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Abstract  
 

The purpose of our examination paper is to examine, describe and analyze preschool teacher´s 

knowledge about manual signing in a preschool setting. Furthermore, we want to examine if 

preschools teacher´s use manual signing in Swedish preschool´s in a pedagogically purpose. 

The questions that we want to answer with our work is if preschool teachers are aware about 

the sign language used in Swedish schools and if they use manual signs for pedagogically 

purposes or not. Our data was gathered from four different preschools in the Stockholm region, 

where both interviews and observations were conducted to study the aim of our paper. Seven 

different preschool teachers participated in the interviews and we observed the environment in 

the different preschools. Our theoretic basis for our paper is Säljö´s perspective on Vygotsky's 

sociocultural theory. The part of the theory that are most relevant for our work and that we use 

in our analysis are communicative interaction, artefacts and mediation. We also base our work 

on earlier research done by Skans about the preschools didactic practices and by DiCarlo et al. 

about effect on manual signing on communicative verbalizations in inclusive classrooms. With 

the help of our analysis we can make different conclusions about preschool teachers work with 

manual signing. One such conclusion is that there is an awareness among preschool teachers 

about the manual signing. All of the teachers that participated in our interviews work in one 

way or another with manual signing in a pedagogically purpose. Beside the manual signing the 

preschool teachers also use different alternative communicative methods. There is a positive 

attitude among the preschool teachers to use alternative communicative methods with children 

in a pedagogical purpose.  

 

Keywords; TAKK, alternative communication, sign language, manual signing, preschool 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning  

1.   Inledning  ........................................................................................................................  4  
1.1  Teckenspråk  ..................................................................................................................................  4  
1.2  TAKK  .............................................................................................................................................  5  
1.4  Vad  säger  styrdokumenten?  .........................................................................................................  5  

2.   Syfte  och  frågeställning  ...................................................................................................  6  

3.   Teoretiska  utgångspunkter  .............................................................................................  7  
3.1  Mediering  och  artefakter  ..............................................................................................................  7  
3.2  Kommunikation  i  samspel  .............................................................................................................  8  

4.   Tidigare  forskning  .........................................................................................................  10  
4.1  Didaktik  i  praktiken  .....................................................................................................................  10  
4.2  Inkluderande  sammanhang  .........................................................................................................  11  

5.   Material  och  metod  ......................................................................................................  12  
5.1  Den  kvalitativa  forskningsintervjun  .............................................................................................  12  
5.2  Observationer  .............................................................................................................................  12  
5.3  Urval  och  material  ......................................................................................................................  13  
5.4  Genomförande  ...........................................................................................................................  13  
5.5  Etiska  överväganden  ...................................................................................................................  15  

6.   Resultat  och  analys  .......................................................................................................  15  
6.1  TAKK  i  praktiken  ..........................................................................................................................  16  
6.2  Bildstöd  ......................................................................................................................................  24  
6.3  Matsituationer  ............................................................................................................................  26  
6.4  Samling  .......................................................................................................................................  30  
6.5  Babblarna  som  hjälpmedel..........................................................................................................  31  
6.6  Likheter  och  skillnader  ................................................................................................................  33  

7.   Slutsatser  och  sammanfattning  .....................................................................................  35  
7.1  Teckenspråk  eller  TAKK?  Det  är  väl  samma  sak?  ..........................................................................  35  
7.2  Andra  alternativa  hjälpmedel  ......................................................................................................  38  
7.3  Läroplanen  eller  föräldrarnas  vilja?  .............................................................................................  39  
7.4  Vidare  forskning  ..........................................................................................................................  40  
7.5  Vad  vi  kunde  ha  gjort  annorlunda  ...............................................................................................  41  
7.6  Slutsats  .......................................................................................................................................  42  

8.   Referenslista  .................................................................................................................  43  

9.   Bilagor  ..........................................................................................................................  46  
Bilaga  1  Intervjufrågor  ......................................................................................................................  46  
Bilaga  2  Missivbrev  ...........................................................................................................................  48  
Bilaga  3  PECS  böcker  .........................................................................................................................  50  
Bilaga  4  Bildkarta  ..............................................................................................................................  50  
 



 4 

 

1.   Inledning 

Vi, Victoria och Kajsa är två förskollärarstudenter från Södertörns högskola som är intresserade 

av teckenspråk och hur det används inom förskolan. Under våra tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar har vi stött på teckenspråk i förskolans verksamhet, och utifrån våra erfarenheter 

har ett intresse inom teckenspråket och teckenstödet TAKK utvecklats hos oss. Med 

utgångspunkt i våra erfarenheter har intresset för att göra en undersökning om hur och i vilken 

utsträckning teckenstöd används inom förskoleverksamheten i ett pedagogiskt syfte, samt hur 

verksamma pedagoger förhåller sig till TAKK väst fram. Vi anser att det är ett viktigt område 

att fördjupa oss i, då det idag är en stor mångfald i de svenska förskolorna, och det blir ännu 

viktigare att ha kunskap, samt förståelse för hur vi kan arbeta med alternativa 

kommunikationshjälpmedel för att främja alla barns utveckling och lärande. Då förskolan ska 

vara en inkluderande plats för alla. Med utgångspunkten i våra intressen för ämnet teckenspråk 

vill vi med vårt examensarbete undersöka hur och i vilket omfång teckenstödet TAKK används 

i ett pedagogiskt syfte. 

 
1.1  Teckenspråk 

Teckenspråket används över hela världen och variationen i användningen är stor. Det är oklart 

hur många personer i välden som använder sig av teckenspråk. Eftersom det inte bara är döva 

människor som använder sig utav teckenspråk, utan även av människor med hörselskador, samt 

människor som inte har någon hörselnedsättning. Då människor som använder teckenspråk är 

en så pass stor grupp i en global kontext, så är det som sagt inte klart hur stor andel globalt det 

är som är teckenspråksanvändare. Teckenspråket finns som sagt i hela världen men de förändras 

och kan förekomma på olika sätt och varianter. Till exempel att i svenska teckenspråket har vi 

lånat många av våra symboler och tecken från det brittiska och amerikanska teckenspråket 

(Bergman & Nilsson 1999, ss. 330–331; Bergman, 1992, s. 1). STS är benämningen för det 

svenska teckenspråket och är ett primärt språk. Primärt språk och förstaspråksinlärning är det 

språk som en nyfödd människa lär sig. Forskning om teckenspråk började 1970 i Sverige och 

år 1981 var Sverige först med att erkänna att teckenspråket var dövas modersmål, vilket gav de 

döva rättigheter till tvåspråkighet. Som tidigare nämnts så används tecken som alternativ 

kommunikation i Sverige med stor variation. Teckenspråket är inriktad på målgruppen döva 

och utgör deras språk. Teckenspråket är den förstaspråksinlärningen som döva lär in och är ett 
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alternativ i förhållande till det talade språket. Det finns olika kategorier av teckenspråk, vilka 

är TSS, babytecken, tecken i förskola/skola och TAKK (Trygg, Heister, 2010, ss. 8, 11). 

 

1.2  TAKK  

TAKK är en förkortning för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(tecken som AKK). TAKK används som en individuell anpassning till att kunna stödja en 

individs språk och kommunikationsutveckling. Men TAKK-användarna ska kunna både förstå 

TAKK som andra använder, men även kunna uttrycka sig själv med hjälp av TAKK. Syftet 

med TAKK är att det ska bidra till kommunikationsutvecklingen, samt att den ska även hjälpa 

till att bygga upp en kommunikation och ett språk med hjälp av samspel med andra. TAKK är 

inriktat på hörande med antingen en risk för språkstörning eller nedsatt talförmåga. TAKK är 

förstaspråksinlärningen för sin målgrupp och ses som ett alternativ och komplement till 

talspråket beroende på vilken talspråksnedsättning individen har. För att en individ ska få 

tillgång till TAKK måste den som har kunskapen om TAKK ha en förståelse för 

kommunikation och om språk, samt kunna ge rätt insatser till den person som behöver TAKK 

(Heister-Trygg, 2010, ss. 11–12; Specialpedagogiska skolmyndigheten).   

  

Många tror att TAKK är bara för individer som har uttryckssvårigheter, men det är även för de 

personer som befinner sig i individens närhet. Tecken är för båda parterna och då krävs det även 

att personerna i omgivningen kan tecken. Det som dock skiljer mellan de olika individerna är 

beroende på hur deras språkliga nivå är. För en individ och individens omgivning måste lära 

sig att använda tecken, och det är olika beroende på hur många tecken och vilka tecken den 

använder. Det är svårt att få TAKK att fungera i en förskola som inte är specialinriktad eller har 

en specialavdelning, då barnen inte blir stimulerade och uppmuntrade till att använda tecken 

mer än vid enstaka situationer. Exempelvis när pedagogerna samtidigt som de sjunger en sång 

på samlingen, även tecknar den. Tecken genomsyrar inte verksamheten vilket gör att barnens 

inlärning inte blir lika effektiv (Heister-Trygg, 2010, ss. 23, 73). 

 

1.4  Vad  säger  styrdokumenten?    

Förskolan följer och arbetar utifrån ett antal styrdokument. Alla enskilda förskolor har även 

sina lokala styrdokument som de utgår ifrån såsom likabehandlingsplanen. Läroplanen för 

förskolan 98 rev 2016 är ett av förskolans viktigaste styrdokument, där förskolans värdegrund 

och uppdrag tas upp. Förskolan ska utifrån en helhetssyn på barnet samt barnets behov, utforma 
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en heltäckande pedagogik som omfattar både omsorg och lärande, där verksamheten ska 

anpassas både efter det enskilda barnets behov och gruppens. Det barn som har 

funktionsnedsättningar eller andra behov ska få anpassningar gjorda utefter sina individuella 

behov. Det här står även i Skollagen (2010:800) §9 som menar att det barn som av antingen 

psykisk, fysisk eller annan anledning behöver särskilt stöd, ska få det anpassat efter sina 

förutsättningar. I Kapitel 3 §3 och §7 står det att barnen ska få den stimulans som de behöver i 

sin utveckling och sitt lärande utifrån sina individuella förutsättningar, samt att de barn som får 

stöd ska ges det inom den miljön som de befinner sig i. Den 23 artikeln i FN:s barnkonvention 

omfattar barn med fysiska eller psykiska handikapp och menar att alla barn, trots sin 

funktionsnedsättning har rätt till ett fullständigt liv (Lpfö98 rev 16, ss. 4–6; FN:s 

generalförsamling, 1989, s. 23). De olika styrdokumenten har många likheter mellan sig i de 

avsnitten som beskrivits ovan. Då läroplanen utgår från skollagen som fastställer ett 

inkluderande arbetssätt och bemötande av barn oavsett deras förutsättningar, samt FN:s 

barnkonvention som understryker det i sin artikel. Vilket gör ett område som alternativa 

kommunikationshjälpmedel viktig att ha kunskap om i dagens mångkulturella samhälle. 

 

2.  Syfte och frågeställning  

Med vårt examensarbete vill vi undersöka och ta reda på om, samt hur teckenstödet TAKK 

används av verksamma pedagoger inom förskolan. Vi vill undersöka den kunskap och 

erfarenhet som pedagoger har om TAKK, samt om de använder teckenstöd, men även andra 

kommunikationshjälpmedel pedagogiskt i förskolans verksamhet. Vi vill göra våran 

undersökning eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle, i vilket barn som går i förskolan 

har olika förutsättningar, utefter vilka förskolans verksamhet ska anpassas. Det här 

förutsättningarna kan vara allt från att språket inte finns än till att barn inte kan tala alls. För att 

ge barn det bästa förutsättningar måste vi som pedagoger ha kunskap om olika tillvägagångssätt 

i vårt arbete som vi kan utgå ifrån i praktiken. Eftersom kommunikationen är en viktig faktor 

så är det intressant för oss att se om pedagoger arbetar med alternativa 

kommunikationshjälpmedel för att främja barns utveckling och lärande. Med syftet som 

utgångspunkt, har vi formulerat följande tre frågeställningar och vi vill besvara dem genom att 

göra en intervjustudie. I vilken verksamma pedagoger kommer att intervjuas.  

 

•   Har pedagoger inom förskolan kännedom om teckenstödet TAKK?  

•   Hur använder pedagogerna teckenstödet TAKK? 
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•   Används TAKK i ett pedagogiskt syfte med hela barngruppen eller bara med barn i 

behov av stöd? 

 

3.  Teoretiska utgångspunkter  
 

Vi har valt att utgå från den sociokulturella teorin, för att den är relevant för det område som vi 

har valt att undersöka. Då vi vill ta reda på hur TAKK används i pedagogiskt syfte inom 

förskolans verksamhet så är teorin relevant, då den menar att utveckling och lärande handlar 

om människors direkta och indirekta samspel med varandra. Vi utgår ifrån Säljös perspektiv 

och tolkning av teorin och de delar av den som vi kommer att använda är mediering, artefakter 

samt kommunikation i samspel vilket knyter ihop det hela (Säljö, 2000). Då TAKK som vilket 

annat språk ska användas i ett sammanhang mellan individer och inte bara med enskild individ, 

är de delar av teorin en relevant utgångspunkt för oss.  
 
3.1  Mediering  och  artefakter    

Inom det sociokulturella perspektivet så är mediering av sociala handlingar en av de 

grundläggande tankarna. Mediering sker genom att människan använder olika typer av 

artefakter. Mediering kan förstås som det som sker när människan i samspel med andra 

använder artefakter. För att kunna förstå hur människor använder sig utav de olika typerna av 

artefakter, måste det finnas en förståelse för att vi alla fungerar i ett sampel med vår omgivning 

och de artefakter som omger oss. Vygotskij gör en skillnad mellan fysiska och psykologiska 

redskap. Ett annat namn för de fysiska redskapen är artefakter och till det här räknas de redskap 

som omringar en människa i det vardagliga livet. Syftet bakom artefakterna är att de har 

egenskaper som människor har användning av i olika sociala praktiker. Sett ur ett historiskt 

perspektiv så har antalet artefakter ökat med tiden och nya artefakter har introducerat nya sätt 

att utvecklas och lära på. Det som Vygotskij benämner för psykologiska artefakter, är det som 

människor använder i sitt tänkande och i sin kommunikation, det vill säga, bland annat språket, 

tecken och siffror. Enligt Vygotskij så är det en förutsättning för att en människa ska kunna 

kommunicera med andra, vilket enligt honom inte kan ske utan användandet av artefakter (Säljö, 

2013, ss. 162–163; 2000, ss. 76).  

