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1. Inledning   

Under vår utbildning på förskollärarprogrammet har vi på olika sätt kommit i kontakt med 

TAKK. TAKK betyder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är 

tecken lånade från det svenska teckenspråket. (Tisell, 2009; Tonér, 2009). Inom TAKK används 

tecken som utförs med hjälp av händerna. Tecknet förstärker det viktigaste ordet i den talade 

meningen samtidigt som individen talar och utför tecknet. I förskoleverksamheten används 

TAKK av olika anledningar men framför allt för att ge det yngsta barnet möjlighet att kunna 

uttrycka sina tankar och åsikter när det verbala språket ännu inte utvecklats (Tonér, 2009).  

 

Hvit Lindstrand (2015) skriver i sin doktorsavhandling att barnet som inte har erövrat det 

verbala språket ännu ska ges chansen till andra uttrycksformer. För att barnet ska kunna bli en 

självständig individ samt utveckla sitt språk och detta är något förskolan ska ge barnet möjlighet 

till. Detta belyser även specialpedagogen Åhmark i en intervju utförd av journalisten Eriksson 

(u.å.). Åhmark har tillsammans med sina kollegor drivit projektet Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation under cirka tre år i Mölndal kommun och menar att alla 

individer har rätt till ett språk. Vidare förklarar Åhmark att språk skapar en trygghet genom att 

det stärker barnets självförtroende till att kunna göra sig förstådd. Tecken kan där ha en 

betydande roll som kan bidra till relationsskapande genom omsorg och lärande vilket kan 

kopplas ihop till en helhet i förskoleverksamheten.   

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) betonar vikten av att förskolans 

verksamhet ska bilda en helhetssyn för barnet. Helhetssynen ska bestå av en verksamhet som 

är trygg och lärorik där barnets behov, omsorg och lärande alltid står i fokus. Vidare påvisar 

Lpfö 18 att barnet ska ges förutsättningar för att självständigt kunna lära, kommunicera och 

tänka med sin omgivning. Genom detta tankesätt kan det i förlängningen skapas ny kunskap 

hos barnet vilket är nödvändigt. Barnet behöver erövra ett kommunikativt verktyg för att kunna 

samarbeta och ta del av ny kunskap i det demokratiska samhälle som består av kontinuerlig 

förändring och informationsflöde (Skolverket, 2018).  Hägglund, Löfdahl Hultman och 

Thelander (2017) belyser att samhällets förändringar påverkar förskoleverksamheten eftersom 

verksamheten är en del i samhället. 
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Vi anser också att samhället är under ständig förändring där olika uttrycksformer av 

kommunikation har en betydande roll. En uttrycksform som vi har erfarenhet av är TAKK. 

TAKK används i verksamheten för att bidra till att ge barnet en ”röst” vilket kan möjliggöra att 

barnets åsikter, tankar och känslor kommer fram i olika sammanhang där barnet är. En annan 

erfarenhet är att TAKK oftast används i förskoleverksamheten när barnet har annat modersmål 

än svenska, funktionsvariation eller vid specifika tillfällen till exempel vid matsituationer och 

samlingar. Våra upplevelser är också att det saknas vetenskaplig forskning kring TAKK som 

inte är kopplat till yngsta barnet med funktionsvariationer. Det saknas även vetenskaplig 

forskning där TAKK är kopplat till det yngsta barnet samt motiveringar från förskollärare till 

varför TAKK används och ses som ett verktyg för barnets utveckling. Däremot står det inte 

utskrivet specifikt TAKK i forskningen utan istället används oftast begreppet ”symbolic 

gestures”. Dessa reflektioner har gjort oss nyfikna på hur det kommer sig att förskollärarna 

väljer att använda TAKK i verksamheten för barn mellan 1–3 år samt vilka erfarenheter de har 

av användandet. I studien kommer vi att undersöka varför förskollärare använder TAKK i 

förskolans verksamhet och vilka erfarenheter de har av TAKK. Kan TAKK vara ett hjälpmedel 

för det yngsta barnets utveckling?  
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2. Syftet  

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för förskollärares erfarenheter samt 

argument för varför de använder TAKK för det yngsta barnet.   

2.1 Frågeställningar:   
• Vilka skäl har förskollärare för att använda TAKK?  

• Vad har förskollärare för erfarenheter av användandet med TAKK?  
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att göra en kunskapsöversikt för att få en inblick i TAKK och hur det 

kan påverka det yngsta barnets utveckling. Kunskapsöversikten kommer bestå av centrala 

begrepp inom användandet av teckensymboler, det kompetenta barnet kopplat till 

språkutvecklingen, betydelsen av en stimulerande språkmiljö, barnets kommunikation kopplat 

till TAKK och det multimodala lärandet hos barnet. När begreppet det yngsta barnet benämns 

innebär detta att barnet är mellan 1–3 år och det gäller även om endast ordet barnet skrivs. 

3.1 Centrala begrepp inom användandet av teckensymboler  
TAKK, TAKK används främst för hörande individer. TAKK innebär att tecknet utförs med 

händerna och förstärker det viktigaste ordet i en mening samtidigt som individen talar. 

Individen väljer vilket ord som ska förstärkas. TAKK och teckenspråk är inte samma sak. 

TAKK används som ett komplement när individen kommunicerar med omgivningen (Tonér, 

2009; Tisell, 2009). I studien kommer vi använda förkortningen TAKK för begreppet Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

 

Gester, människan använder sig av omedvetna och medvetna gester i sin vardag. Omedvetna 

gester är något individen använder genom kroppsspråk. Kroppsspråk har en betydande del i 

människors kommunikation när individen uttrycker sina åsikter och känslor. Med hjälp av 

kroppsspråk blir det tydligare hur en människa kan uppleva en viss situation. Medvetna gester 

sker också genom kroppsspråk men innehåller ett syfte. Dessa gester kan kopplas till tecken för 

att förstärka ett visst ord och är en form av byggstenar individer använder när ett språk 

konstrueras (Goldin-Meadow & Wagner Alibali, 2013). I vår studie innebär det att 

tecken/gester skapas med kroppen som ett kommunikativt verktyg vilket vi kopplar till TAKK.   

3.2 Det kompetenta barnet kopplat till språkutvecklingen  
”Barnet föds som ett rikt, aktivt och kompetent barn som är nyfiket på att utforska världen” 

(Lindö, 2009, s.21). Det nyfödda barnet kommunicerar och uttrycker sig redan från första dagen 

med sina många språk via kroppen, mimik och olika ljud, medvetet och spontant för att dra 

uppmärksamheten till sig (Lindö, 2009; Sigurd & Håkansson, 2007). En förutsättning för att 

barnet ska knäcka den språkliga koden och erövra språk är att barnet omringas av lyssnande, 

engagerade och stöttande vuxna som bekräftar samt ger respons i barnets språkande (Lindö, 

2009; Gjems, 2018). Gjems (2018) förklarar att det handlar om att ge barnet kunskap om att 

ordet är en symbol med en betydelse. Språk ser olika ut och kan gestaltas genom exempelvis 
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tal, tecken, bilder eller symboler (Tonér, 2009; Westerlund, 2009). Språkutveckling är en 

föränderlig process som kan pågå med flera språk samtidigt och parallellt med varandra (Engdal 

& Ärlemalm-Hagsér, 2015). Svensson (2009) och Tonér (2009) beskriver att språk är ett viktigt 

redskap för att barnet ska kunna förstå, beskriva och tänka. Westerlund (2009) skriver fram att 

genom att ge barnet olika redskap till kommunikation möjliggör det att barnet på olika sätt kan 

kommunicera med sin omgivning och utveckla sig själv som individ.  När det språkliga 

uttrycket kommer har barnet redan erövrat språkförståelsen långt innan det utvecklats i det 

verbala språket (Westerlund, 2009; Svensson ,2009; Tonér, 2009). 

 

En annan viktig faktor för språkutvecklingen är samspelet mellan barnet och den vuxna på 

grund av att den vuxna oftast har större kunskapsbank och kan förmedla kunskapen genom sin 

nyfikenhet och lyhördhet för barnet (Svensson, 2009; Westerlund, 2009; Tonér, 2009). För det 

yngsta barnet är viktigt att ha en lyhörd och uppmuntrande omgivning för att möjliggöra 

språkliga situationer eftersom de då har lättast att ta till sig nya ord. Det grundläggande verbala 

språket och grammatiken bildas under tiden på förskolan, däremot betyder inte det att barnets 

språkutveckling är fulländad, utan det är en process som pågår genom hela livet (Strömqvist, 

2010).   

3.3 Betydelsen av en stimulerande språkmiljö  
Westerlund (2009) och Svensson (2009) skriver att miljön är en viktig faktor som kan påverka 

barnets språkutveckling. För att miljön skapar grundstenar i barnets utveckling av språk där de 

sociala, fysiska och psykiska delarna påverkar varandra. Svensson (2009) förklarar att i en 

kommunikativ miljö ska barnets perspektiv stå i centrum och uppmuntra till olika 

kommunikationsmöjligheter. Miljön är inte konstant utan bör anpassas efter varje individs 

behov. Man kan se behoven utifrån fyra olika synvinklar: intresse för användandet av miljön, 

vilken situation barnet är i, barnets utveckling i olika sammanhang och barnets vilja att ta till 

sig kunskap. Svårigheten är att varje enskilt barn är unikt vilket innebär att endast en synvinkel 

inte skulle passa hela barngruppen i förskolan. Därav är det av stor vikt att skapa en varierande 

språkmiljö som är anpassad utefter varje enskilt barn och som lyfter samt uppmärksammar hen. 

Detta eftersom barnet ska få möjligheter att utveckla och lära utefter sin egen kunskapsnivå 

(Svensson, 2009).     
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3.4 Barnets kommunikation kopplat till TAKK  
SOU (2008:26) skriver fram att språket är en nödvändig förutsättning för människans 

utveckling. Detta för att individen ska kunna uttrycka sina behov, åsikter och kunna få tillgång 

till den levande demokrati samhället vilar på. Alla har rätt till ett språk, för det är genom språket 

individen får möjlighet att göra sin ”röst” hörd. Gjems (2018) betonar att språket består av olika 

symboler vilket ger möjligheter att kunna förmedla åsikter och tankar både till andra och till sig 

själv. Om det inte fanns språk skulle förståelsen mellan individer varit problematisk. Den 

språklig kommunikation innefattar inte endast språkliga erfarenheter av det verbala språket utan 

gester, pekning, kroppsuttryck och mimik har också en betydande roll. Westerlund (2009) och 

Tonér (2009) framhäver att språkliga erfarenheter skapas tillsammans med sin omgivning 

genom att någon hör, ser och skapar sig en uppfattning kring det barnet uttrycker. Eftersom 

Westerlund (2009) påpekar att ett språk inte uppstår av sig själv. Vilket även Vygotskij (1999) 

och Svensson (2009) belyser när de menar att språk sker i ett samspel med andra.  

 

Ett samspel genom olika uttrycksformer mellan individer är en viktig utgångspunkt för att hen 

ska uppleva delaktighet och inflytande i sin omgivning skriver Tonér (2009) och Tisell (2009). 

Vidare skriver författarna att TAKK är främst en uttrycksform för barnet som inte har erövrat 

det verbala språket ännu. Tisell (2009) och Heister Trygg (2004) menar att TAKK är ett 

komplement för barnet i sin utveckling mot det verbala språket, ett extra stöd för att snabbare 

kunna utveckla ett verbalt språk. Heister Trygg (2004) belyser att TAKK kan anpassas till den 

enskilda individens språkliga nivå. De flesta TAKK tecken är konkreta och logiska vilket är 

lättare för barnet att förstå. 

 

Tisell (2009) lyfter att svenska förskolan har på senare tid har det blivit vanligare att förskolorna 

använder TAKK i kommunikation med alla barn i barngruppen. Inte enbart för barnet med 

funktionsvariationer eller med ett annat modersmål än svenska. Eftersom man har sett positiva 

effekter att alla barn i den yngsta barngruppen har glädje av användandet. TAKK skapar en 

glädje i gemenskapen genom att kommunikationen blir levande eftersom barnet i tidig ålder får 

lära sig att svara, berätta och ställa frågor.  

