som deltagare.

Språk
Den tredje kategorin har vi valt att kalla för språk. Utav alla kommentarer som kom in
var två framträdande. De båda handlar om språk och barns möjlighet till deltagande
trots saknad av det verbala språket. I det första citatet, ”jag tycker det var otroligt
intressant. Då alla barn inte heller har språket, så kan de använda sig av att teckna för att
återberätta och det blir mer levande när man även använder händerna”, beskriver
deltagaren möjligheten barnen fick att delta och ta till sig berättelsen med hjälp av att
orden förstärks med tecken. Det andra citatet handlar även det om möjligheten
materialet gav de barn med svårigheter i språket en chans till utveckling och förståelse
av språket.
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Det var lärorikt och bra för de barn som inte har språket att kunna hänga med och ge uttryck i
sina åsikter med hjälp av tecknet. Det blir även givande för barnen i och med att de får sätta
tecknet i ett sammanhang istället för som ett ensamt stående tecken.

I de båda utsagorna handlar det om barn som har svårigheter i språket och hur de tog
emot sagan med teckenkombinationer.

Materialets utformning
Den sista kategorin har vi valt att döpa till materialets utformning då båda våra sista
frågor som är “öppna” handlar om hur deltagarna upplevde det att prova materialet och
om de har några övriga kommentarer kring det. De kommentarer som handlade om
deltagarnas synpunkter på materialet var till största del positiva. Några kommentarer
handlade om tips till oss själva hur vi kan utveckla materialet och tänka mer kring
sagans innehåll. ”Det var en jättebra saga. Det var lätt att använda tecknen. Min grupp
som är 3-4 åringar lärde sig tecknen nästan direkt”. Här visar citatet att kombinationen
mellan sagan och de tecken vi valt ut var lättarbetat och fungerade i barngruppen. Även
i nästkommande utsaga framkom det att det var ett fungerande material.
Det var ett material som var lätt att arbeta med. Det var inte några svårigheter att läsa en saga
samtidigt som jag utförde tecken, även barnen verkade uppskatta sagan och att den innehöll
tecken.

En deltagare valde att ge respons på hur vi skulle kunna förbättra materialet och vad vi
skulle kunna ha i åtanke vid utveckling av materialet.
Det vi skulle se som en förbättring gäller framför allt på framställandet av figurerna och
normkritiskt tänkande, figurerna/konstellationerna var väldigt normativa. vi har tidigare gjort lite
av detta och då använt oss av böcker (PINO) som också finns med teckenstöd, men det är ju
något som alltid behövs! men vi skulle vilja se större variation i ex. familjekonstellationer,
klädval och färger och liknande.

Denna utsaga skiljer sig från mängden då de andra varit positiva kring materialet.
Ovanstående utsagor visar på hur responsen från deltagarna ser ut och visar att hur
materialet utformats påverkar genomförandet samt hur det kan förbättras.
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Diskussion
Syftet med arbetet var att skapa ett material med fokus på TAKK i samband med
högläsning. Vi anser att högläsning är en aktivitet där lärare inte lika ofta arbetar med
tecken för att förstärka kommunikationen som i de övriga aktiviteterna i verksamheten.
Det är ett material som skulle kunna underlätta högläsningen för både vuxna och barn
där tecken används som stöd till det talade språket. Det var av intresse att undersöka hur
verksamma lärare upplevde materialet genom att de fick svara på frågor kring materialet
i en enkät. I det här avsnittet diskuteras det kring hur arbetet har fungerat och den metod
vi har använt oss av. Resultatet av enkätundersökningen summeras samt de reflektioner
det gav oss.