 

Artefakterna ska ses som dynamiska och inte statiska, för att vi människor ska kunna utveckla 

artefakter samt kunna använda dem i olika sammanhang. En annan sak att ha i åtanke är hur de 
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här artefakterna har förändrat vår syn på omvärlden och det sätt som vi integrerar med den 

genom dem. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så ses fysiska och psykologiska artefakter 

som medierade redskap genom vilka människor kommer i kontakt med omvärlden och genom 

vilka de kan hantera den. Själva begreppet mediering är ett centralt begrepp som finns inom 

den sociokulturella teorin och innebär att sättet som vi tänker utifrån de värderingar och den 

bakgrund som vi har, har sina rötter i ett bredare kulturellt sammanhang. Det kulturella 

sammanhanget har sina egna fysiska och psykologiska artefakter, kulturella normer, samt 

sociala praktiker (Säljö, 2000, ss. 80–81). Språket poängteras som det viktigaste psykologiska 

redskapet och det är just genom språket som människan har möjligheten att kommunicera med 

andra. Det är i kommunikationen som människor tar del av andras livsvärldar, delar sina 

erfarenheter och tar del av andras. Säljö menar att språket är en artefakt som används både inom 

människan men även mellan människor och skapar band mellan det individuella (det inre) och 

det kollektiva (det yttre). Det är i interaktionen och kommunikationen med andra som 

människan konstruerar sina sociala erfarenheter och det sker genom mediering där språk är den 

grundläggande artefakten. Genom att mediera omvärlden med hjälp av dem språkliga 

artefakterna så ger det omvärlden ett meningsfullt innehåll (Säljö, 2013, ss. 164; 2000, s. 82).         

 

Artefakterna som människor använder för att kommunicera, används för att förstå omvärlden 

och hur de agerar i den. Människor har tillgång till och använder olika artefakter, både fysiska 

och psykologiska i ett kommunikativt samspel med andra i den kulturella omgivningen som 

omringar dem. Artefakterna och omgivningen har blivit påverkade av föregående 

generationerna, vilket även påverkar hur människor i kommande generationer kommer att 

använda olika artefakter i kommunikation med andra. Inom det sociokulturella perspektivet så 

skapas kommunikationen i ett dynamiskt samspel som hela tiden sker mellan individer. Det är 

en av grundtankarna inom det (Säljö, 2000, ss. 20–22). 

 

3.2  Kommunikation  i  samspel    

Utveckling och lärande sett ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om människor och hur de 

handlar inom kulturella och samhälleliga sammanhang där det sker antingen ett direkt eller 

indirekt samspel med andra. Dem sammanhang kan sammanfattas som sociokulturella praktiker 

och det är i det som det mänskliga ”tänkandet och handlandet är situerat” menar Säljö. Förutom 

dem sociokulturella praktikerna som omger människor så hör också individens förmåga att 

kunna uppfatta sin omvärld, samt agera i den ihop med dem befintliga mönstren i samhället. 
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Kommunikationen i det här fallet kan ses som länken mellan människor, deras sätt att tänka och 

samhället. Kommunikationen är inte ett entydigt begrepp och i sammanhanget har det två sidor, 

en sida vänd utåt mot andra och en sida vänd inåt mot en själv. Vygotskij kallar det för språkets 

dubbla representationella funktion och menar att varje funktion i ett barns kulturella utveckling 

uppträder på två olika plan, först på det sociala och sen på det psykologiska planet (Säljö, 2000, 

ss. 104–105).  

 

Allting hänger ihop som en händelsekedja, de sätt som en individ resonerar och tolkar sin 

verklighet. Vilket sker i interaktionen med andra, lägger en grund för hur dem här 

resonemangen i senare situationer används som artefakter och resurser för kommunikationen. 

Tänkandet ses i det här sammanhanget som former av kommunikation, då en individs tankar 

och idéer har sitt ursprung i det sociala praktikerna. Utifrån det här blir den vardagliga 

interaktionen den viktigaste läromiljön för en individ, då det är i den som individen tar till sig 

dem färdigheter som behövs för att kunna interagera i samspel med andra. Språket poängteras 

än en gång som den viktigaste artefakten, då det är även ett kollektivt redskap som används i 

interaktionen och som individer anpassar till sitt individuella användande. I och med att 

individen kommunicerar och organiserar sin verklighet genom språket, så har det visat på den 

otroliga förmågan som individen har att utveckla intellektuella, samt fysiska redskap. Utöver 

det så utvecklar individen även kollektiva aktiviteter som sätt i ett mycket större sammanhang 

(Säljö, 2000, ss. 105–106, 233–234). 

 

Säljö poängterar att språket är den länk som binder samman kommunikationen (det yttre) och 

tänkandet (det inre). Språket i det här sammanhanget är den process genom vilken individen 

representerar den omvärld som hen lever i. Det här utgör även grunden för en individs tänkande 

och den kommunikationen som individen deltar i. Språket blir den process, samt resurs för 

representation av omvärlden, det här utgör även grunden för en individs tänkande och 

kommunikation.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv så är även tänkandet en kollektiv process och sker inte bara inom 

individen, men även individer emellan. Interaktionen delar många drag som associeras med 

tänkande. Då människor i interaktionen med andra representerar och delar sina tankar, görs det 

till en social process som sker i samspelet mellan de. Ur vilket nya tankar och idéer blir till 

(Säljö, 2000, ss. 108, 110).  
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4.  Tidigare forskning  

Av all den tidigare forskning som vi har tagit del av, har vi valt ut en avhandling skriven av 

Anders Skans som handlar om didaktik i praktiken, samt en vetenskaplig artikel ur den engelska 

tidskriften ”The Association for Persons with Severe Handicaps” skriven av DiCarlo, Stricklin, 

Banajee & Reid, som handlar om inkluderande sammanhang i förskolan. Vi har valt dem två 

texterna, då vi anser att Skans tar upp relevant synpunkter för det vi är intresserade att undersöka, 

samt att studien som den vetenskapliga artikeln handlar om poängterar att återigen vikten av att 

arbeta på ett inkluderande sätt och att alternativa kommunikationshjälpmedel främjar barns 

utveckling. 

 

4.1  Didaktik  i  praktiken    

Anders Skans har skrivit avhandlingen ”en flerspråkig förskolas didaktik i praktiken” där han 

pratar om hur viktigt det är med kommunikation utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Skans tar 

upp om att grunden till det sociokulturella perspektivet är att språket och tänkandet går ihop 

med varandra, samt att kommunikationen är viktigt för människors lärande. Lärandet och 

utvecklingen, sett både ur ett individuellt och sedan från ett samhällsperspektiv, behöver både 

interaktion och kommunikation för samspelet ska ge någon kunskap till människan och vår 

delaktighet i omgivningen. Skans tar även upp ett observationstillfälle från en samling som han 

var på och där han observerar att pedagogerna använder sig av bilder med barnens självporträtt 

på för att använda sig av det som en slags upprop under samlingen. Skans skriver även om att 

pedagogerna använder sig av flera språk än bara svenskan beroende på vilket barn de talar med. 

Till ett barn använder pedagogen arabiska för enstaka ord och sen även teckenstöd för ett annat 

barn (Skans, 2011, ss. 19–20, 72).  

 

Även senare i forskningen har Skans märkt under intervjuerna att pedagogerna på förskolan 

använder sig av någon slags språkstöd under sagoläsningen på olika sätt så att det ska gynna 

barnens språkutveckling. Det kan vara allt från olika modersmål, teckenstöd och även konkreta 

föremål som kan användas för att göra sagorna mer trovärdiga (Skans, 2011, ss. 83–84). 

Sammanfattningsvis så skriver även Skans om att teckenstödet ska ges som ett stöd till 

kommunikationen. Pedagogerna använder teckenstödet konsekvent med eller utan att det barnet 

som behöver teckenstödet. Då teckenstödet är en naturlig del inom kommunikationen och det 

är flera av barnen på förskolan som har lärt sig de vanligaste tecken (Skans, 2011, ss. 92–93). 
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4.2  Inkluderande  sammanhang  

Cynthia F. DiCarlo, Sarinthe Stricklin och Meher Banajee från Louisiana State University 

Health Sciences Center och Dennis H. Reid från Carolina Behaviour Analysis and Support 

Center har gjort ett samarbete och skrivit en rapport i ”The Journal of Association for Persons 

with Severe Handicaps” som handlar om barn med och utan funktionsnedsättningar i förskolan 

i en inkluderande miljö. De konstaterar att forskningen om just teckenspråkets påverkan på barn 

utan funktionsnedsättningar behövs på grund av olika anledningar. Teckenspråk används ofta 

med barn som har någon form av brist i sitt språk och det behöver inte vara en 

funktionsnedsättning. Att trots forskning och professionell syn på att barn utan behov inte tar 

skada av att lära sig teckenspråk så finns det fortfarande en motsats bild till det, samt en oro 

från föräldrars sida att det ska hämma den verbala språkutvecklingen. Det här slutsatserna drogs 

efter deras studie som var utförd i en förskola som valdes för att pedagogerna kontinuerligt 

använde sig av teckenspråk. På förskolan fanns barn utan speciella behov och så fanns det barn 

med olika funktionsnedsättningar så som Down Syndrom, autism, cerebral paralys. (DiCarlo, 

Stricklin, Banajee & Reid, 2001, s. 121). 

I deras resultat redovisas att barnens användning av teckenspråket ökade med 91% för dem med 

funktionsnedsättning och 70% för dem utan. Utifrån resultaten kan följande slutsats dras, att de 

teckenspråk som användes av lärarna inte påverkade barn utan behov negativt. Resultatet bidrar 

till ett preliminärt underlag för att barn inte tar skada av teckenspråk och genom det kan lugna 

de föräldrar som har den oron. Den slutsats som de drar är att just inom den här studien och det 

avgränsade området som den genomfördes på, så finns det inga underlag för att teckenspråk för 

barn med och utan behov påverkar deras verbala språkutveckling negativt. (DiCarlo et al. 2001, 

ss. 122–124).  

Den forskning som vi har valt att utgå ifrån i våran undersökning är bara en del av ett större 

forskningsfält som omfattar forskning som behandlar liknande områden. Skolverket själva 

refererar till Skans avhandling på sin hemsida i olika skrifter. Utöver det refererar skolverket 

även till annan liknande forskning bland annat är gjord av Jonsson. Den handlar om hur 

förskolelärare kommunicerar med de yngsta barnen, med fokus på didaktik. Skans avhandling 

är den överordnande som kommer upp i alla sökverktyg för just det forskningsområdet. Artikeln 

som är skriven av DiCarlo et al refereras bland annat i Heister Tryggs böcker som handlar om 

TAKK, den anses vara relevant för nutidens forskning inom området. Annan liknande forskning 

är gjord av Yang och Rusli, som handlar om lärarnas strategier för barn med 

funktionsnedsättningar i inkluderande klassrum.  
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5.  Material och metod 

Då syftet med vår undersökning är att ta reda på hur verksamma pedagoger inom förskolan 

förhåller sig till, samt använder teckenstödet TAKK i ett pedagogiskt syfte. Vi har valt att 

använda oss av den kvalitativa metoden. Det empiriska materialet som utgör nyckeldelen i vår 

undersökning, samlades in genom en så kallad kvalitativ forskningsintervju. Förutom 

intervjuerna utförde vi även observationer på dem förskolor som vi besökte. Det som vi 

observerade miljön och hur den är utformad med koppling till undersökningens syfte. 

 
5.1  Den  kvalitativa  forskningsintervjun    

Den här typ av kvalitativ intervjustudie är relevant för vår undersökning, då syftet med 

kvalitativa forskningsintervjuer är att ta reda på och förstå ett fenomen ur livsvärlden ur någon 

annans perspektiv. I vårt fall blir det dem verksamma pedagogernas perspektiv på hur de 

använder och förhåller sig till TAKK. Den kvalitativa metodens kännetecken är att forskarens 

insamling är kallade mjukdata. Mjukdata är den data som samlas in genom bland annat 

intervjuer eller observationer (Nationalencyklopedin 2017). Strukturen i en forskningsintervju 

liknar ett vardagligt samtal, men styrs av forskaren för att få reda på det som är relevant för ens 

egna undersökning (Ahrne & Svensson, 2011, ss. 9, 41). Utifrån vårt syfte har vi formulerat ett 

flertal huvudfrågor som vi vill besvara med hjälp av intervjun (se bilaga 1), men då intervjun 

kommer att vara ostrukturerad så kommer följdfrågor att ställas som är relevanta till just den 

intervjun. Vi har valt ostrukturerade intervjuer eftersom de lämnar mycket utrymme för den 

intervjuade personen att svara fritt, samt att ordningen på intervjufrågorna är flexibel och 

anpassas efter de individuella intervjuerna. Ytterligare en viktig aspekt med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att både intervjuaren och den som blir intervjuad är med och skapar ett 

samtal i samspel med varandra. Vi som intervjuar leder den intervjuade personen och på så sätt 

skapas det ett meningsfullt samtal (Patel & Davidson, 2011, ss. 81–82). Det analysarbetet som 

kommer göras inom den kvalitativa undersökningen har inga färdiga analysmodeller. Med det 

här kan vi som forskare utveckla olika strategier och olika tillvägagångssätt för att kunna 

analysera vårt egna empiriska material (Ahrne & Svensson 2011, s. 15). 