 

Tisell (2009) fortsätter att beskriva att barnet har enklare att uttrycka ord med hjälp av tecken 

jämfört med att säga samma ord med enbart det talade språket. Detta för att barnet uppfattar när 

ett tecken tar slut och kan då ha lättare att koppla ihop språkljudet med tecknet jämfört med om 
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barnet endast hör ordet (Bruce & Riddersporre, 2012). De osynliga orden blir synliga med hjälp 

av tecken (Rydman, 1990). Rydman (1990) påvisar också att barnet har lättare att upprepa 

tecken/gester än språkljud. Språket blir på så vis mer lättbegripligt för det yngsta barnet. Tisell 

(2009) menar också att det även är lättare för vuxna att visa hur ett ord tecknas än att lära ut hur 

det uttalas. Westerlund (2009) belyser att de flesta individer tänker att språk endast sker verbalt. 

Om barnet inte har en omgivning som uppmuntrar hen till att uttrycka sig genom olika 

kommunikativa verktyg kan detta leda till att barnet slutar att försöka uttrycka sig. Vidare 

belyser Westerlund (2009) att kommunikation kan ske genom en kombination mellan tecken 

och ord. Vilket förtydligar barnets budskap till omgivningen samtidigt som Tonér (2009) och 

Rydman (1990) belyser att frustationen hos barnet minskar när hen får möjlighet att kunna 

kommunicera. Vidare lyfter Tonér (2009) att hur kommunikationen ser ut är oväsentligt, det 

viktiga är att den fungerar. Vilket Tisell (2009) och Rydman (1990) stärker genom att beskriva 

att det verbala språket inte skulle kunna påverkas negativt av TAKK. Eftersom tecken är ett 

komplement till det talade språket och inte ta över den verbala utvecklingen. Författarna skriver 

också att det är viktigt att ha förståelse för är att barnet slutar använda tecken när hen upplever 

att omgivningen förstår budskapet barnet vill få fram via det verbala. Däremot Rydman (1990) 

att tecken kan vara till ett stöd trots att barnet enbart kommunicerar verbalt för att tecken kan 

hjälpa barnet vid inlärningen av nya språkliga strukturer och begrepp. Tisell (2009) förklarar 

hennes tankar om språkets konstruktion i citatet nedan: 

 
Ett barn kryper före det börjar gå. När barnet lär sig krypa skaffar det sig kunskap om hur 
kroppen fungerar och får koll på balansen. Barnet övar och övar för att kunna förflytta sig dit det 
vill och lär sig så småningom att krypa i en hiskelig fart. När barnet behärskar krypandet till 
fullo är det moget att börja gå. Och när barnet behärskar att gå och springa, så slutar det att 
krypa. Tecken fungerar som ”krypträning” för tal och kommunikation. För ett barn som har en 
försenad språkutveckling blir kommunikationen ”stillasittande”, eftersom talet dröjer. Med 
tecken får barnet chans att förstå och uttrycka sig mycket tidigare än det annars skulle kunna -
Om barnet inte börjar gå (prata) då? Ja, då är det väl mycket bättre att vara en skicklig krypare 
än att bara sitta stilla? (Tisell, 2009, s.9)  

 

3.5 Det multimodala lärandet hos barnet  
Asplund Karlsson (2015) beskriver det multimodala lärandet och förklarar att det innebär 

användning med och i kombination med olika faktorer. Tisell (2009) och Tonér (2009) skriver 

att tal, tecken, bilder och text tillsammans utvecklingar språket mer effektivt och skapar en 

stabil grund. Barnet tar lättare emot språket genom ett multimodalt lärande eftersom hen skaffar 

sig språkliga erfarenheter genom olika sinnen. Tonér (2016) menar att världen idag är 

multimodal vilket innebär att barnet lär genom alla sinnen. Svensson (2009) lyfter att under 

barnets första levnadsår erövras olika erfarenheter genom barnets sinnen och rörelser och detta 
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lägger en grund för kognitiv utveckling. Barnet lär sig om sin omgivning genom de fem olika 

sinnena: smak, känsel, lukt, hörsel och syn. När barnet använder dessa sinnen i olika situationer 

ökar erfarenheten successivt vilket leder till att den kognitiva förmågan utvecklas och det i sin 

tur resulterar i en språklig utveckling samt att ett språkligt samspel utvecklas (Svensson, 2009). 

Det yngsta barnet har lättare att förstå vad som sägs när tecken används för att komplettera det 

verbala språket (Tisell, 2009; Tonér, 2009).  
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4. Styrdokumenten lyfter fram barnets rättigheter 

I detta kapitel kommer styrdokumenten Skollagen, FN:s Barnkonvention och Lpfö 18 belysas 

genom olika synvinklar kopplade till det yngsta barnets utveckling samt vilka rättigheter barnet 

har.  

4.1 Barnkonventionen  
I Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter som blir lag i januari år 2020 står 

det att alla barn har samma rättigheter och lika värde oavsett förutsättningar. Detta innebär att 

i alla beslut som berör barnet ska hens bästa alltid stå i centrum för att utvecklas som människa. 

FN:s barnkonvention belyser även att barnet ska och har rätt att uttrycka sina åsikter och bli 

respekterad vilket nedanstående citat från artikel 12 lyfter fram, “varje barn har rätt att uttrycka 

sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till 

barnets ålder och mognad” (Unicef, 1989).  

4.2 Skollagen  
Skollagen är baserad på FN:s barnkonvention, om barnets rättigheter. Några rättigheter barnet 

har är att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolans verksamhet ska utgå från en 

helhetssyn samt från barnets behov av omsorg, utveckling och lärande så att det bildar en helhet. 

Vidare står det i skollagen under kapitel 4, 9§ ”barn och elever ska ges inflytande över 

utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem” (SFS 2010:800). Det står även i 

kapitel 3, 3§ ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800). 

4.3 Läroplan för förskolan  
 Lpfö 18 skriver fram att ett uppdrag förskolan har är att ge förutsättningar att varje enskilt barn 

får tillgång till olika stimulerande redskap som gynnar det sin utveckling. ”Utbildningen ska ge 

barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för 

skilda syften” (Skolverket, 2018, s.8). Det står även att barnet ska ges förutsättningar att 

utveckla ett nyanserat talspråk. Detta innebär att barnets berättande, tankar, åsikter och 

funderingar kan komma fram genom barnets förståelse för symboler och hur det kan förmedla 

ett budskap.  
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5. Tidigare forskning     

I detta kapitel behandlas tidigare forskning som har relevans för studiens undersökningsområde. 

Den tidiga forskningen består av vetenskapliga artiklar, doktorsavhandling samt ett 

internationellt projekt. Sökorden var preschool, signs, communication, multimodalt, det yngsta 

barnet, gestures, signs as an alternative and augmentative communication, symbolic gestures 

och språk.    

Pizer, Walters och Meier (2007) har gjort en studie med hörande vårdnadshavare och deras 

yngsta barn i USA. Resultatet visar att tecken kan ha en betydande roll mellan den vuxna och 

barnet för att skapa mindre frustration och missförstånd oavsett om barnet är hörande eller inte. 

Författarna ställer sig frågande varför barnet ska anpassa sig till den vuxnas språkliga miljö och 

inte tvärtom. Det handlar om att hitta gemensamma kommunikationsmöjligheter. De beskriver 

att detta i sin tur kan leda till språklig, emotionell och intellektuell utveckling. En del människor 

anser att tecken kan fördröja det verbala språket men studiens resultat visar att det påskyndar 

processen till att kunna erövra det talande språket. Författarna beskriver att den språkliga 

processen endast kan börja om barnet har ett rikt ordförråd som ligger till stöd för det verbala 

talet. Kombinationen mellan tal och tecken påverkar endast positivt enligt studien (Pizer, 

Walters & Meier, 2007). Tecken kan kopplas till gester och spelar en viktig roll i vår 

kommunikation för att uttrycka åsikter och känslor (Iverson & Goldin-Meadow, 2005; Goldin-

Meadow & Wagner Alibali, 2013).  

Goldin-Meadow och Wagner Alibali (2013) menar att händerna har en kommunikativ förmåga 

människor alltid bär med sig. Gesterna blir en form av byggstenar människor använder när ett 

språk konstrueras. Författarna förklarar att barnet lär sig ordförståelse genom gester innan 

barnet utökat sitt verbala ordförråd. I studien framgår det att gester tillsammans med det verbala 

språket kan skapa en annan förståelse kring det som sägs genom olika aspekter. Gester är något 

individen alltid bär med sig vilket också stärker kommunikationen för hur människan talar och 

tänker.  Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) kopplar gester vidare till ”symbolic gestures” 

och förklarar att ”symbolic gestures” innebär att använda specifika gester för att symbolisera 

ett visst objekt exempelvis känsla eller tanke och att dessa gester behöver vara konstanta. 

Författarna ta upp att i tidigare studier anses gester inte gynna språkutvecklingen utan istället 

hämma den. I Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) studie motbevisar de att tecken skulle 

hämma språkutvecklingen. Istället påvisar författarna i sin studie att vårdnadshavare med hjälp 
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av ”symbolic gestures” lättare kan förstå sitt barn i tidig ålder vilket också Iverson och Goldin-

Meadow (2005) skriver. Vidare belyser Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) att andra 

vårdnadshavare i studien upplever en oro kring användandet av ”symbolic gestures” eftersom 

de tror att det inte ger motivation hos barnet att använda sig av ett verbalt språk utan endast av 

gester. I studien framgår vikten av att ha ett förklarat syfte till alla användare för att minska 

oron samt öka förståelsen av varför ”symbolic gestures” används och att det krävs engagemang 

från alla inblandade parter för att minska missförstånden mellan varandra (Goodwyn, Acredolo 

& Brown, 2000).  

Rowe och Goldin-Meadow (2009) har också gjort en undersökning likt Goodwyn, Acredolo 

och Brown (2000) om vikten av gesters betydelse för barnets språkutveckling. Rowe och 

Goldin-Meadow (2009) förklarar att flera olika studier om språkutveckling har påvisat att språk 

främjar språk oavsett hur språket uttrycks, vilket även framkom i deras undersökning. Resultatet 

visade att gestanvändningen genererar både ordlärande och meningsskapande vilket skapar 

förutsättningar för att den språkliga förmågan utvecklas hos barnet. Det framkom också att 

gester har en betydande roll för språkinlärningen på grund av att barnet får möjlighet att träna 

sammansättning av ord innan barnet kan förmedla det i tal. Vidare skriver författarna att om 

vuxna använder sig av ”symbolic gestures” leder det till att barnet får möjligheter att uttrycka 

sig trots att detta inte sker verbalt. Det skapar också en förståelse hos barnet i olika 

sammanhang. Brebner, Hammond, Schaumloffel och Lind (2014) beskriver vikten av att en 

vuxen behöver skapa en stark relation med barnet för att kunna tolka de olika signaler 

barnet gör, vilket även kan underlätta barnets språkutveckling. Hvit Lindstrand (2015) kopplar 

tecken och gester till förskolepedagogikens tanke att förskolepersonalen bör ha ett didaktiskt 

förhållningssätt vilket innebär att vara en medforskande pedagog i barnets utforskande av 

symboler och tecken. Förskoleverksamheten behöver möjliggöra att fler röster kommer fram 

och bidrar till en förståelse av vad barnet gör, tänker, känner eller tycker. Det är viktigt att 

förskolläraren har en förståelse kring att barnet kan uttrycka sig i kroppsliga interaktioner 

genom icke-verbala handlingar vilket påverkar barnets utveckling positivt (Hvit Lindstrand, 

2015).      
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6. Teoretisk utgångspunkt  

I detta kapitel kommer det sociokulturella perspektivet beskrivas inklusive den proximala 

utvecklingszonen vilket är ett viktigt begrepp inom detta perspektiv. Det sociokulturella 

perspektivet kommer anknytas i vår studie.  