Metoddiskussion
I arbetet har de didaktiska frågorna främst legat till grund i skapandet av materialet
eftersom aktiviteterna i förskolans verksamhet skall planeras med dessa i åtanke. Sedan
har de didaktiska frågorna även funnits med igenom hela arbetet men inte lika konkret.
Arbetet med att skapa ett material i form av en flanosaga inleddes med att rita egna
bilder och skriva sagan på egen hand. Valet av att göra på det sättet var främst för att
inte behöva samla in ett tillstånd till att få använda en saga som redan finns publicerad.
Efter att sagan var skriven och efter att bilderna var ritade valdes några betydande ord ut
från sagan som skulle förtydligas med hjälp utav tecken. Sedan skickades materialet ut
till frivilliga personer som ville prova materialet i samband med högläsning. Ett
informationsbrev sändes till deltagarna via e-post där de kunde finna information om att
det är upp till var och en i vilken ålder man väljer att läsa sagan för, eftersom den inte är
anpassad för en särskild ålder. Fokus låg inte på själva sagan utan att prova kombinera
tecken som stöd i samband med högläsning på ett förhoppningsvis smidigt sätt. Det
visade sig i resultatet att representanterna valde att läsa sagan för de yngsta barnen på
förskolan upp till barn i skolåldern. Resultatet av flanosagan blev som vi hade tänkt oss
innan arbetet påbörjades. Val av att materialet blev en flanosaga var på grund av att vi
båda ansåg att läsningen är en aktivitet i förskolan där TAKK ofta glöms bort. Vi anser
även att de material som idag redan finns angående TAKK i samband med högläsning
är för svårarbetade och tidskrävande att arbeta med tillsammans med barn. Av dessa
anledningar ville vi skapa ett material genom att kombinera högläsning med TAKK på
ett sätt som ingen av oss tidigare provat och som i nuläget vad vi vet inte finns
tillgängligt på marknaden. Valet av att skapa ett material med fokus på tecken var för att
vi anser att tecken som ett stöd till det talade språket möjliggör för att underlätta
kommunikationen mellan människor. Genom materialet och dess tecken får varje
individ möjlighet till ett ytterligare kommunikationssätt än det talade språket.
Skapandet av sagan har fungerat bra, dock hade vi inte så mycket tid att lägga ner på
själva handlingen utan valde att fokusera på att få ihop kombinationen kring högläsning
och TAKK. Vi skickade med extra figurer till deltagarna utifall familjekonstellationen
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ville ändras. Vi är medvetna om att många förändringar kring sagans handling och
bildernas utformning skulle kunna göras, men det var inte vårt syfte med arbetet. Syftet
var att skapa ett material som förhoppningsvis skulle underlätta användandet av
metoden TAKK i samband med högläsning och starta en nyfikenhet hos verksamma
förskollärare och lärare. Vi skickade ut ett informationsbrev till alla deltagare där vi
förklarade syftet med arbetet och att sagan i sig med figurer/konstellationer inte låg i
fokus. Det skulle ha kunnat förklaras tydligare eftersom en deltagare uttryckte en
önskan om att sagan skulle ha ett mer normkritiskt fokus.
Det som har varit det svåra för oss är att diskutera i relation kring den forskning som på
något sätt handlade om alternativ och kompletterande kommunikation och olika
metoder inom den. Mycket på grund av att forskningen inte har handlat om arbetets
fokus. Redan från början hade vi en tydlig bild över hur materialet kring sagan skulle se
ut, vilket krävde att vi fick sätta oss in i litteratur samt tagit hjälp från sökta artiklar från
olika databaser för att få fram det material vi har använt oss av i tidigare forskning och
bakgrund till arbetet. Vi är medvetna om att vi är positiva till användandet av TAKK
och inser att detta kan försvåra ett kritiskt förhållningssätt. Vi har därför ansträngt oss
för att försöka förhålla oss kritiskt granskande till materialet och till den litteratur vi har
tagit del av.
Enkätundersökningen som utfördes via ett program som heter Surveymonkey anser vi
var ett smidigt sätt för att kunna skicka ut den till många frivilliga personer i hela
Sverige. Vi valde att söka deltagare via en social media som heter Facebook för att vi
ansåg att vi hade möjlighet att nå ut till så många som möjligt på det sättet. Innan vi
började söka efter frivilliga deltagare var vi oroliga för om vi ens skulle få några
personer som var intresserade av att delta, vilket ledde oss till att söka oss till denna
grupp. Det har fungerat över förväntan då vi fick in mer svar än vad vi hade hoppats på.