 

5.2  Observationer  

Syftet med observationer är att vi som forskare, undersöker och observerar en aspekt inom ett 

avgränsat område, vilket i det här fallet blir förskolans innemiljö. Observationerna som vi har 

tänkt att göra blir en kombination av dolda och öppna observationer. Med en öppen observation 
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menas det att vi i förväg har varit öppna med informationen gällande undersökningen och syftet 

bakom observationerna som ska utföras. Öppna observationer har även inslag av dolda 

observationer och i det här sammanhang menas det att vi inte befinner oss på förskolan för att 

observera pedagogerna eller barnen, utan fokusen ligger på själva miljön. En fördel med dolda 

observationer är att den dokumentationen som förs inte kan kopplas till den plats som 

observationerna har utförts på, eftersom den informationen offentliggörs inte (Lalander, 2017, 

s. 99). De observationer som vi har tänkt att utföra på förskolorna som vi kommer att besöka är 

miljöobservationer. Tanken med dem är att vi vill undersöka hur anpassad miljön är material- 

och bildmässigt. Om förskolan i fråga exempelvis har bildstöd uppsatt på väggarna eller 

alfabetet kompletterat av TAKK.  

 
5.3  Urval  och  material  

Vårt empiriska material kommer att samlas in genom att vi spelar in och transkriberar de 

intervjuer som vi gör. Det empiriska materialet blir i det här fallet inte den inspelade intervjun, 

utan transkriptionerna av de. Som sedan kommer att avgränsas, samt analyseras med hjälp av 

de ovannämnda teorierna och den tidigare forskningen som vi har tagit del av och som 

uppsatsen tar sitt teoretiska avstamp ifrån. Analysen av materialen kommer att hjälpa oss att 

besvara våra ingående frågeställningar: Hur använder pedagogerna teckenstödet TAKK? 

Används TAKK i ett pedagogiskt syfte med hela barngruppen eller bara med barn i behov av 

stöd? (Ahrne & Svensson 2011, s. 23).  

 

5.4  Genomförande  

Vi har intervjuat sju pedagoger och besökt fyra förskolor. I texten har vi anonymiserat dem och 

gett dem namnen pedagog 1–7, samt förskola 1–4. Varför vi har valt att anonymisera 

pedagogerna är för att göra det mer anonymt för läsaren, så att läsaren inte kan lista ut på grund 

av de olika signalementen av dem olika pedagogerna. Det vi kan berätta om pedagogerna är att 

två av sju var förskollärare, två andra var barnskötare, en var förskolechef, och sen var det en 

som var specialpedagog, samt en som inte var behörig inom förskolan, men har behörighet i 

skola. 

 

Urvalet av förskolorna som vi besökte gjordes utifrån syfte med vår undersökning och vi valde 

både förskolor som har specialavdelningar och förskolor som inte har det. I och med att vi vill 

ta reda på hur pedagoger förhåller sig till teckenstödet TAKK samt om de arbetar med det i ett 
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pedagogiskt syfte, så ville vi få en så bred bild som möjligt och därför valde vi att kontakta de 

förskolor som vi kontaktade. 

 

Förskolorna ligger även geografiskt utspridda över Stockholmsområdet, både i innerstaden och 

ute i förorterna. Vi motiverar vårat breda urval av de olika förskolorna, med att vi ville besökta 

olika förskolor som ligger placerade över hela Stockholms regionen. I och med det ville vi även 

samla in ett brett material till vår undersökning, som skulle hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar.  

 

I början av vårat arbete var det sex förskolor som kontaktades, men då vi inte fick lika många 

svar från dem som vi hade tänkt oss. Så valde vi att även kontakta ytterligare tio förskolor. 

Responsen som vi fick från de olika förskolorna varierade, vissa fick vi avslag från och vissa 

svarade inte alls. I slutändan besökte vi sammanlagt fyra olika förskolor och gjorde sju 

intervjuer och utförde observationer på olika avdelningar. Vi började med att kontakta 

förskolecheferna för förskolorna genom email, där vi kort förklarade vilka vi var, varifrån vi 

kom och varför vi tog kontakt med dem. För mer grundläggande information om vårat arbete 

hänvisade vi till missivbrevet som var bifogat (se bilaga 2). Det följdes av mejlkonversationer 

där vi och respektive förskolechef, samt förskollärare för de förskolor som hade godkänd sin 

medverkan i vår undersökning. Att vi bestämde dag och tid som vi skulle åka ut till dem. Väl 

där så började vi först med intervjuerna, där vi återigen introducerade oss själva och förklarade 

syftet med intervjun. Efter intervjun gjorde vi observationer på samma avdelning som den 

medverkande pedagogen arbetar på. Det vi observerade var avdelningens miljö och om det 

fanns relaterat material till teckenstöd, samt andra kommunikationshjälpmedel.   

 

Arbetet under hela uppsatsens gång har vi delat upp så att båda har gjort ungefär lika mycket. I 

den första perioden så sökte vi upp förskolorna och skickade ut missivbreven tillsammans. Den 

inledande delen delades upp så att vi skrev vartannat stycke, läste varandras text och skrev till, 

samt ändrade det som behövdes. Samma upplägg användes i transkriberingen och 

genomgången av det empiriska materialet. Analysen delades upp i delar och var och en 

ansvarade för sin del, men de delarna skrevs tillsammans och vi läste varandras texter 

kontinuerligt, samt ändrade det som behövdes ändras. Slutdiskussionen följde samma mönster 

som tidigare delar av uppsatsen.  
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5.5  Etiska  överväganden    

I vårt arbete har vi tagit del av och förhållit oss till de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet hänvisar till. Syftet med dem forskningsetiska principerna är att ge vägledning 

i hur vi i vår forskarroll ska förhålla oss till våra undersökningsdeltagare. Principerna kan även 

ses som en vägledning när vi planerar vårt forskningsprojekt. Det finns fyra olika principer som 

är väsentliga för ett forskningsarbete: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). I kontakt med 

förskolecheferna och sen förskolepedagogerna har vi varit tydliga med all information som rör 

vår undersökning och syftet med våra intervjuer och observationer. De har även fått tillgång till 

våra, samt vår handledares kontaktuppgifter enligt informationsprincipens riktlinjer. Med 

missivbrevet (se bilaga 2) skickade vi även ut en samtyckesblankett, så de medverkande 

deltagarna kunde ge sitt samtycke för att bli intervjuade, samt att vi sen fick använde materialet 

i vårt arbete. Vi meddelade även att om deltagarna i intervjun ville avbryta sin medverkan så 

kunde de göra det. Vad gäller både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, så informerade 

vi om att den information som samlas in används bara för arbetat och för uppsatsens syfte. Det 

som sedan kommer tas upp i våran kommande analysdel kommer att anonymiseras och varken 

namn eller plats nämnas. Efter att arbetet är genomfört så kommer intervjuerna och det material 

som vi samlat in att raderas. Inget av de som vi samlat in kommer heller att användas eller 

nyttjas på något annat sätt (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7, 10, 12, 14).  

 

6.  Resultat och analys  

I följande del kommer vi redogöra resultatet från vår undersökning, samt analysera det med 

utgångspunkt i den tidigare forskning som vi har tagit del av och den teori som vi har utgått 

ifrån. Vi har genom en kvalitativ forskningsintervju undersökt verksamma pedagogers 

kunskaper om TAKK, samt om de arbetar med det i ett pedagogiskt syfte med hel barngrupp. 

Under intervjuernas gång har även andra alternativa kommunikationshjälpmedel kommit upp i 

samtalen och även de kommer att redogöras. Analysen har vi valt att dela upp i fem olika teman, 

som har valts då det är de som kom upp mest i de olika intervjuerna och vi anser att det här 

teman är relevanta, samt intressanta för syftet med vår undersökning. Analysen avslutas med 

en jämförande del som tar upp de likheter och skillnader vi har sett.  

  

I de intervjuer som vi har utfört på dem olika förskolorna som vi besökte har pedagogerna 

berättat mycket om hur de använder alternativa kommunikationshjälpmedel i sin verksamhet 
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och på sin avdelning. De pedagogerna som medverkade i intervjuerna har en positiv inställning 

till att arbeta med det här, och anser att det är en hjälp för barnen, då det förtydligar och 

förstärker det talade språket. Fokus för den här undersökningen har varit teckenstödet TAKK, 

men i intervjuerna och av observationerna har även andra kommunikationshjälpmedel 

framkommit såsom bildstöd och PECS. I intervjuerna framkom det att det är ett positivt 

tillvägagångssätt att arbeta med TAKK, samt andra hjälpmedel för att inkludera alla barn i 

barngruppen oavsett barnets kommunikationsnivå. Genom att barnen får komma i kontakt med 

andra hjälpmedel, genom vilka de kan göra sina röster hörda inkluderas de och det blir ett 

gemensamt lärande i samspel med andra. Det omfattar såväl barn som har någon form av 

språkstörning, funktionsnedsättning och barns som inte har det, men saknar det svenska språket. 
 
 
 
 
6.1  TAKK  i  praktiken    
 

Hela dagen, jag kan inte hålla händerna stilla – Pedagog 7; Förskola 4 

  

Det är bra för alla barn, det är bra när vi använder teckenspråk, alla kan inte prata, men dem kan om vi 

lär dem att använda teckenspråk – Pedagog 3; Förskola 1 

  

 

 

 

    
exempel på TAKK tecken: att dricka och att äta (Förskola 2) 

 

Utifrån våra observationer och intervjuer på dem förskolor som vi har besökt, kom det fram att 

de flesta pedagoger är medvetna om teckenstödet TAKK, men vissa har svårt att skilja det från 

teckenspråket. TAKK som tidigare nämnt är både ett förstaspråk och även ett alternativ, samt 

komplement till det talade språket beroende på vilken grad av talspråksnedsättning som en 

individ har (Heister-Trygg, 2010, ss. 11–12). En del av pedagogerna som använder sig av 

teckenstödet har även sagt att de blandar befintliga tecken med tecken de hittar på själva, medan 

andra har sagt att de bara använder befintliga tecken. Av intervjuerna kom det fram att de 

pedagogerna som kände till TAKK eller hade hört talas om det hade gått tidigare kurser om det, 

både genom sin arbetsplats och privat. Vissa pedagoger använde TAKK mycket mer i sin 
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verksamhet än andra, men även de pedagoger som jobbar med det kontinuerligt har konstaterat 

att om de jobbade med andra barn skulle de inte använda TAKK lika intensivt och i så stor 

omfattning som de gör just nu. 

  

TAKK används av pedagogerna löpande under dagen på en del förskolor och mer under 

specifika situationer på andra, pedagogerna utgår från barnens behov och anpassar användandet 

efter det. Exempel på dem specifika situationerna är bland annat samling och måltider och det 

kommer redovisas längre ner. Det som är intressant är att det inte bara används med det enskilda 

barnet som är i behov av stödet, utan görs även till en del av verksamheten. I hur utsträckning 

det görs till en del av verksamheten beror på barngruppen och de behov som finns i den. Många 

av pedagogerna har påpekat att teckenstöd och alternativ kommunikation är ett positivt 

hjälpmedel att använda och inte bara med barn som har behov av stödet, men även med andra 

barn. Då det både förstärker språket och förtydligar för barnen vad det är som sker. Alla barn 

kan ta del av den alternativa kommunikationen som används på respektive förskola och på vissa 

av de använder barnen även de mellan varandra och inte bara tillsammans med pedagogerna. 

Trygg-Heister menar även att en förutsättning för kommunikationen är att befinna sig i det 

sammanhang där språket och kommunikationen utövas. Hen menar att en individs 

kommunikativa förmågor utvecklas i samspel med andra och inte genom enskild träning. Säljö 

knyter det här an till en liknande utgångspunkt för kommunikationen i sin tolkning av Vygotskij, 

där hen menar att kommunikationen sker i olika sociokulturella sammanhang. Enligt pedagog 

2 så ska barngruppen, samt barngruppens behov ses över, vilket även blir utgångspunkten för 

ens arbetssätt. Hen använder TAKK som en återkommande rutin i till exempel samlingen och 

utöver det använder hen det som en förstärkning i kommunikationen med barnen (Heister-

Trygg, 2010, s. 42; Säljö, 2000, ss. 104–105). 

                                                                                     
Då förutom att jag är väldigt visuell, använder kroppsspråk så använder jag i det också̊ teckenstöd för 

att verkligen förstärka det är det här jag är ute efter – Pedagog 2; Förskola 1 

 

En uppfattning som många av dem pedagoger vi intervjuade delade, var att använda tecken och 

teckenspråk för att förstärka det verbala ordet och innehållet i det pedagogerna säger till barnen. 

Pedagog 6 anser även att barn lär sig fortare att kommunicera med varandra när barnen har 

tecken som stöd eller teckenspråk, att barnen då kan kommunicera med sin kropp istället för 

det verbala ordet. Pedagog 7 håller med till en viss del, men menar även att de barn som kan 

utveckla det talade språket ska uppmuntras till att göra det eftersom en del av en förskollärares 
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uppdrag är att utmana barnen i deras utveckling. I situationer där barn behöver stöd i sin 

kommunikation med andra kan de få det genom att pedagogerna då använder sig utav TAKK. 

För även om barnen inte kan prata än, eller om de aldrig kommer att kunna prata så kan de 

uttrycka sig genom att till exempel teckna.  

 

Ett samtal som uppkom i en del intervjuer var föräldrarnas oro över att deras barn skulle bli 

negativt påverkade om de var med och lärde sig TAKK, samt använde bildstöd. Pedagogerna 

håller med varandra i deras personliga åsikter om att det inte påverkar barnen negativt, rättare 

sagt tvärtom då TAKK är ett komplement till det talade språket som används samtidigt som 

pedagogerna talar med barnen. Däremot var de fundersamma på vad den nutida forskningen 

säger om det här. DiCarlo et al. har i sin undersökning kommit fram till ett preliminärt resultat 

som kan även användas som underlag för föräldrar som har en oro över att deras barn ska 

påverkas negativt av att medverka i inkluderande klassrum. Resultatet som DiCarlo et al. kom 

fram till var att det inte sker en negativ påverkan på barnens utveckling av det talade språket. 