6.1 Sociokulturellt perspektiv  
Enligt det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan barnet och barnet samt mellan barnet 

och den vuxne viktigt. Detta samspel har en betydande roll för barnets språk- och utveckling. 

I detta perspektiv ligger lärandet i att barnet och den vuxne hela tiden lär genom ett samspel 

mellan barnet-barnet och barnet-den vuxne vilket har en betydande roll för utvecklingen.  Lev 

Semjonovitj Vygotskij (1896–1934) är en viktig person inom det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij utvecklade ett nytt sätt att se på lärande och dess kunskapsprocess. Tecken är ett 

sådant verktyg som kan förbättra och skapa ett medvetande hos individen och möjligheten att 

kunna kommunikation med andra. Den biologiska processen har inget samband med de tecken 

individen skapar utan tecknen utvecklas i de sociala relationerna och kulturella utvecklingen. 

Det handlar om att ha en dialog med omvärlden för att kunna stärka sig som människa 

(Vygotskij, 1999).  

 

Säljö (2014) belyser att inom det sociokulturella perspektivet är artefakter ett centralt begrepp 

som innebär olika intellektuella och fysiska verktyg eller redskap vilka människan kan ta hjälp 

av för att lättare förstå sin omvärld. Artefakter innebär verktyg som kan underlätta för individen 

i vardagen exempelvis, instrument för mätning eller olika former av kommunikations- och 

informationsteknologi. Människan har tillgång till olika sätt att förstå sin omvärld och agera i 

den där individen medierar genom olika artefakter. Säljö (2014) och Vygotskij (1999) beskriver 

mediering som en samverkan mellan människan och de olika artefakterna. Samtidigt belyser 

författarna att människan behöver utveckla de intellektuella relationerna innan den fysiska 

artefakten kan användas. Individens tankar och föreställningar medieras på olika sätt beroende 

på vilken kultur individen har befunnits sig i eller hämtar kunskap ifrån. För människor är 

språket den mest betydande artefakt individer medierar eftersom kunskaper och erfarenheter 

till andra kan delas via språket. Med hjälp av kommunikationen kan människor uppleva världen 

som mer meningsfull eftersom individer får möjlighet att samspela och bli delaktiga med 

omgivningen (Säljö, 2014; Vygotskij, 1999). 
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Säljö (2014) skriver om den proximala utvecklingszonen vilket är ett annat centralt begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet. Den proximala utvecklingszonen innebär att människan 

alltid är i en utvecklingsprocess. Kunskaper individen redan har erövrat kan vara till hjälp när 

individen utvecklar nya färdigheter och kunskaper. Individen tar ständigt upp ny kunskap i 

samspel med andra individer och detta sker både medvetet och omedvetet. Den proximala 

utvecklingszonen har tre områden: det individen kan, det individen kan med hjälp av stöttning 

och det individen kan lära sig i framtiden. Säljö (2014) beskriver att inom det sociokulturella 

perspektivet är människor ständigt under en process av förändring samt utveckling i sig själva 

och detta sker i samspel med omgivningen. Till exempel om individen upplever en okunskap 

om ett visst ämne kan hen skaffa sig kunskaper via någon som besitter dessa (Säljö, 2014). 
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7. Metod   

I detta kapitel beskrivs val av forskningsmetod, urvalet av informanter, genomförandet av 

intervjuerna, tillvägagångssätt vid databearbetningen och analysen, samt hur de etiska 

aspekterna har genomsyrat studien. Avslutningsvis i detta kapitel kommer validitet och 

reliabilitet av studien diskuteras.   

7.1 Metodval   
I studien har vi valt att använda metod kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Christoffersen 

och Johannessen (2015) och Bryman (2018) beskriver att kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer kan det lättare skapa spontanitet och anpassning mellan informanten och intervjuaren 

vilken kan innefatta en flexibilitet. I metoderna kan även svaren oftast bli mer detaljrika och 

därför kan ge ett bredare perspektiv om det undersökande ämnet TAKK. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) belyser att när en semistrukturerad intervju genomförs är det informantens 

erfarenheter och tankar intervjuaren vill lyfta fram. Därför handlar det om att ställa öppna frågor 

och visa informanten nyfikenhet för att vilja veta mer då följdfrågorna kan baseras på 

informantens svar, vilket också Bryman (2018) skriver. Bryman (2018) belyser även att i en 

semistrukturerad intervju finns det en intervjuguide som är en utgångspunkt under 

intervjutillfällena (se bilaga, 2 och 3).  I intervjuguiden är det av fördel att det finns med 

standaliserade frågor för att alla intervjuer ska utgå ifrån samma utgångspunkt. Det 

standaliserade frågorna skapar en empiri som går att jämföra med varandra eftersom alla 

informanter har svarat på samma grundläggande frågor. Trots detta framkommer 

informanternas tankar och åsikter ur olika synvinklar (Bryman, 2018).  

7.2 Urval  
Vi valde att intervjua åtta verksamma förskollärare på fyra förskoleområden i fyra kommuner. 

Vi genomförde två intervjuer i samma kommun med förskollärare som på något sätt arbetar 

med TAKK. Innan intervjuerna frågade vi inte hur mycket TAKK används eller hur länge 

förskollärarna varit verksamma. Anledningen till att vi enbart intervjuade förskollärare och inte 

annan verksam personal är på grund av att vi då kan få en hög trovärdighet och kvalitét på 

studien vilket även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015), Lärarnas riksförbund (2009) och 

Skolverket (2017) betonar. Vidare skriver de att en hög kvalitet i förskoleverksamheten ökar 

om personalen i förskolan har en utbildning på vetenskaplig grund och beprövade erfarenhet 

som förskolan ska bygga på. Skolverket (2017) lyfter att förskolläraren ska kunna tolka de 

nationella målen och verkställa dessa i förskoleverksamheten.  
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En annan aspekt på urvalet av vilka förskollärare vi intervjuade är att vi använde oss av 

bekvämlighets- och snöbollsurval på grund av begränsad tid. Trots att vi valde att använda oss 

utav bekvämlighets- och snöbollsurval var relationen mellan oss och informanterna 

yrkesmässigt oberoende vilket är en förutsättning för att analysen skulle bli opartisk och så 

rättvis som möjligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

7.3 Genomförande 
Sex av intervjuerna skedde på förskollärarnas arbetsplats vilket informanterna själva hade valt 

i en öppen dialog med oss vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser som viktig del 

för att bygga upp ett förtroende. Två av intervjuerna genomfördes av praktiska skäl skedde via 

Facetime även här hade vi en öppen dialog. Bryman (2018) beskriver att det inte finns några 

hinder eller svårigheter att skapa en tillit mellan informanten och intervjuaren via sociala medier 

jämfört med en direkt intervju. Samtidigt är intervjuer online mer flexibla och kan tätt inpå 

ombokas vid eventuella förhinder (Bryman, 2018). 

 
Inför intervjutillfällena mailade vi ett missivbrev (se bilaga 1) till varje förskollärare 

innehållande information om studiens syfte, de etiska aspekterna och hur genomförandet av 

intervjun kunde gå till. Missivbrevet innehöll även ett samtyckeskrav. Efter vi fått bekräftat att 

förskolläraren var villig att ställa upp ringde vi återigen i förhoppning om att skapa en trygg 

relation mellan oss och förskollärarna. På detta sätt kunde förskollärarna höra våra röster igen 

men framförallt fick de möjligheten att ställa frågor de hade.  

 

Utifrån tidigare erfarenheter av kvalitativa semistrukturerade intervjuer har vi upplevt att det 

kan vara problematiskt att under intervjun både lyssna, anteckna och ställa frågor vilket Kylén 

(2004) också belyser. I vårt fall turades vi om att ha olika roller. En av oss höll i samtalet och 

såg till att det fortlöpte medans den andra lyssnade, antecknade och hade en översikt över att 

intervjuguiden besvarades. Vidare skriver Kylén (2004) att möjligheten för personen som 

antecknade i slutet av intervjun kan ställa fördjupande frågor som väckts under intervjun. Detta 

var något som möjliggjorde olika synvinklar.  
 

Intervjufrågorna skrevs fram i förväg i en intervjuguide (se bilaga 2) men förskollärarna fick 

endast ta del av ämnesområdet. Detta för att vi skulle få fram förskollärarens förhållningssätt 

samt minimera risken för att de skulle ha möjlighet att läsa in sig på ämnet och kunna ge ett så 

”rätt” svar som möjligt. Vi valde också att ha ett visst antal färdigskrivna följdfrågor men det 

var mer ett stöd för oss. Intervjuguiden innehöll också ämnesbubblor (se bilaga 3). 
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Ämnesbubblorna innehöll begrepp som vi ansåg vara betydelsefulla för att uppnå studiens syfte. 

På detta sätt kunde vi på ett enklare sätt få en överblick under intervjuns gång om 

forskningsfrågorna hade blivit besvarade. Intervjuerna pågick strax över 30 minuter och ljudet 

spelades in med en applikation på två mobila enheter för att säkerhetsställa att materialet inte 

gått förlorat.  

7.4 Databearbetning och analys  
Direkt efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi enskilt fyra intervjuer var. Detta 

för att spara tid men även för att intervjun låg nära i minnet vilket även Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) belyser är en fördel. Vidare skriver författarna att använda sig av metoden 

intervjuer skapar möjligheter till att läsa transkriberingarna flera gånger för att få en djupare 

överblick gällande vår studie. Författarna förklarar också att det finns fördelar med att själva 

transkribera eftersom man som forskare både har lättare att förstå det som sägs eftersom den 

medverkat i intervjun men också att forskaren under transkriberingen lär känna sitt material. 

Detta gjorde att vi lärde känna vårt material på ett annat sätt eftersom vi kunde sätta oss in i 

situationerna när intervjuerna skedde. Vi valde att transkribera ordagrant vad informanten sa 

vilket innebar att vi under flera tillfällen fick backa tillbaka i ljudinspelningen. Detta skapade 

en större förståelse av informantens åsikter och tankar. Däremot transkriberade vi inte språkljud 

till exempel ”aa”, ”ehh” och ”mm” eftersom vi ansåg att det var irrelevant för studiens syfte.  

 

Under transkriberingens gång fick varje informant tilldelad en färg som hela transkriberingen 

skrevs i. Detta för att vi på ett mer strukturerat sätt skulle kunna se vem som sagt vad men också 

lättare hitta det informanterna har gemensamt eller skilda åsikter om. Ytterligare ett sätt för att 

underlätta arbetet med empiriet baserades färgens första bokstav på informantens fiktiva namn, 

exempelvis rosa = Ronja. När transkriberingarna var färdiga fanns en stor mängd empiri vilket 

innebar att materialet behövdes sorteras, reduceras och argumenteras för att säkerställa att 

materialet var relevant utifrån studiens syfte (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

Sorteringen av empiriet genomfördes efter att vi läst transkriberingarna flertalet gånger 

tillsammans men även individuellt med öppna sinnen. I början av processen av sorteringen 

bestod överblicken av att hitta gemensamma nämnare mellan de enskilda intervjuerna. Därefter 

gick vi in med en mer riktad blick för att sammanställningen skulle ställdas mot syftet och 

forskningsfrågorna. Genom detta arbetssätt reducerades irrelevanta delar för studien (Boréus, 

2015; Bryman, 2018; Rennstam & Wästerfors, 2015).  Rennstam och Wästerfors (2015) skriver 
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att om man inte får ordning på sin empiri inom en kvalitativ studie kan svårigheter skapas. 

Författarna beskriver att svårigheterna kan bli att det intressanta för studien kan gå förlorat på 

grund av att materialet har irrelevanta delar vilket kan tappa läsarens nyfikenhet av studien.  