Vi skickade ut materialet och enkäten till 74 stycken och blev förvånade över att få
sådan respons som vi faktiskt fick. När det var 47 stycken som svarade gjorde enkätens
upplägg det enkelt för oss att analysera svaren och möjlighet att kategorisera citaten
som deltagarna skrev i de “öppna” frågorna. En nackdel med att använda sig av en
enkätundersökning över internet var att vi fick påminna deltagarna om att besvara
enkäten ett flertal gånger. En annan nackdel var även att vi inte fick någon personlig
kontakt med deltagarna, där vi gick miste om kroppsspråk, miner och gester vilket vi
anser kan vara betydelsefullt när man ska analysera svaren. Kroppsspråk kan
exempelvis enligt oss säga mer än vad det talade språket gör. Det fanns inte heller
någon möjlighet för oss att ställa följdfrågor till respondenterna. Vi hade kanske fått in
fler djupgående svar genom intervjuer som kunde ha varit användbart i vår utvärdering
av materialet. Vi anser ändå att valet av att skicka ut enkäten över internet gav oss
möjlighet att nå ut till många personer. Det hade varit för tidskrävande att intervjua lika
många personer som de som deltog i vår undersökning.
Analysen av resultatet och den positiva responsen som enkäten gav har öppnat ögonen
hos oss själva om att fortsätta skapa material kring TAKK, då det är ett sådant viktigt
område att arbeta kring barns utveckling av språk.
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Resultatdiskussion
Det framgick av enkätundersökningen att materialet bidrog till ett intresse hos lärarna
kring att vilja fortsätta arbeta med TAKK i sin undervisning i förskolan samt en
ögonöppnare för de personer som inte var bekanta med att använda metoden. Något som
också framgick i enkätundersökningen var att många upplevde materialet som ett lätt
verktyg att arbeta med i samband med högläsning. Barnen verkade uppskatta
kombinationen av att lyssna på en saga samtidigt som tecken användes. De visade
utifrån citaten att barnen hade ett intresse till att själva delta i utformningen av de tecken
som sagan innehåller genom att själva utföra tecken och en vilja att lära sig dem utantill,
Vi anser att det styrker vår idé om att TAKK kan användas i samband med högläsning,
där vi har båda erfarenhet kring att TAKK ofta glöms bort.
Några representanter menade att de saknade kunskap om att använda tecken
tillsammans med barn vilket gjorde det svårare att genomföra materialet. Det är viktigt
att den vuxne kan utföra olika tecken men det handlar inte endast om det. Det är något
som kan kopplas till det Pramling Samuelsson (2010) skriver om hur viktigt det är som
lärare att ha kunskap kring det ämne som barn ska få lära sig. Sirén (1997) skriver, att
det är viktigt för alla i arbetslaget att ha kunskap om tecken och kunna tolka de tecken
som barnet gör för att barnet ska kunna bli förstådd och att en kommunikation mellan
dem ska bli möjlig. Det är också betydelsefullt såsom Rosqvist och Forsberg (2016)
betonar vikten av att utbildare innehar rätt kunskap och kompetens för att lära ut TAKK,
de menar att förutom att ha kunskap om tecken anser de att den som utbildar i TAKK
måste ha kunskap om språklig och kommunikativ utveckling samt kunskap om
språkstörning och de som avviker i sin utveckling av språk. Det krävs så mycket mer än
att personen kan utföra tecken för att det ska gynna utvecklingen av kommunikationen.
För att arbeta med metoden TAKK genom olika material och redskap krävs en
grundläggande kunskap kring TAKK och de aspekter som hör till. Utifrån resultatet
framkom det att många av deltagarna hade kunskap om tecken och hur det används men
det går inte att urskilja huruvida mycket kunskap deltagarna hade kring barns språkliga
och kommunikativa utveckling och dess betydelse för läraren när denne lär ut TAKK.
Flertalet av deltagarna har påpekat att de uppskattat materialet och vill arbeta vidare
med kombinationen mellan TAKK och högläsning, skapa egna sagor och utveckla deras
användande av TAKK i verksamheten. Såväl Moses, Golos och Bennett (2015) som
Marshall och Hobsbaum (2015) poängterar att TAKK är en metod som vanligtvis
används tillsammans med barn som har behovet av det, medan de samtidigt talar om att
det är en metod som är användbar även med barn som inte har något särskilt behov eller
språksvårigheter. När svaren kring viljan att arbeta vidare med kombinationen mellan
tecken och högläsning kom fram i analysen av enkätundersökningen blev det som
Moses, Golos och Bennett (2015) och Marshall och Hobsbaum (2015) talar om mer
tydligt för oss. TAKK som metod är användbart för alla barn oavsett svårigheter och det