Det resultatet är dock begränsat till deras forskningsområde, och om det kan generaliseras är en 

fråga en mycket större undersökning skulle kunna svara på (DiCarlo et al. 2001, s. 124).  

 
Man är ju fem år och man träffar en ettåring ute på gården och man har ju tecknat hela sin förskoletid, då 

kan man plötsligt säga någonting, eller jag tänker att det bara underlättar kommunikation för andra – 

Pedagog 7; Förskola 4 
 

Här finns en koppling mellan pedagogernas personliga åsikter och det som DiCarlos et al. 

forskning har kommit fram till. Barnen tar inte skada av att lära sig att teckna, utan dem får lära 

sig ett extra språk. Ett språk som barnen sedan kan använda dels med andra barn på förskolan 

och dels med andra människor i andra situationer utanför förskolans ramar. Pedagog 7 pratade 

också om hur det kan vara i andra sammanhang, exempelvis i situationer där språket är 

bristfälligt, men om barnen då kan teckna så kan de uttrycka sig genom tecken. Pedagog 1 och 

2 delar liknande tankar när de i intervjuerna har pratat om hur det i dagens samhälle kommer 

mer och mer barn till förskolan som saknar det svenska språket. Vilket gör TAKK till ett bra 

redskap att använda i arbetet då det är ett komplement till det verbala språket enligt en dem.  

 

I intervjuerna har pedagogerna även berättat om deras erfarenheter inom TAKK och hur de har 

kunnat använda det som en hjälp i kommunikationen mellan sig och barnen, samt att hjälpa 

barnen att kommunicera med varandra på olika sätt. I intervjuerna fick vi höra om hur barnen 
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själva kommunicerar med hjälp av TAKK både med andra pedagoger och andra barn. De 

kommunicerar med hjälp av TAKK både vid specifika situationer och även i den fria leken. 

Pedagog 4 som har äldre barn sa att barnen på hens avdelning inte använde tecken mer än på 

sångsamlingen, där tecknen används parallellt med sångerna. Eftersom de använder ett specifikt 

program där sångerna har tecken till i hela verksamheten har det blivit en rutin på förskola 2. 

De barnen som aktivt använder tecken på avdelningen där pedagog 4 arbetar är det barnet som 

har svårigheter i det muntliga språket.  

 
Jo det tycker jag, särskilt om jag använder så hen ofta tittar så här och sen börjar hen upprepa det. Hen 

förstår ganska många tecken – Pedagog 4; Förskola 2 

 

Som pedagog 4 beskriver i citatet ovan, barnet tecknar mycket aktivt själv, men förstår även 

många tecken även om hen inte kan teckna det här tecknen själv. De andra barnen på 

avdelningen kan ibland använda tecken när de kommunicerar med det barnet, men inte i andra 

situationer eller i den fria leken. Barnen på förskola 1 var i både de yngre och äldre åldrarna, 

där använde barnen oavsett ålder TAKK till och från beroende på avdelningen.  

 
Med att till exempel säga att man vill ha, man vill dricka, man vill tvätta händerna såna enkla tecken som 

vi använder (visar tecken för att dricka och tvätta händerna) – Pedagog 3; Förskola 1  

 

På pedagog 1s avdelning, så använder barnen mer bildstöd än tecken när de kommunicerar med 

varandra och andra pedagoger under dagen. Pedagog 2 tecknade som tidigare nämnt under 

specifika aktiviteter, samt som en förstärkning till det verbala språket och hen märkte att barnen 

så småningom började lära sig det och som hen påpekade: Det tar tid för ett barn att lära sig att 

teckna, men genom kontinuerlig användning så utvecklas barnen i sin lärandeprocess. Det är 

därför viktigt att i rollen som pedagog vara tydligt med det som kommunicerar till barnen för 

att barnen ska förstå det menar hen.  

 

De tycker det är jättekul, Som jag sa förut när 1,5 åring säger ti-tisdag (illustrera med händerna) tisdag är 

ju svår liksom, till exempel, men den här lusten i att försöka – Pedagog 2; Förskola 1 

 

Däremot hade hen inte observerat om barnen använde tecken själva i exempelvis den fria leken, 

utan de barn som kunde använde det i kommunikationen med pedagogerna och inte mellan 

andra barn. På förskola 3 och 4 ser det lite annorlunda ut eftersom pedagogerna 6 och 7 arbetar 
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med mycket yngre barn, samt att avdelningen på förskola 4 är en specialavdelning. På 

avdelningen på förskola 3 används TAKK löpande under olika moment med barnen, men då 

barnen är i de yngre åldrarna har de ännu inte börjat teckna själva. Pedagog 6 uppmuntrar barnen 

till att teckna aktivt och ser hellre att de tecknar, att de exempelvis vill ha mer mat än att de bara 

ska tjata hela tiden. Enligt hen så är det en tidskrävande process som kräver att tecken används 

kontinuerligt för att barnen ska kunna lära sig. Sen är det inte heller så att pedagogerna lär ut 

tecken genom formellt lärande utan det lärande som sker, sker i stunden och samspelet när 

pedagoger kommunicerar tillsammans med barnen. Då en del av dem pedagoger menade att 

tecken är inget som sker genom den så kallade formella inlärningen inom förskolans 

verksamhet. Djupare om hur de lär barn tecken går vi in på i lite längre ner på nästa sida.  
 

För ett barn är det ju hens språk, så om hen vill prata, hen gillar hundar, hen tecknar hund hela dan, hen 

kan inte säga hund och om det inte finns en bild på en hund finns det ingen annan möjlighet än att teckna 

hund (visar hur man tecknar hund). Men då vet hen inte att det är TAKK, det är hens sätt att säga hund 

 – Pedagog 7; Förskola 4 

 

Pedagog 7 på förskola 4 som sagt arbetar på en specialavdelning och där barnen har olika 

språksvårigheter, där är det viktigt att ge barnen alternativa sätt att kommunicera. Hen har 

observerat och berättat för oss i intervjun just det som sägs i citatet ovan. Barnen på den 

avdelningen använder tecken till en viss del med varandra och med pedagogerna. Eftersom 

barnen är i de yngre åldrarna, så har inte alla börjat använda tecken på egen hand än, men enligt 

pedagog 7, så lär barnen sig att teckna eftersom för många på den avdelningen blir tecken deras 

förstaspråk. Däremot så är hen osäker på hur mycket barnen förstår av tecken då hen pratar 

alltid samtidigt som hen tecknar.  

   
Jag pratar alltid när jag tecknar så jag vet inte om det är tecken som de förstår eller om det är språket som 

de förstår, det vet man inte, för jag tecknar aldrig bara tecken, jag tecknar ju samtidigt som jag pratar, sen 

kan det va så att ena barnet reagerar på̊ tecknet och det andra barnet kan reagera på̊ mina ord, det vet jag 

ju inte, för man gör det alltid samtidigt – Pedagog 7; Förskola 4  
 

De andra pedagogerna som vi intervjuade gav varierande svar just på frågan om barnen förstår 

TAKK och många av de anser att barnen lär sig TAKK om det används kontinuerligt i 

verksamheten. Det kanske inte förstår från början, men sakta så börjar barnen att associera 

tecken till aktiviteter eller föremål. Det handlar mycket om att vara medveten om hur arbetet 
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kan utföras på bästa sätt och att även teckna kontinuerligt under olika situationer inom 

förskolans vardag. DiCarlo et al. kom i deras undersökning fram till att förståelsen för tecken 

hos barn med och utan språksvårigheter ökade eftersom pedagogerna använde tecken i 

verksamheten kontinuerligt under hela dagen. Barnen hade även utmed studiens gång börjat 

teckna mycket mer på egen hand än vad de gjorde innan, även om deras tecknande var 

infrekvent. Att arbeta med TAKK ställer andra krav på både pedagoger och miljö, det vill säga 

att miljön ska vara både kommunikativ samt tecknande. Förutom det ska pedagogerna som 

väljer att arbeta med TAKK ha den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett sätt som 

främjar barnens lärande (DiCarlo et al. 2001, s. 122; Heister-Trygg 2010, s. 42).  

 

I intervjuerna kom också samtal om hur pedagogerna gör när de lär ut eller introducerar nya 

tecken till barnen. De flesta av pedagogerna höll med varandra när de pratade om att, när TAKK 

används återkommande så kommer barnen att lära sig det så småningom. Sen pratade vissa om 

och poängterade hur viktigt det är att vara tydlig i sitt tecknande med barnen för alla tecken är 

inte tydliga och vissa liknar varandra väldigt mycket. I citatet nedan beskriver pedagog 2 hur 

lärandeprocessen kan se ut för barn, att de först måste få utrymmet att prova så många gånger 

som de behöver innan de lär sig, samtidigt som barnen ska stimuleras av pedagoger i sin 

lärandeprocess.   

man ska sträva mot att det blir rätt liksom, det är ju som allt man behöver lära sig, man måste få 

testa göra fel en massa gånger och sen kommer man på att det va så här det va, sen är det också 

min uppgift att vara tydlig för om jag visar fredag så här för dig (visar tecknet för fredag sittandes 

mitt emot med handen vänd mot sig själv) då ser inte du tecknet, jag måste visa det så att du ser. 

Såna grejer måste man hela tiden tänka på, när man lär ut tecken för det blir ju spegelvänd. och 

ibland är ju vissa tecken väldigt viktigt; G, P, Q, men förstår ni? – Pedagog 2: Förskola 1 

Pedagog 7 håller med och menar även att lärandet sker oftast i stunden och genom att pedagoger 

använder tecken parallellt med det verbala språket i kommunikationen med barnen. Hen menar 

att yngre barn lär sig på ett annat sätt och på hens avdelning lär de inte ut tecken till barnen så 

som det kanske skulle göras med mycket äldre barn. Utan de använder tecken tillsammans i 

olika sammanhang och barnen lär sig i det gemensamma samspelet som sker. Hen beskriver 

vidare att hen inte lär ut tecken vanligtvis till barnen, men om barnen behöver stöd i att kunna 

göra ett tecken så brukar hen ta barnen i händerna beroende på vilket tecken som de ske göra 

och då ger de det tecken tillsammans. Exempelvis barnen har intresse av hundar, barnet kan 

säga hund, men inte boll, så då visar pedagogen hur tecknet för boll ser ut och det gör tecknet 

tillsammans.  
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i säger barnet som då säger hund, säger äter och sen har vi kommit fram till att hunden äter ben, 

så han pekar på sitt ben men nu vill jag att han kommer vidare och sen säga hunden leker, leka 

kan han inte, men boll, leka med bollen. och sen tar jag hans händer och gör boll tillsammans, så 

kanske han kan säga boll nästa gång så kan vi komma vidare i vårt samtal om hunden – Pedagog 

7: Förskola 4  

Pedagog 7 berättade även om hur en grannavdelning jobbar veckovis med tecken, att de väljer 

ett tecken som de arbetar med under en veckas tid och efter en vecka så byter de tecken. Vilket 

på den avdelningen har blivit en rutin som pedagogerna arbetar med kontinuerligt. Liknande 

har pedagog 4 berättat om deras rutiner vid sångsamlingarna som de har på förskolan 2. Då hela 

förskolan använder Yria, ett material där många sånger har tecken till, så har det blivit att barnen 

har lärt sig och tecknar samtidigt som de sjunger. Pedagog 4 berättade om att det sattes först 

igång på de yngre avdelningarna och att de äldre barnen tycker det är spännande att också få 

lära sig tecken till olika sånger.  

Yria är väldigt bra, och det kör vi nu, blå och röda har ju kört den jätte länge och nu vi har börjat 

och det är väldigt roligt att se att ungarna kan, de som kommer upp därifrån. Så det är väldigt lätt, 

sen är det bara de här största som ska lära sig. Men de är väldigt roliga sånger så de lär sig – 

Pedagog 4: Förskola 2  

Om det finns ett genomtänkt syfte bakom det som vi väljer att lära ut till barnen och om det 

sker på kontinuerligt så får barnen i fråga stora möjligheter att utvecklas i sin lärandeprocess. 

Det är viktigt att ha i åtanken ens egen roll som pedagog och hur den påverkar barnens 

utveckling och lärande. Tillgången till ett rikt och varierande material kan finnas, men om vi 

som pedagoger inte använder det på ett sätt som kommer att främja barns lärande och utveckling 

då är det mycket som går förlorat. En annan faktor som pedagog 6 pratade om, samt poängterade 

är just det här.  

Alltså, det ska vara roligt att lära sig, Gunilla Möller har gjort forskning av flerspråkig och hon 

visade på en forskning när dem hade ett klart samband mellan barn som känner sig älskade och 

uppskattade och korrelation om att de lär sig språket. Men känner man sig inte liksom älskad då 

tar man inte heller till sig språket, så det har även med oss pedagoger att göra med jättemycket – 

Pedagog 6: Förskola 3  

I vår roll som pedagoger ska vi ge barn möjligheter att utvecklas och lära på ett lustfyllt sätt. 

Det är lärandeprocessen som ska vara i fokus och inte resultatet, det kommer man till så 

småningom oavsett vad. Att tänka, hur ska barnen utmanas till att lära i exempelvis lek? Istället 

för, nu måste alla barn sitta i en ring och visa att de kan veckans tecken. Det måste finnas en 
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bra balans för att barnen ska ta till sig det som vi pedagoger väljer att lära ut, för att de samtidigt 

ska väcka nya tankar och frågor hos barnen, samt en vilja att fortsätta lära sig. Om ett barn 

känner sig bekräftad av pedagogerna likt det som pedagog 6 menar i citatet ovan, så är det större 

chans att det barnet kommer vilja, samt våga prova mycket mer än ett barn som inte får den 

bekräftelsen som hen behöver. Det finns många sätt som pedagoger i förskolan kan gå tillväga 

för att främja barns lärande och utveckling. Det pedagogerna berättade om i intervjuerna 

gällande just det här temat, knyts även till det som står i förskolans läroplan om att pedagoger 

har ett ansvar för att bilda en helhet som ska utgöra det lärande barnet får ta del av, samt vad 

det lärande ska bestå av.  