 

Genom att skärpa blicken efter att både ha sorterat och reducerat empiriet hittades gemensamma 

teman som under processen skapade kategorierna. Under varje kategori skrevs begrepp eller 

uttryck ner av vad varje informant lyft fram under intervjun. Dessa begrepp och uttryck skrevs 

ner med informantens tillvalda färg för att lättare hitta vem som uttryck vad. Kategorierna: 

anledningar till varför förskollärarna väljer att använda TAKK i verksamheten, barnets 

perspektiv och rättigheter påverkas utan användandet av TAKK, på vilka olika sätt kan TAKK 

vara ett komplement till språkutvecklingen och svårigheter med användandet av TAKK utifrån 

förskollärarnas perspektiv argumenterades utifrån den valda teorin, sociokulturella 

perspektivet samt tidigare forskning. Vilket Rennstam och Wäster (2015) belyser är en viktig 

process, att analyser sin empiri mot tidigare forskning och eventuell valda teoretiska begrepp 

för att uppnå ett djupare analys. Detta är något vi gjort under kapitlet diskussion längre fram i 

studien.  

7.5 Etiska aspekter  
Under genomförandet av intervjuerna tog vi hänsyn till de etiska aspekterna. Vi tog 

utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav som står beskrivna nedan i förhållande 

till studien. Utifrån informationskravets kriterier informerades alla informanter via ett 

missivbrev (se bilaga 1) om studiens syfte och om de fyra etiska huvudkraven ifrån 

Vetenskapsrådet (2002) innan informanten valde att delta. Genom att delge informanten denna 

information från de fyra huvudkraven upplevde vi att förtroendet ökade mellan informanten 

och oss.   

 

Samtyckekravet innefattade informantens rättigheter. Informanten fick självständigt bestämma 

om hen ville medverka i studien men också att möjligheten till att avbryta sin medverkan kan 

göras när de vill. Det fanns även ett samtycke mellan informanten och oss genom en underskrift 

på missivbrevet (se bilaga 1).  

 

Konfidentalitetskravet innebär att all information om informantens identitet ska innefatta en 

tystnadsplikt. Information avidentifierades för att utomstående individer inte skulle kunna 

granska vad varje enskild informant sagt. Vi tog hänsyn till denna aspekt genom att ingen 
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obehörig skulle kunna komma åt materialet. För att fullfölja konfidentalitetskravet 

avidentifierades informanterna, kommunen de arbetar i och förskolans namn. Istället skapades 

fiktiva namn.  

 

Nyttjandekravet belyser att empirin från informanterna endast får användas till den specifika 

studien. Detta gäller även information om enskild informant. Vi tog hänsyn till detta genom att 

inte delge obehöriga personer empiriet eller information om informanterna. Detta material och 

information har endast använts till studiens syfte. Efter sammanställning av empirin 

makulerades allt från datorer och telefoner.  

7.6 Tillförlitlighet  
Svensson och Ahrne (2015) belyser att all forskning handlar om att få läsaren att tro på det som 

skrivs fram i studien. Utan tillit får inte studien ett genomslag i omgivningen. En bra studie är 

en studie som både kan lyfta positiva och kritiska reflektioner. Utan kritiska reflektioner kan 

studien tillförlitlighet minska. Bryman (2018) framhåller att den insamlade empirin kräver att 

de ska ställas mot begreppen validitet och reliabilitet. Författaren beskriver att reliabilitet 

handlar om att undersökningen ska kunna upprepas och ge samma svar vid annat tillfälle och 

av andra personer. Vilket innebär att det behöver finnas en tydlig beskrivning av hur empiriet 

har samlats in och bearbetats. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer som spelades in 

genom en ljudfil. Den valda metoden gav ett rikt material som besvarade studiens syfte och 

frågeställningar. Däremot gjordes ett aktivt val att enbart transkribera det relevanta för studien 

men ingen revidering gjordes av det informanterna uttryckt.  

 

Bryman (2018), Svensson och Ahrne (2015) beskriver att validitet innebär om resultatet 

stämmer överens med syfte och frågeställningarna i studien. Det handlar om att vara medveten 

om vilka val man i studien gör och varför. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse 

för förskollärarens erfarenheter samt argument till varför de i förskolan använder TAKK. 

Därför var det relevant att intervjua verksamma och utbildade förskollärare. Detta för att få 

fram förskollärarens synpunkter och åsikter om TAKK.  

 

För att öka kvalitén är det betydelsefullt att förklara och motivera olika val kring metodval 

förklarar Bryman (2018), Svensson och Ahrne (2015). Vidare förklarar Bryman (2018) att 

validitet innebär om slutsatser i undersökningen stämmer överens och matchar frågeställningen 

och syfte. Detta innebär att vi noggrant förklarat hur vi gått tillväga under hela studiens process, 
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metod, val av informanter, genomförande, analys och tillförlitlighet. Det har även resulterat i 

att alla vetenskapliga artiklar, intervjuer, andra kunskapskällor och teoretiskt perspektiv är 

specifikt utvalda för att kunna koppla det till studiens syfte.  
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8. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av de genomförda intervjuerna. Resultatet 

delas upp i fyra kategorier, 7.1 anledningar till varför förskollärarna väljer att använda TAKK 

i verksamheten, 7.2 barnets perspektiv och rättigheter påverkas utav användandet av TAKK, 

7.3 på vilka olika sätt kan TAKK vara ett komplement till språkutvecklingen och 7.4 svårigheter 

med användandet av TAKK utifrån förskollärarnas perspektiv. Rubrik 7.1, 7.2 samt 7.3 

besvarar första frågeställningen. Den andra frågeställningen besvaras av 7.1, 7.2, 7.3 men 

framförallt 7.4. Vid citat benämns förskolläraren med ett fiktivt namn till hänsyn av de etiska 

aspekterna, de fiktiva namnen är Bea, Gith, Gun, Lily, Rebecka, Ronja, Sara och Tina. 

8.1 Anledningar till varför förskollärarna väljer att använda TAKK i verksamheten 

Förskollärarna säger att de främsta anledningarna till varför de använder sig av TAKK i 

verksamheten är för att de ser TAKK som en möjlighet. Möjligheter till att ge barnet ökad 

självständighet, främja det yngsta barnet i hens utveckling och att de lyfter rätten till att 

kommunicera, göra sig förstådd och uttrycka sig. Barnet kan få sin röst hörd via TAKK vilket 

är en rättighet och genom det ges möjligheten till ökad delaktighet och inflytande i 

verksamheten. Förskollärarna förklarar att TAKK ger barnet en möjlighet till att stärka sig som 

individ. Förskollärarna berättar också att det säkert finns fler anledningar till varför olika 

förskolor/avdelningar väljer att arbeta med TAKK än vad de har berättat om i sina respektive 

enskilda intervjuer om de olika anledningarna i detta kapitel. Bea och Ronja uttrycker sina 

anledningar kring användandet av TAKK: 

Jag tänker såhär, ju mer medel man har att kunna uttrycka sin vilja desto större delaktighet har 
man möjligheter få. Det är ju inte självklart att man får det, man måste har människor runt sig som 
är beredda på att lyssna, men ju mer möjligheter man har att uttrycka sin vilja och åsikt, men också 
mötas med andra som tecknar. För det blir en utmaning och förstå vad andra vill säga, att se andra 
människors perspektiv eller åsikt. Alltså desto större blir den möjlighet till delaktighet och 
inflytande och självständighet faktiskt (Bea).  

Ja det är klart eftersom jag tänker att språket är ju en otroligt viktig kanal för att bli delaktig och 
få inflytande just genom att kommunicera och dela erfarenheter och utbyta sitt sätt att lära. Så 
det, det är ju klart att kunna uttrycka sig blir en form av att man blir delaktig och kunna göra sig 
förstått och uttrycka sina åsikter (Ronja).  
 

Ronja och Bea beskriver att delaktighet och inflytande endast kan uppstå genom att det finns 

närvarande pedagoger som uppmärksammar barnet i sitt tecknande och uppmuntrar barnet till 

att kommunicera på olika sätt vilket även Tina, Sara och Rebecka har liknande tankar om. Ronja 

menar att det yngsta barnet tar till sig TAKK som ett sätt att uttrycka sig och att det endast finns 
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fördelar med användandet av TAKK. Detta för att det inte bara ökar barnets delaktighet och 

inflytande utan också utmanar barnet i det motoriska utvecklandet. Eftersom Ronja ser ett 

samband mellan TAKK och estetiska uttrycksformer.  

Alla förskollärare kan på olika sätt koppla TAKK till Lpfö 18 beroende på vilket pedagogiskt 

synsätt de har för tillfället när de ställer TAKK i relation till Lpfö 18 (Skolverket, 2018) trots 

att TAKK inte står specifikt nämnt. Förskollärarna väljer själva hur de vill koppla TAKK till 

läroplansmålen. Gith kopplar främst TAKK till samspel och beroende på vilket synsätt man har 

tycker hon att TAKK kan kopplas till alla läroplansmål. Tina uttrycker sig liknande som Gith 

men Tina menar att TAKK kan kopplas till det kommunikativa, sociala och samspel. Tina 

menar i detta sammanhang att det sociala samspelet sker mellan barnet och barnet samt den 

vuxne och barnet.  I nedanstående citat lyfter Sara och Ronja deras främsta kopplingar till Lpfö 

18 (Skolverket, 2018): 

Det står ju att vi ska ge barnen möjlighet att utveckla språkutvecklingen. […] Vi ska se till alla 
barn, du ska möjliggöra för alla och det ska finnas, allas lika värde och mycket av det kan kopplas 
och mycket ska anpassas efter alla och är det då behov av TAKK. Ja men då, använder du inte det 
då tänker jag att då kanske man inte riktigt försöker möta alla eller göra så att alla kan bli 
inkluderade så mycket man kan (Sara).  

Alltså jag tänker att, jag tänker att det ändå blir en form utav demokratifråga. Det kanske inte har 
någonting, för nu finns det så mycket men det står ju även att vi tydligt ska jobba med barns 
språkutveckling, att dem ska möjlighet utveckla det och blir det en sån naturlig del i detta. Så jag 
tänker egentligen att det inte är någonting vi kan välja bort utan att barnen ska få möjlighet att 
erövra TAKK språket. För om man ser det till som vi prata om, det står ju tydligt språket i 
läroplanen och det är kanske mer för dem äldsta men det innefattar ju också det icke-verbala 
språket men också andra uttryckssätt och då tänker jag att det blir en jätteviktig del. Så jag tänker 
att det handlar mer om den frågan, att det är en rättighet dem har (Ronja).  

Sara och Ronja berättar att TAKK handlar om en demokratifråga, alla är lika mycket värda 

oavsett förutsättningar. Det handlar om att se TAKK som ett inkluderande och att TAKK inte 

bör väljas bort. För annars ser man inte till barnets behov menar dem. Ur en annan synvinkel 

ser Gith och Rebeckas respektive förskolechef och specialpedagog att TAKK kan kopplas till 

vetenskaplig grund. På grund utav att TAKK kan främja barnets språk och särskilt i arbetet med 

det yngsta barnet. Det är genom detta tankesätt Gith och Rebeckas respektive förskolechef och 

specialpedagog kopplar TAKK till Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Rebecka förklarar detta mer 

ingående i nedanstående citat:  

Nä det bygger egentligen på vetenskaplig grund. Att hon vill, man har ju sett att TAKK stödjer 
barnen, det främjar deras språk. Och då ville hon att vi skulle få kompetens inom det. Särskilt vi 
som arbeta med de yngre barnen, där är det verkligen en alternativ kommunikation att kunna 
använda sig av det (Rebecka). 
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En annan anledning till varför förskollärarna väljer att fortsätta sitt arbete med TAKK är på 

grund av att både barnet och den vuxne visar intresse, nyfikenhet och ger respons i användandet 

med TAKK. De lyfter fram att det kollegiala lärandet står i fokus. Förskollärarna menar att det 

blir roligare att fortsätta arbeta med TAKK när barnet i en del fall självmant kommer och frågar 

hur ett visst ord tecknas eller betyder. Sara beskriver att barnen ibland kan komma och fråga 

”hur tecknar man det?”. Vidare berättar Sara att detta skapar stor motivation till att fortsätta 

arbetet med TAKK och om de på avdelningen inte skulle veta hur ett tecken tecknas kan de 

enkelt söka upp informationen.   