var något vi båda var nyfikna på att ta reda på genom att lägga fokus på vårt arbete
kring TAKK och högläsning. Vi hade kunnat valt att fokusera enbart på TAKK och
undersöka hur användbart det är i verksamheten, dock ansåg vi båda att det är en metod
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som många skriver arbeten om och vi försökte hitta en annan väg för att undersöka
TAKK. Valet blev tillslut att prova en annorlunda utväg genom att undersöka en
kombination istället för enbart tecken i verksamheten. Valet blev att undersöka
kombinationen mellan högläsning och tecken istället för enbart tecken i verksamheten.
Östbergs (2017) teori om att kommunikation är något som inte alla barn kan utrycka sig
verbalt i men alla barn kan kommunicera med hjälp ut av olika uttrycksformer stärks i
resultatet. Under kategorin språk valdes två citat ut som båda handlar om att en del av
barnen saknar kunskap i det verbala språket, men ändå deltog aktivt i läsningen av
sagan. De återberättade med hjälp av tecken och deltagarna beskriver det som att
aktiviteten blev mer levande. Utifrån de flesta av svaren kom det fram att barn med
verbal och icke verbal förmåga var aktiva deltagare vid aktiviteten genom att själva
prova att utföra tecknen spontant. Heimers (2016) teori om att högläsning är en aktivitet
som utvecklar barnens språk och kommunikationsförmåga stärks även genom svaren
från enkätundersökningen.
Resultatet överlag i enkätundersökningen gav mestadels positiva kommentarer, vad det
beror på är svårt för oss att avgöra. Antingen så uppskattar de materialet och ser en
funktion i att arbeta med det tillsammans med barn, eller så kan det handla om att
personerna i fråga var redan insatta i vad TAKK är för något och hade kunskap om dess
funktion. Det kan vara avgörande för hur de såg på materialet. Resultatet kanske skulle
kunna sett helt annorlunda ut om vi skickat ut materialet till personer som inte vet vad
TAKK är för något, kanske till och med personer som inte alls är verksamma inom
förskola och skola hade kunna gett ett spännande resultat att analysera. En annan tanke
kring hur resultatet hade kunnat se annorlunda ut är om vi hade delat ut materialet till
färre personer än vad som gjordes vid nuvarande undersökning och då haft möjlighet att
vara på plats när materialet genomfördes av deltagarna. I nuvarande undersökning
deltog 47 personer vilket hade varit ett för stort material att bearbeta i efterhand på
grund av tidsbristen. Det hade varit intressant att delta vid utförandet av materialet i de
olika verksamheterna om vi hade valt färre deltagare. Vi hade möjligtvis kunnat se
något som deltagarna uttryckte eller upptäckte under utförandet som inte delgavs i
enkäten. Arbetets resultat hade kanske sett annorlunda ut eller så hade det fortfarande
sett likadant ut, vi vet inte. Valet av att dela ut materialet till så många representanter
som gjordes i nuvarande undersökning var främst för att vi ansåg att det ökade
tillförlitligheten av resultatet. Resultatet av materialet och enkäten är något som vi båda
kommer ha med oss i vårt arbete i verksamheten tillsammans med barn. På så vis gav
det oss en bred bild av hur materialet upplevs i verksamheterna när vi gav ut det till
många personer, än om vi hade delat ut det till ett begränsat antal. Vilket gav oss en
möjlighet till att ta del av en mängd olika synpunkter kring materialet och dess funktion.
Utifrån svaren från enkäten och utifrån den respons vi fått kring materialet anses
arbetets frågeställning vara besvarad. Arbetets frågeställning hade i syfte att ta reda på
hur verksamma lärare upplevde materialet. Sammanfattningsvis ansåg många lärare
materialet som ett lätt verktyg att arbeta med i samband med läsning och de ansåg att
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barnen uppskattade kombinationen av att lyssna på en saga samtidigt som tecken
användes. Enligt lärarna visade barnen ett tydligt intresse för att själva delta i
utformningen av de tecken som sagan innehöll genom att själva utföra tecken och
visade också en vilja till att lära sig dem utantill. En person i undersökningen gav ett
förslag på hur vi skulle kunna tänka kring att förbättra materialet, såsom vad gäller
framställandet av figurerna och ett normkritiskt tänkande. Personen menade att
figurerna/konstellationerna, klädval och färger med mera var väldigt normativa i sagan.
Vi är medvetna om att många förändringar kring sagans handling och bildernas
utformning skulle kunna göras framförallt i ett normkritiskt tänkande.