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen 

stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De 

ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig det 

vill säga, bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga 

och estetiska. (Lpfö, 98/16, s. 7) 

När vi observerade miljön på dem olika avdelningarna var det väldigt lite uppe som hade något 

samband med TAKK, det var vanligare att förskolorna hade bildstöd uppe på olika platser på 

avdelningarna. En av förskolorna hade alfabetet med bokstäver och TAKK uppsatt på väggen, 

men de hade inte riktigt tänkt på placeringen då den inte var i barnens nivå och många barn 

kanske inte ens lägger märke till det då de sitter alldeles för högt upp. Andra förskolor hade 

som sagt inte lika mycket just om TAKK, men tanken att sätta upp alfabetet med tecken eller 

liknande vid olika stationer finns hos en del av pedagogerna vi intervjuade. 

 

Pedagog 2 och 6 menar däremot att det måste finnas ett syfte med det material som sätts upp 

och vilket behov som finns i barngruppen och hur det även kopplas samman till det projekt/vad 

gruppen arbetar med just då. Det måste finnas en helhet i det pedagoger gör i arbetet med barn, 

eftersom barnen ska gynnas av det. Av observationerna kom det även fram att de avdelningarna 

där miljön var mest anpassad till barnen var också det eftersom de hade barn med speciella 

behov. De andra förskolorna hade som sagt mest bildstöd ßoch på platser som toaletten, hallen, 

och vid maten. Sen var det andra förskolor som hade bildstödet mycket mer genomsyrande i 

verksamheten. De förskolor som hade det mycket mer än andra hade även barn som var i behov 
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av särskilt stöd och speciellt den specialavdelning vi besökte eftersom deras barn har ett helt 

annat behov än de andra barnen på de andra förskolorna. 
 
 

6.2  Bildstöd  

 

              
Exempel på en PECS bok. Exempel på bildstöd vid en bokhylla, som visar hur barnen ska 

ta böcker från den.  
 

Under våra observationer och intervjuer kom vi i kontakt med andra alternativa hjälpmedel för 

kommunikation mellan pedagogerna och barnen. De hjälpmedel vi fick ta del av var bland annat 

bildstöd och PECS som används mestadels för människor som har Autism. På en av de förskolor 

vi var på, så hade de PECS tillgängligt som små böcker upphängda på väggen, där barnen eller 

pedagogerna kunde hämta dem när de behövdes som till exempel när barnen skulle duka, vid 

påklädning, vid samling och så vidare. PECS (se bilaga 3) är bilder som har oftast en kort 

mening eller ett ord som förklarar handlingen eller föremålet som är illustrerat på bilden. Ordet 

eller meningen står antingen över eller under bilden. Det finns flera olika alternativ av PECS 

och de är oftast kategoriserade efter olika handlingar och teman. PECS är ett slags bildstöd, 

men det finns flera sätt människor kan göra bildstöd, det lättaste och vanligaste i förskolor är 

att de har en bild på leksakerna som ska ligga i lådan på själva lådan eller över lådan. 

 
Jag använder bilderna igen då vi har barn utan språk. - Pedagog 1; Förskola 1 

 

I vårt fall användes PECS på förskola 1 med de barn som inte hade det svenska språket och 

barnen kunde ta fram bilderna för att visa vad de ville ha eller göra med hjälp av PECS. Även 

de andra barnen använde bilderna i olika sammanhang såsom samling, matsituationen och när 

de skulle ta på sig ytterkläder. Förutom i dem sammanhangen, så använde barnen även 

bilderböckerna i den fria leken och med hjälp av de kunde barnen kommunicera med varandra 
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på ett ytterligare sätt än bara det verbala språket. På förskola 2 pratade vi väldigt mycket om 

tecken i allmänhet och sen kom vi in på dagsplaner som personer med autism brukar ha för 

rutiner och därmed kom in på att göra något liknande som en PECS-tavla med flera språk än 

bara svenska, engelska och tecken. Ett annat slags bildstöd som vi hittade på förskola 3 var då 

bland annat att de hade självporträtt på barnen med deras namn under som pedagogerna 

använder under samlingen för att hjälpa barnen med konkreta bilder på de själva, så att barnen 

själva fick visa att de var på plats och sen även säga deras kompisar namn under samlingen 

kontinuerligt.  

 
Göra en tecken-tavla för barnen skulle vara fantastiskt! – Pedagog 2; Förskola 2 

  

Inom den tidigare forskningen kan vi se likheter mellan vad Skans talar om i “en flerspråkig 

förskolas didaktik” där han nämner att kommunikationen är viktigt och att språket och 

tänkandet går hand i hand med varandra. Skans fortsätter med att poängtera hur viktigt 

kommunikationen är för människors lärande och att samspel med andra ger främjar lärandet. I 

sin avhandling tar Skans även upp barns självporträtt som ett exempel och att det samt 

teckenstöd förtydligar barnens muntliga språk. Kommunikationen som tidigare nämnt är inte 

ett entydigt begrepp och både tanken och det verbala språket ses som olika former av 

kommunikation. Kopplat till det Skans pratar om så har kommunikationen två sidor, en inre 

och en yttre sida som balanserar varandra (Skans, 2011, ss. 19–20, 72, 92–93; Säljö, 2000, ss. 

104–105).  

 

Utifrån Säljös perspektiv på Vygotskijs teori om fysiska och psykologiska artefakter kan TAKK 

och bildstöd, samt annan alternativ kommunikation ses som både och. Tecken kan i det här 

sammanhanget ses som både fysiska och psykologiska artefakter medan bildstöd är fysiska. När 

barn kommunicerar med hjälp av bilder och tecken så gör de även det i ett sammanhang och 

mellan varandra. Det är inget som sker enskilt eller isolerat, utan det sker i en social kontext, 

där inte bara det verbala. Men även tänkandet, samt gester och rörelser ses som olika former av 

kommunikation. I och med att pedagogerna använder TAKK i samspel med alla barn i 

barngruppen sätter de det i ett större sammanhang. Genom vilket pedagogerna gör det hela till 

en social process där både pedagogerna och barnen blir aktiva deltagare i ett utbyte av tankar 

och idéer mellan sig. Barnen ges andra sätt att kunna uttrycka sig på och det leder till att de kan 

vara delaktiga i den sociala gemenskap som de omringas av (Säljö, 2013, ss. 162–163; Säljö, 

2000, ss. 105–106, 108–110).  
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Tydligt exempel är när vi ska dansa, så får barnen välja vilken sång de vill dansa till… Men om man inte 

ger bilder, man kan inte teckna alla dessa sånger, jag kan inte ens teckna alla dessa sånger, men med 

bilder så har de ändå ett val. Så ibland använder man bilder för att prata, ibland för att välja och ibland så 

använder man bilder för att förtydliga. – Pedagog 7; Förskola 4 

 

På förskola 4, används bildstöd i form av bilkartor vid många olika tillfällen under dagen och 

det gör pedagogerna för att ge barnen möjligheten att göra sin röst hörd. Många av barnen på 

pedagog 7s avdelning kan inte prata på grund av olika anledningar, och då de är i de yngre 

åldrarna kan inte heller alla barn teckna än. Därför är användandet av just bildstöd ett effektivt 

arbetssätt att tillämpa, då barnen kan peka på det de vill ha och på så sätt blir de delaktiga i sin 

vardag. Som pedagog 7 nämnde att om flera barn på en avdelning gillar att dansa till en viss låt, 

ska pedagogen inte ta förgivet att alla gör det. Sen kan barnen även ändra sig och då de har 

möjligheten att peka på bilder och genom det visa för pedagogerna vilket val de vill göra 

underlättar det kommunikationen för alla.  

 

Det allra vanligaste bildstödet som vi upptäckte förutom det som vi beskrivit ovan, var bildstöd 

som satt uppe på exempelvis toaletter, ovanför olika hyllor och ute i hallen som visade dels vad 

som skulle göras och dels vad som fanns på platsen. Det användes i syfte att förtydliga för 

barnen vad som ska ske eller vad som ska ligga vart. Pedagog 1 pratade i intervju om hur hen 

ville utveckla det och ha det mer genomsyrande i verksamheten och vid de olika inne stationerna 

som avdelningen har. Som nämnt tidigare så måste det finnas ett syfte till varför material sätts 

upp exempelvis bildstöd som flera pedagoger har diskuterat i intervjuerna.  
 
 

6.3  Matsituationer    

När vi kom till förskola 3 så möter vi av en förskola som är väldigt liten och tom på barn. Barnen leker 

ute på gården för fullt medans vi får gå runt på en av avdelningarna där vi märker att borden barnen kan 

sitta vid är utspridda på tre olika delar av avdelningen. Då för att få matro och mindre ljudnivåer under 

de aktiviteter som görs vid borden. Mellan två av borden finns samlingsmatta med barnens namn och bild 

på. I rummet bredvid möts vi av ett annat bord där barnen tydligen sitter och äter och är då isolerade ifrån 

dem andra barnen som sitter i det stora rummet. På den andra avdelningen har de den fria leken, maten 

och samlingen i samma rum då de har ett mindre utrymme och bara ett rum för barnen att visas i. 

 

I intervjuerna kom det fram att vare sig pedagogerna använde TAKK lite eller mycket på dem 

respektive förskolorna, så var måltiden en av de situationerna där det användes oavsett vilken 
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förskola, samt avdelning det handlade om. Kanske inte vid varje måltid, men TAKK, samt 

bildstöd används för att förenkla och för att förstärka barnens språk vid dem olika måltiderna 

som sker under dagen. Barn som inte kan prata eller inte har lärt sig det svenska språket än, 

kunde de till exempel peka eller nicka när det ville ha något vid måltiden och pedagogerna 

tvingar inte dem till att ge ett verbalt svar, utan barnens gest godtas som svar från pedagogerna. 

Pedagog 1 på förskola 1 sa att det var förut så att de ville att barnen skulle svara verbalt, men 

efter att de hade varit i kontakt med specialpedagog så slutade de att kräva verbala svar då de 

fick veta att det inte var en någon större sak för barnen att nicka eller peka.  

 
Nej, nej, de pekar. Förut vi tänkte att nej men du måste prata, men när vi träffade specialpedagog, så nej 

vi tvingar inte att prata. – Pedagog 1; Förskola 1 

 

Trots det så ska barnen utmanas i deras utveckling och de barn som pedagogerna vet att de kan 

prata, så brukar pedagogerna på de olika förskolorna oftast utmana barnen till att säga vad de 

vill ha. På förskola 2, på pedagog 4s avdelning som hade mycket äldre barn var inte en nickning 

ett godtyckligt svar och där förväntades alla barnen förutom det barn som har speciella behov 

att svara verbalt vid matsituationer när de vill ha någonting.  

 

Ett av det vanligaste tecken som en avdelning på förskola 3 använder vid måltiden är att fråga 

om barnen vill ha mer. För trots att barnen där är väldigt unga och inte alla kan prata riktigt än, 

så försöker pedagogerna på den avdelningen att utmana barnen att teckna att de vill ha mer med 

händerna istället för att ”gnälla” vilket blir tjatigt efter ett tag enligt.  

 
Jag kan nog göra tvärtom *skrattar* jag är nästan liksom att dem måste göra något slags tecken, för ibland 

så kan de typ säga att fast de inte vill, fast jag vet att de kan göra tecknet. Då kan jag om jag vet att de 

kan eller har verkligen förmågan då är det ’jag ser att du vill ha apelsinen, men du får faktiskt göra trevligt, 

då du inte kan skrika ut. – Pedagog 6; Förskola 3 

 

Andra pedagoger använder tecknet för att äta för att signalera att det är dags att äta exempelvis 

när samlingen slutar och det är dags för lunch eller när aktiviteterna ska rundas av för att det är 

dags för mellanmål. Både vid själva lunchen och vid dem andra måltiderna vill pedagogerna 

uppmana barnen till att om de inte kan säga det att de ska kunna teckna det och förhoppningarna 

är att barnen ska lära sig av det. Förutom TAKK så är bildstöd väldigt användbart vid måltider, 

då det kan på ett mycket tydligare sätt visa vad ett barn vill ha, för barn tecknar tecknen på sitt 

sätt och då måste man känna barnen för att kunna känna igen vilka tecken de faktiskt gör och 
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vad som bara är gester. Bildstöd är väldigt tydliga och om barnet inte råkar peka fel så gör de 

sig förstådda oavsett deras språkliga förmåga. Pedagog 7 berättade om hur de använder bildstöd 

vid olika måltider och då deras barn är både i de yngre åldrarna samt har speciella behov, har 

det fungerat väldigt bra hos dem. De använder sig av bildkartor där de olika föremålen är 

illustrerade och barnen kan då peka på vilken frukt de vill ha eller om det är mjölk eller vatten 

som de vill ha. Den här metoden är enligt hen mest användbar vid just fruktstunden eller 

mellanmålet då lunchen ibland kan bli väldigt stressig och tiden att låta varje barn välja i sin 

takt inte alltid finns, samt att vid lunchtid är det oftast mycket som kan hända. Då är det både 

lättare och mycket effektivare att använda tecken, för bildstödet kanske inte alltid finns till 

hands, men tecken finns alltid.  