Gith reflekterar om en situation där TAKK varit en bidragande orsak kring förståelse, samspel 

och kollegialt lärande. Hon berättar om ett barn som inte förstod att det var mat gick ett annat 

barn gick fram till det barnet och visade med tecken ”äta” ”mat” ”kom” och samtidigt pekade 

mot matvagnen. Gith uppfattade att tecknen och gesterna var en bidragande faktor att barnet 

förstod och följde med till matbordet. Hon berättar också att likväl som vuxen kan lära barnet 

tecken kan barnen lära varandra. Gith betonar vikten av att vuxna inte behöver sitta inne med 

all kunskap och förmedla kunskapen utan att det kollegiala lärandet har en stor betydelse. Alla 

förskollärare lyfter att barnet blir frustrerat när det uppstår brist i kommunikationen och 

förståelsen för vad barnet vill eller känner. Då missförstånd uppdagas använder sig alla av 

TAKK i den mån det går för att minska frustrationen mellan barnet och omgivningen. 

Förskollärarna menar att TAKK kan öka förståelsen för barnets tankar och känslor vilket 

resulterar i att frustrationen minskar. Gith förklarar att barn pratat väldigt mycket och att man 

inte alltid kan förstå vad dem vill förmedla. Tecken kan i dessa situationer vara betydande för 

att kunna förstå någorlunda vad barnet vill ha sagt.  hur det kan se ut i praktiken utifrån 

ovanstående. Utifrån empiriet visade det sig att även Sara har liknande tankar som Gith vilket 

lyfts i citatet nedan: 

Han pratade jättemycket men det var mycket av det vi inte förstod och han blev ju bara frustrerad 
och blev liksom arg på oss och slutade säga, alltså då tröttnade han ju och då skiter han ju att säga 
det igen. Sen då märkte vi ju att han började teckna mjölk till exempel så då visade vi, ja okej nu 
förstår vi vad du menar och då började han ju prata mer och mer och tydligare (Sara). 

För att öka förståelsen mellan varandra inom förskolans verksamhet förklarar alla förskollärare 

att de använder sig utav grundläggande tecken. Dock beskriver de att det används i 

verksamheten på olika sätt. Utifrån empiriet framgår det att förskollärarna kopplar de 

grundläggande tecken till orden mat, färg, veckodagar, känslor och kläder. Den positiva 
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konsekvensen av detta synsätt är att det skapar en tydlighet mellan omgivningen i förskolan och 

barnet berättar förskollärarna på olika sätt. Exempelvis uttrycker sig Gith och Gun sig såhär:  

Ja, på min avdelning har vi börjat med alla grundläggande tecken, inte att vi har suttit och lärt 
barnen att detta betyder ”sitt” eller något. Utan vi gör det dagligen och sen har barnen snappat åt 
sig, så dom vi lägger mest fokus på är sova, sitta, äta, vila, gå in, gå ut, städa. […]. Dels för att 
förstå ett sammanhang ” (Gith).  

[…] För att de ska kunna lära sig fråga, säga om de vill ha mjölk eller vatten eller ris, mer så. Det 
har inte språket en del och då försöker de teckna. […] ja, de kan förmedla sig vad de vill ha, mest 
i matsituationer och fruktstund och kanske lite i de vanliga. Känslor har vi jobbat rätt mycket med. 
De kan visa att jag är arg, jag är glad, jag är ledsen med tecken jämfört med för fem år sedan då 
man inte hade tecken (Gun). 

Både Gith och Gun förklarar att de grundläggande tecken består av det som sker dagligen i 

barnets vardag i förskolan. Därför blir det oftast att TAKK används vid rutinsituationer där 

barnet berörs av omvårdnad på olika sätt.  

Gemensamt för alla förskollärare är att de anser att TAKK kan bidra med en gemenskap 

eftersom alla, barnet och den vuxne, kan kommunicera samma språk. Bea beskriver att barnet 

tidigt har behov att uttrycka sig och att detta oftast uttrycks på genom gester och egna tillverkade 

ord. Vidare berättar hon att barnet blir en del av gemenskapen för att TAKK ger alla barn i 

barngruppen samma språkliga bas. Bea menar att alla på avdelningen använder sig av samma 

tecken oavsett vilket modersmål barnet har. Däremot belyser alla förskollärarna att TAKK är 

ett språk och är lika viktigt som någon annan del i verksamheten. Språk ser olika ut och det är 

av stor vikt att visa intresse för olika kommunikativa uttryckssätt menar dem. Majoriteten av 

förskollärarna menar också att om hela förskolans verksamhet använder sig av TAKK blir det 

inget utpekande om ett specifikt barn har behov av TAKK. De menar att TAKK på detta sätt 

skapar ett inkluderande klimat i förskoleverksamheten vilket leder till en samhörighet i 

barngruppen.   

8.2 Barnets perspektiv och rättigheter påverkas utav användandet av TAKK 

Vid användandet av TAKK återkom barnets perspektiv ur olika synvinklar ifrån alla intervjuer. 

De gemensamma begreppen mellan förskollärarna är: frihet, självständiga, trygghet, 

samhörighet, rättighet och att TAKK är något för alla. Detta kopplar även förskollärarna till 

avsnittet barns delaktighet och inflytande i Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Alla förskollärare 

betonar att det är viktigt att barnet får uppleva delaktighet och inflytande. Detta är en rättighet 

varje enskild individ har menar dem. Ronjas synsätt på hur TAKK kan kopplas till barnets 

perspektiv är att förskoleverksamheten idag har ett tankesätt där TAKK ses som ett 
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kommunikativt verktyg för alla verksamheten. Hon framhäver också att det är barnets rättighet 

att kunna få möjlighet att uttrycka sig och påverka sin livssituation. Detta är också något Tina 

lyfter genom tankesättet att barnet troligtvis hade varit irriterade på sin omgivning när 

förståelsen uteblir. Det finns olika synvinklar av kommunikation berättar Lily också om i sin 

intervju. Hon menar att även om barnet kan göra sig förstådd genom det verbala språket skapar 

ändå tecken ett inkluderande för alla i förskolans verksamhet. Även Bea och Sara har liknande 

synsätt som Ronja, Bea och Lily när de beskriver: 

Och där tycker jag att TAKK blir ett verktyg för oss både. Det är ju inte bara mitt verktyg det är 
ju också barnens verktyg, men det är jag som har ansvar att göra det som ett verktyg för barnen. 
[…] jag ser inte TAKK som mitt verktyg för att styra barnen utan det är ett medel för oss för att 
förstå varandra […] (Bea). 

Alltså det är väl mycket just när vi märker att vi inte kan göra oss förstådda, när vi har svårt att 
göra oss förstådda… både vi och barnen och att det blir dem här frustrationerna från dem och då 
känns det som att, vi vill inte att dem ska känna så för självkänslan (Sara).  

Alla Förskollärare uttrycker att få sin röst hörd är en rättighet samtidigt att det är en rättighet 

att barnets valmöjligheter ska stå i fokus. Sara uttrycker att då barnet får möjligheter att göra 

sig förstådd kan detta innebära att barnet upplever mer trygghet i sin vardag trots att barnet ännu 

inte har erövrat det verbala språket. När barnet gör sig förstådd med omgivningen minskar 

frustrationen och tilliten till sin egen förmåga att kunna kommunicera ökar. Sara lyfter även att 

tryggheten ger barnet ett ökat självförtroende, liknande säger även Bea och hon säger också att 

TAKK stärker barnet. När barnet får möjlighet att uttrycka sig leder det till en tillit till sin egen 

förmåga och en ökad självkänsla vilket även Rebecka berättar när hon uttrycker sig:   

Ja det blir mer självständiga och kan tala om vad de vill, redan innan barnet har ett språk, verbalt 
språk så har de möjligheter att använda sin kropp och det kan även ett väldigt litet barn. Absolut 
kan jag se att deras självkänsla ökar och ja, deras frihet ökar på något vis att kunna 
kommunicera, absolut (Rebecka). 

 

I resultat av empiriet framgår det att alla förskollärare använder sig på något sätt av 

grundläggande tecken i verksamheten. Vilket framgår i föregående kapitel 7.1 anledningar till 

varför förskollärarna väljer att använda TAKK i verksamheten. Majoriteten av förskollärarna 

kopplar de grundläggande tecken till barnets perspektiv. De förklarar att användandet av tecken 

kan bidra till att barnet upplever en samhörighet till gruppen i förskolan. Detta är något Gith 

har sett, hon berättar att barn ibland kan visa med tecken att blöjan behöver bytas. Hon menar 

att barnet är på väg att bli en självständig individ. Även Gun har tydliga och positiva 

erfarenheter i användandet av TAKK kopplat till barnets perspektiv. Hon beskriver att idag kan 

man förstå barnet på ett enklare sätt jämfört med några år sedan när TAKK inte var lika etablerat 
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i förskoleverksamheten. Gun förklarat att förr fick man mer gissa sig fram vad barnet ville 

förmedla. Idag kan man istället ta till tecken och förstå om ett barn är ledsen, arg eller har ont, 

vilket kan bidra till att både barnet och den vuxna upplever trygghet.   

Rebecka, Gith, Ronja och Tina belyser en annan synvinkel av barnets perspektiv när de 

förklarar att vårdnadshavare också har börjat använda lite TAKK i hemmet. De menar att 

vårdnadshavarna har sett fördelar med användandet av TAKK. Vidare förklara förskollärarna 

att vårdnadshavarna idag lättare kan förstå sitt barn, hens behov och tankar på ett annat sätt med 

hjälp av TAKK. TAKK bidra till minskad frustration hos barnet för att TAKK ger barnet en 

röst menar dem. Förskollärna upplever också att förskoleverksamhetens tanke till varför TAKK 

används har inspirerat vårdnadshavarna. Ronja förklarar mer ingående hur samarbetet mellan 

hemmet och förskolan kan se ut: 

Ja och det har vi ju sett mycket av åh det är ju även någonting som dem anammar och tar med 
sig hem. Där tänker jag också man kan se ett samarbete just mellan hem och förskola. Å där har 
vi ju också tipsat om vissa appar som dem kan ladda ner hemma och dem är ju lika nyfikna 
dem i att kunna förstå (sitt barn) och kommunicera även hemma med. För barnen, dem har ju 
kommit så långt i det här så dem är ju självklara med vad det betyder. Så det är klart att det 
intresset växer hemma med och att det synliggörs (Ronja). 

8.3 På vilka olika sätt kan TAKK vara ett komplement till språkutvecklingen 

Gemensamt för alla förskollärare är att TAKK ses som ett komplement till det verbala språket 

som det främjar på olika sätt. Upprepning, imitation och det multimodala har en stor betydelse 

för språket. Tecken skapar en tydlighet vilket bidrar till att förståelsen av ordets innebörd ökar 

hos barnet berättar de. Lily berättar att det blir lättare för barnet att få en förståelse kring ett 

visst ord om det finns en bild på det talade ordet för att uppnå ett multimodalt tänkande. Detta 

på grund av att hon har erfarenheter att barn har svårare att uppfatta betydelsen av ordet om det 

endast finns bild på hur man tecknar ett visst ord. Rebecka ser barnets språkutveckling ur en 

annan synvinkel när hon förklarar att TAKK främjar det yngsta barnets språk genom att 

ordförrådet och förståelsen av ordet ökar vilket majoriteten av förskollärarna förklarat på 

liknande sätt.  

Sara lyfter fram att TAKK inte enbart behöver kopplas till att barnet ska göra sig förstådd.  

