
Bilaga 1 

Mälardalens högskola  
2012-09-28 Eskilstuna 

 

 

 

 

 

 

 

TAKK 
 

Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 

 

 
  



 

2 
 

Information om undersökning kring Tecken som 
Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK). 

Vi söker pedagoger som arbetar/arbetat aktivt med TAKK. 
 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som läser sista terminen på 

Lärarprogrammet. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete där vi planerar att 

skriva om Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK) som stöd 

vid andraspråksinlärning i förskola och skola. Vi är intresserade av att undersöka och 

veta mer om hur man arbetar med tecken som stöd i förskola och skola med barn 

med annat modersmål. Vi vill undersöka hur förskollärare och lärare som arbetar 

med TAKK ser på metoden och dess möjligheter att fungera som ett stöd i 

andraspråksinlärningen. Vi har upptäckt att det inte finns så mycket information att 

hämta kring detta område och vi tror att verksamheter som arbetar med TAKK 

besitter kunskap och erfarenheter som är betydelsefulla att lyfta fram. 
      Vi har sökt efter förskolor och skolor som arbetar med teckenstöd för att hitta 

lärare som kan bidra med sina erfarenheter och sin kunskap. Vi har förstått att ni i er 

verksamhet använder teckenstöd/TAKK och vi hoppas att just Du vill medverka i vår 

studie.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

En medverkan i undersökningen innebär att vi antingen träffas för en intervju på ca 

en timme alternativt en elektronisk intervju. Materialet vi samlar in kommer att 

användas i vårt examensarbete. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 

Diva. Självklart kommer din intervju att anonymiseras och informationen Du ger oss 

kommer inte att kunna kopplas till dig eller till din verksamhet. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Vi hoppas att Du vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter!  

Vid frågor eller funderingar – kontakta oss gärna! 
Vi önskar höra från Dig snart! Lättast att nå oss är via mejl, våra mejladresser hittar 
Du nedan. 

Sofia Hellstrand  
Lärarstudent – Lärare för de tidigare åren (F-6) med inriktning Språk och språkutveckling. Planerar 
att arbeta inom förskolan/förskoleklass. 
XXX-XXXXXXX, XXXXXXXX@student.mdh.se 

Malin Hellman 
Lärarstudent – Lärare för de tidigare åren (F-6) med inriktning Språk och språkutveckling. Planerar 
att arbeta inom förskolan/förskoleklass/år 1-3. 
XXX-XXXXXXX, XXXXXXXX@student.mdh.se  

Marie Nelson  
Universitetslektor i svenska. 
Handledare. XXX-XXXXXX, XXXXXXXX@mdh.se 
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Intervjufrågor 

 

Del 1 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 

2. Hur länge har du arbetat på denna förskola? 
 

3. Hur kom det sig att du började använda TAKK? 
 

4. Hur länge har du arbetat med TAKK? 
 

5. Har du fått någon utbildning i TAKK? 
 

6. Vad innebär TAKK för dig? 
 

Del 2 

7. Vad har ni för syfte med att arbeta med TAKK? 
 

8. Varför började ni arbeta med TAKK? 
 

9. Hur ser dina kollegor på arbetet med TAKK? 

Del 3 

10. Finns det några nackdelar med TAKK? 
 

11. Kan du se någon förändring i barngruppen sedan ni började med/under tiden 
ni använt er av TAKK? 
 

12. Har du märkt någon skillnad på era barns språkutveckling jämfört med barn 
från andra avdelningar där TAKK inte används? 
 

13. Vad anser du om att använda TAKK som stöd i andraspråksinlärningen? 
 

14. Tror du att man kan lära sig ett språk snabbare med TAKK som stöd? 
 

15. Varför används inte (om så är fallet) TAKK på hela förskolan? Motivera! 
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”Veckans Tecken”. Tecken och bilder i barnens höjd. 

       

Tecken för veckodagarna. Tecken på toaletten. 

 

Tecken för känslor. 

 