 
Här i våran avdelning vi har en rutin som barnen dukar själva, så jag tar de för vi har barn som har svårt 

att få långa instruktioner som till exempel här ska sitta 6 barn, 6 tallrikar. – Pedagog 1; Förskola 1 

 

På förskola 1 har pedagog 1 gjort i ordning så kallade PECS i form av små bilderböcker, som 

hen använder bland annat för att visa barnen hur de ska duka borden vid måltiden då en av deras 

rutiner är att barnen dukar själva när det är lunch och mellanmål. Där visar bilderna i PECS 

bildboken vad barnen ska plocka fram och ställa på bordet när de dukar, sista bilden visar hur 

bordet ska se ut i sin helhet och efter det så kommer det en bild på en glad smiley och tummen 

upp, vilket visar barnen att de har gjort ett bra jobb. Som förskola 4 använder bildkartor till 

lunch så skulle även förskola 1 kunna göra. För att en bildkarta är mycket lättare att använd än 

en PECS bok. Här ser vi återigen en koppling till det som Säljö benämner för artefakter och hur 

olika det här artefakterna kan användas av människor för att kommunicera med varandra. Och 

hur människor utvecklas och lär i ett kommunikativt samspel kopplas även ihop till hur de olika 

artefakterna används (Säljö, 2013, ss. 164; 2000, s. 82).  

 

Andra pedagoger har i intervjuerna berättar att de använder sig av TAKK vid måltiderna, men 

inte i lika hög utsträckning som de ovannämnda pedagogerna och medan de försöker använda 

det parallellt medan de pratar så händer inte det här lika kontinuerlig och ibland inte alls. 

Pedagog 2 pratade om hur användandet kan variera beroende på situationen och ibland 

användes det mycket mer vid måltider och ibland mindre. Pedagog 4 använder inte TAKK lika 

mycket själv vid måltider då barnen på hens avdelning är i de äldsta åldrarna och det förväntas 

som tidigare nämnt att de ska svara verbalt vid måltiderna. Pedagog 4 påpekar själv däremot att 

teckna mer aktivt vore bra.  
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Som tidigare nämnt pedagogerna använder en blandning av både TAKK och bildstöd för att 

underlätta för barnen att göra sin röst hörd när de vill be om något eller när de ska välja frukt. 

Med hjälp av TAKK och bildstöd kommunicerar pedagogerna löpande med barnen i ett socialt 

samspel kontinuerligt under de olika måltiderna, men även under andra situationer under dagen 

i verksamheten. Måltiden är en av de situationerna där alla pedagoger som vi intervjuade sa att 

de använder TAKK, även om vissa använder det mer och andra använder det mindre, så används 

det.  

 
Det är samling och pedagogen läser en bok för barnen. Eftersom inte alla barn kan prata använder 

pedagogen sig av TAKK och bildkartor när hen frågar barnen vart tog bollen vägen? Vems boll är det? 

Vilken färg är bollen? Pedagogen tecknar samtidigt som barnen får peka på bilder på bild-kartan när de 

svarar. Vet ett barn svaret så pekar barnet på rätt bild. Till exempel en röd boll.  

 

Här är ett konkret exempel på en situation där pedagog 7 i sin verksamhet använder TAKK och 

andra alternativa kommunikationshjälpmedel för att kunna i kommunikationen med barnen 

göra sig förstådd, och samtidigt ge barnen alternativa hjälpmedel att kommunicera med. Det 

här skapar även möjligheter för alla barn oavsett deras språkliga möjligheter att uttrycka sig och 

göra sin röst hörd. Genom att ge barnen den här möjligheten, så kan missförstånd undvikas och 

det inkluderar alla. I en situation som måltiden skapas även möjligheten att använda TAKK i 

ett sammanhang mellan alla barn och inte bara med det enskilda barnet, vilket Heister-Trygg 

påpekar som en av poängerna bakom TAKK, att det just ska användas i ett socialt sammanhang 

och inte bara med en enskild individ (Heister-Trygg, 2010, s. 73). Som vilket annat språk som 

helst. Många av pedagogerna har även nämnt att barnen själva visar intresse för TAKK och för 

bildstödet och på vissa avdelningar använder barnen det själva med varandra. På den avdelning 

på förskola 1 där pedagogerna aktivt arbetar med PECS, så används bilderna av barnen mellan 

varandra för att kommunicera och inte bara vid måltiden men i andra situationer också och det 

ser pedagogen som positivt och att de barn som kan prata och har det svenska språket använder 

sig av bildstödet för att hjälpa dem som inte kan det än vid exempelvis måltiden. Genom att 

barnen får alternativa hjälpmedel som de kan kommunicera med om språket inte finns där än, 

ger det barnen möjligheter att i det kommunikativa samspelet mellan varandra utbyta tankar 

och idéer, även om de inte kan verbalisera det riktigt än.  
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6.4  Samling  

Vi välkomnar Victoria och Kajsa som är med oss här idag under vår samling. “Kan Kim klappa fint på 

Aki?” Pedagogen talar med ett av barnen och gör ett tecken för att klappa fint till Kim för att visa vad 

hen ska göra mot Aki. Kim ställer sig upp och går mot Aki och klappar på hens kind. Sen fortsätter med 

att alla barnen så att Kim klappar (namnen på barnen är fiktiva). ”Vi klappar fint, och snällt visar 

pedagogen med tecken”. 

 

På förskola 1 har de olika på olika avdelningar, men på den avdelning som de har barn med 

hörselnedsättning, så har de valt att ha samlingen i ett mindre utrymme, där det är mindre ljud 

tillkommer. Barnet med hörselnedsättning sitter i mitten av samlingen med pedagogen som 

talar mittemot så att barnet se pedagogen som tecknar och som talar för att förstärka det som 

barnet missar. Pedagogerna även använder sig av TAKK i samlingen och resten av 

verksamheten med det barnet. På den andra avdelningen som de har barn med inte svenska som 

förstaspråk och barn som inte bara talar, så har pedagogerna valt att använda sig av både PECS 

och tecken för att förstärka barnens kommunikation och förståelse. De använder mer PECS än 

teckenspråk på den här avdelningen då den pedagog 1 som har erfarenhet av PECS använder 

det dagligen i kommunikation, och därmed märkt att det hjälper barn som saknar ett språk att 

kunna visa vad de vill med hjälp av de små böcker som pedagogen har gjort till avdelningen.  

 
Vi kommer använda bilderna mer då vi har barn utan språk (det svenska språket)  – Pedagog 1; 

Förskola 1 

 

På förskola 2, på den yngre barnavdelningen har pedagogerna valt att använda sig av 

flanotavlan där pedagogerna sätter upp bildstöd på både sånger och även närvaron på både 

pedagoger och barnen som fanns på avdelningen just den dagen. Oftast får barnen själva komma 

fram och sätta upp sin egna bild eller komma och peka på en sång som satt uppe, då barnet 

kanske ville att just den sången skulle sjungas. Pedagog 5 är väldigt medveten över att hens 

barngrupp har haft behov av bilder för att hjälpa barnen till att utveckla sitt språk, då pedagogen 

har nämnt förut att de har haft väldigt mycket barn från andra länder och de barnen har haft 

svårt med svenskan och därmed har bilderna varit en bra förstärkelse till det talade språket. Och 

även att pedagogen vill hjälpa barnen med språket, så tycker pedagogen att tecken, bildstöd är 

ett bra hjälpmedel då de inte har pedagoger som talar andra språk på deras avdelning. Som vi 

har nämnt tidigare, så nämner Skans under en observation av en samling, så använder 

pedagogerna bildstöd, samt teckenstöd för alla barnen och sen att pedagogerna sa sedan ord på 

till exempel arabiska för att hjälpa barnen (Skans, 2011, ss. 72, 92). På äldre barnavdelningen 
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på samma förskola, så hade de ingen direkt bildstöd under samlingen, utan då fick barnen oftast 

räcka upp handen och önska en sång de ville sjunga. Det barn som har behov av TAKK har 

pedagogerna valt att svara med tecken och tal för att kommunicera med det barnet.  

 
Jag använder bara tecken under sångsamlingen med resten av barnen, annars hela dagen med hen – 

Pedagog 4; Förskola 2 

 

Som vi nämnde förut om förskola 3 har de på yngre barnavdelning bara ett rum som barnen har 

tillgång till och där har pedagogerna inte mycket uppsatt på väggarna då barnen har tendensen 

att ta ner det som sätts upp. Det var väldigt litet utrymme som barnen hade tillgång till att leka 

på och det gjorde att sakerna som använder på samlingarna inte var uppsatta, utan det låg uppe 

på en hylla där bara pedagogerna nådde och kunde ta ner ifrån. Vi fick vara med under 

samlingen och fick då vara med i och se hur de lärde barnen tecken som dem själva hade kommit 

på och bad ett barn om hen kunde klappa fint på sina kompisar.   

 
Vi har bildstöd under våra samlingar med olika teman och maskotar för varje dag, men vi har dem inte 

just nu uppe – Pedagog 6; Förskola 3 

 

Slutligen på förskola 4 har miljön anpassats efter det barn som går på avdelningen, då de har 

lagt upp bildstöd på väggarna så att det finns överallt tillgängligt. De använder TAKK under 

samlingen, men den här förskolan använder hela tiden tecken för att kommunicera med barnen, 

men de talar även med barnen samtidigt som när de tecknar. Det pedagogen menar med det hen 

sa var att de är så vana att använda tecken hela tiden på förskolan så det är en vanesak att hålla 

på med det oavsett vad dem än gör på förskolan. 

 
6.5  Babblarna  som  hjälpmedel    

Babblarna var ett återkommande tema i våra intervjuer och det blev mycket samtal om just dem. 

Många av dem pedagoger som vi intervjuade kände till babblarna, men det var inte lika många 

som kände till att Babblarna var ett läromedel och att det var framtaget för att hjälpa barn i deras 

språkutveckling. Det babbel som används av babblarna utgår från talspråkets melodi och genom 

att ta del av det får barnet träning i språkets ljud samt, utmanar barnet att börja “babbla” själv. 

Att börja sin talspråksutveckling utan att använda riktigt ord främjar barnens språkutveckling. 

Det här påverkar barn på olika sätt, vissa får en stor hjälp i sin språkutveckling medan andra 

barn upplever det mer som underhållning (Babblarna, 2017). Det som kom fram i intervjuerna 
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var att de flesta som sagt kände till Babblarna som ett barnprogram, men av de pedagoger som 

kände till Babblarna som ett språkstödjande medel var det inte alla som jobbade med det. 

Specialavdelningen som vi besökte var den avdelning som arbetade mest aktivt med babblarna, 

eftersom det enligt pedagog 7 från förskola 4 som vi intervjuade är att väldigt enkelt och tydligt 

material att använda med barnen. 

       
Vi arbetar med babblarna för att få igång barnets språk, det är lättare att säga baba än att säga kalle, så 

om man läser om babblarna att man kan säga Baba för det är ju en av de första ljuden man kan säga, då 

kan man plötsligt säga någonting som betyder nått. Det är lite där vi är inne på att, om man kan säga baba 

så betyder baba någonting för förut betydde det ju ingenting och sen är böckerna väldigt tydliga och 

bilderna, och sen kan man teckna till dem, för det finns ju alltid tecken – Pedagog 7; Förskola 4  

      

Böckerna som hör till babblarna är väldigt lätta för barn att läsa, då det oftast är inte mer än en 

mening på ena sidan och en bild på den andra och det fortsätter så genom hela boken. Längst 

bak finns även en liten uppslagslista över de olika TAKK tecken som pedagogen tillsammans 

med barnen kan titta i om de vill veta vad tecknen betyder. Pedagog 7 påpekade hur babblarna 

får barnen att börja prata för förut betydde inte barnen ”babbel” något men nu när ett barn säger 

Babba eller Bibbi och så vidare. Så betyder det något och om barnet kan då säga Bibbis bil, så 

har barnet kommit in på en början i sin språkutveckling. 

  

Sen finns det olika sätt men kan använda babblarna på i verksamheten. Det finns massvis av 

olika material kopplat till babblarna, avdelningen på förskola 4 hade både babblarna böckerna 

med bildstöd till och när de exempelvis vid samlingen läste och sen ställde frågor till barnen 

kunde barnen peka på bilderna när de svarade. På samma avdelning hade de även leksaker från 

babblarna och pedagogen tyckte det var bra när barnen självmant använde materialet. Det finns 

även musik till babblarna som barnen på den avdelningen brukar dansa till och då väljer de även 

det med hjälp av de bildstöd som avdelningen har. På förskola 2 kände en av pedagogerna till 

Babblarna, men inte att det var ett språkutvecklande material, då vi såg på kontoret en låda med 

material och där fanns babblarna. I form av både spel, samt en uppslagsbok, där det exempelvis 

fanns en karta på olika tecken kopplade till olika typer av känslor och humör samt till färg. 

Andra pedagoger som vi intervjuade på förskola 1 och 3 kände till mesta dels till det som sagt, 

men arbetar inte med det i nuläget utan barnen har tillgång till och kan se Babblarna som serie.  
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I sin forskning diskuterar Skans hur pedagogerna som han intervjuade, samt observerade under 

sagoläsningen använde språkstöd på olika sätt för att främja barnens språkutveckling. De 

språkstöd som pedagogerna använde var allt från barnens modersmål, teckenstöd och även 

konkreta fysiska föremål för att illustrera de sagor de lästa på ett konkret sätt (Skans, 2011, ss. 

83–84). Babblarna som är ett språkstöd i sig självt, kan här ses som just det som Skans beskrev, 

ett stöd som hjälper barnen att utveckla sitt språk. Utifrån det pedagogerna har sagt om 

Babblarna kan vi dra slutsatsen att det är ett enkelt material genom vilket vi kan inkludera barn 

oavsett deras språkliga förmåga. Eftersom materialet är så tydligt gjort, speciellt böckerna och 

de bilderna i dem, så gör det även det lätt för barnen att förstå innehållet. Att använda ett 

språkstöd som exempelvis Babblarna kan främja barnens lärandeprocess och språkutveckling 

om det används på ett konsekvent sätt av de pedagoger som väljer att arbeta med det.  