TAKK kan också ses som ett verktyg till att stimulera och utmana talet. Hon menar att detta 

blir ännu ett sätt att stimulera språkutvecklingen mot positiv riktning. Däremot framgår det att 

alla förskollärare använder TAKK för språkets skull. Alla förskollärare berättar också på olika 

sätt att tecken kan skapa möjligheter för barnet att kunna kommunicera med sin omgivning, när 

det verbala inte är fullt utvecklat hos barnet. Tina förklarar sina tankar såhär:  
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jag tycker lite i grund och botten att alla ska få göra sin ”röst” hörd, alla ska få ett språk att uttrycka 
sig på och då är TAKK ett av några av dem språken. […] för dem här barnen som inte har orden 
tecknar och vi översätter dem (den vuxna) som kan prata (Tina)  

Genom att ge barnet flera sätt att uttrycka sig på stimuleras språket och det resulterar i 

språkutveckling förklarar de flesta av förskollärarna. Ronja berättar att hon ser möjligheter i 

TAKK för att kunna översätta tecknet till det verbala språket. Hon menar att som vuxen kunna 

sätta ord på det barnet vill förmedla genom tecken när det verbala inte ännu kan kommuniceras. 

De tankar som Tina och Ronja berättar om i ovan är något Bea har liknande tankar om. Bea 

förklarar att med hjälp av TAKK kan det skapa en väg in i det svenska språket.  

Med hjälp av teckenhandalfabetet kan TAKK ge ett positivt bidrag när barnet ska erövra 

kodningen av läsning vilket krävs för att lära sig läsa förklara Tina. Sara kopplar handalfabetet 

på ett annat sätt än Tina. Sara berättar att handalfabetet används naturligt i 

förskoleverksamheten eftersom barngruppen visar intresse för bokstäver. Sara menar att det 

inte finns någon pedagogisk baktanke med användandet av handalfabetet.   

Majoriteten av förskollärarna berättar att barnet tecknar och talar samtidigt. Barnet som inte 

erövrat det verbala språket försöker ändå att säga ordet de visar med tecken. Exempelvis 

förklarar Lily sina tankar såhär:  

Nej, de pratar ju samtidigt som de tecknar. Så de försöker ju ändå säga, fast att de tecknar 
samtidigt. Som han pojken med mjölken, han kan inte säga mjölk ordentligt men han ljudar ju 
något som liknar. Han har ju ordmelodin och så gör han ju tecknet samtidigt som han säger det. 
Det gör ju vi med när vi pratar, att man gör tecknet samtidigt som man verbalt säger. Å det är väl 
det dem härmar lite (Lily).  

Sara, Lily och Rebecka anser att TAKK bidrar med tydlighet och gör det konkret för barnet, en 

anledning av detta är att tecknen oftast är logiska på det sättet att barnet ibland kan utläsa vilket 

tecken det är utan att det behövs uttryckas verbalt. Genom att använda tecken plus tal skapar 

ett förtydligande, det skapar en möjlighet för barnet att lättare få en uppfattning när ett verbalt 

ord börjar och slutar. På detta sätt blir det att barnet tränar ord för ord vilket stimulerar 

språkutvecklingen och kommunikationen, vilket förskollärarna har liknande tankesätt kring. 

Alla förskollärare berättar positivt om TAKK kopplat till språkutveckling men Gun ser också 

en liten nackdel med användandet när hon uttrycker sig såhär:  

Nackdel är nog att de som har anammat tecken och inte haft språket ifrån början kanske kommer 
igång senare med språket för de använder tecken istället för att vi förstår dem fast man vet att de 
kan prata och kan säga dem orden (Gun). 
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Trots att Gun ser en liten nackdel men användandet förklara hon att TAKK ändå ger positiva 

effekter på barnets språk- och utveckling. Bea ser språkutveckling ur en annan aspekt kopplat 

till barnets självkänsla. Hon förklarar att barnet behöver tillit till sig själv för att hen ska börja 

tala: 

Ja då tänker jag att det utvecklar, det kanske inte är med språkutvecklingen utan självkänslan. 
Utan att jag faktiskt kan uttrycka mig och bli lyssnad på är ganska fel men att man respekterar vad 
jag vill tydligare och det blir ändå viktigt sen när man börjar prata och alltihopa det där. Att man 
faktiskt har tillit till sig själv (Bea).  

Nedanför belyser två citat hur TAKK kan påverka språkutvecklingen i positiv riktning. Ett 

tankesätt som genomsyrar alla intervjuer men ur olika synvinklar beroende på vilka erfarenheter 

och hur länge de har varit verksamma förskollärare. Rebecka och Ronja uttrycker sig såhär:  

Nä men vi talar om vad det är för något och sedan talar jag om att det främjar de yngre barns språk 
och att de får en större ordförråd och att det tidigare kan kommunicera och att de tidigare kan tala 
om att få en egen självständighet på något vis genom detta användandet. […]. Och även att det 
främjar alla barn även ett hörande normalt fungerande barn. Att det är positivt (Rebecka). 

Vi försöker ju använda det så mycket som vi kan så att det blir så brett som möjligt. Så att barnen 
får med sig det, speciellt dem som inte har utvecklat sitt språk än – de, yngsta barnen. Så att dem 
får med sig ett brett TAKK språk som man kan översätta i. Att det blir kompletterande till språket, 
det verbala språket (Ronja).  

8.4 Svårigheter med användandet av TAKK utifrån förskollärarnas perspektiv 

Förskollärarna har svårt att se något negativt med TAKK, de relaterar istället till eventuella 

svårigheter. Fem av förskollärarna, Rebecka, Sara, Lily, Bea och Gun berättar att en svårighet 

med TAKK är att få in det naturligt i förskoleverksamheten, att det inte ska bli något utöver. 

Exempelvis menar Gun att det oftast glöms av att teckna i de vardagliga sammanhangen. Hon 

menar att det är lättare att teckna i samlingar eller vid blöjbyten. Medan Bea ser en svårighet ur 

en annan synvinkel när hon uttrycker sina tankar i nedanstående citat:  

Det jag tycker är fantastiskt med TAKK på många olika sätt är för man märker av det på olika 
sätt, för barnen använder sig gärna av det. Men det kräver att vi pedagoger använder det som en 
del av vardagen. Och det är faktiskt den stora utmaningen för mig i alla fall att få in det som en 
självklarhet och en vardagsgrej. […]. Svårigheten tycker jag då för mig tycker jag är att få in de 
som en naturlig del i verksamheten (Bea).  

Bea menar att svårigheten ligger i att hitta rutiner för att använda TAKK kontinuerligt i hela 

verksamheten och att användandet ska ske under hela dagen på förskolan. Hon förklarar att 

TAKK ska vara en självklarhet i sitt förhållningssätt som förskollärare för att det inte ska bli 

något extra. Gun upplever istället att svårigheten med användandet är vid stressiga situationer 

exempelvis i tamburen. Detta för att händerna behövs både vid kommunikation med tecken och 

för det yngsta barnet i behov av stöttning vid påklädning. Händerna är vid dessa tillfällena 
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dubbelt upptagna. Gun menar även att det kan bli problematiskt oavsett hur stor barngruppen 

är ute i tamburen.  

En annan utmaning med TAKK är att kunna se och ”lyssna” när barnet tecknar berättar 

Rebecka:  

Ja det gör dem de snappar upp jättefort, sedan är det sällan jag ser dem spontant använda det själva, 
men sedan finns det sådana barn som spontant visar med. Då gäller det att ha ögonen öppna så 
man ser att det är ett tecken man gör (Rebecka).  

Rebecka förklarar att det handlar om att vara medveten och nyfiken på det barnet gör för att 

skapa förståelse för vad barnet försöker uttrycka genom tecken eller gester. Också Tina har 

liknande tankar som Rebecka och menar att om man som förskollärare inte är uppmärksam på 

det barnet gör kan det skapa problematik i kommunikationen. Vidare förklarar hon att en 

problematik kan uppstå om barnet hittar på egna tecken eftersom de kan vara svåra att tolka 

eller översätta till det verbala språket. För att undvika missförstånd i barnets kommunikation 

förklarar Gith att det handlar om att känna sin barngrupp. Hon menar att man lär känna sin 

barngrupp genom att skärpa blicken för att utesluta ett förgivandetagande att alla barn kan 

samma tecken. Hon betonar vikten av att barnet i barngruppen är olika och tar till sig tecken på 

olika sätt vilket är viktigt att ha en förståelse för.  

Tina berättar om tidigare vårdnadshavare hon haft, ca två år tillbaka, de upplevde en oro och 

var skeptiska i TAKK användandet. Hon återberättar från följande citat från vårdnadshavarnas 

reaktioner: ”tecken, det behövs ju inte, mitt barn pratar ju redan”, ”försämrar inte det här 

språket?” och ”kommer inte tecken istället för språket?”. Dessa orohetsfaktorer relaterar även 

Sara till men hon har inga egna yrkesmässiga erfarenheter av det. Tina tror att en förklaring till 

varför vårdnadshavare kan uppleva en oro inför TAKK är om kommunen eller förskolan inte 

förklarar varför TAKK används i verksamheten. Även Bea och Ronja förklarar att syftet till 

användandet av TAKK behöver informeras till vårdnadshavare för att skapa en förtroendefull 

relation mellan varandra. Rebecka har en liknande synvinkel kring svårigheter som Tina, Bea 

och Ronja berättar om. Hon förklarar att en svårighet är om hemmet inte har kunskap om varför 

TAKK används och vilka möjligheter TAKK kan bidra med. Vidare belyser Rebecka att det är 

viktigt att ha ett samarbete mellan förskola och hem vilket hon kopplar till Lpfö 18 (Skolverket, 

2018) som betonar samarbetet för att ge bästa förutsättningar till barnet mångsidiga 

utveckling.  Annars tycker inte Rebecka att det finns några svårigheter i användandet av TAKK. 
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Förutom de utmaningar som nämns i ovanstående stycke påvisar Tina att ännu en svårighet kan 

vara:   

Fast vi behövde ju för ett barn men man kan ju inte gå ut och säga ”det är Kalle som behöver” 
utan då får man berätta att vi jobbar med det för alla och försöka förklara att det är en del utav 
alla. Sen tror jag, på det förra stället, jag tror också det i och med att där fanns det inte riktigt någon 
bra enhetlig förklaring till det (TAKK) som det finns här nu i denna kommun. Jag tror också att 
det handlar om vilket information man får och hur, liksom, så som vi har det här så har det blivit 
en naturlig del utav alltihopa. Det är liksom inget särskilt men där blev det särskilt eftersom, där 
var vi fyra avdelningar och så började vi helt plötsligt med det på den avdelningen och då blev det 
lite ”varför då?”. […]. Nä men det är väl just det här om det inte är så som det är hos oss, att det 
liksom är för alla […] allmänt okej att alla gör det. Då tror jag att det kan bli jobbigt samtidigt 
som det blir, det blir ju inte nackdel i själva TAKK alltså, utan det är ju lite mer organisationen 
iså fall (Tina). 

Tina menar att om inte hela förskolan använder sig av detta arbetssätt med TAKK kan det 

enskilda barnet eller en specifik avdelning bli utpekad. Det handlar om att skapa en samsyn 

inom kommunen men framförallt för varje enskild förskoleverksamhet förklarar Tina. Skapas 

en samsyn inom förskolan om TAKK menar hon att det inte blir en stor sak om ett specifikt 

barn är i behov av TAKK.  

8.5 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie var att undersöka åtta förskollärares erfarenheter av TAKK och varför 

förskollärarna väljer att använda TAKK i verksamheten. I resultatet framkom det att TAKK 

används till alla i barngruppen oavsett behov men att det uppmärksammas extra om ett eller 

flera barn har ett större behov av användandet på grund av olika orsaker. Förståelsen för vad 

barnet vill uttrycka ökar med hjälp av TAKK och det skapar mindre frustration vilket kan 

möjliggöra för barnet att uppleva samhörighet, frihet, få ökad självkänsla, självständig och 

trygghet. Barnet har rättigheter att få sin röst hörd, det är en demokratisk fråga att kunna 

uttrycka sig och påverka sin situation. TAKK kan vara ett verktyg för att kunna göra sin ”röst” 

hörd. I resultatet kom det även fram att förskollärarna överlag är positiva till användandet för 

det stimulerar barnets språk- och utveckling. När tecken används blir ordet tydligt för barnet 

och ordets innebörd stärks vilket resulterar i att ordförrådet ökar samt att det verbala språket 

främjas.  
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9. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet av det vi anser vara betydelsefullt som har framkommit under 

studiens genomförande och analys. Vidare resoneras det om de olika metodval som använts i 

studien och avslutningsvis i detta kapitel kommer det diskuteras, vilken fortsatt studie skulle 

vara intressant att genomföra.  