Slutsats
Materialet kan stödja lärares didaktiska arbete med högläsning och är ett material som
underlättar teckenanvändning i samband med högläsning. Det är ett material som
anpassar språket efter barns olika behov, genom att teckna de betydelsebärande orden i
sagan får barnen ytterligare ett kommunikationssätt förutom det talade språket.
Materialet ger läraren möjlighet att kunna arbeta med tecken i kombination med
högläsning på ett sätt där både lärare och barn har möjlighet att ta del av sagans
innehåll, tecken samt bilder på ett enkelt sätt. De tecken som materialet består av
främjar för att fånga barnens intresse samt att de blir engagerade i sagan och dess
innehåll genom att materialet erbjuder ett alternativt kommunikationssätt förutom det
talade språket. Barnen blir själva aktiva under högläsningen genom att få se och prova
utför de tecken som framkommer i sagan.

Förslag till vidare forskning
Utifrån studien visade det sig att många lärare var bekanta med begreppen TAKK och
flanosagor och arbetar eller har arbetat med det i sin verksamhet. Det skulle därför vara
av intresse att undersöka hur materialet uppfattas av personer som inte är bekanta med
begreppet TAKK eller att arbeta med flanosagor och på så sätt kunna undersöka om
resultaten skiljer sig åt. Det skulle kunna leda till en annan respons än vad som framgick
vid nuvarande undersökning. Det hade varit av intresse att vara närvarande vid de
tillfällen då materialet används bland barnen och på så sätt ta reda på om resultatet hade
sett annorlunda ut jämfört med nuvarande resultat av undersökningen. Vid arbetets
undersökning framgick det inte huruvida materialet underlättade språket och
kommunikationen mellan barnen. Tidigare forskning har visat att utvecklingen av
kommunikation, tal och språk främjas av tidigt insatt stöd. En intressant undersökning
skulle vara att undersöka om materialet underlättar barns utveckling av språk och
kommunikation, genom att prova materialet ett flertal gånger över en längre tid och
samtidigt studera barnens användning av tecken.
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Bilaga 2
Lollos känslor