 
Babblarnas språk och ljud lockar också barnen själva att babbla, vilket för många barn blir första orden. 

(Babblarna 2017) 

 

 
exempel på hur materialet kan se ut (tagit från förskola 2) 

  

6.6  Likheter  och  skillnader  

Ett gemensamt mönster om TAKK som uppkom från intervjuerna, var att om pedagogerna inte 

hade haft barn med speciella behov på sin avdelning, så hade de inte jobbat lika mycket och 

lika intensivt med det som de gör i nuläget. Det intressanta är att det här pedagoger säger emot 

sig själva när de samtidigt säger att det är ett jättebra komplement till språket och att det både 

förtydligar, samt förstärker ett barns språk. De håller med varandra om att TAKK är ett bra 

arbetssätt, för tecken har vi alltid till hands. TAKK samt andra alternativa 

kommunikationshjälpmedel ger barnen ett annat sätt att uttrycka sig på och göra sin röst hörd. 

Pedagogerna håller med om hur viktigt det är att barnens röster verkligen blir hörda och att 

pedagoger inte ska ta för givet vad barnen vill eller tycker om bara för att de inte kan verbalisera 

det. En annan likhet som vi såg i våra observationer var att de förskolor som hade barn med 

särskilda behov, hade miljön mycket mer anpassad och mycket mer material uppsatt än de 
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förskolor som inte hade det. En gemensam tanke om att ha exempelvis bildstöd uppe på 

specifika platser fanns hos alla pedagoger.  

 

Under matsituationen så de skillnader vi har sett, är att det dels inte jobbar lika mycket med att 

barnen ska just kommunicera mellan varandra med hjälpmedel. Barn på de yngre 

barnavdelningarna har ännu inte kommit till det stadie, än om de kommer har något intresse i 

det beror på pedagogernas arbetssätt med TAKK. Sen även när vi har tittat på hur pedagogerna 

på de olika förskolorna använder sig av alternativ hjälpmedel under måltiderna, så visar det sig 

att vissa av pedagogerna tillåter barnen använda det olika alternativa hjälpmedel som de har på 

de olika avdelningarna. På vissa blir det mer som ett tvång att barnen måste tala istället för att 

teckna eller använda bildstöd, eller att det är okej för barnen att kommunicera med nickningar 

och pekningar.  

 

Vi har sett ganska olika sätt på hur pedagogerna använder alternativa hjälpmedel under 

samlingen. Även under intervjuerna fick pedagogerna frågan om de inte skulle ha ett barn som 

är i behov av TAKK eller bildstöd, så skulle pedagogerna jobba betydligt mindre med det i 

verksamheten, och då bara göra några sånger med tecken. De likheter vi kan se mellan de olika 

pedagogerna på de olika förskolorna är att de använder sig av någon slags alternativ hjälpmedel 

för de barn som behöver, och som många under intervjun har nämnt, så anser att det är en god 

språkutveckling för de barn som de har använt alternativa hjälpmedel med. Och vi ser även att 

de olika redskap av material som används på förskolorna, används på olika sätt och påverkas 

hur pedagogernas generation har använt sig av den. Och som inom de sociokulturella resurserna, 

så måste kommunikationen skapas och att kommunikationen går vidare mellan personerna. Det 

vill säga att om pedagogerna använder de tecken som de har lärt sig tidigare, så kommer de 

använda de tecken de lärde sig till barnen (Säljö, 2000, ss. 20–22). Till exempel barnsånger 

såsom imse vimse spindel är en klassisk barnsång som många pedagoger har lärt sig i sina yngre 

dagar och därav lär barnen de “tecken” för den sången. De tecken som pedagogerna använder i 

klassiska sånger är kanske inte det korrekta tecknen som kommer från teckenspråket eller 

TAKK. 

 

De slutsatser vi kan dra utifrån våra likheter och skillnader från intervjuer och observationer, 

samt vår tidigare forskning, så kan vi se att teckenspråket blir som en naturlig del inom 

kommunikationen och att barn lär sig de allra vanligaste tecknen på förskolan (Skans, 2011, ss. 

92–93). 
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7.  Slutsatser och sammanfattning  

Efter att ha utfört vår intervjustudie som undersökte om verksamma pedagoger känner till 

teckenstödet TAKK samt, om de arbetar med det på ett pedagogiskt sätt i sin verksamhet har vi 

kunnat dra olika slutsatser om olika teman som vi redovisade i, samt analyserade i föregående 

del. Utöver TAKK kom vi genom intervjuerna också i kontakt med andra alternativa 

kommunikationshjälpmedel. I den avslutande delen kommer vi att utifrån vårt empiriska 

material som vi har analyserat att dra slutsatser och diskutera det vi har kommit fram till. Utöver 

det kommer vi även att ta upp hur vidare forskning inom det här ämnet skulle kunna utformas 

och drivas, för att utifrån ett rikare material kunna dra slutsatser och komma fram till resultat 

som kan generaliseras på ett större område. Vi är medvetna att vår undersökning utfördes på ett 

begränsat antal förskolor inom ett begränsat område geografiskt och därför är det svårt att dra 

mer än ett preliminärt resultat som kan generaliseras på ett större plan.  

 

7.1  Teckenspråk  eller  TAKK?  Det  är  väl  samma  sak?  

Stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Lpfö, 98/16, s. 11) 

 

Efter alla intervjuer med de olika pedagogerna, så kunde vi se under våra sammanställningar 

att det fanns en skillnad mellan pedagogernas kunskap om teckenspråk och TAKK. Då det vi 

kunde se var att två av sju pedagoger visste skillnaden mellan teckenspråk och TAKK och de 

var medvetna om vilket av dem de använde på förskolan. Därav en av de sju pedagoger, så 

visste inte hen skillnaden och var därför osäker om det tecken de använde på förskolan var 

riktiga tecken eller om alla de var påhittade av pedagogerna som jobbar eller har jobbat på 

förskolan. Hen sa även att hen vill lära sig mer om TAKK och få en mer inblick i vad som är 

vad för att kunna använda det bättre på förskolan, som till exempel tecken-tavlor eller 

vidareutbildning. Även två av de sju använde själv det material pedagogerna får från 

myndigheten, men även var det en pedagog som fick material, men inte från en myndighet men 

av föräldrarna som tog kurser för deras kommunikation med deras barn både i hemmet, men 

även att pedagogerna ska kunna kommunicera med barnet när hen är på förskolan. Vi kan även 

se att pedagoger från samma förskola tänker olika när det kommer till användning av TAKK 

då vissa anser att de ska bara använda om det är ett barn i behov av det, medan andra tycker att 

alla barnen kan ta del av TAKK, då det är ett hjälpmedel för alla barnen.   
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Efter alla intervjuers sammanställning så kan vi se en majoritet av de sju vi intervjuade: Fem 

av dem var positiva till att gå på kurser och lära sig mer om TAKK, men bara om det var på 

arbetstid för att de ansåg att det skulle vara ett bra hjälpmedel i förskolan. Två av sju ansåg att 

de inte behövde fler kurser och introduktion om TAKK, då de ansåg att de kunde annars bara 

söka upp det tecken de undrar över eller inte kan. Under en av våra intervjuer kom vi i samtalet 

in på tidigare forskning som vi hade fördjupat oss i. Den forskning som vi hittade och hade tagit 

del av var både för och emot alternativa kommunikationshjälpmedel. En del forskning såg det 

som positivt att använda med barn och enligt den forskningen så tog inte barnen skada av det. 

Annan forskning var skeptisk till det och menade att alternativa kommunikationshjälpmedel 

som TAKK och bildstöd skulle försämra barnens verbala språkutveckling. Pedagogen skulle då 

direkt motbevisa oss om att vår tidigare forskning inte var legitim, då den forskningen sa emot 

det hen hade läst om att alternativa kommunikations hjälpmedel var en hjälp för barn att lära 

sig ett språk.  

 

En av slutsatserna som vi kan dra utav det som framkom i intervjuerna, är att alla pedagoger 

som medverkade i vår undersökning arbetar med teckenstöd och andra 

kommunikationshjälpmedel i pedagogiskt syfte. I hur stor utsträckning de gör det, beror dels 

på pedagogens bakgrund och erfarenheter, dels på vilka barn pedagogerna har i på sin avdelning. 

Trots att alla pedagoger som deltog i våran intervjustudie arbetar med teckenstöd pedagogiskt 

så påverkas det arbete mycket av barnen. En del av pedagogerna har i intervjuerna berättat att 

om de hade jobbat på andra avdelningar eller med andra barn hade de nog inte använt 

kommunikationshjälpmedel lika mycket som de gör i nuläget. Intressant här är att alla 

pedagogerna har sagt att teckenstöd är ett bra arbetssätt oavsett barngrupp och att det är ett bra 

hjälpmedel att använda för att bland annat förstärka språket. Det var intressant att få veta om 

alla de olika sätten som pedagoger kan arbeta med teckenstöd, samt andra 

kommunikationshjälpmedel.  

 

Vi har även stött på att i vissa arbetslag så är det bara en eller två pedagoger av tre-fyra som 

kan eller använder sig av alternativa kommunikations hjälpmedel. Oftast är det en som anses 

vara resurs för barnet då den pedagogen är den som går på olika kurser på habilitering-centret 

eller får gå kurser under arbetstid. Medan de andra lär sig bara tecken under samlingen då de 

pedagoger som har gått kurserna visar upp de för barnen och de pedagoger som inte har gått på 

kursen. Som på till exempel förskola 1 har alla de vi intervjuat gått på någon slags kurs förut 

eller går nu, men vi fick veta att det är oftast de som tar hand om barnen som behöver sen de 
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olika hjälpmedel. Vi såg liknande på förskola 2 och 4, då det var oftast bara en som hade gått 

utbildningen. Vi fick inte veta så mycket på förskola 3 om det verkligen var fler på förskolan 

som var intresserad av att lära sig mer om TAKK eller gå kurser, eller ens hade gått kurser. Då 

det lät som den pedagog vi intervjuade att det är bara en av alla pedagoger som har haft någon 

slags kontakt med alternativa kommunikation då hen hade gått på en kurs. Men annars pratade 

hen mest om att de hade haft ett barn med autism och den avdelningen hade använt sig av en 

dagordnings-tavla, men inget om alternativ kommunikationshjälpmedel.  

 

Två av dem pedagoger som vi intervjuade, jobbade på två olika förskolor och hade barn från 

olika kulturer och med olika förutsättningar. De hade olika uppfattningar om det internationella 

teckenspråket, som vi pratade om i intervjuerna. Då det var intressant för oss att veta om 

pedagogerna använde det svenska teckenspråket eller om de även använde inslag av andra 

exempelvis det engelska. Pedagog 6 tyckte att de borde använda sig av internationella tecken, 

då de har barn och pedagoger som kommer från olika länder och de har som grund ide, att de 

ska lära barnen både svenska och engelska. TAKK eller teckenspråket som pedagogen är osäker 

på om vilket de använder, hen tycker att det skulle vara bättre för dem att använda det 

internationella teckenspråket, i stället för att behöva bestämma sig mellan svenska eller mellan 

det amerikansk engelska eller brittisk engelsk teckenspråket. Medan pedagog 2 tyckte 

motsatsen mot vad pedagog 6 menade. Då hen ansåg att vi bor i Sverige och det är svenska som 

är språket vi pedagoger ska lära barnen så är det teckenspråket som ska användas i förskolans 

verksamhet om pedagogerna ska lära ut några slags tecken. Å andra sidan så förstår vi hur 

pedagog 2 menar med att vi ska lära barnen det svenska teckenspråket då det är i Sverige vi bor 

i, men samtidigt så förstår vi även hur pedagog 6 tänker. Då hen vill att förskolan ska bli 

interkulturellt och att de kan ta in flerspråkighet med hjälp av att använda det internationella 

teckenspråket och ha ett gemensamt tecken för de alla barnen så att de inte skulle behöva lära 

sig alla språks teckenspråk. Och som vi även kan tillägga om det internationella teckenspråket, 

som vi även nämner så blir det ett bra val för oss som jobbar inom förskolan och skolans värld 

att få in den interkulturella aspekterna med hjälp av den internationella teckenstödet, och därav 

anser att det skulle underlätta för oss pedagoger och även föräldrar om vi valde det 

internationella för då kan även föräldrarna sinsemellan använda teckenstödet som en hjälp i 

kommunikation med varandra om det inte hittar orden via det verbala språket.  

 



 38 

7.2  Andra  alternativa  hjälpmedel  

Det vi tänker på när vi tittar på bildstöd och PECS är att det skulle kunna användas av alla i 

förskolan, då det är ett bra hjälpmedel för både pedagoger och barn i olika sammanhang. Om 

barnen får en pedagog som inte har så bra svenska eller ett barn som inte vill eller kan tala 

svenska kan då använda PECS för att kommunicera med varandra och det tycker vi att det är 

ett bra hjälpmedel.  

  
När vi får vikariat, då kan barnen visa vad som ska göras med hjälp av pecsbilder – Pedagog 1; 

Förskola 1 

  

Det kan även bli ett problem om det bara finns en “bok” med PECS och någon redan använder 

den, så kan det bli konflikter mellan barnen och kommunikationen brister. Sen att det kan bli 

att böckerna försvinner och då kan det bli så att det skapar mer problem. Om inte barnen hänger 

upp dem efter de har använt bilderna och då måste pedagogerna göra nya hela tiden och det 

kommer dra väldigt mycket papper. Då det även kan vara krångligt att bläddra i en liten 

bilderbok under lunch, skulle en bildkarta (se bilaga 4) med bildstöd vara ett bättre alternativ 

att använda just då. Som en av de avdelningar på en av förskolorna hade, så de barn som inte 

vet vad någonting heter på svenska kan då peka och pedagogen kan bekräfta med att säga ordet 

högt så att barnet lär sig och sedan ge barnet det hen ville ha.  