9.1 Resultatdiskussion  
I resultatet framkom det att alla förskollärare kan se att TAKK gynnar alla i förskolans 

verksamhet. TAKK är ett verktyg för att ge det yngsta barnet en ”röst” samtidigt som 

omgivningen har möjligheter att uppfatta det barnet vill förmedla innan hen har börjat utveckla 

ett verbalt språk. Exempel kan vara att barnet själv kan kommunicera med hjälp av gester, ljud 

och mimik. Men med stöttning av den vuxne kan barnet kommunicera via ett ordnat system 

vilket i denna studie är kopplat till TAKK. Med tecken kan barnet kommunicera även om hen 

inte har det verbala språket fullt ut. I framtiden kan barnet lära sig att kommunicera utan 

stöttning av en vuxen. På vilka andra sätt skulle barnets röst synliggöras? I språkutredningen 

(SOU 2008:26) ska det yngsta barnet uppnå en personlig utveckling och då är språket en 

förutsättning. Vidare lyfter språkutredningen att barnets rättighet är att kunna uttrycka sina 

känslor och tankar via ett språk vilket även framkommer i resultatet då majoriteten av 

förskollärare kan se TAKK som ett språk. I artikeln skriven av Eriksson (u.å.) berättar Åhmark 

att barnet har rätt till språk för att uppleva trygghet i sin omgivning vilket Åhmark kopplar 

TAKK till.  

 

Goldin-Meadow och Wagner Alibali (2013) kopplar tecken till gester för att gester blir en form 

av byggstenar barnet använder då ett språk konstrueras och utökar ordförståelsen innan det 

verbala språket uttrycks. Synen på gester kan se olika ut utefter individers erfarenheter och 

kunskap, exempel att gester sker per automatik men bland annat Goodwyn, Acredolo och 

Brown (2000) belyser ”symbolic gestures”. ”Symbolic gestures” innebär att gester utförs med 

ett syfte att förmedla något specifikt. Därför ser vi en stor likhet mellan TAKK och ”symbolic 

gestures” eftersom tecken inom TAKK också kan ses som en gest med specifikt syfte.  

 

Det viktiga är inte hur ett språk konstrueras för vem bestämmer vad ett språk är, och när har 

människan tillräcklig kunskap om ett språk? Gjems (2018) belyser att det är viktigt att se att 

kommunikation kan ske på fler sätt än genom tecken och som även alla förskollärare belyser i 
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resultatet. Gjems (2018) påpekar att gester, pekning, kroppsuttryck och mimik också har en 

betydande roll i barnets språkutveckling. Hvit Lindstrand (2015) lyfter att 

förskoleverksamheten behöver möjliggöra att fler röster kommer fram och som bidrar till en 

förståelse av vad barnet gör, tänker, känner eller tycker. Hon förklarar att detta sker endast om 

det finns medforskande pedagoger som ser att barnet uttrycker sig genom kroppsliga 

interaktioner med icke-verbala handlingar. Författaren menar att detta påverkar barnets 

utveckling i positiv riktning.  

 

En del av förskollärarna uttrycker att TAKK är en rättighet för barnet eftersom det hjälper hen 

att kunna uttrycka sig när det verbala språket inte räcker till. Exempelvis poängterar en 

förskollärare att det nu är lättare att förstå om barnet har ont eller är ledsen i jämförelse med 

förr då man som vuxen ofta fick gissa sig fram till vad barnet ville förmedla. En tanke vi har är 

att detta inte innebär att omgivningen kan förstå allt bara för att barnet lär sig TAKK utan 

gissningar kan fortfarande förekomma. Å andra sidan kan möjligheterna till förståelse för 

varandra öka med hjälp av TAKK då det blir ett mer ordnat system. Det framkommer även 

resultatet.   

 

I Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det att förskolan ska uppmuntra barnet till olika sätt att 

kommunicera vilket även Westerlund (2009) påpekar. Heister Trygg (2004) beskriver att tecken 

är oftast logiska och lätta att förstå vilket även framkom i empiriet. Vidare beskriver 

förskollärarna att tecken skapar en gemenskap eftersom alla har möjligheten att erövra samma 

språk att kommunicera genom. Vi tror att TAKK kan bidra till att öka gemenskapen samtidigt 

som frustrationen kan minska hos barnet men också hos den vuxne eftersom båda parterna vill 

förstå varandra vilket alla förskollärare lyfter fram. Även Pizer, Walters och Meier (2007) och 

Iverson och Goldin-Meadow (2005) belyser att frustrationen minskar om förståelsen för 

varandras uttryck finns. Vi tänker, precis som majoriteten av förskollärarna, att det handlar om 

att vara en lyhörd och nyfiken vuxen som vill skapa en stark relation med barnet för att kunna 

tolka de olika kommunikativa uttryck barnet gör vilket även Brebner, Hammond, Schaumloffel 

och Lind (2014) skriver om. En förskollärare berättar om vikten av att ge barnet möjligheter att 

kunna teckna vad barnet känner och vill för att barnet inte ska sluta kommunicera med sin 

omgivning. Även Westerlund (2009) belyser denna problematik, att barnet kommer sluta att 

kommunicera med sin omgivning om hen inte uppmuntras till kommunikation oavsett hur 

kommunikationen ser ut. Vidare skriver författaren att det är många individer som tänker att 
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språk endast är verbalt men vilket inte stämmer, exempelvis kan människor kommunicera 

genom allt från kroppsrörelser till tecken.  

 

TAKK bidrar till ett multimodalt lärande vilket de flesta förskollärare också belyser och deras 

tankar kan kopplas till Tisell (2009) och Rydman (1990) när de skriver fram att genom tecken 

får barnet använda det multimodala tänkandet. Detta eftersom det blir en tydlighet för barnet 

samt lättare för hen att ta till ordets innebörd med handens rörelse. Barnet får höra, känna och 

se ordet vilket skapar en stabil verbal språkgrund (Tisell, 2009). Genom att använda TAKK 

förstärks ordet med tecknet vilket resulterar i en djupare förståelse av ordets betydelse, det 

multimodala tänkandet. Det handlar om att skapa en bro, ett samspel mellan barnet och den 

vuxna för att bygga en gemensam förståelse (Tonér, 2016). Det kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet eftersom samspel har en betydande roll i barnets utveckling 

(Vygotskij, 1999). 

 
Gemensamt för alla förskollärare är att de ser positivt på användandet vilket kan skapa en skev 

syn av vårt resultat eftersom det kritiska tankesättet inte lyfts fram, vilket även vi kan relatera 

till. Detta kanske beror på att det inte finns mycket forskning om TAKK kopplat till varje enskilt 

barn oavsett utveckling utan endast åsikter ifrån personal på förskolan. Samtidigt ställer vi oss 

undrande till varför forskningen inte kommit längre, eftersom TAKK är något alla förskollärare 

ser positivt till. Våra erfarenheter är också att TAKK under de senaste åren har vuxit i den 

svenska förskolan och att hela barngruppen grynnas av användandet vilket också framgår i 

resultatet och bakgrunden. Däremot var det en förskollärare som såg ett litet problem med 

användandet av TAKK kopplat till barnets språkutveckling. Hon tror att barnet i vissa fall 

kommer igång senare med talet eftersom hen tagit till sig tecken och då väljer tecken före det 

verbala språket. Samtidigt belyser Rowe och Goldin-Meadow (2009) att språk främjar språk. 

Oavsett om det är förskollärarens hypotes eller erfarenhet ser hon trots detta positivt på 

användandet av TAKK eftersom det är positivt för barnets språkutveckling. Hon tillsammans 

med alla andra förskollärare uttrycker att det inte handlar om att byta ut det verbala mot tecken 

utan att förstärka och kombinera dessa. Förskollärarna menar att användandet av TAKK ger 

barnet ett extra stöd att på ett snabbare sätt utveckla det verbala språket och det påverkar även 

språkförståelsen positivt och att delaktighet och inflytande har möjligheten att öka vilket även 

Tisell (2009) och Tonér (2009) belyser.   
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Styrdokumenten lyfter vikten av delaktighet och inflytande och barnkonventionen påpekar att 

barnets åsikter ska ställas i förhållande till hens mognad. Vem har rätten att bestämma när barnet 

är tillräckligt moget för att kunna förstå konsekvenserna av ett handlande och hur vet den vuxna 

när barnet är moget är något vi reflekterar över. Samtidigt får barnet inte automatiskt inflytande 

och delaktighet i sin vardag på förskolan bara för att barnet har ett språk och kan uttrycka sig 

vilket majoriteten av förskollärarna tar upp.  Vygotskij (1999) skriver att med hjälp av tecken 

ökar förståelsen och medvetenheten hos individen i kommunikationen med andra och med hjälp 

av kommunikationen blir individen delaktig i sin utveckling. Samtidigt ställer vi oss frågan hur 

mycket kommunikativa processer som behövs för att barnet ska bli delaktig?  

 

I resultatet framkom det att alla förskollärare använder TAKK till hela barngruppen men en del 

förskollärare upplevde svårigheter med att få in TAKK som en naturlig del i verksamheten 

upplevde en del förskollärare svårigheter med. De förskollärare som upplevde denna svårighet 

använder TAKK oftast vid specifika tillfällen, exempelvis vid mat och samling. Då tänker vi 

att det kan bli svårt eftersom arbetslaget inte arbetar kontinuerligt med TAKK. De förskollärare 

som anser att TAKK blivit en naturlig del menar att det handlar om att ”göra och göra, om och 

om igen”. Individer lär sig inte av sig självt utan måste söka kunskap om ämnet och omvandla 

det till den praktik som passar den specifika individen. De talar alla förskollärare då de menar 

att om inte TAKK används regelbundet glöms kunskapen bort. Här tänker vi att det är viktigt 

med det kollegiala lärandet vilket majoriteten av informanterna belyser vikten av, genom att 

alla hjälps åt att påminna om användandet. Detta kan vi koppla till det sociokulturella 

perspektivet där det kollegiala lärandet står i centrum. Vygotskij (1999) lyfter fram att 

människan hela tiden, på olika sätt utbyter kunskaper och färdigheter med sin omgivning. Detta 

kan kopplas till den proximala utvecklingszonen där människan tar hjälp av varandras 

kunskaper för att utveckla nya kunskaper under en ständig process. Exempelvis kan barnet 

kommunicera själv med hjälp av gester, ljud och mimik men med hjälp av en vuxen kan barnet 

kommunicera via ett ordnat system, TAKK. Med tecken kan barnet kommunicera bättre även 

om hen inte har ett utvecklat verbalt språk. I framtiden kan barnet lära sig att kommunicera utan 

stöttning av en vuxen.  De flesta förskollärarna berättar att i detta arbete med TAKK behöver 

barnet, intresserade och medforskande vuxna för att deras intresse ska uppstå vilket även Lindö 

(2009) påvisar och vi kan relatera till. Det viktigt att reflektera över för vems skull TAKK 

används. Även en förskollärare är inne på samma tankar när hon uttrycker ” […] Det är ju inte 

bara mitt verktyg det är ju också barnens verktyg […].” (Bea).  
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9.2 Metoddiskussion  
Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I kvalitativ metod har vi övervägt 

vilken den mest lämpliga metoden skulle vara, fokusgruppsamtal, intervju eller observation 

utifrån vårt syfte med studien. I fokusgruppsamtal är forskaren intresserad för hur individer 

tänker om ett visst ämne vilket ger flera perspektiv inom området och anledningarna till hens 

åsikter (Dahlin-Ivanoff, 2015). Problematiken kring fokusgruppsamtal kan vara att forskaren 

har mindre kontroll över situationen vilket kan minska chansen att kunna ställa eventuella 

följdfrågor (Bryman, 2018). Bryman (2018) lyfter också att dessa konstellationer kan få en 

negativ gruppeffekt exempelvis att gruppmedlemmarna tillsammans bildar en gemensam åsikt 

vilket innefattar att det kritiska tänkandet kan utebli. Utifrån vad författarna belyser kom vi 

fram till att denna metod troligtvis inte ger oss det materialet vi eftersträvar, en djupare 

förståelse kring ämnet TAKK. En observation behöver pågå under en längre tid för att få ett 

rikt material så att analysen av resultatet kan utgöra en mer rättvis bild av ämnet (Lalander, 

2015). Då verkligheten synliggörs genom observation bidrar det till att egna tolkningar minskar 

och till vårat syfte anser vi att det skulle behövas göra flertalet observationer under en längre 

tid därav blir observation inte relevant då utrymmet inte finns i vår studie.  