1. Hej, det är jag som är Lollo. Vad roligt att få träffa er. Vill
ni träffa min lillebror Sigge också?

2. Här kommer han, som ni ser är han inte lika stor som mig.
Men lika snäll.

3. I vår familj är det han och jag, sen självklart vår mamma
och pappa också.
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4. Jag tänkte berätta om en dag på förskolan, där är vi medan
mamma och pappa jobbar. Det kanske ni också brukar vara?

5. Jag brukar ofta vara ledsen på morgonen när vi åker till
förskolan, inte för att jag inte tycker om att vara där. Utan
jag

känner mig alltid så ledsen när mamma och pappa åker till
jobbet.
Hur brukar ni känna när ni kommer till förskolan?
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6. Men en dag var jag så arg på Sigge för att han åt upp min
smörgås, att jag glömde bort att vara ledsen.

7. Jag var så arg att jag inte ens kom ihåg att säga hejdå till
mamma och pappa när de lämnade mig på förskolan, och
hej till

min bästa kompis när vi stod i hallen.

8. Min bästa kompis som heter Abbe försökte göra mig glad
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genom att busa med mig. Abbe lyckas alltid göra mig så glad
jämt hur ledsen eller arg jag än är, men inte den gången.

9. Jag vet inte varför jag var så arg. Jag ville inte vara arg,
speciellt inte på Abbe.
Hur ser ni ut när ni är arga?

10.
Den dagen satt jag på soffan och ville inte leka. Jag
ville inte följa med ut på gården, inte vara kvar inne. Den
dagen ville jag

bara hem. Jag ville att mamma eller pappa skulle hämta mig
och
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lämna Sigge kvar på förskolan. Så arg var jag.

Så det var nog Sigge jag var arg på.

11.
När Abbe märkte att jag inte ville leka eller busa med
honom som vi alltid gör annars så kom han och satte sig
bredvid mig i soffan och tog fram en bok och började läsa.

12.
Utan att jag tänkte på det så började jag titta i boken
med Abbe och började ha roligt för första gången den
dagen.
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Tänk så mycket Abbe gjorde för mig bara för att jag skulle
bli glad igen. Vilken tur jag har som har en sådan bra

vän som han. Jag hoppas att ni också har vänner som gör er
glada. Hur ser ni ut när ni är glada?
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Bilaga 3
Instruktioner till utförande av tecken

Arg: För handen diagonalt över bröstet med lätt krökta fingrar.

Glad: Klappa med båda händerna på bröstet, upprepa ett par gånger

Ledsen: För pekfingrarna nerför kinderna, upprepa ett par gånger.
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Busa: Ta tummen under hakan & studsa den några gånger precis under
hakspetsen.

Leka: Knyt handen & sträck ut tummen, för den fram & tillbaka över
kinden.

Läsa: Håll handen framför dig, rör den i sidled fram & tillbaks.
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Bok: Håll händerna framför dig med handflatorna ihop, öppna händerna
som om du öppnade en bok.

Förskola: Håll höger hand över vänster handled, för den högra fram och
tillbaks.

In/Inne: För ena handens pekfinger & långfinger under andra handens
handflata.

Ut/Ute: Studsa ena handens fingertoppar mot axeln.
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Kompis: För tummarna mot varann & vrid handlederna samtidigt.

Pappa: För pekfingret i en båge från pannan till hakan.
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Mamma: Lägg handen på bröstet & vrid den uppåt med handryggen mot
munnen.

Syskon: Kroka ihop pekfingrarna, för händerna fram & tillbaks i sidled,
framför dig.

Snäll: För den öppna handflatan längs med kinden.
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Roligt: Studsa tummen mot bröstet, upprepa ett par gånger.

Jobba: Knyt händerna & håll dem ovanpå varann, studsa den övre ett par
gånger mot den undre.

Äta: Håll händerna med fingertoppar mot tumme, studsa handen mot
munnen.

Smörgås: Håll vänster hand med handflatan uppåt, för högerhand över den
vänstra mot dig så handflatorna möts, upprepa ett par gånger.
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Bilaga 4
Tecken som stöd i kombination med högläsning
F1
Var i Sverige bor du?