 

Å andra sidan så tycker vi även att de böckerna kanske inte ska användas just till den fria leken 

då om de försvinner, så att istället för att göra bara en version av böckerna som hänger för 

lärande syfte på väggen så även göra tavlor där de olika lekarna är så finns det upphängda A4 

papper med liknande bilder som de kan gå och peka på under den fria leken. Pedagog 1 tyckte 

att de kunde ha en liten PECS-bok som pedagogerna kunde ta med sig ut i skogen där barnen 

kan då visa varför de inte är glada eller på bra humör, typ om de fryser eller vill gå in. 

  
Det är bra, vi använder mycket. Tecken har man alltid med sig, men bilder kan försvinna, förstöras, 

glömmas och väldigt tidskrävande – Pedagog 4; Förskola 3 

 

Men som även andra pedagoger vi intervjuade var det en blandning mellan att vara för och vara 

inte för att ta med sig en liten bok med PECS ut till skogen, då det kan hända att pedagogen 

glömmer den i skogen, eller att den blir blöt eller att boken glöms i ens ficka och ingen annan 

kan använda boken. Pedagogerna höll även med varandra när de alla uttryckte att ett alternativt 
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kommunikativt arbetssätt är något positivt för barnen. För alla barn som kommer till förskolan 

kan inte prata på grund av olika anledningar och det gör att alla barn blir inkluderade om de 

använder sig av någon slags alternativ kommunikation. 

 

7.3  Läroplanen  eller  föräldrarnas  vilja?  

En av pedagogerna diskuterar om att hen vill att de pedagoger som jobbar på förskolan och har 

annat modersmål än bara svenska och engelska ska använda sitt modersmål om det finns ett 

barn på förskolan som har samma modersmål. Då ska den pedagogen använda det språket för 

att hjälpa barnet med att utveckla både modersmålet och sen det svenska språket. Sen ändrar 

sig pedagogen det hen har sagt och påpekar att de måste även följa föräldrarnas önskemål för 

att det ska vara ett samspel mellan hemmet och förskolan. För hen pratar om en familj har en 

viss dialekt och det finns en pedagog som talar samma språk men en annan dialekt, så får den 

pedagogen inte tala det språket med det barnet för att barnet inte ska lära sig den dialekten. Där 

i har vi kollat lite i vad som står i läroplanen för förskolan och där står det bland annat: 

 
Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar (Lpfö, 98/16, s. 5) 

 

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. Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom 

andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö, 98/16, s. 7) 

 

Enligt de citaten från Lpfö 98/16 så kan vi dra en slutsats att pedagogerna ska ha ett samarbete 

med hemmet där föräldrarna är de som står för fostran, utveckling och så vidare. Och i förskolan 

ska det finnas till hjälp och kunna hjälpa hemmet med så att barnet får möjlighet att utvecklas 

efter barnens och förskolans förutsättningar. Därav skulle inte enligt oss det vara ett problem 

att ett barn får höra en annan dialekt av språket, då det ger bara barnen en extra tillgång till 

modersmålet och en hjälp till att lära sig det svenska språket. Förutom det här blir även andra 

pedagogers kunskaper en resurs som kan användas för att främja barnens lärande och utveckling. 

Att då medvetet välja att inte ta vara på det kan orsaka komplikationer om exempelvis barnet 

inte alls kan prata någon svenska.  
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En annan viktig aspekt som vi kunde dra en slutsats om berör föräldrarna och deras inställning 

till alternativa kommunikationshjälpmedel. I intervjuerna har vi med pedagogerna diskuterat att 

många föräldrar kan känna/ känner oron för att den verbala språkutvecklingen hos deras barn 

ska påverkas negativt av det, som hur vi i rollen som pedagog ska förhålla oss till det. I 

intervjuerna hänvisade pedagogerna till den tidigare forskningen och menade att den kan 

användas som underlag som kan användas i samtal med föräldrar som känner den här oro. Det 

första citatet som står ovan poängterar samarbetet som ska finnas mellan förskola och 

familjerna, vilket gör det viktigt att som pedagog vara medveten om och kunna stödja sitt 

handlande i tidigare forskning eller liknande. För som pedagoger måste vi även komma ihåg att 

föräldrarna till de barn som vi arbetar med alla har en pedagogisk utbildning och därmed inte 

är lika insatta i det som vi. Att då med hjälp av exempelvis tidigare forskning kunna förklara 

för en orolig förälder att hens barn inte kommer att påverkas negativt av att TAKK, bildstöd 

eller något annat hjälpmedel kan skapa bättre band mellan förskola och familj. Det är en fin 

balans mellan pedagoger i förskolan och samverkan med familj och föräldrar, där ett bra 

bemötande kan bygga broar mellan det här två olika sfärerna.  

 

7.4  Vidare  forskning  

Efter att ha fördjupad oss i den forsknings som har varit relevant för vår uppsats och även själva 

gjort en mindre undersökning har vi förslag på hur vår undersökning kan utvecklas vidare. De 

resultat som vi kom fram till och de slutsatser vi har dragit kan summeras med att pedagoger 

inom förskolans verksamhet har en kännedom om TAKK och de flesta använder det i 

pedagogiskt syfte, begränsat till det område som vi undersökte. För att utveckla det och få ett 

resultat från ett mycket större omfång kan bland annat en fältstudie över en längre period göras. 

Med utgångspunkt i den studien som DiCarlo et al. gjorde, skulle en fältstudie där TAKK 

introduceras för barn i 1–2 års ålder kunna göras. Där skulle pedagogerna då kontinuerligt 

arbeta med teckenstöd under en period på cirka 1–2 år, där det sker kontinuerlig uppföljning 

och observation. Den fältstudien kunde exempelvis utföras på olika förskolor samtidigt för att 

få ett brett material att analysera och därifrån komma fram till resultat som kan generaliseras. 

Utöver det kan även en annan fältstudie utföras där TAKK kan till exempel introduceras på en 

avdelning i en förskola som inte har arbetat med det tidigare. Även den fältstudien kan sträcka 

sig över en längre period och utföras genom både observationer och intervjuer. I intervjuerna 

kan både barn och vuxna delta.   

 



 41 

Hur någon av fältstudierna skulle kunna gå till har mycket att göra med det eventuella syftet 

bakom dem, samt hur de struktureras och läggs upp. Den slutsatsen som vi kan dra utifrån vårt 

empiriska material samt, den tidigare forskningen som vi har tagit del av är att vidare forskning 

behövs inom det här område. Då det i dagens samhälle kommer barn till förskolan som alla har 

olika förutsättningar är det viktigt att som förskolelärare och pedagog ha redskapen för att 

bemöta barnen och främja deras utveckling utifrån deras förutsättningar. Och om vi då har 

redskapen att göra det på ett sådant sätt som gynnar barnet så kan vi utföra vårat arbeta på bästa 

möjliga sätt. Som tidigare nämnt att arbeta med alternativ kommunikation ställer andra krav på 

både pedagoger och på miljön.  

 

7.5  Vad  vi  kunde  ha  gjort  annorlunda  

Det vi kom på under tidens gång när vi skrev vår uppsats var att på vissa ställen i intervjuerna, 

så ställde vi en fråga om något och fick sedan svar på den. Vi tänkte inte alltid då på om att 

ställa följdfrågor på de intressanta svaren som vi fick. Det gjorde att vissa av våra följdfrågor 

kom på vissa av frågorna som inte kanske var så givande till vår uppsats. Frågor vi i efterhand 

kommit på där mer information skulle ha gett en djupare inblick i det vi samtalade om. Vi är 

nu mer medvetna om det än vad vi var i början av vår uppsats och har den kunskapen med oss 

till våra framtida arbeten eller uppsatser.  

 

Vi mötte även på motstånd när vi kontaktade och skickade ut mail till de olika förskolorna vi 

hade valt ut. Vi hade skickat ut till närmare 30 stycken förskolor i Stockholms län, men vi fick 

inget svar från cirka 20 av dem.  Sen sex av de förskolorna tackade nej, och vi slutade med att 

ha de fyra förskolorna vi intervjuade. Det gjorde att vi gick tillbaka till vårt PM där vi hade 

skrivit ner att vi skulle göra observationer och intervjuer på fyra förskolor, vilket var det som 

vi hade tänkt oss från början. Då vi som sagt inte fick den respons som vi hade tänkt oss, var vi 

tvungna att kontakta mycket fler förskolor.   

 

 

Tog bort ett stycke! 

 

En slutsats vi kan dra efter allt arbete med transkriberingarna av både intervjuer och 

observationer, att många av pedagogerna som medverkade säger oftast två sidor av sina svar, 

där pedagogerna kan först vara för något av det argument de själva säger, men sen är de emot 
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och säger motsatsen till vad de själva har sagt. Det här leder till att vi som forskare blir lite 

kluvna i svaren som vi har fått, och därmed har svårt att uppfatta svaren. Vilket i sin tur leder 

till att vi i analysen av det transkriberade materialet har fått både tolka, samt läsa mellan raderna. 

I och med att en uppsats ska vara trovärdig så skapar en dubbelsidighet som det här svårigheter 

för oss som forskare. En kvalitativ forskningsintervju studie gör det möjligt att komma nära till 

det som undersöks, då det är möjligt att ställa fler frågor och fördjupa sig i ett ämne under en 

intervju.  

  

7.6  Slutsats  

Efter vår undersökning kan vi konstatera att pedagoger ute i förskolans verksamhet har 

kännedom om teckenstödet TAKK och att många arbetar med det i ett pedagogiskt syfte. Det 

här arbetet varierar beroende på barngrupp, samt de barn som går i den. Förutom TAKK som 

alternativ kommunikation använder pedagogerna även sig utav bildstöd i olika variationer. 

Den typ av bildstöd som vi stötte på i vår undersökning var PECS, bilder uppsatta på väggar 

som förtydligar materialet och bildstöd i form av bildkartor som möjliggör det för barnen att 

göra sin röst hörd. Pedagogerna som deltog i våran undersökning har en positiv inställning till 

att arbeta med teckenstöd och andra alternativa kommunikationshjälpmedel, eftersom det 

både främjar barns utveckling och lärande, samt underlättar kommunikationen för alla.  
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9.  Bilagor 
 
Bilaga  1  Intervjufrågor    
  

•   Känner du till TAKK? och har du någon erfarenhet av teckenspråk eller TAKK? 

•   Har du genom förskolans verksamhet fått vidareutbildning inom TAKK? 

•   Använder ni TAKK i verksamheten? 

•   Hur använder ni TAKK på eran avdelning? 

•   I vilka situationer och sammanhang använder du/ditt arbetslag det?  

•   Skulle du säga att ni i ert arbetslag använder TAKK i pedagogiskt syfte på er 

avdelning? 

•   Används TAKK mest med barnet som är i behov av särskilt stöd än med resterande 

barngrupp? 

 

•   Har du tänkt på att använda TAKK vid till exempel samling med hela barngruppen?  

•   Har du några tankar kring att till exempel teckna samtidigt som ni har sångstund på 

samlingen?  

•   Hur har ni organiserat er miljö? Har ni bilder och text uppsatt i avdelningen?  

•   Har du funderat om hur man kan göra TAKK tillgängligt för alla barn i barngruppen?  

•   Hur tror du att barnen skulle ta det om ni i ert arbetslag började använda TAKK med 

hela barngruppen?  

 

•   Visar barnen något intresse för teckenspråk / TAKK? 

•   Hur skulle man kunna göra annorlunda för att väcka barnens intresse för TAKK? 

•   Om ni hade tid skulle du vilja ha ytterligare kurser / workshop som handlade om 

TAKK? 

 

•   Har ni några appar/böcker som ni använder inom TAKK/teckenspråket för att 

stimulera barnen? 

•   Lär ni ut svenska tecken eller även engelska? 

•   Anser du/ni att Babblarna är ett verktyg inom TAKK? 

•   Varför tillåter ni inte barnen bara nicka som ett svar (ja), när ni ställer en fråga om 

t.ex. “om de vill ha mer kalkon?” 

•   Har ni sett några barn som använder tecken fast ni inte har lärt ut det?” 
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•   Om ett barn pekar på t.ex. en sak för att fråga vad det är, men använder själv inga ord. 

Svara ni då med ord, ord + tecken eller med bara tecken? Varför och varför inte? 

•   Har ni svenska alfabetet tillgängligt till barnen? 

•   När ni tecknar till ett barn, står ni bredvid eller bakom? 
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Bilaga  2  Missivbrev  

Flemingsberg 13 oktober 
2017 

Information om intervjustudie  
Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 
utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning 
som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien 
kommer att handla om teckenstödet TAKK och i vilket omfång det används i pedagogiskt 
syfte.  
 
För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka förskolan _______ en dag 
mellan den 10/10-10/11 2017. Vi skulle då vilja utföra intervjuer med 1-2 pedagoger som 
kommer att ta ca 30-60 minuter vardera. Utöver det vill vi även observera miljön på 
förskolan. Material som kommer att användas för intervjun är ljudinspelning och för 
observationen kommer vi att föra anteckningar samt fotografera med kamera. Intervjun är helt 
frivillig att ställa upp på och man får avsluta intervjun om man inte längre vill vara med.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 
inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 
personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 
publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
 
Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  
 
Vänliga hälsningar,  
Kajsa Lind & Victoria Koulikova 
 
 
Kajsa Lind 
073-xxxxxxx 
xxxxxxx@gmail.com 
 
Victoria Koulikova 
073-xxxxxxx 
xxxxxxxx@gmail.com 
  
  
Rikard  Friberg  von  Sydow  
Södertörns högskola 
08-‐xxxxxx 
xxxxxxxxxxx@sh.se  
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  
 
 
 
 
Deltagarens namn: ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagarens namnunderskrift: ………………………………………………………. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuläret återlämnas till Victoria Kouilkova, xxxxxxxx@gmail.com senast den 10/10. Om 
du inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  
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Bilaga  3  PECS  böcker  
  

  
  
  
Bilaga  4  Bildkarta  
 

 
 
 
 
 