Användningen av metoden intervju innebär att förskolläraren kan beskriva och förklara en 

tanke, men det behöver inte alltid betyda att det är själva verkligheten. Med observation som 

komplement i metodvalet hade vi kunnat skapa ännu bredare inblick i förskolans användning 

av TAKK. Kanske också ställa förskollärarens svar i en annan kontext och få mer förståelse av 

deras svar. Detta är reflektioner vi kommer ta med oss till framtida studier.  

En intervju är en metod med syfte att utbyta olika åsikter och intervjuaren får möjlighet att ställa 

frågor, vara lyhörd samt att kritisk granska samt ställa följdfrågor (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2015). När vi skulle leta fram möjliga förskollärare till studien upptäckte vi att på 

kommunens hemsidor att TAKK inte stod med som ett arbetssätt.  Vi fick istället ta hjälp från 

förskolechefer och specialpedagoger. Detta vägledde och resulterade i att det ganska snabbt 

skapades en överblick över frivilliga informanter. Vid sökandet av informanter fanns två krav, 

informanten skulle vara utbildade förskollärare och på något sätt arbeta med TAKK i 

verksamheten för 1–3 åringar. I efterhand ser vi att ytterligare en aspekt hade varit värdefull. 

Denna aspekt var att veta hur länge förskolläraren har varit utbildad i sitt yrke. Detta för att det 

eventuellt skulle bidra till en djupare bredd på svaren utifrån intervjufrågorna. Till exempel 

upplevde vi att resultatet inte belyste bakgrunden till TAKK, hur det såg ut ”förr i tiden” när 
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det inte var lika etablerat att TAKK kan vara bra för det enskilda barnet oavsett 

utvecklingskurva.  

Efter det att information om syftet med undersökningen hade skickats ut till möjliga informanter 

var huvudfokus att få en stor spridning i ett geografiskt område. Att det endast skulle vara två 

intervjuer i varje kommun och att kommunerna inte skulle ha någon koppling mellan varandra, 

valde vi med förhoppningen att få en bredare empiri vilket vi upplever att vi fått. Två intervjuer 

utfördes via Facetime på grund av praktiska skäl, men i efterhand hade vi kanske kunnat 

genomföra fler intervjuer på detta sätt. Då skulle vi kunna få ännu mer överblick på hur 

förskollärarnas resonemang kring TAKK ser ut i Sverige.  

Vi genomförde åtta intervjuer i fyra olika kommuner och ingen av förskollärarna fick 

intervjufrågorna i förväg. Detta eftersom vi ville ha de spontana svaren för att få en mer rättvis 

bild av TAKK. Hade frågorna skickats ut i förväg hade risken varit stor att förskollärarna läst 

in sig på ämnet för att kunna ge ett mer ”korrekt” svar. Samtidigt var det endast en av de åtta 

förskollärarna som efterfrågade frågorna innan intervjutillfället. Å andra sidan kanske ett 

djupare svar hade framförts på en del frågor om frågorna hade skickats ut innan intervjun 

eftersom i en del situationer behövde förskolläraren lite tid att fundera på eventuella svar.  

I metodvalet semistrukturerad intervju valde vi att närvara båda två med olika roller. En som 

förde intervjun framåt medans den andra antecknade. Att genomföra intervjuer på detta sätt 

hade kunnat skapa en maktposition mellan informanten och den som intervjuade. Däremot 

uppfattade vi ibland att förskolläraren var nyfiken på den som antecknade och satt bredvid 

vilket kunde bli ett störmoment. Samtidigt skulle det vara svårt att endast vara en person vid 

intervjutillfället eftersom det är lätt att missa information på grund av att intervjuaren både 

ska lyssna, anteckna och ställa frågor. Å andra sidan kunde man i transkriberingarna se att 

viss information gick förlorad för att vissa följdfrågor uteblev. Oavsett vilken kvalitativ metod 

som används hade information kunnat gå förlorad, men i slutändan upplevdes empirin vara 

rik. Det var tidkrävande och påfrestande att transkribera alla intervjuer men 

sammanfattningsvis anser vi att detta var den mest lämpliga metod för att besvara syftet och 

frågeställningarna för denna studie.  
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9.3 Slutord  
Det är av stor vikt att förskolläraren hittar olika kommunikativa medel för det enskilda barnet 

att uttrycka sig med om det verbala språket inte har erövrat än. Det handlar också om att hitta 

olika metoder som gynnar, stötar och uppmuntrar barnet till att uttrycka sig verbalt. TAKK kan 

bidra till att barnet får mer delaktighet och inflyttande i verksamheten på grund av att de kan 

kommunicera mer med sin omgivning än vad barnet hade kunnat göra med kroppsspråket. I 

Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det att ”utbildningen ska också förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (s 5). Utifrån studiens resultat framkommer det att TAKK kan bidra till den 

demokratiska processen eftersom TAKK blir ett verktyg som gör det möjligt för varje enskilt 

barn att få sin ”röst” hörd. Användningen av TAKK påverkar dessutom språkutvecklingen 

positivt.  

 

Våra förhoppningar med studien är att uppmärksamma att TAKK är ett verktyg och ett 

förhållningssätt som kan gynna och stötta språkutveckling, samspel, demokrati, yngsta barnets 

rättigheter och kommunikation, vilket även framgick i intervjuerna. Vi tänker att TAKK är en 

hjälpande hand för det yngsta barnet när det verbala språket inte räcker till i alla situationer. 

Med en medveten, engagerad, medforskande förskollärare som ser ur barnets perspektiv är det 

möjligt att ge barnet en ”röst” genom TAKK. En ”röst” för att ge det yngsta barnet möjligheter 

till att kunna påverka sin vardag i förskolan.  

9.4 Vidare forskning  

Under vår förskollärarutbildning har vi uppmärksammat TAKK både genom litteratur och 

VFU samt att vi har kunnat koppla det till Lpfö 18 (Skolverket, 2018) trots att TAKK inte står 

med ordagrant. Den koppling vi har gjort är att barnet ska ges möjlighet till olika 

kommunikationssätt vilket ska stärka barnets rättigheter i samhället. Under studiens gång kom 

det fram att TAKK inte är en vetenskaplig metod med beprövade erfarenheter vilket 

förskoleverksamheten ska utgå ifrån. Bristen på forskning kring TAKK gjorde oss mer 

nyfikna på ämnet, men vi upplever också att begreppet är på väg att växa in i förskolans 

verksamhet. Detta utgjorde grunden till vår studie. Utifrån studiens resultat hade det varit 

intressant att fortsätta studera det yngsta barnets utveckling, i kontexten utomhusmiljö. Detta 

på grund av att vi i empirierna kunde utläsa att TAKK oftast används i inomhusmiljöer.    
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Informationsbrev  
  

Hej!   

Vi heter Emelie Persson och Jenniefer Karlén och våren 2019 läser vi termin sex av sju på 

förskollärarlinjen vid Jönköping University. Den här terminen skriver vi vårt examensarbete 

som kommer att handla om TAKK, Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation.   

 

Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse om förskollärares motivering 

till varför TAKK används i förskoleverksamhetens utbildning samt resonemanget kring det 

yngsta barnets språkutveckling kopplat till TAKK. I denna undersökning behöver vi intervjua 

aktiva förskollärare och undrar därför om du vill och har möjlighet att delta i en intervju på 30–

40 minuter? Under hela undersökningens gång kommer vi att ta hänsyn till de etiska aspekterna 

där du som respondent och förskolan du arbetar på blir helt anonyma i undersökningen. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst under undersökningens gång avbryta din 

medverkan utan att delge orsak. Vi kommer använda oss utav ljudinspelning, detta för att hjälpa 

oss under analysarbetet. Det inspelade materialet kommer att raderas när undersökningen är 

avslutad.   

Vid intresse eller frågor kan du höra av dig via mail till oss.   

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar Emelie Persson och Jenniefer Karlén   

PeemXXXX@student.ju.se                KajeXXXX@student.ju.se   

  

Jag som förskollärare bekräftar att jag tagit del av ovanstående information och ger mitt 

godkännande att delta i undersökningen. Informationsbrevet ges vid intervjutillfället.   

  

Datum: _____________________________________  

  

Namn: ______________________________________  

 

 

 
 



 

 

11.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor  
 
Information förre intervjun   

• Vi presenterar oss och vilken roll vi har under intervjun.   

• Hur intervjun kommer gå till  

• Syftet med undersökningen  

• Intervjun kommer spelas in och efter avslutande undersökning kommer materialet 

raderas. 

• De etiska aspekterna kommer utgå ifrån de fyra krav som Vetenskapsrådet lyfter fram, 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet  

• I undersökningen är vi ute efter dina erfarenheter och ståndpunkt, alltså finns det inget 

rätt eller fel svar.   

• Några funderingar innan vi börjar intervjun? 

 

 Intervjufrågor  
Inledande frågor angående verksamhet och om sin yrkesroll 

• T ex barngrupp, personalstyrka   

Vilka är dina erfarenheter av TAKK? 

• Kan du ge exempel på hur ni arbetar med TAKK? 

Varför kom du i kontakt med TAKK?   

• Vad är det som gör att ni tog TAKK till eran verksamhet?  

• Fanns/finns det någon problematik i användandet av TAKK kopplat till allas åsikter? 

• Vilka tankar/känslor/upplevelse har du i arbetet med TAKK?   

o Får ni stöttning i användandet?  

 Hur använder ni TAKK? 

• Kan du ge några exempel?  

 På vilket sätt kan TAKK påverka det yngsta barnets utveckling?   

• Kan du ge exempel?  

 Vilka för- och nackdelar ser du i användandet av TAKK, utifrån dina erfarenheter?   

Hur ser du på TAKK som ett verktyg eller förhållningssätt?   

• (Ser ni de som ett verktyg vid vissa situationer, mat/tambur… eller försöker ni att 

använda det så att det genomsyra hela verksamheten/dagen?) 

• Kan du förklara hur du menar? 

 



 

 

På vilket sätt kan du koppla TAKK till läroplanen? 

• Kan du ge exempel? 

 Något annat du vill tillägga innan vi avslutar vår intervju?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

11.3 Bilaga 3 - Intervjuguide  

 
 
Utbildning/Bakgrund.      
           I TAKK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personliga erfarenheter  
Och synsätt av TAKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfattningen i användandet 
           Av TAKK  

Var? 
När? 

Stöd & 
Handledning 

 
När? 

Introduktion till 
Ny personal 

Syfte 
 

Betydelse för 
språkutvecklingen 

 
När? 

Delaktighet & 
inflyttande 

 
När? 

För- och 
nackdelar 

 
Omfattning 

 

Hur & när 
 

När? 

Reflektion 
Respons & vilja 

Samsyn Vad, när hur 



 

 

 