F2
Yrke?
Förskollärare
Barnskötare
Lärare
Vikarie

F3
Vilken ålder är det på barnen i gruppen som du har utfört materialet med?
1-3
3-5
6
7 och uppåt
F4
Arbetar ni med tecken som stöd i nuläget?
Ja dagligen
Ja men inte så mycket
Nej inte alls
Nej men vill börja
F5
Har du tidigare använt tecken som stöd vid läsning tillsammans med barn?
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Ja
Nej
F6
Hur många gånger har du provat vårt material?
1
2
3
Fler gånger
F7
Fungerade kombinationen mellan tecken som stöd och läsning?
Ja
Nej
F8
Tankar kring materialet?
Ja, jag vill jobba mer med denna kombination
Nej, det här var inget för mig
Vet inte
F9
Hur tyckte du det var att prova materialet?
F10
Övrig kommentar kring materialet? exempelvis hur upplevde du att materialet
fungerade för barnen?
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Bilaga 5
Informationsbrev
Hej och TACK för att du/ni vill prova vårt material, vi är otroligt tacksamma för det,
här kommer lite information om vårt arbete.
Under vår utbildning har vi intresserat oss för arbetet kring hur man kan inkludera alla
barn i förskolan. Vi anser att ett av förskolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn
möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor då det har en stor
betydelse för barns utveckling. Vi anser att förmågan att kunna kommunicera med andra
är viktigt för alla människor, det vill säga få möjlighet att kunna uttrycka sig och kunna
göra sig förstådd. Vi kommunicerar inte endast med hjälp ut av ord, utan vi använder
oss exempelvis av kroppsspråk, gester och tecken som utförs med händerna.
Användandet av tecken som stöd anser vi främjar alla barns språk- och
kommunikationsutveckling, vi menar att det inte enbart är till för barn som har tal- och
kommunikationsproblematik. Vi tror att det exempelvis underlättar för de yngre barnen,
barn med annat modersmål och barn med språksvårigheter. Tecken som ett komplement
till det talade språket anser vi kan förstärka det vi säger för barnen.
Vi har båda lagt märke till under vår utbildning att det arbetas mycket med tecken som
stöd i verksamheten och vi anser det är ett otroligt betydelsefullt arbete. Det vi har
saknat är ett material som gör det smidigt att arbeta med tecken som stöd under just
läsning tillsammans med barnen. Vi anser att läsning tillsammans med barnen är en stor
del av förskolans verksamhet. Vi har fått prova på att läsa böcker där fokus ligger på
tecken som stöd, men av egna erfarenheter anser vi det är svårt att hålla i en bok och
läsa samtidigt som man gör tecken. Vi upplever dem även röriga och svår arbetade på
grund av att tecknen, skriften och bilderna ofta finns med på samma sidor. Vi tror även
detta kan bli för mycket intryck för barnen, vilket vi anser kan leda till att barnen tappar
lust, fokus och intresse till läsningen. Efter kommunikation med en specialpedagog i
Sandviken har vi kommit fram till att vi vill skapa ett material som förhoppningsvis ska
underlätta detta. Materialet är mer specifikt en flanosaga där vi fokuserat på tecken som
stöd. Det är detta material vi gärna vill att du/ni provar tillsammans med barnen. Det är
upp dig i vilken ålder du väljer att läsa sagan för, fokus ligger inte på själva sagan i sig
utan att få möjlighet att prova att kombinera tecken som stöd och läsning på ett
förhoppningsvis smidigt sätt. Så vårt syfte med studien är att ta reda på hur du/ni anser
att vårt material upplevdes att arbeta med tillsammans med barnen.
Vi skickar med en text och tillhörande bilder till flanosagan. Sagan handlar om en tjej
som heter Lollo och går på en förskola och funderar över sina känslor. I sagan får man
även träffa Lollos lillebror, mamma, pappa och kompis på förskolan. Vill du ändra
konstellationen i Lollos familj med kanske två pappor, två mammor, endast en pappa
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etc. så skickar vi med fler bilder och du väljer själv vilka du vill att
familjemedlemmarna ska bestå av. Texten innehåller 12 siffror med varsin tillhörande
bild. Vid varje ny siffra i texten tar du fram tillhörande bild med samma siffra på. De
ord som är markerat med rött i texten är det ord vi vill förstärka med hjälp ut av tecken,
dessa finns med i texten. Om du känner dig osäker kring hur tecknen utförs så har vi
skickat med en beskrivning där vi förklarar hur varje tecken genomförs.
Vi kommer att skicka med en enkät som vi skulle uppskatta om du ville fylla i efter att
du provat vårt material med barnen. I enkäten ställer vi frågor kring hur du upplevde
materialet. Din medverkan i enkäten är självklart frivillig och ditt svar är anonymt vilket
innebär att resultatredovisningen inte kommer att kunna kopplas till en enskild individ.
Inte heller namn på kommun och förskola kommer att nämnas i vårt arbete. Enkäten
ligger till grund för reflekterande samtal mellan oss själva och redovisning för studenter
och lärare vid Högskolan i Gävle. Ni får när som helst avbryta ert deltagande under hela
processen.
OBS! sista dagen att fylla i enkäten är fredagen den 13/10

Återigen stort tack på förhand för din medverkan!
Med vänliga hälsningar
Helen Hansson och Madeleine Berglund ☺
För frågor får ni gärna kontakta oss samt vår handledare:
Elisabeth Björklund
Mail: Elisabeth.Bjorklund@hig.se
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